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تهدف هذه الدرا�سة �إىل التوا�صل الأدبي بني امل�شرق واملغرب العربي ،عن طريق �سد ثغرة
يف املكتبة امل�شرقية التي تعاين افتقار ًا �شديد ًا �إىل الدرا�سات النقدية عن الرواية املغاربية .وقد
اخرتت مو�ضوع العنف يف الرواية اجلزائرية املعا�صرة ل�سببني؛ الأول �أنها عاجلت مو�ضوع:
التطرف والعنف ال�سيا�سي منذ ن�ش�أته يف حقبة الت�سعينات ،وقبل �أن ي�صبح مو�ضوعا عاملي ًا،
والثاين �إنها قد ا�ستثمرت العديد من املقاربات الإبداعية التي تفاوتت من حيث امل�ستوى الفني
ـ يف النجاح �سواء يف ت�صوير ظاهرة العنف ،بو�صفها مو�ضوع ًا� ،أو يف تقدميه بو�صفه ن�ص ًا
روائي ًا.
ولدى االنتقال �إىل الن�صو�ص الروائية ،اعتمدت على الروايات اجلزائرية املكتوبة باللغة
العربية ،وا�ستبعدت املكتوبة باللغة الفرن�سية .وذلك ل�سبني :الأول �شخ�صي يتمثل يف عدم
قدرتي لفهم تلك الن�صو�ص يف لغتها الأم .والثاين يتمثل يف �أن تلك الروايات كتبت يف ف�ضاء
ثقايف يختلف عن الف�ضاء الثقايف العربي ،ولقارئ يختلف يف اهتماماته ومرجعياته عن
القارئ العربي.
ولن �أحتدث عن ال�صعوبات التي قابلتها يف البحث ،ولكني �أود �أن �أ�شري �إىل �صعوبة واحدة،
وهي عدم �سهولة احل�صول على الأعمال الروائية ،فمن بني الروايات مل يكن متوفر ًا لدي �سوى
روايات �أحالم م�ستغامني ،ولوال م�ساعدة الدكتور الفا�ضل �أحمد يو�سف ـ وهو من اجلزائرـ
الذي زودين م�شكور ًا عرب االت�صال ال�شخ�صي بجميع الروايات ،ملا ا�ستطعت �أن �أكتب هذه
الدرا�سة .و�أرجو �أن يكون هذا التوا�صل اخلطوة الأوىل يف حماولة التوا�صل بني مثقفي امل�شرق
واملغرب ،على امل�ستوى ال�شخ�صي� ،إن تعذر على امل�ستوى الر�سمي.
والدرا�سة تنق�سم �إىل بابني ،يحتوي كل باب ثالثة ف�صول .الباب الأول جاء حتت عنوان:
مدارات ال�سرد ،وركز على اجلانب املو�ضوعاتي يف الرواية اجلزائرية ،حيث مت االعتناء
مب�ضامينها ،وحتليلها حتليال يقارب �أبرز املحاور التي تطرقت لها ،فكان الف�صل الأول من
هذا الباب يبحث يف «جذور العنف» ،وهي الأ�سباب التي �أدت �إىل حتول العنف من ظاهرة
فردية �إىل ظاهرة جماعية ،التي �أوجدت ما ي�سمى بـ «العنف امل�سي�س».
والف�صل الثاين :و�سم بـ «�صور العنف»؛ لأنه يبحث يف �صور العنف املتحققة مادي ًا وج�سدي ًا،
ولغوي ًا ،والتي مت�س كامل فئات املجتمع اجلزائري ،من ن�ساء و�أطفال ،ورجال ،و�شيوخ،
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بالإ�ضافة �إىل جميع العاملني بامل�ؤ�س�سة اجلزائرية ،ال �سيما ،فئة املثقفني.
الف�صل الثالث« :جتليات احلياة العنيفة» ،وي�شتغل يف الأثر املعنوي واملادي للعنف على
املواطن اجلزائري وامل�ؤ�س�سة اجلزائرية� ،إذ يبحث يف عالقة املكان والزمان ،وف�ضاء
الن�صو�ص الروائية ،بالأحداث وال�شخ�صيات ،هل هي عالقة مبا�شرة طردية� ،أم لي�س ثمة
من رابط م�شرتك بينهما؟!
الباب الثاين من هذه الدرا�سة يخت�ص بتجليات اخلطاب الروائي من الن�صو�ص املدرو�سة،
بدء ًا من العنوان وانتهاء بال�صوت ال�سردي ،وهكذا ركز الف�صل الأول من هذا الباب على
م�س�ألة العنونة ،فهل كانت جمردة من �أي ق�صد� ،أم كانت ت�سري وفق منهجية معينة؟
�أما الف�صل الثاين من الباب الثاين ،فقد وقف �أمام م�س�ألة لغوية ،جديدة قدمية ،وهي
م�س�ألة التنا�ص ،التي تبحث يف التعالقات الن�صية بني املنت الروائي املدرو�س ،وبني ن�صو�ص
�سابقة ،بغر�ض احل�صول �إىل �إجابة هذا ال�س�ؤال :كيف ظهرت التعالقات الن�صية يف املنت
الروائي املدرو�س؟ هل زادته ر�صانة وكثافة �أدبية� ،أم �أنها كانت �أ�صواتا ن�شاز ًا �أقحمت على
الن�ص الروائي.
الف�صل الثالث« :ال�صوت ال�سردي» ويتعلق بال�سارد ملا له من �أهمية يف تقدمي احلكاية،
فهو �صوت امل�ؤلف ال�ضمني للرواية ،ولوال وجوده لتعذر فعل احلكي ،ووجود احلكاية ،ومن
هنا يت�ضح �أن ال�سرد وال�سارد هما جوهر العمل الروائي ،فحاولت الباحثة �أن تقرتب من
ثالث عالمات فارقة يف «ال�صوت ال�سردي» ،هي� :ضمائر ال�سرد ،وعدد الرواة الذين يقومون
بال�سرد ،والتبئري يف ال�سرد ،وقيا�س مدى م�صداقية ال�سارد ،هذه هي املحاور الأ�سا�سية التي
بحثت يف م�س�ألة «ال�صوت ال�سردي» ،بفر�ضية مدى اتقان ال�سارد للعنا�صر ال�سابقة ،فكلما
�أجاد ال�سارد فيها ،كانت هذه عالمة جلودة املنت الروائي.
ومع �أن هذه الدرا�سة تعتمد النقد ال�سردي يف مقاربتها للن�صو�ص ،ف�إنها ت�ستثمر يف نف�س
الوقت مناهج خارجية ،ومناهج داخلية ،ا�ستجابة لطبيعة حتليل الن�صو�ص ،وانطالق ًا من
فكر متفتح ينفر من الر�ؤية الأحادية يف تف�سري الن�صو�ص.
و�أخريا ال يفوتني �أن �أتوجه بال�شكر اجلزيل والثناء اجلميل ،للدكتور �أحمد يو�سف ملا قدمه
من م�ساعدات و�إ�سهامات واقرتاحات �ساعدتني يف امل�ضي يف هذا البحث املت�شعب.
كما �أتوجه بجزيل ال�شكر واالمتنان للدكتور الفا�ضل مر�سل فالح العجمي ،ملا �أبداه من �سعة
بال على حماوالت باحثة ،تخطو خطواتها الأوىل يف جمال الدرا�سات الأكادميية ،ف�إن �أجادت
14

مرة� ،أخط�أت مرار ًا ،فلم جتد منه �إال االبت�سام والتقبل لبواكري هذه املحاولة ،مب�شر ًا �إياها
ب�أنها �ستخطو يف هذا املجال ،منطلقة ،م�ستفيدة من تلك اخلطوط احلمراء ،قناديل الطريق،
طريق البحث العلمي املتقن.
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الباب الأول

17

18

العنف لغة يعني« :احلزم بالأمر وعدم الرفق به ،وهو �ضد الرفق ،عنف به وعليه
يعنف عنف ًا وعنافة و�أعنفه وعنفه تعنيف ًا ،وهو عنيف �إذا مل يكن رفيق ًا يف �أمره .كما نقول:
واعتنف الأمر� :أخذه بعنف� ،أما ال�شخ�ص العنيف فهو :الذي يح�سن الركوب ،ولي�س له رفق
بركوب اخليل ،و�أعنف ال�شيء� :أخذه ب�شدة ،واعتنف ال�شيء :كرهه ،وعتنف الأر�ض :كرهها.
(((
�أما التعنيف :التعبري واللوم والتوبيخ والتقريع».
�أما يف اال�صطالح ،فيعني« :هو كل مبادرة تتدخل ب�صورة خطرة يف حرية الآخر وحتاول
(((
�أن حترمه حرية التفكري والر�أي والتقدير».
�إن العنف هو« :كل �أذى (مادي ،معنوي) يلحق بالأ�شخا�ص �أو الهيئات �أو املمتلكات».

(((

ومن �أجل حتديد �أكرث دقة ،ف�إن العنف املق�صود يف هذه املقاربة هو :تلك الأعمال
الإرهابية التي �صدرت من منظمات م�سلحة تنتمي �إىل الإ�سالموية احلزبية املتطرفة ،والتي
وجهت عنفها �إىل ال�شعب بكافة فئاته بدء ًا من املواطن الب�سيط �إىل املثقف �إىل رجل ال�سلطة.
ومل تقت�صر �أعمال العنف على القتل وحده ،بل ي�شتمل على العنف اللغوي والنف�سي ،وكذلك
التهمي�ش الأ�سري واالجتماعي.
وتعتمد الدرا�سة على منت روائي يتكون من الروايات الآتية:
«فو�ضئ احلوا�س» لأحالم م�ستغامني« ،دم الغزال» ملرزاق بقطا�ش« ،الورم» ملحمد �ساري،
«�ساده امل�صري» ل�سفيان زدادقة« ،الويل الطاهر يعود �إىل مقامه الزكي» للطاهر وطار،
«متاهات ليل الفتنة» الحميده عيا�شي« ،بخور ال�سراب» لب�شري مفتي�« ،شرفات الكالم» ملراد
بوكرزازه ،و»حار�سه الظالل دون كي�شوت يف اجلزائر» لوا�سيني الأعرج ،و»وادي الظالم»
و»مرايا مت�شظية» لعبد امللك مرتا�ض.
وبالطبع هناك الكثري من الروايات التي تطرقت للعنف ب�صوره املتعددة منها ما كتب
بالفرن�سية ،ومنها �أي�ضا ما هو مكتوب بالعربية ،ولكن مايهم يف هذا املقام �إنه مت �أخذ عينة
 )1ل�سان العرب ،مادة عنف ،املجلد الثالث ع�شر ،دار �صادر ،لبنان ،بدون طبعة
 )2معجم الو�سيط ،دار عمران ،جممع اللغة العربية ،اجلزء الثاين ،الطبعة الثالثة 1985م� ،ص655
 )3د .حممود عبداهلل خوالده ،علم نف�س الإرهاب ،دار ال�شروق ،عمان ،الطبعة الأوىل 2005م� ،ص44
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من الإعمال الروائية ،التي متثل غالبية التوجهات والأيديولوجيات ،املنطلقة منها الروايات
اجلزائرية التي �أخذت من العنف مو�ضوعا لها.
ويف هذا الباب �سيكون احلديث عن ثالثة حماور �أ�سا�سية:
الأول :هو جذور العنف ،والثاين� :صور العنف التي تطرقت لها الروايات ،والثالث :ت�أثري
العنف على املجتمع اجلزائري.
و�ستكون البداية مع جذور العنف� :أي املحفزات والأ�سباب التي �أدت �إىل الأعمال العنيفة
كما وردت يف املتون الروائية.
�أو ًال :العوامل واملحفزات اخلارجية املو�ضوعية:
بالولوج �إىل الن�صو�ص الروائية ف�إن رواية «�سادة امل�صري» مل�ؤلفها �سفيان زدادقة ،تعد من
�أكرث الن�صو�ص �إي�ضاح ًا لهذا التوجه ،نحو الو�صول �إىل ال�سلطة� ،إذ �إنها تقدم �صورة وا�ضحة
للموقف الأيديولوجي بالتوجه �إىل ال�سيا�سة من �أجل احلكم وتطبيق ال�شريعة الإ�سالمية ،من
خالل البطل عمار بن امل�سعود الذي عرفت حياته الكثري من املعاك�سات وال�شذوذ و�أحداث
ال�شغب ،مما �شكلت النك�سة لأهله و�أ�صدقائه وكل املحيطني به ،فتى �شغف باحلكم وال�سلطة
منذ ال�صغر ،بعد ر�ؤيته ملوكب حكومي فخم جد ًا ،فقرر �أن يدخل يف اللعبة ال�سيا�سية والدخول
باملعرتك ال�سيا�سي من �أجل حتقيق �أهدافه .وبدخول البالد يف مرحلة اال�ضطرابات الكثرية،
�أن�شئت العديد من الأحزاب تعد بالع�شرات ،وبتفكري وت�أمل جيد وجد نف�سه بني ثالث اجتاهات
االجتاه الأول هو املحافظون ،والثاين :حزب احلليقني ،والثالث والأكرث رواج ًا :هو حزب اللحى
الطويلة حزب الإ�سالميني ،وهذا احلزب يتميز ب�أنه« :ي�ضم عنا�صر متمردة بطبيعتها ،حاملة
مبجتمع ين�ش�أ من �صلب كتاب ،يق�ضون جل �أوقاتهم يف ال�شوارع ب�ألب�ستهم املميزة يحاولون
ا�ستمالة ال�شباب �إليهم ،وكان ه�ؤالء ي�ستمعون �إليهم باحرتام ،وك�أنهم ي�ستمعون �إىل خطبة
اجلمعة ،ملا �أن�شئوا عليه من تبجيل الدين وتبجيل كل ما يتعلق به ،كانوا ال ميلون احلديث عن
(((
ال�سلف ال�صالح �أو املجتمع الذهبي الذي عرفه الإ�سالم يف بداياته الأوىل».
كذلك كانوا يقرون ب�أن على ال�شعب الت�صويت ل�صالح حزب اللحى الطويلة ،لأن ذلك
فر�ض عني .و�إن هذا احلزب هو الذي �سيحقق �أمالهم وطموحاتهم ويوفر ما مل توفره الدولة
من خدمات لل�شعب املحروم من حقوقه.
� )1سفيان زدادقة ،رواية «�سادة امل�صري» ،من�شورات االختالف ،الطبعة الأوىل 2002م� ،ص13
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وكان حزب الإ�سالميني هو احلزب امل�سيطر امل�ستحوذ على �إعجاب اجلمهور وال�شعب،
واخلطاب التايل ميثل �أ�صدق تعبري عن اخلطاب ال�سائد يف اجلزائر يف فرتة الت�سعينيات،
وهو خطاب لزعيم الإ�سالميني عمار بن م�سعود« :النظام احلاكم فا�شل �أيها الأخوة فا�شل
لأنه ال يعتمد على الكتاب وال�سنة ،الدولة كافرة والدميقراطية لعبة �شياطني .نحن معنا
احلل ،احلل �أنزله اهلل �إلينا فلماذا منر على جتارب الآخرين ،كل ما يف هذا البلد غربوه
وخربوه اللبا�س والتعليم والإعالم والأل�سنة واملعامالت ،حتى الأعياد واملنا�سبات .وال�شعب
يرف�ض التغريب والكفر واللعب باملقد�سات العظيمة ،حزبنا هو الذي �سينت�صر بف�ضل اهلل
وبف�ضل القلوب امل�ؤمنة ،يجب �أن ال تناموا �إال قلي ًال و�أن ت�سهروا على حتطيم كل امل�ؤامرات
(((
التي يحيكها �أعداء اهلل �ضد �إقامة دولة اللحى الطويلة».
وبعد �أن عقدت االنتخابات وفاز حزب اللحى الطويلة ،وهذه النتيجة كانت تعرب ب�صدق عن
ميل ال�شعب اجلزائري له .لكن الطبقة احلاكمة يف اجلزائر كانت تريد الفوز للمحافظني،
فتقرر �إبطال االنتخابات وتعطيلها مما �أدى �إىل ثورة غ�ضب عارمة يف اجلزائر ،فحدثت
�أعمال عنف و�شغب ،بعدها حدثت �أعمال العنف والإرهاب كردة فعل على ما حدث ،وهذه
الفكرة كانت ب�إيعاز من �سمري الطاي�ش بعد مواجهات مع الع�سكر ،ثم تناول �سمري الطاي�ش
الكلمة ،فبد�أ ب�أن قر�أ عليهم نتفا من �أوراق فا�ضل كمال الأذريبيجاين يف طول مو�ضوع �إ�سكات
الفتنة و�إنقاذ امللة واملنة يف �سرت املحنة ،واقرتح عليهم �شيئ ًا قدمي ًا جديد ًا ،حيث قال« :بب�ساطة
(((
علينا �أن نت�سلح».
وبرر املوقف ب�أن احلزب لي�س له �أمل بالن�صر �إال من خالل القتل� ،إال �إن عمار بن امل�سعود
�أرج�أ فكرة القتال �إىل �أن يناق�شها مع قيادة احلزب يف العا�صمة.
وتت�شكل �أعمال العنف بعد �أن يذهب عمار بن امل�سعود �إىل اجلبل ويتدرب مع جمموعته
امل�سلحة على القتال ،ويقوموا بهجمات �ضد القرية و�أع�ضاء ال�شرطة ،و�أ�صبح اجلبل ميثل
للإرهابيني مركز القاعدة الع�سكرية لهم ،مقابل �صورة اجلبل �إبان الثورة اجلزائرية� ،إذ كان
ميثل كرامة اجلزائر ،لأنه ت�ضمن مقاتلي الثورة املنا�ضلني.
وثاين الروايات التي حتدثت عن الأيديولوجيا الدينية باعتبارها حمفز ًا من حمفزات
العنف� ،أو دافع ًا رئي�سي ًا للعنف ،هي رواية «الورم» ملحمد �ساري((( ،هذه الرواية التي تبد�أ
 )2الرواية� ،ص19
 )3الرواية� ،ص65
 )4حممد �ساري« ،الورم» ،من�شورات االختالف ،اجلزائر ،الطبعة الأوىل 2002م
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بحكاية كرمي بن حممد الذي ي�ستقطب من قبل جماعة �إرهابية بهدف الدخول يف �سلك
الإرهاب ،جماعة يزيد احلر�ش .ويعرب يف البداية عن رف�ضه ال�شديد ،لكنه بالتدريج وقبل
تزايد ال�ضغوطات عليه ،من قبل جمتمع يرف�ضه وال�شرطة تراقبه وال تتورع يف �إهانته ال لذنب
�إال لأنه م�شتبه به� ،أما وظيفته كمعلم فبالت�أكيد قد فقدها كما فقد احلبيبة.
وما يفاقم مب�أ�ساة كرمي �إن جماعة �أبي يزيد تريد منه الدخول معهم يف الإجرام ،فهو �إن
�أراد الهروب منهم ،لن ي�ستطيع الفرار من �سطوتهم املتف�شية يف كل مكان يف اجلزائر ،و�إن
�أراد الهروب خارج اجلزائر ،فذلك ي�ستغرق وقت ًا طوي ًال ريثما يح�صل على ت�أ�شرية ال�سفر،
وبالت�أكيد �إن مل يذعن لرغباتهم ف�سي�صبح فري�سة لر�صا�صهم .وبالتايل ف�إنه يدخل �سلك
العنف جمرب ًا ،وهذا ما ي�سمى بنظرية ال�سقوط ،فالأمور التي �أدت بكرمي �إىل دخول دائرة
العنف هي« :الن�شاط ال�سيا�سي الذي مار�سه قبل اعتقاله� ،أو االلتحاق باجلماعات امل�سلحة يف
(((
اجلبال ،وهو �إىل اخليار الأول �أميل هو رجل م�سامل يكره العنف».
كذلك علي �أخو كرمي يحدث �أن ين�ضم �إىل اجلماعات امل�سلحة بعد �أن يطرد من عمله يف
ال�ضباط ب�سبب �أخوته لكرمي ولأن �أباه حركي( ،واحلركي يحمل �صورة �سيئة يف الذاكرة ال�شعبية
اجلزائرية ،مل�ساعدتهم الفرن�سيني فرتة اال�ستعمار الفرن�سي للجزائر) .ودخول االثنني علي
وكرمي و ال�صبي ال�صغري عامل القهوة ،الذي يرتك الدرا�سة ،وين�ضم �إىل الإرهابيني ما هو
�إال اندماج مع النمط امل�سيطر؛ فالإرهاب �أ�صبح مبثابة احلل فال بديل لفراغه وبطالته �إال
الدخول يف دائرة العنف.
ويف هذه الرواية تظهر نف�س الر�ؤية الأيديولوجية لرواية «�ساده امل�صري» ،فكل من يخالف
�آراء احلزب الإ�سالمي هو كافر وهم �أ�صحاب الطاغوت ،و�إنه البد من قتلهم والتخل�ص منهم،
ومن امل�ؤ�سف ر�ؤية الكثري من ال�شباب ،الذين تركوا عملهم وحياتهم مع �أ�سرهم ليتنقلوا مع
احلزب من مكان �إىل �آخر« :ي�سافرون جماعات متجان�سة يف مظهرها اخلارجي ،بتلك
الألب�سة الغريبة امل�ستوردة من �أفغان�ستان وباك�ستان .والوجوه امللتحية ،فينزلون على املدن
والقرى كالفاحتني� .آتني بدين جديد ،هم امل�سلمون وحدهم� ،أما الآخرون فهم من امل�شركني
(((
واملجو�س و�أهل الكتاب من اليهود والن�صارى».
وعند البحث يف الكتب التي ت�شكل اخللفية الأيديولوجية للعنف ف�سيكون هناك كتابان
تتطرق لهما الرواية ،الأول« :كتاب معامل يف الطريق» ل�سيد قطب� .آما الآخر« :التو�سمات»
 )1الرواية� ،ص31
 )2الرواية� ،ص18
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مل�صطفى �شكري .هذا الكتاب الأخري مل يطبع لنبذ م�ؤلفه للآلة الطابعة ،التي تعد متاع كافر
ال يجوز ا�ستعماله والتعامل معه .ويف هذا الكتاب كان يقر م�صطفى �شكري �إن الأر�ض حق
ثابت للم�سلمني ال يجوز لغريهم حكمه ،وال يقوم الإ�سالم من دون هجرة .فـ»ال �إ�سالم ودولة
تقام له �إال بعد الهجرة ما من ر�سول �إال وهاجر لذا اطلق على جماعته» التكفري والهجرة».
تكفري كل من ال ينتمي �إىل اجلماعة والهجرة �إىل �أمكنة بعيدة حيث �ستقام املدينة الإ�سالمية
(((
الأوىل».
مور�ست يف هذه الرواية �صور �شتى للعنف جتاه ال�شعب رجال الدرك واملثقفني ،عن طريق
جماعة �أبي يزيد احلر�ش.
والكتاب الثاين الذي حتدثت عنه الراوية فهو كتاب «معامل يف الطريق» ل�سيد قطب ،الذي
�أ�شارت �إليه الرواية ،وتطرقت لأفكاره التي �أ�ضلت من �أتبعها من امل�سلمني و�سيد قطب كان
يكفر امل�سلمني؛ لأنهم مل يطبقوا حكم اهلل يف الأر�ض وال �شريعة ،بل يراهم يعي�شون يف جاهلية
و�ضالل ،ما بعدهما �ضالل.
من هنا تبدو فكرة الهجرة التي �أ�شار �إليها الن�ص الروائي ،وهذا يدل على �أن امل�ؤلف
وكاتب الرواية مطلع جيد على اخللفية املعرفية التي ينطلق منها العنف ،و�إنه يكتب من ف�ضاء
معريف مت�سع غري حمدود النظرة ،بعك�س بع�ض الكتاب التي يقرون ويثبتون حالة العنف من
دون اللجوء �إىل خلفياتها وحمفزاتها.
ومل يكن الرجوع �إىل هذه الأفكار من فراغ ،بل ملعرفة اخللفية التي تنطلق منها مدارات
احلكي لروايات العنف ،وكما حدث �أن �سيد قطب قد ا�ستغل عقلية ال�شباب املتحم�س ،ف�إن
ممار�سي الإرهاب يف اجلزائر ا�ستغلوا نف�س الظروف� ،شباب متحم�س للدين واملبادئ والقيم،
�شعب مييل يف عامته �إىل التدين ،خارج من حرب حاولت تهمي�ش هويته و�إلغاء ديانته وتغريبه
عن عاداته وتقاليده ،فكانت اخلطب والدعوات من �أجل العودة �إىل الإ�سالم ال�صحيح من
دون االنفتاح على الآخر و�إق�صاء املرونة يف التفكري والتعامل مع الآخر ،وهذا ماي�ؤكده �أحد
�شخو�ص الرواية� ،سامل بن رابح رئي�س املفرزة((( ،وهو يقيم الو�ضع يف اجلزائر �إذ �إنه�« :أفا�ض
يف ذكر اخلطب الدينية املتطرفة التي انت�شرت يف ال�سنوات الأخرية ،دون رقيب وال توجيه
حكيم .كل من يح�سن ترتيل بع�ض ال�سور القر�آنية ن�صب نف�سه �إمام ًا خطيب ًا ،يفتي النا�س
مبا جادت به �أهوا�ؤه املليئة باحلقد والطمع والرغبة العارمة يف االنتقام من املجتمع ب�أ�سره،
 )3الرواية� ،ص32
 )4املفرزة :كلمة جزائرية تعني مركز ال�شرطة

23

والنا�س ي�ؤمنون �إميان ًا �أعمى بالأئمة وحفظة القر�آن ،فت�شابه عليهم اخلطباء ،و�أ�صبحوا ال
يفرقون بني الأمني الويف لدينه واللئيم املخادع الذي يجمع املال لنف�سه ويوهم النا�س ب�أنه
(((
�سيوزعه على الفقراء وامل�ساكني واليتامى والأرامل».
وعند مطالعة الن�ص الثالث الذي ي�شري �إىل النزوع لت�أ�سي�س دولة �إ�سالمية كحافز و�سبب
للعنف ،راوية «متاهات ليل الفتنة « الحميده عيا�شي ،وهو مقارب ب�أيديولوجية للن�صني
ال�سابقني ،ي�شري لكتابات ح�سن البنا واملوردي و�سيد قطب ،كما �أ�شارت الن�صو�ص ال�سابقة،
فيبني �أحد �شخو�ص الراوية ،كمال من�صور ،كيف ت�أثر بالإرهاب و�أ�صبح واحد ًا من اجلماعات
الإرهابية وهو املتعلم املثقف« :قال يل جمال فوزي (�إننا نعي�ش يف جاهلية� ،إنها جاهلية
القرن الع�شرين) «�إقر�أ» قال يل جمال فوزي ورحت �أفتح عيني على �شتات من كتابات الإمام
ح�سن البنا واملوردي و�سيد قطب� .أح�س�ست بالعامل الذي حتت قدمي مييد وبزلزال انفجرت
�شظاياه بداخلي ،وغدت الوجوه والأ�صوات التي كانت تبدو يل قريبة مني نائية عني ،بعيدة
(((
بعد ال�سماء عن الأر�ض ،عدت ال �أعرفها».
وت�شري الراوية �إىل تطور احلزب« :اجلماعة عازمة �إن �شاء اهلل �أن تخرج �إىل النور� ...أن
(((
تنتقل بالدعوة للنهي عن املنكر والأمر باملعروف من ال�سر �إىل العلن».
وهذا يو�ضح انتقال اجلماعة الإ�سالمية من ال�سر �إىل العلن ،و�إن ال م�ستقبل لل�شعب �إال
الإ�سالم و�إن جي�ش حممد عائد ال حمالة.
وتربز يف الرواية �صورة الأمري امل�سيطر على الأحداث الإرهابية ،التي تكمن يف �شخ�ص
�أبي يزيد� ،إذ ي�صفه ال�سارد فيقول« :جماعة �أبي يزيد كانت مبثابة النواة القوية والعنيده
ملختلف كتائب اجلماعة الإ�سالمية امل�سلحة باملنطقة الغربية مثل الكتيبة اخل�ضراء وكتيبة
(((
الفتح وكتيبة الن�صر وكتيبة الأهوال».
وغري هذه الن�صو�ص التي تتطرق للأيديولوجيا الدينية وتركز على �أن الدين �سبب لل�صراع
و�سبب للعنف مل يربز عامل و حمفز �آخر ،ومن جمموع الروايات ـ مو�ضع الدرا�سة ـ جند هذه
الثالث التي �أ�شارت �إىل الدين كمحفز للعنف.
 )1الرواية� ،ص214-213
 )2احميدة عيا�شي ،رواية «متاهات ليل الفتنة» ،من�شورات الربزخ ،اجلزائر ،الطبعة الأوىل 2000م،
�ص244
 )3الرواية� ،ص245
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هذا هو ما ا�شتملت عليه الن�صو�ص الروائية الثالثة بهذا ال�ش�أن العنف النا�شئ عن التوجه
الديني.
ثاني ًا :الإرهاب طريق الو�صول �إىل ال�سلطة:
كثري من الروايات التي حتدثت عن الو�صول �إىل ال�سلطة بو�صفها حمفز ًا من حمفزات
الإرهاب ،فمما ال �شك فيه �أن لل�سلطة بريق يعمي ويذهل الأب�صار ،ومكانة يتوق النا�س
للو�صول �إليها ،وهذه اجلدلية قدمية قدم التاريخ؛ فكم حرب وغارات �شنت من �أجل الو�صول
�إىل كر�سي احلكم ،ولل�سلطان واجلاه والتوابع املالية واالجتماعية ،الأمر الذي جعل احلكام
يتخاذلون عن العمل وعن مراعاة م�صالح الأمة ب�شكل عام من دون االلتفات �إىل منافع
ال�شعب �سوى بريق هذه ال�سلطة.
 -1الإرهاب وال�سلطة:
ت�شكل ال�سلطة يف املتون الروائية منطني من احلوافز ،احلافز الأول :الت�صرفات اخلاطئة
ال�سيا�سية ،التي تتبعها ال�سلطة �ضد ال�شعب املقموع ،وت�سبب هذا الأمر بردة فعل لدى ال�شارع
اجلزائري .واحلافز الثاين :ال�سلطة �ضد الإرهاب.
�أ -ال�سيا�سة اخلاطئة لل�سلطة:
تتجه �ستة ن�صو�ص روائية �إىل انتقاد ال�سلوكيات الناجتة عن ال�سلطة و�سيا�ستها القامعة
لل�شعب� .أحالم �أو حياة يف رواية «فو�ضى احلوا�س» ،ال�ساردة التي متار�س تقنية اللعب بالأ�سماء،
ت�صف تعنت التجمعات ال�سيا�سية بالدكاكني التي يح�صل بها البيع وال�شراء ،وتتهمهم ببيع
�أحالم املواطن العادي واملزايدة على ق�ضاياه ب�سوق املال فتقول« :يف الدكاكني ال�سيا�سية،
التي يديرها حكام زايدوا ح�سب النظام العاملي اجلديد جاهزة لاللتهام املحلي والقومي،
فانق�ض�ضنا عليها جميع ًا بغباء مثايل ثم متنا مت�سممني ب�أوهامنا لنكت�شف بعد فوات الأوان
�أنهم ما زالوا هم و�أوالدهم على قيد احلياة يحتفلون ب�أعياد ميالدهم فوق �أنقا�ضنا...
ويخططون حلكمنا للأجيال القادمة ولذا منذ تلك الق�ضية انقر�ض احلاملون و�سقط
(((
فر�سان الرومان�سية من على خيولهم».
من �ش�أن هذه ال�صدمة� ،صدمة البطلة و�أخيها نا�صر ال�سلفي ،وكانا ابنني لأحد ال�شهداء
اجلزائريني ،الذين دفعوا حياتهم ثمن ًا حلرية الإن�سان اجلزائري وحياته وا�ستقراره من
�ش�أنها �أن ت�شعرهم ب�شتات و�ضياع �أحالمهم وطموحاتهم:
� )5أحالم م�ستغامني ،رواية «فو�ضى احلوا�س» ،من�شورات �أحالم م�ستغامني� ،ص� ،93ص94
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«ال �أدري �أهو الذي فقد �شهيته للكالم �أم �أنا التي فقدت حما�سي لكل الق�ضايا ودخلت يف
حالة ذهول من �أمري بني خيباته الوطنية و�إفال�س �أحالمه القومية ،غ�سل يديه من العروبة
(((
�أوعلى الأ�صح تو�ض�أ ليجد ق�ضيته اجلديدة يف الأ�صولية».
وهكذا و�صل نا�صر ابن ال�شهيد الذي يحمل �إرث القومية العربية �إىل الدخول يف دائرة
الأ�صولية ،وما �أ�شارت �إليه �أحالم م�ستغامني يف روايتها ،هو واقع معي�ش يف اجلزائر ال يجهله
�أحد ودار كثري يف �أدبياتهم ،مثل ما كتبه ب�شري عمري يف كتابه« :حول ال�سقوط و�أزمة اخلطاب
ال�سيا�سي يف اجلزائر» ي�صف تلك احلالة املزرية بقوله «وغدت مالحم املا�ضي املجيد امل�شرتك
جمرد (خورطي) ،وهدير كالم بل ودغدغة لعواطف النا�س للأمة خلف �ستائرالت�آمر ال�شللي
(((
امل�صلحي يحجب عن العيون ع�صابات املافيا».
بل �إن تلكم الأ�ساليب البدائية ،مع الأ�سف ،هي التي ك�سرت احلزبية ال�سيا�سية وجعلتها
جمرد �شكل من �أ�شكال قر�صنة �أ�صوات الناخب� ،أبعدت م�صداقية التمثيل النيابي ،لأجل
(((
م�صالح تخدم �أي طموح لأهل الأحزاب.
ويف رواية «الورم» يعلق ال�سارد على اخلطب ال�سيا�سية وخوائها عن �أي قيمة نفعية ،فهي
جمرد �أقاويل يتحجج بها امل�س�ؤولون من دون جدوى ،في�صف خطب الدعاة قائ ًال« :بد�أت
خطبهم ت�شبه خطب امل�س�ؤولني على ر�أ�س الدولة الذين يقولون ماال يفعلون بل ويكذبون عالنية
(((
ودون خجل زيادة على االمتيازات املادية التي مينحونها لأنف�سهم ولعائالتهم».
ويف مو�ضوع �آخر ي�سلط ال�سارد ال�ضوء على �صالح بن�سعيد ،ذاك التاجر الذي ا�شرتى
ال�سلطة واملن�صب ال�سيا�سي ،و�صل لنائب رئي�س املجل�س البلدي بعد �أن ا�شرتى �شاهدين،
(((
و�صنعا منه بط ًال مغوار ًا ف�أ�صبح جماهد ًا بالبطاقة ال�سحرية التي نفعته يف �إمناء ثروته.
ومن الغريب �أن يوجه �سارد الرواية �إىل الرئي�س الراحل هواري بومدين �أ�صابع االتهام؛
لأنه وفر لأبناء �شعبه ال�سكن والعمل وال�سيارة ومرتفات �أخرى من دون مقابل ،هذا الأمر
الذي �أدى بال�شعب �إىل �إعاقة ذهنية وحركية� ،إذ يقول« :جتد ال�شاب يطالب الدولة �أن متنحه
كل م�ستلزمات احلياة ثم ي�ستخدم جميع احليل كي يتهرب من اخلدمة الوطنية ،حتولنا �إىل
معاقني ذهني ًا وحركي ًا ننتظر �إعانات الدولة نعي�ش بال�صدقات ونتذمر ون�شتم املانح �إن هو
 )1الرواية� ،ص133
 )2ب�شري عمري« ،حول ال�سقوط و�أزمة اخلطاب ال�سيا�سي يف اجلزائر» ،من�شورات االختالف ،اجلزائر،
الطبعة الأوىل 2002م� ،ص40
 )3ال�سابق� ،ص44
 )4رواية «الورم»� ،ص121
 )5الرواية� ،ص124
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مل يعطنا الكمية الالزمة ويلج�أ �أكرثهم �إىل قطاع طرق يغريون على ممتلكات الغري يحرقون
(((
يدمرون يقتلون».
ويف رواية «متاهات ليل الفتنة» لكاتبها احميدة عيا�شي ،يربز ال�سارد وي�سلط ال�ضوء على
دور ال�سلطة يف �أحداث العنف و�إنه ي�ستغرب وي�ستنكر ،ويت�ساءل عن ف�شل الدميقراطية يف
اجلزائر بعد مرور ع�شرة �سنوات على فتح املجال للتعددية احلزبية ،وهل تكمن م�شلكة
اجلزائر يف اجليل اجلديد من ال�سا�سة� ،أم �أنها تكمن يف �سيطرة القوى املحافظة ،وتعي�ش يف
الن�سقية القدمية للدولة ،واملنظومة الفكرية التي �سادت اجلزائر وال ي�ستطيعون التخلي عنها،
ويعود امل�ؤلف ويجيب �إن امل�شكلة تكمن يف:
«�إن ميالد التعددية احلزبية منذ حلظة امليالد حدث منذ البداية �ضمن الق�صر واخلديعة
واملخادعة هذه ال�سمات الثالثة تعك�س يف ذات الوقت هدير التاريخ من جهة ومر�ض النظامني
من جهة ثانية وعرب الت�صادم بني هاتني احلالتني عرف اجلزائريون التعددية يف �شكلها
ال�صاخب واملفكك واله�ش واملتوح�ش من حيث الرغبة امللحة والعنيفة يف �إعادة �إنتاج �شمولية
جديدة من طراز راديكايل تقوم على �شعبوية ف�ضة ومدمرة وواعدة لقد ولدت احلزبية على
(((
�أ�سا�س نفي الآخرين ونفي روح التعددية».
بل �أن ال�سلطة اتقنت اللعبة جيد ًا و�ضربت بني الأحزاب املتنافرة ،وبذلك حفزت على
ممار�سة العنف� ،إذ حتولت ال�سلطة هي الأخرى �إىل م�شرف على هذه اللعبة القاتلة ،و�شجعت
التنافر احلا�صل داخل �صفوف الطبقة ال�سيا�سية النا�شئة ،وراحت ق�صد التخل�ص من هدير
التاريخ ،ومطالبات املجتمع بالتغيري بتلغيم ف�ضاءات املعار�ضة القدمية حينا عرب �صراعات
(((
مزيفة ،وق�ضايا عقيمة وجمردة من كل م�ضمون».
ويف روايتي« :وادي الظالم»((( و»مرايا مت�شظية»( ((1لعبد امللك مرتا�ض ،كما يف رواية
«الويل الطاهر يعود اىل مقامه الزكي»( ((1حمور التدبري واالتهام م�سلط �إىل �أمة تخاذلت عن
العلم والعمل ،وجعلت من كر�سي احلكم هدفها الأول والأخري ،وتعود �إىل التاريخ املن�صرم
 )6الرواية� ،ص108
 )7رواية «متاهات ليل الفتنة» � ،ص� ،172ص173
 )8الرواية� ،ص173
 )9د .عبدامللك مرتا�ض ،رواية «وادي الظالم» ،دار الغرب للن�شر والتوزيع ،وهران ،الطبعة الأوىل 2005م
 )10د .عبد امللك مرتا�ض ،رواية «مرايا مت�شظية» ،الهيئة العامة للكتاب ،اجلزائر ،الطبعة الأوىل 2001م
 )11الطاهر وطار ،رواية «الويل الطاهر يعود �إىل مقامه الزكي» ،من�شورات الزمن ،اجلزائر ،الطبعة
الأوىل 2000م
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للعرب من اجلاهلية �إىل ع�صرنا هذا والعقلية العربية ذاتها مل تتغري فالنزاعات ال�سيا�سية
تدور حول من يحكم؟ واحلكم هو الهاج�س الأول والأخري للحكام.
فرواية «وادي الظالم» تدور �أ�سا�سا ـ بالإ�ضافة �إىل الأحداث الإرهابية ـ حول النزاع القائم
بني �شيخ امل�شيخة العليا ،وابن عمه على كر�سي احلكم هل �سيحكم ال�شيخ حمدونه �أم ابن �شيخ
امل�شيخة ،وهو مل يتعد ال�سابعة.
كما ينتقد الفرتات الطويلة التي ا�ستمر بها احلكام يف احلكم ،فيقول« :وكان لل�شيوخ حني
يعينون يف امل�شيخة �أعمار تطول بحكمة اهلل وبركته بطول الدهر وكانت العادة جرت بذلك
ومن فوق العادة فك�أمنا كفر بالعبادة! وكان ال�شيخ املعظم كثري ًا ما يتربك ب�أ�سطورة لقمان
(((
ابن عاد حيث عا�ش �أربعة وع�شرين قرنا».
�أما يف رواية «مرايا مت�شظية» ،ف�إن الروائي ي�شري �إىل فرن�سا ،واال�ستعمار الفرن�سي،
بالعفريت جرجي�س اجلبار ،الذي يختطف عالية بنت من�صور ،رمز الدولة اجلزائرية،
ويرتكها بعد فرتة من الزمن ،وال يزال يثري الفنت بني الروابي ال�سبع.
وت�شارك رواية «الويل الطاهر يعود �إىل مقامه الزكي» هذه الوجهة من النظر يف �أن م�شكلة
الب�ؤ�س وال�شقاء العربي هي �أزلية ،و�إن العقلية العربية لن تقبل بالآخرين ،ولن تنظر �إىل
م�صلحة النا�س قبل م�صلحة الذات ،وهم ال يزالون يعي�شون يف البداوة ،وحتى لو كان بعد
مرور العديد من القرون ،ففي ر�سالة لأحد االرهابني عبد اهلل عي�سى حليلح ،ير�سلها للويل
الطاهر ينتقد ال�سا�سة بقوله« :ال تنتظر مطلق ًا من هواة ال�سيا�سة وغواتها عندنا ومن �شايعهم
من املثقفني الإداريني �أن يخرجوا جماهري النا�س من حالة البداوة والإعرابية �إىل قيم املجتمع
املدين احلقيقية؛ لأن ه�ؤالء و�أولئك ما تبو�أوا �إال بف�ضل �أخالق البداوة من ع�شائرية وروابط
قبلية وجهوية ووالءات طائفية ،وع�صبيات �أ�سرية وحميات جاهلية مقيتة»� (((.إن العرب �أمام
و�ضع �سيا�سي متعفن ب�سبب العديد من التقلقالت يف املجتمع ومدمر لكل حماوالت الإنقاذ
والإ�صالح فالعقل يقبل هذا ،ولكن عندما يكون هناك حاكم �إ�صالحي� ،أتى من �أجل الإ�صالح
والتغيري ويفاج�أ ال�شعب ب�أن احلاكم م�صريه هو القتل و�أمام امللأ ،فهذا الأمر ال يقبله العقل
واملنطق .هذا ما عر�ضته رواية «دم الغزال» ملرزاق بقطا�ش ،التي اتخذت من حادثة قتل
حممد بو�ضياف �أحد حكام اجلزائر مو�ضوع ًا لها عندما اغتيل بب�شاعة ،وهو يلقي خطابه
�أمام ال�شارع اجلزائري واعد ًا �إياهم بالإ�صالح ،ف�أتت هدية اجلزائر ر�صا�صة من اخللف،
 )1رواية «وادي الظالم»� ،ص17
 )2رواية «الويل الطاهر يعود �إىل مقامه الزكي»� ،ص119
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و�أي ب�شاعة وح�شية تقارب هذه الب�شاعة؟! املرء �أمام م�أ�ساة موت الإن�سان وت�شظيه� ،إذا يقول
�سارد الرواية« :حممد بو�ضياف جاءهم بفكرة �إحقاق احلق يف هذا البلد بعد �أن وقع التهارج
و�أكل كل واحد مالي�س من حقه فكان �أن رف�ضوه (من؟) ،لأنه �أخفق م�شاريعهم وخلخل
ح�ساباتهم ،واخناتون جاء قومه بفكرة الوحدانية فحال دون تطلعاتهم الوثنية امل�شبوهة وكان
(((
�أن قتلوه».
وال�س�ؤال الذي يحري ال�سارد طوال الرواية :من قتل حممد بو�ضياف ومن الذي م�صاحله
تتعار�ض مع م�صالح بو�ضياف ،ال �شك �أن املواطن العادي الب�سيط املقموع فرح مب�شاريع
بو�ضاف ،والأكيد �أن ال�سلطة وبع�ض رجاالت ال�سيا�سة �أ�صحاب القرار ال�سيا�سي ،الذين
ينبذون الإ�صالح هم من يقف �ضد بو�ضياف ،وبالتايل قتلوه ،ال �شك �أن من قام بقتله هم
من �أدانهم ال�سارد بقوله« :لعنت ال�سيا�سة وال�سيا�سيني� ،إذن وبكيت على وطن تت�آمر عليه
(((
جمموعة من الل�صو�ص متذرعة الدفاع عن القيم النبيلة».
ب  -مابني الطفرة االقت�صادية والفقر املدقع:
لقد عا�شت اجلزائر بعد فرتة اال�ستقالل طفرة اقت�صادية وترف ًا مادي ًا �أبعد عنهم الفقر
والعوز ،وهذا الأمر بالتحديد كان يف ع�صر هواري بومدين ( 1965ـ 1979م)� ،إذا قام بت�أميم
النفط وبناء قوة اقت�صادية �إقليمية الذي كان من �ش�أنه �أن يوفر فر�ص العمل واملواد الغذائية،
(((
كذلك توفري تقليعي الطبقية م�سكن لكل مواطن وهلم جرا من تبعات املعي�شة.
والفجوة حتدث عندما يحكم ال�شاذيل بن جديد ،فيك�سر النظام اال�شرتاكي الذي
اتبعه بومدين وزج بدله النظام الليربايل ،مما �أدى �إىل �إفراغ النظام القومي من م�ضمونه
الإيجابي ،يخفق يف ت�أ�سي�س بناء دولة قومية قائمة على �أ�سا�س للم�ساواة والعدالة االجتماعية،
وت�سليم البالد للم�ؤ�س�سات املالية للدولة ،والت�سيب ب�إيرادت اال�ستقالل الوطني ،ومفاقمة ب�ؤ�س
(((
ال�سكان االجتماعي.
وهذه ال�سيا�سة �سيا�سة ك�سب النفوذ والإ�سراف ووقف اجلهود اال�ستثمارية ،التي ظهرت
يف بدايات عهد ال�شاذيل� ،سببت يف تقلي�ص جماالت العمل يف املدن الكربى (ميدان العمل)،
مما �أدى �إىل ظهور مناطق �شديدة الب�ؤ�س فيها ،مما يولد م�شاعر احلقد جتاه هذا النظام
احلاكم بعد نظام قام بتدليل اجلزائريني ،وهذا ما �أ�شارت �إليه يف رواية «الورم»« :ولكن
 )3مرزاق بقطا�ش ،رواية «دم الغزال» ،دار الق�صبة للن�شر ،اجلزائر ،الطبعة الأوىل 2002م� ،ص35
 )4الرواية� ،ص102
� )5إليا�س �أبو كراع« ،اجلزائر الرعب املقد�س» ،مرجع �سابق� ،ص8
 )6زهرة بن عرو�س« ،الإ�سالموية ال�سيا�سية»� ،ص10
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الدولة �أفل�ست وال ت�ستطيع �أن متنح �شيئ ًا بومدين اهلل يرحمه هو الذي عود النا�س على هذه
ال�سرية ،مينحهم ال�سكن والعمل وال�سيارة وحينما جتف �آبار البرتول �أو يقل مردودها يتحول
(((
النا�س �إىل قطاع طرق يغريون على ممتلكات الغري يحرقون ويدمرون ويقتلون.»...
كما ت�شري �أحالم م�ستغامني يف رواية «فو�ضى احلوا�س» �إىل ال�سرقة والنهب من قبل موظفي
احلكومة الكبار لأمالك الدولة ،باعتمادهم على مناف�سيهم ،فتقول البطلة �إن زوجها ميتلك
فيال على �شاطئ البحر كانت ملك لأحد ال�ضباط الذي اختل�سها «م�ستند ًا �إىل جنومه الكثرية
(((
�أو �إىل الكتابة العري�ضة و�سي�شرتيها ح�سب قانون جديد بدينار رمزي مثري للعجب».
هذا الفقر والعوز الذي يعي�شه ال�شعب وما يقابله من غنى وثراء فاح�ش لدى م�س�ؤويل
الدولة ،بالت�أكيد �سي�شكل احلقد والكراهية لدى الفئة املغلوب على �أمرها ،وال �أمل لهم �إال
باللجوء �إىل اهلل ،وقد يتخذ العنف كو�سيلة لإخذ حقهم« :لقد حتولت �ساحة العا�صمة يف
الليل �إىل غرف نوم �ضخمة افرت�ش فيها الإ�سالميون الأر�ض ال ينه�ضون منها �إال يف ال�صباح
(((
لإطالق ال�شعارات والتهديدات والأدعية �إىل اهلل».
الفقر والعوز والبطالة تعد من الأمور التي فجرت العنف ،الذي كان نتيجة للرف�ض رف�ض
الواقع والغ�ضب وال�سخط على فئة ا�ستهلكت ال�شعب ،ومل تعطه من موارد بلده �إال النزر
الب�سيط ،هذا �إن قدمت له �شيئ ًا بالأ�صل فكرمي يف رواية «الورم» ونا�صر يف رواية «فو�ضى
احلوا�س» ،كما هو عمار والذين التفوا من حوله هم �أحد مفرزات الفقر والبطالة ،وكلهم �أتباع
التيار الأ�صويل ال�سلفي.
ثالث ًا :الو�ضع االجتماعي:
املت�أمل يف العوامل ال�سابقة لتحفيز العنف يالحظ �أنها مرتابطة مع بع�ضها البع�ض يف
�شبكة ال ميكن ف�صلها ،فعلى �سبيل املثال� ،إن ال�شخ�ص الطموح ،تكمن لديه رغبة يف الو�صول
فال يجد الفر�صة املوائمة ،وال �سيولة مادية لكي يحقق رغباته ،ف�إنه يعي�ش يف دائرة مغلقة
خا�صة به وحده ،فال يفكر �إال يف ذاته ،يف طموحه و�آماله ،وكيف يحققها من دون النظر �إىل
م�صالح الغري ،ومن دون االنخراط يف هموم النا�س من حوله ،ويتبلد الإح�سا�س ،عنده وي�ؤمن
بقيم خارجة عن املبادئ التي اعتاد عليها العرب امل�سلمون ،وهذا ما ذكره احميدة عيا�شي يف
رواية «متاهات ليل الفتنة»« :ويف ظل الرتهل الذي اعرتى ماكدرة((( تغري النا�س و�أ�صبحوا
 )1رواية «الورم»� ،ص108
 )2رواية «فو�ضى احلوا�س»� ،ص141
 )3الرواية� ،ص166
 )4ماكدرة :مدينة جزائرية
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ال ي�ؤمنون �إال بحياة مادية �سمجة وبذيئة ت�سببت يف تبلد احل�س وانطفاء الذكاء وهيمنة قيم
(((
ه�شة م�شوهة حتث على ت�شجيع الت�سلق ال�سريع واالنتهازية والو�صولية».
فمدينة ال�سارد ماكدرة قد وفد �إليها �شخو�ص غرباء ،واملدينة الريفية الب�سيطة حتولت
�إىل بنايات كثرية ،طم�ست معامل حياة الريف و�أدخلت قيما جديدة ح�ضرية �سلبية ،ففرتت
العالقات وندرت الزيارات ،وانقطعت الأوا�صر بني الأبناء والأحفاد ب�شكل عام.
كذلك املت�أمل يف املجتمع اجلزائري يجده خليط من عرب م�سلمني وبربر الفئة الأمازيغية
وهذا اخلليط من �ش�أنه �أن يخلق تفاوتا بني طبقات املجتمع اجلزائري ،وتفككا يف بنية
املجتمع.
ويف رواية «حار�سة الظالل» لوا�سيني الأعرج ك�شف ل�سلبيات املجتمع ،التي ت�شكل جذر ًا من
جذور العنف في�شري ،ال�سارد البطل ح�سي�سن �إىل �صديقه الأ�سباين �سريفانت�س �أن الأو�ضاع
يف اجلزائر مقلوبة ومعكو�سة� ،أن الأ�شخا�ص ال ي�أخذون فر�صهم املنا�سبة فاملعلم جعله حظه
املنكود يعمل �سائق ًا �أو يف مكان ال يتواءم واخت�صا�صه« :يف هذا البلد يا�صديقي كل �شئ ي�سري
ب�شكل معكو�س ال �أحد يف مكانه الطبيعي و�إال ملا و�صلنا �إىل هذا الوباء ،الذي يزداد كل يوم
انت�شار ًا يف البلد بكامله� ،أنا مث ًال �أملك �شهادة اللي�سان�س يف اللغة العربية ،و�أ�شتغل �سائق �سيارة
(((
بدل �أن �أكون يف مكاين الطبيعي ابن عمي �أمي بالكامل ومدير �شركة وطنية كبرية».
جمتمع يتبع ظواهر الأمور وال�شكليات من دون البحث عن معنى الأ�شياء وقيمتها ماذا يتوقع
(((
منه؟ �إذا كانت املو�ضة �شراء الكتب اتبعوها ،و�إذا الآثار ف�إنهم كذلك ي�شرتون الآثار.
وف�سر علماء االجتماع هذا االنحراف يف املجتمع ب�أن عجز الأ�شخا�ص عن حتقيق
طموحاتهم الثقافية يف �أو�ضاعهم املتاحة لهم ،يجعلهم يلتم�سون الطرق غري ال�شرعية يف
(((
الو�صول �إىل مبتغاهم.
وي�شكل هذا الأمر اهتزاز ًا يف التنظيم االجتماعي ،الذي من مظاهره الفجوة احلا�صلة بني
(((
القيم واملبادئ احل�ضارية اجلديدة وبني الروا�سخ الثابتة يف معتقدات ال�شعب.
 )5الرواية� ،ص84
 )6رواية «حار�سة الظالل»� ،ص143
 )7الرواية� ،ص144
 )8د .حممود خوالده« ،علم نف�س الإرهاب» ،مرجع �سابق� ،ص80
 )9ال�سابق� ،ص92
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رابع ًا -االت�صال مبراكز الإرهاب العاملية:
 -1اال�سالموية العاملية وعالقتها بالإرهاب يف اجلزائر:
من �إحدى املع�ضالت والعقبات التي واجهتها اجلزائر منذ بدء اال�ستقالل هو مناه�ضتها
للإمربيالية العاملية ،وازداد هذا املوقف �سوء ًا �أثناء حكم بومدين ،هذه املجابهة يف وجه الغرب
من قبل اجلزائر ،هي ودول عربية و�إ�سالمية ،مثل :العراق وم�صر و�إيران� ،ستدع الغرب يتخذ
من احلركة الإ�سالمية �سالح ًا ،يكبح به جماح اجلزائر ،بالإ�ضافة �إىل هذا جمموعة من
اجلمعيات واملنظمات ذات الطابع الإ�سالمي ،التي كانت تدعم العنف باجلزائر ،و�أولها
امل�ؤمتر الذي �أن�ش�أه �أبوح�سن الرتابي يف اخلرطوم عام 1991م لت�أ�سي�س منظمة �إ�سالمية من
�أحد �أع�ضائها اجلزائريني عبا�س مدين وعلى بلحاج.
كل هذا ي�ؤخذ بعني االعتبار ،لأن القارئ �أمام ن�صو�ص روائية� ،أ�شارت وملحت و�صرحت
لهذه الأمور ،من خالل العر�ض لبع�ض ال�شخ�صيات الأفغانية �أو لبع�ض العالقات ،التي ن�ش�أت
بني �إرهابيني جزائريني و�آخرين يف �أفغان�ستان وموا�ضع �أخرى.
يف رواية «الورم» تظهر �صورة العن�صر الأفغاين وا�ضحة جد ًا يف جمموعة يزيد احلر�ش
الأمري ،بو�صفه �أحد �أع�ضائها البارزين ،ا�سمه �أحمد دريج ،ارتبط ب�سعد اجلزائري بعالقة
وثيقة �أثناء احلرب الأفغانية ،يعود �أ�صله �إىل مدينة بي�شاور يف �ضواحي املدينة يعترب�« :إمام
اجلماعة ومفتيها يف كل �صغرية وكبرية ي�سرت�سل يف خطب منا�سبات ال نهاية لها»« (((.ميلك
الأفغاين �أجوبة وا�ضحة قاطعة كال�شفرة امل�شحوذة» (((.وكان اللقاء مع �صديقه �أبي �سعد يف
بي�شاور ،تقع على احلدود الأفغانية الباك�ستانية يف مركز لتدريب املقاتلني الذين �سي�ساهمون
يف م�ساعدة الأفغان �ضد ال�سوفييت.
خام�س ًا :عوامل التكوين النف�سي واالجتماعي:
لقد كان لعوامل التكوين النف�سي والتن�شئة االجتماعية الدور الكبري يف التكوين النف�سي
ل�شخ�صية الإرهابي ،وبالتايل ن�شوء هذه ال�شخ�صية التي تقوم مبمار�سات العنف ،لأن الظروف
التي مرت بها كانت مثل الرتبة ال�صاحلة لهذا العنف� ،أو لبذور العنف ،وهذا الأمر نظر �إليه
الكثري من الدار�سني والباحثني يف ق�ضية الإرهاب.
الأمر يعود اىل عامل �آخر ،كذلك ،بالإ�ضافة �إىل الظروف النف�سية ،وهو كون ال�شخ�صيات
 )1رواية «الورم»� ،ص89
 )2الرواية� ،ص9
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الإرهابية ،تنتمي يف غالبها �إىل ما ي�سمى بعلم النف�س بـ»ال�شخ�صية ال�سيكوباتية» وهي
كما يعرفها عادل �صادق�« :شخ�صية هذا املجتمع و�صاحبها �إن�سان منزوع ال�ضمري متبلد
الإح�سا�س ال يبايل بامل�صلحة العامة وي�سعى �إىل حتقيق رغباته ونزواته ال�شخ�صية على
(((
ح�ساب الآخرين».
وهذا يعني �أن ال�شخ�ص ال�سيكوباتي �شخ�ص متبلد الإح�سا�س �أناين ،وال يطوى يف �سريرته
�أي �شعور بالذنب.
وعند الت�أمل يف �سلوكيات الإرهابيني ،فهم يقتلون الأطفال ،وي�أخذونهم من �أح�ضان
�أمهاتهم من دون ر�أفة� ،أو رحمة يبجرون بطون الن�ساء احلوامل من دون �أدنى �إح�سا�س
بالذنب ،ويقتلون وي�أخذون بع�ض الأع�ضاء من ج�سم ال�ضحية ،من مثل :العني والكبد والقلب،
وتكون تعاويذ لهم ،كما حتدثت رواية «اجلنازة» لر�شيد بوجدرة((( ،وال تدخل هذه الرواية يف
نطاق الدرا�سة ،كونها رواية مرتجمة عن اللغة الفرن�سية ،ولكن من باب اال�ست�شهاد ،والتدليل
على الفكرة.
واملتون الروائية قدمت حتلي ًال وافي ًا للظروف النف�سية والعقد النف�سية ،التي ترافق الفرد
يف حياته ،وت�ؤثر على ن�ش�أته ،فرواية «�سادة امل�صري» حتدثت عن �شخ�صيتني حموريتني يف
الرواية ،تعانيان من خلل يف التكوين والن�ش�أة ،الأوىل ،هي� :شخ�صية عمار بن امل�سعود الذي
ير�سم ال�سارد من �أول �صفحة يف الرواية تعلقه باملوكب الر�سمي و�إعجابه مبوكب امل�سئولني،
مما جعله يقرر �أن ي�صبح رئي�س ًا للجمهورية ذات �صباح؛ لأنه الطريق الذي يوفر له املال
واجلاه وال�سلطة ،ويتابع ال�سارد و�صف اقرتافاته ال�شاذة مع الآخرين ،فهو« :يق�ضي �ساعات
الدرا�سة اململة يف ترتيب التحالفات ال�صغرية ،وتدبري م�ؤامرات حمدودة النطاق �ضد زمالئه
(((
من التالميذ».
فكانت النتيجة �أن طرد من املدر�سة ،وتابع م�سريته املربكة للجميع بالعمل ا�سكافيا يجيد
خداع الزبون ب�أنه ي�أخذ حذاءه را�ضي ًا بالإ�سكايف املتميز ،وما �أن ي�سري بعد �ساعة ،فالويل
لهذا الزبون امل�سكني� ،ستنطلق امل�سامري من خمابئها ال�سرية ،وك�أنها �صواريخ املرتزقة،
ف�أغلق الإ�سكايف ال�شيخ حمله من جراء �سوء الطالع ،الذي جلبه له عمار بن امل�سعود ،ومل
يكن احلال ب�أف�ضل عندما عمل عمار مع امليكانيكي ،فكان يوهم �أ�صحاب ال�سيارة بالإجادة
 )3د .حممود خوالده« ،علم نف�س الإرهاب» ،مرجع �سابق� ،ص149
 )4ر�شيد بوجدرة ،رواية «اجلنازة» ،دار الفارابي ،الطبعة الأوىل 2003م
 )5رواية «�سادة امل�صري»� ،ص10
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فما �إن ي�سريون قلي ًال ،حتى يكت�شفوا املغالطات غري املتوقعة ،ويتزايد ف�شل عمار املعهود،
وتتزايد طموحاته وال تفارق فكره �صورة املوكب احلكومي ،فما �إن يبلغ �سن الر�شد حتى يقرر
ب�أنه يتفرغ للعمل ال�سيا�سي ،وبالطبع �سيختار حزب اللحى الطويلة ،الإ�سالميني ،ومن �ضمن
خ�صائ�ص ال�شخ�صية ال�سيكوباتية ،ب�أنه يبتدي بهذه النزعات ال�سيكوباتية يف �سن مبكرة
يف �أعمال �شاذة عن القيم املتعارف عليها باملجتمع ،وهذه تنطبق على عمار بن امل�سعود،
الذي يجد يف اخلطاب الديني املتطرف يف �أوائل الت�سعينات حمفز ًا وم�شجع ًا للت�صرفات
وال�سلوكيات العنيفة ،العنف كما �سيتبني من خالل �صور العنف التي ميار�سها وال تنتمي �إىل
النف�س الب�شرية.
�أما ال�شخ�صية الثانية يف الرواية ،فهي �شخ�صية �سمري الطاي�ش ،الذي حفز فعل العنف
داخل حزب الإ�سالميني ،ف�إن ال�سارد ي�سلط ال�ضوء على اجلوانب املظلمة من حياته ،فقد
�أباه �أثناء احلرب ،وماتت �أمه �أثناء الوالدة و�أخذه عمه ال�سكري لبيته ،فن�ش�أ بني �سبع �أخوات
عان�سات حولنه �إىل زوج �سري م�شرتك ،بعدها هرب �إىل العا�صمة ليبحث عن وثائق �سفر
لي�سافر �إىل فرن�سا ،ويطالب بحقوق والده� ،إال �إنه �أخفق فعاد �إىل البلد ،ويف جعبته �آالف
الدنانري بعد م�شاركته لأحد جتار العا�صمة يف �صفقة وهمية ،فما كان ن�صيبه �إال �أن كان
مكروه ًا بني ال�سكان فلم يعره �أحد اهتمام ًا.
فن�ش�أ على التهمي�ش والإق�صاء �إىل �أن وجد يف العنف املتنف�س الوحيد ،الذي ينتقم فيها من
جمتمع عاقبه بال ذنب له �سوى �أنه ولد يتيم ًا ،وك�أن كل املجتمع عمه ال�سكري وبناته.
ويف رواية «الورم» عر�ض للإرهابيني والعوامل النف�سية ،التي حفزت على العنف� ،أو جعلت
من الدخول �إىل اجلماعات الإ�سالمية الطريقة �إىل ان�صهار الذات ،ون�سيان املا�ضي بكل
عذاباته ،مثل �شخ�صية �أبي �شاقور �أحد الإرهابيني يف الرواية ،الذي طلق زوجته؛ لأنها �أجنبت
ابنتني ،وهو يكره البنات ،ولأن كرثة البنات ت�ؤدي حتما �إىل �أن واحدة على الأقل �ستنغم�س ال
حمالة يف الف�ساد والزنى (((.وهذا الذي يخاف العار من البنات ،ويدافع عن الدين الإ�سالمي
واملبادئ والقيم ال يرتدد وال يتورع من ممار�سة املتعة مع �صديقه� ،أو �أخيه يف اجلهاد عبد
(((
اللطيف؟!
وثاين ال�شخ�صيات هي �شخ�صية فريد زيتوين ،الذي تعر�ض للعنف قبل زمن الإرهاب من
قبل موح الكحل رئي�س املفرزة� ،إذا اتهم ب�سرقة �ساعات جزاف ًا من دون حتري باملو�ضوع ،فما
 )1رواية «الورم»� ،ص283
 )2الرواية� ،ص282
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�أن �أتت الفر�صة املواتية� ،سعى جاهد ًا لريد ث�أره ،وت�صفية ح�ساباته من الطاغوت ومعاونيه:
«و�أق�سمت مرار ًا وتكرار ًا برباءتي مل �أعد �أ�سمع �إال �صراخي و�ضربات ال�سوط تدوي على
(((
ظهري».
القمع ال�سلطوي كان له دور بارز يف العنف ويف حتفيز الإرهاب ،والعنف الذي تعر�ض له
هو الذي �شكل يف نف�س فريد زيتوين ميول الأخذ بالث�أر« :حاولت �إقناع نف�سي ب�أن التعذيب
الوح�شي مل يكن �إال كابو�س ًا انق�ضى منذ �سنوات دون جدوى تر�سخ يف ذاكرتي وم�ضي ينغ�ص
الليايل ويجلب يل االرق» (((.ونتيجة لهذا يث�أر لنف�سه بقتل رئي�س املفرزه موح الكحل.
وال تنتهي ق�ضية العنف من قبل ال�سلطة وال املجتمع يف ت�أثريها على نف�سية الإرهابيني،
ف�أحد الإرهابيني الذين تعر�ض لهم رواية «متاهات ليل الفتنة» كان يحب فتاة حيهم خديجة،
تقدم لها فوجد الرف�ض؛ لأن �أباها ال�شرطي ر�أه جاه ًال وفقري ًا ،ف�أتى على نف�سه االنتقام من
الأب وجميع من اعرت�ض �سبيل هذا الزواج حتى اجلارة التي حذرت املحبوبة منه� ،سبقتها هي
وزوجها ،فكلهم جريرتهم واحدة�« :س�أتفرج عليه �أ�شفي غليلي منه و�أنا �أرى الدم ي�سبح منه
غزير ًا ،العويل وال�صيحات �إن تعالت �أ�شتمه طاغوت �أطرحه �أر�ض ًا و�أبجره و�أترك �أمه تبكي
(((
فوق جثته النتنة».
ال�شخ�صية الأخرى �شخ�صية الأمري� ،أبو يزيد �صاحب احل�صان الأ�شهب ،كانت حكايته
حكاية مت�أتية من ذبح والده لأخته ،و�إحراق �أمه ،ليغ�سل العار ،فعا�ش �أبو يزيد وهو وحيد ًا
كاملنبوذ يف بيت جده.
وهكذا تكون العوامل النف�سية والتن�شئة االجتماعية ،لعبت دور ًا كبري ًا يف حتفيز العنف
واملمار�سات الإرهابية ،بالإ�ضافة �إىل كون هذه ال�شخ�صيات يف ذاتها �شخ�صيات �سيكوباتية،
انعدمت من الإح�سا�س بالآخر والرحمة ،مل تنظر �إال لنف�سها ول�صاحلها اخلا�ص ،فا�ستجابت
�إىل اخلطاب الديني ال�سيا�سي املتطرف ،لأن لديها القابلية لذلك.

 )3الرواية� ،ص244
 )4الرواية� ،ص249
 )5رواية «متاهات ليل الفتنة»� ،ص237
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قد جتلت يف املتون احلكائية كثري من ال�صور ،تتوزع بني �صورة املتطرف و �صورة ال�سيا�سي
و �صورة املثقف ورجل الدين والعامل العادي الب�سيط ،و�صو ًال �إىل املر�أة والأطفال.
�صور حتمل بني طياتها العديد من الدالالت ،التي ت�ستحق الدرا�سة والتحليل ،فكانت
ال�صور �أو اجلدليات التالية مو�ضع حديث هذا الف�صل:
			
� -1صورة املتطرف

 -2جدلية االرهابي وال�سلطة

-3جدلية املتطرف واملمثقف

 -4جدلية املتطرف واملجتمع

� -5صورة املر�أة
و�سيكون البدء يف �صورة املتطرف؛ لأنه هو املتوجه بالعنف نحو الفئات الآنفة الذكر.
ولقد عني الروائيون باحلديث ب�إ�سهاب عنه من منظورهم اخلا�ص ،بو�صفهم فئة من فئات
املجتمع ،التي تعر�ضت للعنف ب�صفة عامة ،ومثقفني ا�ستهدفوا من قبل الإرهابيني ب�صفة
خا�صة.
وما مييز الروايات ،مو�ضع الدرا�سة� ،إنها متاهت مع الواقع ب�شفافية تامة ،كما ت�شاطرت
الرواية باعتبارها فن ًا �أدبي ًا مع بقية العلوم الإن�سانية ،بالنظر �إليها وبتقييمها من زوايا نظر
متعددة� ،أدانت الأفعال الإجرامية ال�شنيعة بقوة كما التم�ست يف بحث الأ�سباب ،والدوافع
اخلفية ،ف�أدانوا التاريخ والظروف اخلارجية والداخلية لن�شوء العنف.
�أو ًال� :صورة املتطرف:
تتوزع �صورة املتطرف يف الروايات املدرو�سة على �أربعة حماور:
 )1املتطرف الو�صويل 		

 )2املتطرف ال�سيكوباتي

			
 )3املتطرف الأيديولوجي

 )4املتطرف ال�صويف

 )5املتطرف الأجنبي
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-1املتطرف الو�صويل:
ر�سمت الروايات �صورة املتطرف الو�صويل ،الذي جعل من العنف والإرهاب تذكرة العبور
�إىل ال�سلطة� ،أ�شخا�ص تغلبت لديهم النزعة الأنانية على النزعة االن�سانية .فن�سي املتطرف
�أخاه الإن�سان ،قتله ودمره من �أجل الو�صول �إىل كر�سي احلكم .فت�سري �شخ�صية عماربن
امل�سعود يف رواية “�سادة امل�صري” منذ الوهلة الأوىل ،وهي حتمل الطموح يف الو�صول �إىل
ال�سلطة ،لي�س لنفع املجتمع كما يدعي ،بل لأن املوكب احلكومي الذي ر�آه وهو �صغري ي�سكن يف
خميلته� ،سيارة فاخرة حر�س يتقدمه و�آخر يتبعه ،لذلك ف�إنه يقرر التفرغ للعمل ال�سيا�سي،
و�سي�صل �إىل من�صب رئي�س دولة لي�شمله اخلري الوفري ،هو و�أ�سرته وجميع معارفه“ ،لقد
وعد �أخاه بق�صر فخم ومائة زوجة ،ووعد والديه باالنفاق على رحلة حجهما ليتخل�صا من
ذنوبهما التي اقرتفاها يف �سبيل تكوين العائلة ..وامتدت وعوده االنتخابية �إىل اجلريان
(((
والأ�صدقاء والأقارب ،لقد وعد ووعد.”..
وبالطبع �سيبحث عمار بن امل�سعود عن �أق�صر الطرق امل�ؤدية �إىل مبتغاه ،فيختار من بني
التيارات املوجودة فريق اللحى الطويلة؛ لأنه له �شعبية كبرية يف اجلزائر ،كونه مد ًا للتيار
الإ�سالمي املتطرف ،وازداد تعلق الفتى بهذا احلزب ،عندما �سمع �أحد الأئمة يقول �إن احلاكم
خليفة اهلل يف الأر�ض ،وله حقوق الطاعة والوالء من ال�شعب ،وهذا الكالم يعيد الذاكرة �إىل
الع�صر العبا�سي حيث يظهر اخلليفة بهذه ال�صورة ،فيقول �إنه ظل اهلل على الأر�ض ،وله
ال�سلطة يف احلكم وعلى ال�شعب �أن يتبعه .فيتخيل عمار بن امل�سعود �أنه يف ق�صر اجلمهورية،
حماط بجمهور العلماء والفقهاء« :ظلت هذه الر�ؤيا تراوده بني عينيه على مائدة الطعام حني
ي�أكل ،وعلى ال�سرير حني ينام ،ويف املرحا�ض حني يدخل �إليه ،وعلى وجوه من ر�آهم يف تلك
(((
الفرتة».
وكان الفتى عمار ذا كريزما �سيا�سية وا�ضحة ،وحم�ضي ًا بقاعدة �شعبية يف قريته ،وكانت
تنعته ال�صحف بالفتى الواعد وال�شاب الطموح ،وممثل طبقة ال�شبان اجلدد ،قائد الطليعة
(((
املتحررة.
وال�شيء املثري لل�سخرية �إنه ال يفهم هذه امل�صطلحات لدرجة �أنه يجهل معنى الدميقراطية،
فريد على زميله جمال املربوك عندما يقول« :ولكن يوجد فرق �شا�سع يا �صديقي بني
� )1سفيان زدادقة ،رواية «�سادة امل�صري» ،من�شورات االختالف ،اجلزائر ،الطبعة الأوىل 2002م� ،ص9
 )2الرواية� ،ص17
 )3الرواية� ،ص10
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الدميقراطية والدميقراطية ال�شعبية» ،قال عمار بن امل�سعود بال تردد وقد دغدغته كلمة
(((
ال�شعبية�« :أنا مع الثانية».
والن�ص الروائي مليء بالن�صو�ص التي ت�شري �إىل ان�شداد عمار �إىل ال�سلطة لي�س خلدمة
ال�شعب بل من �أجل ار�ضاء حاجة يف نف�سه.
ويف حقيقة الأمر مل يتخذ عمار من العنف �أول الطرق �إىل الو�صول للحكم ،بل اتبع الطرق
ال�سلمية بالدعوة �إىل الإ�سالم احلقيقي ،وبرتغيب ال�شعب بحزبه؛ لأنه �سوف يحقق لهم ر�ضا
اهلل و�سيحلون كل م�شاكلهم الدنيوية والآخروية ،وي�ستمر عمار و�أع�ضاء حزبه بال�سلم حتى
الو�صول �إىل مرحلة االنتخابات وفوز حزبه ،فتثور ثائرة ال�سلطة التي بدورها تريد حزب
املحافظني؛ الذي ي�ضم غالبية منا�ضلي ثورة التحرير ،وبالتايل ف�إن الرئي�س �سي�ستقيل،
و�ستعطل االنتخابات �إىل وقت جمهول فيبد�أ خيار العنف ،وتكون ال�سلطة وحزب املحافظني
هما الأهداف ال�سيا�سية ،التي �سيتوجه لها بالعنف من قبل عمار و�أع�ضاء احلزب ،ويكون
اجلبال مكان الإقامة للإرهابيني ،يتدربوا فيه على القتال كما يتحاورون فيه ب�أمور الدين،
ويخططون لأهدافهم ال�سيا�سية امل�ستقبلية.
والبد من الإ�شارة �إىل ملمح هام يظهر على �شخ�صية عمار بن امل�سعود ،كما يظهر على
كافة الأ�شخا�ص املتطرفني �أال وهو �أن اخلطاب ال�سائد الذي يقدمونه لل�شعب كما يتحاورون
به ،هو خطاب ديني وا�ضح ،يعتمد على القر�آن الكرمي وال�سنة النبوية ال�شريفة ،كذلك يف
طروحاتهم ال�سيا�سية ف�إن كتابات �سيد قطب وح�سن البنا و�أبي ح�سن الرتابي هي املنطلق
الذي ينطلقون منه.
وثمة �شخ�صية �أخرى تعر�ض لها الروايات اجلزائرية اتخذت من العنف و�سيلة من �أجل
الو�صول �إىل املكا�سب املادية والنفوذ وال�سلطة ،من مثل �شيوخ القبائل التي عر�ضت لهم رواية
«مرايا مت�شظية» لعبد امللك مرتا�ض؛ فكل منهم يرنو �إىل ق�صر عالية بنت من�صور (واال�سم له
داللة هامة هنا وهي �أو ًال �أنه يرمز للدولة ،وثاني ًا ف�أن الدولة �ستكون عالية وع�صية على جميع
الفرق ،بالإ�ضافة �إىل �إنها من�صورة يف املا�ضي واحلا�ضر وامل�ستقبل) ،لكي يحكم ويتزوج من
الأمرية عالية �صاحبة ال�سبع ق�صور ،والزواج هنا بالطبع زواج �سيا�سي ،ويتمتع مبمتلكات
الق�صر وينعم باجلواري احل�سان ،ف�شيخ الربوة اخل�ضراء «يعلم �أن الزواج من عالية بنت
(((
من�صور دونه بحار من الدماء .وت�سيل بني القبائل ال�سبع املتناحرة».
 )4الرواية� ،ص11
 )5د.عبدامللك مرتا�ض« ،مرايا مت�شظية» ،الهيئة العامة للكتاب� ،صنعاء ،الطبعة الأوىل2001،م� ،ص32
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والقبائل ال�سبع املتناحرة ماهي �إال الطوائف والأحزاب املتناحرة من �أجل احلكم وق�صر
عالية بنت من�صور ،تتكون من �سبع ربوات :الربوة احلمراء والزرقاء واخل�ضراء والبي�ضاء.
والكل منهم مذهول بجمال الق�صر ،فيقول ال�سارد�« :أنت �أو �أنتم �أو �أننت �أو �أنتم جميع ًا �أو ال
(((
�أحد منكم ..مذهول بجمال الق�صر».
بل وجتد كل �شيخ من �شيوخ الربوات يكفر الربوات الأخرى ،ف�صاحب الربوة اخل�ضراء يقول
عن �أهل الربوة احلمراء« :والربوة احلمراء ال ي�ؤمنون باليوم الآخر .وال بالأنبياء املر�سلني.
ي�ستهزئون بالأديان ال�سماوية .ي�ستخفون الأ�شرار �سكانها .الكفار �أهلوها ،ال ي�ؤمنون باهلل وال
(((
بكل القيم الروحية .وال يريدون �إال الفتنة والف�ساد يف الأر�ض».
ويت�ضح �أن �أهل الربوة اخل�ضراء ينت�سبون للتيار الديني ال�سلفي التكفريي ،الذين يقومون
بتكفري كل من ال ينت�سب �إىل طائفتهم ،ويتعار�ض مع مبادئهم ومعتقداتهم ،وبوجهة نظرهم
البد من قتلهم و�إبادتهم .بينما �أهل الربوة احلمراء هم �أهل العلم والتقدم والتطور والأفكار
املتحررة ،مبعنى �أدق ميثلون التيار الليربايل �أو ال�شيوعي ،وهذا التيار ميثل العدو اللدود
للتيارات الإ�سالمية املتطرفة ،ويجب عليهم حماربتهم .كذلك من طقو�س العنف لديهم �أن
كل �شيخ من امل�شايخ يلتم�س له فتاة عذراء يتزوجها ،مع قتل �صبي �صغري .كما �أنهم ال يرتاحون
�إال لر�ؤية القتل والعنف و�سيل من الدماء ،ويقتلون النا�س ال عن دليل قاطع بل على ال�شبهة
(((
فقط »:نحن نقتلك لأن خال عم خالتك كان ينوي �أن ينا�صر الفئة الباغية علينا.»...
وت�سري الأحداث على هذا النحو فمن يقتل يقتل ال لأنه له ذنب وجريرة ،بل لأنه م�شتبه
فيه ،وي�صور ال�سارد طريقة التفكري املتع�سفة ،فالن�ساء ال يرتدين احللي وال يتزين ،بل يدفعن
�ضريبة على ال�سري يف ال�شارع.
وتعر�ض رواية «الورم» ب�إ�شارة ب�سيطة �إىل �إعجاب �أحد املتطرفني مبكتب رئي�س املفرزة
موح الكحل ،فيزيد احلر�ش يجل�س على الكر�سي« :مقلد ًا حركات و�صوت امل�س�ؤولني مثلما
(((
ر�سخت يف ذاكرته منذ ال�صغر».
وقول ال�سارد ال�سابق يدل على تر�سب هذه النزعة يف وجدان الأمري منذ ال�صغر ،و�أ�صبحت
توجه م�سريته نحو العنف كطريق للو�صول لل�سلطة.
هذه بع�ض املالمح التي عر�ضت لها الروايات حول ميول الإرهابي نحو العنف من �أجل
الو�صول �إىل ال�سلطة وتبعاتها.
 )1الرواية� ،ص9
 )2الرواية� ،ص29
 )3الرواية� ،ص134
 )4حممد �ساري ،رواية «الورم» ،م�صدر �سابق� ،ص83
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ثاني ًا :املتطرف ال�سيكوباتي:
يق�صد باملتطرف ال�سيكوباتي :ب�أنه ال�شخ�ص الذي ات�سم بخ�صائ�ص ال�شخ�صية
ال�سيكوباتية ،وهي �شخ�صية من ال�شخ�صيات املدرو�سة يف علم النف�س ،وبع�ض من ال�شخ�صيات
الإرهابية املوجودة يف املتون الروائية عر�ضت على �أ�سا�س �أنها �سيكوباتية� ،إذ �إنها تت�سم مبا
يلي:
� .1أن ال�شخ�صية ال�سيكوباتية تت�صرف بدون تخطيط م�سبق وب�إندفاعية متنعه من التدبر.
وهذا جلي يف �سلوك ال�شخ�صيات التي عر�ضت يف الروايات ،فعمار بن امل�سعود قرر
اجلهاد وخيار ال�سالح من دون تفكري م�سبق؛ بل لأن �سمري الطاي�ش (ولننتبه لداللة ا�سم
الطاي�ش) �أ�شار له بهذا احلل ،وترك �سمري الطاي�ش ين�شئ فرقة الغ�ضب وين�شر لهم
مبادئ احلزب ،فلم يفعل عمار �سوى �أن لكمه لأنه فعل �شيئا من دون �إخباره ،ولكنه بينه
(((
وبني نف�سه را�ض عن هذا الت�صرف.

(((

وت�أتي �شخ�صية يزيد احلر�ش يف رواية “الورم” لتت�صرف بتع�سف وبارجتال ،فيهجم
هو وجماعته على مركز الدرك� ،إال �أن الدركيني كانوا متيقظني لهم جيد ًا فطاردوهم
و�ضربوا عربتهم ،فما كان من الأفغاين �إال �أن يعنف الأمري على قراره املرجتل قائال:
“كدت �أن تقتلنا بقرارك املرجتل ...املرة املقبلة� ،سندر�س م�سبق ًا كل الأفعال التي
�سنقوم بها .ونرف�ض الت�صرفات التع�سفية التي تنزل يف �آخر حلظة” (((.وطبعا �أجدر
و�سيلة للتخل�ص من اللوم والعتب هو نوبات الغ�ضب ال�شديدة لإ�سكات كل جدل (((.وبذلك
يظهر لنا ال�شخ�ص الذي ال ي�ستطيع حتمل امل�س�ؤولية والعي�ش بفو�ضوية وعدم الإح�سا�س
بالآخرين من حوله.
 .2ال�سيكوباتيون عندما ميار�سون �أفعالهم امل�ضادة جتاه املجتمع ،ف�إنهم ال ي�شعرون باخلجل
�أو �أدنى �إح�سا�س بت�أنيب ال�ضمري ،وهكذا هم الإرهابيون فمنهم من يقتل الطفل الر�ضيع،
ويبقر بطن املر�أة احلامل من دون رحمة �أو �شفقة .ومن �أكرث الأدلة على وح�شيتهم وتبلد
احل�س لديهم �أن لهم �سيا�سة وا�سرتاتيجية يف القتل ذبح ًا بال�سكني ،فالر�صا�صة �أغلى من
روح الإن�سان لديهم ،بل �إنهم يتعاملون يف قتل الإن�سان مثلما هو حال النعاج ،فها هو يزيد
احلر�ش يف رواية «الورم» ،يقول عند قتل حممد يو�سفي�« :أم�سك الر�أ�س جيد ًا كي �أمتكن
 )5د.حممود خوالده« ،علم نف�س الإرهاب ،مرجع �سابق� ،ص144
 )6رواية «�سادة امل�صري» ،م�صدر �سابق� ،ص72
 )7رواية «الورم» ،م�صدر �سابق� ،ص95
 )8ال�سابق� ،ص96
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من �إتقان الذبح .قال ر�سول اهلل �صلى اهلل عليه و�سلم� :إذا ذبحتم ،ف�أح�سنوا الذبح .ودون
�أن ترتع�ش يداه ،مرر ال�سكني على الرقبة .انفجر الدم بقوة .ارتع�ش اجل�سم يف حركات
(((
حادة ،متتالية ،ارتفع �شخري خمنوق ،ثم توقف اجل�سم املذبوح عن احلركة».
من هذا الن�ص يت�ضح �أمران ،الأول هو� :سيا�سة املتطرفني يف القتل املتجلية بالذبح ،والآخر
هو :تبلد احل�س املت�ضح يف عبارة «دون �أن ترتع�ش يداه» �أي و�ضع هذا فقدت فيه الإن�سانية،
و�أ�صبحت الوح�شية عنوان ًا لها.
وهناك ن�ص �آخر �أكرث عنف ًا ،وح�شية وب�شاعة من ال�سابق ،وهو ن�ص لعبد امللك مرتا�ض يف
روايته «مرايا مت�شظية» �إذ يعر�ض ال�ستمتاع املتطرفني مب�شهد الدم فيقول �أحدهم« :ما
�أكرم الذين ي�سفكون الدماء .وال ي�سبحون اهلل عزت عزته وجل جالله �إال ب�سفك الدم.
وخ�صو�ص ًا �إذا كان دم الأطفال الطري ،النازف من حلمهم ال�شهي� .أك ًال و�شم ًا� .أي �شيء
(((
�أجمل يف اجلمال؟»
 .3وبالإلتفات �إىل ظروف التن�شئة لدى املتطرفني� ،سيت�ضح �إنها ال تخلو من ب�ؤ�س و�شقاء لدى
البع�ض ،كما تت�سم ببع�ض االنحراف والإجرام عند البع�ض منهم .تعود روايات «متاهات
ليل الفتنة» الحميدة عيا�شي �إىل ما�ضي الأمري �أبي يزيد ،ف�إذا هو ب�ؤ�س و�شقاء وحرمان
من الوالدين وخزي وعار فقد «كان يف �سن ال�ساد�سة ع�شر عندما �أقبل والده على ذبح
ابنته وحرق زوجته التي ت�سرتت عنها» (((.كما ت�شري الرواية �إىل �إنه ن�ش�أ وحيد ًا يف دار
جده ،ومن �ش�أن هذه احلادثة �أن جتعل منه �شخ�ص ًا ناقم ًا على املجتمع ب�أ�سره لنبذهم
�إياه ورف�ضه.
ويف ن�ص روائي �آخر لب�شري مفتي هو «بخور ال�سراب»((( يتحدث ال�سارد عن جمموعة
من الل�صو�ص واملجرمني� ،أ�صبحوا بقدرة قادر حماة الدين والأخالق« :هل تعرف من هم
الإرهابيون هنا؟ قدور �سارق النعاج يف الأ�سواق الأ�سبوعية ،حليم ابن ال�شيخ �ساعد الذي
اغت�صبه �أخوه يف �صغره ،الطاهر ولد احلاج مبارك الذي كان يرف�ض �صيام رم�ضان وع�شق
خدوجة فلم تعط له ..كان يكفي �أن يح�ضر �شخ�ص متخرج من اجلامعة ال�سلفية ويحتل
امل�سجد ل�شهور حتى يدخلهم يف م�شروعه الكبري للجهاد الديني .ه�ؤالء الظالميون �أبناء هذه
(((
القرية الظاملة»..
 )1رواية «الورم»� ،ص181
 )2رواية «مرايا مت�شظية»� ،ص93
 )3رواية «متاهات ليل الفتنة»� ،ص14
 )4ب�شري مفتي ،رواية «بخور ال�سراب» ،من�شورات االختالف ،اجلزائر ،الطبعة الأوىل 2004م
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يربز يف هذا الن�ص �أمران� ،أحدهما :االنحراف الأخالقي للمتطرفني ،وثانيهما� :أن هذه
الن�ش�أة املنحرفة واملهزوزة ،ال تنتظر �إال �أن ي�أتي �سلفي لكي مي�سخ عقولهم ويدخلهم يف �سلك
الإرهاب.
كما تعر�ض املنت احلكائي حلكاية �سمري الطاي�ش يف رواية «�سادة امل�صري» ،ون�ش�أته املنحرفة
و�أثرها عليه يف حياته .وقد عر�ضت كذلك يف رواية «متاهات ليل الفتنة» لق�ضية الدخول يف
�سلك الإرهاب من �أجل االنتقام من والد املحبوبة وذويها لأنهم رف�ضوه .كل هذه الأمور من
�ش�أنها �أن تكون تركيبة �سيكولوجية �شديدة التعقيد� ،شخ�صية منحرفة مهزوزة مهم�شة ،ال
جتد اخلال�ص �إال من خالل العنف ،والث�أر للذات بطريقة ب�شعة غري م�شروعة ،ويجب العودة
�إىل بقية امل�ؤثرات للت�أكيد على �أنها جميعا �أنتجت هذه ال�سلوكيات من قبل املتطرفني.
ثالث ًا :املتطرف الأيديولوجي:
يق�صد باملتطرف الأيديولوجي ،املتطرف الذي مار�س العنف ،بغية الو�صول �إىل حتقيق
قناعته الفكرية ،فهو �شخ�ص �إ�سالموي املعتقد ،ي�ؤمن ب�أن الدين ي�شمل منظومة فكرية �سليمة
من الأخطاء ،ي�ستطيع من خاللها الإن�سان امل�سلم العي�ش �سعيد ًا من اجلانبني الديني والدنيوي،
فالإن�سان اجلزائري الذي هم�شته ظروف اال�ستعمار ،ومن ثم ت�آمر احلكام عليه وال�سيا�سيون
�سي�صل �إىل احلل من خالل تطبيق مبادئ ال�شريعة والبعد عن التيارات الليربالية املتحررة
التي ال ت�ؤمن �إال بالقيم املادية.
ومتثل �شخ�صية علي بلحاج املتطرف يف رواية «حار�سة الظالل دون كي�شوت يف اجلزائر»
لوا�سيني الأعرج((( ،التوجه الأيديولوجي بو�ضوح �إذ ي�صرح يف عام1989م« :ال وجود
للدميقراطية ،فامل�صدر الوحيد للت�شريع واحلكم هو اهلل ومن خالل القر�آن ولي�س ال�شعب �ضد
القانون الإلهي فلن يكون ذلك �إال كفر ًا .ويف هذه احلالة يجب قتل الكافر لأنه �أراد تعري�ض
(((
قدرة اهلل ب�ضعفه هو».
كما تعر�ض رواية «بخور ال�سراب» النحراف خطري يف �شخ�صية املثقف الأيديولوجي ،فمن
مثقف ملتزم بق�ضايا �أمته يرى من الإ�سالم حال مل�شاكل الأمة ،وهذا احلل يت�أتى من خالل
الدميقراطية� ،إىل �إرهابي قاتل الذي تقول عنه زوجته ميعاد ـ بعد �أن �أوحى لها ال�سارد �أنه
تويف ـ لل�سارد:
 )6وا�سيني الأعرج ،حار�سة الظالل دون كي�شوت يف اجلزائر ،من�شورات اجلمل ،الطبعة الأوىل 1999م
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«و�أنا �سعيدة لأنني ا�ستمر بها معك �أنت الذي حتمل �شيئ ًا من نبل الطاهر �سمني �شيء من
(((
روحه ال�سامية ،و�أفكاره املبدئية وهذا ما يجعلني �أقولها بكل فرح �أحبك».
هذا الطاهر �سمني ذو املبادئ والقيم ،حتول لي�صبح خمطط ًا كبري ًا ومهند�س ًا للعمليات
الكربى ،ولتكون زوجته املخدوعة به �أحد �ضحاياه بدون رحمة ،وبدون �أدنى تقدير لل�سنني
التي ق�ضياها ب�ألفة وحمبة.
وغري هذه ال�شخ�صيات �ستظهر الروايات متطرفني مار�سوا العنف مرغمني� ،أو انتموا لهذه
التيارات العنيفة رغما عنهم ،لأنه ال يوجد من يتبنى طروحاتهم الدينية �سوى املتطرفني،
نتيجة لرف�ض التيارات املحافظة واللربالية والدولة له ،وبذلك يرغمون على الدخول يف �سلك
الإرهاب .وعر�ضت رواية «�سادة امل�صري» لهذه ال�شخ�صية من مثل �شخ�صية جمال املربوك،
التي رافقت عمار بن امل�سعود منذ بداية ن�ش�أة الأحزاب ،وارت�ضت للطرح الديني املعتدل الذي
يحاول الو�صول �إىل املجتمع عن طريق االنتخاب �أي احلل الدميقراطي ،ويكمل �سريه مع رفيق
دربه �إىل �أن تتعطل االنتخابات ،ويختار عمار ورفاقه العنف ،فتتعطل لغة احلياة �أمام املنا�ضل
الإ�سالمي الراف�ض للقتل والعنف ،وال يجد �أي ًا من الأديان ال�سماوية ت�شرعه ،ويقرر االن�سحاب
فيقف تيار املحافظني يف �سبيله مهددين �إياه بالقتل ،فيذهب �إىل اجلبل جمرب ًا ال بط ًال،
وتنتهي حياته على يدي عمار بن امل�سعود رفيق دربه؛ لأنه حاول القيام باحلوار الوطني مع
الدول وت�سليم نف�سه وجمموعة من املتطرفني �إىل ال�سلطة.
وجمموعة املتون الروائية املدرو�سة ال تخلو من �صورة ل�صور املتطرف الإيديولوجي ،وما
عر�ض منها ماهو �إال عينة لأبرز هذه ال�شخ�صيات ،التي ت�سري وفق �أيديولوجية ومعتقدات
و�أفكار� ،إال �أن هذا الأمر ال يعترب تربير ًا للمار�سات الإرهابية ،فماحدث يعجز �أي عقل تف�سريه
وتو�ضيحه ،وماهي �إال حماولة ب�سيطة لفهم ما حدث.
رابع ًا :املتطرف ال�صويف:
تتجلى ال�صوفية يف املتون الروائية املدرو�سة يف رواية «الويل الطاهر يعود �إىل مقامه الزكي»
للطاهر وطار ،الذي له جتربة �سابقة مع ال�صوفية يف روايته «احلوات والق�صر» .الطاهر وطار
من الفنانيني القالئل الذين يهوون التجريب ،واالنتقال من مرحلة �إىل مرحلة حتى الو�صول
�إىل احلقيقة التي ي�سعى لها الب�شر؛ فهو اجته �إىل ال�سريالية والتجريد ،بعد املرحلة الواقعية
يف كتاباته ال�سابقة من مثل« :الالز» .تتميز روايتيه «احلوات والق�صر» ،و»الويل الطاهر يعود
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�إىل مقامه الزكي» باجتاههما ال�صويف العجائبي ،هذا التوجه الذي هو مق�صود من قبل
امل�ؤلف �إذ يقول يف حوار �أجري معه عن هذا النوع من الكتابة يف عام 1983م« :هذا الواقع كنا
نقر�ؤه يف امليثولوجيات الرومانية الإغريقية .كنا نعرفه عن كاليغوال �أو فارقو�س �أو غريهم.
وهانحن نعي�ش ذلك اليوم يف القرن الع�شرين ،فب�أي �شيء �أعرب عن الالمعقول �إذا مل �أوظف
(((
الالمعقول نف�سه؟»
ومما ال�شك فيه �أن الالمعقول الذي يرمي �إليه الطاهر وطار هو الو�ضع الراهن يف
اجلزائر من عنف وقتل و وح�شية ،لي�س من عدو �أجنبي ،بل من �أخيك امل�سلم الذي يحفظ
كتاب اهلل ويرتل �آياته ،ويتكلم عن الظلم واال�ستبداد وم�ساوئ ال�سلطة ،وهو يفعل مامل تفعله
ال�سلطة بقتل جماعي ،و�إبادة للإن�سان من �أجل الإبادة .هذا الو�ضع املعكو�س والالمعقول ال
ي�ستوعبه �إال �أدب مواز له غري معقول يجنح لل�سرييالية والتجريدية� ،إىل فن خملخل البنية
يك�سر امل�ألوف والعادي حتى ت�صل الأفكار ،وت�صل التجربة الإن�سانية املراد التعبري عنها.
ويبدو �إن الطاهر وطار كان مهتما مبتلقيه جيد ًا يف رواية «الويل الطاهر يعود �إىل مقامه
الزكي» ،التي يعر�ض من خاللها ل�شخ�صية املتطرف ال�صويف ،فيقول يف مقدمة الرواية�« :إنها
املقدمة �أو ماي�شبهها� .إنارة للقارئ ،وللناقد والباحث .خا�صة ذلك الذي يقر�أ الأعمال الأدبية
لهذا الكاتب �أو ذاك ،معزولة عن بع�ضها وعن م�سار الكاتب وعن �شخ�صيته التي اكت�سبها على
مر ال�سنني ..وبجرة قلم يلغي الناقد العمل �أو الكاتب نف�سه ،وك�أمنا هو دركي يقف يف منعرج
(((
طريق ،مهمته الوحيدة ت�سجيل «خمالفة» ما ...من منطلق واحد هو «قانون» الطرقات».
والن�ص ال�سابق ي�شري �إىل �ضيق وتربم املبدع من الناقد ،الذي يتطفل على ن�صه وجتربته
الإبداعية ويهدمها وكاتبها ،لي�س من �أجل �شيء �سوى فر�ض �شخ�صيته النقدية التي ارت�ضت
من البحث عن �سلبيات العمل النقدي هدف ًا لها ،من دون البحث عن اجلوانب امل�شرقة وامل�ضيئة
يف العمل الأدبي .ولكن الذي ميكن قوله يف هذا امل�ضمار� ،إنه كما توجد فئة هادمة للعمل
الأدبي ،يوجد الكثري من النقاد الذين ي�ست�شرفون يف العمل الأدبي اجلوانب الإبداعية املتمكنة
والأ�صيلة ،كما يتطلعون للجوانب الإن�سانية امل�ضيئة واللحظات امل�شرقة ،وي�ضعون �أيديهم على
مواطن اخللل حماولني الو�صول مع املبدع �إىل مرحلة عالية من الإبداع .وهو عدم �إدراك
الناقد لنقطة هامة وهي�« :أن لكل مو�ضوع مواده و�أدواته ،ف�أنت ال ت�ستطيع �أن تكتب
 )2نبيل �سليمان« ،الكتابة واال�ستجابة» ،احتاد الكتاب العرب ،دم�شق ،الطبعة الأوىل2003م� ،ص7
 )3رواية «الويل الطاهر يعود �إىل مقامه الزكي» ،من�شورات الزمن ،اجلزائر ،الطبعة الأوىل �ص10
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عن �أيديولوجية ما ،دون �أن ت�ستعمل لغة ومنطق ومفردات منا�ضليها ،ورجالها ومنظريها
(((
كذلك».
وهو بذلك يقر ب�أنه كي يفهم �شخ�صية معينة ،فعليه �أن يفهم هذه ال�شخ�صية جيد ًا،
ويعي طريقة �إدراكها وتطلعاتها؛ حتى يقدم ال�شخ�صية الإن�سانية بوجهها احلقيقي وب�صورة
مو�ضوعية وال يقحم ذاته فيها وال يبدي قبوله وال رف�ضه لها.
مو�ضوع الرواية هنا هو الإرهابي ال�صويف ،الويل الذي يعود �إىل الق�صر (مقامه الزكي)،
امل�شتمل على جمموعة من املريدين واملريدات ،فيجد بعد غيابه �أو�ضاعا مغلوطة عليه تعديلها
وتقومي الإعوجاج ،فالق�صر به جنية تراود املريدين عن �أنف�سهم ،وتزورهم م�ساء فيلتب�س
الو�ضع عندهم ،وبعدها يتوجهون �إىل الويل الطاهر حتى يحل الإ�شكال .كما �أنه يلتفت �إىل
الوطن العربي فيلفي �أنا�سا ابتعدوا عن الدين ،وانغم�سوا يف اللهو والغناء ينت�شر يف كل مكان
فيتعني عليه �إ�صالح الو�ضع� ،إذ تتمثل �شخ�صية املتطرف ال�صويف ب�صورة وا�ضحة وجلية،
تتطلب من املتلقي العودة �إىل منابع الفكر ال�صويف لفهم امل�صطلحات الواردة يف الرواية.
وبغ�ض النظر عن العنوان الذي �سيقر�أ �أكرث من قراءة :لغوية و�صوفية وداللية ،يف الف�صل
اخلا�ص مب�س�ألة العنونة ،ف�إنه ترد يف الرواية م�صطلحات متعلقة بال�صوفية ،ال بد من
�إي�ضاحها وفهم داللتها ،ولكن �أو ًال ،يتعني تو�ضيح حكاية الويل الطاهر الذي يعود �إىل مقامه
الزكي ،وماهو غر�ضه من هذه العودة امليمونة؟
فهاهو الويل «وهو العبد الذي يتوىل اهلل �سبحانه �أمره فال يكله �إىل نف�سه حلظة،
ومن يتوىل عبادة اهلل تعاىل وطاعته»((( ،وعبادته تكون متوالية من دون �أن يعرتيها خلل.
ولي�س ولي ًا وح�سب بل هو طاهر ًا كذلك والطاهر كذلك من م�صطلحات ال�صوفية التي
تعني :ال�شخ�ص «الذي ع�صمه اهلل تعاىل عن املعا�صي واملخالفات والآثام»((( فمن يتميز
بهذه املوا�صفات حري ب�أن ي�صلح الأو�ضاع الفا�سدة .ويف غياب الويل هذه الغيبة الطويلة
�إ�شارة �إىل فكرة اجلهاد التي غابت بغياب ال�صحابة والتابعني ،الذين �أن�ش�أوا جمتمع ًا
�إ�سالمي ًا �صاحل ًا بعيد ًا عن املعا�صي والبدع .فهو قد غاب غيبة وال يعلم مداها« :ال يدري
الويل الطاهر كم ا�ستغرقت هذه الغيبة ،فقد تكون حلظة وقد تكون �ساعة ،كما قد تكون
قرونا عديدة» (((.والغيبة مفهوم من مفاهيم ال�صوفية� ،إذ هي حال مير بها ال�صويف
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تعني «غيبة القلب عن علم مايجري من �أحوال اخللق ال�شتغال احل�س مبا ورد عليه».
والويل الطاهر لي�س ب�سيط ًا يف معرفته ،والهو بامل�سلم الب�سيط الثقافة ،بل هو قارئ بالفل�سفة
و�أ�صول الأديان« :لقد قر�أ الفل�سفة ،و�سكنه من �سكن ال�سهروردي ،فعاد يف كتبه الأوىل
يبحث عن جذور الوثنية ،يف جتاويف الوديان والأهرامات ،ثم �س َوى بني الإخوان امل�سلمني
واملالحدة وال�شيوعيني ،وراح ي�ستنطقهم يف �أعمال كثرية ،ثم «�سجن» اهلل يف حارته وجعل
الأنبياء فتوة العهود املختلفة .فهمه الن�صارى واليهود ،فكاف�أوه ليكون رمز ًا وقدوة ،ون�صب ًا
(((
ملخنا الفا�سد».
(((

فهو اطلع على املوروث الثقايف العربي ،كما تعمق بالفكر الغربي .والن�ص كذلك ي�شري
�إىل تواط�ؤ املتطرف مع الغرب� ،أي املنظمات الغربية التي حفزت العنف وقد مت التطرق لها
بالف�صل الأول ،والتي مل�ست يف �شخ�صية الإرهابي ميال نحو العنف ف�شجعت على ذلك الأمر.
والويل الطاهر ال يق�صر دعوته على اجلزائر وح�سب ،بل �سيتوجه بالدعوة �إىل الدول
العربية �أو ًال ومن ثم دول العامل ،وهذا الأمر يت�ضح من حواره مع ذاته قائال« :تنطلق �أول
الأمر ع�شريتنا عنزة ،ثم ين�ضم �إلينا الأن�صار واملريدون»((( ويقول يف مو�ضع �آخر« :نعيد
اجلهاد يف �سبيل اهلل� ،إىل ما كان عليه ،ون�ست�أنف الفتوحات ،ن�ستعيد الق�سطنطينية ،ون�صل
هذه املرة ،مو�سكو وباري�س وكوبنهاغن ،والهند وال�سند وكل العامل» (((.والويل بذلك يريد �أن
(((
يعيد اجلهاد ،وبالإرهاب �سيفتح البالد� ،إما الدخول بالإ�سالم �أو دفع اجلزية.
بقي القول �إن الطاهر وطار وظف يف روايته هذه العديد من م�صطلحات ال�صوفية ،بل �إنها
تعج بهذه امل�صطاحات فمنها :املريد ،واخللوة ،وال�سبهللة ،واحلالة.
واملريد من املفاهيم ال�صوفية التي تعني« :من انقطع �إىل اهلل عن نظر وا�ستب�صار وجترد
عن �إرادته� ،إذ علم �أنه ال يقع يف الوجود �إال ما يريده اهلل تعاىل ال مايريده غريه ،فيمحو
�إرادته وال يريد �إال مايريده احلق .وال ينبغي للمريد �أن ي�شغل نف�سه يف ابتداء �أمره بالزواج
ف�إن ذلك مينعه من تركيز الهمة» ((1(.والرواية عر�ضت للمريدين واملريدات الذين يقطنون
باملقام ويتبعون كالم الويل الطاهر ومن بعده املقدم.
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وبذلك تكون �صورة املتطرف قد ات�ضحت ،فهي تتوزع على �أربعة �أمناط منها املتطرف
الو�صويل وال�سيكوباتي والأيديولوجي والأخري هو ال�صويف� .شخ�صية م�سخت من الإن�سانية
والرحمة ،وتدينت بالظاهر فقط بينما الإميان احلقيقي مل يالم�سها� ،شخ�صية تالعبت بها
الظروف واملالب�سات ف�أ�صبحت عرثة يف وجه احلياة الآمنة ،ولتعرقل م�سرية احلياة والتقدم.
وهذه ال�شخ�صيات على تنوع م�ساراتها فهي ت�شرتك بالزي وال�شكل الظاهري ،وباملرجعية
الدينية منهم من هو م�ؤمن بها ومنهم من يتلفظ بها تلفظ ًا .كذلك منهم من هو معدوم
املنطق والتفكري مثل عمار بن امل�سعود و�أبو�شاقور و�أبو يزيد .وكثري منهم من جل�أ �إىل العنف
ليعو�ض نق�صا عانت منه نف�سه املري�ضة.
هذه �صورة املتطرف التي عر�ضت لها املتون الروائية ،والتي �ستكتمل من خالل العر�ض
ملوقف املتطرف من :املثقف وال�سلطة واملجتمع.
ثاني ًا :جدلية املثقف واملتطرف:
املثقفون اجلزائريون الذين مت عر�ضهم يف املتون الروائية ،ينق�سمون �إىل ق�سمني:
�أ -املثقف ال�سلبي �أو الالمنتمي:
توافرت يف الروايات �صور ًا للمثقف ال�سلبي �أو الال منتمي �أو ًال ،هذا مع الت�أكيد على ندرته
يف النماذج الروائية ،وهو فيما يعرفه حممد عزام� ،إذ يبد�أ يف التفريق بني الالمنتمي وال�سلبي
فيقول« :و�أما ال�سلبي والالمنتمي فيت�شابهان يف كونهما بال قيم .وقد يكتفي الالمنتمي
بالوقوف على احلياد ،بينما يقع ال�سلبي يف م�ستنقع القذارة ،وينغم�س يف حياة الغاب ،تقوده
�أنانيته �إىل الفتك بالآخرين ،وال�صعود على جثث الأبرياء .وهو بطل الع�صر ال�صاعد من
رحم الطبقات الفقرية التي المتلك غري ب�ؤ�سها ،والذي يرغب يف الو�صول ال�سريع» (((.وهذا
الأمر مت ك�شفه يف املتنون الروائية اجلزائرية ،من �أبرزها و�أكرثها و�ضوح ًا �شخ�صية �أحمد
املعلم يف رواية «وادي الظالم»� ،إذ بد�أ بالرواية معلم ًا مثقف ًا ن�شيط ًا جمتهد ًا ،يعمل على ن�شر
الوعي والثقافة ،وم�ؤ�س�س جمعية حقوق املر�أة يف جمتمع غيبت به حقوق املر�أة ،وعوملت على
�أنها خملوق م�سلوب الإرادة والكيان .كل هذا اجلهد من �أحمد املعلم ،يقابله نبذ من املجتمع،
�إذ يقرر �شيوخ امل�شيخة العليا �أنه�« :شروط ال�شيخ املعني يف امل�شيخة �أن ال يكون �إال �أمي ًا خال�ص
ً (((
الأمية»((( ،والدليل على ذلك �أنه «ال يعرف نبي ًا من الأنبياء الكبار كان متعلم ًا مثقفا».
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يف و�سط هذه القيم ي�ستمر املعلم بالكفاح ،وبن�شر قيمه الروحية ،نابذ ًا القيم املادية ،داعي ًا
�إىل ر�سالته الإن�سانية ،يربي ابنته عائ�شة على حب العلم واال�ستمرار يف التح�صيل العلمي� .إىل
�أن تتوجه نظرات املتطرفني و�أمريهم �أبي هيثم نحو املعلم لأنه« :كثري ًا ما يثور على الأو�ضاع
االجتماعية املتخلفة ،كما كان ال يرتدد يف �إبداء ر�أيه يف بع�ض املعتقدات البالية ،التي يروجها
اجلهال يف اجللولية على �أنها من الدين ال�صحيح وهي ،يف حقيقتها ،لي�ست منه يف �شيء،
ولذلك مل ي�سلم يف �أعوام الفتنة من التعر�ض ملحاولة اغتيال» (((.فيحاول الإرهابيون �إطالق
النار عليه ،ولكنه ينجو من املوت ب�أعجوبة.
هذه احلادثة تعترب نقطة التحول يف حياة الأ�ستاذ ،فتنهار منظومة القيم التي كان ي�ؤمن
بها ،ويتحول من بطل فاعل �إىل بطل �سلبي ال يهتم �إال بنف�سه ،ويبدل قيمه القدمية بقيم
جديدة قيم املرتزقة الذين ال يعتنون �إال بامل�صالح الذاتية لهم ،فيتحول من ال�شخ�ص املحب
لأ�سرته املحافظ �إىل منزله �إىل �آخر يبيع ويفرط بقيمه الروحية ب�سهولة ف�أول مايفعله ترك
مهنة التعليم ،واال�شتغال يف التجارة ،والزواج ب�أمر�أة �أخرى غري زوجته فتاة �صبية.
وهذا التحول املفاجئ يلفت نظر القارئ بغرابته؛ فلي�س من املعقول �أن يكون العهد الطويل
من القراءة واالطالع ،والدفاع عن حقوق الإن�سان ونبذ القيم املادية ،يتغري يف حلظة واحدة،
هذا �أمر بعيد عن الت�صديق ي�ستطيع املرء �أن يفهم �إن الإن�سان يتحول من منا�ضل �إىل متحفظ،
ولكن �أن تتبدل قيمه بهذه ال�صورة الفجة ،فهذا �أمر غري مقبول� .إال �أن امل�ؤلف ق�صد من هذه
املبالغة تو�ضيح مدى فجاجة العنف والإرهاب على املرء ،وك�أنه يقول �أن ماحدث له دور يف
تغيري وقلب الأدوار ،وتغييب املنطق.
�أما ال�شخ�صيات الأخرى التي تعر�ض لها الروايات من حيث �سلبيتها يف التعاطي مع
الأحداث ،فهي �شخ�صيتي علي وكرمي يف رواية «الورم»� ،إذ كالهما ينت�سبان لثقافة عميقة،
ت�ؤمن بحقوق الإن�سان ويرف�ضان العنف ب�أي وجه من الوجوه .فكرمي معلم ويف الوقت نف�سه
منا�ضل ومنت�سب �إىل التيار الإ�سالمي املعتدل ويرف�ض القتل ب�أي �صورة من ال�صور �إال �إنه بعد
اخلروج من ال�سجن وان�سداد �أفق احلياة لديه ،ف�صله من املهنة والفراغ والوحدة والبطالة،
وعامل �أهم من هذا كله وهو مالحقة الإرهابيني له ،ومطالبته باالن�ضمام �إىل احلقل
الإرهابي ،و�أول طلب طلبوه منه هو قتل �صديقه وزميله حممد يو�سفي ال�صحفي ،فريف�ض
�أول الأمر ولكنه يكون بني خيارين� ،إما قتل �صديقه �أو موته ،فيختار النجاة ،ويقتل �صاحبه
وين�ضم �إىل حقل الإرهاب .وهذا الأمر يثري الده�شة لدى �شخو�ص الرواية فيقول �أحدهم
 )4الرواية� ،ص.81-80
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لكرمي�« :أ�أنت املعلم الذي ذبح ال�صحفي� ..إنك جمنون .ملاذا ذبحته بتلك الوح�شية؟ �أمل يكن
�صديقك؟ �أنت املعلم املربي املثقف ،ت�سري حتت �سلطة هذا اجلاهل» (((.والغريب �إن الرواية
تنتهي وينتهي معها كرمي �إىل قناعة تامة يف الأفعال الإرهابية ،بل ويطمح يف �أن ي�صل �إىل
رتبة �أمري ،فيقول« :بدون كلمة .اقتفيت �أثر �أمريي يزيد احلر�ش .متبوع ًا بعبد اللطيف� .إنني
م�سرور جد ًا بهذه الرتقية� .إنها البداية� .أنا �أي�ض ًا �أرغب يف رتبة �أمري يقود جماعة من الرجال
(((
الأ�شداء ين�صاعون لأوامري .قريب ًا �إن �شاء اهلل».
�أما علي �أخو كرمي فهو �ضابط يف اجلي�ش ،ولكن حادثة حجز �أخيه �أثرت على م�ستقبله
املهني ،فف�صل من مهنته.
وبذلك يالحظ �أن املثقف قد لعب �أدوار ًا �سلبية يف جمتمعه ،وبد ًال من �أن يجعل خمزونه
املعريف والقيمي �سبي ًال لإعالء كلمة احلق وبناء املجتمع ،جعله �سبي ًال وطريق ًا للهدم والدمار.
هل هو حب الذات هو الدافع وراء ذلك؟ �أم �أنهم كانوا �أمام و�ضع م�أ�ساوي ي�سلبهم الإرادة
وي�شل تفكريهم؟
ول�سان حاله يردد �شعار ًا« :ال تفكر يف اال�صالح .قبلك عجز الأنبياء عن هذه املهمة� ،صلبوا
امل�سيح ،وعذبوا حممد ًا ،و�أحرقوا كبار العلماء واملفكرين يف كل الع�صور .والع�صر لي�س بحاجة
(((
�إىل م�سيح جديد».
ب -املثقف الإيجابي-:
يلي هذا النموذج من املثقفني� ،أي املثقف ال�سلبي ،نقي�ضه �أال وهو املثقف الإيجابي ،املثقف
الفاعل امل�صلح املغري ،وهذا هو الو�ضع ال�صحيح لأي �إن�سان قبل �أن يكون مثقف ًا وواعي ًا لدوره
يف احلياة .وحقيقة جميع من خ�سروا حياتهم ،وكثري ًا من �أحالمهم وطموحاتهم �أنهم كانوا
م�صلحني .والرتكيز يف العنف كان من ن�صيب ال�صحفيني بو�صفهم فئة من املثقفني امللتزمني،
الذين نا�ضلوا من �أجل �إي�صال احلقيقة ،وهذا الآمر كلفهم �أرواحهم يف �أغلب الأحوال.
وقد عر�ضت جممل الروايات جلدلية ال�صحافة والإرهاب ،فالإرهابي �أكرث ما يكدر �صفوه
هو ال�صحفي ،لأنه ينقل �أخبار �ضحاياه ويو�ضح مدى ب�شاعته ،ولذلك كان ي�شكل حجر العرثة
الذي يتعرث به الإرهابي.
واملت�أمل جيد ًا يف الروايات يجد رواية «متاهات ليل الفتنة» الحميدة عيا�شي ،يت�ضح فيها
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الرتكيز على �ضحايا الإرهابيني من ال�صحفيني ،كما تعر�ض ملحاوالت االغتيال التي تعر�ضوا
لها .وتبد�أ �أحداث العنف عندما يقرر حميدو �أحد �شخ�صيات الرواية الدخول يف حقل الكتابة
�ضد الإرهاب ،فـ»جماعات الإ�سالم ال�سيا�سي �أ�صبحت هاج�سه الأول �سكنته اجلذور» (((.بل
�إنه يزور املوت يف قعر داره ،فيزور بلد املوت التي تكن العداوة لل�صحفيني ماكدرة« :ماكدرة
�أ�سو�أ من العا�صمة ،النا�س هنا كلهم يعرفون ..كل النا�س تعرف يف ماكدرة �أنك �صحفي ..يف
(((
العا�صمة ال يعرفون كلهم».
وبالتايل كانت النتيجة �أن قتلوه بو�سيلة �شنيعة «ظل �أبو يزيد ي�صرخ تعرف من �أنا؟ هل
تعرف من �أنا ياطاغوت..؟ ك�أنه مل ي�سمعه ظل �شامخ الر�أ�س� .صامت ًا �إىل حد ال�شراهة .ظل
واقف ًا كالطود الأ�سطوري التفوا حوله طرحوه �أر�ضا وبجروه .ف�صلوا ر�أ�سه عن ج�سده وظل
(((
الدم ي�سيح يف عتمة ذلك الليل الطويل تعالت الأ�صوات طاغوت».
هذه كانت عاقبة ال�سعي وراء احلقيقة ،القتل ب�أب�شع �صور الوح�شية .كما تتج�سد هزمية
املثقف يف حواره مع نف�سه ،فاحميدة يناق�ش نف�سه كما فعل املعلم �أحمد يف رواية «وادي
الظالم» قائال« :مامعنى �أن يكتب املرء يف جمتمع ال يقر�أ ،بل حتكمه ديكتاتورية..
�إن الكتابة يف جمتمع �شفوي ال ميكن اعتبارها �إال �شك ًال من �أ�شكال اجلنون البائ�س �أو من
اال�ستئنا�س املجنون .ثم خاطب احميدة نف�سه:
هل نكتب لنغري .لكن نغري ماذا؟؟ «.

(((

غري �شخ�صية احميدة وحميدو ،فهناك كثري من ال�شخ�صيات ،التي ت�شتغل يف مهنة
ال�صحافة من مثل عمر وعلي خوجه اللذان كان م�صريهما هو القتل.
كذلك تظهر رواية «فو�ضى احلوا�س» لأحالم م�ستغامني جلدلية ال�صحفي واملتطرف،
فت�شتغل الأحداث على جمموعة من ال�صحفيني يدخلون يف حياة البطلة الراوية التي متار�س
هواية الكتابة الروائية ،فتحب عبداحلق ال�صحفي الذي كتبت ن�ص ًا روائي ًا عنه من دون �أن
تراه ،فيحدث �أنها تلتقي به فج�أة يف مقهى ،وير�سم لهم القدر اللقاءات �صدفة ..وتتحاور
معه ،فيك�شف عما بنف�سه من مرارة للواقع امل�أ�ساوي ،الذي يعي�شه املواطن وال�سيما ال�صحفي،
فيقول عن موت زميله �سعيد مقبل:
 )4رواية «متاهات ليل الفتنة»� ،ص11
 )5الرواية� ،ص 23
 )6الرواية� ،ص57
 )7الرواية� ،ص97
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«كان يتناول غداءه .رفقة زميلة له يف مطعم �صغري جوار اجلريدة .عندما اقرتب من
�شخ�ص ،توهم منه �أنه يريد حمادثته .ولكنه �أخرج م�سد�س ًا ،و�أطلق النار عليه وم�ضى
بهدوء» (((.ويلفت النظر عبد احلق �إىل مقال كتبه �سعيد مقبل عن ال�صحفي قائ ًال:
«هو الذي يغادر منزله كل �صباح ،غري واثق ب�أنه �سي�صل �إىل مقر عمله.
وهو الذي يغادر عمله م�ساء ،غري مت�أكد من �أنه �سي�صل �إىل بيته.
هذا امل�شرد الذي مل يعد يعرف عند من يق�ضي ليلته� .إنه هو.
�إنه هو الذي ،يتعر�ض للتهديد يف �سرية �إدارة �سرية.
ال�شاهد الذي ينبغي عليه �أن يبتلع كل مايعرف.
هذا املواطن الأعزل.
(((
هو الذي كل هذا .ولي�س �سوى �صحفي»
قتل وجرميته الوحيدة كلمات لي�س �سوى كلمات.
�أما عبد احلق الذي ي�ستمر يف ن�ضاله ،ف�سوف يفاجئ موته البطلة ،فتقول مفجوعة
ترثيه:
«فالبارح فتح ذلك احلوت فكيه ،وابتلع لوجبته امل�سائية من جملة من ابتلع ـ عبداحلق.
�أي قنا�ص �سادي هو القدر؟ يتخذ له زاوية من�سية يف حياتنا ،ثم ي�أخذ يف �إطالق النار،
(((
كيفما اتفق على من �أحببنا ،دون �شعور بالأمل».
�أما �سبب قتل ال�صحفيني فهو ينطلق من فتوى العلماء امل�سلمني يف امل�شرق ،كما يقول
الأفغاين �أحد املتطرفني يف الرواية� ،إنه فعل جهادي؛ لأنهم يعملون يف دولة الطاغوت ،ولأن:
«العلماء امل�سلمني يف امل�شرق قد �أ�صدروا فتاوي تبيح مثل هذه االغتياالت والتي تندرج �ضمن
الأفعال البطولية ،التي متهد لقيام الدولة الإ�سالمية .الطاغوت ي�ستخدم ه�ؤالء ال�صحفيني
لت�شويه �سمعة الإ�سالم وامل�سلمني� .إنهم يحاربوننا بو�سائلهم ال�شيطانية التي ا�ستوردوها من
(((
الغرب الكافر».
وبالت�أكيد ف�إن مثل هذه الفتاوي تعود �إىل �سيد قطب و�أبي ح�سن الرتابي ،املنتمني �إىل
جماعة الأخوان امل�سلمني .وكانت نتيجة هذه الأفكار املتطرفة والفكر املنحرف �أن قتل كرمي
� )1أحالم م�ستغامني ،رواية « فو�ضى احلوا�س» ،من�شورات �أحالم م�ستغامني ،الطبعة الرابعة ع�شر 2004م،
�ص297
 )2الرواية � ،ص299
 )3الرواية� ،ص245
 )4رواية «الورم»� ،ص31
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حممد يو�سفي ال�صحفي وهو يردد لآخر حلظة« :ل�ست عدو اهلل والإ�سالم �أنا م�سلم مثلكم
(((
�أ�صلي� .أ�صوم� .أنطق يومي ًا بال�شهادتني».
فيما �سبق كان عر�ض لأهم �صور ال�صحفيني الذين كانوا يقعون حتت وط�أة العنف
والإرهاب .وفيما يلي عر�ض ل�صور املثقفني الذين تعر�ضوا للإرهاب والعنف.
الأمناط الأخرى للمثقفني تتوزع �إىل �أدباء ومعلمني وحماميني ،كل منهم له دوره يف هذه
احلرب الأهلية .فرواية «بخور ال�سراب» للروائي ب�شري مفتي ،تظهر �صورة الأ�ستاذ اجلامعي
والروائي ،الذي تالحقه ال�شائعات من قبل املتطرفني ،الذين يريدون قتله ب�أي ذريعة ،فاتهموه
بالإحلاد وال�شرك ،وقد حذره مدير اجلامعة التي يعمل بها ،و�أعطاه �إجازة مدفوعة الأجر لكي
ينفذ من �سهامهم ،ولكن بعد ازدياد الأو�ضاع �سوءا ،يقرر حداد بيقني موته�« :أفكر بجدية يف
ترك اجلامعة ،فح�سب ما�سمعت ،لقد حلل دمي و�إن كل تلك ال�شائعات ب�صددي ،مل تكن �إال
البداية لإعطاء �شرعية ملقتلي� ،سيقتلونني حتما مل يعد عندي �أي �شك يف ذلك» (((.وبذلك
تنتهي حياة حداد بعد �أن تيقن من موته ،و�أي م�أ�ساة �أب�شع من �إن�سان ي�سري يف طريق يح�س
بنهايته املحتومة ،فكيف للقلب يخفق ،وكيف للفكر �أن يتحرك يف دائرة حمكمة الإغالق من
القيود.
غري حداد ف�ستكون هناك �صورة �أخرى للمثقف الإيجابي ،وهو خالد ر�ضوان �صديق
ال�سارد ،الذي غري بحياة ال�سارد وطريقته يف احلياة والتفكري ،ابتد�أت م�سرية كفاحه كطالب
جامعي منا�ضل يف حزب متحرر ثوري �أمام حزب الإدارة اجلامعية املت�شدد ،الذي له �سطوة
(((
كبرية فريدد ب�أن« :احلكمة والعقل تقت�ضي منا عدم ال�سقوط يف فخ «الإلغائية»
وي�ستمر يف ن�ضاله �ضد العنف �إىل �أن يطرد من احلزب ،الذي دافع عنه �سنينا طويلة،
ب�سبب موقفه الراف�ض لتالعبات احلزب مب�صري ال�شعب ،ف�آىل �أن ي�صمت يف هذه احلرب
القذرة ،لأنه كما يقول عنه ال�سارد« :عرفت �أن زمن املنا�ضل قد توقف ،و�أن �شخ�صية الثائر قد
(((
ماتت ،و�أن كل ما بقي يف جوفه هو انك�سارات و�أحالم خائبة و�أوراق يحربها املوت القادم»..
وينتهي الأمر بخالد ر�ضوان وجمموعة من املثقفني �أن يتنقلوا من �سكن لآخر� ،أو يقيمون يف
فندق حتت حرا�سة الأمن ،هرب ًا من عيون املتطرفني.
 )5الرواية� ،ص180
 )6رواية «بخور ال�سراب»� ،ص101
 )7الرواية� ،ص42
 )8الرواية� ،ص90
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�أما املثقف الآخر الذي ي�ستحق وقفة مت�أملة مت�أنية فهو ح�سي�سن بطل رواية «حار�سة
الظالل» (ولتالحظ داللة الإ�سم هنا من حيث الت�صغري) ،الذي كانت له وقفة م�شرفة �ضد
املتطرفني وال�سلطة اجلزائرية يف وقت واحد.
بد�أت م�شكلة ح�سي�سن املوظف يف مركز ثقايف خمت�ص يف العالقات الثقافية ،عندما زاره
دون كي�شوت� ،صحفي يبحث يف �سرية جده دي �سريفانت�س الروائي الأ�سباين العاملي ،الذي
ا�شتهر برواية «دون كي�شوت» ،فلقب احلفيد نف�سه بهذا اللقب اعتزاز ًا منه بامل�ؤلف والعمل
ذاته .يزور دون كي�شوت احلفيد ح�سي�سن يف مكتبه ،ليخربه �أنه �أتى من �أجل تدوين مذكرات
خا�صة بجده ،وهو مهتم بالتعرف على الأماكن التي مرها جده دي �سريفانت�س �أثناء �إقامته
يف اجلزائر ،لكي ي�ضفي امل�صداقية ،وي�ضيف �أدق التفا�صيل على كتابة ال�سرية ،فيحذره
ح�سي�سن من الأوىل ،بالأ�ضافة �إىل �أن دون كي�شوت ح�ضر �إىل اجلزائر من دون وثيقة ر�سمية،
مما �سبب له م�شكلة مع ال�سلطات اجلزائرية� .إال �أن دون كي�شوت ي�صمم على موقفه ،فيجد
ح�سي�سن نف�سه مرغم ًا �أمام هذا الو�ضع على قبول �ضيافة الرجل والتجول معه يف اجلزائر،
لريى الأماكن التي زارها جده ،وعرب هذه الرحلة �سيكت�شف الرجالن مدى الدمار الذي حل
على �أماكن تاريخية �شهرية ،مما ي�سبب يف امتعا�ض ال�ضيف وامل�ضيف .ف�أول مايزور الرجالن
مغارة دي �سريفانت�س ،يواجها �أطفا ًال يلعبون يف املغارة في�س�أالن الأطفال عما يعني لهم هذا
املكان التاريخي وعن دي �سريفانت�س ،فيجيب �أحدهم:
«وا�ش حتب يعني يل؟ ال�شيء �سوى �أنه ا�سم حلينا وللغابة» ..يقولون كذلك �أنه ا�سم لكافر
جاء من بعيد لي�سرق كنوز هذه البالد وليم�سح النا�س ،هذا هو على ما �أعتقد» (((.فهذا املوقف
ميثل مدى �ضياع القيم الثقافية الكبرية عند ال�شعب اجلزائري ،والتجاهل والن�سيان لها،
ف�إن �صورة الأديب قد �شوهت ،من منا�ضل يف الأدب وباحث يف احلقيقة الإن�سانية �إىل كافر
و�سارق يف نظر ال�شعب اجلزائري .وي�ستمرا يف رحلتهما ليك�شفا عن جوانب ب�شعة من التخلف
والهمجية ،وعن قامات تدعي التطلع �إىل العلم بينما هي تتخذها كمظهر للمباهاة االجتماعية.
كذلك يك�شف ح�سي�سن عن تدمري الآثار من قبل البلدية الإ�سالمية ،مما ي�شكل ثقافة العدم
والهالك ،في�صف ح�سي�سن الإرهابيني بالتايل« :ق�صة ب�شعة للعقلية الرعوية ،التي ال ترتاح �إال
�إذا دمرت كل �شهوة يف املدينة .لوال تدخل وزارة الثقافة لأتت البلدية الإ�سالمية على الأخ�ضر
ً (((
والياب�س بتحطيم كل التماثيل العارية ،الن�سائية خ�صو�صا».
وبعد �شد وجذب بني �أع�ضاء جمعية ع�شاق اجلزائر والتيارات الإ�سالمية املتطرفة ،كانت
 )1وا�سيني الأعرج« ،حار�سة الظالل دون كي�شوت يف اجلزائر» ،م�صدر �سابق� ،ص91
 )2الرواية� ،ص88
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النتيجة �أن �أغتيل بعد ف�ضحه لق�صة تدمري امليناء القدمي والتواط�ؤات الإدارية املتعلقة بها .كما
قد قامت جماعة جمهولة الهوية بتهديد �أع�ضاء جمعية ع�شاق اجلزائر بالت�صفية اجل�سدية
�إذا ا�ستمروا يف عملهم .. (((.كل هذا من �أجل ماذا؟ وما دخل الآثار يف التيارات الإ�سالموية؟
وماهو اخلطر املحدق الذي مي�س الدين عندما حتافظ الدولة على �آثارها وتراثها؟ كل هذه
�أ�سئلة يعجز العقل عن الإجابة عليها..
ويكمن احلدث النوى يف الرواية عندما حتتجز ال�سلطات اجلزائرية دون كي�شوت بتهمة �أنه
ال ميلك وثيقة �سفر ر�سمية ،ومن ثم اتهموه ب�أنه« :جا�سو�س �أ�سباين يعمل مل�صلحة الإرهابيني
الذي ا�ستطاع ،بف�ضل تواط�ؤات كثرية� ،أن ميرر �أطنانا من القنابل يف باخرة �سكر» (((.كل هذه
�أقاويل و�إ�شاعات ي�سمعها ح�سي�سن من موظفي امللحق الثقايف.
فبد�أ ح�سي�سن رحلته يف الدفاع عن �صديقه ،لكي يظهره من هذا احلجز املخزي ،ويعاين
الأمرين يف �سبيل �إخراج �صديقه من �أزمته ،فيكلم امل�س�ؤولني ليعرف مايحدث ل�ضيفه و�أين
مقر �سجنه ولكن من دون جدوى .وهو يتكلم عن �صديقه وينا�ضل عنه يتعر�ض لق�ضايا �شائكة
ت�سبب امتعا�ض امل�س�ؤولني منه ،مما ي�سبب له يف تدمري حياته..
فدون كي�شوت� ،أثناء التحقيق ،عندما يتكلم عن مفرغة وادي ال�سمار ،امل�صنع الذي يعيد
به التجار ت�صنيع بع�ض املواد ليعيدوا بيعها ،ميتع�ض امل�س�ؤول احلكومي ،ويكفهر وجهه ،ويقول
له ب�أن ق�ضيته �أ�صبحت ق�ضية دولة بكاملها .والحتل م�شكلته �إال بتدخل من ال�سفري الأ�سباين.
وبعدها ت�أتي م�شكلة ح�سي�سن الذي كان يبحث عن �صديقه وي�س�أل عن الذي احتجزه ،فيقولون
له �أنه ال يعلم مكانه �إال املعلم الذي ال يعرفه �أحد ،وهو جمهول ال�شخ�صية عند اجلميع.
وح�سي�سن بنظرهم مذنب لأنه �أوال قام با�ست�ضافة ال�صحفي ،فها هو ال�سيد وهيب وزير الثقافة
ي�ؤنبه على ا�ست�ضافته لدون كي�شوت قائال له« :مل �أطلب منك �أن تق�ص علي الأحجيات .عندما
يريد �أحدهم �أن ي�ؤذي بلدا ميكنه �أن يرمي نف�سه وراء قناع احلب .بلدنا لي�س بحاجة ملن
يحبه .ولي�ست بطاقته ال�صحفية التي بعثت له بها هي التي �ستنقذه من احلب�س» (((.ويحاول
�أن يقدم ت�صحيحات جوهرية يف احلقل الثقايف الذي يعمل به من خالل اختيار الكفاءات يف
متثيل البالد ،ومن خالل ف�ضحه للجرائم التي حدثت يف املفرغة و�سرقة الآثار ،وبالتايل تقرر
(((
�أنه يطرد ب�سبب «عدم الكفاءة يف ت�سيري �ش�ؤون االخت�صا�ص وامل�س ب�أمن الدولة».
 )3الرواية� ،ص79
 )4الرواية� ،ص129-128
 )5الرواية� ،ص205
 )6الرواية� ،ص212
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من بعدها ا�ست�شعر الرجل باخلطر ،فبد�أ بخطوات �إجرائية قام بها ،ال تنقذه من اخلطر
(((
لكنها حتفظ احلقيقة ،وتر�شد على من يقومون مبهام اجلرمية بدلها».
فهو �إن كان ير�شد �إىل فاعلي اجلرمية ،من خالل الفاك�سات التي �أر�سلها ،ف�إن هذه
املرا�سالت هي التي تر�شد املجرمني على مكانه ،ويعرتف ب�أن الذي �أجناه من املوت هو هذه
املرا�سالت التي �أر�سلها �إىل اجلرائد الوطنية ،فاكتفى املجرمون بقطع ل�سانه ،حتى يكف
عن الكالم ،ولكن هيهات للمثقف امللتزم �أن يكف عن الن�ضال ،ف�إن تعطلت لغة الكالم تبقى
الكتابة طريقة من طرق الن�ضال التي ينا�ضل بها ،فيعرتف« :هذا ال�صمت الذي ميلأين �أنا
املواطن الذي وعد امللثمني الذين اختطفوه ب�أن ال يذكر �شيئا مماحدث له .ولكن على الرغم
(((
من الفقدان الفجائعي ل�سعادة اللذة ومتعة القول ،مازلت �أملك القدرة على الكتابة».
ويقرر �أن ذاكرته جيدة مل متت ،بل �إنها متقدة مثل ال�شعلة لريوي الأحداث الب�شعة
التي تعر�ض لها ،منها �إن خلف املتطرفني تنطوي ال�سلطة اجلزائرية ،التي متار�س العنف
والتطرف� ،إذ �إنه خلف كل حقيقة مك�شوفة تكمن حقيقة خمب�أة (((.وي�سميهم ـ �أي ال�سلطة ـ
بني كلبون ،وهذه الت�سمية لي�ست جديدة عند وا�سيني الأعرج ،ففي رواية «نوار اللوز» كذلك
�أطلق عليها هذه الت�سمية ،فيقول عنهم« :بني كلبون ميلكون طاقة ا�ستثنائية للتوالد وتغيري
اجللد مثل اخلاليا ال�سرطانية ،يخرجون منك�سرين من النافذة ويعودون من البوابات الكبرية
حاملني لواء التحرر والثورة ،ومغ�سولني من كل الأو�ساخ العالقة ب�أج�سادهم وينتظرون دائما
(((
من ي�صفق عليهم».
وبذلك يثبت ح�سي�سن املثقف املحارب من قبل ال�سلطة واملتطرفني �أ�صالته وثباته على
مواقفه ،لي�شكل �صورة للمثقف امللتزم والإيجابي ،الذي ينا�ضل بالدم من �أجل مبادئ
احلرية.
وبعد احلديث عن املثقفني الذين كانت لهم �أدوار ًا �إيجابية ،ف�سيكون احلديث عن الأ�شخا�ص
الذين �شكلوا �صورة املثقف الإ�شكايل ،الذي يحمل قيما ح�ضارية ويرغب يف تغيريها ،ولكنه
يكتفي بالقول من دون العمل.
ومن �أمثلة املثقفني الإ�شكاليني يف الروايات املدرو�سة� ،ساردة رواية «فو�ضى احلوا�س»،
و�سارد رواية «بخور ال�سراب» ،و�سارد رواية «دم الغزال»� .إذ �إنهم يت�سمون مبي�سم املثقفني� ،إال
 )1الرواية� ،ص212
 )2الرواية� ،ص9
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�إنهم لي�ست لديهم �أدوار فاعلة .و�أول �شخ�صية تلفت النظر يف الروايات من حيث �إ�شكاليتها
و�ضياع هويتها هي �شخ�صية ال�سارد يف رواية» بخور ال�سراب» ،هذه ال�شخ�صية على الرغم من
�إملامها واطالعها ورف�ضها للواقع� ،إال �أنها تتخاذل عن فعل �أي �شيء يغري هذا الواقع ،بل �إنها
ت�سعى للتخل�ص من ناقو�س الذاكرة الذي ينق�ص عليها حياتها .ال�سارد يعاين منذ ال�صغر من
�أب جامد امل�شاعر ،يعمل يف مقربة ،يعي�ش عالقة متوترة معه ،ي�سيطر عليها القلق واحلرية
والنفور املتبادل ،يقرر بعدها ترك �أبيه والعي�ش مع زوجة �أب ال�سارد الفرن�سية الأ�صل ،فيعيد
بناء حياته وترميم ما قد هدم من خالل العلم ،ولكنه يخيل له ذلك� ،إذ �إنه يظل يعي�ش فراغ
فكري وعاطفي وعدم ان�شداد �إىل هذه الدنيا يبحث عن ال�سعادة يف العلم فال يجدها ،وينقب
عنها مع بائعات الهوى ويخفق يف �سعيه .يرث عن والده كتاب يبدو �أنه يتحدث عن ال�صوفية
والعي�ش فيما وراء هذا العامل ،فيقع بني �أمرين �إما �أن يعي�ش مع النا�س في�شاركهم حياتهم
الطبيعية� ،أو يعي�ش يف عامل الغيبيات ،ويذهب �إىل قريته ويقر�أ يف الكتاب ،ليكت�شف هذا
ال�سر الذي �ضل ي�شده ،ويعيد بناء قبة جده املعزوز ،التي يحبط املتطرفني م�ساعيه يف �إعادة
ترميمها ،ويعود �أدراجه �إىل العا�صمة ليودع القرية ويودع معها روا�سب املا�ضي وجذور ن�ش�أته،
وي�شفى من بخور �سراب املا�ضي« ،روحي تريد �أن تهد�أ يا جدي معزوز ،تريد �أن ت�ستقر ،هل
ياتراك ت�ستطيع �أن ت�ساعدين على ذلك؟ و�إال فلماذا تدخل مناماتي وت�ستويل عليها كل�ص ال
يعرف حرمة الروح؟ ماوراءك �أنت �أي�ضا؟ �أنت البعيد عني القريب مني (((.»..ليذهب مليعاد
احلبيبة التي وجودها ي�شده �إىل احلياة بكل معانيها ،ولكنه للأ�سف يجدها مقتولة على يد
زوجها املتطرف ،فيكون كمن �أ�ضاع احلقيقة والوهم� ،أو املا�ضي واحلا�ضر بتخاذله وعدم
�إميانه املطلق ب�أي قيمة .وبذلك يكون نكرة مهم�ش ًا متوتر ًا يريد فعل �أي �شيء ولكنه يتخاذل،
فيقرر حقيقة نف�سه على �إنه�« :أدركت دون �شك وجود مر�ض مايف روحي ،وتثاقل يف نف�سي،
ولوثة ما يف �صدري ،هي التي جعلتني غري مدرك ملعنى عدم حتققي الإن�ساين �أو الوجودي يف
(((
عامل الآخرين».
الن�ص الثاين الذي يعر�ض لل�شخ�صية الإ�شكالية يتمثل يف رواية «فو�ضى احلوا�س» لأحالم
م�ستغامني ،التي تعر�ض ل�شخ�صية امر�أة متزوجة من �أحد ال�ضباط الذي له من�صب من
املنا�صب القيادية يف الدولة ،والذي يكون من �ضمن القياديني الذين يزايدون على الوطن.
ويف نف�س الوقت تكون الراوية البطلة هي ابنة ملنا�ضل كبري وتكون �أ�سرية لهذا املجد الذي
حققه والدها ،م�شتتة ما بني املا�ضي العريق ،وبني احلا�ضر امل�أ�ساوي الب�شع ،فكيف لإمر�أة
مثقفة ومبدعة تر�ضخ للعي�ش مع من يدمر كل عنا�صر الكفاح والنه�ضة ويزايد على طموحات
 )5ب�شري مفتي ،رواية «بخور ال�سراب»� ،ص141
 )6الرواية� ،ص78
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و�آمال ال�شعب ،الزوج رمز ال�سلطة .يف هذا الزاوج بني املر�أة املثقفة ،والرجل رمز ال�سلطة
فيه �إ�شارة �إىل املر�أة رمز الوطن .التي حتب وتهوى املثقف ال�صحفي عبداحلق �إال �إن واقعها
مرتبط بالرجل الع�سكري رمز ال�سلطة التي ت�سيطر على اجلزائر.
وتظهر رواية «دم الغزال» مفارقة غريبة ،وهي على الرغم من �أن املثقف يكون ذا دور
�إ�شكايل� ،إال �إنه يجازى بالقتل وم�شكلته الوحيدة هي الوعي ،الوعي جريرته التي يعاقب عليها
بالقتل من قبل الإرهابيني؛ ف�إنه يواجه الغربة والعزلة الروحية بينه وبني �أهله ،فيح�سون �إن
قراءته واطالعه وثقافته هي طريق حتفه ونهايته ،فيخاطبهم قائ ًال« :قام من و�سط املر�ضى
و�أفراد �أ�سرته يف تذمر �شديد ....اهتمامي بال�شعر وبامل�سرح وباحل�ضارات هو الذي ي�سبب
لكم هذا القلق كله؟ هل ادعيت النبوة �أمامكم لكي تعاقبوين مبثل هذا ال�سلوك الأرعن من
(((
جانبكم؟»
هذا املثقف الذي يكتب لأنه يح�س مب�س�ؤولية الكتابة ،ولأنه م�ؤمن باهلل ،والوطنية بريقه
امل�شتعل يف ال�صباح وامل�ساء ،والإ�سالم الركيزة الأ�سا�سية حلياته ،يقتل من قبل �شابني
ملثمني((( ،ومن املفارقة �إن الذين يقتلونه ب�سبب الكفر هو يف حلظاته الأخرية يعي�ش حالة
توحد مع اهلل بال�شهادة وقراءة الذكر احلكيم ،فالإميان حال وقار بروحه ،وهو من قبل يعد
الإ�سالم ركيزة حياته .فلم يتهم بالكفر والإحلاد �إال لأنه عا�ش يف حمى الوعي وااللتزام نحو
�أمته ووطنه.
ثالث ًا :جدلية املتطرف وال�سلطة:
عند التطرق لطرف �آخر من �أطراف العنف ،هو مو�ضوع ال�سلطة واملتطرف ،ف�إن مثل هذا
املو�ضوع يعد �إ�شكاليا لأنه ي�أخذ �أكرث من منحى ،و�أكرث من بعد ،فتارة تكون بع�ض �أطراف
ال�سلطة حمفز ًا للعنف ،وتتواط�ؤ مع الإرهابيني ،ولكن يف مواقف �أخرى تكون متوجهة لردع
العنف وحل هذه الأزمة .هذا الأمر مفروغ منه و�أقرته كتب ال�سيا�سة والتاريخ كما �أ�سهبت فيه
املتون الروائية و�أكدت عليه ،بو�صف رجل ال�سلطة �شخ�ص معر�ضا للعنف من قبل الإرهابيني؛
لأنه رمز من رموز ال�سلطة وميثل �سلطتها التنفيذية الالحقة لل�سلطة الت�شريعية .وال�سلطة
الت�شريعية التي تتكون من جمموعة من الأع�ضاء املمثلني من قبل ال�شعب ليقوموا مبناق�شة
القوانني والت�صويت عليها (((.وبذلك يكون ال�سيا�سيون من �أع�ضاء املجال�س البلدية والربملانية
ممثلي لها وهذه �إجابة ال�س�ؤال املطروح �أول هذا املبحث.
 )1مرزاق بقطا�ش ،رواية «دم الغزال»� ،ص96
 )2ال�سابق� ،ص117
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�أما ال�سلطة التنفيذية فتكمن يف جمموع الأجهزة احلكومية والإدارية التي تقوم بتنفيذ
القوانني وامل�شاركة يف �صنعها عن طريق واقعها املعا�ش.
وبعد التعرف على ال�سلطة و�أبرز مفاهيمها ثمة �س�ؤال مهم� ،أال وهو بعد التعرف على
ماحتمله ال�سلطة من �شرعية ونفوذ و�سيطرة على م�ؤ�س�سات الدول و�أنظمتها االجتماعية� ،إال
يكون ذلك مربر ًا كافي ًا للمتطرفني (واحلديث هنا عن وجهة نظر املتطرفني) ب�أن يكنوا هذا
الكره وهذا العنف جتاه ال�سلطة وكل من ميثلها؟
بت�أمل املتون الروائية يالحظ �أن الن�صو�ص الروائية قد عر�ضت تفا�صي ًال دقيقة ملوقف
ال�سلطة ،لدرجة �إن القارئ يخيل له �إنه �أمام كتاب للتاريخ واالجتماع من حيث طغيان املادة
التاريخية واالجتماعية على املنت الروائي ،ولكي ال ت�ستبق الأمور يف احلديث عن النتائج
يجب عر�ض موقف ال�سلطة من الإرهابي من خالل هذه اجلدلية ،جدلية الإرهابي وال�سلطة،
و�سيق�سم هذا املبحث �إىل ق�سمني ،الق�سم الأول :تواط�ؤ ال�سلطة مع الإرهابيني .الثاين :ال�سلطة
�ضد املتطرفني.
�أو ًال :تواط�ؤ ال�سلطة مع املتطرفني:
لعله من املفيد �أن تكون البداية مع رواية «�سادة امل�صري» ل�سفيان زدادقة ،كونها تطرقت
لهذه الفكرة ب�صورة وا�ضحة� ،أكرث من غريها من الروايات ،فتعر�ضت لفكرة الأحزاب ون�ش�أتها
وتعطيل ال�سلطة اجلزائرية للإنتخابات ،كون نتيجتها خمالفة لرغبة احلزب امل�سيطر حزب
املحافظني ،وهذا احلدث ميثل ف�ش ًال ذريع ًا للم�سار الدميقراطي يف اجلزائر ،ويعني كذلك
�إن فكرة وجود الدميقراطية �شيء �صوري ولي�س �شيئ ًا جذري ًا ،وما �إن تكون نتيجتها مغايرة
لرغبات الأحزاب التقليدية ف�إن م�صريها التعطيل والإلغاء.هذا التعطيل لالنتخابات دفع
بعمار بن امل�سعود وومثلي تياره �إىل خيار اجلهاد امل�سلح ،واتخاذهم للعنف كحل بديل من �أجل
الو�صول �إىل ال�سلطة .ففي يوم االنتخابات ي�أتي �أحد �أتباع ال�سلطة ليد�س �أوراق ًا للت�صويت
حلزب املحافظني من �أجل تغيري نتيجة االنتخابات ،ويقول للعريف الذي يرف�ض �أن يذعن
لأوامره« :ا�سمع �أيها العريف ،لقد كنا دائما ن�ستبدل الأوراق كلما دعت ال�ضرورة لذلك يف
الوقت الذي كنت يف بطن �أمك» (((.ومما يزيد القارئ حرية وده�شة ويحدث له �صدمة هو �أنه
يرى م�صري ال�شعب اجلزائري يتحكم به جمموعة من اجلرناالت ،الذين يعينون من احلكام
ما يتنا�سب و�أهوا�ؤهم ال�شخ�صية وم�صاحلهم الذاتية ،فهم بعد �أن ت�ضطرهم ال�سيا�سة
اخلارجية �إىل �إقرار الدميقراطية ،وت�أ�سي�س الأحزاب وال�صحف امل�ستقلة ،ويجدون �أنف�سهم
 )4رواية «�سادة امل�صري»� ،ص54
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�أمام نتائج لالنتخابات لي�ست ب�صاحلهم ،يقررون تعطيل االنتخابات« :ماعلينا �إال �إلغاء
(((
االنتخابات و�إجراء �أخرى نقوم بتغيري نتائجها وفقا ملا نريد».
فلي�س من الغريب وجود �شخ�صية مثل �شخ�صية عمار بن امل�سعود ،انتهازية وو�صولية تريد
ال�سلطة من �أجل ال�سلطة� ،أن تقرر اتخاذ العنف و�سيلة للو�صول �إىل ال�سلطة .ومن اجلدير
بالذكر القول ب�أن هذا التالعب من قبل ال�سلطة ورجال ال�سيا�سة لي�س بالأمر اجلديد على
املجتمعات العربية ،وقد تطرقت لهذا الأمر الكثري من الأدبيات ال�سيا�سية ،وكذلك �أفا�ضت
به الأعمال الأدبية ،على �سبيل املثال رواية «عمارة يعقوبيان» لعالء الأ�سواين ،تطرقت لرجل
املال الرثي الذي يريد �أن يكمل وجاهته ب�أن يدخل الربملان ،فلم يقم ب�سوى االت�صال ب�أحد
ال�شخ�صيات ال�سيا�سية املرموقة لكي يدفع له مبلغ ًا من املال حتى حتدث عملية تزييف
لالنتخابات ،ويح�صل على مقعدا يف الربملان من دون �أن يكون هناك م�شاركة من ال�شعب يف
(((
اختيار من ميثلهم.
عند وقفة مت�أملة للعنف احلادث يف اجلزائر ،فيالحظ ثمة من الأ�صوات الروائية التي
توجه �سهام النقد �إىل ال�سلطة بو�صفها� ،أو ًال :مترر بع�ض �أحداث العنف من دون م�ساءلة
جتاه ًال منها لأجل م�صالح ذاتية ،ثاني ًا :بو�صف ال�سلطة �أحد الأطراف املمار�سة للعنف.
وتطالع القارئ رواية «�سادة امل�صري» ل�سفيان زدادقة ،ب�صورة ال�سلطة املمار�سة للعنف
من �أجل الو�صول مل�صالح ذاتية ،ولكنها ال تفعل ما تفعله عالنية بل �سر ًا وخفية ،بل وتن�سب
�أفعالها الوح�شية �إىل جماعة عمار بن امل�سعود املتطرفني يف الرواية ،م�ستغلة وجود العنف
لتمرير �أفعالها الإجرامية وحتقيق �أغرا�ضها الذاتية ،فلكي حت�صل على �أر�ض خالية من
�أجل بناء موقع جتاري �سكني ،تقوم ال�سلطة ب�إر�سال جمموعة من امللثمني لكي يق�ضوا على
�سكان القرية جميعا على بكرة �أبيهم« :ويف ليلة خالية من القمر ،وبعد ثالثة �أيام من مغادرة
املتمردين للقرية هاجمها رجال ملثمون يلب�سون الأ�سود وي�ضعون على وجوههم �أقنعة من
القما�ش الغليظ ،ويحملون ر�شا�شات و�سيوف ًا وف�ؤو�س ًا .راحوا ي�ضربون الأبواب اخل�شبية
القدمية املتهاوية ب�ضربات قوية من ف�ؤو�سهم ويدخلون البيوت البائ�سة عنوة ليذبحوا كل من
يجدونه �أمامهم من رجال ون�ساء و�أطفال و�شيوخ دون �أن يرتكوا �أحد ًا ،حتى احليوانات مل
(((
ت�سلم من �ضرباتهم».
هذه اجلرمية التي يتهم بها عمار بن امل�سعود وجماعته ،فينكرها وي�صدر بيان ًا ب�أن من قام
 )1الرواية� ،ص58
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بهذه الأعمال هم رجال ال�سلطة حتى ي�شوهوا �صورة الإرهابيني ،ولكنه مل ي�صب يف التعليل،
لأن الهدف هو �إن�شاء «منتجع �سياحي وفيالت كثرية فوق �أر�ض القرية التي ذبح �سكانها يف
تلك الليلة امل�ش�ؤومة» (((.ف�أي وح�شية و�صلت لها الإن�سانية حتى تقتل �أفراد قرية من �أجل بناء
منتجع �سياحي؟!
الن�ص الثاين الذي ي�سلط �أ�صابع االتهام �إىل ال�سلطة هو رواية «حار�سة الظالل» لوا�سيني
الأعرج .فقد قام مبعوثو ال�سلطة بقطع ل�سان البطل ال�سارد لأنه ب�أ�سئلته وبدفاعه عن �ضيفه
وبجديته يف الطرح التي ال تروق لذوي املنا�صب الكبرية ،يقطع ل�سانه ب�إيعاز من الوزير لكي
يكون مواطن ًا �صاحل ًا على حد قوله ،فهو قد توقع ما�سيحدث له وقد عمل احتياطاته ،وكتب
على ورقة م�ستقلة مايلي�« :إذا حدث يل �أي مكروه ف�إين �أحمل امل�س�ؤولية الكاملة لأعلى الهيئات
بوزارة الثقافة وطاقم امل�ستعا�شني بها وكذلك لرئا�سة اجلامعة التي ال �شيء يثنيها عن تكليف
من يقومون مبهام اجلرمية بدلها» (((.وكانت هذه الكلمات مبثابة الإنذار من ح�سي�سن حتى
يحافظ على حياته ،وحقا قد حافظ على حياته ولكنها بقي حي ًا وهو مقطوع الل�سان حتى
ال يتكلم ويف�ضح جرائمهم ولكن هل قطع الل�سان يجعل املواطن ال�شريف يكف عن ف�ضح
احلقائق؟ كال فح�سي�سن ا�ستمر بف�ضحهم عرب الكتابة.
وت�شارك رواية «دم الغزال» الروايتني ال�سابقتني يف توجيه �سهام النقد واالتهام لل�سلطة
من خالل ممار�سة العنف �ضد ال�شعب ،بل �إنها تتطرق حلادثة قتل الرئي�س اجلزائري حممد
بو�ضياف الذي قتل من قبل بع�ض الرجال ال�سيا�سيني ،كونه م�صلح ًا حقيقي ًا ،يت�ساءل ال�سارد
عن قاتله مت�سائ ًال وجميب ًا« :حممد بو �ضياف ،جون فتزجرالد كنيدي ،وع�شرات غريهما من
�أهل ال�سيا�سة الذين انتقلوا اىل العامل الآخر �أمام املاليني من �شهود العيان ،ومع ذلك ،ف�إنه
مل ينك�شف �أمر �أولئك الذين يجذبون اخليوط يف اخلفاء .واحلقيقة هي �أن القتلة معروفون
ولكنهم يعزفون على وتر الوقت .ينتظرون �أن يهد�أ الفوران ال�شعبي واملعار�ضون ثم يعودون
(((
اىل �سابق ممار�ساتهم لكي يق�ضوا على هذا �أو ذاك� ،أو كل من قد يعرت�ض �سبيلهم».
من هذا الن�ص يت�ضح اتهام امل�ؤلف ال�صريح لرجال ال�سيا�سة يف قتلهم لأبي م�ضياف،
لأنه حاكم نزيه �شريف ،ووجوده بهذه النزاهة يتعار�ض وم�صاحلهم .وهناك �س�ؤال �آخر
يطرحه امل�ؤلف ،وهو �أن الر�صا�ص والقتل ال يطال �إال �أبناء ال�شعب امل�ساكني الفقراء،
بينما رجال ال�سيا�سة هم »:مالعني ال�سا�سة مل يح�صدهم الر�صا�ص يف يوم من الأيام
 )4الرواية� ،ص147
 )5رواية «حار�سة الظالل دون كي�شوت يف اجلزائر» ،م�صدر �سابق� ،ص212
 )6رواية «دم الغزال» ،م�صدر �سابق� ،ص24
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اللهم �إال �إذا كان البع�ض منهم ممن يقلقون �أ�صحابهم وينغ�صون عليهم عي�شهم».

(((

هذا احلديث يبني �أن ال�سا�سة متواط�ؤون مع املتطرفني ،وميررون العمليات الإرهابية من
دون م�ساءلة ،و�إال ما الذي يجعلهم ينجون من القتل والعنف؟!
وحتى يكون هذا املبحث مت�صف ًا بال�شمولية ال بد من ذكر رواية «وادي الظالم» ،التي
تتطرق كذلك لتواط�ؤ احلاكم مع املتطرف ،فتعر�ض ل�شخ�صية ال�شيخ حمدونة ابن عم �شيخ
القبيلة ،الطامح للو�صول للحكم من خالل االتفاق مع القبائل املعادية �أو ًال ،ومن خالل �إمداد
الإرهابيني باملبالغ املادية ثاني ًا.
يف الروايات ال�سابقة كان احلديث عن ال�سلطة بو�صفها ممار�سة للعنف وم�ساهمة به.
بينما ثمة روايات تتحدث عن ال�سلطة وق�ضية جتاهلها ملو�ضوع العنف وال�سماح له خفية
باالنت�شار .من هذه الروايات رواية «الورم» ،التي تطرح �س�ؤا ًال جوهري ًا ملاذا ال�سلطة الحترك
�ساكن ًا بهذا ال�ش�أن ،ومل تكون الفرتة امل�سائية خالية من املراقبة واحلرا�سة من قبل رجال
الدرك؟ هذا ال�س�ؤال يطرحه رجال الدرك �أنف�سهم .هذا الت�سا�ؤل الذي يثريه بلقا�سم عرقاوي
عن جدوى وجود الدرك وهم ال ي�ستطيعون حماية ال�شعب ،وهل وظيفتهم اقت�صرت على
حماية الثكنات الع�سكرية« :ت�ساءل بلقا�سم عرقاوي عن ال�سبب الذي مينعهم من متابعة
الإرهابيني .هل �صحيح �أن �إطالق النار هو حتري�ض عن اخلروج ليوقعوهم يف كمني قريب
مثلما حدث مع غريهم من فرق الدرك وال�شرطة واجلي�ش؟ �أم �أن هناك مانع ًا �آخر اليعرفه.
ملاذا �أمروا بالتخندق يف مقرهم واالكتفاء بالدفاع عن النف�س فقط؟ و�سكان وادي الرمان
من �سيحميهم؟ �أم �أنهم يف �صف الإرهابيني ولي�سوا بحاجة �إىل حماية؟ ماهي فائدة الأ�سلحة
(((
والبذل الر�سمية التي متنح لهم �سلطة مطلقة �إذا عجزوا عن �صد هجوم يف عقر دارهم؟».
وك�أنه ي�شري بطرف خفي �إن ال�سلطة عندما متنعهم من مواجهة املتطرفني ،ف�إنها ترت�ضي
العنف بوجه من الوجوه .و�إن كانت رواية «الورم» تلمح وال ت�صرح ،ف�إن رواية «�سادة امل�صري»
ت�شري �إىل تواط�ؤ العريف مع جماعة عمار بن امل�سعود منذ االنتخابات و�صو ًال �إىل مرحلة العنف
�ضد ال�شعب والأحزاب الأخرى.
ثاني ًا :ال�سلطة �ضد التطرف:
بعد احلديث عن عالقة ال�سلطة بالإرهاب بو�صفه حمفز له ودافع له ،يجب �إن�صاف
اجلانب الآخر من ال�سلطة الراف�ض للعنف واملنا�ضل �ضده ،ومهما كرث ال�سيا�سيون املت�آمرون
 )1الرواية� ،ص104-103
 )2رواية «الورم» ،م�صدر �سابق� ،ص118
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على بلدهم ،فهذا ال يق�ضي البتة من �إنعدام �أ�صوات �شريفة ونزيهة تنا�ضل عن حقوق ال�شعب،
وترف�ض البغي والعدوان� ،إ�ضافة �إىل �أن ماكان يحدث ي�صعب على املرء جتاهله ردح ًا طوي ًال
من الزمن ،ومن الع�سري التالعب واملراهنة على م�صالح �شعب كامل من �أجل م�صالح ذاتية،
لذلك يالحظ �أن ال�سلطة يف الآونة الأخرية ملرحلة العنف قد كثفت من حمالتها وجهودها
�ضد املتطرفني .وال تخلو رواية من الروايات مو�ضع الدرا�سة من احلديث عن دور ال�سلطة
ومواجهتها للعنف ،ومل مينع ذلك من توجيه بع�ض االنتقادات ملمار�ساتها اخلاطئة ،وهذا
يكون� :أو ًال ،للتوجيه لعل الكالم يكون رادع ًا ،وثاني ًا ،من �أجل قول احلقيقة وك�شف امل�ستور
فلي�س مهنة الأدب تزيني الواقع ،ور�سم �صورة مثالية للمجتمعات ،بل �أن الأدب ملتزم بعر�ض
الواقع وك�شفه ،بطريقته اخلا�صة التي تلج�أ للتلميح والت�صريح والتخييل والرمز والكناية،
وغريه من الأ�ساليب الفنية املتبعة فيها.
ورمبا يكون من التكرار اململ التطرق لكل رواية على حدا ،وماحدث من مواجهات بني
املتطرفني وال�سلطة ،التي قد حتمل نف�س املالب�سات والوقائع ،وعليه ف�سوف يذكر �أهم
الأحداث ،وبع�ض املقاطع التي قد ت�ساعد يف فهم طبيعة العالقة بينهما.
قبل التطرق لبع�ض من من �صور املواجهة بني ال�سلطة واملتطرفني ،من اجلدير بنا �أن
نحاول معرفة �سبب العداء لرجل ال�سلطة من قبل املتطرف؟
جميع الروايات جتمع على و�صف املتطرفني لأي �أحد من رجال ال�سلطة بالطاغوت ،فكل
من يعمل حتت راية احلكام والوزارات التابعة للدولة تعترب طاغوت ًا ،وقتله واجب عليهم
وهذا �أمر غري قابل للنقا�ش ،فكيف يكون احلال بالذين يعملون بوزارتي الدفاع والداخلية ،
الذين تكون مهمتهم الأ�سا�سية الدفاع عن ال�شعب من �أي �أعمال عنف و�شغب ،وبالتايل تكون
مهمتهم مواجهة الإرهابيني و�أعمالهم العنيفة �ضد اجلزائر مب�ؤ�س�ساتها و�شعبها .فهذا هو
ال�سبب اجلوهري يف �شن الهجوم الدائم على الإرهابيني .وي�صف �سارد رواية «الويل الطاهر
يعود �إىل مقامه الزكي» رجال ال�سا�سة وال�شرطة بعد قرار الإرهابيني حماربتهم« :تقرر �أن
يخو�ض اجلميع احلرب �ضد ه�ؤالء العمالء الدخالء» (((.بعدها حتدث املواجهة بينهم ،فتارة
يكون الإرهابي هو �سيد املوقف ،وتارة �أخرى ال�سطوة تكون للجي�ش .وينتهي الأمر ب�أن تكون
ثمة حماولة للحوار الداخلي مع احلكومة والإرهابيني ،و يو�ضح الويل الطاهر �إن الأزمة لي�ست
رهينة احلا�ضر بل هي �أزمة لها جذور تاريخية ،ولها �شواهد و�أحداث ما�ضية »:ال .جي�شكم
انهزم ،وهذه العجرفة اال�ستعمارية ،هي التي تت�سبب يف الكوارث .متى انت�صر جي�شكم علينا.
 )3رواية «الويل الطاهر يعود �إىل مقامه الزكي» ،م�صدر �سابق� ،ص35
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ا�س�ألوا التاريخ .حتى عندما ننهزم ،نلحق بكم ب�صمودنا وعنادنا ،وت�شبثنا بديننا احلنيف،
(((
اخلوف والرعب».
والرواية الثانية التي تعر�ض للمواجهة بني املتطرفني وال�سلطة هي رواية «الورم» ،وكذلك
هي تعر�ض ل�سبب العداء من قبل ال�سلطة جتاه الإرهابيني ،والعك�س كذلك.
فاملتطرفون يرون الدرك بالإ�ضافة �إىل �أنهم يتعاونون مع الطاغوت �أي احلكومة ،فهم
كذلك بنظرهم جبناء يهابون املتطرفني« :ال ت�شغل بالك بالدرك؟ �أ�صبحوا مثل الأرانب
يتح�صنون يف مقر �إقامتهم وال يجر�ؤون على اخلروج لي ًال ،النهار لهم والليل لنا» (((.وعلى
الرغم من تطرف املتطرفيني يف عنفهم وقتلهم الوح�شي ،الإ �أن نظرتهم فيها بع�ض ال�صحة،
فيقول �أحدهم عن رئي�س املفرزة� ،أنه مل يقبل هذا املن�صب من �أجل خدمة �أهل وادي الرمان،
بل من �أجل م�صاحله الذاتية�« :سيارة فخمة� ..شقة جديدة ..جنة فوق الأر�ض� ..سنحول
جنته هيا يابو �شاقور .لنبد�أ بها»� (((.أما ال�سلطة فلي�س تراهم �سوى»جماعات قليلة من قطاع
(((
الطرق».
يت�ضح كذلك �أمر �آخر ،وهو �أن رجال اجلي�ش والدرك همهم الوحيد الق�ضاء على الإرهابيني
و�أعمالهم الوح�شية ،بينما اخللل يف رجال ال�سيا�سة ،الذين يريدون التفاو�ض مع القادة
الإ�سالميني ،متنا�سيني �إن كل حلظة ت�ضيع وي�ضيع معها كثري من ال�ضحايا من �أبناء ال�شعب
الذين لي�س لهم ذنب �إال �إنهم كانوا قربان ًا ،والبطاقة الرابحة بيدي الإ�سالمويني من �أجل
الو�صول ملرادهم .تبد�أ مواجهات عنيفة بني رجال ال�سلطة واملتطرفيني ،وتتوزع ال�ضحايا بني
االثنني فيقتل من فريق الدرك بلقا�سم عرقاوي من قبل �شاب �إرهابي �صغري ال�سن ،كما تقتل
�أخت زوجة رئي�س املفرزة ،وذنبها الوحيد هو �إنها تربطها �صلة قرابة ب�أحد رجال ال�شرطة:
«ارتعدت �أو�صال رابح بن �سامل لأنه تعرف على �صوت زوجته� ،أو هكذا خيل �إليه» (((.تنبئه
بجرح �أختها �سليمة .وبالطبع ف�إن �أعمال العنف ال مت�س الأ�شخا�ص ،فقط بل حتى الأماكن
واملن�ش�آت ،فيحرق الإ�سالمويون دار البلدية ،واخلوف مينع رجال املطافئ من التدخل حتى
�أن ينتهوا من حتقيق مرادهم.
وت�ستمر املواجهات بينهم �إال �أن للمتطرفني �سطوة كبرية ،فتنتهي �أحداث الرواية وقد عجز رجال ال�سلطة
 )1ال�سابق� ،ص110
 )2رواية «الورم» ،م�صدر �سابق� ،ص71
 )3ال�سابق� ،ص81
 )4ال�سابق� ،ص190
 )5الرواية� ،ص141
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عن الق�ضاء على املتطرفني ،فهم �أخرب النا�س باملراوغة والكر والفر ،يقابلهم جي�ش �ضعيف
يف �أجهزته وعتاده ويف تدريبه .ت�شاطر رواية «�سادة امل�صري» رواية «الورم» يف هذا امل�صري،
وكذلك تنتهي بنف�س امل�صري فعمار بن امل�سعود يفر من رجال ال�شرطة بعدما يظن الدرك
�أنهم قد وجدوا �ضالتهم ،و�أنهم �أخري ًا احتجزوهم من �ضمن من احتجزوا .وكذلك رواية
«�شرفات الكالم» كانت تتطرق ملواجهات بني ال�سلطة واملتطرفني ،وحوادث اعتقال ال�شرطة
لبع�ض الإرهابيني ،مثل �أخ �سارد الرواية .كذلك يف رواية «بخور ال�سراب» لب�شري مفتي حتدثت
عن هذا اجلانب ،وعلى الرغم من تيقظها ومتابعتها لأحداث العنف وال�شغب للمتطرفني
ونواياهم� ،إال �أنها عجزت �أن حتمي ميعاد زوجة الطاهر �سمني الإرهابي من قب�ضته وقتله
لها .وقد كانت روايتي «وادي الظالم» و»متاهات ليل الفتنة» ا�شتملت على وقفة مطولة ملوقف
ال�سلطة ،فكان حازم ًا جد ًا ،وقد ق�ضي عليهم من قبل ال�سلطة ،فاملحكمة يف رواية «متاهات»
حتكم بالإعدام على اثني ع�شر �شخ�ص ًا ،وبامل�ؤبد على ثالثة �أ�شخا�ص((( ،وقد كانت لل�سلطة
وقفات حازمة مع الإرهابيني ،فالحقتهم وقب�ضت على قادتهم ،وهذا يت�ضح من خالل عناوين
(((
الأخبار يف ال�صحف اجلزائرية «قوات اجلي�ش تق�ضي على جماعة �إرهابية خطرية».
«قوات اجلي�ش تق�ضي على الأمري «�أبوتراب» الأفغاين (((..بل هي تقف �ضد حتى من ي�ساعد
املتطرفني مادي ًا من مثل حممد هارون ،فتقب�ض عليه ب�سبب هذا اجلرم« :توزع الع�سكر على
النقاط اال�سرتاتيجية الدائرة بالفيللة ال�شاخمة ،تعالت �أ�صوات العربات الع�سكرية و�صيحات
اجلنود� ،أخرجوه مغطى الوجه حتت بكاء زوجته و�صراخ بناته وده�شة �أبنائه ،قلبوا امل�سكن
(((
ر�أ�س ًا على عقب»..
وبالطبع تنتهي الرواية ،و�أحداث العنف التنتهي ،ومايهم يف هذه الرواية من حيث مو�ضوع
ال�سلطة� ،أن موقف ال�سلطة ات�سم بالإيجابية مع رواية «وادي الظالم» ،بخالف بقية الروايات
التي كانت توجه �سهام النقد واالتهام لل�سلطة ،مع املتطرفني ،وغريها من الظروف ال�سيا�سية
واالجتماعية واالقت�صادية التي كانت م�سيطرة �آنذاك ،ومدى تفاوت الرتكيز على الظروف
وامل�سببات يرجع �إىل التفاوت يف املرجعيات والأيديولوجيات التي ينت�سب لها الروائيون.
وروايتي «وادي الظالم» و»مرايا مت�شظية» هما الروايتان الوحيدتان اللتان انتهت بهما
مرحلة احلرب الأهلية اجلزائرية ،قد يكون ال�سبب يف �أن رواية «وادي الظالم» قد كتبت
يف عام 2005م� ،أي يف فرتة نهاية الإرهاب ،فتكون هذه النهاية طبيعية ،وم�ستوحاة من
 )6رواية «متاهات ليل الفتنة»� ،ص53
 )7الرواية� ،ص55
 )8الرواية� ،ص217
 )9الرواية� ،ص95
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الواقع .وقد يكون الروائيون الآخرون لهم ا�ست�شرافات للم�ستقبل ب�صورة �سوداوية� ،أو �إنهم
يعر�ضون للواقع الراهن كما هو من دون ا�ست�شراف ،ففرتة ت�أليف الروايات تتفاوت من بداية
الت�سعينيات حتى مطلع الألفية الثالثة.
كذلك رواية «اجلنازة» لر�شيد �أبو جدرة انتهت �أحداثها بانتهاء العنف ،وبوقفة حازمة من
ال�سلطة اجلزائرية ،وم�ؤ�س�ساتها حتى يق�ضى على الإرهاب ،يف م�شهد ت�صفه �ساردة الرواية،
وهو االحتفال بانتهاء �أحداث العنف ،تقول« :ع�شية ر�أ�س ال�سنة كان يوم ثالثاء على ما �أعتقد؛
و�صل علي �إىل مكاتب الفرقة ،عند ال�ساعة  .11:59كان م�صحوب ًا بزوجته ،وبني ذراعيه كان
يحمل �صندوقه امل�سكر  .1983كنا جمتمعني كلنا يف القاعة الكربى املزدانة ب�صور عمالقة
متثل �صور �ضحايا الإ�سالموية ،ومقاالت �صحفية� .أردت �أال ين�سى �أحد تلك ال�ضحايا .كانت
ً (((
ذاكرتي طويلة .طويلة جدا».
وبالطبع هذه الرواية مرتجمة عن الفرن�سية للكاتب اجلزائري املعروف ر�شيد �أبو جدرة،
ولي�ست الرواية هنا مو�ضع ًا للدرا�سة بل للمقارنة واال�ست�شهاد فقط.
رابع ًا :جدلية املتطرف واملجتمع:
عندما يدور احلديث عن جدلية املتطرف واملجتمع ،ف�إن احلديث �سوف ي�شمل جميع فئات
املجتمع اجلزائرية ،من �شيوخ و�أطفال ،ون�ساء ورجال ،ومن جميع فئات العاملني من مدر�سني
ومدر�سات ومهند�سني و�أطباء ،وق�ضاة ورجال دين .ولكن ي�ستثنى من هذا املثقفني من �أدباء
و�صحفيني ،ورجال ال�شرطة� ،أي ال�سلطة ،وذلك لأنه قد �أفرد لهم مبحثني خا�صني ،يف جدلية
املتطرف وال�سلطة ،وجدلية املتطرف واملثقف.
وعند ت�صنيف فئات املجتمع التي تعر�ضت للعنف� ،سوف تنق�سم على الفئات التالية:
الرجال من �شيوخ ورجال دين وق�ضاة ،الن�ساء ،و�صورة املر�أة �ستنفرد لأنها حملت بع�ض
الدالالت التي ينبغي الرتكيز عليها .بالإ�ضافة �إىل الأماكن العامة ومن�شئات الدولة التي لقيت
التدمري واخلراب.
الرجال وال�شيوخ والأطفال:
لقد احتلت فئة الرجال ن�صيب ًا وافر ًا من �أعمال العنف وال�شغب ،ومل يوفر املتطرفون
طريقة ب�شعة يف التدمري والتعذيب ،وقد عر�ضت روايتي «فو�ضى احلوا�س» و»الورم» و»متاهات
ليل الفتنة» ملقتل من ميتهنون ال�سواقة الأول قتل؛ لأنه يعمل �سائق ًا عند �أحد كبار امل�س�ؤولني،
 )1ر�شيد بو جدرة« ،اجلنازة» ،دار الفارابي ،لبنان ،الطبعة الأوىل 2003م� ،ص173
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زوج حياة ،ال�ساردة ،فتقول عن مقتله« :فج�أة خطفتني من �أفكاري طلقات نارية انطلقت على
مقربة مني .وهزين دويها بقوة مباغتة ،حتى لك�أن ر�صا�صها اخرتقني .انتف�ضت .والتفت
مذعورة خلفي .فلم �أملح �سوى �شاب� ،أ�صبح على عدة �أمتار مني يرك�ض ك�سهم و�سط النا�س،
ويختفي عند زقاق يتفرع من اجل�سر .بحثت عن عمي �أحمد ،فلم �أره داخل ال�سيارة ،وال
خارجها .تقدمت خطوات نحو اجلهة الأخرى .و�إذا بج�سده ممدد ًا على الأر�ض ودم ينزف
(((
من ر�أ�سه ،ومن �صدره».
هذا الذي حدث هز ال�ساردة وجداني ًا والأفراد الذين ي�شاهدونه ،فكيف يكون احلال مبن
وقع عليه العنف والقتل؟! وهل الهدف من العنف �إفزاع الآخرين وترهيبهم؟!
�أما رواية «الورم» ف�إن حال ال�سائق �سيكون �أخف وط�أة من �سابقه ،فهو �إن كان جنا من
املوت ،ف�إنه �سي�شعر �شعور امليت ،لأنه هدد بالقتل وعا�ش حلظات والبندقية ترافقه ،فحاول
الإرهابيني �إزهاق روحه ،وماذنب عبد القادر ال�سائق� ،إال �أنهم طمعوا يف �سيارته ذات احلجم
الكبري ،وهو الرجل الب�سيط الذي مل يهتم بال�سيا�سة وال الأحزاب ،ي�أتيه بو�شاقور �أحد
اجلماعات امل�سلحة:
«خذ طريق روفيغو واخرج من القرية دون �أن تتوقف �أو ت�شري بيدك �إىل �أحد .حذار من
(((
الطي�ش .عندي م�سد�س م�سمر من ظهرك� .إذا اتبعت ن�صائحي فلن ي�صيبك مكروه».
وغري ال�سواق ف�إنه مل ت�سلم �أب�سط ال�شخ�صيات ،فـ»وادي الظالم» يعر�ض ل�شخ�صية املر�أة
التي �سبيت من قبل الأمري �أبو هيثم ،وقد قتل زوجها ،بعد عمليات من النهب وال�سرقة ،وقتل
�أحد الرعاة ،فها هو �أبو هيثم يعاتبهم قائ ًال�« :أراكم قد ك�سلتم يف الأ�سابيع الأخرية فلم
تكادوا تفعلون �شيئ ًا ذا بال يارجال ..فمنذ تنفيذ حكم اهلل يف الأمام الكافر ..ومنذ �سقتم
فرق ًا من موا�شي ال�شيخ رغبان لن�أكل منها حال ًال ،وقتلتم �أحد رعائه لتمنعه من �أن يخلي
بينكم وبني ماكنتم تريدون ،و�سبيتم رحمة بعد �أن قتلتم زوجها الكافر ..مل تكادوا تفعلوا
(((
�شيئا كثريا.»..
كل هذه الأفعال الإجرامية يف حق الأبرياء التر�ضي �أبا هيثم ،وهل ال�شخ�صية ال�سيكوباتية
تر�ضى بال�شر القليل؟!
وتعر�ض رواية «دم الغزال» �إىل مقتل ال�سيا�سي ،الرئي�س حممد بو �ضياف ،وال�سيا�سي
 )2رواية «فو�ضى احلوا�س» ،م�صدر �سابق� ،ص109
 )3رواية «الورم» ،م�صدر �سابق� ،ص64
 )4رواية «وادي الظالم» ،م�صدر �سابق� ،ص194
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النائب ،باللإ�ضافة �إىل الأديب وزوجته .وقد عر�ض مل�شهد قتل الرئي�س حممد بو�ضياف يف
�صفحات �سابقة ،وفيما يلي �سرد من الراوي ملقتل �أع�ضاء املجل�س البلدي« :ومتر �أربعة �أيام
على وقوع الع�ضو الأول من املجل�س اال�ست�شاري ،وهاهو ع�ضو �آخر ،طبيب وكاتب معروف يلقى
(((
م�صرعه يف عيادته ويف قلب الق�صبة».
ومن الأمور املثرية للده�شة ،والتي متثل �إراداة احلياة بكل معانيها موقف عبد النور ،الذي
�أطلق عليه املتطرفون الر�صا�ص ،فلم ي�ست�سلم للعدم بل كانت رغبة احلياة فيه �أقوى من
كل و�سائل العنف واللإجرام ،حب احلياة هو الذي جعله يقفز« :فوق �شواهد القبور قفزة
(((
العظماء من الريا�ضيني على الرغم من �أنه مابني اخلم�سني وال�ستني من العمر».
ومن الغريب يف املو�ضوع �أن يكون ن�صيب رجال الدين كذلك هو القتل والتعذيب من قبل
املتطرفيني ،ملاذا و�أين تكمن العلة؟ لأن رجل الدين رف�ض �أن يبيح قتل النف�س التي حرم اهلل
�إال باحلق؟ و�أن يتواط�أ معهم ويعطي �أعمالهم الإجرامية ال�شرعية ف�إنه يقتل ويحارب من
قبلهم.
وهذا الأمر يتجلى يف رواية «�سادة امل�صري» التي تعر�ض ملوقف �إمام امل�سجد الذي يعر�ض
عليه املتطرفون من�شورات لبع�ض اللوائح والت�شريعات التي و�ضعوها من لدنهم من دون فهم
�صحيح للدين فرف�ض �أن ي�ؤيدها ،كما رف�ض �أن يتحدث يف خطبة اجلمعة عن �أي ت�أييد لهم وال
الدعوة �إىل مبادئهم ،ومع هذا ي�أتيه عدو �آخر وهو ال�سلطة التي تتهمه مب�ساعدة املتطرفني،
فيلقى العنف والتعنيف من الطرفني ،في�أتيه العريف ليقتاده �إىل االعتقال بعد �أن �أعطاه فر�صة
لل�صالة�« :إين انتظرك خارج ًا �أمام باب امل�سجد ،و�إذا مل تنته من �صالتك �أيها النج�س يف
(((
خم�س دقائق وتخرج �إيل بنف�سك ف�إنني �س�أعود �إليك لأقتلك ك�أنني �أقتل ح�شرة».
ومادام احلديث عن العنف يدور يف فلك رواية «�سادة امل�صري» ،فال نن�سى احلديث عن
الفتى الذي كانت مبعيته جمموعة من املجالت وال�صحف امللونة التي حتمل �صور ًا ن�سائية،
(((
فكان ن�صيبه �أنه جلد وحول �إىل اجلبل ،كي يلقى جزاءه.
وغريها من �أحداث العنف التي ح�صلت لبع�ض الرجال من مثل الق�ضاة ،وال�شباب،
والأطفال« :وبعد دقائق بد�أ احلديث يكرث يف حمطة الأتوبي�س عن اغتيال �أحد الق�ضاة
(((
�صباح هذا اليوم هو وابنه ال�صغري».
 )1رواية «دم الغزال» ،م�صدر �سابق� ،ص109
 )2ال�سابق� ،ص144
 )3رواية «�سادة امل�صري»� ،ص134
 )4الرواية� ،ص102
 )5الرواية� ،ص100
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بالإ�ضافة �إىل حوادث الإبادة اجلماعية لعوائل ب�أكملها كما حدث رواية «�سادة امل�صري» �إذ
�أبيدت قرية بكاملها ولكن لي�س من قبل اجلماعات الإ�سالمية بل من قبل ال�سلطة كما �سبق
و�أن ذكر.
�أما الرواية الثانية التي تتطرق لإبادة عوائل ب�أكملها ،هي رواية «متاهات ليل الفتنة»،
وما �أب�شع امل�شهد الرتاجيدي الذي تعر�ضه الرواية ،عن طريق خرب �صحفي« :اخلرب :جمزرة
جديدة ببوفاريك دوار «�ش» يبعد عن و�سط بلدة بوفاريك بخم�سة كيلومرت ،فمنذ ع�شرات
ال�سنني جتمعت خم�سني عائلة ( )50لتعي�ش من فالحة املتجه اخل�صبة .حلم ب�سيط؟! وهذا
ماكانت توحي به م�ساكنهم الق�صديرية التي عو�ضت مب�ساكن مبنية بالباريان .يوم �أم�س
كانت �سيارات ال�شحن هاربة بعائالت و�أمتعة ب�سيطة ،بعد ليلة رعب قتل فيها (� )41شخ�صا
�أي �سكان الدوار .بينما ال يزال باقي ال�سكان حتت ال�صدمة ،فبعد منت�صف ليلة الأحد �إىل
الإثنني هاجمت جماعة �إرهابية (بني 15و� )30شخ�ص الدوار ،بعد تلغيم مداخله وكان من
بني الإرهابيني �أبناء الدوار ،حيث ق�صدوا عدة م�ساكن خا�صة م�سكن عائلة «م» والتي ذبحوا
(((
ثمانية ع�شر فردا منها.»..
فما �أب�شعه من م�شهد ،وما �أعجبها من مفارقة جمموعة �أ�سر ارت�ضت �أب�سط الأماكن م�سكن ًا
لها ،تعي�ش احلياة زاهدة من كل �شيء �سوى ما يقوم و�أدها ،ومايك�سي عراءها� ،أحالمها
ب�سيطة جد ًا ..ومل ت�شكل خطر ًا على �أي �أحد .فكيف ت�أتي هذه النف�س العدوانية ،وتبعرثها
وتدمرها ،وال ترتك لها �إال ال�صدمة والفجيعة.
مام�ضى ي�سجل ويوثق جزءا �ضئي ًال من �صور العنف الدائرة بني املتطرف واملجتمع ،وقد
خ�ص�ص احلديث عن العنف الواقع على الرجل .وفيما يلي �سيدور احلديث عن العنف املوجه
�ضد املر�أة من قبل املتطرف.
جدلية املتطرف واملر�أة:
يف هذا املبحث �سوف يدور احلديث عن منوذجني متغايرين ل�صورة املر�أة ،النموذج الأول
هو املر�أة التي تقع �ضحية للعنف والتطرف ،وتواجه �شتى �صور العنف من قتل واختطاف
واغت�صاب و�ضرب وغريه ،وهذا �أمر متواجد يف معظم الن�صو�ص الروائية قيد الدرا�سة.
�أما النموذج الآخر فهو منوذج املر�أة املثال ،الأمل املن�شود ،املر�أة رمز الوطن ،املر�أة التي
يبذل كل �شيء يف �سبيل احل�صول عليها وعلى ر�ضائها ،وهذا �سوف يتبني يف الطرح التايل:
 )6رواية «متاهات ليل الفتنة» ،م�صدر �سابق� ،ص128
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 )1املر�أة الواقعة حتت �سطوة العنف:
عند الت�أمل جيد ًا يف موقف املر�أة اجلزائرية� ،سيالحظ �أنها تعاين الأمرين� ،أو ًال :لأنها
تعي�ش حتت �سطوة جمتمعات عربية تقليدية .ثاني ًا :لأنها تعي�ش و�سط مد قوي للتيارات
الإ�سالمية املت�شددة ،التي الترى من املر�أة �سوى جارية لهم ،تقدم لهم الطعام واملتعة مع
التغييب الكامل لعقلها ،ف�إن هي حاولت �إثبات وجودها واخلروج �إىل العمل لتديل بدلوها،
وت�ؤدي ر�سالتها يف احلياة �سوف تواجه �سهام املوت يف طريقها ،والبنادق ترت�صد لها دربها.
ويف مقال ملحمد حمداوي حتت عنوان« :و�ضعية املر�أة والعنف داخل الأ�سرة يف املجتمع
اجلزائري التقليدي» .يف جملة �إن�سانيات يف مقاربات خا�صة حول العنف الواقع يف اجلزائر،
يقرر الباحث �إن املر�أة اجلزائرية وقعت منذ �أمد بعيد حتت �سلطة اخلوف والرهبة من خالل
العديد من الأعراف القارة يف ذهنية الرجل اجلزائري �أو ًال ،ومن ثم نظرة املر�أة اجلزائرية
لنف�سها ثاني ًا .ي�شري املقال �إىل العديد من الو�ضعيات ،تبد�أ ب�أن الأب مي�سك زمام ال�سلطة
املطلقة وهو املتحكم ب�ش�ؤونها �سواء كان م�صيب ًا �أو خمطئ ًا« :نعم تلهم ال�سلطة الأبوية الرهبة
واخلوف وتدفع �إىل الطاعة واخل�ضوع �سواء �أمار�س الأب على الأطفال حقه يف ال�ضرب �أو
(((
التخجيل �أو اال�ستهزاء».
كذلك يت�ضح �إن املر�أة حتتل يف هذا النظام و�ضعية دونية((( ،لدرجة �أنها ال ت�ستطيع �أن
تفكر بينها وبني نف�سها بفرح �أ�سرتها عند قدوم مولودة جديدة يف هذه الأ�سرة .وعند الزواج
ف�إنها تتزوج من دون �إعطائها حتى الفر�صة يف الرد �أو القبول �أو اختيار �شريك حياتها .بل
�إن الرجل يرث عن �أبيه بينما املر�أة حمرومة من حق امللكية واملرياث« :وكما حترم املر�أة من
حقها يف االختيار �أو �أخذ القرار ،ف�إنها حترم من حقها يف ملكية الأر�ض وتوارثها حرمان ًا
ي�صور مدى العنف الذي تكون املر�أة حم ًال له يف العائلة حتت �سلطة �أبيها �أو �أخيها �أو زوجها
�أو �أخوة هذا الأخري» (((.ومايثري الت�سا�ؤل والده�شة هو �إن املر�أة ذاتها توافق على �أنها كائن
�ضعيف البنية وه�شة وال ت�ستطيع احلياة �إال يف وجود �سلطة الرجل وحمايته.
وتوافق الباحثة حممد حمداوي يف النتيجة التي تو�صل �إليها يف حتليله للموقف :ب�أن الأب
ال يق�سو وال يعنف املر�أة �إال من �أجل احلفاظ عليها من االنحراف وال�سلوكيات اخلاطئة .هذا
مايجعل املرء �أن يقر ب�أن هناك نوع ًا من الثقافة يعي�شه العامل العربي ا�سمه ثقافة العنف،
 )1حممد حمداوي« ،و�ضعية املر�أة والعنف داخل الأ�سرة يف املجتمع اجلزائري التقليدي ،جملة �إن�سانيات،
مرجع �سابق� ،ص17
 )2مل تذكر و�ضعية املر�أة اجلزائرية يف املجتمع اجلزائري� ،إال لأن هذه الو�ضعية لها جتليات يف الرواية
اجلزائرية املعا�صرة ،و�سيت�ضح من خالل الأمثلة التالية.
 )3ال�سابق� ،ص21
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الذي تعود الرجل �أن ميار�سه على املر�أة املخلوق ال�ضعيف بوجهة نظره الذي الي�ستطيع العي�ش
�إال حتت ظل رجل.
تعر�ض املتون الروائية ملجموعة من فئات الن�ساء من حوامل وطالبات ومعلمات ،الالتي
كان ن�صيبهن العنف ب�صور متعددة من ال�ضرب واخلطف واالغت�صاب حتى القتل.
بالت�أكيد �إن �صور العنف �ضد املر�أة لها �صور �شتى ومتعددة ،ومل تخل رواية من الروايات
من جانب من جوانبها.
�أول منت روائي يتطرق للعنف الواقع على املر�أة هو ن�ص «وادي الظالم» لعبدامللك مرتا�ض،
حيث يعر�ض حلالتني من حاالت العنف الأوىل تعر�ض لرحمة ابنة �شيخ قبيلة بني �سعدون
التي قتل زوجها و�شرد �أبنائها و�أ�صبحت �سبية من ال�سبايا الالتي يحتفظ بهن الإرهابيون،
في�شتغلن باخلدمة لديهم يف طهي الطعام ومتعلقات املعا�شة بينما يحولوهن يف امل�ساء �إىل
جارية يف الفرا�ش ،يتناوب عليها الواحد تلو الواحد ،وعندما حتمل ف�إنها التعرف �أبا لطفلها؟
فتقول لعائ�شة« :كل ليلة �أ�ستقبل وح�ش ًا يلتهمني .وال نوم وال راحة طول الليل! ..ثم تعاد الكرة
(((
بعد �أن ينتهي الدور!� ..أنا حبلى بثالثة �أ�شهر ،ياعائ�شة! و�أنا يف جحيم حقيقي».
�أما احلالة الثانية هي حالة عائ�شة بنت الأ�ستاذ ولكن لي�س هنا مدار احلكي عنها ،لأنها
من �ضمن احلاالت الالتي تعر�ض ل�صورة املر�أة الوطن.
كذلك يف رواية «الورم» ملحمد �ساري ف�إن املر�أة التي تتعر�ض للعنف هي �شقيقة زوجة رئي�س
املفزرة ،وكل ذنبها �إنها ت�سكن معه يف منزل واحد وتربطهما عالقة الن�سب ،فتقتل يف �إحدى
الهجمات على املفرزة.
�أما رواية «حار�سة الظالل دون كي�شوت يف اجلزائر» ف�إن �سيدة تبلغ من العمر  38عام ًا،
تعيل ثالث بنات منف�صلة عن زوجها تقتل �شر قتلة على �أيدي املتطرفني امل�سلحيني ،وال تطلب
منهم �سوى �أن يخرجوا الفتيات لكي اليروا هذا املنظر الب�شع« :وقبل �أن يحز رقبتها �صرخت
(((
ب�صعوبة للمرة الأخرية� :أرجوكم �أخرجوا البنات ،اتقوا اهلل ،ال تفعلوا هذا �أمامهم».
كما تعر�ض رواية «بخور ال�سراب» لقتل املر�أة زوجة الإرهابي ،التي قتلت على يد زوجها
الذي كانت تظنه مقتو ًال ،بد�أت متار�س طقو�س حياتها الطبيعية ،فاختطفها وقتلها بذريعة
(((
«االنتقام من زوجته».
 )4رواية «الورم»� ،ص255
 )5رواية «حار�سة الظالل دون كي�شوت يف اجلزائر»� ،ص31
 )6رواية «بخور ال�سراب»� ،ص154
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وغري هذه من احلوادث ال�سابقة الذكر ،هناك العديد من الن�ساء احلوامل ،الالتي عذبن
وبقرن من بطونهن انتقام ًا منهم ومن براعم الإن�سانية التي �سرتى النور.
هذه عينة ب�سيطة من �صور العنف التي تعر�ضت لها املر�أة من قبل املتطرفني ،وعر�ضت هنا
ك�أمثلة للعنف الواقع عليها ولي�ست �إح�صاء لكل ماحدث من وقائع عنف عليها.
� )2صورة املر�أة الوطن:
عند الت�أمل يف الروايات اجلزائرية املدرو�سة ،ينتبه القارئ �إىل �صورة املر�أة الوطن ،من
مثل« :فو�ضى احلوا�س» « ،وادي الظالم»« ،مرايا مت�شظية»« ،متاهات ليل الفتنة»« ،بخور
ال�سراب» و»حار�سة الظالل».
تعر�ض رواية «فو�ضى احلوا�س» لأحالم م�ستغامني� ،إىل �صورة املر�أة كرمز للوطن ،النهر
اجلاري الذي يتطلع �إىل االرتواء منه الكل ،ف�أحالم �أو حياة �أم �إما ،ولينتبه القارئ �إىل
هذه الأ�سامي املتعددة ،التي تبني متاهي عدة ن�ساء يف امر�أة ،زوجة لل�سيا�سي رجل ال�سلطة
الع�سكري وهذا يبني �أن اجلزائر هي ملك لل�سلطة �أو التحكم ب�ش�ؤونها هو ال�سلطة ،هذا الزوج
الذي الترف�ضه ولكنه تر�ضخ وتتقبل و�ضعها معه.
يف نف�س الوقت تعاين �أحالم من رف�ض �أخيها نا�صر لها ،طاملا هي زوجة لرجل ال�سيا�سي
�ضد �أخيها الأ�صويل الإ�سالموي ،وهو يف ذات الوقت ي�شعر بحاجة �إليها وحنني عارم بني فرتة
وفرتة ،واليحول بينهما �سوى �إنها زوجة خل�صمه ال�سا�سي .ولكن �أحالم من حتب؟ مبا �أنها
ترف�ض توجهات نا�صر ،و�سلطة الزوج� ،إنها تتوق �إىل الرجل ال�صحفي عبد احلق ولنالحظ
داللة اال�سم هنا ،هذا الرجل احلامل للواء احلقيقة ،والذي يعي�ش متنق ًال من �سكن �إىل
�آخر والميلك �سوى احلقيقة ينا�ضل بها من �أجل حترر الوطن من �سا�سة نهبوا خريات البلد
و�ضيعوه بتواط�ؤاتهم ،و�أ�صوليني مل يجدوا �سوى العنف والق�ضاء على ال�شعب و�سيلة من �أجل
تنفي�س البع�ض من �أحقادهم الدفينة� ،أو جلعل هذا ال�شعب امل�سكني كب�ش الفداء من �أجل
الو�صول �إىل هدفهم ،الدولة .
يف رواية «وادي الظالم» ف�إن عائ�شة ابنة الأ�ستاذ �أحمد ،املتعلمة واملثقفة اجلميلة ،رمز
للجزائر ،تتزوج من �سعدون ،ال�شاب الفار�س ال�شجاع ذو احلمية ،وهو الذي قبلت به عائ�شة
زوج ًا يف نهاية املطاف .للداللة على �أن عائ�شة الأر�ض والوطن التقبل بذوي الأطماع بل حتتاج
�إىل من يهمه ال�صالح العام ،ويعلي من م�صلحة الوطن على م�صاحله الذاتية.
يف رواية �أخرى لعبد امللك مرتا�ض «مرايا مت�شظية» يلح امل�ؤلف على نف�س ال�صورة التي
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ير�سمها للمر�أة الوطن ،فتكون عالية بنت من�صور ،هي �أمرية الربوات ال�سبع التي يطمح �إليها،
�شيوخ تلك الربوات ،ويتقاتلون من �أجل احلوز على ر�ضاها ،ومن �أجل �أن تقبل به زوج ًا ،لي�سكن
يف ق�صرها املختلف عن الق�صور ،املليء باجلوار احل�سان ،والذهب والقوت واملرجان ،واملطل
على الربوات ال�سبع ،كل هذا يجعل من القارئ �أن يت�صور املر�أة رمز الوطن ،الذي هو متطلع
ل�شيوخ هذه الربوات ،وكل ربوة كانت رمز ًا لفرقة من الفرق املتناحرة يف اجلزائر ،والتعددية
احلزبية .ويف �أحد احلوارات تقول عالية بنت من�صور ولنالحظ داللة الإ�سم ،عالية ومرتفعة
عن الكل� ،أما من�صور ،فهو داللة على �أنها �ستنت�صر كما انت�صرت يف املا�ضي على من اعتدى
ف�أنها �ستتغلب على الظروف وال�صعاب ،وتكون �أبية على كل من يحاول �أن يفتك بها:
«عالية بنت من�صور الحتب �أن ت�سفك الدماء فيكم .بينكم .هي متقت �إراقة الدماء و�أنتم
تريقونها .هي متقت البغي والعدوان و�أنتم تبغون وتعتدون .ومع ذلك التزالون تتعلقون بها.
(((
تتقاتلون من �أجل �أن ت�صري لكم بق�صرها وجمالها .وبكل مايف ق�صرها من خريات.»..
عالية بنت من�صور ،جتيب �شيخ �إحدى الربوات الربوة البي�ضاء� ،شيخ بني بي�ضان ،ب�أنه ال
يجوز �أن ميتلكها �أحدهم من دون الآخر ،فتجيبه قائلة« :وهل �سرت�ضى القبائل املتناحرة ب�أن
تتزوجني �أنت .وت�ست�أثر بي �أنت وحدك ،وهم ينظرون؟ �أال تعلم �أن دون ذلك �أهوا ًال وقتا ًال.
(((
ودماء �ستجري �أنهار ًا من حول الروابي؟ فال يزداد الو�ضع �إال فتنة و�سوءا.»...
من العر�ض ال�سابق يف رواية عبدامللك مرتا�ض تالحظ �صورة املر�أة الوطن غري خفية،
ووا�ضحة الداللة فال يعرت�ضها نوع ًا من الغمو�ض والتماهي بني ال�شخ�صيتني ،واليوجد نوع
من الغمو�ض� ،أو ال�صعوبة يف فهم الرمز �أو ال�صورة ،فمنذ ال�صفحات الأوىل للرواية ،يفهم
القارئ ب�أن عالية بنت من�صور رمز يق�صد به الوطن ،وهذا يلغي عن�صر الت�شويق من الق�ص
واحلكي ،بخالف رواية «فو�ضى احلوا�س» التي مل تكتمل مالمح �صورة املر�أة الوطن �إال يف
نهاية املو�ضوع.
ومل تخل رواية «حار�سة الظالل» لوا�سيني الأعرج من �صورة املر�أة الوطن ،فتعر�ض لق�صة
مرمي وم�صطفى ،هذه الفتاة احللم املن�شود ملعظم الرجال ،بينما هي ال تريد �سوى م�صطفى
املثقف الذي ينا�ضل عنها ،هذه املر�أة التي ي�ستعد الكل بالتغني بها والدفاع با�ستماتة من
�أجلها ترف�ض الكل وتع�شق م�صطفى« :كنا جميعا نعرف �أنها كانت مغرمة ب�أقلنا كالمنا،
م�صطفى ،كانت معاركنا كلها خا�سرة ،وحدها احلرب التي يخو�ضها م�صطفى ب�صمت ،كانت
 )1رواية «مرايا مت�شظية» ،م�صدر �سابق� ،ص37
 )2ال�سابق� ،ص58
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هي الأ�صدق �ضد �أحمد بو �سنادر ابن ال�سحار الذي �أق�سم �أن يفوز مبرمي مهما كان الثمن فهو
(((
�أوىل بها لأنها ابنة عمه ال�شهيد».
وبعد العر�ض ال�سابق جلدلية الإرهابي واملر�أة ،تلوح كذلك �صورة الأجنبي يف الرواية
وموقف املتطرفيني منه ،فكان على قائمة املنبوذين ،بل �إن �ساعة قدومهم للجزائر تنبئ
بقدوم حتفهم ،هذا ماعر�ضته رواية «حار�سة الظالل» لوا�سيني الأعرج ،التي بنيت �أحداثها
على هذا الزائر الأجنبي الإ�سباين دون كي�شوت ،الذي قدم من �أجل عمل كتاب عن جده دي
�سريفانت�س ،وت�سجيل الأماكن التي عرب بها ومر من خاللها ،فاتهم ب�أنه جا�سو�س وعميل،
ووجوده يف اجلزائر يهدد الأمن الداخلي للبلد .وح�سي�سن قد ا�ست�شعر باخلطر منذ البداية
فيقول« :على كل� ..أحتدث عن الإ�سالميني .يخططون الغتيال كل الأجانب الذين مل يغادروا
(((
البلد بعد انتهاء مهلة الإنذار».
وقد �صدق حد�س ح�سي�سن يف ق�ضية دون كي�شوت ،فلم يلبث يومني يف اجلزائر حتى احتجز
ومل يخرج �إال بتدخل من مندوب ال�سفارة الأ�سبانية ،ومل يفت هذا الزائر الأجنبي �أن يدون
مالحظاته فيما يحدث يف اجلزائر ،ليبني جدلية الأنا والآخر الغربي ،وهذه نقطة هامة
ت�سجل يف �صالح الروائي اجلزائري وا�سيني الأعرج ،وتعد روايته هذه هي الوحيدة من بني
الروايات ،مو�ضع الدرا�سة ،التي حتدثت عن هذا اجلانب .ومن املهم العودة �إىل هذا ال�ضيف
الذي �سجل �شهادة يف ذكر ماحدث للجزائر من وجهة نظر الآخر:
«كنت �أحلم بر�ؤية مدينة ،ولكني ر�أيت مدينة بكاملها تزحف نحوي بورود الكا�سي والنوار
وبعطرها وبعاداتها وق�ص�صها ولكن كذلك بخليطها الغام�ض من الروائح الكريهة ،التي ت�شبه
رائحة اجلثث املتف�سخة .مدينة �أخرى تن�ش�أ الآن يف داخلي ورمبا يف �أعماقنا جميعا ،داخل
(((
هذه احلالة من الالجدوى والعبث».
كما ي�صف نظرة الأ�سبان �إىل فكرة ال�سفر �إىل اجلزائر ب�أنها مغامرة جنونية ،و�أنها رحلة
�إىل املوت ،فيقول يف ر�سالته« :كل الذين التقيت بهم �صوروا يل اجلزائر يف �شكل جمزرة:
�أجانب مذبوحني عند بوابات املطار� ،أج�ساد م�سيحيني مقطعة وممزقة ب�شكل متوح�ش يف كل
(((
املدن تقريبا».
 )1رواية «حار�سة الظالل»� ،ص201
 )2ال�سابق� ،ص34
 )3ال�سابق� ،ص137
 )4ال�سابق� ،ص143
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وهذا ي�ضع اجلزائر يف و�ضع الحت�سد عليه من االنغالق على الذات ،وعدم التوا�صل مع
العامل ب�صورة من �أ�سو�أ ال�صور مادامت حيزا للموت والرعب.
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يف هذا البحث يق�صد بالتجليات :هي الآثار الناجمة عن العنف التي خيمت على �أجواء
الروايات ،وت�سربت يف الأماكن ويف عالقات الأ�شخا�ص ،ف�أ�صبح القارئ ال يرى �إال �أجواء
املوت اجل�سدي والروحي ،واليرى �إال جمموعات ب�شرية يحركها اخلوف واحلذر واحلفاظ
على احلياة التي �أ�صبحت حتت وط�أة ب�شر جردوا من الإن�سانية ،بني تواط�ؤات ال�سا�سة ،وبط�ش
الإرهابيني .من هذه التجليات املفروغ منها :قتل كثري من �أبناء ال�شعب اجلزائري ،بالإ�ضافة
�إىل �إحداث �إ�صابات بالغة وعاهات وت�شويهات ،كما �إن الآثار النف�سية التي خلفها العنف من
ال�صعب �أنها تنمحي مع مرور الأيام .وفيما م�ضى من �صفحات قد عر�ضت هذه الناحية
�أي القتل والتعذيب ،ولكن تبقى �إلقاء ال�ضوء على بع�ض اجلوانب التي خيمت على �أجواء
الروايات ،و�أعطتها طابع احلداد واملوت املتف�شي يف جميع الأماكن ،واحلديث هنا ال يكون
عن ملمح عابر ،بل عن جمموعة من املالمح التي عربت عن ظاهرة �أ�صيلة يف الروايات
اجلزائرية مو�ضع الدرا�سة ،وهي م�شاركة املكان والزمان وال�شخو�ص والظروف املحيطة
للموقف ،وتنا�سبها مع احلالة املعا�شة ،فلي�س من املعقول �أن يكون الو�ضع ال�سائد هو القتل
والعنف ،ويقدم الروائي �شخ�صياته وهي يف فرح و�سرور ،وهذا �شيء مل تتفرد به الرواية
اجلزائرية وح�سب ،بل هي تقنية يف جميع الروايات العاملية ،ومن باب الإجادة واالتقان يف
العمل الأدبي .وهذا ماي�سمى بف�ضاء الن�ص من مكان وزمان ومتاع وبيئة حميطة.
وبالعودة �إىل هذه التجليات �سيت�ضح يف املتون الروائية كثري منها ،وتنق�سم �إىل عدة حماور
و�أق�سام ،مثل :داللة الألوان ،الأماكن والأزمنة ،العالقات بني ال�شخو�ص ،و�سلوكيات الأ�شخا�ص
وتعامالتهم ،وموت احلب ،عنف الذاكرة واال�ستدعاء ،وعنف اللغة.
كل هذه الأمور ت�شكل ف�ضاء الن�صو�ص الروائية مو�ضع الدرا�سة ،والتي تدين بدورها العنف
اجلزائري بكامل �صوره .وفيما يلي عر�ض لأبرزها و�أهمها.
�أو ًال :موت احلب
يق�صد مبوت احلب هنا ف�شل معظم ق�ص�ص احلب ونهايتها بني ال�شخ�صيات الروائية،
حتى �سعادة احلب والهناء والتوا�صل يكون يف زمن قبل زمن الإرهاب والعنف� ،أما �إزاء حاالت
العنف املت�صاعد وتوتر الأحداث ،ف�إن حب الذات يطغى على حب الآخر ،وتنتهي القيم
واملثاليات والكل ينظر �إىل الكون من دائرته اخلا�صة ،ويعلي من �ش�أن م�صاحله الذاتية على
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م�صالح الآخرين ،قد يكون ال�سبب راجع ًا �إىل كون الأمر مي�س روح هذا ال�شخ�ص و�أي �شيء
�أغلى من روح الإن�سان؟! وقد يكون ال�سبب عائد ًا �إىل �أن اجلو املحيط ،والو�ضع الراهن يجعل
الإن�سان يعي�ش يف جو طارد للحب ،وكل امل�شاعر تتوجه �إىل كيفية املحافظة على احلياة فقط،
�أو يكون �أحد طريف العالقة تعر�ض لظروف ق�سرية.
تعر�ض رواية «فو�ضى احلوا�س» للأديبة �أحالم م�ستغامني لق�صة حب تعي�شها البطلة مع
�أحد ال�صحفيني ،الذين تتوهم بينهما وتخطئ بينهما ،فتعي�ش ق�صة حب مع �أحد ال�صديقني،
وهي تتوهم �أنه الآخر ،وهذا قد يكون من باب التماهي بني (املر�أة ـ الوطن) ،و�أن املق�صود
باملر�أة هنا هو الوطن الذي يع�شق جميع من ينا�ضلون من �أجله.
�أحالم التي �أرهقها عي�شها مع رجل يكربها ب�سنني ،زوجها رجل ال�سلطة ،وتبحث عن ق�صة
حب ،تزيل عنها وح�ش الك�آبة وجتعلها تعي�ش وحت�س ب�أنوثتها ،تعي�ش ق�صة حب مع ال�صحفي
عبداحلق الذي تظنه هوالرجل الذي ر�أته يف قاعة ال�سينما ،وجعلها تعي�ش نوعا من املراهقة
واجلنون من �أجل تتبع �أخبار رجل �أحبته ،واختال�س املواعيد حتى تلتقي به خفية ،لأن هذا
احلب مدان من عدة نواحي� ،أو ًال :لأنها امر�أة متزوجة ،ثاني ًا :لأن �سطوة التقاليد لها دور
كبري يف احلياة العربية ،وعلى وجه اخل�صو�ص يف اجلزائر التي ي�سيطر عليها املد الإ�سالمي
املتطرف .والبطلة منذ البداية تعرتف ب�أنها تعي�ش يف مدينة ال تعرتف باحلب ،مدينة مغلقة
على ذاتها.
وليالحظ القارئ ال�ساردة كيف ت�صف حالها ،وهي ت�شيع �أحد احلبيبني وحتاول �أن ترى
الآخر« :لقد اخرتت هي�أتي ،بنية �إغراء رجلني ،ر�أيتهما معا لأول مرة يف ذلك املقهى ،و�أنا
�أرتدي هذا الف�ستان نف�سه.
�أحدهما لو ح�ضر لي�شيع الثاين ،للمحني حتما حيثما كان ،ولتعرف �إيل يف هذا الف�ستان،
ف�أراه �أخري ًا.
�أما الثاين ..فال يهمني �أن �أراه ،بقدر مايهمني �أن يراين .وك�أنثى ال �أريد �أن �أبدو �أمامه
�أقل ت�ألق ًا مما يجب �أن �أكون يف موعد �أول .ي�سعدين حق ًا �أن �ألفت نظره ،و�أ�شغله عن موته
(((
مبفاج�أة ح�ضوري».
ذهبت البطلة �إىل املقربة لتودع ق�صة حبها ،وتعود امر�أة منزوعة ال�شهوات ،مل يتبق لها
(((
من ق�صة حبها «�سوى عطر اختزنه ج�سدها .ومازالت تتعطر به لتتحر�ش بالذاكرة».
 )1رواية «فو�ضى احلوا�س»� ،ص� ،357ص358
 )2الرواية� ،ص372
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تنتهي الرواية والبطلة ت�ست�أنف حياتها طبيعية مع �أمها و�أخيها نا�صر ،وك�أنها الأر�ض
الوطن الذي ي�شيع �ضحاياه لي�ستمر يف حياته:
(((
«قطع ًا» ..كانت احلياة ت�ستعد لإنهاء دورة الف�صول ،والبدء من جديد».
ثاين ق�صة حب تنتهي بالف�شل والإخفاق ،هي ق�صة كرمي �سارد رواية «الورم» مع جميلة
زميلته يف العمل ،وابنة حيهم ،و�شقيقة �صديقه حممد يو�سفي ،التي �شغلت فكره و�أججت
عاطفته ،وبادلته احلب حب ًا ،والوفاء وفاء ،واتفقا على �أن يتوجا هذا احلب برباط مقد�س،
«هو �أي�ضا اعرتف لها بحبه لها .ووعدها مبحادثة �أمه لتقوم بتح�ضري �إجراءات اخلطوبة .ولكن
(((
الأحداث ت�سارعت بوترية مل يتوقعها �أحد .فت�أجلت م�شاريع كرمي �إىل �أمد غري معلوم».
وحقا ف�إن كرمي قد اعتقل ب�سبب انت�سابه لأحد التيارات الأ�صولية ،فرتة انت�شار التعددية
احلزبية ،وحالت فرتة ال�سجن بني احلبيبني ،فهو قد فقد مهنته ،ودخل يف �سلك الإرهاب
م�ضطر ًا ،والأدهى من ذلك قام بقتل �أخيها ،ال�صحفي حممد يو�سفي ،فكيف للعا�شقني �أن
يجتمعا بعدما حدث.
ثالث ن�ص من الن�صو�ص التي تعر�ض لهذا الأمر هي رواية «حار�سة الظالل دون كي�شوت
يف اجلزائر» لوا�سيني الأعرج ،تتحدث عن ق�صة حب ن�ش�أت بني دون كي�شوت الزائر الأ�سباين،
ومايا التي تعمل يف املعتقل .وبني �سريفانت�س الأديب العاملي وزريد ،ومرمي وم�صطفى �أحد
�شخو�ص الرواية.
الأوىل هي ق�صة دون كي�شوت وهو يف املعتقل الذي �أقام فيه ،تعرف على املرتجمة مايا،
و�شدته ب�أ�سلوبها وفكرها وثقافتها ،فكانت ال�شيء الوحيد الذي يخفف عنه وط�أة ال�سجن،
فكانت تزوره يومي ًا لرتى مايحتاجه ومايريد قوله للجنة املحققني ،تتنامى عالقة احلب بني
دون كي�شوت ومايا �إىل �أن ت�أتي حلظة �إطالق �صراحه ويرحل �إىل �أ�سبانيا ،حام ًال بقلبه حبه
ملايا و�شوقه �إىل وداعها ،ور�ؤيتها مرة �أخرية �« :شعرت برغبة جمنونة لر�ؤية مايا ولو للمرة
(((
الأخرية قبل مغادرة هذا البلد».
تتنا�ص ق�صة احلفيد مع ق�صة جده دي �سريفانت�س الذي �أحب وهو يف ال�سجن ،زريد املطلة
من �شرفة منزلها�« :أول ماملحت زريد وجهك حدث بينكما الذي كنت تبحث عنه� .أخرتقتكما
ً (((
الده�شة والذهول وغمو�ض ما مل تفهمه �أبدا».
 )3الرواية� ،ص374
 )4رواية «الورم»� ،ص34
 )5رواية «حار�سة الظالل دون كي�شوت يف اجلزائر»� ،ص196
 )6الرواية� ،ص155
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وتنتهي ق�صة العا�شقني ب�سفر �سريفانت�س ورحيله عن اجلزائر ،كما انتهت ق�صة احلفيد
ومايا .وال�س�ؤال هنا :ملاذا مل يلتق العا�شقان دي �سريفانت�س وزريد ،ودون كي�شوت ومايا؟ هل
هذا داللة ال�ستحالة تقابل واجتماع احل�ضارة العربية مع الغربية ،هل امل�شكلة كانت م�شكلة
�أديان ال تلتقي وال تتحاور� ،أم ثقافات ال تتحاور؟ هل يكون ال�سبب كما �أقر دون كي�شوت،
وحاول يقنع نف�سه �أن« :الأحقاد الدينية عمياء ،لأن الدين يف ممار�سته الفعلية �شديد العمى
(((
وال�ضرر».
�أم �أن ثمة عقلية ال تقبل الآخر وال تعرتف به �سواء كان ال�سبب ديني ًا �أم عرقي ًا �أم طائفي ًا؟!
وهنا ال يق�صد باجتماع زريد و�سريفانت�س هنا االلتقاء بني �شخ�صني بعاطفة تنتهي بالزواج،
بقدر مايحمل داللة عدم التقاء وحتاور ال�شعبني ومتازج ثقافتيهما.
وت�أتي ق�صة مرمي وم�صطفى اللذين �أحبا بع�ضهما حتى املوت فكان املوت هنا نهاية لهذه
الق�صة ،بعد تزويج مرمي من �أحمد ابن ال�ساحر ،و رحيلها �إىل مدينة بعيدة ،و�إن كانت الدنيا
قد عزت عليهما يف اللقاء ف�إنهما التقيا يف املوت ،فبع�ض الروايات جتزم «بثقة غائبة� ،أن
ماحدث ال ميكن �أن يكون �إال من �صنع اهلل ،قد جمع مافرقه الب�شر .فرفعهما �إليه مثلما فعل
(((
مع امل�سيح».
فتكون هذه الق�صة �شاهد ًا على موت احلب بني عربي وعربي ،وليدلل على موت التوا�صل
وااللتقاء الإن�ساين ،ليعلن موت احلياة وموت كل ماهو جميل بزمن العنف.
بعدها ت�أتي رواية “بخور ال�سراب” لب�شري مفتي ،وتعر�ض لإخفاق حكاية حب ،ويكون
للعنف والتطرف دور �أ�سا�سي يف �إنهائها ،ق�صة �سارد الرواية وميعاد زوجة �أحد املتطرفني،
هذا ال�سارد الذي يعاين من فقده لقيمة احلياة ومعناها ،وا�ستمع طوي ًال �إىل ق�ص�ص الع�شاق،
وهو يجهل هذه املعاين وهذه العواطف ،التي لن يعي�شها �إال مع ميعاد ،زوجة �أحد املتطرفني،
ميعاد يقتلها زوجها املتطرف بتطرفه وهمجيته ،ويقتلها ال�سارد بتخاذله وهروبه من م�س�ؤوليته
جتاهها كعا�شق وجد لديها جنته املفقودة ،والتي �سيندب حظه على فقدانها بعد موتها ،بعد
فوات الأوان ،فال يجد �أمامه �إال ال�ضياع واالنهيار وال�شرب:
«كنت �أقر�أ فيما ميعاد متوت ميعاد ماتت من قبل ،حبه قتلها ،حبي قتلها ،حبنا جميعا
قتلها...
احلب يقتل ياميعاد..
 )1( )1الرواية� ،ص.188
 )2( )2الرواية� ،ص202
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ملاذا مل تقتلينا �أنت باحلب؟».

(((

ميعاد قد تكون املع�شوقة وقد تكون الأر�ض ،وقد تكون كليهما ،قتلها رجالن تناف�سا على
حبها ،كما قتلت (اجلزائر ـ الأر�ض) الأحزاب ال�سيا�سية من حزبي متطرف �إىل �آخر فاقد
لقيمة الوطن واحلياة.
التعترب الن�صو�ص ال�سابقة هي الن�صو�ص الوحيدة التي ا�شتملت على هذه الفر�ضية ،بل
�أنه التخلو رواية من الروايات املدرو�سة من هذا الأمر� ،إال �أن النماذج ال�سابقة تعد �أبرزها،
وكانت مبثابة العينة التي ي�ستدل من خاللها على هذا الأثر من الآثار الناجمة عن احلياة
العنيفة ،هي موت احلب.
ثاني ًا :تف�شي احلياة البدائية
انعك�س العنف و�صوره املتعددة على حياة ال�شعب اجلزائري ب�صورة قوية وم�ؤثرة نحو
ال�سلب ،ف�سادت يف املجتمع التوجه نحو الذاتية ،والبدائية ،غالب ال�شعب ينظر �إىل م�صلحته
الذاتية ،وكيف يحافظ على حياته ،وينجو من هذا الوح�ش الذي ي�سري يف املدينة ليلتهم من
ي�شاء وكيفما اتفق .كما تكرث الروايات من ر�سم �صورة املواطن اجلزائري ،وهو ي�سري حذر ًا
متلفت ًا مينة وي�سار ًا ،خوفا من �شبح املوت الذي يرتب�ص به �أينما ذهب .احلذر واحليطة والقلق
والرتدد وانعدام الثقة وال�شك ،كلها كانت ت�شكل ف�ضاء للعالقات بني �شخو�ص الرواية ،ولكرثة
تف�شيها بد�أ القارئ يح�س ب�إح�سا�س هذه احلالة �أو تلك يخاف مع هذه ،وي�شك مع الأخرى.
وفيما يلي عر�ض لأبرز هذه الأ�شياء:
اخلوف و احلذر:
من �أهم التجليات التي تف�شت يف املجتمع اجلزائري هي اخلوف واحلذر من الآخر وانعدام
الثقة .وهذا الأمر لي�س حكر ًا على املجتمع اجلزائري ،بل هي ثقافة �سادت يف بقية جمتمعات
العامل كله ،بل هو �شعور لي�س وليد هذا الع�صر ،بل هو مرت�سخ بجذور الإن�سانية ،ومتفاوت
الن�سب على ح�سب م�سبباته ودوافعه ،واخلوف له �أنواع خمتلفة بح�سب م�سبباته فهناك خوف
من املوت ،ومن الفقر والعوز واجلوع ،اخلوف من املر�ض ،واخلوف من العنف املعنوي �أو
اجل�سدي� ،إىل �آخره من �أنواع اخلوف .ويتحدث الباحث �إبراهيم ال�سعافني يف بحث له حتت
عنوان« :ثقافة اخلوف يف الرواية العربية احلديثة» عن ثقافة اخلوف لدى العرب ،وت�شكلها
يف النف�سية العربية ،مو�ضح ًا �أ�سبابها ،وحماو ًال تعليلها ،فيقول �إنها كانت نتيجة لرتاكمات
 )3رواية «بخور ال�سراب»� ،ص105

81

تاريخية ،ترجع �إىل عوامل اجتماعية مثل التن�شئة الأ�سرية والطبقية والقبلية ،وعوامل �سيا�سية
من مثل طبيعة احلكم الفردي ال�شمويل ،الذي ينبذ الر�أي الآخر والي�سمع �سوى �صوته ،والفقر
والعوز لدى طبقات ،تقابلها طبقات �أخرى مرتفة وثرية على امل�ستوى االقت�صادي� ،إىل غريه
من م�سببات اخلوف املختلفة .وعند البحث يف �أي �أنواع اخلوف التي تعي�شها املجتمعات
العربية� ،سيالحظ �أنها ثقافة اخلوف من ال�سا�سة واحلكام ومن ذوي ال�سلطة بن�سبة كبرية،
وهذا مايو�ضحه ال�سيد يا�سني يف بحث له «احلوار احل�ضاري يف ع�صر العوملة» ،برتكيزه على
املمار�سات القمعية لل�سلطة �إذ �أنها تعتمد:
«نفي اجلماهري عن امل�شاركة يف ال�سيا�سية الفاعلة ،واحتكار �إ�صدار القرار ،والتع�سف يف
ا�ستخدام ال�سلطة ،وغياب مبد�أ �سيادة القانون ،والإلغاء �شبه الكامل للحريات بجميع �أنواعها
( )...وي�صل اال�ستبداد يف هذه النظم �إىل درجة م�صادرة حقوق املجتمع كله يف احلرية،
وحتويله �إىل جمتمع معتقل ،وت�سري يف جنباته م�شاعر اخلوف والرهبة ،حيث ال يتورع النظام
عن الت�صفية اجل�سدية خل�صومه ال�سيا�سيني ،لي�س على �أ�سا�س فردي فقط ،بل �أحيانا بطريقة
(((
منهجية ت�سمح له بالتخل�ص من �أن�صار تيار �سيا�سي ب�صورة جماعية».
و�إن كانت الروايات اجلزائرية �أ�سهبت يف حديثها عن ثقافة املوت ،ف�إن هذا الأمر كذلك
لي�س جديد ًا على الأدب ،وال يخت�ص يف الروايات اجلزائرية وح�سب ،بل تتجلى يف الروايات
العربية الرائدة الأوىل من مثل «الأجنحة املتك�سرة» ،و»الأيام» التي جتلى فيها عن�صر اخلوف
ب�شخ�صية ال�صبي الذي فقد الب�صر وعانى الأمرين ،من خوف من اال�صطدام باحلواجز
املتتابعة الطبيعية ،والتي ت�صطنعها الب�شرية وفق ثقافة تق�صي املعاقني ج�سدي ًا ونف�سي ًا من
ذاكرتها ،وخوفه من �شخو�ص و�أ�شياء يتعامل معها ولكنه اليراها ،وال ي�ستطيع حتديدها.
وغري «الأيام» ف�إن الأعمال الروائية التي حتدثت عن اخلوف كثرية ،ومتعددة بتعدد
ال�سياقات التي وردت فيها.
وقد يكون اخلوف عن�صر ًا فعا ًال يف النجاح والتفوق وجتاوز ال�صعاب ،فعلى �سبيل املثال
خمافة اهلل جتعل املرء يتجنب املعا�صي ويتقيه يف �أعماله و�أقواله ،كما �أن اخلوف من الف�شل
ي�ؤدي �إىل �إتقان العمل ،وهكذا دواليك.
ولكن عند �إحالة النظر �إىل اخلوف الذي عاي�شته اجلزائر �إبان فرتة الإرهاب� ،سيت�ضح �أنه
خوف مر�ضي ،فوبيا قاتلة ومدمرة .يجعل احلياة تعود �إىل ردة ح�ضارية و�إن�سانية.
 )1انظر :ال�سيد ي�س ،احلوار احل�ضاري يف ع�صر العوملة ،دار نه�ضة م�صر للطباعة والن�شر والتوزيع ،مكتبة
الأ�سرة ،الطبعة الأوىل � ،2005ص142
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فكل �شخ�ص ي�شك فيمن حوله ويف نف�سه يف بع�ض الأحيان ،مادام الأخ ي�سري يف حزب
م�ضاد الجتاه �أخيه ،وال يتورع من حمل ال�سالح يف وجه �أخيه ،كما هو حادث يف رواية «�سادة
امل�صري»� ،إذ يتقابل الأخوان عمار بن امل�سعود �أمري �إحدى اجلماعات الإرهابية مع �أخيه ،الذي
ينتمي �إىل التيار املحافظ يف نقا�شات عقيمة ونزاعات عنيفة ،ت�صل �إىل حمل ال�سالح يف وجه
الآخر .كذلك الأمر بالن�سبة ل�سارد رواية «�شرفات الكالم» الذي ت�صدمه �أمه بقولها« :ر�ضوان
(((
خوك التحق باجلماعات الإ�سالمية امل�سلحة.»!!...
كما تعلن خوفها عليه من �أخيه:
«�صرت �أخاف عليك منه!!...
�أمي ...وهي تخنق دمعها...
(((
�أر�أيت الذي فعله جابر ب�أخيه ال�شرطي.»...
وهذا الأمر ال ينطبق على �أفراد املجتمع اجلزائري فقط املوجه �ضدهم العنف ،بل
الإرهابيني �أنف�سهم ،يعانون من هذا ال�شيء .وهذا الأمر وا�ضح وجلي يف كل الروايات فنادر ًا
ماترى �شخ�ص ًا ي�سري من دون االلتفات �إىل �أكرث من اجتاه ،فهاهي �ساردة «فو�ضى احلوا�س»
تعلن �سريها متخوفة ومتخفية بزي لي�س لها:
«�أم�شي .يقودين اخلوف �إىل ال�سرعة تارة .و�إىل الت�أين تارة �أخرى ،حمتمية بثياب ال
(((
ت�شبهني ،ا�ستعرتها هذه املرة من امر�أة �أخرى .لي�ست �سوى فريدة».
بل �إن الإن�سان اجلزائري العامل والذي يح�س بقدوم اخلطر ،ف�إنه يغري عنوان �سكنه،
ويغري طريق عودته وذهابه من و�إىل العمل ،بل �أن الن�صو�ص الروائية التي متثل وت�صف هذه
احلالة كثرية ومتعددة وها هو �أحد �شخو�ص رواية «�شرفات الكالم» ملراد بوكرزازة ،مطرب
�شهري يف اجلزائر ،يعاين من تنقله بني الفنادق الرخي�صة ،ويفتقد دفء الأ�سرة واحلنان،
فيقول« :منذ ثالثة �أ�شهر و�أنا حبي�س الفنادق الرخي�صة ...مللت الوجبات الباردة ...بي رغبة
(((
جاحمة �أن �أعود ل�سريري ...لدفء العائلة.»...
وي�أتي �سارد رواية «متاهات ليل الفتنة» ليعلن �أن احلذر لن يجدي وال ينفع ،يف زمن االنهيار
والوح�شية« :ماذا يعني احلذر يف زمن االنهيار؟ ظل يردد بينه وبني نف�سه .احلذر .من منا
 )2مراد بوكرزازة ،رواية «�شرفات الكالم»� ،ص151
 )3ال�سابق� ،ص153
 )4الرواية� ،ص170
 )5رواية «�شرفات الكالم»� ،ص44
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ي�ستطيع �أن يحقق لنف�سه النجاة باحلذر .كل من بالغوا يف احلذر كانوا �ضحايا .احلذر غري
(((
جمدي .املوت ي�سكننا يرت�صد �أنف�سنا».
هكذا يتجلى اخلوف واحلذر وانعدام الثقة ،والأدهى من هذا هو الإح�سا�س امل�سيطر بالي�أ�س
والقنوط وفقدان قيمة احلياة والتال�شي والعدمية .لدرجة �أن �شخو�ص الرواية يف غالبيتهم
مل يتبق لديهم �شيء يفعلونه �سوى انتظار املوت املتوح�ش ،والر�صا�ص وال�سيف واخلنجر .ومن
�أ�سو�أ مايكون هذه ال�صورة الرتاجيدية وامل�أ�ساوية� ،أن اجلزائري �أ�صبح يخاف من ظله ومن
(((
الإن�سان الذي بداخله.
ونظرة مت�أملة �إىل الو�ضع يف رواية «الورم»� ،ستبني �أنه لن يكون �أف�ضل من غريه من
الروايات الأخرى ،فها هو كرمي بن حممد �سارد الرواية و�أحد الأ�شخا�ص الذين اجرتوا �إىل
الدخول يف دائرة العنف ،حتاوره �أمه نا�صحة �إياه يف االبتعاد عن خمالطة الب�شر:
«الدنيا اتخلطت ،ماتعرف خوك من عدوك .ابتعد عن املعمعة و�أمكث يف البيت� .أ�صبح
(((
املوت يح�صد النا�س مثل الذباب .دون متييز بني املذنب والربيء».
كذلك �أو�ضح �أحد مريدي الويل الطاهر يف رواية “الويل الطاهر يعود �إىل مقامه الزكي”
(((
�أن ال�شخ�ص اجلزائري لي�س له هم �إال �أن يخاف من املا�ضي واحلا�ضر وامل�ستقبل.
ويف رواية «بخورال�سراب» تربز �صورة جمموعة من املثقفني اجلزائريني من �صحفيني
و�إعالميني وكتاب و�أدباء ،ي�سكنون يف فنادق متعددة وحتت حماية حرا�سة �شخ�صية ،وبع�ضهم
ا�ضطر �إىل الهروب من البالد نهائيا مثل �صالح كبري.
واخلوف كما �سبق وذكر ،ي�سيطر حتى على املتطرفني �أنف�سهم فتجدهم ال يجتمعون �إال
خفية ،ويختارون من اجلبال والغابات الكثيفة مقر ًا لهم ،ودائما مايخفون �أوجههم ب�أقنعة كي
اليرون ،وكي ال يعرفون ،فكثري من الروايات التي ت�صفهم ،وهم ي�أتون البيوت مرتدي الأقنعة،
كما هو وا�ضح من الن�ص التايل ،عن �سيدة اغتيلت يف رواية «حار�سة الظالل دون كي�شوت يف
اجلزائر»:
«يف حدود ال�ساعة احلادية ع�شرة لي ًال �سمعت دق ًا على الباب م�صحوب ًا بنداء :افتحي
ال�شرطة  ..ال�شرطة؟ عندما فتحت ،هجم عليها �شخ�صان ملثمان  ...املجرمون الذين
 )1رواية «متاهات ليل الفتنة»� ،ص219
 )2ال�سابق� ،ص104
 )3رواية «الورم»� ،ص12
 )4الطاهر وطار ،رواية «الويل الطاهر يعود �إىل مقامه الزكي»� ،ص80
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كانوا اثني ع�شرة فرد ًا ،قرروا قطع ر�أ�سها �أمام بناتها ورميه يف ال�شارع».
من هذا الن�ص يت�ضح �أو ًال :حر�ص املتطرفني على التخفي و�شعورهم باخلوف والقلق
امل�ستمر ،كبقية �أفراد املجتمع .ثاني ًا :مدى الهمجية والوح�شية والق�سوة التي يت�صرف بها
ممار�سو العنف ،فكيف ت�صل بهم الأمور �إىل قتل الأم �أمام بناتها .ثالث ًا :ي�شري الن�ص وبطرف
خفي �إىل �أن ممار�سي العنف قد ال يكونون من اجلماعات الإ�سالمية امل�سلحة ،وال يكونون من
ال�شرطة �أو ال�سلطة� ،أو لبع�ض الأحزاب املناوئة لأعمال العنف.
(((

ويف نف�س الرواية ،يوجد ف�صل خا�ص يقع حتت ا�سم «رائحة اخلوف» ،وهل للخوف رائحة،
بالطبع �سيكون اخلوف متج�سد ًا يف كل مكان ،مبا �أن العنف يطغى على كل الأماكن ،ومبا �إن
ح�سي�سن مثقف ملتزم ،وحري�ص على قول احلقيقة ،ف�إن املتطرفني �سي�ضعونه هدفا لهم كي
ي�صمتوه ،وبالتايل �سيعي�ش واخلوف ي�سيطر على كل حوا�سه ،فال يرى �إال اخلوف ،وال ي�شم
غري رائحته ،هذا املجهول القادم �إليه ،والذي انتهى به املطاف بقطع ل�سانه(((:
«�شعرت برائحة العفن ت�أتي من مكان مامل �أ�ستطع حتديده .فج�أة مثل احليوان حتركت
يف كل الغرائز املدفونة دفعة واحدة .بحركة عفوية ت�أكدت من جديد �إذا ماكان الباب مغلق ًا.
كتبت على ورقة م�ستقلة الكلمات التالية� :إذا ح�صل يل �أي مكروه ف�إين �أحمل امل�س�ؤولية الكاملة
لأعلى الهيئات بوزارة الثقافة وطاقم امل�ستعا�شني بها وكذلك لرئا�سة اجلامعة التي ال �شيء
(((
يثنيها عن تكليف من يقومون مبهام اجلرمية بدلها».
و ح�سي�سن هنا ـ كاتب املذكرات وال�سارد ـ على قدر من ال�شجاعة يف �أنه كتب ق�ضيته
مع العنف والإرهاب ،ومع وزير الثقافة ومدير اجلامعة ،ف�إن رواية «اخلائف واملخيف»
للكاتب زهري اجلزائري ،تعر�ض كذلك حلالة واحدة ومقاربة يعي�شها املفكر واملثقف العربي
الرغبة يف الكتابة ويف ك�شف امل�ستور ،حتى لو كان الثمن هو حياته .فوليد �أحد �شخو�ص رواية
حتدث �أحداثها يف العراق ،يخاف من هاج�س الكتابة ،وهو« :يندفع الروائي للكتابة و�إن
حتولت هذه الكتابة �إىل هاج�س خميف حد املوت ،لقد كان (خائف ًا من هاج�س الكتابة الذي
(((
�سيقتله)».
والهدف من الربط بني الروايتني هنا هو ربط الواقع العراقي بالواقع اجلزائري على
 )5ال�سابق� ،ص80
 )6رواية «حار�سة الظالل دون كي�شوت يف اجلزائر»� ،ص30
 )7الرواية� ،ص212
 )8انظر :با�سم عبود اليا�سري�« ،شخ�صيات م�ضطربة يف واقع قا�س ..قراءة يف رواية زهري اجلزائري
«اخلائف واملخيف» .موقع الكاتب العراقي ،ن�صو�ص عراقية ،عدد  26كانون الأول 2005م
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الرغم من اختالف الظروف واملالب�سات بينهما� ،إال �إنهما عالمتان �شاهدتان على ثقافة
اخلوف والرهبة التي تربت عليها ال�شعوب العربية ،و�أ�صبحت قارة ورا�سخة يف وجدانها
اجلمعي.
كذلك يتجلى هذا اخلوف يف كون �أ�صوات ال�شخو�ص خافتة وال ت�سمع ،مع احلر�ص الدائم
على غلق الأبواب با�ستمرار ،خوفا من قدوم الآتي.
فهاهو عبد القادر �أحد �شخ�صيات «الورم» ي�سرد ماحدث له من املتطرفني:
«ما �أن جل�س عبدالقادر حتى بد�أ ي�سرد تفا�صيل احلادث .كان خوفه كبري ًا و�صوته متلعثم ًا،
مرتع�ش ًا ،تكلم بهدوء وب�صوت ال يكاد ي�سمع ...طلب منه موح الكحل �أن يرفع �صوته .توقف عن
(((
الكالم حلظة ،حترك يف مكانه ،تنحنح لي�سرح حلقه ثم وا�صل الكالم».
من الن�ص يت�ضح مدى الرهبة واخلوف حتى من الكالم وقول احلقيقة ،وعبدالقادر هنا،
وعلى الرغم من �أنه مع ال�شرطة التي من املفرت�ض �أن ي�شعر بالأمن معهم ،ف�إنه يتخوف من
الكالم ويح�س باخلطر قادم �إليه من قبل اجلماعات الإرهابية .فانعك�ست الأو�ضاع و�أ�صبحت
الرهبة واخلوف من املتطرفني �أكرث من رهبة ال�سلطة!! وهذه مفارقة من املفارقات التي
تقدمها الن�صو�ص الروائية.
فيما م�ضى قد كانوا يجهرون مبواقفهم وال يخ�شون يف احلق لومة الئم ،بينما« :اليوم،
يظهر �أن اخلوف قد ا�ستبد بقلوبهم .ف�أ�صبحوا حذرين ب�شكل ملفت للنظر .ال ينطق �أحدهم
(((
بكلمة حتى يت�أكد من خلو املكان املحيط به».
لقد كانت جمموعة الن�صو�ص الروائية تعلن �صراحة ال�شعور باخلوف واحلذر يف معظم
�أحداثها وف�صولها ،لدرجة �أن القارئ يتماهى معها ،ويقا�سمها ال�شعور باخلوف والرهبة� ،إال
�أن رواية «اخلائف واملخيف» و�إن كانت مبنية �أ�سا�س ًا على رف�ض ودرء اخلوف ،ف�إن اخلوف
يعلن عن نف�سه �صراحة فيها� ،إذ يقول با�سم عبود اليا�سري عنها« :ي�ضع امل�ؤلف هذا العنوان
�إعالن ًا عن موقف حمدد من العامل ليعلن �صراحة عن موت جمهورية اخلوف الذي تغلغل يف
نفو�سنا وهو بعمله هذا �إمنا يحاول درء هذا اخلوف والبحث عن ب�ؤرة �سعادة جتعل للحياة
(((
معنى».
 )1رواية «الورم»� ،ص130
 )2الرواية� ،ص50
�« )3شخ�صيات م�ضطربة يف واقع قا�س» ،مرجع �سابق ،مقال انرتنت
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 )2موت القيم النبيلة-:
عندما يكون املرء هدفه يف احلياة هو احلفاظ على هذه الروح التي �أ�صبحت فري�سة
وم�صيدة لقنا�صي املوت ،ف�إن املرء ال ي�ستغرب عندما يرى جمموعة من القيم تنهار وتنحط،
لأن الو�ضع الراهن الذي يعي�شه اجلزائري �أكرب من �أن ي�ستوعب ويفهم �أو حتى يقوم ،ي�صبح
املرء يف مرحلة من االنهيار الداخلي ،يف فو�ضى احلوا�س ، ،وكم هي جميدة الأديبة الروائية
�أحالم م�ستغامني عندما اختارت هذا اال�سم لروايتها «فو�ضى احلوا�س» .عندما يرى الإن�سان
نف�سه مهددا باملوت،وفقدان �أغلى ماميلك ف�إن حالته يف فقدان القيم والإدراك ال�صحيح
للأمور مربر ،مادام يعي�ش وفق �شريعة الغاب .ومن اجلدير بهذا املقام الإ�شارة �إىل �أن
املجتمع يتحد دائما عندما يكون العدو خارجيا ،لكن عندما يكون العدو من نف�س ال�شعب،
منهم وفيهم ،ابن لهم �أو �شقيق �أو قريب ،فكيف لهم �أن يتحدوا ويتوافقوا ل�صد العدوان.
من �ضمن هذه القيم التي تال�شت هو موت احلب بني الأ�شخا�ص والتناحر والنزاعات فيما
بينهم ،والرغبة اجلاحمة يف �إلغاء الآخر ،بل وتدمريه ،وهذا وا�ضح يف ن�صو�ص روائية كثرية،
�إال �أنه يربز يف رواية «مرايا مت�شظية» ،التي ق�سم �شخو�صها على �أ�سا�س جمموعة من القبائل
املتناحرة ،كل قبيلة ت�سكن ربوة من الروابي ،وكل ربوة لها لون حمدد ،فهاهو �أحد �أفراد
الربوة اخل�ضراء يقول لقومه:
« ...و�أما �أنتم فيا قبائل الروابي املتطاحنة املت�شاحنة .نذكر لآخر مرة ،ب�شهب من النار
احلامية .ونقدر لكم مهلة �سبع ليال بدون �أيامها بدون �أيامها لكي تعيدوا �إلينا �شيخنا الأغر
الأبر .و�إال فهي احلرب الطاحنة بيننا وبينكم نعلنها عليكم جهار ًا ...والظالم هو الذي
(((
�سماكم الظالم.»...
ومن املثال ال�سابق يت�ضح �أن الرواية �أ�صال بنيت على �أ�سا�س جمموعة من القبائل املتناحرة،
الكره واحلقد هو الدافع الذي يحركها من �أجل التقاتل فيما بينهم ،من �أجل احل�صول على
ق�صر عالية بنت من�صور ،رمز ال�سلطة واحلكم.
كذلك ت�شري رواية «متاهات ليل الفتنة» �إىل حالة من العدمية والإح�سا�س باملوت والذل
الذي يعي�شه ال�سكان� ،إذ يقول احميدة« :وجدت وجوه �سكان حينا �صفراء .الدم جامد يف
(((
عيونهم .الكالم ياب�س يف حلوقهم ،ال�صخر والرتاب والطني يف �أفواههم».
 )4رواية «مرايا مت�شظية»� ،ص109
 )5رواية «متاهات ليل الفتنة»� ،ص23
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وعندما يتطرق ال�سارد �إىل �أحوال �أقاربه و�أهل حيه ،فهو يقر ب�أن الأوا�صر والعالقات فيما
بينهم فرتت ،وقلت الزيارات� ،إذ يقول« :مل تبق العالقة بني عائلة موالي عالل وعائلة �أبناء
(((
�أخيه على �سابق عهدها».
وي�أتي �سارد رواية «دم الغزال» ليعلن عن موت الإن�سانية ،وتبلد الأحا�سي�س يف عامل مل يعد
فيه للده�شة والغرابة حمل ،عندما تنب�ش قبور ال�شهداء ،وتدن�س �أ�ضرحة الأولياء ،وحترق
ال�صوامع ،في�صفها ب�أنها�« :أمور طبيعية يلعنها الالعنون يف حلظات الغ�ضب واال�ستنكار ثم
(((
يوا�صلون حياتهم بنف�س الوترية».
وليدلل على مدى وح�شيتهم ،واختالط احلابل بالنابل لديهم ،ف�إنه ال ي�ستغرب هذه الأمور
منهم ،مادام �أنهم و�صلوا �إىل مرحلة اغتيال زعيم وقائد عظيم مثل حممد بو م�ضياف رحمه
اهلل؟!
بالإ�ضافة �إىل موت الإح�سا�س بالآخر وتبلد امل�شاعر ،فهناك نقطة �أخرى �أ�شد وط�أة من
الأوىل ،هي الظلم واال�ستبداد ،والف�ساد الإداري ،والتي ال نخ�ص املجتمع اجلزائري وحده
بها ،بل �إنه �شيء متواجد بالكثري من املجتمعات وبن�سب متفاوتة ،وال توجد رواية تخلو من
التطرق �إىل �أحد �أ�شكال الظلم واال�ستبداد� ،سواء كان واقع ًا من �شخ�ص معني �أو من جمموعة
من الأفراد .ويف النماذج املقدمة يف الروايات ،مو�ضع الدرا�سة ،ف�إن الظلم والف�ساد الإداري
يطغيان يف �أغلبية الأعمال الروائية ويتجليان يف �صور عديدة .فعلى �سبيل املثال يف رواية
«حار�سة الظالل دون كي�شوت يف اجلزائر» ،يطرد من مهنته ح�سي�سن بطل الرواية و�ساردها
العامل يف العالقات الثقافية اجلزائرية الأ�سبانية ،ب�سبب ك�شفه للجرائم التي ارتكبها وزير
الثقافة هو ومدير اجلامعة ،من ف�ساد �إداري وطغيان امل�صالح الذاتية .
فجرمية ح�سي�سن الأوىل يف نظرهم هو ا�ستقباله لدون كي�شوت ال�صحفي الأ�سباين ،الذي
�أتى للجزائر من �أجل تدوين مذكرات عن جده �سريفانت�س الروائي الأ�سباين العاملي الذي ق�ضى
جزء ًا كبري ًا من حياته يف اجلزائر ،ف�أراد احلفيد �أن مير وي�شاهد الأماكن التي عاي�شها جده
ودون ذكرياته عنها .هذا الهدف الأدبي مل ينظر �إليه كما هو ،بل حمل ب�أكرث مما ي�ستحمل؛
لأنه اتهم ب�أنه جا�سو�س �أ�سباين ،وكانت جرمية ح�سي�سن الأوىل :هي ا�ست�ضافته لهذا اجلا�سو�س
املزعوم (دون كي�شوت)� ،أما جرميته الثانية :فهي حماولته لإخراج دون كي�شوت من احلجز،
وتو�ضيح الأمور امللتب�سة� .أما الثالثة :فهي ك�شفه لبع�ض املمار�سات اخلاطئة للم�س�ؤولني ،من
 )1ال�سابق� ،ص84
 )2رواية «دم الغزال»� ،ص9
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مثل �إهدارهم للرتاث ،و�سرق التحف وتهريبها للخارج ،وعدم التمثيل املنا�سب يف املحافل
الدولية ،فلي�س املعيار احلقيقي يف االختيار هو الكفاءة العلمية والأدبية ،بل هي عملية قائمة
على املح�سوبية واملجامالت.
فها هو الوزير ال�سيد وهيب يقول ملدير اجلامعة م�سلما �إياه امللف« :فامللف �إذن بني يديك،
رتبه كما يحلو لك ،ال �أجد من هو �أف�ضل منك لإمتامه� .شكر ًا على قبولك مرافقة الوفد .كل
(((
ما �أمتناه لك� ،سفر ًا �سعيد ًا �إىل غرناطة لك ولنادية».
يت�ضح من الن�ص ال�سابق �إن املهمة التي يقوم بها مدير اجلامعة ،حتولت �إىل �إجازة �سياحية
له ول�سكرتريته اخلا�صة نادية .بينما املوظف املخل�ص يف عمله واملتقن يف �أدائه كان ن�صيبه
الطرد «ب�سبب عدم الكفاءة يف تي�سري �ش�ؤون االخت�صا�ص وامل�س ب�أمن الدولة .التوقيع :رئي�س
(((
م�صلحة العمال».
كل هذه الأمور جعلت ح�سي�سن يت�أكد �أنه يعي�ش يف جمتمع ي�سيطر عليه اخلوف ،والرغبة
يف افرتا�س الآخر« :كل واحد يبذل جمهوده من �أجل �أن ي�أكل الآخر ب�شكل �أكرث جر�أة وذكاء
ً (((
�أو ب�أكرث ب�شاعة وعنفا».
وحق ًا مل يتميز ح�سي�سن بالكفاءة يف عدم التفنن ب�أ�ساليب الغ�ش واالحتيال ،ومل يكن بارع ًا
يف ممار�سة النفاق االجتماعي ،فكان ن�صيبه الطرد من املهنة ،ومن ثم قطع ل�سانه حتى يكون
مواطن ًا �صاحل ًا.
وهذا الف�ساد الإداري والظلم اليتجلى يف رواية «حار�سة الظالم» وح�سب ،بل كذلك يربز
يف روايتي «الورم» و»�سادة امل�صري» ،ففي»الورم» تربز �أن كرمي ال�سارد و�أخاه قد دخال بدائرة
العنف ب�سبب الظلم واال�ستبداد الذي تعر�ضا له ،فكرمي كونه �أعتقل ب�سبب انتمائه للحزب
الإ�سالمي ،ما �إن خرج من املعتقل حتى ف�صل من مهنته ،بينما �أخوه علي ف�إنه طرد من
مهنته� ،ضابط يف اجلي�ش ،لأنهم وجدوا يف ملفه اخلا�ص �أن �أباه حركي ،كان ي�ساعد اجلي�ش
الفرن�سي �أيام اال�ستعمار باملعلومات التي يقدمها لهم ،و خدمتهم يف نقل الب�ضائع.
هذا احلكم اجلائر جعلهم ال يجدون �سوى طريقني� ،إما ال�سفر �أو الدخول يف دائرة العنف،
وبالطبع ف�إنهما اختارا الطريق الأ�سهل ،وهو الدخول يف �سلك الإرهاب ،لأن ال�سفر يتطلب
 )3رواية «حار�سة الظالل دون كي�شوت يف اجلزائر»� ،ص208
 )4الرواية� ،ص212
 )5الرواية� ،ص127
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الكثري من الأمور التي لي�س با�ستطاعتهما تدبرها ،من مبلغ مادي �إىل ح�صول على ت�أ�شرية.
فعلي يقول لكرمي عن فكرة انت�سابه للجماعات الإرهابية:
«طردت من اجلي�ش .الآن� .أنا بطال ب�أمت معنى الكلمة ،وبدون دينار يف اجليب .و�أنت
ً (((
تعرف ب�أن العثور على وظيفة يف هذه الأيام �أمر يكاد يكون م�ستحيال».
يف الن�ص الروائي نف�سه ،تت�ضح ق�ضية هامة وهي تواط�ؤ بع�ض ًا من �أبناء ال�شعب الأثرياء مع
الإرهابيني ،ب�أن ميدوهم بالإمدادات الغذائية ،واملالية ،مثل حممد �شاهني يف رواية «الورم»،
الذي كان ميد جماعة �أبي يزيد بالأموال ،وي�سكنهم يف عماراته اخلالية ،وهذا الأمر حدث
نتيجة اخلوف على النف�س من القتل ،فقدم روحه وبقاءه على قيد احلياة على بقاء املجتمع،
وهذا ماي�سمى بالبدائية ،وهي االهتمام بالذات و�إلغاء الآخر� ،أو االهتمام بالآخر .اليتوقف
هذا الأمر على رواية «الورم» بل �إن رواية «وادي الظالم» تتعر�ض لهذا الأمر� ،إذ ت�شري �إىل
م�ساعدة ال�شيخ ح�سونة لأمري اجلماعة الإرهابية �أبي هيثم ،ب�إمداده باملبالغ املالية ،وهذا
فيه �إ�شارة كذلك لتواط�ؤ ال�سلطة مع الإرهابيني من �أجل قلقلة الأو�ضاع ،وبث الفزع يف قلوب
املواطنني.
كذلك الو�ضع بالن�سبة لرواية «�سادة امل�صري» من �أول �صفحاتها يتبني تواط�ؤ رجل ال�سلطة
مع املتطرفني واجلماعات الإ�سالمية امل�سلحة على ح�ساب م�صلحة ال�شعب ،الذي من املفرت�ض
�أنهم جاءوا خلدمته ،فيت�ضح هذا الأمر بدء ًا من بداية احلمالت االنتخابية ،حتى �أن بد�أت
ال�سلطة بوقفة حازمة مع العنف والتطرف ،وقاموا بتغيري العريف من من�صبه .وبدء �ضباط
�آخرون بتحمل م�س�ؤولية �صد العنف.
فيما �سبق ،كان جمموعة من الأمثلة وال�شواهد على بع�ض جتليات العنف و�أثرها على الفرد
اجلزائري ،وهذه الأمور و�إن كانت من وحي متخيل روائي� ،إال �أنها تقدم �صورة حية ملا حدث
يف اجلزائر .وال ي�ستغرب القارئ عندما يقر�أ رواية «دم الغزال» فيجد مو�ضوعها الأ�سا�سي هو
كتابة رواية عن املوت ،والبحث يف علم �أ�سماه ال�سارد علم اجلنازات ،لأن املوت قد عم وانت�شر
يف حميط الروائي وال�سارد ،فكيف لفكره �أن يبدع ويفكر يف مو�ضوع �آخر غريه ،كيف له �أن
يكتب ويعر�ض لق�ضايا املجتمع املتنوعة واملوت يخيم على �أركان هذا املجتمع ،فمرزاق بقطا�ش
يقول« :وها �أنا اليوم �أعمل الفكر يف هذا املو�ضوع من زاوية املعني بالأمر يف املقام الأول،
زاوية من قد تطري نف�سه �شعاع ًا يف �أية حلظة� .أو ل�سنا يف حرب مدمرة؟ �أول�ست طرف ًا يف هذه
احلرب من حيث �أريد وال �أريد؟ �أولي�س هناك �أحبة القوا م�صارعهم خالل فرتة وجيزة؟ �إذن،
 )1رواية «الورم»� ،ص149
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�أنا معني باملو�ضوع ،والزاوية التي �أنظر منها زاوية عاك�سة للأ�شياء اخلارجية ،ومن ثم فهي
(((
�أي�ضا عاك�سة للأ�شياء اخلارجية ،ومن ثم فهي �أي�ضا عاك�سة للأ�شياء الداخلية».
و�إن كانت رواية «دم الغزال» تتجه نحو مواجهة الواقع املعي�ش املتجلي باملوت واال�صطدام
به بكتابة وت�سجيل وقائعه و�أدق تفا�صيله ،ف�إن رواية «بخور ال�سراب» تتجه اجتاه ًا معاك�س ًا
من خالل الهروب من الواقع املعا�ش واملوت الذي يطارد �شخو�صها ب�شرب اخلمر ،والعي�ش
بعامل اخليال ون�سيان جتاربهم القا�سية مع العنف� ،إذ يتحدث ال�سارد عن جتربته وجيله
اليائ�س املهزوم املحطم ،فيقول« :جيلي املري�ض بعدم حتققه ومتلكه مل�صريه فبقي بني مد
وجزر ،ي�ضرب الأر�ض بع�صاه فال تثمر �أي معجزة فريكن لليباب و�أي خواء الذي يعرتيه� ،أي
(((
خواء.»...
وي�صرخ ال�سارد منادي ًا النادل« :ال�شرب من ف�ضلك ،هات وي�سكي لأحرق م�صارين ج�سدي،
(((
لأقطع �ألياف قلبي لأمزق خيوط ذاكرتي».
فاخلمر بالن�سبة له مثل قر�ص امل�سكن الذي ين�سى من خالله �آالمه و�أوجاعه ،وال�سارد هنا
يرجع بالقارئ �إىل بيت �شهري لأبي نوا�س ،هو:
وداوين بالتي كانت هي الداء
دع عنك لومي ف�إن اللوم داء
بينما يقع �سارد رواية «الورم» يف حالة و�سط بني الأمرين� ،إذ �إنه يطلب الليمون وي�شربه
لتهدئة الأع�صاب ،فو�ضع متقلب كو�ضعهم يثري الرنفزة وال�ضيق ،ال ي�ستطيع املرء �أن يت�أقلم
معه �إال بخمرة �أو ع�صري الليمون.
يتبقى القول �أنه لي�س ال�شعب اجلزائري الواقع عليه العنف ،وحده املت�أثر ب�أحداث العنف،
بل �إن العنف قد طال كل مكان ،فالدمار قد حل يف املن�ش�آت واملباين ،واختلت مقايي�س الدولة
الع�صرية العاملة� ،إذا كان العمل يف م�ؤ�س�سات الدولة يعده املتطرفون عم ًال مع الطاغوت
ويجب عليهم قتلهم .كذلك الإرهاب �أثر يف ممار�سيه �أنف�سهم ،فبعد مرور الوقت ات�ضح
لأفراد اجلماعات الإ�سالمية �إنهم قد وقعوا يف فخ ال خمرج منه ،فرتك العنف يعني �أن ي�سلموا
�أنف�سهم لل�سلطة ،و�سوف يعاقبون ب�سجن �شبيه لل�سجن الذي هم فيه ،بالإ�ضافة �إىل الإح�سا�س
بفقدان الأمل والال جدوى املخيم على م�شاعرهم و�أفكارهم ،وهذا يت�ضح يف رواية «�سادة
امل�صري»� ،إذ يقول ال�سارد:
 )2رواية «دم الغزال»� ،ص44
 )3رواية «بخور ال�سراب»� ،ص110
 )4الرواية� ،ص86
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“لكن الأيام كانت مت�ضي واملعاناة تزيد ،الثياب ات�سخت ومتزقت ،والأحا�سي�س تزداد
يوما بعد يوم �إيغا ًال يف البالدة ،واجلرحى ملقون يف املغارة بال �أدنى رعاية حيث يق�ضون
ً (((
كل وقت يف ال�صراخ والتوجع �إىل �أن يزورهم املوت �أخريا”.
يت�ضح فيما �سبق �أن اخلوف والقلق ،وانهيار الآمال والطموحات ،والإح�سا�س بالتال�شي
والدونية ،وتبدل منظومة القيم والأخالق ،وعدم الإح�سا�س بالآخر ،هي من بع�ض جتليات
العنف التي �سادت يف العالقات االجتماعية والإن�سانية يف اجلزائر ،كما �شاعت وملأت ف�ضاء
الن�صو�ص الروائية املدرو�سة ،لتثبت الأثر امل�أ�ساوي واملدمر للعنف.
واجلدير بالذكر هنا �أنه لي�ست الروايات اجلزائرية وحدها التي تطرقت ،ملثل هذه
التجليات ،نتيجة للعنف والقمع ال�سلطوي والظروف امل�أ�ساوية القهرية ،فاملطلع على �شريحة
كبرية من الأعمال الروائية� ،سيجد �أنها تناولت ق�ضايا الإن�سان العربي ،من حيث وجوده
وكينونته� ،أفراحه و�أحزانه ،طموحاته وانك�ساراته ،انت�صاراته وهزائمه ،وموت �آماله و�أحالمه.
وكثري هي الأعمال النقدية التي تطرقت لهذه الق�ضايا الإن�سانية والوجودية ،من مثل درا�سة
عامر الدبك «احللم وم�أزق اخلال�ص» التي قاربت جمموعة من الن�صو�ص الروائية العربية،
ف�سربت �أغوارها ،باحثة ومنقبة عن �أحالم املواطن العربي ،وفجائعه و�سبب انك�ساراته،
وربطت ب�صورة مبا�شرة بني الراهن ال�سيا�سي و�أثره على املجتمعات العربية ،فعلى �سبيل
املثال عندما يقارب الن�ص الروائي «رق�صة العراة» جلمال الدين اخل�ضور((( ،يتحدث عن
جمموعة من التجليات حلياة �أ�شخا�ص �آلت حياتهم �إىل جمموعة من االنهيارات واالنك�سارات
ب�سبب طغيان الكره واحلقد وانعدام منظومة القيم بني �أفراد واملحكومني ،وهي كما يلخ�صها
عامر الدبك بالنقاط التالية(((:
�أ  -ف�ساد العالقة بني احلاكم واملحكوم /بني الآغا واملفجوعني.
ب  -ف�ساد الأخالق وطغيان اال�ستهالك واملادة.
ج  -ف�ساد رجال الدين متمثال بال�شيخ م�صطفى يف الفئات املفجوعة.
د  -فقدان القيم اجلميلة وطغيان القبيحة ،بحيث ميكن للأب �أن يقتل �أباه والعك�س �صحيح.
هـ  -تبدل الآراء واملواقف متبوعا بت�صرفات تنايف كل قيم الإن�سانية.
واملالحظ �إنه على الرغم من اختالف الظروف واملالب�سات ،لكل ن�ص روائي يعرب عن
 )1رواية «�سادة امل�صري»� ،ص109
 )2جمال الدين اخل�ضور ،رواية «رق�صة العراة» ،دار احل�صاد ،دم�شق ،الطبعة الأوىل 1994م
 )3عامر الدبك ،احللم وم�أزق اخلال�ص ،وزارة الإعالم� ،سورية1997 ،م� ،ص 27ـ 28
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متخيل حكائي خمتلف� ،إال �أن جتليات العنف والظلم واال�ستبداد الواقعة على املجتمعات
العربية واحدة.
ثالث ًا :داللة الألوان:
بعد العر�ض لبع�ض جتليات العنف يف املحيط الذي حتدث به الوقائع ،ويتحرك به ال�شخو�ص
من منازل �إىل مرافق عامة .يتبقى الآن العر�ض �إىل ملمح بارز وطاغ على ف�ضاء الن�ص� ،أال
وهو داللة الألوان امل�سيطرة على جمموع الأعمال الروائية ،وك�أنه كان هناك اتفاق بالأعراف
الأدبية لدى الروائيني اجلزائريني ،حول هذه الثيمات التي �شكلت ظاهرة �أدبية يف جمموع
الن�صو�ص الروائية� ،إذ �إن الن�صو�ص اجلزائرية يغلب عليها جمموعة من الألوان ذات الأبعاد
(((
والدالالت الت�شا�ؤمية ،من مثل اللون :الأ�سود والرمادي والأحمر.
وهذا امللمح الفني لي�س حكر ًا على الروايات اجلزائرية ،بل �إن م�س�ألة الألوان تعد جمالية
من جماليات الأدب ،التي �أ�ضافت بعد ًا فني ًا على الق�صيدة والرواية ،وقرئت بقراءات متعددة،
على ح�سب الأحوال والظروف املحيطة� ،إذ «تكاد تكمن جمالية كل �شيء يف لونه ...ولكل لون
(((
داللته التي تلقي على الأ�شياء بظاللها وتنفرد مبعناها».
ففي حاالت الفرح وال�سرور من الطبيعي �أن ترد الألوان التي حتمل البهجة من مثل
الأخ�ضر والأبي�ض� ،أما �إذا كانت الو�ضعية تعر�ض حلالة حزن ف�إن الألوان التي ترد هي الألوان
القامتة.
وتكمن �أهمية الألوان يف كون اللون« :يعرف ب�أنه ظاهرة من النور �أو الإدراك الب�صري
(((
ميكن املرء من التمييز بني الأ�شياء التي لوال هذا اللون لكانت متطابقة».
ومن هنا تتبني �أهمية الألوان يف حياة النا�س ،من خالل التمييز بني الأ�شياء ،وتك�سي
الأ�شياء بحلتها ،وتعطيها معنى خا�ص.
ويتحدث �صدوق نور الدين يف كتابه “عبداهلل العروي وحداثة الرواية” عن �أهمية اللون
وت�شكله يف الف�ضاء الروائي ،فيقول عن اعتماد اللون يف الكتابة ب�أن:
“حتديد اللون� ،سواء تعلق الأمر مبكان� ،أو �شخ�صية �أو �شيء من الأ�شياء املرغوب التحدث
عنه ..مثل هذا التحديد ،تتطلبه الكتابة الو�صفية� ،إن مل نقل تفر�ضه ..فمن خالل الو�صف
 )4الرواية� ،ص139
 )5علياء الأن�صاري« ،ذلك اللون الأ�سود».midle east online.hotmail.com ،
 )6مليح مراد /علم النف�س« ،اللون والألوان»www.hiramgazine-com ،
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اللوين يتم ر�سم املالمح املراد تقريبها للمتلقي ..فاللون ينكتب ،يتمو�ضع يف �إطار ،ي�صبح
لوحة متميزة ..وباعتبار اللون مبثابة نور ،ف�إن ت�أكيده �إلغاء للتعتيم ،للظالم الذي من �ش�أنه
(((
احللول دون تقريب الغاية والهدف”.
كما يجب التو�ضيح �أن للألوان قيمة متفاوتة من ثقافة لأخرى ،وكل لون يحمل �أيقونة قد
تختلف من ح�ضارة حل�ضارة �أو على ح�سب الديانات .فعلى �سبيل املثال الديانة الإ�سالمية
حتبذ اللون الأخ�ضر واللون الأبي�ض ،فامل�ساجد دوما ت�شتمل على اللون الأخ�ضر ،بينما اللون
الأبي�ض يربز �أثناء �أداء �شعائر احلج .ومن ناحية �أخرى يظهر رجال الكني�سة ال�شرقيني
الكاثوليك بالزي الأ�سود ،باعتباره لون الوقار ،لكن رجال الكني�سة الأرثوذك�س يرتدون الزي
الأبي�ض �أو الرمادي من باب املخالفة لرجال الكني�سة الكاثوليك.
وعند االلتفات �إىل داللة الألوان يف عامل ال�سيا�سة� ،ستكون كذلك لها دالالت ورموز متغايرة
ح�سب املذاهب املختلفة ،كما يو�ضح �أورخان كول �أوغلو�« :أن �أتباع املذاهب وال�سيا�سات املختلفة
يختارون �ألوان ًا خمتلفة؛ ففي البلقان مث ًال يعترب اللونان الأبي�ض والأزرق �ألوان ًا يونانية حيث
يحوي العلم اليوناين اللونني الأبي�ض والأزرق� .أما اللونان الأحمر والأ�سود فغالب ًا مايرتبطان
بال�صراع ال�سيا�سي واالجتماعي؛ فقد ظل الأحمر لعدة �سنوات رمز ًا للعنف والقتل والظلم
(((
والإرهاب ومعاداة الدميقراطية».
وحقا ف�إن الأحمر ارتبط هنا بالقتل والعنف والإرهاب ،والن�صو�ص الروائية تفي�ض و�صف ًا
لهذا اللون و�سطوته يف احلياة اجلزائرية ،فال يرى الأ�شخا�ص �سوى لون الدماء ،واليرون �إال
اللون الرمادي الذي يح�س�س املتلقي ب�ضبابية الر�ؤية واختفاق احلقيقة ،فيكون النا�س ملتب�سني
بطبيعة الأمور ،وال ي�صلون �إىل يقني يف �أمرهم.
والألوان الطاغية على الن�صو�ص الروائية تتوزع على �أربع �ألوان هي :الأحمر والأ�سود
والأبي�ض والرمادي ،وهذه الألوان قد ترد يف �سياق �آخر وقد حتمل طابع ًا �آخر ًا و�إيحاء
يوحي بالفرح والبهجة وال�سعادة ،لكنها هنا وردت يف و�ضعية باعثة للموت فال يرى
القارئ �إال �أماكن مت�شحة بال�سواد وتن�ضح بلون الدماء ،ولقد كان الروائيون موفقني يف
تكثيف داللة احلزن واملوت من خالل هذه الألون ،فجاءت الألوان مم�سوخة ال حتمل معنى
للحياة.
� )1صدوق نور الدين« ،عبداهلل العروي وحداثة الرواية» ،املركز الثقايف العربي ،بريوت ،الطبعة الأوىل
1994م� ،ص94
 )2مليح مراد« ،الألوان والإن�سان» ،ال�سابق
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والن�صو�ص الروائية اجلزائرية يطغى عليها يف جمملها اللون الرمادي ب�صورة كبرية،
والفتة للنظر ،بحيث تبعث على الرغبة يف بحث مدلولها ومغزاها.
واللون الرمادي هو:
“مزيج �أو خليط من اللونني الأ�سود والأبي�ض �أو هو املنطقة الو�سطى مابني اللونني،
فهو يف ال�سيا�سة �أقرب �إىل االعتدال �أي بني اليمني والي�سار �أو بني التطرف اليميني
(((
والي�ساري� ،أو هو بني اخلري وال�شر”.
وهكذا تت�ضح داللة اللون الرمادي ب�أنه اللون الذي يحمل معنيني ،ويكون بني منطقتني،
فاجلزائريون عا�شوا حياتهم بني التطرف والت�سامح ،بني خناجر الإرهابيني وتواط�ؤ ال�سلطة،
بني ال�شك واليقني ،وال يعرف من �ضد من؟
ومن �أحدى الق�صائد الطريفة التي ت�ؤكد هذا املعنى ق�صيدة ل�شاعر غري معروف ،ولكن
معانيها معربة وذات داللة موحية حول هذا اللون ،وقد قيلت يف اللون الرمادي �أ�ص ًال:
الرمادي..
ات�سعت م�ساحته يف حياتي ومل يعد له نهاية حتى فيما بعد امتداد الب�صر!!
مللت الوقوف يف منطقته و�أنا ال �أملك حراكا وال
 ..حتى �أ�ستطيع �أن �أرى غريه �أو مابعده
�أريد �أي �شيء يحركني لأي اجتاه �آخر غري رمادي
مل يعد الأمل عندي �أن يحدث ماكان منتظرا حدوثه
مل يعد الأمل يعني «ب�صي�ص ال�ضوء»
ومل يعد «ب�صي�ص ال�ضوء» يعني ب�أنني �س�أحترك �إىل الأبي�ض
بل �أت�سع الأمل لي�شمل اللونني الأبي�ض والأ�سود!!...
ومن هنا يت�ضح �أن اللون الرمادي يحمل عند ال�شاعر داللة م�أ�ساوية ،وتدل على �إنه يعي�ش
حالة «البني بني» ،بني الأبي�ض والأ�سود ،بني الفرح واحلزن ،بني الأمل والت�شا�ؤم.
وهذا هو حال �شخو�ص الروايات اجلزائرية و�أتى اللون الرمادي ليعرب عن هذه احلالة
املختلجة وامللتب�سة بني حالتني ال ي�ستطيع املرء الو�صول �إىل �إحداهما.
وهذا يت�ضح فيما يلي �إذ تر�سم رواية «الورم» �صورة قامتة من الألوان ،حيث �أ�شعة ال�شم�س
ب�سيطة وتظهر باهتة ،يقابلها يف امل�ساء �إنارة �شاحبة مثل« :ينتهي النور ال�شاحب عند بداية
� )3سيف الدين عبداجلبار« ،اللون الرمادي» ،جريدة (الزمان) ،العدد  ،2241تاريخ2005/10/22 :م
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انتظام �أ�شجار الدلب ،ليف�سح املجال للظالم الذي انت�صب عند الأفق القريب� ،شبيها بكهف
(((
�سحيق ،خميفا ومك�سر ًا كل رغبة يف اخرتاقه».
فال�شم�س �أ�شعتها باهتة والإنارة ب�سيطة ،فيتعادل احلال �صباح ًا م�سا ًء ،ولي ًال ونهار ًا ،بجو
حميط باعث على احلزن والك�آبة� .أما �أثاث املنازل فلن يكون �أف�ضل حا ًال من املحيط اخلارجي،
�إذ يجوب القارئ الرواية ويطالع« :كان بقية الأثاث من احلديد ،بذلك اللون الرمادي والقامت
(((
الذي يزيد الغرفة عتمة ووقار ًا ،غزا ال�صد�أ �أماكن كثرية ،خا�صة يف الزوايا».
فيالحظ �أن اللون الرمادي تكثف وو�صل �إىل حد البلى وال�صد�أ ،فكان اللون الرمادي
م�سيطر ًا بدء ًا من الأثاث حتى ال�صد�أ ،بل �أن الأ�شخا�ص حينما يرغبون يف ارتداء املالب�س
والأزياء ،ف�إنهم يرتدون مالونه رمادي ًا:
«ا�ستقر �صمت ثقيل بني الأخوين .ارتدى كرمي قندورة عري�ضة ،رمادية اللون ومتدد على
(((
ال�سرير».
كذلك يف رواية “متاهات ليل الفتنة” ف�إن اللون الرمادي يحتل جزء ًا كبري ًا منها ،بل �إن
�ساردها يبدع يف و�صف مدى غلبة هذا اللون على احلياة اجلزائرية ،لي�صل بالقارئ �إىل حالة
من اال�ستياء والنفور ،فالأفق رمادي والف�ضاء يغ�ص بالرماد ،وفيما يلي ق�صيدة تعرب عن
حالة احلرب التي تعي�شها اجلزائر ،تو�ضح الو�ضعية القلقة التي تعي�شها اجلزائر:
“احلرب اندلعت يف فجر ال�سابع ع�شر.
من كانون الثاين.
الأفق رمادي.
وهواء عذب من �صحراء العرب يهب على حقل الألغام.
جنود� ،صيادو �أحرا�ش.
قطط تن�شب �أظفارا يف اللحم النيء.
جمارات �سكائر توم�ض مثل عيون ال�سعالة
(((
عراة يرعون قطيع الغفلة و�سحايل الليل الواطئ”.
وهذه ق�صيدة ل�شاعر عراقي وردت يف الرواية من باب التماهي بني احلالتني يف العراق
 )1رواية «الورم»� ،ص118
 )2الرواية � ،ص106
 )3الرواية � ،ص147
 )4رواية «متاهات ليل الفتنة»� ،ص35
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واجلزائر ،و�إن اختلفت املالب�سات ،وقد ورد هنا من باب التنا�ص الأدبي ،الذي يكون من
�إحدى مهامه �أو وظائفه ك�شفه عن وحدة التجارب الإن�سانية و�أنها قد ترد يف �أكرث من جمال
من جماالت احلياة.
وحتى الن�ساء قد غلب اللون الأ�سود عليهن ،والرمادي ،ف�شهناز« :حتمل املحفظة بيدها
الي�سرى ،نظارات �سوداء على عينيها ،ومعطف طويل رمادي اللون» (((.والنظارة ال�سوداء قد
تكون ارتدتها ل�سبب طبيعي وهو للنظر من حرارة ال�شم�س ،بينما قد كان ارتدا�ؤها داللة على
�أن �شهيناز ال تريد �أن ترى الأ�شياء على حقيقتها ،لئال ي�صدمها الواقع مب�أ�ساويته ،في�أتي
املعطف الرمادي هنا متنا�سب ًا وطبيعة املوقف النف�سي الذي تعي�شه ال�شخ�صية.
بينما تطالع القارئ رواية «بخور ال�سراب» ب�صورة ال تقل عن ال�صور ال�سابقة م�أ�ساوية� ،إذ:
«تبدو اجلزائر كقطعة م�سلوخة من حلمها� ،شواء رمادي ،ال يظهر على �سطحها �إال حرائق
الوجع ،و�أل�سنة الرماد املت�صاعدة ،روائح الدخان التي تزكم الأنفا�س� ،أ�صوات تت�أوه بوجع
(((
وفجور� ،أنوار مدينة تنطفئ ،حترتق هي الأخرى يف عر�س الدم الراعف».
يف هذه ال�صورة امل�أ�ساوية تظهر اجلزائر ك�أر�ض حترتق ،وال يرى املطلع �سوى الرماد،
وروائح الأج�ساد املحرتقة ،وال ي�سمع �إال �أ�صوات الأمل والأنني .ويطغى على هذه ال�صورة �إال
اللون الرمادي الناجت عن احلرائق ،وهذه �إحدى دالالت ا�ستخدام هذا اللون.
وبعد التطرق للون الرمادي ،ي�أتي لون من الألوان التي تدل على �أحد جتليات العنف ،وهو
اللون الأ�صفر ،فيتجلى اللون الأ�صفر يف قول ال�سارد« :وجدت وجوه �سكان حينا �صفراء .الدم
(((
جامد يف عيونهم .الكالم ياب�س يف حلوقهم .ال�صخر والرتاب والطني يف �أفواههم».
فوجوه ال�سكان �صفراء من ال�شحوب والتعب والإرهاق و�شدة اخلوف ،وعندما متتلئ
�أفواههم بال�صخر والطني ف�إمنا هذا يدل على مدى الذل والإهانة التي يعي�شها اجلزائري.
غري هذين اللونني يربز اللون الأ�سود ،م�شكال �إحدى مكونات ف�ضاء الن�ص اجلزائري،
ليحمل �أب�شع معاين احلزن والك�آبة واملوت والدمار ،فال فرحة وال بهجة ،وال بيا�ض ي�شري �إىل
م�ساحة من الأمل ،وينبغي الت�أكيد على �شيء مهم� ،أال وهو �أن داللة �أي لون من الألوان تعتمد
يف املقام الأول والأخري على ثقافة �شعب من ال�شعوب ،وعلى الظروف وال�سياق الذي تعي�شها
�أمة من الأمم ،فاللون الأ�سود الذي ميقته العرب ويتطريون منه ،هو لون الفرح يف ال�صني،
 )5الرواية� ،ص224
 )6رواية «بخور ال�سراب»� ،ص125
 )7الرواية� ،ص23
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كما كان يتخذه اخللفاء العبا�سيني لونا لزيهم لداللة على العظمة وال�سلطان ،لكن اتفقت
معظم ال�شعوب على �أن ي�أتي للداللة على احلزن واملوت وقد اتخذ لبا�س ًا عند التعزية.
من مثل ماتذكر �ساردة «فو�ضى احلوا�س» ،عندما قابلها ال�صحفي� ،سائلة �إياه عن �سبب
ارتدائه للون الأ�سود:
«و�أذكر �أنني �س�ألت اللون الأ�سود ،يف �أول لقاء لنا:
ـ قبلك مل �أر رج ًال يلب�س الأ�سود يف هذه املدينة .حتى لو كان ذلك حداد ًا.
ف�أجاب:
ـ و�أي لون توقعت �أن �أرتدي؟
..............
ً
ً
ـ �صديقك �أي�ضا يبدو غريبا عن هذه املدينة..
رد �ضاحك ًا:
ـ ملاذا..؟ �ألأنه يرتدي الأبي�ض با�ستفزازية الفرح ..يف مدينة تلب�س التقوى بيا�ض ًا؟
ثم وا�صل �ساخر ًا:
ـ �صديقي ..فرحه �إ�شاعة� .إنه باذخ احلزن ال �أكرث ،والأبي�ض عنده ،لون مطابق للأ�سود
ً (((
متاما”.
يت�ضح من ال�سابق �إن اللون الأ�سود ارتداه ال�صحفي ليعرب عن حزنه ال�شديد لفقد الأ�صدقاء
والأحباب ،الذين ح�صدتهم خناجر الإرهابيني ،بينما ت�أتي املفارقة �أن يكون �صديقه يرتدي
اللون الأبي�ض ليعرب كذلك هو عن حزنه بطريقة مغايرة ،وليتماهى اللونان ليثبتا حالة واحدة
من احلزن والفجيعة.
ويف رواية �أخرى ،رواية «دم الغزال» ،يربز اللون الأزرق ،كلون �سائد يف الرواية ،يعرب عن
زي ال�سا�سة ،ورجاالت الدولة ،وال�سارد مرزاق بقطا�ش ،هو كذلك �أحد ال�سيا�سيني الذين
يرتدون هذا اللون ،على الرغم من انتقاده للقادة ال�سيا�سيني ،فهو ي�شاركهم نف�س اللون ،فهو
ي�صف ال�سا�سة الذين يرتدون هذا اللون ،وهم ي�شيعون الرئي�س ال�سابق حممد بو �ضياف:
(((
«القامات الزرقاء الرقطاء منت�صبة يف عدد من هذا املربع الوهمي».
ويف�سر ال�سارد �سبب وجود هذا اللون يف الأجواء ،والأزياء ،بقوله �إنها زرقة مق�صودة،
(((
الهدف منها بث الرعب يف نفو�س املواطنني.
 )1رواية «فو�ضى احلوا�س»� ،ص 347ـ �ص348
 )2رواية «دم الغزال»� ،ص10
 )3ال�سابق� ،ص12
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قد يكون ال�سبب يف ا�ستخدام هذا اللون هو كما ذكره ال�سارد ،وقد يكون ال�سبب يف ذلك
كره العرب للون الأزرق يف املا�ضي ،لأن الروم �أعداء العرب يف املا�ضي عيونهم زرقاء ،لدرجة
�إنهم عندما يريدون و�صف ال�شخ�ص �شديد العداوة ي�سمونه «العدو الأزرق» ،كما كان ميثل
اللون الأزرق م�صدر ًا لل�ش�ؤم والنفور ،في�ستخدمونه لطرد ال�شر والوقاية من احل�سد ،لذلك
ي�ستخدم ال�سارد هذا اللون ليعرب عن ت�شا�ؤمه وقنوطه من احلياة ،ولري�سم ال�سا�سة بهذه
ال�صورة ،كونهم �أ�شخا�ص �شديدي العداوة ،اليحملون يف طياتهم �سوى الكره واحلقد لل�شعب
اجلزائري .وهذا التوظيف �إن دل على �شيء فهو يدل على مدى ات�صال الروائي بالرتاث
العربي من ناحية ،وعدم اعتباطية ا�ستخدام الأ�شياء وت�شكالتها يف العمل الأدبي من ناحية
�أخرى.
وبذلك تكون الألوان عن�صر ًا من العنا�صر امل�شكلة للن�صو�ص الروائية ،بف�ضاء ن�صي
مر�سوم باتقان �شديد ،من �أجل الو�صول �إىل ر�سم �صورة للعنف بهدف �إدانته ونبذه بكامل
الطرق والأ�ساليب .ويجدر القول ب�أن هذه التقنية مت�أتية من املدر�سة التعبريية يف الأدب،
وانعكا�ساتها ،التي تعد الوجود كله امتداد لروح املبدع ونف�سيته ،فهو يف مرجعيتها« :يعترب
مركز الكون والكون نابع منه ،وهنا تعترب االنعكا�سات الأدبية والفنية لي�ست مو�ضوعية
وت�سجيلية بحتة للواقع ،بل ذاتية ،...ومن ثم �إذا كان الأديب �أو الفنان حزين ًا �أو بائ�س ًا
فالوجود كله قامت الألوان يف ان�سيابات الرياع وت�شكالت الأنا عليه يف ا�سقاطات وانك�سارات
(((
الزمان واملكان على ال�صفحات».
رابع ًا :عنف اللغة:
عند البحث يف لغة الن�صو�ص الروائية مو�ضع الدرا�سة ،فيالحظ �أن العنف يغلب عليها،
كلمات حتمل معاين القتل والأمل واملعاناة وال�صراخ والهلع والعويل من �ش�أنها �أن تو�صل �إىل
املتلقي الإح�سا�س بالب�شاعة والنفور مما يحدث من عنف ،ومن الطبيعي �أن تتنا�سب مفردات
اللغة امل�ستخدمة مع طبيعة املو�ضوع والأحداث؛ فلي�س من املعقول �أن تتطرق الرواية لأحداث
قتل و�إرهاب وت�أتي لغة الن�ص لغة رومان�سية وحاملة.
وهذا مايقره باختني يف كتابه «اخلطاب الروائي» �إذ يتحدث عن ت�شكل لغات عديدة يف
الن�ص الروائي ،على ح�سب الظروف وال�سياق التي ترد به الأحداث ،ووفق ًا لتنوع امل�ستويات
الثقافية والفكرية ل�شخو�ص الرواية ،فيقول:
� )4سعاد جرب« ،ماهية احلياة يف الر�ؤية ال�سيكولوجية للأدبinfo@balagh.com ،
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«على هذه ال�شاكلة كان الفالح الأمي البعيد مب�سافات طويلة عن كل مركز ،والغارق
ب�سذاجة و�سط وجود يومي يظنه جامد ًا �أو ثابت ًا ،يعي�ش و�سط عدة �أن�ساق ل�سانية :كان
ي�صلي هلل يف لغة (�سالفية الكني�سة) وكان يغني يف لغة �أخرى ،ويتكلم داخل الأ�سرة لغة
ثالثة ،وعندما ي�شرع يف �إمالء طلب على كاتب عمومي موجه ل�سلطات املقاطعة القروية،
(((
كان يجرب لغة �أخرى رابعة (ر�سمية� ،سليمة ،منبعثة من «ركام الورق القدمي»)».
وهذا يحدث للغة ال�شخ�ص الواحد يف �سياقات خمتلفة ،فكيف يكون الو�ضع عندما يكون
هناك تنوع عديد يف ال�شخ�صيات ،وتباين ًا يف م�ستوياتها الفكرية والأيديولوجية ،فعلى �سبيل
املثال �ستختلف لغة املهند�س عن لغة الطبيب ،وتتباين وعن لغة املعلم واملتعلم عن اجلاهل
وعن لغة رجال الدين ،وهذه اخلا�صية ات�ضحت ب�صورة بارزة لدى رجال الدين والإرهابيني
يف الروايات اجلزائرية ،فيالحظ �أن لغة الإرهابيني امل�ستخدمة يف الن�صو�ص الروائية هي
دينية بحتة ،وت�شي بتوجهاتهم وانتماءاتهم الفكرية والأيديولوجية ،بدء ًا من نظرتهم �إىل
الآخرين حتى تطبيق حد الكفر عليها ،ولي�س حكر ًا على رواية من الروايات ،بل �أنه ملمح طاغ
على جميع هذه الروايات� ،إال �إنه بارز ب�صورة كبرية يف رواية «الويل الطاهر يعود �إىل مقامه
الزكي» بحكم �إن الرواية �أ�صال تتبنى وجهة نظر �إرهابي رجل الدين الويل الطاهر ،فيالحظ
عليها �أنها مليئة بامل�صطلحات الدينية ،وقد اتخذت من ال�صوفية الكثري من امل�صطلحات،
التي تطلبت من قارئها معرفة ودراية بال�صوفية وم�صطلحاتها ،كي يت�سنى له فهم مرمى
الرواية وحتليلها حتليال �صائبا.
فعند الت�أمل حلديث الويل الطاهر يجد لغته لغة دينية بحتة ،فيقول طالب ًا ومتو�س ًال �إىل
اهلل:
«اللهم حمدك .مادمت يف ملكك.
اللهم ياخايف الألطاف جننا مما نخاف ،كما جنيت فتى الفتيان �إبراهيم اخلليل من
النار التي هي خليفتك يف �أر�ضك.
لقد وهبتني لن�صرة دينك ،ووهبتني كراماتك ،فال تن�سيني ما �أقر�أتنيه ،وال جتعل الوباء
ي�صل ال �إىل قلبي وال �إيل خمي.
يا �إلهي لقد اختفت �صوامع بيوت �أذنت �أن ترفع ويذكر فيها ا�سمك .فاحلكمة حكمتك،
(((
ونحن عبادك نفعل ما ت�أمرنا به».
 )1انظر :باختني« ،اخلطاب الروائي» ،نقال عن� :صدوق نور الدين ،ال�سابق� ،ص6712
 )2رواية «الويل الطاهر يعود �إىل مقامه الزكي»� ،ص57
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فالدعاء والتطرق حلادثة اخلليل ابراهيم عليه ال�سالم مع النار ،يجعل من لغة الن�ص لغة
دينية ،بالإ�ضافة �إىل م�صطلحات ال�صوفية التي انت�شرت يف الرواية ،من مثل :الويل ،املريد،
املقام ،احلالة ،ال�سبهللة .وهذه م�صطلحات جميع ًا ورد ذكرها يف املبحث اخلا�ص يف منطق
املتطرف �أو �صورة املتطرف.
وامل�ستويات اللغوية التي ت�ستخدم يف رواية ما متعددة ومتنوعة ،فعلى �سبيل املثال تكون ثمة
لغة من مثل :اللغة اجلغرافية :التي تتحدث عن �أو�صاف للبيئة واملكان وملوا�ضع جغرافية وحالة
الطق�س .واللغة التاريخية :التي قد ت�سرد حياة ال�شخ�صيات والتطرق للمحطات الأ�سا�سية
منذ الطفولة �إىل �سن الرجولة ،من مثل ما فعل �سارد رواية «�سادة امل�صري» حكاية عمار بن
امل�سعود منذ الن�ش�أة و�صو ًال �إىل �سن الرجولة وتبلور �أفكاره ومعتقداته وتوجهاته الأيديولوجية.
�أو قد تكون بالتطرق عن الظروف التاريخية للدين الإ�سالمي مث ًال� ،أو لتاريخ بلد من البالد
مثلما ماقد ذكر يف روايتي «فو�ضى احلوا�س» و «دم الغزال» حلادثة قتل حممد بو �ضياف.
واللغة الدينية كما �سبق وذكر حول لغة رواية «الويل الطاهر يعود �إىل مقامه الزكي» ،وجميع
الروايات املدرو�سة ت�أخذ اللغة الدينية جزء ًا كبري ًا منها ،باعتبار املو�ضوع الأ�سا�سي لها هو
النزاع بني الدولة وجميع م�ؤ�س�ساتها والإرهابيني اجلماعات الإ�سالمية امل�سلحة .وغري ذلك
من لغة حقوقية ،وطبية ،وعلمية ،و�أدبية� ،إلخ..
وهذا ماي�ؤكده باختني ،يف تنوع اللغات وامل�ستويات يف الروايات�« :إن الرواية هذا التنوع
االجتماعي للغات والأ�صوات الفردية ،تنوع ًا منظم ًا �أدبي ًا ..وتق�ضي امل�سلمات ال�ضرورية ب�أن
تنق�سم اللغة القومية �إىل لهجات اجتماعية ،وتلفظ مت�صنع عند جماعة ما ،ورطانات مهنية،
ولغات للأجنا�س التعبريية ،وطرائق كالم بح�سب الأجيال ،والأعمار ،واملدار�س ،وال�سلطات،
والنوادي ،واملو�ضات العابرة ،و�إىل لغات للإيام (بل لل�ساعات) االجتماعية وال�سيا�سية (كل
(((
يوم له �شعاره ،وقامو�سه ونرباته)».
و قد حتددت م�ستويات عديدة للغة يف كل رواية من الروايات ،لت�شكل ف�ضاء الن�ص اللغوي،
وهي(((:
 -1امل�ستوى الأول :ينق�سم �إىل ق�سمني:
 -1لغة �سردية حكائية �صافية ،وهي تكون لغة ال�سارد التي ت�سرد الن�ص كام ًال.
 -2لغة تقرتب من لغة احلكاية ،وغالب ًا ما ترتبط ب�إحدى �شخ�صيات الن�ص.
 )3انظر� :صدوق نور الدين ،ال�سابق� ،ص71
 )4ال�سابق� ،ص72ـ 82
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 -2امل�ستوى الثاين :لغة املحكي ال�شفوي �أي اللغة واللهجة املتجلية من قبل الفئات ال�شعبية.
 -3امل�ستوى الثالث :وهي اللغة الوا�صفة غري ال�شعرية ،وتتعلق بو�صف املكان والزمان،
واحلالة النف�سية ،واملالمح واملميزات ال�شخ�صية.
 -4امل�ستوى الرابع :اللغة ال�شعرية ،وهي لغة لي�ست وقف ًا على ال�شعر والق�صائد ،بل �إن
الن�صو�ص الروائية كذلك ت�شتمل على ن�صو�ص روائية �شاعرية ولغة فيها حالوة وعذوبة
وت�شبيهات و�أخيلة ،تتنا�سب واحلاالت املختلفة.
 -5امل�ستوى اخلام�س :لغة الر�سائل واليوميات ،وهي متوافرة يف العديد من الن�صو�ص
الروائية املدرو�سة هنا ،من مثل ماورد من مرا�سالت بني ح�سي�سن �سارد رواية «حار�سة
الظالل» ،و�ضيفه الأ�سباين دون كي�شوت ،وكذلك اليوميات التي كتبها دون كي�شوت وهو
يف املعتقل .وكذلك الر�سائل التي اعتمدها �سارد رواية «بخور ال�سراب» يف تو�ضيح بع�ض
الأحداث.
 -6امل�ستوى ال�ساد�س :لغة فكرية وفنية :وهي تهتم باجلانب النظري والفكري ،التي تناق�ش
ق�ضية فكرية ورمزية ،من مثل ماورد يف الروايات املدرو�سة من نقا�ش حول دور املثقف
البناء يف تغيري الأو�ضاع ،وهزميته �أمام دناءة ال�سا�سة وال�سلطويني ،وغريها من الق�ضايا
املتعددة التي ت�شغل فكر املواطن العربي.
 -7امل�ستوى ال�سابع :وهي اللغات التي تنحو منحى العلمية ،والتي تخت�ص مب�ستوى اجتماعي
�أو جمال علمي معني ،وقد ذكرت يف ال�صفحات املا�ضية ،من لغة دينية ،وجغرافية،
وتاريخية ،الخ..
وعند البحث يف جتلي هذه امل�ستويات اللغوية املتعددة يف الن�صو�ص الروائية ،فهي متمثلة
يف جل الروايات املدرو�سة هنا ،ولكن لي�س ثمة من جمال لذكرها �أو متثيلها.
�إذ �إن مو�ضع االهتمام هنا مباي�سمى بـ»عنف اللغة» ،وهو �أحد جتليات العنف يف الروايات
املدرو�سة ،هذه الن�صو�ص التي ا�شتملت على لغة متيل �إىل العنف والف�ضا�ضة وتفزع من يقر�أها،
نتيجة ملاهي حمملة به من �أحداث عنيفة ومدمرة ،فمن غري املعقول �أن الرواية حتتوي على
�أحداث دامية وت�أتي اللغة حاملة ورومان�سية ،ومفعمة بالت�شبيهات والأخيلة اجلميلة والنا�ضرة،
بل على الروائي �أن يختار من الألفاظ ومن الأن�سجة اللغوية ماي�سهم يف ترويع و�إفزاع وتنفري
القارئ من جميع �أحداث العنف ،وهذه هي وظيفة الفن كما حتدث عنها �أر�سطو.
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وعند احلديث عن عنف اللغة ،لعله من املفيد التطرق لكتاب «عنف اللغة» مل�ؤلفه جان جاك
لو�سركل� ،إذ ي�ؤكد امل�ؤلف يف هذه املقاربة« :الطبيعة املادية للغة ولت�أثريها املادي امللمو�س يف
حياة النا�س؛ وي�ضرب على ذلك مثا ًال من ال�سحر الأ�سود ال�شرير الذي يتو�سل الكلمات لإحلاق
(((
الأذى املادي بالأ�شخا�ص ومبمتلكاتهم .فالكلمة هي التي تقوم بالفعل املادي هنا».
كما يتطرق كذلك لق�ضية العنف االجتماعي للغة وال�صراعات بني اللهجات ال�صغرى
والف�صحى ال�سائدة ،وي�ضرب مث ًال يف درا�سة مطولة لرواية «تي�س ديربرفيل» لطوما�س
هاردي� ،إذ يحدد لو�سركل العقدة الأ�سا�سية التي واجهتها تي�س ،فتاة الريف الفقرية هو
(((
ال�صراع اللغوي بني لهجة الريف بيئتها واللهجة الإنكليزية ال�سائدة يف الع�صر الفيكتوري.
ويف مقالة لبالل عبدالهادي حتت عنوان «العنف املتبادل بني الب�شر ولغاتهم» يف جريدة
ال�شرق الأو�سط ،تتحدث عن �أهم مايتطرق له هذا الكتاب الذي يتحدث عن ماهو م�سكوت
عنه يف اللغة ،وماهو مقموع ،في�شري م�ؤلف الكتاب ـ على ح�سب قول كاتب املقالة ـ �إىل مالحظة
هامة تنطبق على جميع الأنظمة اللغوية ،ب�أن الإن�سان فظ وخ�شن مع لغته ،وب�أنه« :ميار�س
القمع مع لغته ،يقمع مفردات وتعابري وتراكيب باعتبارها �إما من مظاهر الف�ساد و�إما من
الكالم الذي اليجوز قوله والتلفظ به ،فيفر�ض عليه �صنوف ًا من القيود املعيارية ال�صارمة،
�إال �أن هذا الكالم يتمرد على �أغالله وقيوده ،وينتف�ض يف �شكل طرفة �ساخرة من الأنظمة
اللغوية ،وهو يف نف�س الوقت يعرب عن التطور احلقيقي للغة ،ومواكبتها للع�صر الذي تعرب
(((
عنه.
والكتاب قد �أفرد مبحث ًا خا�ص ًا مباي�سمى بـ«عنف اللغة» ،املخت�ص بالأثر الذي ترتكه بع�ض
الألفاظ التي تت�سم بالعنف والفظاظة على نف�س املتلقي ،وهذا ي�سميه م�ؤلف الكتاب ب�أنه الأمل
الناجت عن العنف اللغوي ،و�أن كل لفظة ذات �أثر قوي وعنيف على ال�سامع� ،سوف يرتك يف
نف�سه غ�ضبا و�أمل ًا وحزن ًا ،قد تكون له ت�أثريات ج�سيمة من ناحية ج�سدية باعتبار ارتباط الروح
باجل�سد ،و�أن كل مامي�س النف�س هو بالت�أكيد �سي�ؤثر على اجل�سد ،فيحدث الأمل اجل�سدي
من اللغة� ،إذ يقول م�ؤلف الكتاب« :ونلحظ �أن اللغة هي م�صدر الأمل ،لي�س ب�شكل مبا�شر،
 )1جان جاك لو�سركل« ،عنف اللغة» ،ترجمة :د .حممد بدوي ،املنظمة العربية للرتجمة ،بريوت ،الطبعة
الأوىل 2005م� ،ص23
 )2ال�سابق� ،ص 421ـ 422
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كما يح�صل عندما ت�صرخ الأ�صوات داخل ر�أ�س بر�سيفال(((* ،وعندما ت�صرخ ر�أ�س �شربري
 Schreberو�إمنا من خالل العنف الذي توقعه تلك الأ�صوات ،العنف اللغوي للفهم احلريف،
الذي يهدد بالتحول �إىل عنف حريف من قبل اللغة� .إن عنف امل�شاعر والغ�ضب وم�شاعر الذنب،
(((
حاملا نف�سرها باملعنى احلريف للغة ،ت�صبح عنف ًا م�ؤمل ًا ذا طبيعة ج�سدية».
وهكذا يت�شكل العنف لأحداث المتنعها ال ماديتها ،من �أن حتدث �أ�ضرار ًا مادية (((.وحق ًا
�أن عنف اللغة ،ي�ؤثر ت�أثري ًا �سلبي ًا يف ذهن املتلقي ،وكم يت�أثر املرء من كلمة ذات وقع �سيء،
وتبقى يف ذاكرته �أياما عديدة ،وقد يكون �أكرث من ذلك بكثري.
وعند الولوج يف الن�صو�ص الروائية� ،سيت�ضح �أن العنف اللغوي متجلي ًا باملتون الروائية
ب�صورة كبرية ،وهذا �أمر طبيعي؛ لأن احلدث الرئي�س الذي تتحدث عنه الروايات هو العنف
والإرهاب والتطرف ،فتت�سم لغة الن�صو�ص الروائية بالعنف ب�سبب �أمرين ،الأول :لأن العنف
حدث �أ�سا�سي ورئي�س فيها .والثاين :لأن الروائيني عمدوا �إىل �شغل املتون احلكائية بلغة العنف،
بهذه ال�صورة املنفرة ،بو�صفها �أحد تقنيات ال�سرد التي ت�ساعد يف �إي�صال �أيديولوجيا املبدع
من عرب اللغة ،فهو ال يقول مبا�شرة ب�أنه راف�ض للعنف ،ولكنه يتفنن يف الأ�ساليب املتعددة ،من
�أجل �أن يجعل القارئ راف�ضا كذلك للعنف.
من �ضمن هذه الن�صو�ص ،يذكر على �سبيل املثال ،رواية «مرايا مت�شظية» ،التي ا�سرت�سل
كاتبها يف و�صف كل �أمناط العنف املتبعة ،ومن �ضمنها العنف اللغوي ،فيقول ال�سارد وا�صف ًا
العنف الواقع على الن�ساء والأطفال« :ولكن الأخبار اتفقت ،يف كل الأحوال ،على �أن الذين
كانوا يحرتفون اغتيال الأطفال الر�ضع و�أمهاتهم و�أخواتهم كانوا يف�ضلون ا�ستخدام الف�ؤو�س
احلافية ال�صدئة؛ وذلك طلبا للأجر ،والتما�س ًا للثواب .فكلما كان القتل مت�سما بالوح�شية
والهمجية ازداد ثوابهم عنداهلل تعاىل» (((.ف�أي مفارقة هذه التي يكون فيها القتل الوح�شي
يزيد الأجر والثواب عند اهلل ،وك�أن الإن�سان �أ�صبح قربان ًا و�أ�ضحية يتقرب بها الإن�سان �إىل
خالقه.
كما يقول ال�سارد يف مو�ضع �آخر« :و�إنك كنت .و�إنك لكائن .و�إنك �ستكون .و�إنك يف احلقيقة
 *)1بري�سفال :هو �أحد الف�صاميني يف القرن التا�سع ع�شر ،كان يعاين من حالة من الهذيان ب�سبب جتربة
عا�شها مع �أحد املجموعات املتطرفة ،دخل بعدها يف م�صحة نف�سية ملدة ثالث �سنوات� ،شفي بعدها ،وكتب
حكايته عن مر�ضه العقلي ون�شرها ،من �أجل الدفاع عن حقوق املر�ضى الذهانيني ويدعو �إىل تغيري �سبل
التعامل معهم .وقد كانت ق�صته مدارا للبحث يف العنف اللغوي لدى جان جاك لو�سركل( .ال�سابق)
 )2جان جاك لو�سركل ،مرجع �سابق� ،ص403
 )3ال�سابق� ،ص400
 )4رواية «مرايا مت�شظية»� ،ص135
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مل تكن ولن تكون .ولكنك مع ذلك كنت .ورمبا مل تكن وكنت .ولعلك �أن ال تكون وما كنت.
(((
ولكنك رمبا �ستكون ولكنك مل تكن».
يربز يف هذا الن�ص قلب يف الألفاظ ،وعبارات معكو�سة ،مما ينم عن �ضياع وتال�شي
ال�سارد ،وعدم و�صوله �إىل يقني معني .وهذا القلب يف الألفاظ م�شابه ملا ذكره جان جاك
لو�سركل يف كتابه «عنف اللغة»� ،إذ ي�ست�شهد ببع�ض ماقاله بر�سيفال يف ق�صته:
«�أوان جتربة �أوان التجربة،
وجتربة �أوان جتربة الأوان،
وجتربة �أوان �أوان التجربة.
(((
كنت �أفعل لو كنت �أ�ستطيع ،وكنت �أ�ستطيع لو كان يل.»... ،
ويعلق امل�ؤلف على هذ املقطع ب�أنها و�إن كانت مع�سولة الألفاظ ،ف�إنها حتتوي على عنف
للغة خمبوء حتتها ،وهي و�إن كانت ت�شبه �أهازيج الأطفال ،ف�إنها كانت و�سيلة لإيقاع الأمل
(((
احلاد.
ويف ن�ص �آخر هو رواية «الورم» ،تتجلى كثري من الأو�صاف التي تت�سم بالف�ضا�ضة والعنف،
فكم هو �شديد الأثر الن�ص الذي ي�صف به ال�سارد عدم ت�أثره لوجود �أمه بالقرب منه و�إنه
ينبذها وينبذ كل �شيء ماعدا انتماءه للجماعة الإ�سالمية ،وكم هو كذلك م�ؤثر م�شهد قتل
�أحد الآباء ،لأنه مل يخرب عن مكان ولده« :اندفعت نحو الأب .م�سكته من قمي�صه� .أل�صقته مع
اجلدار وهددته بفوهة حم�شو�شتي �صائح ًا (�ستخربنا عن خمب�أ ابنك �أو �أفجر لك خمك.)..
نظر �إيل م�شدوها ،فاحت ًا عينيه من الهلع والده�شة .امتلأت �أذين بال�صياح والبكاء.»...
وليالحظ القارئ عنف الكلمات و�صداها على ال�سمع�( :أل�صقته يف اجلدار� ،أفجر لك خمك،
امتلأت �أذين بال�صياح والبكاء) ،هذه الكلمات من �ش�أنها �أن حتدث الهلع والفزع يف نف�س
الرائي وال�سامع ،ولكنها ال ت�ؤثر يف نفو�س الإرهابيني ،بل هي تزيدهم قوة وب�أ�س ًا ومتادي ًا يف
وح�شيتهم.
�أما الن�ص الذي بني �أ�سا�س ًا على عنف اللغة ،فهو ن�ص رواية «متاهات ليل الفتنة» ،بني كل
م�شهد �سردي و�آخر ،يجد القارئ ال�سارد ي�ستفزه ب�ألفاظ :ال�صراخ والفزع والعويل .ومن �أول
كلمات املنت احلكائي يربز العنف ،فيقول ال�سارد« :الواحدة �صباح ًا نزلوا كالعقبان اخلرافية
واكت�سحوا املكان ..احتلوا م�سقط ر�أ�س حميدو و�أخذوه على غرة� .ضربوا الأبواب بقوة .دارت
 )5الرواية� ،ص128
 )6جان جاك لو�سركل ،ال�سابق� ،ص406
 )7رواية «الورم»� ،ص290

105

العيون يف حماجرها وخفقت القلوب واحرتقت الأع�صاب� .أخرجوا ال�سكان من جحورهم
و�أفرغوا البنزين وراحت �أل�سنة اللهيب امل�ستعرة تلتهم الأبواب والأ�سرة والفر�ش والق�صدير.
�صراخ وفزع وعويل ي�شقون �صدر الظالم� ،سماء حمراء و�أفق عامر بالرعب� .أرجل ترك�ض
(((
يف كل االجتاهات ..تو�سالت ،بكاء وعواء ،املوت يف كامل عرائه و�سفوره يطرق الأبواب.»..
يت�ضح �أن امل�شهد ال�سابق فيه من العنف املادي واللغوي ماميلأ النف�س خوف ًا وفزع ًا ورعب ًا
من هذا الوح�ش الفار�ش ظالله على كل الأرجاء.
وال يبالغ املرء عندما يقول �أن القارئ حيثما ت�صفح بالرواية� ،ستفاجئه مفردات العنف
�أينما قر�أ ،اللغة يف هذا الن�ص مفزعة ومرعبة ب�أق�صى حد ،فيقول احميدة عن �أحد كوابي�سه
املعا�شة:
«�أنت ال تعرفني النا�س الذين ر�أيتهم يا الك�سندرا..
�أجل ر�أيتهم يقفزون كما الأ�شباح ال�ضائعة .الزمن متوقف مقلوب على ر�أ�سه مثل ح�شرة
كريهة مغلوبة على �أمرها ،عيون حم�شوة بالفراغ الثقيل ،ج�سده تندلق من م�سامه روائح
خانقة� ،أنفا�سه تتزاحم يف �شكل حبات كروية متلأ القلوب التائهة بحرية وك�آبة ال لون
وال طعم لهما ،مالحمه تثري يف الذاكرة �صدى لفحة ال�ضياع وهو�س التيه وال�ضالل �إىل
(((
ماال نهاية».
كيف و�صف ال�سارد الزمن؟ ومب �شبهه؟ وكيف يقول العيون حم�شوة ،فيتخيل ال�سارد ب�أنها
حم�شوة ب�شيء مادي ملمو�س ،و�إذا به تخيب توقعاته عندما يقول :حم�شوة بالفراغ الثقيل..
لغة ال�سارد لغة مليئة باملفاج�آت ،كما هي حمملة ب�شحنات كبرية من العنف ،التي من �ش�أنها
ترهب كل من يقر�أها.
وكل هذا االتقان يف انتقاء املفردات ،واالنحرافات الأ�سلوبية ،لأن الروائي اجلزائري
احميدة عيا�شي ،كمثقف �أ�صيل وملتزم ،يعرف الأثر الذي ترتكه الكلمات ،فيقول على غالف
الرواية اخللفي:
«كلمات...
يقتلون من �أجل كلمات.
ه�ؤالء الذين زج بهم يف ال�سجون كان وراء �أقدارهم كلمات .الدم كانت خلفه كلمات.
 )1رواية «متاهات ليل الفتنة»� ،ص9
 )2الرواية� ،ص266
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اجلرح تخيطه كلمات .الفتنة توقظها كلمات .يف البدء كانت كلمات».

(((

�إذن هذا العمل الروائي كان نتيجة �إميان امل�ؤلف العميق ب�أثر الكلمة يف حياة الإن�سان ،تغري
احلياة وتبني الأجيال ،ولأنها تغري وت�ؤثر كل هذا الت�أثري ،ف�إن �أعداء الكلمة اجلريئة كرث،
وحرا�س الكلمات ،الذين يغتالون الكلمات �أكرث و�أكرث.
ات�ضح مما �سبق �أن �أي حدث روائي ،ال بد �أن ترتبط اللغة ارتباط ًا وثيق ًا به ،وطبيعة اللغة
تتحدث بطبيعة احلدث نف�سه ،فلغة الفرح تختلف عن لغة احلزن ،تختلف عن لغة العاطفة
واحلب .وبالتايل اللغة التي تتحدث عن الإرهاب والعنف والقتل ،ال بد �أن تقع �ضمن ماي�سمى
بـ»عنف اللغة».
* عنف الذاكرة واال�ستدعاء-:

من بني الأ�شياء التي تلفت النظر يف جمموع الن�صو�ص ال�سردية هو عنف الذاكرة
واال�ستدعاء .فما املق�صود بعنف الذاكرة؟ وماهو اال�ستدعاء؟ عنف الذاكرة ناجت عما حتويه
الذاكرة من �أحداث عنيفة ،وذكريات م�ؤرقة ،مما ي�ستدعي تعب ًا �شديد ًا عند تذكرها ،ولكن
يف الوقت نف�سه ف�إن هذا العنف ،الذي مي�س الذاكرة له �إيجابية ،هي ت�شكل هذه الن�صو�ص
الإبداعية ،فلوال ثقل الذاكرة بالذكريات وال�صور والأحداث ملا حدث فعل الكتابة ،اخلال�ص
من الأمل ،من خالل البوح وا�ستدعاء الذكريات ،ولكن هل يكون هذا اال�ستدعاء �سه ًال،
ك�ضغطك على الزر الآيل ،فتخرج لك ال�صور متوالية ب�سرعة �شديدة؟ �أم �أنه يحتاج �إىل تعب
وم�شقة ،م�شقة �إخراج الر�صا�صة من اجل�سد .يالحظ على �سارديي الروايات التعب والوهن
من هذه الذاكرة الثقيلة ،فكيف �سردوا هذه الذكريات؟
يف رواية «بخور ال�سراب» ،يعلن �ساردها جمهول اال�سم �أنه يعاين من ذاكرة مري�ضة معياة
من كرث ماحتمل من الأوهام والأحداث الأليمة�« :أنظر حتت الأر�ض .حتت ركام الأهواء
والأوهام� ،أنظر حتى ال يبقى من دون الرعب ،جنون الكالم ،هو�س الالمعنى ،مر�ض الذاكرة،
(((
ع�صاب الأحالم ..اليبقى �إال قر�أت ماقر�أت».
فييت�ضح �أن ال�سارد نف�سه يعاين من مر�ض يف ذاكرته ،و�أنه يعاين من مر�ض ع�صابي ،وال
يتذكر �إال ما قر�أ ،ينزع كل مام�ضى ،وتبقى القراءة ،واملقروء البد �أن يظهر يف املكتوب،
 )3الرواية ،الغالف
 )4رواية «بخور ال�سراب»� ،ص5
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وبعدها يريد ال�سارد الكالم وا�ستئناف احلديث� ،أنني ال �أملك ذاكرة� ..أعرف �أنني
(((
ال�أح�سن الكالم عن الذاكرة».
كل هذا الكالم يجعل القارئ ي�شكك يف م�صداقية ال�سرد ،وال�سارد ،فال�سارد ال يعرف
حكايته ،والهو ممن يجيدون احلديث عن الذاكرة ،فكيف تنجح العملية ال�سردية؟ وبعد لأي
وم�شقة يعلن ال�سارد �إنه بد�أ با�ستعادة الذاكرة واحلكاية ،فيقول« :تذكرت كل �شيء الآن .متى
بد�أت احلكاية و�أين انتهت» (((.وبعدها يبد�أ ال�سارد ب�سرد حكايته ،وهو ي�شعر باالرتياح ،فقد
تذكر كل �شيء ،كل �شيء .تذكراملوت لي�ضحك عليه� ،إذن الرواية حتمل طابع املوت والعنف،
ولكن كيف وهو يقول�« :أعرف والأحداث هي �أحداث قتل ،فمن الطبيعي �أن يتذكر �أول مايتذكر
املوت ،ومن البديهي �أن يكون ال�سارد يهرب من ذاكرته املحملة بالعنف ،ولكن ال بد �أن يتحدث
من �أجل البوح واخلال�ص.
يف ن�ص �سردي �آخر ،يبدو احلديث عن الذاكرة ك�أمر مهم يف كتابة العمل الق�ص�صي ،هو
ن�ص رواية «�شرفات الكالم» ،التي ي�صرح بها ال�سارد �إنه يكتب من �أجل الراحة واخلال�ص
من ذاكرة مثقلة بالأمل واجلراح ،يكتب رواية حمملة بكل هذه املعاين ،فيذكر« :لهذا...
�أهرب �إليك ـ الليلة ـ كي �أكتب ...كي �أبوح ...بكل اال�سهاب ...بكل الأمل  ...و�أ�سكب الفناجني
جميعها ...على الذي يجثم على ال�صدر ...يخف قلي ًال �أو كثري ًا ...ف�أخلد للراحة ليلة �أو ليلتني
(((
ثم �أذهب للبيا�ض من جديد ...كي �أكتب رواية.»!!...
لو مل تكن ذاكرة ال�سارد حمملة بعنف الذكريات وثقلها ،ويعت�صره الأمل ملا جل�أ �إىل الكتابة
والبوح ،وملا ظهرت هذه احلكاية ال�سردية .ويت�ضح �أن ال�سارد هنا م�ستعد منذ البداية لفعل
الق�ص واحلكي ،بخالف �سارد الرواية ال�سابقة ،الذي يعاين منذ البداية تعبا وم�شقة يف
التذكر ،واال�ستدعاء.
�أما �سارد رواية «متاهات ليل الفتنة» ،فهو يعاين معاناة �أليمة ،ويكابد مكابدة �شديدة من
جراء ذكرياته ،ذكريات تلك الطفولة الغابرة التي مل تنعم بالراحة والهناء« :هل حاول �أن
ي�ستعيد من خالل املداعبة يف �آخر الليل وهو الذي كاد �أن ميوت من العياء ذكريات طفولته
(((
الغابرة والقابعة يف تالفيف ذاكرته املوغلة يف الظالم؟».
ولكن ذاكرته مل تكن مثقلة من الذكريات العنيفة وح�سب ،بل كانت هذه ت�شكو من
 )1ال�سابق� ،ص7
 )2ال�سابق� ،ص16
 )3رواية «�شرفات الكالم»� ،ص14
 )4رواية «متاهات ليل الفتنة»� ،ص218
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الفو�ضوية وعدم التما�سك ،من �شدة املعاناة وت�سارع الأحداث ،ولأن الو�ضع الراهن الذي
يعي�شه ال�سارد مل يكن و�ضع ًا �سلمي ًا ،بل هو يعي�ش حرب ًا �أهلية وطائفية ،متنعه من العي�ش
يف �صفاء من الذهن ،بحيث ي�ستطيع ا�ستدعاء كل مايريد ا�ستدعاءه ب�سهولة؛ لأنها ذاكرة
م�صابة بالوهن وال�شيخوخة ،فيقول« :راحت �صور اللقاء مع اجلرنال املتقاعد تعيد نف�سها
(((
عليه من خالل �شريط الذاكرة املتقطع ب�شكل فو�ضوي وغري متما�سك».
وي�ؤكد الباحث نبيل �سليمان يف كتابه «الكتابة واال�ستجابة» على �أهمية فعل التذكر،
وا�ستدعاء الذاكرة يف فعل احلكي ،وجناح العملية ال�سردية ،ويقر ب�أن رواية «البدد» للروائي
ادوارد اخلياط لو �أتيح ل�ساردها خليل احلطيني الن�سيان ،ال ا�ستحال وجود الرواية ،فيقول»:
لكن الن�سيان لو �أمكن ال ا�ستحالت الرواية.
لذلك تنهمر بحرية طربية وحب الدوم ،كما تنهمر على �سراب ذكريات �أبيها وهي يف
(((
الثامنة.»..
واال�ست�شهاد هنا ،هو من �أجل التدليل على �أهمية الذاكرة والتذكر يف ا�ستدعاء �أحداث
ال�سرد ،ويف جناح العملية ال�سردية ،بغ�ض النظر عن االختالف املو�ضوعاتي بني املتون
احلكائية ـ مو�ضع املقاربة ـ واملنت احلكائي ال�سابق.
يت�ضح �أن ذاكرة ال�سارد ـ رمز املواطن اجلزائري ـ بها عنف وتعب ووهن من جراء ما
التقطه من �صور للعنف والدمار يعم الأرجاء .ومل يكن اجلزائري وحده يعاين من عنف
الذاكرة وعنفها ،بل يبدو �أن التعب وال�شقاء هو من ن�صيب العربي حيثما حل ،والروايات التي
حتمل ا�سم الذاكرة وهمها كثرية ،من مثل «ذاكرة اجل�سد» لأحالم م�ستغامني ،و»ذاكرة من
ورق» ،و»ذاكرته املتعبة» للقا�ص ال�سوري �صبحي الد�سوقي ،الذي ي�شكو من ذاكرته ،ويح�س
�أنها تقتله بالأحداث امل�أ�ساوية ،فيطلب ويتو�سل طبيبه املعالج �أن يخل�صه من ذاكرته« :جاهد
كي يو�صل �إىل الطبيب حاجته املا�سة �إىل ا�ستعادة تعب ذاكرته ومر�ضها وجمودها ،وتو�سل
�إليه �أن يعمل على �إعطاب ذاكرته ،م�ؤكد ًا للطبيب ا�ستعداده لدفع مايطلب منه من الأموال
(((
التي �سترتتب عليه لقاء �إنقاذه مما ميتلئ به».
ولو بحث يف الن�صو�ص الروائية �أكرث و�أكرث ،لوجد الباحث نف�سه �أمام مبحث خا�ص ينفرد
 )5الرواية� ،ص202
 )6نبيل �سليمان« ،الكتابة واال�ستجابة» ،احتاد الكتاب العرب ،دم�شق ،الطبعة الأوىل 2000م� ،ص38
� )7صبحي د�سوقي« ،ذاكرته املتعبة» ق�صة ق�صرية ،جملة «املعرفة» ،وزارة الثقافة ال�سورية ،العدد ،515
�آب 2006م� ،ص204
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با�سم «عنف الذاكرة» ،ولكن هذه عينة من �أجل التدليل على واحدة من جتليات العنف ،هي
«عنف الذاكرة واال�ستدعاء».
يف نهاية هذا الف�صل ،ات�ضح �أن للعنف جتليات عديدة ،بد�أت من �أب�سط الأ�شياء حتى
�أكربها ،م�شكلة لوحة متعددة الأطراف ،لوحة ت�صور م�أ�ساة الإن�سان اجلزائري ،و�أثر الإرهاب
عليه ،فماتت وتعطلت لغة احلياة الطبيعية لتحل حملها لغة املوت والفناء ،لغة ال حتمل من
املعاين الإن�سانية �سوى اخلوف واحلذر وموت القيم اجلميلة ،يف ف�ضاء ن�صي �شاحب رمادي
كئيب.
وهذا �إن دل على �شيء فهو يدل على مقدرة الكاتب اجلزائري على ر�سم �صورة كاريكتريية
�ساخرة من الواقع ،من خالل توظيف �أ�شياء العامل اخلارجي بطريقة مثرية ومده�شة ،جتعل
القارئ يتماهى مع الن�صو�ص ليدين العنف بكل �صوره و�أ�شكاله .كما يت�ضح للقارئ كذلك
�إن« :قراءة الن�ص ال�سردي احلديث تف�ضي �إىل اكت�شاف �أ�شياء تتكرر بني ن�ص و�آخر يوظفها
�أ�صحابها ب�صورة مغايرة ولكنها التخفى على املتابع ،والأمر لي�س متوقف ًا عند تكرارها و�إمنا
(((
تكاملها بني الن�صني».
�إذ تتكامل بني الن�صو�ص الروائية هذه الأ�شياء لت�شكل داللة معينة ،تختلف �أو تتفق بني
قا�ص وقا�ص ،لت�شكل ملمح ًا فني ًا من املالمح التي تكون الن�ص ال�سردي.

 )1د .م�صطفى ابراهيم ال�ضبع« ،الأ�شياء وت�شكالتها يف الرواية العربية» درا�سة ،حوليات الآداب والعلوم
االجتماعية ،جمل�س الن�شر العلمي ،جامعة الكويت ،الر�سالة  ،213احلولية الرابعة والع�شرون-2003 ،
2004م� ،ص83
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متهيد :
يتوزع هذا الباب على ثالثة ف�صول ،تتناول تقنيات ال�سرد والعنا�صر الأ�سا�سية لأي عمل
�سردي ،وهذه الف�صول تبحث يف ثالثة من العنا�صر ال�سردية التي �شكلت ملمح ًا �سردي ًا يف
الروايات مو�ضع الدرا�سة وهي:
 - 1م�س�ألة العنونة
 -2التنا�ص
- 3ال�صوت ال�سردي
وهذه العنا�صر الثالثة ال تعد وحدها امللمح الأ�سا�سي يف الروايات املدرو�سة هنا ،ولكن مت
انتقا�ؤها بناء على �ضوابط معينة� ،أو ًال :لأن حيز الأطروحة ال ي�سمح ب�أن يتطرق �إىل جميع
مكونات ال�سرد يف الأعمال املدرو�سة .ثاني ًا� :أن كال من( :م�س�ألة العنونة ـ والتنا�ص ـ وال�صوت
ال�سردي) �شكلت عالمات فارقة ومميزة للأعمال املدرو�سة ،فم�س�ألة العنونة قد �أخذت حيز ًا
كبري ًا من اهتمام املبدعني اجلزائريني ،وكانت عناوين الأعمال الأدبية عالمات بارزة يف
�إنتاج الكثري من الدالالت التي جتعل من القارئ ،يعطيها الكثري من ت�أويالته ،وهذا �أمر �سوف
ي�أتي ذكره يف جماله ويف حيزه .كما �أن التعالق الن�صي �شكل مكون ًا �أ�سا�سي ًا يف بناء الأعمال
الروائية ،فالروايات قد اتخذت من التنا�ص مع التاريخ العربي الإ�سالمي مرجعية ،حتاول
من خاللها فهم ما يحدث يف الراهن اجلزائري .وكذلك ال�صوت ال�سردي ال ميكن جتاوزه
يف هذه املقاربة؛ لأن العمل ال�سردي ال ميكن �أن ي�صلنا �إال من خالل �سارد وهذا ال�سارد له �أثر
كبري يف الروايات ،فهذا ال�سارد قد يكون �إحدى ال�شخ�صيات الأ�سا�سية ،ومرات يكون قد �أتقن
لعبة ال�سرد فيكون متخفي ًا وغري وا�ضح املعامل ،ال�سارد هو الذي يخرب القراء بالأحداث �إما
بطريقة مبا�شرة �أو غري مبا�شرة �إما بتقنية م�ألوفة �أو غري م�ألوفة ،وبراعة ال�سارد يف عر�ض
الأحداث خري دليل على براعة وحذاقة م�ؤلف هذا العمل دون ذاك.
وكما �أن الباب الأول يتحدث عن م�ضمون هذه الروايات ،ف�إن هذا الباب يتحدث عن �شكلها
وثنائية ال�شكل وامل�ضمون ،هي من �إحدى الثنائيات التي اهتم بها النقد احلديث واعترب جناح
�أي عمل من الأعمال الأدبية يعتمد على تكاف�ؤ دفتي هذا العمل :ال�شكل وامل�ضمون ،وعليه ف�إن
احلكم على الروايات اجلزائرية ـ مو�ضع الدرا�سة ـ يعتمد على التوازن بني هذين العن�صرين
و�أال يطغى �أحدهما على الآخر ،فمن غري املعقول �أن ي�أخذ املو�ضوع مث ًال حيز ًا كبري ًا يف العمل
على ح�ساب فنية و�أدبية الرواية ،كما �أنه من غري امل�ست�ساغ �أن يطغى العمل الأدبي للأ�ساليب
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الفنية املتنوعة التقنيات ال�شكلية من دون مادة مو�ضوعية ،تتحدث عن مو�ضوع �أو فكرة من
الأفكار التي ت�شغل الإن�سانية ،فهذا يلغي ر�سالة الفن ال�سامية.
وفيما يلي عر�ض للف�صول الثالثة ،يليها خامتة تبحث يف فنية الروايات ومدى قدرتها على
الإملام بهذين العن�صرين (ال�شكل وامل�ضمون) ،وعدم طغيان �أحدهما على الآخر.
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م�س�ألة العنونة م�س�ألة من امل�سائل التي �أوالها النقد احلديث �أهمية كبرية يف درا�سته،
و�أ�صبحت جمال ا�شتغال العديد من النقاد والدار�سني الغرب والعرب يف الآونة الأخرية،
والعنونة� ،أي عناوين ،الكتب يف حقيقة الأمر هي مو�ضع اهتمام كل من املبدع (�شاعر ـ روائي ـ
ناقد ـ م�سرحي) والناقد والقارئ؛ فالقارئ �أول ما ي�شغله �أو يلفت انتباهه هو العنوان ،فالعنوان
ُيغري القارئ يف معظم الأحيان لقراءة هذا الكتاب �أو ذاك لكي يفك رموزه ويعرف الأ�سرار
التي يحويها هذا الكتاب بني دفتيه ،في�صبح العنوان مثل ال�شيفرة بني املر�سل واملر�سل �إليه،
و�إن كان هذا الو�ضع بالن�سبة للقارئ ،فبالت�أكيد �سيكون الأديب مهتم ًا بالعنوان لعدة �أ�سباب:
ال�سبب الأول :هو �أنه و�سيلة من و�سائل الإغراء ،التي يتخذها الأديب لكي يقبل القراء على
م�ؤلفاته .لي�س من �أجل الو�صول وال�شهرة فح�سب بل من �أجل �أن يو�صل الكتاب وم�ضامينه
الفكرية �إىل اجلمهور من �أجل �إحداث الأثر الذي يرجوه.
وال�سبب الثاين :يتعلق بالعملية الإبداعية نف�سها فالكاتب �أو امل�ؤلف واملبدع عليه �أن يعتني
اعتناء بالغ ًا بعمله بدء ًا من العنوان حتى �آخر كلمة يف م�ؤلفه؛ فاختيار العنوان املنا�سب املعرب
عن العمل يعد من عالمات �إجادة الأديب ،وكما ي�سميها د .مر�سل العجمي يف �أحد م�ؤلفاته:
«الو�سم والر�سم� :شعرية العنوان يف ق�ص�ص �سليمان ال�شطي»(((� .أي �إن العنوان ي�صبح مبثابة
الو�سم وال�سمة املائزة للعمل الأدبي ،كما �أنه يت�ضح عرب ال�صفحات الآتية �أهمية العنوان يف
قراءة وفهم وحتليل العمل الأدبي بالن�سبة للقارئ والناقد ،ومن هنا ت�أتي �أهمية العنوان
بالن�سبة للناقد.
و�سيميائية العنوان تدخل يف نطاق الدرا�سات ال�سيميائية ،التي تعنى بدرا�سة العمل الأدبي
وحتليله بكافة جوانبه .وال�سيمياء لدى بريو �أو ال�سيميوطيقا عند بري�س �أو ال�سيمولوجيا لدى
روالند بارت يف كتابه «عنا�صر ال�سيمولوجيا»((( ،كلها تعرب عن مفهوم واحد ،هو علم الداللة
الذي ي�شتغل على حتديد البنيات العميقة املتخفية وراء البنيات ال�سطحية املتمنظرة
 )1د .مر�سل فالح العجمي« ،الو�سم والر�سم� :شعرية العنوان يف ق�ص�ص �سليمان ال�شطي» ،جملة درا�سات
اخلليج واجلزيرة العربية ،جمل�س الن�شر العلمي ـ دولة الكويت عدد 117ـ �إبريل 2005م
 )2د .جميل حمداوي ال�سميوطيقا والعنونة ،جملة عامل الفكر ،املجل�س الوطني للثقافة والفنون والآداب،
دولة الكويت ـ العدد الثالث ـ يناير/مار�س 1997م
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فونولوجيا وداللة .وهي «درا�سة �شكالنية» للم�ضمون ،متر عرب ال�شكل مل�ساءلة الدوال من �أجل
حتقيق معرفة دقيقة باملعنى.
كما يحددها بريو بقوله�« :إنها العلم الذي «يهتم بدرا�سة �أنظمة العالمات اللغات� ،أنظمة
(((
الإ�شارات ،التعليمات� ...إلخ ،وهذا التحديد يجعل اللغة جزء ًا من ال�سيمياء».
وتعد ال�سيميوطيقا منهج ًا للتحليل تفرع منها العديد من املدار�س واالجتاهات ،من مثل
االجتاه الأمريكي لدى بري�س واالجتاه الفرن�سي لدى العديد من النقاد مثل جوليا كر�سيتينا
وبارب وميرت ،واالجتاه الرو�سي لدى ال�شكالنية الرو�سي واالجتاه الإيطايل لدى �أمربتو �إيكو.
وعلى �سبيل املثال عند روالند بارت يت�ضح اجتاه �سيميولوجيا الداللة ،الذي يحدده يف كتابه
«عنا�صر ال�سيميولوجيا» ب�أنها �أخذت من الثنائيات التالية :اللغة والكالم الدال واملدلول،
املركب والنظام .ومن خالل الل�سانيات حاول بارت �أن يدر�س الظواهر ال�سيميولوجية،
باعتبارها �أنظمة املو�ضى والأ�ساطري والطبخ لفهم م�ستوى حياة الأ�شخا�ص ،ف�أي فرد يوحي
مب�ستواه املعي�شي والطبقي و�سيارته وغريه من الأمور التي تعد دا ًال حلياته وظروفه املعي�شية.
وال�شاهد يف ذكر ال�سيموطيقا واجتاهاتها هو القول �إن الدرا�سات ال�سيميوطيقية �أولت
العنوان �أهمية كبرية يف درا�ستها ،لأنها تعده« :م�صطلح ًا �إجرائي ًا نا�صع ًا يف مقاربة الن�ص
الأدبي ومفتاح ًا �أ�سا�سي ًا يتو�سل به املحلل للولوج �إىل �أغوار الن�ص العميقة قا�صد ًا ا�ستنطاقها،
وي�ستطيع العنوان �أن يقوم بتفكيك الن�ص ،من �أ�صل تركيبه ،عرب ا�ستكناه بنياته ،الداللية
(((
والرمزية و�أن ي�ضيء لنا يف بداية ما �أ�شكل من الن�ص وغم�ض».
والعنوان بذلك يعترب العتبة الأوىل لقراءة الن�ص ،وفهمه وفهم دالالته وم�ضامينه ،وهو
�أول �شيء يقف �أمامه الدار�س ليحاول قراءته وا�ستنطاقه ،ولكن ال�س�ؤال هنا ،هل جمرد قراءة
العنوان للوهلة الأوىل جتعل القارئ يفهم كنهه ومغزاه واملق�صد من وراء العمل الأدبي؟!
الإجابة بالطبع ال ،فالعنوان ال يتجلى وال يفهم فهم ًا تام ًا �إال بعد قراءة �آخر كلمة من الن�ص
والن�ص.
والعالقة بني العنوان والن�ص هي عالقة تبادلية ،فالعنوان
كما يعترب العنوان م�سند ًا �إليه ،بينما اخلطاب يعترب م�سند الكل كما يت�ضح بالر�سم
التايل:
 )1ال�سابق� ،ص81
 )2ال�سابق� ،ص96
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كما �أن العنوان يكون عبارة عن ر�سالة« :وهذه الر�سالة يتبادلها املر�سل واملر�سل �إليه،
ي�ساهمان يف التوا�صل املعريف واجلمايل ،وهذه الر�سالة م�سننة ب�شفرة لغوية ،يفككها
(((
امل�ستقبل».
�إن �أبرز املهتمني يف درا�سة العنونة من الباحثني والنقاد جريارجينيت ،الذي اهتم
بالبوطيقا �أو بال�شعرية يف العديد من م�ؤلفاته مثل «اخلطاب ال�سردي» و»عتبات» و»طرو�س»
خ�ص�ص للعنونة درا�سات حتت ا�سم «الن�ص املوازي» الذي يق�صد به« :هو ما ي�صنع به الن�ص
من نف�سه كتاب ًا ويقرتح ذاته بهذه ال�صفة على قرائه ،وعموم ًا على اجلمهور� ،أي كل ما يحيط
(((
بالكتاب من �سياج �أويل ،وعتبات ب�صرية ولغوية».
ويتفرع الن�ص املوازي (املنا�ص) من التعاليات الن�صية التي ُيق�صد بها :تعليق الن�صو�ص
بع�ضها ببع�ض بطريقة مبا�شرة �أو �ضمنية ،من مثل :املقدمات ،كلمات النا�شر ،العناوين
الرئي�سة ،والعناوين الفرعية ،وال�صور ،والإهداء ،وحيثيات الن�شر.
والعنوان لدى جينيت ينق�سم �إىل ثالثة �أق�سام :
 )1العنوان (الأ�سا�س �أو الرئي�س)  )2العنوان الفرعي  )3التعيني اجلن�سي
ويحدد جينيت للعنونة �أربعة وظائف �أ�سا�سية هي:
 )1الإغراء  )2الإمياء  )3املو�صف  )4التعيني.

(((

وكل هذه التفا�صيل والت�صنيفات ت�ؤكد �أن كل ما يوجد بني دفتي �أي كتاب من عنوان
ومقدمات ور�سومات الغالف وغريها ،كل له عمل وظيفي داخل العمل الفني ،وكلها �إ�ضاءات
و�إ�شارات تنري طريق القارئ ال�ستكناه م�ضامني الن�ص� .أما بخ�صو�ص التق�سيمات الثالثة
لعناوين الن�ص بكونها �أ�سا�سية وفرعية �أي العنوان الأ�سا�سي الذي يو�سم به الكتاب ،والعنوان
 )3ال�سابق� ،ص100
 )4ال�سابق� ،ص103
 )5ال�سابق� ،ص106
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الفرعي هو العنوان الذي يتكون مث ًال �أول ف�صل ،وكل عنوان يحمل داللة لهذا الف�صل ،وت�شكل
جميعها داللة الن�ص ب�أكمله ،والتعيني اجلن�سي هو الإ�شارة �أو التحديد ب�أن هذا الن�ص هو
درا�سة �أو رواية �أو م�سرحية �أو ديوان �شعر.
�أما وظائف العنونة الأربعة التي حددها جينيت فهي قد تنطبق �إحداها على ن�ص �أو قد
ميار�س العنوان �أكرث من وظيفة ،فحق ًا هناك كتب تغريك بعناوينها وت�ستفزك حتى تتم
قراءتها ،وتفهم املق�صود منها من مثل عناوين «�أحالم م�ستغامني» التي دائم ًا ما تثري انتباه
القارئ وت�ستفزه مثل « :ذاكرة اجل�سد»« ،فو�ضى احلوا�س»« ،عابر �سرير» ،كلها عناوين مثرية
وال متكن القارئ من نف�سها حتى يقوم بقراءة متفح�صة ومت�أنية ،يفهم املرامي واملق�صود
منها.
كما �أن العنوان كذلك يقوم بعملية الو�صف للعمل وامل�ضمون من مثل رواية «الطاعون»
لألبري كامو ،التي ت�صف حالة مدينة لندن حني �أتاها مر�ض الطاعون وكيف كان حال �شخو�ص
الرواية .بينما تقابل القارئ ن�صو�ص �أخرى حتمل عناوين �إيحائية توحي بال�شيء ولكنها ال
تذكره �صريح ًا من مثل رواية «ا�سمي الأحمر» للروائي الرتكي �أورهان باموك ،هذا العنوان
الذي يثري الده�شة والغرابة ويحمل بني طياته �إ�شارة ال تفهم �إال بعد قراءة مت�أنية للرواية،
ف�إذا بالروائي يق�صد بالأحمر هو الدم الناجت عن �أحداث القتل بني جمموعة من الفنانني،
الذين ي�شتغلون على التحف واللوحات ،فيالحظ �أن بع�ضهم يكيد لبع�ض ،ويقتلون بع�ض من
�أجل لوحة �أو من �أجل �أن يحاز �أحدهم على لقب �شيخ ال�صنعة ،فيكون ا�سمي الأحمر هنا هو
الإ�شارة �إىل وجه وجانب م�أ�ساوي من جوانب هذه املهنة �أال وهو اجلانب الدموي والب�شع .وك�أن
الأبطال لها �أكرث من ا�سم واال�سم الذي طغى عليهم هو الأحمر لون الدم والقتل والغدر.
وغري هذا ف�إن العناوين لها تق�سيمات ووظائف �أخرى �سوف تذكر يف وقتها املنا�سب.
ويتبقى الآن مناق�شة مقولة �أوردها الكاتب د .جميل حمداوي يف مقالته املعنونة بـ» ال�سيمياء
(((
والعنونة»
�إذ ي�ؤكد يف هذه املقالة اعتماد ًا على مقالة جلان كوهني� ،إن النرث يعتمد ب�شكل �أ�سا�سي على
العنوان ،بينما ال�شعر فال يعتني بهذا الأمر �إذ �أنه قد يكون مطلع الق�صيدة مبثابة العنوان ،يف
قوله« :وي�ؤكد كوهن على �أن النرث علمي ًا كان �أو �أدبي ًا يتوفر على العنوان ،والقواعد املنطقية،
بينما ال�شعر ميكن �أن ي�ستغني عن العنوان ،مادام ي�ستند �إىل الال�إن�سجام ،ويفتقر �إىل الفكرة
 )1ال�سابق� ،ص97
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الرتكيبية التي توحد �شتات الن�ص املبعرثة ،وبالتايل قد يكون مطلع الق�صيدة عنوان ًا»

(((

وهذه العبارات حتتاج �إىل مناق�شة و�إعادة نظر� ،إذ �إنه من املنطقي �أن النرث يحتاج �إىل
عنوان �أ�سا�سي وعناوين فرعية تربط بني �أجزائه ،و�أن ال�شعر يف املا�ضي ال ي�ستند �إىل عنوان
ويعرف من قافيته �أو مطلع الق�صيدة ،ولكن هل ي�صدق هذا القول يف ع�صرنا احلديث ،وهل
ت�ستغني الق�صائد ال�شعرية عن العناوين ،باالكتفاء مبطلع الق�صيدة �أو ب�أول بيت ،الإجابة :هو
�أن العنونة �أ�صبحت �أ�سا�سية يف كل من ال�شعر والنرث ،وجميع ال�شعراء الآن يعتنون بعناوين
ق�صائدهم ودواوينهم عناية فائقة ،ومثلما اهتم الروائيون بالعنونة وبوظائفها ،يالحظ �أن
كثري ًا من ال�شعراء يعطون العناوين الكثري من االهتمام بل �إنهم يرونه جزءا ال يتجز�أ من
العمل الإبداعي الذي يقومون به.
يتبقى الآن احلديث عن الن�ص املوازي �أو الن�صية املحاذية لدى جينيت ،الذي خ�ص�ص لها
مبحث ًا خا�ص ًا يف كتابه «عتبات الت�أويل» ويق�صد بها كما ذكر �سابقا ب�أنها العناوين الأ�سا�سية
والفرعية وامل�ؤثرة والتعليقات ،وغريها كما قد و�ضحت باملخطط التف�صيلي� ،إذ �إن جينيت
يعترب �أي ن�ص ينق�سم �إىل ق�سمني :ن�ص منت ،يعتربه متوالية من جمل لفظية حتمل داللة
حمددة (((،والآخر هو ن�ص مواز يعترب جمموعة من النتاجات تقدم الن�ص املنت �إىل القارئ.
وقد �أ�سمى جينيت هذه النتاجات بـ «الن�صو�ص املحاذية» ،لأنها «ت�شكل تخوم ًا حماذية
(((
للن�ص ،وعتبات يقف عليها القارئ قبل �شروعه يف قراءة الن�ص»
وبذلك تكون الن�صية املحاذية هي عملية �أ�سا�سية يف قراءة العمل الأدبي ،كما تعترب �إحدى
القناديل التي ي�سري بها قارئ العمل الأدبي من �أجل قراءته وفهمه وت�أويله ،و�إنها تعمل على
تقريب عملية التوا�صل بني القارئ والن�ص.
ولقد اتخذت العنونة العديد من الأمناط التي تنق�سم �إليها ،وهي عديدة  ،وقبل الولوج
�إليها يتعني �إعطاء مثال تطبيقي على الن�صو�ص املحاذية من بني ما يتوافر من ن�صو�ص
روائية جزائرية ،وليالحظ القارئ كيف �أن الأدباء والروائيني قد �أولوا هذه الن�صية املحاذية
اهتمامهم ،وقد وظفوها يف �أعمالهم الأدبية ،ليكون املثال التطبيقي هو رواية «الويل الطاهر
يعود �إىل مقامه الزكي».
 )2جميل حمداوي �ص98
 )3مر�سل فالح العجمي «�شعرية الن�صية املتعالية ،نظرية جريار جينيت» ،جملة كلية دار العلوم ،جاممعة
القاهرة ،جمهورية م�صر العربية ،عام 1426هـ ـ 2006م� .ص25
 )4ال�سابق �ص26
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كما جتدر الإ�شارة �إىل �أنه �سوف يعتمد على تق�سيمة الن�ص القادم على بحث الدكتور
مر�سل فالح العجمي� ،سابق الذكر� (((،إذ ي�ضيف كل ما يتعلق بالكتاب ويت�صل به مبا�شرة
يف ن�سخته هو ن�ص النا�شر املت�صل بالن�ص املنت ومن عالماته ما يلي ـ مع التطبيق من رواية
الطاهر وطار:
�أ ـ ا�سم امل�ؤلف :الطاهر وطار.
ب ـ �ألقاب امل�ؤلف :ال يوجد.
(((
ج ـ عنوان الكتاب« :الويل الطاهر يعود �إىل مقامه الزكي «
د ـ حتديد جن�س الكتاب( .رواية)
هـ ـ ا�سم دار الن�شر و�شعارها( :روايات الزمن)
ـ العناوين ـ العنوان الرئي�س والفرعي والعناوين الداخلية.
وقد ذكر العنوان الرئي�س ،بينما العناوين الفرعية يف الرواية مق�سمة وكثرية ،تبد�أ بـ
الع�ضباء وتنتهي بهبوط ا�ضطراري .و�سوف تدر�س كل هذه العناوين بغية معرفة ما حتمله من
دالالت يف الف�صول نف�سها ويف العمل الروائي ككل.
ـ �صفحة التقريظ :وتتجلى يف كلمات النا�شر من مثل املقدمة التي حتدث بها د� .سعيد
يقطني يف بداية الرواية ،وعلى الغالف� ،إذ يتحدث عن الرواية ومكانتها بني الروايات ويقدم
مثل امللخ�ص عن الرواية و�إحداثها ب�إ�سلوب �شائق ،وميهد للظروف التاريخية التي يتعاي�ش
معها الن�ص مثل قوله« :ت�ضعنا الرواية يف �صلب «ال�ش�أن اجلزائري»� ،ش�أننا جميع ًا كقراء
(((
للتخييل ال�سردي اجلميل .ولكنها تقدمه بعيدا عن الواقعية الفجة واملعاجلات التهويلية».
 5ـ الإهداء والتوقيع:
وهذا يظهر يف الإهداء الذي كتبه الطاهر وطار بداية الرواية� ،إذ يوجه �إهداءه على النحو
التايل:
�إىل عمالقي الفكر العربي املعا�صر املرحوم الدكتور ح�سني مروة.
والدكتور حممود �أمني العامل �أطال اهلل يف عمره.
 )1مر�سل فالح العجمي� ،شعرية الن�صية املتعالية ،نظرية جريار جينيت� ،ص27
 )2الطاهر وطار« ،الويل الطاهر يعود �إىل مقامه الزكي»  ،روايات الزمن ،الدار البي�ضاء ـ الطبعة الأوىل
2000م� ،ص6
 )3غالف الرواية
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قد نتحايل على النهر فنح�صر ماءه ،و�إن يف بركة ،ون�ستحم فيه مرتني ،ولكن لن ن�ستطيع
اال�ست�ضاءة بنور ال�شمعة الواحدة مرتني.
ج ـ وطار.
6ـ الت�صدير :وهو ما ذكر من مقالة النا�شر د� .سعيد يقطني.
 7ـ املقدمة :وقد قدم الطاهر وطار لروايته هذه مبقدمة �أو مبا ي�شبه املقدمة على ح�سب
قوله ،يف مقدمة تعد ن�صا �شارح ًا ،و�شمعة ت�ضئ دهاليز روايته ،التي حتتاج �إىل �أكرث من
مقاربة تاريخية ودينية و�سيا�سية ولغوية وفنية حتى يتمكن منها القارئ ،وقد يف�شل يف نهاية
املطاف! فيقول الروائي�“ :إنها املقدمة وما ي�شبهها”.
�إنارة للقارئ وللناقد والباحث ،خا�صة ذلك الذي يقر�أ الأعمال الأدبية لهذا الكتاب �أو ذاك،
(((
معزولة عن بع�ضها وعن م�سار الكاتب وعن �شخ�صيته التي اكت�سبها على مر ال�سنني”
ويقول يف مو�ضع �آخر من مقدمته:
«رمبا من هنا ،ت�أتي �ضرورة �أن ي�ضع املبدع كالم ًا غري �إبداعي لعمله ،ي�سميه كلمة امل�ؤلف
(((
�أو مقدمة �أو ما ي�شبه ذلك»
وهو بذلك قد �أو�ضح �أنه ك�أديب يحتاج �إىل �أن يقدم بع�ض الإ�ضاءات التي يوجه من خاللها
قراءه �إىل امل�سلك ال�صحيح يف قراءة العمل الأدبي ،ويو�ضح بع�ض املرامي التي يق�صدها
الروائي من وراء هذا العمل.
�إذ يو�ضح م�ساره الفكري �أو �أيديولوجيته املتبعة يف هذا العمل �أو ذاك ،وهذه تعترب �شجاعة
من الطاهر وطار عندما يقول يف ثنايا مقدمته ب�أنه كاتب �سيا�سي ،ويدين ما يحدث يف بالده
من �أعمال �إرهابية ،من خالل تبنيه وجهة نظر الإرهابي والطريقة التي يفكر بها ،وك�شف
العقلية التي نطلق منها فيما يقوم به من �أعمال.
وال�س�ؤال هنا هو :هل كل ما يقوله الأديب واملبدع عن عمله يجب ت�صديقه وتطبيقه يف
القراءة والأخذ به ،من دون الت�أمل به ومعرفة مالب�سات العمل وال�سياقات والظروف املحيطة
به� ،أال يكون �أديب ما يقول �إنه يتحدث عن ناحية جمالية فنية ،وهو قد يرمي �إىل �أهداف
�سيا�سية ،ولكنه من باب اخل�شية والتقية من وط�أة ال�سلطة يف بالدة يتحدث عن هذا اجلانب
�أو ذاك.
 )4الرواية �ص10
 )5الرواية �ص12
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وهذا لي�س من باب الت�شكيك يف م�صداقية املبدعني ،ولكنه يكون من باب الدعوة �إىل
قراءة العمل من �أكرث من ناحية تاريخية واجتماعية ولغوية ،ومن معرفة جميع املالب�سات
التي �أحاطت بالعمل ،مع احلر�ص على جعل العمل الأدبي هو املرجع الأول والأخري يف النقد
والتحليل.
هذا مثال تطبيقي من رواية الويل الطاهر حول الن�صو�ص املحاذية يف العمل ،وقد اتخذت
هذه الرواية مثال لأنها ا�شتملت على العديد من عالمات الن�ص املحاذي.
فيما يلي ذكر لأمناط العنونة ال�شائعة ،وتق�سيم عناوين الروايات ـ مو�ضع املقاربة ـ ح�سب
هذه الأمناط ،وهي �أمناط ثالثة كما يق�سمها د .مر�سل فالح العجمي يف درا�سته« :اخلطاب
الروائي يف الكويت� :أمناط العنونة وم�ستويات ال�صوت ال�سردي» ،وهذه الأمناط هي:
			
1ـ العنوان املبا�شر.

2ـ العنوان غري املبا�شر.

			
3ـ منط العنوان املكون.

4ـ منط العنوان العر�ضي.

وبالرجوع �إىل البحث �سابق الذكر� ،سوف يتم تو�ضيح املق�صود بكل منط من �أمناط
العنونة:
1ـ منط العنوان املبا�شر :هو الذي �شكل عالمة ناجزة� ،إذ «يتطابق العنوان يف مرجعه ليقدم
(((
داللة ناجزة تتعلق برحلة جمهولة� ،أو بفتاة حمددة� ،أو حيز جغرايف».
2ـ منط العنوان غري املبا�شر :وهو الذي ال يقدم داللة ناجزة من جمرد قراءته ،بل ال يفهم
وال يعرف املق�صود منه �إال بعد قراءة فاح�صة للعمل الأدبي ،وهو قد يفتح للقارئ عند
قراءته �أكرث من احتمال� ،إال �أنه بعد االنتهاء من قراءة الن�ص تتحدد داللته النهائية.
(((
ويق�سم د .مر�سل فالح العجمي منط العنوان غري املبا�شر �إىل �أربع دوائر داللية هي:
�أ ـ دائرة داللية مفتوحة :وهي تكون عندما ال يرجع امل�ؤلف العنوان �إىل الن�ص وال �إىل
خارجه.
ب ـ دائرة داللية ذاتية :وهذه تتجلى يف �أن يرجع امل�ؤلف العنوان �إىل الرواية.
ج ـ دائرة داللية خارجية :وتكون عندما يرجع امل�ؤلف العنوان �إىل �أحداث حتدث �أو حدثت
خارج الن�ص.
 )1مر�سل فالح العجمي ،اخلطاب الروائي يف الكويت� :أمناط العنونة وم�ستويات ال�صوت ال�سردي ،جملة
العلوم الإن�سانية ،جمل�س الن�شر العلمي ،جامعة الكويت ،العدد  ،92خريف 2005م� ،ص15
 )2ال�سابق� ،ص16 ،15
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د ـ دائرة داللية نقي�ضة :وهو بهذه يحيل العنوان �إىل الرواية ،لكنه ي�ضع عنوان ًا يناق�ض
مو�ضوع الإحالة.
3ـ منط العنوان املكون :ويق�صد به د .مر�سل العجمي ب�أنه «العنوان ي�ؤدي يف هذه احلالة دور ًا
(((
مهم ًا يف تكوين عنا�صر العامل الروائي».
وي�ضرب مث ًال على هذا النمط من العنونة رواية «املر�أة والقطة»� ،إذ يو�ضح �أن العنوان
هو نف�سه يتحدث عن عن�صرين مكونني للرواية ،فاملر�أة هي عمة البطل ،والقطة هي
قطته التي يحبها ،وال�صراع الذي يدور بني العمة والقطة وانتهائه بقتلها ،وقتل العمة
للقطة �أخذ مفتاح ًا دالليا للو�صول �إىل �أن العمة قاتلة القطة هي نف�سها قاتلة زوجة البطل
ح�صة.
4ـ منط العنوان العر�ضي((( :بهذا النمط يكون العنوان عر�ضي ًا مرتني ،يف الأوىل لكونه ال
يرتكز على ت�أويل القارئ يف فهم داللته ،ويف الثانية لكونه لي�س له عالقة تكوينية باملنت
الروائي .وفيه كثري ًا ما ي�ؤ�س�س القارئ دالالت خمتلفة ،وتخفق هذه القراءات ،لأن توقعاته
ال ت�صدق.
و�سوف تقارب عناوين الروايات اجلزائرية ـ مو�ضع الدرا�سة ـ وفق هذه الأمناط الأربعة،
وقد تنطبق هذه الأمناط على العناوين �أو ال ت�صدق وال تتحقق هذه الأمناط الأربعة.
والروايات مو�ضع الدرا�سة هنا« :وادي الظالم»« ،الورم»« ،متاهات ليل القتنة»« ،مرايا
مت�شطية»« ،فو�ضى احلوا�س»�« ،شرفات الكالم»« ،دم الغزال»« ،بخور ال�سراب»« ،حار�سة
الظالل»�« ،سادة امل�صري».
وب�شكل عام ميكن القول �أن معظم هذه العناوين تنطوي حتت ما ي�سمى بنمط العنوان
املكون ،ومنط العنوان غري املبا�شر� ،إال �أن عنوانني ينق�سمان �إىل ما ي�سمى بنمط العنوان
املبا�شر .وليكون البدء بنمط العنوان املبا�شر:
�أو ًال :منط العنوان املبا�شر:
يتمثل هذا النمط يف عنواين روايتني من الروايات اجلزائرية مو�ضع الدرا�سة ،وهما رواية
«وادي الظالم» لعبد امللك مرتا�ض ،ورواية «�سادة امل�صري» ل�سفيان بو زدادقة� ،إذ �أتت داللة
هاتني الروايتني ناجزة ووا�ضحة منذ البداية ،فالأوىل تتحدث عن مكان ،بينما تتحدث الثانية
 )3ال�سابق� ،ص16
 )4ال�سابق� ،ص18
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عن �أ�شخا�ص يتحكمون يف م�صري �شخو�ص الرواية ،وفيما يلي عر�ض مف�صل لداللة عناوين
الروايتني.
1ـ رواية «وادي الظالم»:
عند النظر �إىل هذا العنوان ف�إنه يتكون من كلمتني مركب �إ�ضايف ،وادي (م�ضاف) ،والظالم
(م�ضاف �إليه) ،والت�أمل يف معنى العنوان املعجمي يالحظ �أن الوادي يعني البقعة من الأر�ض
التي تكون منخف�ضة قلي ًال عن م�ستوى ارتفاع الأر�ض ،وحتيط به املرتفعات ،اجلبال ،وهذا
الوادي ن�سب �إىل الظالم �أيق�صد �أن هذا الوادي مكان للظالم ،ولكن عند الوقوف عند كلمة
الظالم ،فاملق�صود بها هل املق�صود بها الظالم املادي امللمو�س وهو غياب النور والإ�ضاءة
عنه ،وهل يكون للظالم وادي ًا خا�ص ًا به؟ �أم �أن الظالم هنا يكون ظالم ًا معنوي ًا ،ي�شري �إىل
بع�ض املظامل واملمار�سات التي و�سمت الوادي بالظالم.
وبقراءة �أخرى للعنوان قد يكون الظالم لي�س ا�سم ًا للم�صدر بل هو على �صيغة اجلمع
«ظالم» �أي �أكرث من �شخ�ص ظامل يتحكم يف حياة �شخو�ص الرواية .وقد يجتمع الأمران
يف تف�سري العنوان� ،أي �أنه يدل على وادي الظالم ب�إ�شارة معنوية للأحداث التي حتدث يف
الرواية.
�إذا منذ بداية الرواية يتبني �أن املق�صود من العنوان هو مكان حتدث به بع�ض الأحداث
التي جعلت منهم ي�سمونه بوادي الظالم .وي�شري يف نف�س الوقت �إىل جمموعة من النا�س
الذين يت�سمون بالظلم ويحكمون من خالله الوادي.
ال�سارد يخرب القارئ منذ البداية �أنه يتحدث عن مكان يعي�ش فيه جمموعة من القبائل
«حتكمها قبيلة اجللولية» ،وطبع ًا كل هذه املعلومات وردت على ل�سان �ساردة احلكايات �أم
زينب ،التي حتكي �إىل جمموعة من ال�شبان تاريخ القبيلة ،تقول �أم زينب« :و�أنتم تعملون �أن
وادي الظالم ميتد على م�سافات بعيدة من نحو ال�شمال �إىل نحو �أق�صى اجلنوب .وهو يق�سم
اجللولية �شطرين� :شطر ًا �شرقي ًا جبلي ًا ،وغابي ًا ،و�شطر ًا غربي ًا �سهلي ًا ورعوي ًا ...وهو يجري
(((
باملاء الغزير على وجه الدهر».
تعر�ض الرواية لأول م�شكلة وحدث �أ�سا�سي فيها هو اختالف �شيخ القبيلة همدان وابن عمه
على احلكم ،ومن ي�ستلم احلكم بعد وفاة �شيخ امل�شيخة العليا ،هل هو ابنه من زوجته الأخرية
ابنة القبيلة الفرنا�سية� ،أم احلكم �سي�ؤول �إىل ابن عمه ال�شيخ حمدونه ،وال�شيخ حمدونه هنا
 )1عبد امللك مرتا�ض« ،وادي الظالم» ،دار املغرب للن�شر والتوزيع ،الطبعة الأوىل 2005م� ،ص13
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مل ينتظر وي�صرب �إىل �أن يتوفى ال�شيخ حمدان وبعدها ينظرون من �سيحكم ،ويرتك الأمور
لت�سري يف م�سارها الطبيعي ،بل �إنه حاول تزوير التاريخ ،ويقول لأن�صاره�« :أن ال�شيخ همدان
جاوز قرنه الذي قدر له يف احلكم ،ولذلك �أ�صبح هو يف حل من �أن يقوم عليه بانقالب يطيحه
(((
من كر�سيه لوال اخلوف من حدوث الفتنة اجللولية.»...
وهكذا بد�أ �أول حدث من الأحداث املغلوطة التي من �ش�أنها �أن تثري الفتنة يف القبيلة،
وحتدث التناحر بني �أفرادها ،واالنق�سام بني الفريقني .بل �إن ال�شيخ همدان ال يكتفي بذلك
وح�سب ،فيحاول االت�صال بال�شيخ رغبان �شيخ القبيلة املعادية لهم ،ويلتقي به لي ًال ،وهذا يدل
على �أن الأحداث ال تتم �إال يف الليل رمز الظالم ،ولكي يكون الظالم عن�صر ًا م�ساعدا لهم يف
�إمتام امل�ؤامرة.
وثاين �أمر تو�ضحه الرواية من �أمور ال ت�سري يف م�سارها الطبيعي ،هو رف�ض القبيلة لأي
توجه فكري فيه نه�ضة وتقدم ،ويتجلى هذا يف رف�ضهم حلركة الأ�ستاذ �أحمد املعلم الفكرية،
واهتمامه بالثقافة والعلم ،ولإدخاله عائ�شة يف املدر�سة للتعلم� ،إذ يرون يف هذا عار ًا كبري ًا:
«�أحمد ،هذا ،كارثة ،واهلل ،على القبيلة! يدخل ابنته فيز ُّج بها بني البنني ،ولو كانوا ال يزالون
�صغار ًا! �سابقة خطرية يف القبيلة! ...وال�شيوخ الذين يحكمون القبيلة من �أطرافها �إىل
�أطرافها ،هم بعدُ ،يف معظمهم� ،أجهل عباد اهلل بالعلم ،و�أبعده عن الثقافة ،فما �سيكون
(((
�ش�أنهم �أمامهن ،وهن العاملات وهم اجلاهلون ،وهن الفاطنات وهم الغافلون!؟.»..
وحق ًا هذا ال�س�ؤال مع�ضلة ،كيف يكون حال الرجال �إذا الن�ساء تعلمن وتثقفن؟! بد ًال من
�أن يحاول الرجال �أن يتعلموا ،وي�صلحوا من �أحوالهم ،ويغريوا م�صريهم بالعلم والثقافة �إىل
الأف�ضل .وهذه �إحدى جتليات العنوان ،فـ»وادي الظالم» هنا ن�سبة �إىل اجلهل والتخلف الذي
يعي�شه �شخو�ص الرواية ،الذي يكمن يف رف�ضهم للعلم والتعلم ،بل �إنهم و�ضعوا �شرط ًا �أ�سا�سي ًا
يف حكم �أي �شيخ ب�أن يكون جاه ًال ال يعرف القراءة والكتابة.
ويتكرر يف الرواية كذلك لفظة الظالم ،يف مناق�شة بني املفت�ش ،مفت�ش التعليم ،والأ�ستاذ
�أحمد بنقا�ش حول تعيني امر�أة معهما يف املدر�سة ،تزاول مهنة التدري�س ،فيحاول �أحمد
�إقناعه بذريعة �أنها «لعلها �أن تعلم �أبناءهم �سلوكها املتح�ضر العايل �شيئ ًا مما ينفعهم يف
(((
اجلولية التي هي حمتاجة �إىل التطور واخلروج من دائرة الظالم».
 )2ال�سابق� ،ص35
 )3الرواية� ،ص71
 )4الرواية� ،ص89
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وفع ًال �إن �أهل الوادي يعي�شون يف ظالم وجهل وتخلف� ،إن كانوا يرف�ضون تعيني امر�أة
مدر�سة ،تعلم �أبناءهم ما فيه اخلري لهم ولذويهم.
وتتواتر كلمة الظالم يف �أكرث من مو�ضع ،ليو�ضح الكاتب ب�أنه يق�صد يف الظالم الظالم
الناجت عن اجلهل والتخلف ،ورف�ض �أي فكر تنويري يخرجهم من الظلمات �إىل النور ،وبذلك
هم يرف�ضون وجود جمعية تهتم بحقوق املر�أة وتعتني ب�ش�ؤونها اخلا�صة� ،إذ �إن «كثري ًا من
الرجال كانوا ال يرتاحون لن�شاط اجلمعية وما تنه�ض به لإخراج املر�أة يف اجللولية من الظالم
(((
�إىل النور ،فكانوا يخ�شون �أن تزيح �أفكارك امل�ستنرية الظالم من العقول الغافلة».
كما �سبق و�أن ذكر ب�أن الظالم يف الرواية ي�أخذ �أكرث من داللة ،ف�إنه بالإ�ضافة �إىل داللته
عن اجلهل والتخلف ،يدل كذلك على الأحداث التي تتم بخفية وت�سرت يف وجود عامل حمفز هو
الظالم .فها هم جمموعة من الإرهابيني يختطفون عائ�شة ابنة �أحمد املعلم ،ويكون الظالم
حمفز ًا لهم« :لكن الظالم �أ�سدل عليكم رداءه ال�صفيق الآن .فال خوف عليكم .لقد اطم�أننتم
(((
�إىل �أنكم بتم الآن �آمنني».
ويت�ضح �أن اختطاف عائ�شة يعد من الأحداث التي تو�سع دائرة الظالم يف الوادي� ،إذ
�إنه �أمر يهدد الأمن يف الوادي ،ويدل على وجود عنف يولد اخلوف والرهبة ،و�إن البالد
تعي�ش حالة من احلرب الداخلية بني جماعة �أبي هيثم االرهابية ،وبني �أهل الوادي ككل .هذا
احلادث الذي يولد اخلوف والرهبة يف قلوب �أهل الوادي ،والذي يحتم عليهم حماربة جماعة
االرهابيني كي ينعموا يف الأمن واال�ستقرار ،فتتحد كل من قبيلة اجللولية واحلمدونية من
�أجل �إنقاذ عائ�شة من وط�أة الإرهابيني ،عائ�شة الرمز للوطن ،ف�إن مل ينقذوها ،ف�إن الوطن
كله �سي�سقط.
ولكن هذا الظالم الذي ير�سمه الكاتب و�أنه رديف للظلم والتخلف واجلهل ،يكون هو نف�سه
عام ًال م�ساعد ًا لعائ�شة للهروب من الإرهابيني ،بعد �أن تفق�أ عني �أبي هيثم وتفقده ب�صره،
�ستهرب عائ�شة وحتاور نف�سها« :ف�ضحك ال�ضياء! الظالم �أنفع لك من النور! �سبحان اهلل! ال
�أحد يحب الظالم �أو يثني عليه ،مع �أنه كثري ًا ما يكون نافع ًا للنا�س ...فلوال الظالم لكنت �أنت
(((
الآن بني خمالب �أبي هيثم الذي بات �أعور».
وهكذا ف�إن الظالم �أ�صبح عام ًال م�ساعد ًا لعائ�شة للنجاة ،و�أن الظالم نف�سه ملا �أطبق
 )1الرواية� ،ص91
 )2الرواية� ،ص200
 )3الرواية� ،ص253
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�إطباق ًا �شديد ًا ،كذلك نبه القبيلتني على �ضرورة التحرك يف حماربة الإرهابيني ،ومواجهة
كل العنا�صر التي تدمر �أمن القبيلتني ،فحاربوا �أبا هيثم ،و�أنقذوا �أ�سراهم ،وحدث احلوار
الداخلي بني �أهل وادي الظالم ،فاعرتف كل خمطئ بخطئه ،وعا�ش �أهل وادي الظالم مبا
حققوه من انت�صار :ودقت الطبول ،وارتفعت الزغاريد ،و�أعلن ال�شيخ املعظم ثالثة �أيام من
(((
الأفراح».
وبذلك تنتهي الرواية هذه النهاية ال�سعيدة ،التي تو�ضح �سعادة �أهل القبيلة باالنت�صارات
التي حققوها.
وكذلك يت�ضح �أن داللة العنوان هنا توزعت على حمورين :املحور الأول :هو �أن الظالم يق�صد
به التخلف واجلهل الذي يعي�شهما �أهل الوادي ،ورف�ضهم لأي عامل من عوامل النه�ضة� ،أما
املحور الثاين :فهو مالزم للأول ،ويتجلى فيه �أن املق�صود بالعنوان هو احلالة امل�أ�ساوية ،التي
كان يعي�شها �أهل الوادي ،من نزاعات على امل�شيخة واحلكم ،والأحداث الإرهابية التي حدثت
يف نهاية الرواية ،كلها متثل حالة احلزن التي يعي�شها الأهايل ،فجعلتهم ال يرون الأ�شياء �إال
�سوداء ومظلمة وقامتة تبعث على احلزن والي�أ�س .وهو نف�سه الظالم الذي �ساعد البطلة يف
النهاية على التحرر من قيود الأ�سر.
وهكذا يت�ضح �أن العنوان يف الرواية كان وا�ضح ًا ومبا�شر ًا ،وجتلى يف الن�ص الروائي يف
�أكرث من مو�ضع ،بل عن العنوان كان متمث ًال يف الن�ص بقوة ،وكلمة الظالم قد وردت يف الن�ص
�أكرث من مرة ،ليتبني ق�صد امل�ؤلف لهذا املعنى.
ومن ذلك يت�ضح �أن العنوان «وادي الظالم» �شكل النواة املتحركة التي خاط امل�ؤلف عليها
ن�سيج الن�ص ،وهذه النواة ال تكون مكتملة .ولو بتذييل عنوان فرعي ،فهي ت�أتي كت�سا�ؤل يجيب
(((
عنه الن�ص �إجابة م�ؤقتة للمتلقي ،ك�إمكانية الإ�ضافة والت�أويل».
(((
 2ـ رواية «�سادة امل�صري»:
ينطوي هذا العنوان حتت منط العنوان املبا�شر ،وهو يتكون من مركب �إ�ضايف كذلك
(�سادة م�ضاف ،وامل�صري م�ضاف �إليه) وكما هو وا�ضح كذلك �أن العنوان ي�شري �إىل جمموعة
من ال�سادة الأفراد الذين لهم ال�سيادة ،يتحكمون يف م�صري �أفراد الرواية ،وهل امل�صري له
�سادة؟! �أم �أنه له �سيد واحد هو اهلل وحده تعاىل الذي يتحكم يف م�صري عباده؟! �أ�شار العنوان
 )4الرواية� ،ص287
 )5جميل حمداوي ،ال�سيموطيقا والعنونة ،نف�سه� ،ص109
� )6سفيان زدادقة�« ،سادة امل�صري» ،من�شورات االختالف ،الطبعة الأوىل 2002م
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�إىل جمموعة من الأفراد يتحكمون مب�صري الإن�سانية ،وهذه الداللة ناجزة من البداية،
ومعروفة منذ �أول وهلة لقراءة العنوان ،ولكن ال�س�ؤال الذي يطرح نف�سه هنا :من هم �سادة
امل�صري؟ هذا ما �سيو�ضحه املنت الروائي بعد قراءته.
�أول �شيء يطالع القارئ حول امل�صري العنوان ،فهو احلديث عن م�صري �أحدى ال�شخ�صيات
البارزة يف الرواية ،هي �شخ�صية عمار بن امل�سعود� ،أمري جماعة الإرهابيني ،منذ البداية وهو
ال يهتم بالتعليم ،وميار�س الكثري من الت�صرفات اخلاطئة يف املدر�سة ،التي تنفر الأ�ساتذة
منه وزمالئه ،وف�صل من املدر�سة ،وقرر �أخوه ب�أن ير�سله �إىل الإ�سكايف ليعمل عنده ،وهو
�صغري يف ال�سن� ،إال �أن هذا الأمر �أحزن والده و�أقاربه ،بينما هو مل يحزن مل�صريه هذا:
«و�إذا كان والده واجلريان والأقارب قد حزنوا لهذا امل�صري امل�ؤ�سف ...،ولكن الوحيد الذي مل
يحزنه ذلك كان عمار نف�سه� ،إذ اعترب �أنه قد تخل�ص �أخري ًا من العقبة التي كانت حتول دون
ً (((
انطالقه يف عامل ال�سيا�سة لتحقيق حلمه الذي حلمه وهو �أن ي�صبح رئي�سا».
وت�ستمر الأقدار تلعب مب�صري عمار بن امل�سعود ،فيعمل �إ�سكافي ًا مرة ،ومرة �أخرى يعمل
ميكانيكي ًا ،وهو ي�شاك�س م�س�ؤوليه منذ البداية ،بل �إنه عمل على �إغالق حمل الإ�سكايف،
وامليكانيكي ب�سبب ت�سيبه و�إهماله وعدم �إتقانه للعمل من دون �أدنى �إح�سا�س بامل�س�ؤولية.
وبعدها يحاول ال�صبي �أن يجد عم ًال ولكن دون جدوى ،فيقرر الإنخراط يف العمل ال�سيا�سي،
و�سيفكر �إىل الأحزاب �سينتمي ،وهذه الأحزاب التي �سريد ذكرها ،كذلك تعد من �أحد �سادة
امل�صري ،الذين حتكموا يف م�صري وحياة ال�شعب اجلزائري ،والذي يق�صدهم امل�ؤلف يف
عنوانه «�سادة امل�صري».
والأحزاب الوا�ضحة يف الرواية ،وتعترب من �ضمن ال�سادة امل�سيطرين على ال�ساحة
ال�سيا�سية هما :حزب اللحى الطويلة ،وحزب احلليقني .احلزب الأول هو حزب الإ�سالميني،
الذي يعدون �إن الت�صويت لهم يف االنتخابات جزء من الدين الإ�سالمي ،وفري�ضة عني،
والت�صويت لغريه ذنب فظيع ،و�أن �أع�ضاء هذا احلزب مالئكة رحمة �أنزلها اهلل على هذه
الأر�ض ،وال بد �أن يحكم هذا احلزب ال�شعب ،لأن« :احلاكم م�س�ؤول �أمام اهلل ولي�س م�س�ؤو ًال
�أمام ال�شعب� ،إن احلاكم له �أن يفعل ما يراه �صاحلا لدولة الإ�سالم وله الأمر وعلى الرعية
(((
الطاعة ،هو خليفة اهلل يف الأر�ض ،وال �أحد ميلك �سلطة عليه».
ثاني ًا :حزب املحافظني :وهو احلزب امل�سيطر الفعلي على ال�شعب اجلزائري ،لأنه هو
املنتخب من قبل ال�شعب ،منذ �أكرث من ثالثني �سنة ،يتكون من ع�شرات املنا�ضلني وقدماء
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املحاربني ،وجمموعة من امل�س�ؤولني واملوظفني احلكوميني .وكان �أغلب �أع�ضائه من رواد
الثورة اجلزائرية ،مما �أعطاهم ال�شرعية يف احلكم لدى ال�شعب .وهذا احلزب الذي كان
ينجح يف االنتخابات ب�سبب ت�أييد ال�سلطة له ،والتزوير يف العملية االنتخابية ،ويبدو �أن هذا
احلزب كان ي�سيطر ال ب�سبب حمبة ال�شعب له ،وال من �أجل ت�ضحيته لل�شعب� ،إمنا ب�سبب
التزوير يف االنتخابات.
ثالث ًا :حزب احلليقني :ويتكون من جمموعة من الكتاب واملفكرين وال�صحفيني ،اجتاههم
هو ليربايل متحررين ،من دعاة احلرية وامل�ساواة ،و»لديهم قدرات عجيبة على خلق القلق
لأعدائهم وا�ستفزازهم بو�سائل ح�ضارية كاملقاالت ال�صحفية والأحاديث التلفزيونية
والأطروحات اجلامعية»((( ،وكانوا �ضد كل من الأحزاب ال�سابقة� .إال �أنهم كانوا ي�شكلون قلة،
ولي�س لهم من ال�سطوة واحلكم �أي �شيء ،ولي�س لهم دور فعلي ًا يف تغيري الواقع� ،إال من ناحية
�إعالمية يف دول الوطن العربي ،و�صوتهم يف الرواية غري م�سموع.
رابعا :ال�سلطة :لعبت ال�سلطة يف الرواية دور ًا خطري ًا هنا وحا�سم ًا ،وانق�سم موقفها بني
ق�سمني هما :ق�سم تنفيذي يتمثل يف الدرك ،وق�سم ت�شريعي يتكون من احلاكم والوزراء
وامل�س�ؤولني رفيعي امل�ستوى ،وهذه ال�سلطة على ق�سميها كانت تعلب دور ًا �سلبي ًا ،فال�سلطة
التنفيذية وعلى الرغم من �أنها ظاهري ًا �ضد الإرهاب� ،إال �أن بع�ض ًا من رجالها من كان
يتواط�ؤ مع الإرهابيني من مثل العريف ،والعقيد الذي �أتاهم كان ذا دور �سلبي جد ًا ،فقد
ق�ضى حياته يف البلدة بني الأكل وال�شرب والنوم من دون �أدنى �إح�سا�س بامل�سئولية� .أما الق�سم
الثاين من ال�سلطة ،فهو ال�سلطة الت�شريعية ،وتت�شكل من جمموعة من امل�س�ؤولني من التجار
الأغنياء ،والذين ات�ضح �أنهم كانوا يتجرون ب�أحالم الب�سطاء من اجلزائريني ،من �أجل
�صفقات جتارية رابحة ،واحل�صول على �أموال طائلة يحولونها �إىل ح�سابهم اخلا�ص خارج
البالد ،وهذه املجموعة من التجار كانوا يتحكمون يف اختيار احلاكم نف�سه ،بل �إنهم يعينون
من يرونه منا�سب ًا وم�ساعد ًا لهم يف حتقيق �أطماعهم ،من مثل حادثة خلع الرئي�س اجلزائري
يف الرواية ،وو�ضع �آخر يتوافق مع م�صاحلهم .كذلك يكمن دورهم اخلطري يف الرواية �أنهم
قد زاولوا الأعمال الإرهابية ـ حتت م�سمى اجلماعات الإرهابية ،ف�أبادوا قرية ب�أكملها من �أجل
�إن�شاء جممع جتاري �سياحي.
وبعد ،ف�إن �أكرث هذه الأحزاب والفرق �سيطرة و�سطوة على حياة ال�شعب اجلزائري ،هي
اجلماعات الإرهابية جماعة عمار بن امل�سعود� ،إذ �إنها بد�أت بقتل من ت�شتبه به �أنه يعمل
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مع ال�سلطة ،من عمل يف �صحيفة� ،أو حتى ال يعطيهم املال� ،أو ال يعمل معهم ،ف�أ�صبح حال
�أهل البلدة م�أ�ساوي ًا ،وبني �سلطة متواطئة مع الإرهابيني ،وحمافظني اهتموا بعمل الد�سائ�س
للإرهابيني من دون االلتفات �إىل ال�شعب الذي �ضاعت �أحالمه و�آماله وطموحاته ،و�أ�صبح ال
يبحث �إال عن الأمان من القتل واملوت على يد �أحد الإرهابيني� ،أو رجال ال�سلطة.
وتنتهي الرواية بهروب عمار بن امل�سعود ،ولينتبه القارئ �إىل داللة عمار على وزن فعال،
وهو يدل على �أنه منت�صر ويعمر ويبقى طوي ًال� ،إذ �أنه« :حل�سن حظه فقد دخل �أزقة �ضيقة
(((
وحارات �شعبية مكتظة باملباين ال�صغرية املتداخلة غا�ص فيها ك�إبرة يف و�سط كومة ق�ش».
وهذه النهاية تعني �أنه مازال حزب الإرهابيني م�سيطر ًا وحاكم ًا يف اجلزائر ،ويعترب �سيد ًا
من �سادة امل�صري يف اجلزائر ،فكيف هو حال بلد �سادة م�صريه هم جمموعة من الإرهابيني،
واجلرناالت ،والع�سكر املت�آمرين الذين يبيعون ذممهم من �أجل املال؟!
ثاني ًا :منط العنوان غري املبا�شر:
وهذا العنوان كما �سبق وذكر� ،أنه ال يقدم داللة ناجزة منذ �أول وهلة لقراءته ،فلذلك
يحتاج القارئ �إىل وقت طويل يف القراءة والتفح�ص ملعنى العنوان ،وربطه بالقرائن املوجودة
يف املنت الروائي ،حتى يت�سنى للقارئ فهمه وتق�صي داللته.
ومن �أمثلة العناوين التي تقدم منط العنوان غري املبا�شر يف الروايات اجلزائرية مو�ضع
الدرا�سة هي« :مرايا مت�شظية» « ،فو�ضى احلوا�س»« ،بخور ال�سراب» .وفيما يلي عر�ض لهذه
العناوين:
�أ ـ «مرايا مت�شظية»:

(((

هذه الرواية للكاتب عبد امللك مرتا�ض ،وعنوانها هنا ال يحمل داللة مبا�شرة وال وا�ضحة،
بل حتى الر�سمة التي على الغالف غري وا�ضحة املعامل� ،إذ تبدو وك�أنها متثل �صورة لرجلني
بدائيني� ،أحدهم يت�شبث ب�شبكة خ�ضراء ،والآخر جال�س بانحناء ،وكالهما يبدوان وك�أنهما
من عرب مرايا مت�شظية ،فال�صورة غري وا�ضحة هنا وغام�ضة وغري مفهومة ،ورمبا �إنها حتيل
�إىل منت روائي كذلك غام�ض وغري مفهوم.
�أما ن�ص العنوان فهو كذلك يتكون من مركب و�صفي «مرايا :مو�صوف ،ومت�شظية� :صفة
للمرايا» ،واملرايا هي جمع ملر�آة ،وهي الأداة التي ي�ستطيع القارئ ر�ؤية نف�سه من خاللها،
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ومت�شظية هي �صفة للمرايا ،ويف الل�سان ت�أتي يف باب �شظية :وال�شظية� :شقة من خ�شب �أو
ق�صب �أو ف�ضة �أو عظم .ويف احلديث�« :إن اهلل عز وجل ملا �أراد �أن يخلق لإبلي�س ن�س ًال وزوجة،
�ألقى عليه الغ�ضب فطارت منه �شظية من نار فخلق منها امر�أته .وال�شظية :القو�س .وت�شظى
(((
القوم :تفرقوا».
ومن خالل القراءة املعجمية للعنوان يفهم �أن املق�صود منه ،جمموعة من املرايا املتفرقة،
وهل يق�صد بهذه املرايا جمموعة من ال�شخ�صيات املتفرقة� ،أو بع�ض ال�صور لأ�شياء متفرقة
يلتقطها القارئ يف ذهنه ،ليكون منها �صور ًا مرتابطة� ،أم ماذا؟! كل هذه �أ�سئلة ال تعرف
�إجابتها �إال بعد قراءة الن�ص وفهمه.
عند ت�صفح الرواية ،ف�إن �إهداء امل�ؤلف روايته ،هو �أول ما يطالع القارئ منها� ،إذ يقول:
«�إىل الذين كانوا يغتالون وال يدرون ب�أي ذنب يغتالون؟ و�إىل الذين كانوا يغتالون وال يدرون
(((
لأي علة يغتالون؟ لأولئك وه�ؤالء �أحكي ...لكن ماذا �أحكي و�أقول؟»...
من الإهداء يفهم �أن الرواية موجهة �إىل جمموعة من الأ�شخا�ص ،يعانون من االغتيال،
�أي العنف والإرهاب ،وبذلك يت�ضح �أن املو�ضوع الأ�سا�سي للرواية هو �أحداث عنيفة واغتياالت،
وقد �ساهم الإهداء يف معرفة م�ضمون الرواية ،وهذا �شكل �إحدى العتبات التي ي�ستعني بها
لفهم الن�ص.
يف ال�صفحة الأوىل يوجه ال�سارد حديثه على جمموعة من الأ�شخا�ص ،يطلبهم اال�ستماع
والإن�صات ،ولكن لغته تكون معكو�سة وغري مفهومة ،لتعرب عن عجزه هو عن الفهم والإدراك،
فيقول:
«ا�سمعوا يا من ال �أدري من �أنتم...؟
والظالم هو الذي ي�سميكم الظالم .والنور الذي ي�سميكم الظالم .وكل الكائنات ت�سميكم
الظالم ...هل �أنتم هذا الظالم ...لكنكم ال تدرون �أنتم ما الظالم؟ وال تدرون �أنكم
(((
�أنتم ...ورمبا كنتم تدرون ،و�أنتم ال تدرون� ،أنكم تدرون ...ما النور وال ما الظالم؟».
ويالحظ �أن العبارات مبهمة وغري مفهومة ،فال�سارد ال يعرف حقيقة الأ�شخا�ص املقابلني
له ،وال الأ�شخا�ص �أنف�سهم يعرفون �أنف�سهم وال من يحملون العداء لهم .ويتبني كذلك �إن
الرواية تتحدث عن قبيلة غليان التي تفرق �أبنا�ؤها �إىل �سبع روابي خمتلفة ،وهذا التفرق
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يو�ضح معنى الت�شظي يف العنوان «مرايا مت�شظية»� ،أي متفرقة ،فكيف و�ضع هذا التفرق �أو
الت�شظي يف الرواية ،وهو كما يقول ال�سارد عنه ويو�ضحه كالتايل:
«تفرق �أبناء غليان �إىل رواب �سبع .كانت جتاور �أر�ضهم الأوىل وت�شرف على بع�ض
�أطرافها ...وملا تكاثروا على تلك الروابي ف�شت بينهم ثقافة االغتيال .ثقافة حذقوها من
(((
العفريت جرجي�س ل�سهولتها».
من ال�صفحات الأوىل تتجلى �أوىل دالالت العنوان� ،أال وهو �أنه «املرايا املت�شظية» يق�صد
بها تفرق �أبناء غليان �إىل رواب �سبع ،و�سيادة االغتيال فيما بينهم ،وهذا يكون وفق الدائرة
الداللية الذاتية ،التي يرجع لها داللة العنوان �إىل الن�ص نف�سه .هذه املرايا املت�شظية بالت�أكيد
�إنها �سوف حتدث �ضبابية بالر�ؤية ،فها هو ال�سارد يقول لنف�سه« :وما وجد من زمانك الآن،
�سيوجد يف املا�ضي ال�سحيق� .أو �أنه وجد يف امل�ستقبل البعيد .ال ندري حق ًا .ال متيز بني دالالت
(((
الزمن الفاين .تدري فقط �إنك ت�شم زهومة الدم القاين».
�إذن القارئ �أمام �سارد يتوه يف الزمان ،فيخلط بني ما هو ما�ض وما هو �آت�« ،سيوجد يف
املا�ضي ال�سحيق �أو �أنه وجد يف امل�ستقبل ال�سحيق»� ،أنه ال يرى �سوى الدم ،الدم وحده.
وعند الت�أمل والتب�صر يف هذه املرايا املت�شظية� ،ستربز �سبع روابي ،كل رابية لها �أهل لهم
يختلفون يف معتقداتهم وعاداتهم عن �أهل الرابية الآخرى� ،إال �أنهم ي�شرتكون يف �أ�صل واحد
�أال وهو الرغبة يف الو�صول �إىل قلب عالية بنت من�صور ملكة الروابي ال�سبع ،رمز ال�سلطة
احلاكمة ،وهم يف �سبيل ذلك ،يتفننون يف ممار�سة االغتياالت ب�صورة فظة.
يعر�ض املنت ال�سردي �إىل �سبع رواب يذكر ال�سارد منها :الربوة اخل�ضراء ،الربوة البي�ضاء،
الربوة الزرقاء ،الربوة احلمراء ،الربوة ال�سوداء ،الربوة اخلالية من ال�سكان.
ومن �صفات الربوة احلمراء ب�أنها متقدمة ومتطورة ،ومتح�ضرة ،عاملة وعاملة ،ومفكرة،
�إال �أن الروابي الأخرى (الزرقاء واخل�ضراء) تنظر لهم ب�أنهم كفرة فجرة ،ال ي�صلون وال
(((
ي�صومون ،ال ي�ؤدون الفرائ�ض ،ف�إنهم ي�ستحقون القتل من بقية الروابي.
�أما �أهل الربوة اخل�ضراء ،من �صفاتهم �أنهم ينبذون العمل ،ويحبذون الك�سل ،ولذلك
يحتم عليهم �شيخهم الأغر ت�أدية الإتاوات ،وال�ضرائب ،واملكو�س ،والهبات ،وال�صدقات،
والزكاوات.
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ويختلط ال�سرد ،فمرة ي�سرد ال�سارد عن قبيلة بني بي�ضاء ،ومرة �أخرى عن بني خ�ضران،
�إىل غريها من الروابي ،وي�صل احلدث �إىل ذروته عند احلديث عن هروب �شيخ بني بي�ضان
فيتهمون بني خ�ضران بقتله ،ويدخل ال�سارد يف حوادث كثرية منها حكاية عالية بنت من�صور
وكيف اختطفها جرجي�س اجلبار ،و�صو ًال �إىل التناحر بني القبائل والروابي ،لدرجة �أن كل
قبيلة تتهم الأخرى وتغتال �أفرادها ،فيقول �أحدهم« :نحن نغتالك لأن خال عم خالتك كان
(((
ينوي �أن ينا�صر الفئة الباغية علينا».
هكذا هو حال الروابي ال�سبع يتيهون يف دوامة االغتياالت ،وال مييزون بني العدو وال�صديق،
وكانت هذه املرايا املت�شظية واملتفرقة ما هي �إال القبائل التي تفرقت ،ب�سبب رغبتهم يف احلكم
ويف الو�صول �إىل عالية بنت من�صور امللكة� ،أي الرغبة يف الو�صول �إىل ال�سلطة واملال واجلاه.
فكانت الرغبة يف الو�صول �إىل الق�صر واحلكم هي ال�شظية ،التي قذف بها جرجي�س اجلبار
ففرقتهم �إىل �شظايا متناثرة ،وما املرايا �إال انعكا�س لهذه الروابي ال�سبع.
كما تت�ضح كذلك داللة العنوان ،كما وقد ذكر �سابق ًا يف قلب اللغة ،و�ضياع وخلط الأزمنة
املا�ضي باحلا�ضر بامل�ستقبل ،وخلط ال�سارد كذلك بني �أهل الروابي ال�سبع وعدم ت�أكده من
�صحة الأحداث ،فذلك �شكل من الروابي �صور متفرقة من هنا وهناك ،ووظيفة القارئ هي
�إم�ساك اخليط الرابط بينها لكي يت�سنى له فهم كل �صورة ومر�آة فهم ًا دقيق ًا �صحيح ًا.
ومن الأمثلة الدالة على ذلك قول ال�سارد« :وحني كنت تدرك يف يوم من الأيام لأنك �أنت
الآن فاقد الوعي .ال تعرف ما يجري من حولك� ،أنت و�أ�صحابك كائنات من ورق .جمرد
ذلك .رمبا �أنتم كذلك .رمبا �أنتم ل�ستم كذلك .رمبا �أنتم فعال كائنات من ورق حقري
(((
بال .ي�صوركم القلم عليه .ي�شكلكم اخليال فيه .تعبث بكم اللغة يف كل واد».
ا�صفر ٍ
هذه مقاربة من وجهة نظر الباحثة ـ حول داللة العنوان ،ولكن يتبقى �س�ؤال واحد هل حق ًا
«مرايا مت�شظية» يق�صد بها امل�ؤلف الروابي ال�سبع ،ما ذكر ب�أن العنوان يق�صد به الروابي
ال�سبع هي حماول ب�سيطة من الباحثة لفهم داللة العنوان ولربطه بالن�ص ،وقد يكون فع ًال
امل�ؤلف يق�صد بذلك العنوان هذه القبائل املتفرقة ،والتي ت�شظت نتيجة للخالفات بينهم،
ولكن هل كان موفق ًا يف هذا االختيار للعنوان؟ وما هو الرابط املنطقي بني «املرايا» و»الروابي»؟
وهل كان العنوان منا�سب ًا للغة الكاتب والزمن الداخلي للمنت الروائي ،عنوان مثل هذا يجب
�إعادة النظر فيه� ،إما لأن الباحثة لي�ست على قدر من امل�ستوى الفكري والنقدي لفهم مثل
 )4الرواية� ،ص134
 )5الرواية� ،ص12

133

هذا العنوان� ،أو لأن امل�ؤلف قد يرمي لأ�شياء مل ي�ستطع املنت الروائي �إي�صالها للقارئ .على
خالف اختيار امل�ؤلف ال�سابق للعنوان يف رواية «وادي الظالم» التي كانت فيها الداللة مبا�شرة
وناجزة ،وكان امل�ؤلف يحيل بها �إىل املنت الروائي ويق�صد به مكان الأحداث.
ولكن يف احل�صيلة ،ف�إن مرايا تعرب عن انعكا�س لواقع هذه الروابي املتفرقة واملت�شرذمة.
2ـ رواية « فو�ضى احلوا�س»:

(((

«فو�ضى احلوا�س» للأديبة �أحالم م�ستغامني ،عنوان مغر والفت للنظر كما هو حال عناوين
رواياتها دوم ًا« .فو�ضى احلوا�س»« ،ذاكرة اجل�سد»« ،عابر �سرير» ،كلها عناوين حتمل بني
طياتها الكثري من ال�شعرية واملحملة مبرام �إيديولوجية ،يف حلة جمالية .عندما يطالع القارئ
غالف الرواية ،يجد امر�أة مرتدية زي زهرة وك�أنها ترق�ص ،فيبد�أ القارئ بالتحليق مع هذه
الكاتبة عرب لغتها احلاملة وال�شعرية والقاتلة يف �آن واحد ،كيف تعرب عن �أحالم املواطن العادي،
بلغة بالغة ال�شفافية وجريئة يف �آن واحد « .فو�ضى احلوا�س» ،فما هي فو�ضى احلوا�س؟!
هل كل م�شاعر الإن�سان تعي�ش فو�ضى وعدم التوازن؟! وهل ما خلقه اهلل عز وجل على
نظام دقيق اختلت موازينه؟! وما الذي جعل املوازين تختل؟ هل هو احلب يف زمن الالحب؟!
�أم الإرهاب والقتل جعل البطلة تعي�ش فو�ضى احلوا�س؟! كل هذه الأ�سئلة �أثارها العنوان ،فما
هو احلال بعد قراءة املنت الروائي؟ هل �سيتو�صل القارئ �إىل الإجابة؟ �أم �أنه �ستنبثق �أ�سئلة
جديدة يحاول �إجابتها.
�أول ما يطالع القارئ هو �إهداء امل�ؤلفة� ،إذ تبني �أن العمل الروائي هو ُمهدى �إىل �ضحايا
االغتياالت�« :إىل حممد بو �ضياف ...رئي�س و�شهيد ،و�إىل �سليمان عمريات ،الذي مات ب�سكتة
قلبية وهو يقر�أ الفاحتة على روحه� ...إىل �أبي  ...مرة �أخرى» (((.وبذلك يت�ضح �أن العمل
كذلك مكتوب عن االغتياالت والإرهاب ،و�أن البعد ال�سيا�سي داخل يف هذا العمل.
بعد هذا الإهداء ،يبدو املنت الروائي منق�سم ًا �إىل �أربعة ف�صول« :بدء ًا ،دوم ًا ،طبع ًا ،حتم ًا»،
هذه الكلمات التي تتما�شى مع الأحداث يف الرواية والتي تبني �أن البطلة مت�أثرة جد ًا بها ،فيها
بد�أت ق�صة حب جميلة ،ومن خاللها �شيعت �أحالمها و�أحالم �أمتها ،وودعت حبها لتعي�ش بني
الورق واحلرب.
واحلوا�س تلعب دور ًا كبري ًا يف حياة البطلة ،وهذا �أمر طبيعي فكيف لإن�سان �أن يعي�ش
� )1أحالم م�ستغامني« ،فو�ضى احلوا�س» ،من�شورات �أحالم م�ستغامني ،الطبعة الرابعة ع�شرة2004 ،م
 )2الرواي .الإهداء
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من دون الإدارك بحوا�سه وال�شعور بها� ،إال �أن البطلة قد التقت ما هو عادي وم�ألوف لدى
الب�شر ،لتظهره وتربزه ب�صورة جمالية ورائعة ،وغري م�ألوفة ،وهذه هي جمالية الفن ،الذي
ي�ضفي اجلمال على �أ�شياء يعتربها الإن�سان م�ألوفة وعادية ،فهو بذلك �أعطى الأ�شياء قيمتها
احلقيقية� ،إذ يبد�أ الف�صل الأول املعنون يبد�أ بقول ال�ساردة« :عك�س النا�س ،كان يريد �أن يخترب
(((
بها الإخال�ص� ،أن يجرب معها متعة الوفاء عن جوع� ،أن ير�سي حب ًا و�سط �ألغام احلوا�س».
يتحدث ال�سرد عن ق�صة حب غري عادية� ،أمام حوا�س وم�شاعر مت�أججة ،تعي�ش عتمة
فيكون احلب حالة �ضوئية لها .فالبطلة هنا �أمام ق�صة حب غري عادية ،ويف املقابل يكون
احلبيب غريب الأطوار ،ويخالفها اختالف ًا تام ًا ،رجل اللغة القاطعة ،كلماته ترتاوح بني
«طبع ًا» و»حتم ًا» و» دوم ًا» و» قطع ًا» ،حتمل هذه الكلمات بداية ق�صتها ،كما حتمل �إحداها
نهاية ق�صتها ،ولذلك يفهم القارئ ملاذا �سميت ف�صول الرواية بها.
يبد�أ الف�صل الأول من الرواية «بدء ًا» ،ليتحدث عن �أوىل خيوط احلكاية الغرامية ،التي
جمعت بني ال�ساردة (�أحالم �أم حياة� ،أم �إما) من خالل لعبة يف ال�سرد ال يعرف القارئ
ما ا�سمها ،وال�صحفي الذي ال يعلم القارئ عنه �إال �أو�صافه فقط ،ومما يزيد �أمر ال�ساردة
حرية ويحري القارئ معها� ،أنها ن�سجت موعد ًا عاطفي ًا يف الرواية ،وذهبت يف احلياة الواقعية
لتبحث عن ذلك الرجل فتجده« ،يف زمن جميل ا�سمه بدء ًا»((( ،فتقول عن هذه الغرابة..« :
متام ًا ،تخطى الآن ،بني وهم الكتابة ...واحلياة ،و�إ�صراري على الذهاب �إىل ذلك املوعد
الذي اقتنعت نف�سي عبث ًا ب�أنني ل�ست معنية به ،و�أنه �سيتم بني كائنات حربية ،ال تغادر عامل
الورق ،ورغم ذلك �أم�ضي ..دون �أن �أدري �أن الكتابة ،التي هربت �إليها من احلياة ،ت�أخذ بي
(((
منحنى انحرافي ًا نحوها ،وتزج بي يف ق�صة �ست�صبح� ،صفحة بعد �أخرى ،ق�صتي».
�إذن هذه هي بداية احلكاية الغرامية التي كان الف�صل الأول ممهد ًا لها ،والبطلة تقول ال
تعرف ملاذا ذهبت �إىل هذه الق�صة العاطفية ،وكيف ن�سجت ميعاد بني كائنات حربية ،ف�إذا
هي تذهب �إىل املوعد هذا!! وهذا �أال يكون من احلا�سة ال�ساد�سة والتنب�ؤ بوقوع الأ�شياء قبل
حدوثها ،مبا �إنها كاتبة ولديها قدرة التنب�ؤ� ،أو تكون هذه احلالة ناجتة عن «فو�ضى احلوا�س»
التي تعي�شها ال�ساردة ،فخلطت الواقعي بالتخييلي ،و�إنها ق�صتها منذ البداية ،ولكنها كتبت
عنها فيما بعد؟!
وي�أتي الف�صل الثاين دوم ًا ،لتقول ال�ساردة ،وتوظف هذه الكلمة بني ثنايا الن�ص ،بقولها:
 )3الرواية� ،ص9
 )4الرواية� ،ص19
 )5الرواية� ،ص39
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«دوم ًا ..كنت �أحبهم� ،أولئك الع�شاق الذين يزجون ب�أنف�سهم يف ممرات احلب ال�ضيقة،
فيتعرثون حيث حلوا ،بق�صة حب و�ضعتها احلياة يف طريقهم ،بعد �أن يكونوا قد ح�شروا
(((
�أنف�سهم بني املمكن وامل�ستحيل».
دوم ًا ال�ساردة حتب ه�ؤالء الع�شاق ،وجتد ذاتها بينهم� ،إذن هي من الأ�صل متواطئة مع
هذه الق�صة العاطفية ،وتبحث عنها منذ �أمد بعيد ،و�أتى بها القدر يف هذا الوقت بالذات،
بعد العي�ش مع رجل ع�سكري يكربها من العمر ع�شرين �سنة� ،أال ت�شتاق �إىل حبيب يداعب
م�شاعرها �أو يفكر مثلما تفكر ،ويعرب عن جيلها واملرحلة التي تعي�شها .تقابله فال تدري كم من
الوقت مي�ضي؟! يتحدث وت�شعر هي بفو�ضى يف حوا�سها ،وم�ساحات لل�صمت تزداد عندها:
«وك�أن كل قدراتي العقلية قد تعطلت ،لتنوب عنها حوا�سي ،ف�أحلق رج ًال اختزن ج�سدي
رائحته» (((.فاحلوا�س هي التي ت�سيطر على حياة الكاتبة ،بل �إنها �سخرت �أفكارها
وظروفها جميع ًا من �أجل �أن تقدم لها موعد ًا عاطفي ًا مع هذا احلبيب ،مرة ت�شعر يف
عتمة احلوا�س ،وك�أن احلوا�س اخلم�س تعطلت وال ت�ساعدها على الإدراك ،وكيف يحدث
لها هذا ،وهي كما تقول عن نف�سها« :وكنت �أنثى القلق� ،أنثى الورق الأبي�ض ،والأ�سرة غري
(((
املرتبة ،والأحالم التي تن�ضج على نار خافتة ،وفو�ضى احلوا�س حلظة اخللق».
هذه الق�صة تذهل البطلة وتفقدها القدرة على الإدراك ،بعدما كانت الأديبة املبدعة ،التي
تعي وتدرك كل ما يحيط ب�سهولة.
وي�أتي الف�صل الثالث «طبع ًا» لينبئ الكاتبة عن �أزمة يف حبها ،لأن هذا الزمن مل يكن
زمن ًا للحب ،بل زمن الإرهاب ،الذي جعل البلد تعي�ش فو�ضى وتخبط ًا لي�س بعده تخبط ،يف
وقت احلرب الأهلية والعنف ،يف زمن يقتل فيه الإن�سان بتهمة الكتابة وقول احلق ،ال�صحفي
يقتل ،واملعلم يقتل ،واملوظف العادي ،حتى رئي�س الدولة ،حممد بو �ضياف ،مل ي�سلم من وط�أة
هذا العنف ،بل �إنه اغتيل ،وهو ي�ؤدي مهامه بكل ذمة و�ضمري ،ومل ُقتل ،هل لأنه اهتم ب�ش�ؤون
البالد ،و�أراد �أن يحدث تغري ًا حقيقي ًا فيها� ،إنه امل�صلح احلقيقي والثوري القدمي ،يقتل وهو
يلقي خطبة �إىل ال�شعب اجلزائري ،ف�أي �أحد ي�ستطيع احلب ،يف ظل ظروف تذهل العقل،
وت�صيب احلوا�س بعتمة �شديدة ،و�سوداوية .ولكن البطلة ت�صر وتقول« :مل يكن زمن ًا للحب،
(((
ولكن �ألي�ست عظمة احلب يف قدرته على احلياة يف كل الأزمنة امل�ضادة؟».
 )1الرواية� ،ص43
 )2الرواية� ،ص74
 )3الرواية� ،ص124
 )4الرواية� ،ص157
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من �أجل احلب وقيمة احلب يف احلياة ،ولأن احلب م�صدر ال�سعادة يف الكون ،ولأن �صوته
وكالمه ومنطقه يولد الأفراح يف دنياها ،ت�ستمر يف احلب ،وتراهن عليه بعمرها« .وهو
يتحدث �إليها ك�أنه يراها بتداخل احلوا�س� ..صوته يختزل امل�سافة بني حا�سة و�أخرى .يعيد
(((
تنقيط اجلمل ..يعيد تنقيط الأحالم»
ويف الف�صل الرابع «حتم ًا» ،تت�ضح بداية النهاية امل�أ�ساوية بق�صة حب مل تعرف �إال اللقاءات
امل�سروقة من عيون الزوج ،والأم ،والنا�س ،ق�صة انتهت قبل البداية ،امر�أة متزوجة من
ع�سكري ذي رتبة رفيعة بالبالد ،وحبيب يهددها القدر ب�أخذه منها ،فهو يعمل يف مهنة املوت
يف اجلزائر ،ال�صحافة« :حتم ًا ..ن�ضج احللم .ولكن الزمن هو الذي مل ي�ستو بعد .فما جدوى
ً (((
�أن يبلغ القلب ر�شد ًا �سريعا؟!»
تنتهي الرواية يف الف�صل الأخري ،كما تنتهي �أحداث الق�صة ،يف نهاية ق�صة احلب يف
مقتل احلبيب ،ب�سبب امتهانه ال�صحافة ،وب�سبب كتابته عن حالة البالد ال�سيا�سية ،تنتهي
الرواية مبثل ال�صدمة للبطلة والقارئ ،عندما تكت�شف البطلة ب�أنها �أحبت �شخ�ص ًا يختلف
عن ال�شخ�ص الذي �أحبته منذ البداية ،و�إنها ر�سمت يف داخلها مالمح ل�شخ�صية مل تكن
هي ال�شخ�صية ذاتها ،و�أوهمت نف�سها بحب رجل يتماهى مع الرجل الذي �شاهدته �أول مرة،
وا�ستمرت مبطاردة رجل �آخر ،ويا خليبة البطلة والقارئ عند اكت�شاف هذه النهاية ،لتعلن
ولتبوح« :مل �أكن �أدري �أن احلب كان ي�سخر مني ،م�سرب ًا كلمة ال�سر نف�سها لأكرث من رجل،
الآن �أعي �أنني يومها اختلفت ،بفرق كلمة ولون ،قطار احلب الذي كنت �س�آخذه ،فلحقت يف
حلظة من فو�ضى احلوا�س ،بذلك اللون الأ�سود ،و�أخط�أت وجهتي ..لقد �أ�صابني احلب يومها
(((
بعمى الألوان .و�أربك بي �أي�ض ًا ،حا�سة النظر».
تكت�شف البطلة يف حلظة وفاة احلبيب �أنها قد �أحبته باخلط�أ ،فتثور يف نف�سها ،كل م�شاعر
احلزن واخليبة والفجيعة لهذه املغالطة ،التي ما نتجت �إال عن فو�ضى احلوا�س التي تعي�شها
البطلة ،لي�ست البطلة وحدها بل هي حال البالد ب�شكل عام ،ب�سبب العنف والقتل والتدمري،
فغلب العام على اخلا�ص ،وجعل البطلة من دون �أن تذكر ذلك مبا�شرة ب�أنها ما هي �إال �أحد
�أبناء ال�شعب الذين يعي�شون جتليات هذا العنف ،وال تقول البطلة ب�أن العالقة مبا�شرة بينها
وبني ما يحدث لها من �أحداث ،وما يحدث للبالد من عنف� ،إال �أن هذه الأ�شياء قيلت ب�صورة
فنية و�أدبية رفيعة ،ي�صل �إليها القارئ من خالل معطيات الن�ص.
 )5الرواية� ،ص158
 )6الرواية� ،ص199
 )7الرواية� ،ص347
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وكما �أخربت ال�ساردة يف البداية �إن ق�صتها ترتاوح بني «طبع ًا» و»حتم ًا» و»دوم ًا» و» قطع ًا»،
ف�إن ق�صتها بد�أت بـ»بدء ًا» وانتهت بـ»قطع ًا» ،تنتهي حكايتها وهي تقول بيقني م�ؤمل« :قطع ًا..
احلب لي�س �سوى حالة ارتياب ،فكيف لك �أن تكون على يقني من �إح�سا�س مبني �أ�ص ًال على
فو�ضى احلوا�س ،وعلى حالة متبادلة من �سوء الفهم ،يتوقع فيها كل واحد �أنه يعرف عن الآخر
(((
ما يكفي ليحبه».
�إذن فو�ضى احلوا�س التي عا�شتها البطلة مرتبط باحلالة غري الطبيعية التي تعي�شها
البالد ،هي ال�سبب يف خو�ض البطلة لهذه العالقة الوهمية ،وهذا هو الذي جعل البطلة تعلن
موت قيمة احلب ،مادام ال ميثل �سوى حالة ارتياب ،وهذا بالت�أكيد �إنه من �إحدى جتليات
العنف ،كون الإن�سان ال ي�ؤمن يف القيم اجلميلة من مثل احلب.
من خالل ما تقدم ات�ضح �أن العنوان ينت�سب �إىل منط العنوان غري املبا�شر الذي ينق�سم
�إىل دائرة داللية ذاتية؛ فالعنوان قد فهم و�أول من خالل معطيات الن�ص ،ومن داخل الرقعة
الروائية.
«فو�ضى احلوا�س» ،تواترت يف �أكرث من مرة يف الن�ص ،لتبني �أن امل�ؤلفة تدين هذه الفو�ضى
يف احلوا�س التي جعلتها تعي�ش هذه احلالة ،متو�سلة بكلمات �أو مفاتيح لف�صول الرواية« :بدء ًا،
طبع ًا ،دوم ًا ،قطع ًا ،حتم ًا» ،ولتبني ب�أن ما هو ثابت ويقيني ت�أتيه حلظة وي�صبح من �ضمن
الأ�شياء امل�شكوك فيها ،كما �أن هذه الكلمات كانت مثل املفاتيح ال�سردية التي متهد لكل ف�صل
و�أحداثه.
وكما وذكر �سابق ًا� ،إن الأديبة والروائية اجلزائرية كانت جتيد اختيار عناوينها دوم ًا ،فقبل
« فو�ضى احلوا�س» كانت رواية «ذاكرة اجل�سد»((( ،من �ضمن العناوين املميزة للم�ؤلفة ،والتي
ال تفهم مبا�شرة ،بل حتتاج �إىل وقت من القراءة والت�أويل� ،إذ كانت «ذاكرة اجل�سد» تعرب عن
يد خالد طوبال املبتورة �أثناء الثورة الفرن�سية ،و�إن «ذاكرة اجل�سد» كانت تعرب عن ذكرى
الثورة اجلزائرية ،وما بعدها من �أحداث ،ليح�س البطل بعمق املفارقة فيده التي خ�سرها
من �أجل وطنه ،يجد هذا الوطن يتنكر له ولأحالمه وطموحاته فيعي�ش خارج البالد ،راف�ض ًا
العودة �إليه.
(((
3ـ « بخور ال�سراب»:
ثالث عنوان من العناوين غري املبا�شرة من جمموع الروايات املدرو�سة« ،بخور ال�سراب»،
 )1الرواية� ،ص348
�« )2أحالم م�ستغامني» « ،ذاكرة اجل�سد» ،من�شورات �أحالم م�شتغامني ،بريوت1988 ،م
 )3ب�شري مفتي ،بخور ال�سراب ،من�شورات االختالف ،اجلزائر ،الطبعة الأوىل 2004م
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مركب �إ�ضايف «م�ضاف (بخور) ،وم�ضاف �إليه (ال�سراب) ،والقارئ ي�ستغرب من اجلمع بني
هذين ،فما هو الرابط بني البخور وال�سراب؟! فالبخور هو الرائحة الطيبة وال�شذية� ،أما
ال�سراب فهو ظاهرة من الظواهر الطبيعية« :ال�سراب :ظاهرة طبيعية ترى كم�سطحات املاء
(((
تلت�صق بالأر�ض عن بعد ،تن�ش�أ من انك�سار ال�ضوء يف طبقات اجلو عند ا�شتداد احلر».
وال�سراب هو ال�شيء الذي يراه الإن�سان ولكن ما �أن يقرتب منه ال يجده ،فكيف يكون هذا
ال�شيء الوهمي له رائحة وعطر؟! ال بد �أن تكون هذه �إ�شارة من امل�ؤلف �إىل �شيء �آخر يرمز
له ببخور ال�سراب.
لعل ما يثري انتباه القارئ� ،أنه عندما ينظر �إىل الرواية ،ويف الغالف اخلارجي يجد �ست
�صور لوجه واحد ي�شكل على الناظر ،هل ما يرى هو �صورة رجل �أم المر�أة  ،فتبد�أ ال�ضبابية
يف الر�ؤية منذ �أول وهلة منذ الغالف ،وعند ترك حتديد جن�س هذه ال�شخ�صية املو�ضوعة على
وجه الغالف ،يلتفت القارئ �إىل الهيئة التي تكون عليها هذه ال�شخ�صية ،هذا الرجل �أو املر�أة
يجل�س على �أريكة ،وا�ضع ًا ذراعيه فوق بع�ضهما البع�ض ،م�سند ًا ر�أ�سه على طرف الأريكة،
تبدو على مالحمه عالمات احلزن والأ�سى وال�شرود الذهني ،يرتدي قمي�ص ًا ذا لونني،
اللون الأبي�ض والأ�سود ،قد يرمي من خالله للحزن والفرح يف حياة هذه ال�شخ�صية التي
على الغالف .كما يثري االنتباه كذلك تعدد نف�س ال�صورة �ست مرات ،قد يكون هذا التكرار
يف ال�صورة املق�صود منه :الت�أكيد على هذا امل�شهد احلزين ور�سخ هذه ال�صورة يف خميلة
امل�شاهد� ،أو قد يكون املغزى منه �أي التكرار ما هو ناجت �إال عن �ضعف يف الر�ؤية الب�صرية مما
ي�سبب تكرار هذه ال�صورة ،كل هذه �أ�سئلة يطرحها القارئ من جمرد م�شاهدة ال�صورة� ،أما
الإجابات فترتك عند قراءة املنت الروائي ،لعله يعرث بني ثنايا الن�ص على �إجابة �شافية.
بعد قراءة متفح�صة للرواية ،يجد املعنى يتوزع على حمورين دالليني ،هما:
�أ ـ املحور الأول :ميكن قراءة العنوان على �ضوء حياة البطل والروا�سب التي �أثرت فيه،
البطل ال�سارد الذي انق�سمت حياته بني املا�ضي واحلا�ضر ،ف�ضاعت وتال�شت �شخ�صيته،
الذي حاول جتريب كل �شيء من �أجل �إ�سعاد روحه ،لكنه مل يجد راحة يف �أي �شيء ،واليجد
يقينا ي�سكن �إليه ،وينا�ضل من �أجله.
ال�سارد يو�ضح �أن �سبب معاناته معاملة والده القا�سية جد ًا ،التي حجرت قلبه ق�سوة و�شعور ًا
بالظلم ،هذه املعاملة التي جعلته يهرب �إىل بيت جدته بعيد ًا عن والده امل�سكون بالأ�ساطري
 )4القامو�س الو�سيط ،دار عمران ،جممع اللغة العربية ،الطبعة الثالثة ،اجلزء الأول �ص441
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واخلرافات ،وما يعود لوالده �إال بعد عام وقت احت�ضاره ،ويعرف الأب ب�أنه كان قا�سي ًا مع
االبن ،ويو�صيه بقراءة كتاب كان يحتفظ به هو قائ ًال�« :س�أموت ،و�ستعرف فيما بعد ما ترغب
يف معرفته ،لي�س من حقي ك�شف �أي �سر ،الأمانة �أتركها لك ال تخيبني �أرجوك� ،أنت موعود
(((
حلمل هذه الأمانة هل تفهم؟؟».
يقر�أ ال�سارد الكتاب ،ويجد فيه ما يربهن على وجود ما هو فوق ،والأ�شياء التي تختفي وراء
كل ما نراه ،وال يخربنا ال�سارد عن �شيء من م�ضمون الكتاب؟ هل هذا لأن ال�سارد يرى الكتاب
وهما من �أوهام املا�ضي� ،أم لأن ال�سارد ميقت كل �شيء يخلفه له والده؟! مي�ضي ال�سارد يف
تعليمه ،ويدخل احلقوق ،ويرى طلبة يكملون درا�ستهم ويدخلون يف منظمات �سرية �سيا�سية
فال ت�شده ،وال تعني له �شيئ ًا ،من مثل خالد ر�ضوان ،احلزبي الثوري ،كما يرى �شباب ًا يعي�شون
العاطفة واحلب ،وهو ي�س�أل نف�سه مل ال حتب؟ مل ال ترتبط بامر�أة؟ كل هذه �أ�سئلة حتريه وتثري
�أحزانه ،حياته بني البني ،وميار�س اللذة اجل�سدية مع العاملة يف املنزل ،ويرتكها جتر �أذيال
العار والف�ضيحة وحدها من دون �أدنى �إح�سا�س بامل�س�ؤولية� ،سوى وخز يف ال�ضمري يعود بني
الفينة والأخرى ،ويهرب �إىل اخلمر لعله ُين�سيه �أحزانه ،وموت روحه« :ال�شرب والن�سيان كان
دواء احلالة حتم ًا ،وما ت�صورت �أنني �س�أواجه �شيئ ًا من هذا القبيل و�ستعرت�ضني �أ�سئلة حول
نف�سي ،حول ما فعلت وما ظننته ال �شيء ثم ر�أيي به يتحول بني رم�شة عني و�أخرى �إىل م�شكلة
(((
وجودية كربى على حلها ب�سرعة».
�إذن تت�ضح م�شكلة ال�سارد �أنها م�شكلة وجودية بينه وبني نف�سه ،لي�ست بينه وبني النا�س،
وهي روا�سب ق�سوة والده معه ،والكتاب الذي قر�أه جعلت منه �إن�سان ًا يفكر يف ق�ضايا الكون،
ولكنه جمرد تفكري فقط ال غري ،ال عمل جذري يغري فيه حياته ،ويغري الكون من حوله ،مثل
خالد ر�ضوان ،رجل ميتهن املحاماة ،يعمل بجد ون�شاط يف النهار ،ليهلك ج�سده وفكره يف
احلانة وال�شرب لي ًال ،على هذه الدوامة حياته� ،إىل �أن يقابل ميعاد (وليالحظ القارئ داللة
اال�سم هنا ،ميعاد للفرح �أم احلزن ،ولكنه ميعاد وح�سب) .املر�أة املتزوجة من رجل �إرهابي
الطاهر �سمني ،فتذهب �إليه لت�س�أله عن و�ضعها هل هي يف حكم املطلقة �أم الأرملة؟ �أم ماذا؟
وما يلبث قلي ًال حتى يحب ميعاد ،ويرى �سعادة الكون يف قربها ،و�أنها م�صدر ال�سعادة يف
احلياة ،ويكذب عليها ويقول لها بوفاة زوجها ،من �أجل �أن ي�ضمن حمبتها ووجودها معه �إىل
�أق�صى فرتة ممكنة ،وت�أتي معاناة جديدة يف حياته ،كيف يحافظ على ميعاد؟ وكيف يبقيها
جنبه �أبد العمر؟ وتكمن الأزمة احلقيقية عندما يبد�أ زوجها بالتهديد بقتل االثنني بتهمة
 )1الرواية� ،ص31
 )2الرواية� ،ص51
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اخليانة ،ويقرر الذهاب �إىل قريته لكي يبني قبة م�سجد �أحد الأئمة ،كي ينال ر�ضى جده
و�أبيه ،هذه �إحدى الروا�سب الداخلية التي كانت تعكر عليه �صفو حياته« :بقيت م�صر ًا على
ر�أيي يف ما بد�أ النا�س املتجمهرون يغادرون املكان بعالمات تعجب وا�ستغراب وا�ضحة و�إىل
حد ما ت�أ�سف على خللي العقلي هذا بينما كنت يف �سريرة قلبي را�ضي ًا بقدري �سعيد ًا مبا
قدرت على حتقيقه و�أكرث من هذا كان �شعوري �أن جدي ووالدي را�ضيان علي يزيد من توقدي
(((
الداخلي وانفراج روحي وهدوء نف�سي.»..
وك�أن ال�سارد و�صل �إىل مفتاح ال�سعادة وهو بالتخل�ص من جذور اخلزي يف املا�ضي� ،أن
ير�ضي جده ووالده ولو بعمل ب�سيط ،ومن ثم يريد حرق هذا الكتاب الذي د َّمر حياته ،وكان
كالنبوءة امل�ش�ؤومة ،والعائق الذي متنعه من االلتقاء مبيعاد ،وال�سعادة  ،يناق�ش نف�سه وهو
يحمل الكتاب يريد �إحراقه ،قائ ًال« :نظرت �إليها متملي ًا ومنغم�س ًا يف حالة من التماهي الكلي
فك�أن ما احرتق هو روحي كلها ،هو م�شروع هروبي وحلم انتهائي وطريق جناتي ..هو ما جتذر
يف منذ ال�صغر ،هو عالقتي الغريبة مبا�ض مل �أدركه الآن �إال كجرح وحكاية غريبة ،ن�سجتها
(((
الأ�سطورة القدمية ،التي كنت �أظن �أنني ذات يوم برتت خيطها العميق وحبلها ال�سري».
يتخل�ص البطل من �شعوره بالذنب �إزاء جده و�أبيه ،ويحرق الكتاب ،رامي ًا املا�ضي خلفه،
متوجها �إىل ميعاد احلا�ضر وامل�ستقبل ،فهل يجد ميعاد؟!
�إنه يذهب �إىل ميعاد فيجدها يف حالة خطرية ،بعد حماولة زوجها لقتلها ،فيلوم نف�سه ب�أنه
هو الذي تخلى عنها وهي يف �أم�س حاجة �إليه ،قتلها بتخاذله عنها ،ليت�ضح له �إنه بقي حياته
كلها متخاذ ًال عن كل �شيء� ،إن�سان م�سلوب الإرادة رهني املا�ضي ،والذكريات املريرة ،والأفكار
الوجودية الهدامة ،لي�س�أل نف�سه ويحا�سبها:
«فهمت بعدها كل �شيء...
من قتل ميعاد حق ًا؟ هو �أم �أنا؟»
متوت ميعاد وميوت بعدها ال�سارد مقتو ًال بالر�صا�ص على �أيدي الإرهابيني ،ويت�ضح �أن
«بخور ال�سراب» تعرب عن اليقني الذي يبحث عنه ال�سارد ،وكل ما يرتاح للقرب منه يتال�شى
ويبعد عنه ،وجد اليقني بذلك الكتاب ومل يلبث �أن �أحرقه ،ووجد ال�سعادة يف احلب ولكنه مل
ي�ستطع �أن يفعل �أي �شيء لهذا احلب ،بل قدمه هدية للموت .فهذا هو «بخور ال�سراب» تلك
(((

 )3الرواية� ،ص148
 )4الرواية� ،ص150
 )5الرواية� ،ص154
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الرائحة اجلميلة التي يبحث عنها يف عبق املا�ضي ،فال ي�شتمها ،ويت�شبث بحا�ضر ميعاده �إال
�أن القدر ي�سرقها منه ،فال يتبقى له �سوى ال�سراب وحده .كما قال تعاىل« :ك�سراب بقيعة
ً (((
يح�سبه الظم�آن ماء حتى �إذا جاءه مل يجده �شيئا»
كما تبني �أن ال�صورة التي على الغالف ما هي �إال �صورة ال�سارد الذي يرى لنف�سه �أكرث من
وجه و�أكرث من حالة وجودية ،وال ي�ستطيع �أن ي�صل �إىل حالة واحدة ي�ستقر بها« .بقيت �أكرث
من حمتار� ،أكرث من منده�ش� ...سكن وجهي �أنا �أي�ض ًا �شيء من احلزن وكثري من ال�ضباب...
(((
�سكن وجهي �أفول ...وحنني ل�شيء بعيد وغائب با�ستمرار».
ب ـ املحور الثاين يف داللة املعنى:
يرمز املعنى الداليل الثاين للرواية �إىل حياة بع�ض ال�شخ�صيات التي حتيط بال�سارد من
مثل �صديقه ،خالد ر�ضوان وال�صحفية �سعاد �آكلي ،و�صديقه الثاين حداد ،ه�ؤالء الكتاب
بال�صحافة ،والأ�ساتذة اجلامعيني ،الذين كانوا ي�ؤمنون مببادئ العدالة واخلري وقيم احلرية
وامل�ساواة ،وباملناف�سة ال�شريفة لي�أتي زمن الإرهاب ويهدم هذه املبادئ والقيم ،ويجدون
�أنف�سهم متال�شني ومم�سوخي احلياة ،فاجلزائر التي ق�ضوا حياتهم كلها يف الدفاع عنها وعن
حرية املواطن اجلزائري ،يجدون �أن �إخوانهم اجلزائريني هم من ي�شهرون ب�أوجههم �سيوف
البغي ،ويطعنونهم بخنجر الغدر ،يتوجه ال�سارد وزمال�ؤه �إىل احلانة ليهربوا من واقعهم
املرير« :ن�شرب كثري ًا من �ضباب احلانة ونرثثر عن الثورة التي لن ت�أتي والإن�سان الذي مل
(((
يخرج بعد والأحالم املجز�أة واملخنوقة وتعا�سة يف �سجن الالحقيقة»
�إذ ًا «بخور ال�سراب» �أتت لتعرب عن حياة ال�سارد ،وعن جيله الذي يعي�ش يف �سجن
الالحقيقة.
كما ي�أتي عنوان الرواية «بخور ال�سراب» ك�إ�سم لرواية �صديق ال�سارد حداد الكاتب
والأ�ستاذ اجلامعي ،الذي يطارده الإرهابيون ويتمكنون من قتله �أخري ًا ،يكتب رواية ،ويكون
عنوانها« :بخور ال�سراب» ،بل �إنه يجعل ال�سارد بط ًال لها ،ليكون رمز ًا لها بكل التناق�ضات التي
ملأت حياته� ،إذ ير�سل له�« :أريدك �أن تطمئن علي ،و�س�أبعث لك بروايتي اجلديدة� ،أريدك
�أن تقر�أها بنف�سك.
ت�صور لقد اخرتتك �أنت لتكون بطلها� ،أرجو �أن ال يزعجك ذلك،
 )1القر�آن الكرمي �سورة النور� ،آية 39
 )2الرواية� ،ص82
 )3الرواية� ،ص17
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مالحظة:
ما ر�أيك يف عنوانها «بخور ال�سراب»؟

(((

كما يت�ضح كذلك �أن الكاتب يقدم �شبه مواجهة لل�سارد بحقيقته ،و�أنه يتبع الأوهام
وال�سراب ،كونه يكتب رواية ا�سمها «بخور ال�سراب» ويجعله بط ًال لها .الكاتب مهدد بالقتل
وميار�س حياته بطريقة عادية ،بينما ال�سارد الذي مل يكن مهدد ًا ب�أي �شيء فهو يعي�ش ال�شقاء
والرتدد واجلنب �إىل �أق�صى درجة .هكذا تتبني داللة العنوان ،وهو كما ذكر غري مبا�شرالداللة،
ولكن بعد الإحالة �إىل الن�ص يتمكن القارئ من فك بع�ض رموزها ،وال تزعم الباحثة �أنها قد
�أتت على داللة العنوان كاملة ودقيقة �إال �أنها هذه ما هي �إال حماولة يف فهم املقروء من بع�ض
معطيات الن�ص التي توافرت لديها.
 -3منط العنوان املكون:
قد ذكر �سابق ًا �أن منط العنوان املكون ال يكون مفتاح ًا داللي ًا فقط ،ودا ًال ملدلول داخل الن�ص
وح�سب� ،إمنا يلعب دور ًا كبري ًا يف الن�ص� ،إذ يكون �أحد العنا�صر املكونه للن�ص ،وكما ي�ضرب
عليه مر�سل العجمي مثاال ب�أن عنوان رواية «املر�أة والقطة» ،ال يقف عند عتبة الن�ص املنت،
(((
«و�إمنا يدخل يف ن�سيج الرواية بو�صفه عن�صر ًا بنيوي ًا حا�سم ًا يف ت�شكيل بناء الرواية».
فاملر�أة هي العمة ال�شريرة ،بينما القطة فهي قطة البطل املحبوبة ،التي قتلتها العمة وهو
بذلك �شكل �أحد مكونات الن�ص .وكذلك رواية «الغريب» لألبري كامو يعرب عن ذلك الرجل ذي
الأطوار الغريبة ،والذي �أودت به غرابته �إىل قتل رجل من دون �أي �سبب ،بالتايل مت �إعدامه.
والأمثلة كثرية على منط العنوان املكون ،مما ي�ؤكد على �أن الروائيني قد اعتنوا مب�س�ألة العنونة
عناية كبرية منذ بدايات هذا الفن.
وبالن�سبة ملجموع الروايات املدرو�سة هنا ،ف�إن �أغلب عناوينها تن�سب �إىل منط العنوان
املكون ،وعندما يكون العنوان �أحد مكونات الن�ص ،ف�إنه بالت�أكيد �سوف يلعب دور ًا كبري ًا يف
قراءة وت�أويل الن�ص ،ومفتاح ًا من املفاتيح التي تو�صل �إىل املعنى.
وفيما يلي عر�ض ملجموع عناوين الروايات اجلزائرية التي ت�شكل هذا النمط من
العناوين.
 )4الرواية� ،ص101
 )5د.مر�سل فالح العجمي ،اخلطاب الروائي يف الكويت� :أمناط العنونة وم�ستويات ال�صوت ال�سردي ،جمل�س
الن�شر العلمي ،الكويت ،خريف � ،2005ص16
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1ـ رواية «الورم»:

(((

«الورم» من �أحد العناوين التي تثري اخلوف والرعب يف قلب القارئ منذ مطالعة الرواية،
فيرتدد بينه وبني نف�سه هل يقدم على قراءتها �أم ال؟ و�أول معنى يثريه الورم يف ذهنية املتلقي،
الورم� :أخذ الأورام النتوء
هو االنتفاخ والنتوء يف �أع�ضاء اجل�سم ،وهو يف ل�سان العرب« :ورمُ :
أورم بالرجل و�أورمه� :أ�سمعه ما يغ�ضب له،
واالنتفاخ ،وقد ورم جلده ،ويف املحكمَ :ور َِم َي ِر ُم .و� َ
(((
وهو من ذلك ،وفعل به ما �أورمه �أي �ساءه و�أغ�ضبه .وورم �أنفه �أي غ�ضب».
والورم يف الو�سيط يعني« :الورم يف الطب :ورم �سرطاين �سركومي ،ين�ش�أ من هنة جنينية
(((
الأ�صل كامنة يف الكلية».
يت�ضح �أن املعنى الأول للورم هنا هو االنتفاخ والنتوء ،واملعنى الآخر ي�أتي كناية عن الغ�ضب،
وكل هذه املعاين م�أخوذة من الناحية املعجمية اللغوية .ولكن هناك معنى ا�صطالحي ًا �آخر
للورم ،وهو ما تعارف عند النا�س �أن الورم يق�صد به املر�ض اخلبيث «ال�سرطان» ،وهذه كل
معاين تثري يف نف�س القارئ حمولة كبري من م�شاعر احلزن والأ�سى وال�ضيق والذعر ،وينتبه
القارئ �أن ال�صيغة �أتت على �سبيل التعريف ب�إ�ضافة (�أل التعريف) على الكلمة ،وك�أن هذا
ال�شيء معروف بني القارئ والكاتب ،كل هذه املعاين ي�ضعها القارئ بذهنه وهو يقر�أ الن�ص،
ويرى �أي هذه املعاين التي ت�صدق على الن�ص.
قبل قراءة الن�ص �سوف يلتفت القارئ كذلك �إىل الغالف ،فيجد جدار ًا وبه ما ي�شبه
ال�شرخ املنت�شر �أو�سط اجلدار ،ر�سمة ال توحي للقارئ ب�أكرث من هذا ،فما هي عالقتها باملنت
الروائي؟! هذا من �ضمن ما �ستبحث �إجابته يف الورقات القادمة.
يقر�أ القارئ الرواية ،فال يجد �أي ذكر للفظة الورم ،وال يرى �أحد ًا مري�ض ًا� ،أو ي�شتكي
من �أي نوع من �أنواع الورم ،فتبد�أ العملية الثانية من القراءة ،وهي البحث يف البنية العميقة
للرواية ،ولبع�ض املالب�سات التي قد ي�ستفيد من قارئ الرواية يف فهم داللة العنوان .من مثل
احلكاية وامل�ضمون الفكري للرواية� ،أي الناحية املو�ضوعاتية.
الرواية تتحدث عن جماعات �إرهابية ت�سيطر على حياة املجتمع اجلزائري ،وتعادي وتقتل
كل من يتعاون مع ال�سلطات اجلزائرية ،وال�سلطة كذلك قد لعبت دور ًا كذلك يف الرواية
من �أجل حماربة الإرهاب واحلد من تياره املتوا�صل ،فاجلانب املو�ضوعاتي للرواية ينق�سم
 )1حممد �ساري« ،الورم» ،من�شورات االختالف ،اجلزائر ،الطبعة الأوىل 2002م
 )2ل�سان العرب ،ابن منظور ،دار �صادر ،بريوت ،املجلد الثاين ع�شر �ص633ـ634
 )3القامو�س الو�سيط ،دار عمران ،اجلزء الثاين� ،ص1069
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بني ثالث دوائر رئي�سية ،الدائرة الأوىل :متثل الإرهابيني الذين ي�سيطرون على الأو�ضاع
يف اجلزائر ،من خالل �أعمالهم الإرهابية وعمليات االغتياالت املنظمة .والدائرة الثانية:
هي ال�سلطة وتتجلى يف رجال املفرزة الذين يحاولون ال�سيطرة على الأو�ضاع ،ولكن من دون
جدوى لأنهم يحاربون عدو ًا متخفي ًا وراء اجلبال ،وال يظهر �إال لي ًال �.أما الدائرة الثالثة :فهي
خا�صة باملجتمع اجلزائري الذي عا�ش بني بط�ش الإرهابيني وبني ظلم ال�سلطة ،التي تعاقب
املواطنني مبجرد ال�شبهة.
تبد�أ احلكاية بطلب الإرهابيني من ال�سارد �أن ي�شاركهم يف �أعمالهم الإرهابية ،و�أن يكون
واحد ًا من �أع�ضاء جماعة يزيد احلر�ش ،وال�سارد يف البداية يرف�ض لأنه ،وعلى الرغم من
انت�سابه �إىل الأحزاب الإ�سالمية ،مل يكن كرمي مقتنع ًا بهذه الأفكار التي وجدها متطرفة
وتخالف املذاهب الفقهية التقليدية التي تراعي الطبيعة الإن�سانية ،التي لي�ست ملك ًا ولي�ست
ً (((
�شيطانا».
كرمي ال يقتنع بفكرة القتل ،فال�شعب اجلزائري لي�س له ذنب فيما حدث من �أحداث بني
الإرهابيني وال�سلطة ،فلم يقتلون �أبناءه بدون �سبب .ولكن كرمي �سوف يجد نف�سه بني �أمرين:
�إما االن�صياع لأوامر الإرهابيني ،وقتل حممد يو�سفي ال�صحفي و�صديقه احلميم� ،أو �أن ي�سافر
وال�سفر يتطلب ما ًال و�إجراءات كثرية ال ي�ستطيع القيام بها ،فلذلك هو جمرب يف الدخول يف
هذا احلقل ،خوف ًا من املوت .يقتل كرمي حممد يو�سفي يف م�شهد من �أب�شع امل�شاهد الإن�سانية
وح�شية وهمجية ،قتل �صديق عمره و�أخ خطيبته ،فماذا تبقى له ،وهل من �أمل يف احلياة بعد.
وبعدها يتعود كرمي على القتل ،وي�صبح هذا الأمر من �أ�سهل الأمور لديه ،وبني فينة والأخرى
يحاول �أن يقنع نف�سه بتوجهات الأمري يزيد احلر�ش ،وجماعته ،كذلك تزداد الأحداث
الإرهابية يف البلدة عنف ًا و�ضراوة ،وتتف�شى احلوادث العنيفة ،واملجتمع �صامت ال ي�ستطيع
حتريك �ساكن ،و�إال �سوف تطالهم عائلة الردى ،لدرجة �أن الإرهابيني بلغت بهم اجلر�أة �أن
يداهموا مركز ال�شرطة ويقتلوا �شقيقة زوجة رئي�س املفرزة ،من هنا يت�ضح �أن العنوان ،عنوان
الرواية «الورم» مل يعرب عن حالة مر�ضية �أ�صابت فرد ًا بعينه ،ومل ي�شر �إىل �أي �شخ�ص يعاين
من مر�ض �أو انتفاخ �أو نتوء ،فما هو الورم �إذن؟ �إن الورم هذا ما هو �إال انت�شار وتف�شي الإرهاب
وحوادث القتل يف الرواية ،لدرجة �أن مركز ال�شرطة بكل قواته يحاول ي�ست�أ�صل ويحد من هذا
التيار املتزايد ولكن دون جدوى ،اخلوف والرهبة هما امل�سيطران على الو�ضع ،فتجد الرواية
مليئة ب�صور اخلوف والقلق واال�ضطراب ،فال�سارد يقول عن حالة ال�شعب اجلزائري�« :أما
اليوم ،يظهر �أن اخلوف قد ا�ستبد بقلوبهم ،ف�أ�صبحوا حذرين ب�شكل ملفت للنظر .... ،فمن
 )4الرواية� ،ص32
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جهة ،عيون �أجهزة الأمن املثبتة يف كل زاوية ،تالحق امل�شتبه فيهم ،ومن جهة �أخرى ال�سيوف
ال�صدئة امل�سلولة وخراطي�ش املح�شو�شة للجماعات الإ�سالمية امل�سلحة التي حت�صد دون متييز
(((
بني احل�شائ�ش ال�ضارة و�سنابل القمح النافعة».
هذه الو�ضعية التي تعي�شها اجلزائر ،يعتربها امل�ؤلف �شبيهة بالورم الذي يحاول الكل �صده،
ولكن من دون جدوى ،فهم �أمام مد عنيف ال يعرفون كيف يقاومونه ،فالورم هو انت�شار املوت
واخلوف والهلع والإرهاب يف وادي الرمان ،ف�أ�صبح يطال الطفل والع�سكري والأب والأم،
ف�أ�صبح �أفراد ال�شعب اجلزائري يقنعون �أنف�سهم بهذا الو�ضع املزري« :علينا �أن نتقبل و�ضعنا
اجلديد ب�صرب �أيوب .نحن جمربون �أن نتعاي�ش مع اجلثث� .أن ن�ستن�شق الرائحة املرعبة
للموت الذي �أ�صبح يالزمنا كظلنا متام ًا� ،أن نزور املقابر �أكرث من ال�سابق لندفن �أ�صدقاءنا
ً (((
و�أعداءنا معا».
�إنه املوت يح�صد الكل ،ال�صديق والعدو ،الكبري وال�صغري ،هو مر�ض ع�ضوي ي�صيب
املجتمع اجلزائري ،ويحتاج �إىل عملية قي�صرية ال�ستئ�صاله ،فهل �ستفلح ال�شرطة ومعها �أفراد
املجتمع بعالج هذا املر�ض املزمن ،تنتهي الرواية بانت�صار كا�سح للإرهابيني فيقول كرمي:
«بدون كلمة ،اقتفيت �أثر �أمريي يزيد احلر�ش ،متبوع ًا بعبد اللطيف� ،أراين م�سرور ًا جد ًا
بهذه الرتقية� ،إنها البداية� ،أنا �أي�ض ًا �أرغب يف رتبة �أمري يقود جماعة من الرجال الأ�شداء،
(((
ين�صاعون لأوامري ،قريب �إن �شاء اهلل».
خطط لت�شكيل جماعات �إرهابية جديدة ،والأمري يزيد (ولنالحظ هنا داللة اال�سم يزيد
على وزن الفعل امل�ضارع الذي يعني اال�ستمرارية ،كذلك معناه يف الزيادة والنماء) ،معنى هذا
�إن املد للتيار الإ�سالمي املتطرف يف زيادة وا�ستمرار ،وكيف يتخل�ص ال�شعب اجلزائري منه
وهو «الورم» الذي ما �إن ي�ست�أ�صل من ع�ضو ليظهر يف ع�ضو �آخر.
كما تت�ضح داللة الر�سم ب�أن العنف ال�سيا�سي يف اجلزائر �أ�شبه بال�شرخ الذي يظهر يف
اجلدار ويتزايد مع الأيام ،فت�أتي �صورة ال�شرخ موازية ملر�ض الورم ،ويحمالن نف�س الداللة.
القارئ عندما يقر�أ هذا العنوان يربز يف ذاكرته عنوانان من عناوين الروايات العاملية،
هما «الطاعون» لألبري كامو الذي حتدث عن مر�ض الطاعون الذي انت�شر يف مدينة لندن،
وتف�شى فيها ،كذلك رواية مار�سيل غابريا ماركيز «حب يف زمن الكولريا» ،كل هذه العناوين
ت�شري �إىل الأمرا�ض املزمنة التي تتحدث عن عنفها املتون الروائية� ،إال �أن العنوان هنا يختلف،
 )1الرواية� ،ص50
 )2الرواية� ،ص50
 )3الرواية� ،ص� ،212ص213
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�إن املر�ض «الورم» يتحدث عن �إحدى الأفعال الإن�سانية الإجرامية التي تف�شت يف املجتمع
ف�أ�صبحت كالورم .وكان العنوان «الورم» ينت�سب �إىل منط العنوان املكون لأنه �شكل عن�صر ًا
مكون ًا يف الرواية ،فهم من خالله مرمى الكاتب ،و�أن الإرهاب ي�سري يف تيار متزايد ،كما هو
«الورم».
 -2رواية «دم الغزال»:
رواية «دم الغزال» للروائي وال�صحفي مرزاق بقطا�ش ،منذ البداية وهي تثري الأ�سئلة،
العنوان هو «دم الغزال» ،ولكنه ي�شكل عالمة ا�ستفهام ،فالعنوان غام�ض ،فماذا به دم الغزال؟
وما عالقته يف العمل الأدبي ،العنوان يبدو كاخلرب املبتور ،وك�أن له تكملة من مثل هذه حكاية
دم الغزال؟ �أو �أن ُيقال دم الغزال الذي ا�صطيد مث ًال يف مكان ما.
وكذلك املعروف �أن دم الغزال ال يظهر �إال بعد قتله ،كل هذه املعلومات �أو الإ�شارات ،ي�ضعها
القارئ يف ذهنه وهو يقر�أ العمل.
كذلك ينبغي القول �أن عنوان الرواية يعترب من �ضمن العناوين املكونة� ،أي �إنه يعرب عن
عن�صر من عنا�صر الن�ص ،على عاتقه مهمة تو�صيل الر�سالة التي يريد �أن يو�صلها الروائي
�إىل املتلقي.
«دم الغزال» هو العنوان الرئي�س للرواية ،التي تنق�سم �إىل ثالثة ف�صول ،الف�صل الأول
بعنوان «وما قتلوه ،وما �صلبوه ،»...الف�صل الثاين هو معنون بـ»منطقة الأنبياء» ،والثالث
«مرزاق بقطا�ش» ،و�سيت�ضح �أن العناوين الفرعية هذه �إنها عناوين كذلك مكونة� ،أي حتللت
داخل الن�ص الروائي ،و�شكلت حدود ًا فا�صلة يف فهم املعنى وت�أويله ،كما �شغلت م�ساحة لي�ست
ب�سيطة يف املنت الروائي من خالل ذكرها والتحدث عنها يف �أكرث من مو�ضع .ولكي يفهم
املعنى للعنوان الرئي�سي ،يجب قراءة العناوين الفرعية ،وفيما يلي قراءة لكل عنوان على
حدة:
�أ ـ الف�صل الأول «وما قتلوه ،وما �صلبوه:»...
يتحدث هذا الف�صل عن مقتل الرئي�س اجلزائري حممد بو �ضياف رحمه اهلل ،ويعر�ض
لل�سا�سة وال�شخ�صيات الر�سمية التي �أتت لت�شيع هذا الرئي�س العظيم ،وهم ال�سبب الرئي�سي
يف مقتله� ،إذ يعلن مرزاق بقطا�ش ال�سارد ،وليالحظ القارئ حالة التماهي بني �سارد الرواية
وامل�ؤلف احلقيقي للرواية ،يعلن للملأ �أن ي�شك يف نزاهة ال�سا�سة« :بو�ضياف ،جون فتزجرالد
كينيدي ،وع�شرات غريهما من �أهل ال�سيا�سة الذين انتقلوا �إىل العامل الآخر �أمام املاليني
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من �شهود العيان ،ومع ذلك ،ف�إنه مل ينك�شف �أمر �أولئك اللذين يجذبون اخليوط يف اخلفاء.
واحلقيقة هي �أن القتلة معروفون ولكنهم يعزفون على وتر الوقت .ينتظرون �أن يهد�أ الفوران
ال�شعبي واملعار�ضون ثم يعودون �إىل �سابق ممار�ساتهم لكي يق�ضوا على هذا �أو ذاك� ،أو كل
(((
من قد يعرت�ض �سبيلهم».
وي�ستغرب من القدرة العجيبة لديهم يف التلون ،فكيف يقتلون ال�شخ�ص ويغتالونه ،ويف
نف�س الوقت يرثونه وينعونه.
ومبا �أن حممد بو �ضياف �شخ�صية �سيا�سية مرموقة ،و�شهرية مبواقفها ال�سيا�سية
الن�ضالية امل�شرفة ،وبرغبته احلقيقية يف الإ�صالح ،ف�إن هذا العنوان «وما قتلوه ،وما �صلبوه»..
�أتى للتعبري �أن حممد بو �ضياف ،ومن معه من املنا�ضلني من �أجل احلقيقة ،خالدون ما بقي
التاريخ ،لأن التاريخ يخلد العظماء ،و�إنها حماولة عابثة من خ�صومه ال�سيا�سيني ،حماولة
التعتيم على �أفكار هذا الرجل ،ون�سوا بذلك �أن ال�شعب اجلزائري كله حممد بو �ضياف ،كما
يت�ضح كذلك من العنوان� ،أنه تنا�ص مع الآية القر�آنية الكرمية ،حول مقتل �سيدنا عي�سى عليه
ال�سالم ،الذي ظن اليهود ب�أنهم قتلوه ولكن اهلل �سبحانه وتعاىل رفعه �إليه ،وبقي امل�سيح عليه
ال�سالم خالد ًا وحي ًا عند ربه� ،إذ يقول تعاىل (( :وقولهم �إنا قتلنا امل�سيح عي�سى ابن مرمي
ر�سول اهلل وما قتلوه وما �صلبوه ولكن �شبه لهم و�إن الذين اختلفوا فيه لفي �شك منه ما لهم به
(((
من علم �إال اتباع الظن وما قتلوه يقينا ،بل رفعه اهلل �إليه وكان اهلل عزيزا حكيما)).
�إذن ،فمحمد بو �ضياف كذلك مل يقتل ،ولن ين�ساه التاريخ ،و�سيبقى خملد ًا ما بقي التاريخ،
وما ا�ستمرت احلياة الإن�سانية.
ب ـ الف�صل الثاين «منطقة الأنبياء»:
الف�صل الثاين يف الرواية معنون بـ»منطقة الأنبياء» ،وهذا كذلك عنوان غام�ض وم�شكل
لدى القارئ ،فما هي منطقة الأنبياء؟ وما هي عالقتها بالرواية ،والعنوان «دم الغزال»؟
يت�ضح منذ بداية هذا الف�صل �إن مرزاق بقطا�ش� ،سارد الرواية حاول كتابة رواية عن �أديب
�أ�صيب بالورم يف املخ ،يف جزء من املخ ي�سمى «منطقة الأنبياء»« :،وما كان �أ�شد �ضحكه عندما
قيل له بعد �أيام من العملية �إن تلك املنطقة تدعى منطقة الأنبياء على �سبيل املجاز .ما عالقة
(((
الأنبياء باملخ الب�شري؟ ومل هذه الت�سمية بالذات؟ ومن و�ضعها يا ترى؟».
 )1الرواية� ،ص94
 )2القر�آن الكرمي �سورة الن�ساء� ،آية 157ـ 158
 )3الرواية� ،ص36
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هذه املنطقة تتميز ب�أنها هي املنطقة اخلا�صة باللغة والكالم ،كما �إنها تتميز ب�أنها املنطقة
اخلا�صة يف الإبداع لدى الإن�سان ،من مثل ال�شعر والق�صة والفنون الأخرى ،وهذه املنطقة
عند بطل احلكاية هي امل�صابة بالورم ،وال بد من ا�ستئ�صالها .من ناحية �أخرى ميكن الت�أويل
�إن هذه املنطقة ،منطقة الكالم والأفكار اجلريئة التي تطرح ،وبالتايل بطل احلكاية يتكلم
ويطرح �آراءه اجلريئة ،واملناه�ضة لتيارات التطرف من رجال الأحزاب الإ�سالمية ،وكذلك
ال�سا�سة الذين يزايدون على �أحالم املواطن الب�سيطة من �أجل م�صاحلهم ال�شخ�صية.
فالبطل يناق�ش �أهله عندما �أرادوا �إدخاله �إىل م�صحة عقلية ،بقوله �إن اهتمامه بال�شعر
واملوت وبامل�سرح واحل�ضارات� ،سبب قلقهم وهلعهم ،وذهبوا �إىل الطبيب املبا�شر حلالته،
فيقول كالم ًا يو�ضح فيه التناق�ضات الب�شرية ،كالم ًا ميثل احلقيقة التي يهرب منها جمتمعه،
�إذ يقول:
«عندما وقف قبالة الطبيب الفاح�ص ،قال� :أعرتف �أن الورم ال�سرطاين مل ي�ست�أ�صل
كلي ًا من دماغي ،ولكن العامل يف حاجة �إىل �أ�شياء و�إىل ك�شوف جديدة ،والأورام ال�سرطانية
ت�ساعد يف حتقيق مثل هذه الك�شوف .ولذلك ف�أنا �أمتنى �أن تتورم �أدمغة املجتمع كله وت�ست�أ�صل
�أورامها يف نف�س الوقت لكي تكون قادرة بعد ذلك على الإتيان ب�أ�شياء غري معهودة من مثل ما
�أعمل يف �سبيله الآن� ،أي من �أجل �إر�ساء دعائم علم جديد ،علم اجلنازات وما يت�صل به من
(((
�أخالقيات عالية».
م�شكلة البطل تكمن يف �أنه يقول احلقيقة العارية من دون �أن يجملها ،احلقيقة التي ال تروق
لر�ؤو�س البغي والعدوان ،فلذلك هو يتمنى �أن يعي�ش يف زمن �آخر غري هذا الزمن ،لكي يجد
من ي�ستوعب �أفكاره ومبادئه التي يدعو �إليها.
كذلك العنوان «منطقة الأنبياء» ،به �إ�شارة �إىل �أن املنطقة التي بها الورم هي مقارنة بينه
وبني الأنبياء ،ولذلك يعترب نف�سه مثل الأنبياء الذين يطرحون الأفكار الإ�صالحية للمجتمع،
ولكنهم حماربون من قومهم ،ولذلك ف�إنه متعارف لدى الكل� ،أن ال نبي ًا مكرم يف وطنه.
ج ـ الف�صل الثالث «مرزاق بقطا�ش»:
الف�صل الثالث والأخري من الرواية ،يتحدث عن حياة وموت «مرزاق بقطا�ش» ،وبذلك
يكون هذا العنوان مكون ،لأنه ميثل �شخ�صية �أ�سا�سية يتحدث عنها ال�سرد.
يبد�أ الف�صل بقوله�« :أنا �إذن ،مرزاق بقطا�ش بن رابح البحار الذي خا�ض غمار املحيط
 )4الرواية� ،ص96
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طوال �سبع واربعني �سنة ومات ذات ليلة �صقيعية ب�سبب تعب قلبي قاهر».

(((

ويتحدث فيه عن حياته و�أفكاره ومعتقداته ،ور�ؤيته للموت واحلياة ،الوطنية هاج�سه يف
(((
ال�صباح وامل�ساء ،وللعروبة انت�سابه� ،أما الإ�سالم فهو عملة جوهرية يف حياته».
يقتل مرزاق لذنب ال يعرفه ومل يرتكبه ،هل لأنه مفكر ومنا�ضل ،هل لأنه �شاعر و�أديب:
«عندما تخرتق الر�صا�صة دماغك ،يا هذا ،تعرب من �شرقه �إىل �شماله ،ت�شق اللحم والع�ضل،
وتفتك بالعظم والأع�صاب ،وتنال من متا�سكك العقلي والنف�سي ،ثم تعود �إليك احلياة ،فال
بد �أن ت�شعر حينئذ �أن اهلل تعاىل خلقك مرة ثانية ،ذلك ما حدث ملرزاق بقطا�ش بالذات يف
(((
تلك الأم�سية احلارة من  31جويلية 1993م».
فهي حماولة اغتيال مرزاق بقطا�ش ،يبد�أ ويعيد ترتيب حياته و�أفكاره ،فكرة املوت التي ال
تفارقه ،ولكن الرواية تنتهي ببادرة �أمل وحب للحياة ،و�إرادة قوية يف �إكمال م�سرية احلياة،
ويقول:
«�أيتها اجلزائر العظيمة ،ال تكوين مت�صلبة معي وال مع �إخوتي من �أبنائك يف الأزمنة
(((
احلا�ضرة ،ويف الأزمنة القادمة».
وينتهي الف�صل الأخري بهذه الكلمات التي �أفرده ل�سرد ق�صة حياة مرزاق بقطا�ش ،ومن
هنا كانت ت�سمية الف�صل الأخري «مرزاق بقطا�ش».
وال�س�ؤال الذي يطرح نف�سه هنا ما عالقة «دم الغزال» العنوان الرئي�س باملنت الروائي،
وبالعناوين الفرعية؟!
لقد �شكل الدم مكون ًا �أ�سا�سي ًا من مكونات الن�ص ،فقد امتلأت الرواية ب�صور متعددة
للدم ،و�صف ًا للونه املتخرث ،وانت�شاره بالف�ضاء الروائي ،جعل القارئ ال يرى �إال الدم وحده
م�سيطر ًا على الن�ص ،قتل حممد بو�ضياف ،اغتيال مرزاق بقطا�ش ،اغتيال الطبيب الكاتب،
ونور الدين وزوجته ،والع�سكري ،فمرزاق بقطا�ش يناق�ش نف�سه يف �أول الرواية عن الأمور التي
تو�صل الإن�سان �إىل القتل والقتلة ورائحة الدماء ،ويقرر البعد عنها ،ولكن هل يفلح يف ذلك؟
وكل مثقف ومفكر يغفو وي�صحو على الوطنية والعروبة ،هل ين�سى الن�ضال ولو بكلمة ،بالت�أكيد
ال .فكيف ي�سكت والدم ي�سيل كل يوم يف بالده ،وينظر �إىل هذا الدم الذي ي�سيل فيقول:
 )1الرواية� ،ص101
 )2الرواية� ،ص104
 )3الرواية� ،ص113
 )4الرواية� ،ص158
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«وجمرد كتابة كلمة الدم على الورق ينبغي �أن تكون كافية لكي ت�شكل فن ًا قائم ًا بذاته .ولذلك
ف�أنا عندما �أحتدث عن نف�سي� ،أ�صدر عن جتربة مريرة ،عن خديعة ،عن ت�شويه ملا تعارفنا
(((
وتوا�ضعنا عليه ،وعن وعن وعن.»...
فالدم ،ي�صدر �أحيان ًا جمالية الن�ضال من �أجل الوطن وحتريره من �أيدي املعتدين الأجانب،
ومن هذا قول ال�شاعر:
			
وللحرية احلمراء �ألف باب

بكل يد م�ضـرجة يـدق

ولكن هنا ،ويف الو�ضع اجلزائري ،ف�إن الأمر يختلف ،لأن الدماء ت�سيل ب�سبب �أخيك الذي
يعتدي عليك ،وال تعرف �سبب عدوانه وبغيه ،يجل�س معك اليوم �صاحب ًا ،ويف الغد ي�صبح
عدو ًا ،يطعنك بخنجر الغدر واخليانة.
لقد كان مرزاق بقطا�ش الغزال ،الذي يبحث عن احلرية والعدالة ،وي�سري من دون خوف
من العدو ،كما كان الغزال رمز ًا لكل مواطن يبحث عن احلرية ،ويريد �أب�سط حقوقه ،ولكن
املتطرفني ال يرت�ضون �إال بامل�سك فقتلوا هذا الغزال ،ليعطيهم امل�سك العطر ال�شذي� ،أمل يقل
املتنبي:
ف�إن امل�سك بع�ض دم الغزال

			
ف�إن تفق الأنام و�أنت منهم
�أ�صبح الدم مطلب ًا �أ�سا�سي ًا لدى الإرهابيني ،وال ترتاح نفو�سهم املري�ضة �إال عند م�شاهدة
الدم« ،الدم ينقذف من �أعماق حلقي من حني لآخر ،ال بد من حتريك �ساعدي الأي�سر وب�صق
(((
ما جتمع منه يف جتاويف فمي حتى �أقوى على التنف�س».
الغزال هو رمز احلرية ،واملواطن اجلزائري الربئ ال يريد �سواها ،والدم رمز القتل،
وكذلك هناك فكرة �شائعة لدى الإرهابيني ،ي�شري لها الن�ص وال يذكرها �صريحة ،وهي �أن
الإرهابيني يحبون �شرب دم القتلى ،و�أكل �أع�ضاء ال�ضحايا ،من مثل ما يذكر ر�شيد بو جدرة يف
(((
رواية «اجلنازة» عن حر�ص الإرهابيني على �إظهار �أع�ضاء ال�ضحايا و�أكلها و�شرب دمهم.
ولذلك يفهم تركيز امل�ؤلف على ت�سمية الرواية «دم الغزال» ،ملا يحمل من معان حول قتل
احلرية ،وملكانة الدم عندهم التي هي �أ�شبه بامل�سك ،الذي تعترب �أنثى الغزال الربي كنز يف
عامل العطور لأنها امل�صدر الوحيد للم�سك الأ�سود.
 )5الرواية� ،ص113
 )6الرواية� ،ص141
 )7ر�شيد بو جدرة ،رواية «اجلنازة» ،دار الفارابي ،لبنان ،الطبعة الأوىل 2003م� ،ص162
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3ـ رواية «الويل الطاهر يعود �إىل مقامه الزكي»:
عنوان مثري وغريب ،لكاتب وم�ؤلف عود قراءه على الإثارة والغرابة ،والعمق يف الطرح
والتفكري� ،إن قارئ رواية الطاهر وطار ،يجب عليه �أن يت�سلح بثقافة وا�سعة ،مبحرة يف التاريخ
الإ�سالمي والعربي والعاملي ،وبالثقافات املختلفة ،ال�شعبية والعاملية� ،إ�ضافة �إىل اللغة والأدب،
وعامل الفن الروائي ...حتى يت�سنى له �أن يفهم رواية الطاهر وطار.
العنوان ينطوي على جانبني مهمني ،الأول :هو البحث يف املعنى اللغوي لكلماته ومفرداته،
والثاين :البحث فيه من ناحية م�صطلحية �صوفية ،فالويل واملقام من امل�صطلحات ال�صوفية
املتعارف عليها.
عند البحث يف املعنى اللغوي للعنوان ،يجب تفكيك العنوان �إىل مفرداته الأ�سا�سية،
والبحث يف بنيته ،يتميز هذا العنوان ب�أنه يختلف عن باقي عناوين روايات الطاهر وطار،
التي كانت ت�شتمل على كلمة واحدة ،من مثل« :الزلزال» و»الالز»� ،أو كلمتني مثل« :ال�شمعة
والدهاليز» ،و»عر�س بغل» و»احلوات والق�صر» ،ورواية �أخرى هي رواية« :الع�شق واملوت يف
الزمن احلرا�شي»� ،إذ يعترب عنوانها من العناوين الطويلة ،وال ي�شتمل على خرب يتم معنى
العنوان فالقارئ عندما يقر�أ« :الع�شق واملوت الزمن احلرا�شي» ،ال يعلم ماذا به الع�شق واملوت
يف ذالك الزمن ،ويحيل �إىل املنت الروائي لكي يت�سنى فهمه ،بينما العنوان هنا «الويل الطاهر
يعود �إىل مقامه الزكي» ،يكون جملة خربية تامة املعنى ،مبتد�أ وخرب وملحقات اجلملة.
الويل :مبتد�أ ،الطاهر� :صفة للويل ،يعود :جملة فعلية يف حمل رفع خرب� ،إىل مقامه:
جار وجمرور ،الزكي� :صفة للمقام ،ولينتبه القارئ �أو ًال ل�صيغة الفعل امل�ضارع التي تفيد
اال�ستمرارية ،كذلك الأ�سماء هنا معارف :الويل ،الطاهر ،مقامه ،الزكي ،تبدو وك�أنها �أ�شياء
متعارف عليها بني املبدع واملتلقي وال حتتاج �إىل تعريف �أكرث ،وتظهر على �إنها م�صطلحات
من م�صطلحات الثقافة ال�سائدة بني املبدع والقارئ.
والويل لغة يعني« :كل من ويل �أمر ًا �أو قام به .والن�صري واملحب وال�صديق ذكر ًا ،واحلليف
وال�صهر واجلار والعقيد ،والتابع ،واملطيع .يقال :امل�ؤمن ويل اهلل .و(ويل العهد) :وارث
(((
امللك».
ويالحظ �إن كلمة الويل تنطوي حتتها الكثري من املعاين ،ومبا �أن العنوان فيه (الطاهر
واملقام الزكي) ف�إنه لفظة الويل متيل يف حقلها الداليل �إىل املعنى الديني ،وهو امل�ؤمن التقي،
(((

 )1الطاهر وطار« ،الويل الطاهر يعود �إىل مقامه الزكي» ،روايات الزمن ،الطبعة الأوىل 2005م
 )2القامو�س الو�سيط ،دار عمران ،اجلزء الثاين� ،ص1101
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وكذلك وارث امللك ،لأن الويل يقوم ب�إ�صالح ودعوة الب�شر �إىل التقرب من اهلل بالأعمال
ال�صاحلة.
�أما الطاهر فهو يعني« :النقي ،يقال :فالن طاهر الثوب والذيل �أو العر�ض :برئ من
العيوب نزيه �شريف» (((.والطاهر يعني النقي ،والنزيه� ،إذن هناك �شخ�ص و�صف ب�أنه ويل
م�ؤمن �صالح وطاهر ،يعود� :أي يرجع �إىل مقامه الزكي.
فما هو املقام الزكي ،املقام يعني« :مو�ضع القدمني ،واملجل�س ،واجلماعة من النا�س،
(((
واملوقف املهم ،وال�ضريح ك�ضريح احل�سني بن علي وال�سيدة زينب ر�ضي اهلل عنهما».
(((
والزكي من زكى ال�شيء �أي �أ�صلحه وطهره.
وهذه املعاين للمقام كلها حمتملة ،مادام القارئ ال يقر�أ الن�ص وفق ر�ؤية معينة ،ومعرفة
�أكيدة بالن�ص ،ولكن عندما يقر�أ القارئ الرواية يح�س بها النف�س امللحمي والأ�سطوري
وال�صويف ،وعليه؛ ف�إنه بالت�أكيد �سوف يعاود قراءة هذه الكلمات وفق �سياقها ال�صويف ،لكي
يفهم الرواية فهم ًا دقيق ًا.
عند مطالعة معجم ال�صوفية يربز معنيان للويل� ،أو ًال :الويل ا�سم من �أ�سماء اهلل احل�سنى،
وهو:
«املحب للأولياء ،النا�صر للأنبياء ،هو الذي توىل �ش�ؤون العباد ،ف�أو�صلهم �إىل غاية
(((
املراد ،ووالية اهلل لأحبابه �أزلية ،وعنايته بهم �أبدية».
وكذلك الويل هو العبد ،ا�سم يطلق على ال�شخ�ص التقي �شديد الإميان باهلل ،وهو« :العبد
الذي يتوىل اهلل �سبحانه �أمره فال يكله �إىل نف�سه حلظة ،ومن يتوىل عبادة اهلل تعاىل وطاعته،
(((
فعبادته جتري على التوايل من غري �أن يتخللها ع�صيان».
�إذن ،يفهم من الكالم ال�سابق �إن الويل �شخ�ص تقي انقطع لعبادة اهلل تعاىل ،والويل بهذا
املعنى ي�أخذ قيمة رفيعة عند امل�سلمني وله الوجاهة وال�سيادة عند املجتمع ،فمن النا�س من
يتبارك بدعاء الأولياء لهم ،بل �إنهم يعملون لهم النذور ،ويحاولون ا�سرت�ضاءهم والتقرب
 )3القامو�س الو�سيط ،دار عمران ،اجلزء الثاين� ،ص589
 )4ال�سابق� ،ص798
 )5ال�سابق ،اجلزء الأول� ،ص411
 )6ممدوح الزوبي ،معجم ال�صوفية ،دار اجليل ،الطبعة الأوىل 2004م� ،ص434
 )7ال�سابق� ،ص434
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لهم ،ويخ�شون غ�ضبهم ،وهو كما تقول عنه نعيمة فرطا�س« ،هو من تطهرت روحه عن دن�س
الدنيا ،فا�ستقامت �سريته ،وخل�صت �سريرته ،وكان عند النا�س وجيها ،وعند اهلل مكرما لتقاه
(((
و�صدق طاعته».
ومما ي�ؤكد على �إن الذي يق�صده الكاتب بالويل يف الرواية املعنى �أواملنحى ال�صويف هو
قوله يف مقدمته للرواية ،ك�أحد الن�صو�ص املوازية للرواية�« :سيجد القارئ الذي لي�س له ثقافة
تراثية عموما نف�سه م�ضطر ًا �إىل مراجعة بع�ض املفردات وامل�صطلحات كما قد يجد �صعوبة
(((
يف العثور على «ر�أ�س اخليط» ،وعذري �أنني حاولت تقدمي ملحمة ولي�س فقط ق�صة».
�أما الطاهر فهو يحمل معنى اال�سم من مثل ا�سم م�ؤلف الرواية «الطاهر وطار» ،وكذلك
يدل عن �صفة على النقاء والتقوى ،وحتول املعنى �إىل ال�صوفية ،ليكون �أحد م�صطلحاتها
الذي يعني« :من ع�صمه اهلل تعاىل عن املعا�صي واملخالفات والآثام ،وينق�سم �إىل �أق�سام
عديدة:طاهر الباطن وهو من ع�صمه اهلل تعاىل عن الو�ساو�س والهواج�س والتعلق بالأغيار،
وطاهر ال�سر وهو من ال يذهل عن اهلل طرفة عني ،وطاهر ال�سر والعالنية وهو من قام بوفاء
(((
حقوق احلق واخللق ،وطاهر الظاهر وهو من ع�صمه اهلل عن املعا�صي»
يالحظ �أن الطاهر يعد م�صطلح ًا �أ�سا�سيا عند ال�صوفية ،وينطوي على �أق�سام عديدة،
ويحتمل معنى الرواية �أن يكون هذا الويل املع�صوم من الأخطاء القريب من اهلل تعاىل ،والذي
يحق له �أن ميار�س الوالية على الأ�شخا�ص العاديني ،ف�إنه يعود ،وهذه العودة حتمل �أهمية
كبرية يف التاريخ الإ�سالمي والعاملي ،فالعودة حتمل معاين دينية ،و�أدبية ،ومن �أمثلة العودة
الدينية ،عودة «املهدي املنتظر» ،وهو �إن�سان م�صلح من امل�سلمني ،ويعد ظهوره من عالمات
ال�ساعة الكربى ،ين�شر العدل يف الدنيا بعد تف�شي الظلم واجلور ،كما يجتمع بعي�سى عليه
ال�سالم بعد نزوله ،كما ت�شري نعيمة فرطا�س �إىل عودة �أهل الكهف عندما ذهب �إىل املدينة
بورقة نقدية ،ووجد �أن الزمن قد تغري ،وتغري النا�س وطريقة تعاملهم ،فطلب من اهلل العودة
�إىل عامل الروح ،عامل الكهف واملوت.
ومن �أمثلة العودة الأدبية ،عودة عولي�س يف ملحمة «الأودي�سة» ،التي جت�شم بها الكثري من
امل�شاق واملعاناة ،التي كادت تودي بحياته لوال عناية الإله �أثينا .كما يذكر على �سبيل املثال
 )1نعيمة فرطا�س�« ،سيميائية العنونة عند الطاهر وطار ،رواية «الويل الطاهر يعود �إىل مقامه الزكي»
 )2الرواية� ،ص14
 )3ممدوح الزوبي ،معجم ال�صوفية ،دار اجليل ،الطبعة الأوىل 2004م� ،ص262

154

عودة �أوزوري�س �إىل ق�صره بعد �أن حاول �أخوه طوفان قتله لينال الق�صر واحلكم يف الأ�سطورة
امل�صرية «�إيزي�س».
وت�شري الدكتورة نعيمة فرطا�س((( كذلك �إىل بعد �آخر حول مفهوم «العودة» وهو البعد
ال�شعبي ،من مثل الأمثلة ال�شعبية ،عند العرب كقول« :عدنا والعود �أحمد» ،يعني العودة
بال�سالمة ،وكقول اجلزائريني« :اللي يعاود يعطيه املعاود» ي�شري �إىل الدعوة بال�شر ملن بد�أ
بالعدوان كما يقال« :هذا املثل �إىل الرا�شدين امل�س�ؤولني عن �أعمالهم الذين �إذا �أخط�أوا ذهبوا
(((
يحلفون �أنهم لن يعودوا �أبدا �إىل ما فعلوه».
كل هذه املعاين تختزلها كلمة العودة ف�أي �ضرب من �ضروب العودة يق�صد الطاهر وطار
يف روايته ،هل هي عودة امل�صلح �أم املف�سد ،هل �ستغري هذه العودة �شيئ ًا من م�صري الإن�سانية،
و�شخو�ص الرواية� ،أم �أنها �ست�شكل ردة يف م�صري الإن�سانية؟
وهذه العودة تكون �إىل املقام ،فما هو املقام بالن�سبة للمت�صوفة؟ املقام هو لي�س مكان ًا
مادي ًا ملمو�س ًا ،بل هو �شيء معنوي ،يعرب عن املكانة واملنزلة� ،إذ يعني« :مقام العبد بني يدي
اهلل عز وجل فيما يقام به من املجاهدات والريا�ضات والعبادات ،و�شرطه �أال يرتقي من مقام
�إىل مقام ما مل ي�ستوف �أحكام ذلك املقام»((( كما �إنه لكل نبي من الأنبياء مقام ،ف�آدم عليه
ال�سالم مقامه التوبة ،ونوح الزهد ،ومقام داود احلزن ،و�إبراهيم مقامه الت�سليم ،ومقام
مو�سى الإنابة ،ومقام عي�سى الرجاء ،ومقام يحيى اخلوف ،ومقام حممد الذكر.
والزكي يعني الطاهر ،وقد يعني كذلك املقام املادي �أي املكان الذي ي�ستقر فيه الويل ،من
مثل الق�صر الذي يجل�س فيه املريدين ويتعلمون فيه �أ�صول ال�صوفية يف الرواية ،وقد جتتمع
الداللتان يف املقام ،وبذلك يكون هو« :املكان الرمز ،والذي يحيل �إىل �إحاالت واقعية ورمزية،
(((
ينطلق الكاتب من خاللها ليبحث عن كنه ويقني يف زمن افتقدت فيه �أو تكاد».
وقبل ر�ؤية نتائج عودة الويل الطاهر ،يتعني ر�ؤية العناوين الفرعية للرواية و�سيمائيتها.
الرواية تت�شكل من � 156صفحة من القطع املتو�سط ،يتكون ف�ضا�ؤها من ثمانية م�شاهد،
وكل م�شهد يحمل عنوانا معينا هو الآتي:
 )4نعيمة فرطا�س ،ال�سابق
 )5غادة بوكارن ،الأمثلة ال�شعبية اجلزائرية ،تر :عبد الرحمن حاج �صالح ،ديوان املطبوعات اجلامعية،
اجلزائر� ،ص44
 )6الرواية� ،ص 12
 )7د .نعيمة فرطا�س ،ال�سابق
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رقم اللوحة
1
2
3
4
5
6
7
8

العنوان
حتليق حر
العلو فوق ال�سحاب
ال�سبهللة
يف البداية كان الإقالع
حماولة هبوط �أوىل
حماولة هبوط ثانية
حماولة هبوط �أخرى
هبوط ا�ضطراري

رقم ال�صفحة
� 17صفحة
� 36صفحة
� 26صفحة
� 43صفحة
�صفحة واحدة
� 3صفحات
� 2صفحات
�صفحة واحدة

يالحظ �إن الوقت الزمني واحليز املكاين لهذه اللوحات وامل�شاهد يتنا�سب والعنوان
الرئي�سي من حيث املبنى واملعنى ،فالعودة هي عودة و�سفر جوي حيث التحليق والعلو فوق
ال�سحاب و�صوال �إىل الهبوط اال�ضطراري فعدد �صفحات كل م�شهد من املمكن و�صف كل
م�شهد على النحو التايل:
ف ـ ط ـ ط جد ًا ـ ف جد ًا ـ ق ـ ق ـ ق�صري جد ًا.
اللوحة الأوىل هي ((حتليق حر)) وهي تعد امل�شهد االفتتاحي للن�ص الروائي والتحليق
احلر هو الذي يكون حر ًا من �أي قيد من القيود ،وبدون �أن يكون معهم �أي �شخ�ص وليالحظ
�إن كلمة التحليق حتمل معنى احلرية ،وقد ال يكون حتليق ًا حقيقي ًا �إمنا تكون �سباحة فكرية
وخيالية عرب الزمن احلا�ضر والأزمنة املا�ضية ال�سحيقة ،فعلى الرغم من �أن امل�سافة ال تتعدى
امليل الواحد �إال �أن �سري الويل طال وذلك لأن“ :ذاكرة الويل الطاهر ت�ستعيد �صور ًا و�أخيلة،
عن وقائع جرت ،لكن ال مييز� ،أو حتى يت�صور زمن وقوعها الأم�س واليوم وال�سنة املا�ضية،
(((
والقرن املا�ضي ،كلها� ،آن قد ي�صغر وقد يكرب ،قد يطول وقد يق�صر”.
وهذه الرحلة �أو العودة ،متت يف فيف مرتامي الأطراف ،غري حمدد املعامل� ،أي مكان غري
معلوم� ،إال �إن الويل الطاهر يف هذه اللوحة نف�سها يحدد �سبب عودته ،وهو �أن الف�ساد عم يف
بالد الإ�سالم ،وعمت املواجهات امل�سلحة بني �أبناء امل�سلمني وقتلوا بع�ضهم البع�ض� ،أراد الويل
الطاهر جمعهم يف مكان واحد وتن�شئتهم تن�شئة �إ�سالمية �صحيحة لكي يعمروا الأر�ض:
 )1الرواية� ،ص23
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«نقيم يف هذا الفيف ،نت�ضرع للموىل ،ع�ساه يفرج الكرب ،ي�ضع حدا لهذا االكت�ساح للوباء
لأمم الإ�سالم ويف نف�س الوقت نهرب ما نقوى عليه من ال�شبان �إناث ًا وذكور ًا نلقنهم دينهم
(((
ونزوجهم ،ونعمر الفيف ،من�شئني �أمة حم�صنة».
وقد يكون التحليق احلر هنا ،هو ت�صور الويل الطاهر �إن احلل يف العودة �إىل �أ�صول الدين
الأ�سالمي ،وتكوين �أمة �إ�سالمية حم�صنة� ،أن�ش�أهم يف املقام الذي يت�شكل من �سبع طوابق،
يقيم به (الطلبة والطالبات ،املريدون وال�شيوخ) من �أجل الدرا�سة والتح�صيل العلمي يف
�أ�صول الدين .وعلوم الآخرة.
�أما اللوحة الثانية ،فهي العلو فوق ال�سحاب ،ووا�ضح �إنها �إكمال للم�سرية التي ي�سريها
الويل الطاهر وتطرح نظرة �أعمق من الأوىل و�أعلى وحتى لو كانت (فوق ال�سحاب) ،وهذه
اللوحة تلقي ال�ضوء على حوادث هامة يف التاريخ الإ�سالمي لكي يفهم الويل الطاهر ما
حدث ويحاول ا�ستجالء ما يحدث الآن ،وحتديد ًا حادثة خروج (جماعة بن مرارة) ثائر ًا
لبني عامر ،ملا فعله بهم (خالد بن الوليد) بعد ردتهم �إذ قتلهم ومثل بهم متاما كما فعلوا
بامل�سلمني و�أبقى خالد على حياة جماعة �إكرام ًا له ل�شرفه يف قومه بني حنيفة� ،إال �إن بني
حنيفة يكرون مرة واحدة ،ليهزم امل�سلمني بعد قتال مرير ،وي�ساعدون (جماعة) يف �إخراجه
من �أ�سره بعد دخولهم ف�سطاط خالد بن الوليد.
ومن الوا�ضح �أن الويل الطاهر هنا ،يعود �إىل املا�ضي والتاريخ الإ�سالمي ،ليعيد وي�أخذ
منه الدور البطويل خلالد بن الوليد الذي حارب املرتدين ،فق�ضى عليهم ،فهو ح�سب نظرته
�إنه �سوف ي�صلح الأمة الإ�سالمية من جديد كما فعل خالد بن الوليد ،ولذلك ف�إنه يحلق بعيد ًا
عن اجلزائر حول الأمة العربية ب�شكل عام فهذه هي داللة التحليق فوق ال�سحاب لريى حال
الأمة الإ�سالمية وقد اختلف ،وغرق النا�س يف املعا�صي�« :إنهم يغنون يزفون عرو�س ًا بالطبول
(((
والدفوف ،تز�أر املزامري والرنات ت�صيح الزغاريت تلتهب رانة».
في�ضجر الويل الطاهر ،ويزجمر بهم مذكر ًا �إياهم �أنه من بني هذا املقام الزكي ،ولكن
ما من جميب ،فيهوي� ،إذ �إن الو�ضع يذهله وي�شتت فكره ،ويح�س بال�ضياع ،واالزدواجية،
�إذ يقول« :ن�صفي ممتلئ بالقر�آن الكرمي واحلديث النبوي ال�شريف ،وبابن عربي واملتنبي
واجلاحظ ،وال�شنفرى ،وامرئ القي�س وزهري بن �أبي �سلمى ...ون�صفي الآخر ممتلئ مبارك�س
و�أجنلز ولينني و�سارتر وغوركي وهيمنغواي ،وهيغل وداين» .ن�صف الروح يل ون�صفها الآخر
(((
ي�سكنها غريي».
 )2الرواية� ،ص26
 )3الرواية� ،ص48
 )4الرواية� ،ص52
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وهذا الو�ضع ي�سبب الإح�سا�س بال�ضياع والذهول ،والفجائية( ،لأن العلو هنا فوق ال�سحاب)،
�إال �أن الويل الطاهر ال يلبث �أن ي�ستفيق من غيبوبته هذه ،ويخل�ص �إىل �أنه �سوف ينطلق بحد
ال�سيف من �أجل �أن يعيد �أجماد امل�سلمني من جديد ويعيد الق�سطنطينية ،واملغرب والأندل�س،
«ون�صل هذه املرة ،مو�سكو وباري�س وكوبنهاجن ،والهند وال�سند وكل العامل .يدخل النا�س
(((
�أفواجا يف دين ربهم �أو يدفعون اجلزية».
واللوحة الثالثة تعني «ال�سبهللة» ،وهي م�شتقة من الفعل �سبهلل ،فيقال جاء فالن �سبهل ًال،
�أي جاء احلرب بال �سالح وال ع�صا.
وت�شري هذه الكلمة �إىل حالة غري عادية� ،إذ من املفرت�ض يف من يدخل احلرب �أن يكون
م�ستعد ًا بعدته وعتاده ،و�إال فما جدوى امل�شاركة يف رحى حرب نتيجتها معروفة م�سبقا
بالهزمية.
والطاهر وطار يقول على ل�سان بطله ،وا�صف ًا احلالة التي مير بها املريدون واملريدات يف
املقام� ،إذ تظهر بنت زائرة يف املقام على املجموع الكلي لهم ،وهو مائتان ،و�إنها �ستتزوج مالك
بن نويرة �أو خالد بن الوليد ،من دون ال ي�ستطيعون حتديد هذه البنت الزائرة ،وي�صف مقدم
احلالة هذه للويل الطاهر بقوله ،قد تكون هذه احلالة هي ال�سبهللة« :ت�سمية من عندي حلالة
(((
�صوفية كاذبة ،جتعل الدجال يذهل عن نف�سه وعن ربه ،فال هو بالنائم وال هو باليقظ».
هذه احلالة من التيهان قد تكون موازية حلالة اجلزائريني بعد �أحداث � 15أكتوبر 1988م
الدامية ،وما �أحدثته من �صدمة كبرية ،وعا�ش اجلزائريون يف هذه احلالة ال�ضبابية ،حتى
تاريخ كتابة الرواية.
كما ت�شري �أحداث هذا الف�صل �إىل حدث غريب ي�صيب �أهل املقام وهو دخول اجلنية يف
حياة املريدين ،ومن ثم ظهورها �إىل الويل الطاهر ،ومما �سبب �ضو�ضاء وجلبة يف املقام،
ويهم الويل الطاهر لكي يقتلها ،فتقول له�« :أحذرك يا موالي من �سفك دمي� ،ستلحقك بلوى
(((
حز الر�ؤو�س وخنق الأطفال والعجائز والعجزة ،وحرق الأحياء».
فهي من جن�س اجلن الذين بقتلهم واالعتداء عليهم يجلب امل�صائب ملن هم بذلك ،ولكن
الويل الطاهر ال يخافها ،فهو الويل املح�صن بالذكر والقر�آن ،فال بد �أن تكون عودته فيها
�إ�صالح لأهل املقام ،لذلك يقرر قتلها ،وتت�أوه مت�أملة وتختفي يف �ضباب رمادي حتى تتال�شى.
 )1الرواية� ،ص60
 )2الرواية� ،ص73
 )3الرواية� ،ص82
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يف امل�شهد اخلام�س «يف البداية كان الإقالع» يقرر الويل الطاهر ب�أنه ال بد �أن يعود �إىل
املقام الزكي ،ولكنه ال يريد �أن يعود �إىل املقام الزكي بل هو يبحث عن �شيء �آخر ،ولكنه
ال يعرفه بال�ضبط ما هويته وكينونته� .إنه ي�شري �إىل مدينة اجلزائر ،التي عم بها الف�ساد،
فريى نف�سه مع �أ�شخا�ص« :ميار�سون �أعمال التقتيل بالكال�شنكوف والف�ؤو�س والذبح وال�سبي
(((
واالغت�صاب يف حق مواطني الراي�س الذي �شهد جمزرة يف �صائفة 1997م».
كما ي�شري الويل الطاهر �إىل ممار�سات �إرهابية يقوم بها هو و�أعوانه �ضد �أفراد ال�شعب
اجلزائري ،لأنهم �سادت بينهم املالهي والف�ساد عم بينهم ،فالبد من حماربة الف�ساد و�إال
�سوف يفقد �صالحيته كويل من �أولياء اهلل.
وكذلك ي�شري �أي�ض ًا يف هذا الف�صل �إىل الإرهابي عي�سى حلليح ،الأ�ستاذ اجلامعي الذي
ترك جامعة ق�سطنطينية ،وترك طلبته وطالباته كي يلتحق باجلبال مع الإرهابيني ملا يبني
التخبط الفكري والنف�سي الذي يعي�شه ال�شباب يف اجلزائر.
اللوحات ( )5،6،7لوحات ق�صرية جد ًا كانت تو�ضح حماولة الويل الطاهر يف الهبوط
�إىل مقامه الزكي ولكن ال يفلح ب�سبب حالة الذهول التي يعي�شها وظهور بالده له من جديد،
فال�شم�س تزداد ذهو ًال ،وهو يزيد من الأذكار ويدعو يا خايف الألطاف جننا مما نحذر
ونخاف.
و�صو ًال �إىل اللوحة الأخرية «هبوط ا�ضطراري» ،التي اختتم بها الويل الطاهر رحلته ،ومل
يكن هذا الهبوط �إال نتيجة حلالة الك�سوف ،التي عا�شها العامل يف �أواخر القرن الع�شرين،
وبذلك يكون مرغم ًا على الهبوط م�صطدما بحادثة واقعية �أجربته على االبتعاد عن �سياحته
الفكرية ،وغو�صه يف �أعماق التاريخ العربي والإ�سالمي ،فال يرى غري الظالم وال�سواد ،وال
يتبقى له �إال ال�صالة �إىل رب العباد ،وقراءة �سورة الأعلى ،لعل اهلل ينجيه وينجي �أمته من
موارد ال�سوء والهالك.
ولكن الرواية تنتهي كما بد�أت ،فما فائدة ما قام به الويل الطاهر ،وهل �أجدت عودته �إىل
مقامه الزكي ملريدي املقام �شيئ ًا؟ وهل تغري �شيء يف تاريخ الأمة العربية الإ�سالمية� ،أم �أنه
ك�أهل الكهف الذي متنوا �أن يعي�شوا يف عامل الروح؟! بالت�أكيد �أن عودة الويل الطاهر مل جتد
ب�أي �شيء ،فقرر �أن يبقى يف الفيف املرتامي بعيد ًا عن النا�س.
وكل ما قام به الويل الطاهر من فائدة هو �إلقاء ال�ضوء على التاريخ ،وك�أنه يقول �إن التاريخ
يعيد نف�سه ،و�أن ما يحدث من عنف الآن ما هو �إال رهني املا�ضي ،ما�ضي الردة مع امل�سلمني.
 )4د .نعيمة فرطا�س ،ال�سابق

159

ينبغي القول �أن عنوان الرواية كان من منط العناوين املكونة ،فالعناوين الفرعية للرواية
ما كانت �إال �إحدى مكونات رحلة العودة للويل الطاهر ،واحلدث الأ�سا�سي الذي انبنت عليه
الرواية هو عودة الويل الطاهر ،كما �أن العنوان هنا كان غني ًا بالكثري من احلموالت املعرفية
التي �صرفت القراء على االطالع على ال�سفر وال�سباحة يف ال�صوفية والتدين وتاريخ الأديان،
والتاريخ العربي الإ�سالمي ،كما �أر�ست القارئ على واقعه املعا�صر ،و�أو�ضحت له منطق
الإرهابي من خالل الويل الطاهر ،الذي ميثل دور الإرهابي و�أمري اجلماعة يف الرواية .ومن
عالمات الإبداع الروائي لدى الطاهر وطار هو تبنيه وجهة نظر الإرهابي ،وعر�ضها للقارئ
بكل مو�ضوعية وحيادية ،وترك للقارئ احلكم على هذه ال�شخ�صية.
املعاين والدالالت والإيحاءات ،جعلت منه ـ بالفعل ـ م�ؤثر ًا خارجي ًا �أولي ًا ومفتاح ًا حقيقي ًا
(((
معلن ًا عن هوية ن�صه».
وهو كما تقول عنه نعيمة فرطا�س�« :أن الطاهر وطار �أبدى عناية يف اختيار عنوان
روايته».
كما كانت لوحة الغالف اخلارجية كذلك وفية للعنوان ومو�ضوع الرواية� ،إذ �إنها تعرب عن
(((
امل�ساكن والأحياء الإ�سالمية القدمية ،والق�صر �أو املقام يلوح للناظر من بعيد».
4ـ رواية «متاهات ليل الفتنة»:

(((

�إن كانت رواية «الويل الطاهر يعود �إىل مقامه الزكي» ي�شري عنوانها �إىل نوع من التما�سك
بالأحداث بخالف ما يظهر يف املنت الروائي من «�سبهللة» و�ضياع للويل ومريديه يف املقام،
ف�إن رواية «متاهات ليل الفتنة» منذ البداية تعلن التيهان وال�ضياع ،فالعنوان الأ�سا�سي هو
«متاهات ليل الفتنة» ،وينق�سم املنت الروائي �إىل خم�س م�شاهد ولوحات كل واحدة منها
حتمل عنوان املتاهة« :متاهة املحنة ـ متاهة اجلرح ـ متاهة الغبار ـ متاهة املتاهة ـ متاهة
الكوابي�س».
امل�صدر اللغوي لكلمة متاهة يعود �إىل التيه ،وهو يف ل�سان العرب يعني« :تاه يف الأر�ض يتيه
توه ًا وتيه ًا وتيهان ًا ،والتيه �أعمها� ،أي ذهب متحري ًا و�ضل ،وهو تياه».
«والتيهاء :الأر�ض التي ال يهتدي فيها .والتيهاء :امل�ضلة الوا�سعة التي ال �أعالم فيها وال
 )1( )1نعيمة فرطا�س  ،ال�سابق .
 )2ال�سابق
 )3احميدة عيا�شي« ،متاهات ليل الفتنة» ،من�شورات الربزخ ،اجلزائر2000 ،م

160

جبال وال �آكام .والتيه :املفازة يتاه فيها .واجلمع �أتياه و�أتاويه .وفالة تيهاء و�أر�ض تيه وتيهاء
ومتيهة وتيهة ومتيه :م�ضلة �أي يتيه فيها الإن�سان».
ال�سقاط».
قال احلجاج :تيه �أتاويه على
ِ

(((

املعنى اللغوي للمتاهة هو ال�ضالل وال�ضياع الناجت عن �أر�ض وا�سعة ال ي�ستطيع �أن يهتدي
بها على طريقه ،فهي خالية من العالمات واجلبال� .أما املتاهة يف العنوان ،فهي خا�صة
وم�سندة �إىل ليل .ليل الفتنة ،فما هي الفتنة؟ وما املق�صود بها؟
ي�شري القامو�س الو�سيط �إىل �أن الفتنة هي« :االختبار بالنار .وـ االبتالء ،يف التنزيل
العزيز» ونبلوكم بال�شر واخلري فتنة» .والإعجاب بال�شيء ،وـ التدله بال�شيء .وـ اال�ضطراب
(((
وبلبلة الأفكار».
يت�ضح �أن املتاهة هنا لي�ست خا�صة ب�أر�ض معينة ،بل خا�صة يف ليل مظلم كالح ،يتعلق بفتنة
حدثت وابتالء عاي�شه �شخو�ص العمل الأدبي ،فينظر القارئ �إىل هذه املتاهات املتفرقة يف
الرواية ،ولريى كل الق�صد من وراء �أي متاهة.
تربز �أول عتبات العمل الروائي من لوحة الغالف ،التي وال بد �أن تكون عالمة من العالمات
التي تدخل يف تف�سري العنوان ،والعمل الأدبي ككل .فاللوحة يف الرواية ت�شري �إىل رجل يبدو
عليه االندها�ش والذهول وال�شر ،من ورائه جدار باهت اللون مييل �إىل الرمادي ،فما الذي
�أده�ش هذا الرجل؟! هذا ما �ستحاول ال�صفحات القادمة الإجابة عليه.
وعند النظر لتوزيع العناوين الفرعية ،وامل�ساحة التي �أخذها كل ف�صل من الف�صول
�سيت�ضح املخطط التايل:
9
متاهة املحنة
63
متاهة اجلرح
143
متاهة الغبار
235
متاهة املتاهة
متاهة الكوابي�س 261

←
←
←
←
←

62
140
232
260
285

� 53صفحة متو�سط الطول
طويل
� 77صفحة
طويل
� 89صفحة
ق�صري
� 25صفحة
ق�صري
� 23صفحة

وك�أن ال�سائر يف هذا الطريق الذي كله متاهات يف متاهات ،ي�سري يف دروب طويلة جد ًا،
وعندما ي�صل �إىل منت�صف الطريق ف�إنه يتعب ويكل وميل ،فيذهب يف طريق ،يقطعه منذ
 )4ابن منظور« ،ل�سان العرب» ،دار �صادر ،بريوت ،املجلد الثالث ع�شر� ،ص482
 )5القامو�س الو�سيط ،دار عمران ،اجلزء الثاين� ،ص698
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البداية لكي يعرج �إىل طريق �أق�صر منه ،وبذلك تت�ضح فكرة املتاهات ،و�أنه حتى البنية
الن�صية ،ال تعتمد الرتتيب والتن�سيق لأنها باخت�صار "متاهات".
وبخالف الرواية ال�سابقة ،رواية "الويل الطاهر يعود �إىل مقامه الزكي" ،ف�إن الناظر �إىل
بنية الف�صول الثمانية� ،سوف يجدها ت�سري ب�شكل منظم يتنا�سب والرحلة اجلوية ،التي تتطلب
�إقالع ق�صري ثم حتليق طويل وبعدها ي�أتي الهبوط ،وهذا كذلك لأنه مرتبط بالعنوان الذي
يعني الرحيل وال�سفر ،وبذلك يت�ضح �أن الروائيني كانا يتخذان من العنوان مرتكز ًا �أ�سا�سي ًا يف
مبنى الرواية ،ليكون العنوان املظلة الأ�سا�سية التي تنطوي حتتها عنا�صر الرواية.
وفيما يلي عر�ض لكل متاهة من املتاهات على حدة ،ال�ستجالء كل عنوان وداللتها يف املنت
الروائي ،ثم الو�صول �إىل الداللة الكلية للعنوان الرئي�س.
 -1متاهة املحنة :
ي�صدر الكاتب الف�صل الأول من الرواية« :متاهة املحنة» مبقولة للأديب والفيل�سوف
الأملاين «جوته» وهي« :ال تطلب من هذا اليوم ومن هذه الليلة �إال ما جاءك به الأم�س».
ومبا �أن العنوان هو متاهات ليل الفتنة ،فالأحداث ال حتدث �إال لي ًال ،لأن الليل هو �سكينة
و�أمن للأ�شخا�ص العاديني ،بينما هو �ستار للمجرمني والل�صو�ص ،وللمنظمات الإرهابية
املدمرة ولقطاعي الطرق ،فالأحداث ال حتدث �إال لي ًال يف الواحدة �صباح ًا� ،أي يف عتمة
الليل.
والروائي عندما ي�صدر هذا الف�صل بكالم جوته� ،إمنا يق�صد �أن كل كلمة كتبت لها جتليات
يف الن�ص ،فعندما يقول جوته ال تطلب من اليوم �إال ما جاء به الأم�س� ،أي �أن الواقع رهني
املا�ضي و�أحداث املا�ضي ،فما حدث يف الرواية منذ بدايتها ويف �أول �صفحة تطالع القارئ ،هو
رهني جلذور متعمقة يف املا�ضي.
«الواحدة �صباح ًا نزلوا كالعقبان اخلرافية واكت�سحوا املكان ..احتلوا م�سقط ر�أ�س حميدو
�أخذوه على غرة� .ضربوا الأبواب بقوة .دارت العيون يف حماجرها وخفقت القلوب واحرتقت
الأع�صاب� .أخرجوا ال�سكان من حجورهم و�أفرغوا البنزين وراحت �أل�سنة اللهيب امل�ستعرة
(((
تلتهم الأبواب والأ�سرة والفر�ش والق�صدير».
يظهر �أول م�شهد من م�شاهد املحنة يف الرواية ،بقتل �أحد ال�شخ�صيات ،واحرتاق
احلي بكاملة ،ب�سبب تعاملهم مع الطاغوت ،هذا ال�سبب يقوله �أحد امللثمني الذين هاجموا
ال�شخو�ص.
 )1الرواية� ،ص9
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ويربط ال�سارد بني �أحداث احلا�ضر واملا�ضي ،لتكون �شخ�صية الإرهابي هو الأمري �أبو يزيد
دلهوم �صاحب احل�صان الأ�شهب ،ابن البلدة تربى مع الأفراد الذين يحمل يف وجههم الآن
ال�سالح ،يتماهى مع �إحدى �شخ�صيات التاريخ الإ�سالمي ،عرفت بالتدمري والقتل والعنف،
�إذ يتحدث حميدو ويجمع مالحظاته حول �أبي يزيد �صاحب احلمار� ،إذ يتحدث عنه يوميا
0مع زوجته ،مما �أ�صبح جزء ًا من حياتهما اليومية ،فيقول عنه« :ودخلت �سنة ثالث وثالثني
وثالثمائة للهجرة حيث ا�شتدت �شوكة �أبي يزيد النكاري امل�شهور ب�صاحب احلمار وكرث حوله
(((
الأتباع وهجم على جيو�ش الفاطميني».
يتبع مذهب التكفري لأهل امللة ،ي�ستبيح الأموال والدماء واخلروج على ال�سلطان ،يحا�سب
النا�س على �أفعالهم ومذاهبهم ،اتبعته جماعة وعظمته حتى ا�شتدت �شوكته ،فبد�أ ب�شن
الغارات ،وذهب غازيا ذات يوم «تب�سة» و»جمانة» وهدم �سورها ،ودخل مرجمنة فلقيه رجل
(((
من �أهلها له حمار �أ�شهب مليح ال�صورة فركبه �أبو زيد من ذلك اليوم».
وبذلك يكون احلا�ضر رهينا لأحداث املا�ضي ويكون �أبو يزيد احلا�ضر ما هو �إال ثمرة لأبي
يزيد املا�ضي �صاحب احلمار ،ويتوزع هذا الف�صل بني ذكر لأحداث املا�ضي من قتال وعنف
دامي ،ارتكبه �أبو يزيد �صاحب احلمار ،وبني �أحداث عنيفة للحا�ضر ،يقوم بها �أبو يزيد يف
ماكدره ،موطن الأحداث.
بالإ�ضافة �إىل العودة �إىل التاريخ الإ�سالمي ،من خالل قراءة �أحد ال�صحفيني لكتب التاريخ
وم�صادره مثل «عيون الأخبار» البن قتيبة ،و»الكامل يف التاريخ» ،ف�إن ال�سارد كذلك ي�شري �إىل
بغداد والظروف ال�سيا�سية احلرجة التي تعي�شها� ،إذ الكاتب يحيل الواقع العربي املحزن �إىل
التاريخ ،وك�أن ما قامت به �شخ�صيات املا�ضي .ي�سدل ب�ضالله على احلا�ضر ،على امل�شرق
واملغرب العربي ،وكما هي اجلزائر تئن الآن ،ف�إن العراق كذلك� ،إذ يرنو حميدو �إىل بغداد،
فيجدها هي كذلك مبتاهة« :يطل من ماكدره.
يرهف ال�سمع  ،طنني يف ال�سماء...
تناجيه بغداد من وراء البار وحتى زحمة الورق.
دهاليز وحرب وجنون
بغداد اليوم		
		
بغداد الأم�س.
بغداد يف متاهة...
		
بغداد املتاهة
وبغداد تعوي معي «يا بالد الظم�أ وال�شجريات خلف الظم�أ ت�سرتيح
وبغداد ت�سحب �أذيالها خيالء ومت�ضي �إىل �ساحل املغيب وبغداد
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منف�ضة الرماد الر�صا�صي وبغداد ماثلة للخال�ص ملاذا �أرى اجلند مي�ضون».
وغري الإ�شارة �إىل بغداد ،و�إىل حوادث التاريخ املختلفة ،فاللغة كذلك يف متاهة ،فالقارئ
يقر�أ ولكنه ال يفهم املق�صود من الكالم� ،إعادة وتكرار من دون معنى مفهوم« :انفتحت
البيبان ...الباب الأول �أكحل ،الباب الثاين �أكحل ،الثالث �أكحل ،الرابع �أكحل ،اخلام�س
(((
�أكحل ...باب داخل باب من ورق باب وباب �ساكن باب وكل باب مفتاح باب».
اللغة يف متاهة ،ال�سرد يف متاهة ،خلط بني املا�ضي واحلا�ضر ،القارئ يتوه بني �أبي يزيد
املا�ضي ،و�أبي يزيد احلا�ضر ،وبغداد تظهر ،وهي مرهقة ومدمرة.
بذلك يت�ضح �أن عنوان الف�صل الأول «متاهة املحنة» وامل�صدر بكالم للفيل�سوف الأملاين
جوته ،يبني �أن ما يحدث الآن من �أعمال تخريبية ما هو �إال نتيجة طبيعية لروا�سب املا�ضي
و�أحداثه العنيفة ،وهذا هو �سبب املحنة ،وجود مناذج م�سيطرة را�سخة يف الذهنية العربية،
تنهل منها عنا�صر التدمري املحلية ،وهذه هي املحنة التي ي�شري لها الكاتب ،التي جتعل املت�أمل
يدخل يف دوامة ومتاهة.
 -2متاهة اجلرح:
هذا العنوان الثاين للف�صل الثاين ،م�ضمن بكالم للأديب هرمان هي�سة ،هو�« :أيام موت
الروح ،تلك الأيام التي ال تخلو من الفراغ العميق والي�أ�س».
يف هذا الف�صل ذكر لن�ش�أة �أ�سرة حميدو والإحباط واخليبات التي �أ�صابت اجلزائر والدول
العربية يف عام 1967م ،عام النك�سة ،وجتليات ذلك على ال�شعب اجلزائري والعربي على حد
�سواء ،هزمية للمثقف وللرجل العادي ،من مثل �سجن جد حميدو «�سيدي عالل» وغريه من
الأمور ،التي يتجلى فيها انهيار القيم وخيبة ال�شارع العربي« :ظل حميدو م�سكون ًا بالديوان
والفقريات ،وراح ي�شعر بالأمل عندما �أ�ضحت مثل هذه االحتفاالت تختفي رويد ًا رويد ًا ماكدره،
وتتوارى �أمام مظاهر جديدة من احلداثة املتوح�شة والتجليات الزائفة التي اكت�سحت بلدته
مع اال�سمنت والبناءات القبيحة ...ومعنى بائ�س وبئي�س يف فهم احلياة و�شراهة جمنونة يف
(((
الك�سب ال�سهل والربح ال�سريع».
فك�أن ما حدث هزمية 1967م ،هو اجلرح الذي حدث يف قلب الأمة العربية ،فانك�سرت
�أحالم املواطن العادي ،واملثقف مل يعد ي�ؤمن بالإيديولوجيا ،واالنحطاط يف معيار القيم
(((
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والأخالق� ،سرقات ،اغتياالت ،ثراء فاح�ش ،طبقات غنية ،وطبقات معدمة.
ولذلك تكون النك�سة عام 1967م ،هي اجلرح الذي انبثق ،وما يعاين من واقع �أليم
و�إرهاب وعنف هو �أحد جتليات هذا اجلرح ،وبذلك تت�ضح «متاهة اجلرح» يف النك�سة ،ومن
ثم الإرهاب.
وال يزال هذا الف�صل م�سكون ًا باملا�ضي ،ف�أ�ستاذ التاريخ يحدثهم عن املا�ضي ب�أمل« :كان
يقذف بنا قذف ًا يف متاهات املا�ضي ال�سحيق و�سقوط احل�ضارات القدمية يف الهند وال�صني
والفر�س والرومان والرببر ...كنا نق�شعر من تلك الأ�سماء ،وكم كنا نلوكها على م�ض�ض كلما
(((
اقرتبت �ساعة االمتحان».
واللغة مازالت يف متاهة ،ويف عنف ،وخوف ،فاحميدة ال يرى �إال« :موج ًا �ساكت ًا و�أ�شباح ًا
متنا�سلة ،ونهر ًا متحجر ًا ورماد ًا منبعث ًا و�إ�شارات متناحرة ...وعيون ًا غا�ضبة وورق ًا م�صفر ًا
ً (((
ومداد ًا جاف ًا جفاف ًا هالميا».
حتى الن�ص امل�سرحي امل�سمى بـ»ثرثرة و�سط ليلة جزائرية» ،قام بوظيفة قدمت داللة
ل�شيء الذي لي�س فيه جدوى جمرد كالم يقال ل�ضياع الوقت ،كما ي�شري �إىل الليل ليل الفتنة،
ليل القتل ،ليل الرثثرة.
الف�صل الثالث« :متاهة الغبار»:
ي�صدر هذا الف�صل بقول الأديب امل�صري جنيب حمفوظ« :لي�س يف التاريخ �أ�شياء حلوى»،
وقد يكون الرابط بني متاهة الغبار ،وهذا الكالم �أن متاهة الغبار ت�شكل التاريخ الذي لي�س به
�أ�شياء حلوى ،الغبار يقابل التاريخ ال�سيئ والأحداث امل�أ�ساوية ،التي يتحدث عنها ال�سارد يف
هذا الف�صل بدء ًا بتاريخ اجلزائر ،وو�صو ًال �إىل حلظة حازمة يف التاريخ العربي الإ�سالمي،
�ضياع الأندل�س.
يبد�أ الف�صل ب�سرد حلياة ال�شاذيل الرئي�س اجلزائري ال�سابق ويذكر ق�ضية التعددية
احلزبية« ،التي فجرت املوقف بفوز احلزب الإ�سالمي ،وما حدث بعدها ،وهذا حدث يف
عام 1988م ،مما �أدى �إىل تعديل الد�ستور ،والذي �سمح بن�شوء تعددية حزبية �أفرزت
�صعود التيار الراديكايل الإ�سالمي حيث ح�صد �أغلبية الأ�صوات يف انتخابات 1990م
املحلية ،ويف انتخابات 1992م الت�شريعية امللغاة والتي كانت �سبب ًا مبا�شر ًا يف مغادرة
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ال�شاذيل بن جديد احلكم يف اجلانفي 1992م حتت �ضغط الع�سكر».
كما ي�شري ال�سارد �إىل حلظة حنني عارم وحمبة للأندل�س ،حنني غام�ض م�شحون بروائح
�أمل بفقد الأندل�س الرطيب ،ولكن ال�سارد يت�ساءل :هل تنفع املحبة يف زمن الكوابي�س
(((
واملتاهات؟
االنتخابات الت�شريعية يف اجلزائر� ،ضياع الأندل�س ،طغيان حزب �أبو تراب الأفغاين،
وانت�شاره يف العامل الإ�سالمي ،كل هذا �أال ي�شكل حماولة من الكاتب لكي ينف�ض الغبار عن
التاريخ امل�ؤمل وامل�أ�ساوي يف «متاهة الغبار»؟!
وكل هذه امل�سائل يوردها ال�سارد احميدة يف حالة م�ستمرة من الكوابي�س ،الناجتة عن
الفتنة واالمتحان واالختبار ،وي�سرد املعنى اللغوي للفتنة ،وبذلك يو�ضح معنى الفتنة ،الذي
يق�صد بالتحديد يف املنت الروائي ،ويذكر قول الر�سول (�ص)�« :أعظم خالف بني الأمة
خالف الإمامة� ،إذا ما �سل �سيف يف الإ�سالم على قاعدة دينية مثلما �سل على الإمامة يف
كل زمان»((( .فال�سارد �أو�ضح �أن الفتنة احلادثة يف اجلزائر ،هي ب�سبب الإمامة� ،أي ال�سلطة
والو�صول �إىل �سلم احلكم ،وهذا يف التاريخ الإ�سالمي له �أمثلة كبرية ،وقد حذر منه الر�سول
(�ص) يف حديث له.
الف�صل الرابع« :متاهة املتاهة»:
ي�ضمن امل�ؤلف �أول الف�صل مبقولة للفيل�سوف الربيطاين نيت�شه ،وهو« :وحده املوتُ هو
الطبيب» .وهل يعني املوت هنا هو املوت احلقيقي ،الذي يرجو به الإن�سان اخلال�ص من عذابه
الدنيوي� ،إىل عامل الآخرة� ،أم املوت لبع�ض القيم واملبادئ  ،املوت للأمل والطموح والأماين؟
لقد عني باملوت يف هذا الف�صل� ،إنه موت �أحالم كمال من�صور ،وجمال فوزي ،و�إحباطاته.
املجتمع الأكادميي والأدبي �أودى بهم �إىل دائرة الإرهاب ،دخلوا بدائرة الإرهاب فقتلوا
طموحهم و�آمالهم ،وقتلوا كل ما قر�أوا واطلعوا عليه من ثقافات و�إيديولوجيات ،هذا املوت
جعلهم يدخلون يف متاهة الروح ،ويف ظلمات الوجدان ،من مثل كمال من�صور ،الذي يقول« :مل
�أعرف معنى النوم ،كنت �أ�ستيقظ مفزوع ًا يف و�سط الغابة و�أنا ر�أ�سي يطري من ج�سدي ..كل
�شيء �أ�صبح م�شلو ًال يف ...تذكرت �أ�سماء لكن وجهها ظل يبتعد عني ،عامت املالمح وتوارت
(((
خلف �أمواج �صاخبة ومظلمة».
(((
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ومبا �أن العنوان هو «متاهة املتاهة»  ،فالقارئ يح�س بالتوهان عندما يقر�أ هذا الف�صل
و�سابقيه من الف�صول ،فال�سارد يخرج من �شخ�صية ويدخل �إىل �أخرى ،من جمال فوزي �إىل
كمال من�صور �إىل ر�ضوان ومن ثم الدكتور �أبو �إبراهيم ،وال يعرف القارئ بال�ضبط من يق�صد
ال�سارد ،وتتداخل عليه ال�شخ�صيات.
كان هذا الف�صل يتحدث عن جمموعة من املفكرين والأ�ساتذة اجلامعيني ،الذين تركوا
حقل التعليم اجلامعي ،لين�ضموا �إىل اجلماعات الإرهابية ،بع�ضهم دخل ب�سبب رف�ض املجتمع
له ،وف�شل ق�صة حب بع�ضهم ،فماتت الآمال والطموحات ،ودخلوا �إىل حياة اجلبل ،ليعي�شوا
يف «متاهة املتاهة».
الف�صل اخلام�س« :متاهة الكوابي�س»:
هذا الف�صل هو �آخر ف�صول الرواية ،م�صدر مبقولة لكاتب جزائري ،هو كاتب يا�سني،
الروائي اجلزائري املعروف� ،صاحب رواية «جنمة»� ،إذ يقول�« :أرى وطني� ..أراه فقري ًا معدم ًا.
�أراه مليئ ًا بالرجال قطعت ر�ؤو�سهم �أح�س ه�ؤالء الرجال واحد ًا ،واحد ًا �أم�سهم يف ر�أ�سي ،فهم
ماثلون �أمامنا �أبد ًا ،ومل يعد لدينا الوقت الكايف للحاق بهم».
ومن خالل هذا الت�ضمني ،وبقراءة للف�صل الأخري ،يتبني �أن القتلى هم �أبناء الوطن
الذين تعر�ضوا حلوادث ،واغتياالت من قبل اجلماعات الإرهابية ،ففي �أثناء � 48ساعة قامت
جماعات �إرهابية باغتيال � 87شخ�ص ًا من خمتلف الأعمار((( ،وعند مطالعة العنوان «متاهة
الكوابي�س» ،ف�إن الكوابي�س كانت تلوح من �أول ف�صول الرواية ،وعلى وجه اخل�صو�ص يف الف�صل
الثالث« :متاهة الغبار»� ،إال �أنها تتك�شف يف الف�صل الأخري ،لي�صبح كله ذكر ًا لكوابي�س ال�سارد
احميدة ،فيجد القارئ بني جمموعة من ال�صفحات ،عنوان ا�سمه «من كوابي�س احميدة».
ويعود ال�سارد يف كوابي�سه كذلك� ،إىل التاريخ الإ�سالمي ،وي�شري �إىل مقتل الإمام علي
كرم اهلل وجهه من اخلوارج ،والفتنة التي حدثت للم�سلمني ،بعد مقتله ،وك�أن هذه الفتنة
ترخي بظاللها على احلا�ضر ليعي�ش املواطن العربي كوابي�س هذه الفتنة« ،كوابي�س احلا�ضر
واملا�ضي».
«مل تعد يل �أحالم  ...قتلوا الإمام  ...لي�س يل �سوى الكوابي�س �أقاتلها ...ال بد من مقاتلة
(((
الكوابي�س».
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وعلى �أن ال�سارد كان متفائ ًال عندما قال�« :إنه ال بد من مقاتلة الكوابي�س» ف�إن الرواية
تنتهي مثلما بد�أت ،على ال�صراخ والعويل والفزع ،وال يبقى يف ذهن القارئ �إال متاهات املا�ضي
واحلا�ضر ،وكوابي�س القتل والرعب.
وتنتهي الرواية وال يزال القارئ ي�شعر يف توهان هذه الرواية ،متاهة املحنة ،متاهة اجلرح،
متاهة الغبار ،متاهة املتاهة ،متاهة الكوابي�س ،بني متاهة التاريخ الكبرية ،ومتاهة الواقع
املريرة ،ليظهر �سرد غري مرتابط ،يدخل يف كتب التاريخ تارة ،و�أحداث الرواية مرة �أخرى،
و�شخ�صيات خمتلفة ،ولغة كذلك يف متاهة ،لغة غري مرتابطة ،وغري منطقية ،تيار الوعي
يختلط بتيار الالوعي ،ب�سبب ليل طويل تعي�شه ال�شخ�صيات ب�سبب الفتنة ،فتنة املا�ضي التي
ت�سدل بظاللها على احلا�ضر ،لتكون العنوان الرئي�سي «متاهات ليل الفتنة».
 - 5رواية «حار�سة الظالل دون كي�شوت يف اجلزائر»:

(((

يعد هذا العنوان �آخر العناوين التي تنطوي حتت منط العنوان املكون ،وهو يختلف عن
�سابقيه من العناوين ،يف �أنه ينق�سم �إىل عنوانني م�ستقلني ،كل عنوان يرتبط بحدث رئي�س يف
املنت الروائي ،يتما�سان يف نقطة واحدة هي العنف احلا�صل يف اجلزائر.
العنوان الأول هو حار�سة الظالل الذي يحمل داللة يف املنت الروائي� ،أما الثاين فهو دون
كي�شوت يف اجلزائر ،فكذلك يعرب عن حدث رئي�س يف املنت الروائي ،بالإ�ضافة �إىل العناوين
الفرعية ،يف الرواية التي تنق�سم �إىل �ستة ف�صول.
عند البحث يف املعنى اللغوي للعنوان الأول «حار�سة الظالل» وهو مركب �إ�ضايف ،م�ضاف
وم�ضاف �إليه ،الكلمة الأوىل هي حار�سة ،وتعرب عن �شخ�صية ن�سائية مهنتها هي احلرا�سة،
ولكن هذه احلار�سة ،من حتر�س ،ب�شر ،مكان ،مزرعة ،ق�صر� ،أم ماذا؟
�إال �أن املفاج�أة تربز يف �أنها حتر�س الظالل ،وما هو الظالل ،وهل الظالل يحر�س؟ مفردها
الظل« :وهو عتمة تغ�شى مكان ًا حجب عنه �أ�شعة �ضوئية حاجز غري �شفاف (ج) ظالل ،وظل
الليل� :سواده ...وهو يف ظل فالن :يف كنفه .والظل املمدود :ظل �أو خيال يقع على �شيء جماور
للمر�سوم من �سقوط ال�ضوء عليه»� (((.إذن احلرا�سة هنا تكون ل�شيء منظور ولكنه غري
ملمو�س ،فكيف ُيحر�س الظالل؟!
يت�ضح من خالل املنت الروائي �إن حار�سة الظالل هي �أ�سطورة جزائرية قدمية ،تذكر
 )1وا�سيني الأعرج «حار�سة الظالل دون كي�شوت يف اجلزائر ،من�شورات اجلمل ،الطبعة الأوىل1999 ،م
 )2القامو�س الو�سيط ،دار عمران ،اجلزء الثاين� ،ص598
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حنا جدة ال�سارد من �أ�صول �أندل�سية ،تتحدث عن امر�أة دُفعت حلرا�سة الظالل منذ قرون
طويلة ،تنتظر ابنها حمو الذي يحمل لواء ال�شم�س« :من خالل حنا مل�ست �أ�سطورة هذه املدينة،
�أ�سطورة حار�سة الظالل امر�أة بدون �سن تنتظر منذ قرون ،بدون كلل .مل ت�شخ �أبد ًا .وترد
بدون �أدنى تردد على كل من ي�س�ألها ملاذا هذا االنتظار البائ�س بينما الآفاق مغلقة ال جتيء
وراءها �إال اخلراب ...كانت تق�سم بر�أ�س �أجدادها وكل الأولياء �أن حار�سة الظالل موجودة
(((
�إىل اليوم يف زاوية ما من زوايا املدينة ،تنتظر عودة خويا حمو».
تتواتر هذه الأ�سطورة يف الرواية بكرثة ،لدرجة �أن العنوان يحمل ا�سمها ،فما عالقة
حار�سة الظالل يف املنت الروائي والأحداث التي يعي�شها ال�شخو�ص؟ من املنت الروائي يفهم �أن
حار�سة الظالل يرمز بها �إىل الأمور التي حتدث يف اخلفاء ،وال ي�ستطيع �أحد �أن يحدد فاعلها،
�إذ يقول ح�سي�سن �سارد الرواية «كل �شيء ههنا خا�ضع لنظام حمكم ت�سريه الظالل»((( .وهو
يتحدث عن �أ�شياء حتدث يف املفرغة التي تو�ضع بها املواد ال�صناعية من دون �إذن ر�سمي،
كذلك عندما يحارب ح�سي�سن الوزير باحث ًا عن الذي احتجز دون كي�شوت ،ف�إن مايا تقول:
(((
«تخيل �إن�سانا يخو�ض حربا حتريرية �ضد الظالل».
فال يعلم ح�سي�سن من يحارب؟ �أو يحارب �أنا�س ًا متخفني حتت الظالل ،وكذلك الإرهابيني
عندما يقومون ب�أفعالهم الإرهابية ،ف�إنهم يكونون متخفني ،مرتدين اللثام ،وال ي�أتون �إال يف
الليل حتى ال يراهم �أحد.
يك�شف ح�سي�سن عن �أحداث غريبة يف اجلزائر حتدث يف اخلفاء ،لي�صبح الإرهابيون
وامل�س�ؤولون يف اجلزائر كلهم الظالل ،واجلزائر ب�شعبها هي حار�سة الظالل ،التي تنتظر
خويا حمو حامل ال�شم�س ،البطل الذي ي�أتي يحررها من قيود الظالل.
من هنا يفهم املق�صود بالعنوان «حار�سة الظالل» ،وهو العنوان الأول� .أما العنوان الثاين
«دون كي�شوت يف اجلزائر» وهو يتحدث عن حدث �أ�سا�سي يف الرواية ،وهي عودة فا�سكي�س
دي �سرفانتي�س داملرييا (دون كي�شوت) بطل رواية دي �سريفانت�س .وهو حفيد الكاتب العاملي
ميغال دي �سرفانت�س ،الذي زار اجلزائر ولبث فيها فرتة من الزمن ،وكان احلفيد يريد
�أن ي�ؤلف كتاب ًا عن جده ،من خالل تدوين بع�ض املالحظات عن الأماكن التي زارها جده،
وم�شكلة احلفيد �أنه يزور اجلزائر يف ظروف حرجة ،الإرهاب الناجت عن الأحزاب الإ�سالمية
املتطرفة ،فيتعر�ض دون كي�شوت �إىل االعتقال من قبل ال�سلطات الر�سمية لأنه مل يدخل البالد
 )3الرواية� ،ص152 ،151
 )4الرواية� ،ص61
 )5الرواية� ،ص192
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ب�صورة ر�سمية ،ويتهم ب�أنه جا�سو�س ،فتتماهى حياة احلفيد مع اجلد ،فكالهما قد �أ�سر،
ويتعر�ض م�ضيفه ح�سي�سن للكثري من امل�شاكل ب�سبب ا�ست�ضافته لدون كي�شوت حتى ف�صلوه
من مهنته ،وقطعوا ل�سانه .وبالطبع ف�إن عودة دون كي�شوت متثل موقف اجلزائر من الأجانب
يف هذه الظروف ال�صعبة ،وكيف �أنهم مل ي�ستطيعوا ك�سب الإعالم اخلارجي ل�صاحلهم ،بل
قدموا للإعالميني اجلزائر ب�صورة فظة وغليظة ومتطرفة .يك�شف ح�سي�سن ودون كي�شوت
الكثري من املفارقات ،ومواطن اخللل يف اجلزائر ،من خالل ف�صول الرواية ال�ستة ،التالية:
الف�صل الأول :عائلة اخل�ضر:
ال يتطرق هذا الف�صل حلياة �شخ�صية ت�سمى اخل�ضر �أو عائلته� ،إال يف �أوائل الف�صل،
بقوله« :ال عالقة ملا �س�أرويه مبا �سمعتوه ويثقل ر�ؤو�سكم .عائلة اخل�ضر مثل اهلل ،ال ت�شبه �إال
نف�سها و�سلطانها .ال ت�ؤمن �إال مبا ي�صدر عنها وال ي�ستقيم نظرها �إال بر�ؤية اللون الأخ�ضر
(((
الكاكي».
�إال �أن هذا الف�صل يتحدث عن الأ�سطورة اجلزائرية ،دون كي�شوت ،و�إقامته يف منزل
ح�سي�سن ،واملكوث مع جدته حنا واال�ستماع �إىل حكاياتها و�أ�ساطريها مع ما يوحي ب�أن الكاتب
�أراد �أن ينطلق من الروح ال�شعبية ،وعائلة اخل�ضر� ،إذ �إن اخل�ضر من الأولياء اجلزائريني
املعروفني ،وبعدها ينطلق �إىل �أحداث الرواية الأ�سا�سية بف�صول �أخرى.
ويالحظ �أن العنوان الأول من العناوين الفرعية للرواية ،يعد من منط العناوين غري
املبا�شرة ،فغري معروفة العالقة بني عائلة اخل�ضر ،والأحداث الأ�سا�سية يف الف�صل الأول� ،إال
�أنه با�ستطاعة القارئ ت�أويلها من خالل النف�س الأ�سطوري وال�شعبي املهيمن على الرواية.
الف�صل الثاين :خراب الأمكنة:
وقد اعتنى وا�سيني الأعرج بعنونة ف�صول الرواية ،ويف تو�ضيح ق�صده من غالبية العناوين،
فهو يف بداية كل ف�صل ،ي�ضع �أ�شبه مبا ي�سمى امللخ�ص ،الذي يلخ�ص فيه للأحداث الأ�سا�سية
يف الف�صل من دون امل�سا�س بعن�صر الت�شويق والغرابة بالف�صل.
وخراب الأمكنة ،يت�ضح يف الرواية� ،أو هذا الف�صل ،من خالل الت�شويه الب�شع ملغارة
�سريفانت�س ،التي بدل �أن تكون مكان ًا �سياحي ًا يعتنى به� ،أ�صبحت مكان ًا للنفايات ،وللتبادل
التجاري لل�سلع امل�سروقة ،والتحف املختل�سة ،مما يثري غ�ضب دون كي�شوت وا�ستهجانه ،عندما
يرى مكان ًا قطع من �أجل ر�ؤيته امل�سافات الطويلة ،ليفاج�أ مبزبلة ،ال متثال وال �صورة جلده
�سريفانت�س.
 )1الرواية� ،ص12
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الف�صل الثالث« :نا�س من تنب»:
وهو يعني نا�س يت�صرفون ت�صرفات تنزلهم �إىل مقام التنب الذي يعلف به احليوان ،وقدم
امل�ؤلف �أو ال�سارد ملخ�ص ًا يو�ضح الق�صد من العنوان ،وهو« :ق�صة ح�سي�سن وهو يكت�شف جن�س ًا
ب�شري ًا من نوع جديد ،نا�س من خي�ش وتنب ،ي�شعلون النار ويخافون من حرائقها ،و�ضياعه
(((
الكبري داخل دهاليز اخلوف واملوت».
�إذ يو�ضح هذا الف�صل مواجهة ح�سي�سن للم�س�ؤولني ،الذين اعتقلوا دون كي�شوت ،والتالعب
والتهرب من امل�س�ؤولية ،وخروجه منهم وهو ال يعرف �شيئ ًا عن �صديقه الذي اتهم ب�أنه جا�سو�س
ل�صالح �أ�سبانيا ،وك�شفه للجانب ال�سوداوي لل�سلطة.
الف�صل الرابع« :العودة»:
ويتحدث هذا الف�صل عن عودة ح�سي�سن �إىل مقر عمله خائب ًا يف م�سعاه ،وا�ستماعه الأخبار
املت�ضاربة عن �صديقه دون كي�شوت ،والأخبار والأقاويل التي ي�ستمع �إليها بالوزارة التي تن�سب
يف معظمها �إىل خيال ال�سكرترية زكية.
الف�صل اخلام�س« :كوردولو دون كي�شوت»:
وهذا الف�صل يتحدث عن جمموعة من املذكرات التي يدونها دون كي�شوت وهو يف الأ�سر،
منذ بد�أت تراوده فكرة زيارة اجلزائر ،حتى خروجه من اجلزائر ،ومغادرتها ،ليك�شف عن
التناق�ضات واملفارقات التي �شهدها يف رحلته للجزائر ،وق�صة ع�شقه ملايا ،التي وقع يف
غرامها كما وقع جده يف املا�ضي بغرام زريد.
الف�صل ال�ساد�س« :رائحة اخلوف»:
العنوان يحمل نوع ًا من املجاز ،لأن اخلوف لي�س له رائحة �أو ي�شم� ،إال �أنه من باب احلد�س
عند ال�سارد ،وال�شخ�صية الأ�سا�سية يف الرواية ،الذي تنب�أ ب�سوء مي�سه ،بعد نقا�شه العقيم
مع وزير الثقافة ،وبعد ك�شفه للتالعب يف وزارة الثقافة ،الذي قام به الوزير نف�سه ،ف�أح�س
ح�سي�سن باخلوف الذي ي�سيطر على حوا�سه جميعا ،فال يرى وال ي�سمع �إال اخلوف ،وال ي�شم
�إال «رائحة اخلوف».
وحقا ف�إن ح�سي�سن يف نهاية الرواية ،يتعر�ض حلادثة �أليمة من قبل الإرهابيني ،املر�سلني
من قبل ال�سلطة ،ليحر�سوا الظالل م�ساء ،ويقطعوا ل�سان ح�سي�سن .من �أجل �أن يلغوا مقدرته
 )2الرواية� ،ص99
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على الكالم� ،إال �أن الكتابة عنده مل تعدم ،يخرج هذا العمل الروائي ،الذي يحكي حكاية
ح�سي�سن مع حرا�س الظالل ،ولينتظر مع من ينتظر خويا حمو حامل ال�شم�س لينري احلياة يف
ال�شم�س ،ليحارب كل حدث يحدث يف الظالل.
يالحظ �أن العنوان الأول والأخري يف الرواية ،غري مبا�شرين ،بينما العناوين الأربعة
الداخلية ت�أتي ب�صيغة مبا�شرة ،وقد يكون ال�سبب يف ذلك �أن ال�سارد حاول زرع عن�صر
الت�شويق يف بداية ونهاية الرواية ،وقد يكون ب�سبب طبيعة كل ف�صل والأحداث التي تعر�ض
من خاللها.
�أما عنوان الرواية الرئي�س فهو مكون �إذ ي�شكل عن�صر ًا رئي�س ًا يف بنية الرواية� ،أو ًال حار�سة
الظالل ،التي عني بها اجلزائر و�سكوتها عن الذين ي�شغلون �أر�ضها وخرياتها ليدمروا �أبناء
ال�شعب ،وهي �إىل الآن يف انتظار خويا حمو ليحررها بال�شم�س التي يحملها .ثاني ًا :دون
كي�شوت يف اجلزائر ،يتحدث كذلك عن حدث �أ�سا�سي يف الرواية ،ومكون ريئ�س لأن زيارته
للجزائر هي التي فجرت الأحداث يف حياة ح�سي�سن ،وك�شفت تواط�ؤ امل�س�ؤولني ومزايدتهم
على م�صالح وطنهم باملال.
رابع ًا :منط العنوان العر�ضي:
ي�سمى العنوان العر�ضي بذلك ل�سببني ،الأول« :لأنه ال يعتمد على ت�أويل القارئ يف ت�أ�سي�س
(((
داللته ،واملرة الثانية لأنه لي�س له عالقة تكوينية باملنت الروائي».
وعادة ما حتبط العناوين ذات النمط العر�ضي ،توقعات القارئ ،فهو يقر�أ العنوان ويف�سره
لغوي ًا ووفق خمزونه الثقايف والفكري ،ومبا �أن يقر�أ املنت الروائي ،ف�إن هذه التوقعات حتبط
وتخيب.
ويف جمموع عناوين الروايات اجلزائرية ـ مو�ضع الدرا�سة ـ تندرج حتت الأمناط الثالثة،
�سوى رواية واحدة ،وهي رواية «�شرفات الكالم» ملراد بو كرزازة.
(((
«�شرفات الكالم»:
العنوان مكون من كلمتني (م�ضاف وم�ضاف �إليه ،الأوىل هي� :شرفات ،ومفردها �شرفة،
وال�شرفة تعني�« :أعلى ال�شيء من البناء :ما يو�ضع يف �أعاله ُيحلى به .وبناء خارج من البيت
(((
ي�ست�شرف منه على ما حوله».
 )1د .مر�سل العجمي« ،اخلطاب الروائي يف الكويت» ،مرجع �سابق� ،ص18
 )2مراد بوكرزازه�« ،شرفات الكالم» ،من�شورات االختالف ،اجلزائر
 )3القامو�س الو�سيط ،دار عمران ،اجلزء الأول� ،ص499
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وا�ضح �أن ال�شرفة تعني املكان املرتفع ،فما هي عالقة املكان املرتفع بالكالم؟ هل هو �أعايل
الكالم مث ًال� ،أي بداية الكالم؟ �أو الكالم الظاهر الذي يخفي الإن�سان وراءه معاين �أعمق
و�أعمق؟
يبدو العنوان نف�سه ،غري مرتابط ولي�س بني الكلمتني �أي تنا�سب منطقي �أو عقالين ،كلمة
نافرة عن الثانية ،وي�سلم القارئ �أن املق�صود بالعنوان هو بدايات الكالم �أو �أوله ،قد يفهم
�إن الكالم املقدم ل�شيء يريد ال�سارد �أن يقوله ،وقد يكون كالم ًا متفرق ًا من هنا وهناك ،رمبا
يكون املعنى كذلك ،ولكن ما هو الرابط بني العنوان والن�ص؟ فهذا يتطلب العودة �إىل املنت
الروائي ،ال�ستجالء املعنى احلقيقي ،والداللة ال�صحيحة للعنوان.
الرواية من �أول �صفحة ،تتبنى ق�ضية كتابة ال�سرية ل�سارد ،لأنه يهرب �إىل الورق« :لهذا
� ..أهرب �إليك ـ الليلة ـ كي �أكتب ..كي �أبوح ..بكل الإ�سهاب ..بكل الأمل ..و�أ�سكب الفناجني
جميعها ..على الذي يجثم على ال�صدر ..ليخف قلي ًال �أو كثري ًا  ...ف�أخلد للراحة ليلة �أو ليلتني
(((
ثم �أذهب للبيا�ض من جديد ..كي �أكتب رواية.»!!...
قد يكون الرابط بني الكالم والرواية �إنها قيلت للبوح ،ولكن هل ما قيل يف الرواية هي
جمرد مقدمات للكالم؟ الرواية اعتمدت على بوح ال�سارد حلياته منذ الن�ش�أة و�صو ًال �إىل
مرحلة متقدمة يف حياته ،و�صو ًال �إىل مرحلة �سيا�سية حرجة متر بها البالد وهي العنف
املنظم من قبل اجلماعات الإرهابية ،ف�أين هي ال�شرفات التي تطل من �أعلى ،ال�سارد قد
عانى كما عانى �شخو�ص الرواية ،من العنف والدمار.
يت�ضح �أن العنوان نف�سه مبهم غري وا�ضح الداللة ،وكذلك لي�س له عالقة مبا�شرة ووا�ضحة
باملنت الروائي� ،إمنا كان اعتباطي الداللة ،والعالقة عر�ضية بني العنوان واملنت الروائي ،ومل
يكن العنوان عتبة من العتبات التي يتو�سل بها لقراءة وفهم مدلوالت الن�ص ،فالن�ص ي�شري
�إىل حياة �أ�سرة ،ن�ش�أت فقرية معدمة وا�ستمرت يف تربية الأبناء حتى كربوا ،منهم الإعالمي
ال�صحفي البارز ،و�آخر دخل يف تيار �إرهابي ،ليكون �إرهابي ًا .بالإ�ضافة �إىل بوح ال�سارد هذه
الأحداث بالأمل واحل�سرة.
عند النظر يف جمموع العناوين الروائية ،يالحظ �إنها تتوزع على الأمناط الأربعة ،من
العناوين:
 )1منط املبا�شر�« :سادة امل�صري»« ،وادي الظالم».
 )2منط العنوان غري املبا�شر« :مرايا مت�شظية»« ،بخور ال�سراب».
 )4الرواية� ،ص12
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 )3منط العنوان املكون« :الورم»« ،متاهات ليل الفتنة»« ،الويل الطاهر يعود �إىل مقامه
الزكي»« ،حار�سة الظالل دون كي�شوت يف اجلزائر»« ،دم الغزال».
 )4منط العنوان العر�ضي�« :شرفات الكالم».
وبذلك يت�ضح �أن الروائيني اجلزائريني على وعي تام بق�ضية العنونة وتوظيفها يف املنت
الروائي ،والدليل �أن العناوين مل تكن اعتباطية الداللة يف املتون الروائية ،ما عدا رواية
«�شرفات الكالم».
من حيث نوع العناوين ،ف�أغلب العناوين كانت تتكون من كلمتني� ،أغلبها مركبات �إ�ضافية،
�سوى «مرايا مت�شظية» بينهما عالقة و�صفية ،رواية واحدة احتوت على جملة كاملة مبتد�أ
وخرب ومكمالت اجلملة «الويل الطاهر يعود �إىل مقامه الزكي» ،ورواية «وا�سيني الأعرج» التي
ا�شتملت على عنوانني «حار�سة الظالل» و «دون كي�شوت يف اجلزائر».
من حيث دالالت العناوين يبدو �أن �أزمة املو�ضوع كذلك �سيطرت عليها ،فمن «وادي الظالم»،
«مرايا مت�شظية»« ،بخور ال�سراب»« ،الورم»« ،متاهات ليل الفتنة»« ،حار�سة الظالل»« ،دم
الغزال» ،كلها عالمات للحزن و ال�سوداوية ،وال تبعث على الأمل والتفا�ؤل.
يتبقى القول �إن الروائيني اجلزائريني ،مل يكونوا مبعزل عن تطورات تقنيات ال�سرد
العاملية ،بدء ًا من العنوان حتى �آخر كلمة يف املنت الروائي ،فلوحات الغالف دائما ما كانت
ت�شري �إىل معنى املنت الروائي ،والإهداءات والت�ضمني ،كلها مق�صودة وت�صب يف �صلب العمل
الروائي.
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التنا�ص يف الروايات اجلزائرية املعا�صرة:
من �أجل مقاربة �أكرث حتديد ًا وو�ضوح ًا للتنا�ص املنجز يف الروايات مو�ضع الدرا�سة،
�سيت�شكل على ثالثة �أ�شكال مهيمنة على الن�صو�ص التالية:
«الورم»« ،متاهات ليل الفتنة»« ،فو�ضى احلوا�س»�« ،شرفات الكالم»« ،مرايا مت�شظية»،
«الويل الطاهر يعود �إىل مقامه الزكي»« ،حار�سة الظالل دون كي�شوت يف اجلزائر»« ،دم
الغزال»« ،بخور ال�سراب».
والأ�شكال الثالثة هي :
 )1التنا�ص التاريخي.
�أو ًال :التنا�ص التاريخي:

 )2التنا�ص الديني.

 )3التنا�ص الأدبي.

لأن مدار احلكاية يف الرواية اجلزائرية هو العنف الإ�سالمي وهو حدث تاريخي بالدرجة
الأوىل ،مقدم بقالب �أدبي يتما�س مع الواقع والتاريخ ،ويجنح �إىل التخييل باعتباره �سمة بارزة
له ،ف�إنه من البديهي �أن يكون التاريخ العربي الإ�سالمي مدار ًا حكائي ًا ينهل منه الروائيوون
اجلزائريوون مايخدم ال�شكل وامل�ضمون الروائي ،والأفكار املطروحة .وهذا ي�أتي لدعم بع�ض
الأفكار ولإعادة قراءة التاريخ ونقده وا�ستجالء الدرو�س والعرب ،من �أجل بناء حا�ضر وم�ستقبل
يبتعد عن هزائم و�إخفاقات املا�ضي.
وفيما يلي عر�ض للتنا�ص التاريخ يف الروايات مو�ضع الدرا�سة:
لقد �أ�س�س احميدة عيا�شي بنية عمله الروائي «متاهات ليل الفتنة» على م�ستويات متباينة
�أبرزها هو امل�ستوى التاريخي ،الذي �شكل حيز ًا كبري ًا من املنت الروائي ،حيث �إنه جعل من
املادة التاريخية يف كتب التاريخ ن�صا �سردي ًا ملتحم ًا يف البنية ال�سردية للرواية بكثافة كبرية،
فيلمح القارئ �أول تنا�ص مع التاريخ هو تقدمي �شخ�صية �إرهابية تتقاطع مع �شخ�صية تاريخية
�أخرى مماثلة لها يف املالمح وال�صفات والن�ش�أة والت�صرفات ،هي �شخ�صية �أبي يزيد �صاحب
احل�صان الأ�شهب.
وهذا يتم عرب مالحظات يدونها �أحد �شخو�ص الرواية (حميدو) �صحفي مثقف مهتم
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بفهم وقراءة الأحداث اجلارية من خالل فهم التاريخ الإ�سالمي والبحث يف املناطق امل�سكوت
عنها به .فيقول عنه ال�سارد:
«كلما �أعود �إىل بلعبا�س و�ألتقي بحميدو يغريني بالرتاث ف�أجدين غارق ًا حتى العظم يف
«امللل والنحل» التي �صنعت تاريخ امل�سلمني ورحت بت�شجيع و�إغراء من حميدو �أنقب ويف
(((
قلبي غ�صة يف متاهات �أركيولوجيا الفتنة ويف مناطقها امل�سكوت عنها».
وبذلك تتحقق وظيفة التعالق الن�صي من خالل ت�أييد بع�ض الأفكار والر�ؤى التي يقدمها
�شخو�ص العمل ال�سردي ،من خالل ربطها ب�أحداث �إ�سالمية معروفة �أو م�سكوت عنها ،ليقول
�إن ماتعي�شه اجلزائر وغريها من البلدان العربية من واقع مزر وقا�س ،هو رهني لأحداث
املا�ضي ،و�إن التاريخ يعيد نف�سه ويدور نف�س الدورة ،ولذلك يفهم ت�ضمني امل�ؤلف مطلع �أول
ف�صول الرواية «متاهة املحنة» ملقولة الفيل�سوف الأملاين جوته« :ال تطلب من هذا اليوم ومن
(((
هذه الليلة �إال ماجاءك به الأم�س».
و�إن �أحداث احلا�ضر التختلف عن �أحداث املا�ضي �إال باختالف الزمن وال�شخ�صيات
الإن�سانية التي تتقاطع مع �شخ�صيات املا�ضي بال�سمات والدوافع والأطماع ،فيقرر حميدو
منذ بداية الرواية �إن تدوينه للمالحظات عن �أبي يزيد النكاري �صاحب احلمار ،هو ت�شابهه
مع �شخ�صية �أبي يزيد �صاحب احل�صان الأ�شهب ،و�شدة ا�ستغرابه من ال�صدف التي تعيد
نف�س احلوادث وال�شخ�صيات« ،ذلك ال�شبه بني �أبي يزيد �صاحب احلمار و�أبي يزيد �صاحب
(((
احل�صان الأ�شهب».
وبعدها يبد�أ ال�سارد بتدوين مالحظات و�سردها على ال�شخ�صيات الأخرى :وردة زوجته،
واحميدة �صديقه ،معتمد ًا على كتاب «الكامل يف التاريخ» البن الأثري ،عن ن�ش�أة �أبي يزيد
النكاري يف �سنة  333للهجرة ،وكيف قويت �شوكته والتف حوله الأتباع ،وميار�س �أعما ًال
�إرهابية مقاربة ملايقوم به �أبو يزيد احلا�ضر ،مع اختيار ال�سارد ل�شخ�صية لي�ست بعيدة عن
بالد املغرب العربي ،جتولت بني تاهرت والقريوان و�سجلما�سه ،لي�ؤكد كذلك على التقارب بني
عوامل البيئة اجلغرافية التي �شكلت حياة ال�شخ�صيتني (القريوان ـ اجلزائر).
كما يتحدث بعدها مبا�شرة عن �أبي يزيد يف املتخيل ال�سردي متحدث ًا عن ن�ش�أته والظروف
القا�سية التي عاناها منذ �صغره ،قتل والده لأخته ،ودخوله ال�سجن ون�ش�أته يتيما يف منزل
 )1رواية «متاهات ليل الفتنة»� ،ص270
 )2الرواية� ،ص7
 )3الرواية� ،ص11

176

جده ،وت�أثري ذلك عليه وتكوين العوامل الإجرامية يف �شخ�صيته((( ،عرب كتابة خطية ي�ؤكد
فيها امل�ؤلف على طباعة حروف مادة التنا�ص بالبنط العري�ض ليثري انتباه القارئ �إليها ب�أنها
مغرو�سة يف قلب الن�ص الروائي ،ولكنه مايلبث �أن يخلط بني هذه الرتاتبية يف طريقة الطباعة
فيجعل هذه التقنية م�ستخدمة بني مادة التنا�ص واملادة ال�سردية املتخيلة ،لكي يبني وي�ؤكد
التماهي بني التاريخ والراهن اجلزائري من ناحية ،وليذيب املادة التاريخية وينرثها يف
الن�ص اجلديد من ناحية �أخرى مكونة ن�ص ًا جديد ًا ومادة روائية جديدة منعزلة عن الن�ص
الذي وردت به ،ومن ناحية ثالثة هو يحاول �شغل ذهنية القارئ ملعرفة مواطن التنا�ص يف
ال�سرد الروائي وماهو تخييلي �سردي.
وما يلفت االنتباه هو �أن طريقة التعامل مع العنف الناجت من �أبي يزيد يف �أوانه فيها الرف�ض
من قبل القائم ب�أعمال احلاكم ومن تواط�ؤ معه ،مما جعل حميدو يخفي عن زوجته ب�أن
«جماعة اتفقت على قتل �أبي يزيد ،ف�أر�سلوا �إىل القائم فرعبهم ووعدهم فات�صل اخلرب ب�أبي
يزيد فقتلهم»((( .وهنا يكتفي حميدو باالحتفاظ بهذه املعلومات لنف�سه من دون �أن يذكرها
لأحد ،هل كان ذلك خوف ًا من �أن يفهم �أن حميدو ي�شري بطرف االتهام �إىل ال�سلطة ،لأنه
منذ البداية يعلن عن الرتابط بني �أحداث املا�ضي واحلا�ضر ،فيكتفي فقط ب�أن يعلن وبكتابة
خطية ذات حروف م�ؤكد عليها بالبنط العري�ض�« :أنه مت �إلقاء القب�ض على �أبي يزيد الذي
مات مت�أثر ًا بجروحه ف�أخذ وحمل املن�صور الذي �سجد �شكر ًا هلل تعاىل والنا�س يكربون حوله،
ف�أمر ب�إدخاله يف قف�ص عمل له وجعل معه قردين يلعبان عليه ،و�أمر ب�سلخ جلده وح�شاه تبنا
و�أمر بالكتب �إىل �سائر البالد بالب�شارة»((( .انتهت حكاية �أبي يزيد كما نقل من كتاب الكامل
يف التاريخ ،بنهاية له بقتله والتمثيل به �أمام النا�س ليكون عربة ملن يعترب .ولكن هل كان حق ًا
عربة ملن يعترب؟! بالت�أكيد ال لأننا �أمة الحت�سن قراءة تاريخها واال�ستفادة من الدرو�س .كذلك
تعترب الإ�شارة �إىل نهاية �أبي يزيد (يف كتب التاريخ) يف بداية الرواية ،وك�أنها حتمل توطئة
بنهاية �أبي يزيد ال�شخ�صية املتخيلة �سردي ًا ،ولكن مايالحظ �أن �أبا يزيد يزيد عنفا وتدمري ًا
ووح�شية ،وتنتهي احلكاية واليعرف القارئ نهاية لبط�ش �أبي يزيد �أو توقف عند حد ما ،فك�أن
التنا�ص هنا ويف بداية �صفحات الرواية ،قد �أتى باجتاه عك�سي مما خيب �أفق التوقعات عند
القارئ.
�أبو يزيد النكاري �صاحب احلمار ،تبقى حكايته م�ستمرة ا�ستمرار ال�سرد الروائي،
والتنقطع �إال يف الف�صل الرابع من الرواية ،والتي ت�سبب نفور ًا من التاريخ من قبل زوجة
 )4الرواية� ،ص14
 )5الرواية� ،ص13
 )6الرواية� ،ص13
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حميدو ،و�سخط ًا �شديد ًا عليه هذا وموثقه ابن الأثري قائلة لزوجها�« :س�أحرق ابن الأثري».
ال يوثق لها حميدو من م�صدر تاريخي واحد ،بل يلج�أ �إىل م�صدر �آخر هو كتاب «عيون
الأخبار» البن قتيبة ،وقد قام بذلك من باب ت�أييد ماجاء من �أقوال يف امل�صدر الأول «الكامل
يف التاريخ»� ،أو من �أجل العثور على معلومات �أخرى مل ترد يف الكتاب الأول ،ومايدونه ال�سارد
من مالحظات حول تعامل �أبي يزيد النكاري مع الن�ساء من وح�شية ،يقفز ال�سارد به �إىل
احلا�ضر ويربطه ب�أحداث ال�سرد الروائي ،وي�صور �أبا يزيد وهو يدخل على �أ�سرة يف ماكدرة
ويقتل االبن �أمام ناظري �أمه ،من دون �أدنى �شفقة ور�أفة به وبها .فك�أن ال�سارد يقول �إن الزمن
توقف و�إن �أحداث املا�ضي هي نف�سها تعيد نف�سها ،و�إن ال�سارد اليرى من املا�ضي واحلا�ضر �إال
ذلك الوجه الدموي الب�شع .وذلك عرب عر�ض لن�ص م�سرحي يح�ضره جمموعة من املثقفني:
حميدو ،احميدة ،عبدالرحمن ،وردة ،ذو النون ،وليالحظ �أنه من باب التنا�ص وجود ن�ص
م�سرحي داخل ن�ص روائي ،كما يالحظ اعتماد امل�ؤلف على اختيار �أ�سماء �شخ�صيات الرواية
مطابقة لل�شخ�صيات املوجودة يف التاريخ الإ�سالمي ،والتي كانت �أحد العنا�صر امل�شكلة لل�صراع
القائم بني الأ�ضداد علي كرم اهلل وجهه ،وعبدالرحمن بن ملجم ،وذو النون امل�صري .يربز
يف امل�سرحية التي ي�شاهدها حميدو ومن معه ،ن�ص يتحدث عن حادثة مقتل الإمام علي كرم
اهلل وجهه .هي �أ�سا�س الفتنة التي ن�ش�أت بني امل�سلمني بعد وفاة الر�سول �صلى اهلل عليه و�سلم،
ممثلة �أول جرح يف �صميم ترابط امل�سلمني وتالحمهم ،حادثة ت�شكل �ضربة قوية يف �ضرب
وحدة ال�صف الإ�سالمي ،وهي كما ي�سجلها حميدو« :عبدالرحمن قتل علي ًا واحل�سن قتل
عبدالرحمن وعائ�شة خرجت �إىل علي ..وكان الدم»((( .ويالحظ �أن ال�سارد الي�سري مع التاريخ
من درجة ال�صفر �أو بدايته بداية ع�صر الفتنة� ،إذ يذكر حكاية �أبي يزيد يف القرن الرابع
الهجري ،من ثم حادثة قتل الإمام علي ،وليبني �أن احل�سن قتل عبد الرحمن لأنه قاتل �أبيه،
وبعدها يعود �إىل حادثة اجلمل((( ،وخروج ال�سيدة عائ�شة �إىل علي ر�ضي اهلل عنهما ،والفتنة
التي حدثت وقتها .هل ال�سارد كان يريد �أن ي�صل بالقارئ �إىل فهم للتاريخ بطريقة تدريجية؟
هل يريد �أن يو�ضح �أن ع�صر الدم ممتد من القرن الهجري الأول حتى الوقت احلايل؟ �أم لأن
الرواية نف�سها مبنية على خم�س متاهات ،فال يرجو القارئ �أن يتابع �سرد ًا متتابع ًا زمني ًا ،بل
(((

 )1الرواية� ،ص21
 )2الرواية� ،ص 270
� )3إ�شارة �إىل خروج ال�سيدة عائ�شة ر�ضي اهلل عنها يف موقعة اجلمل التي قامت بني علي بن �أبي طالب كرم
اهلل وجهه ،وعبداهلل بن الزبري� ،إذ �أر�سل علي بن �أبي طالب رج ًال من الكوفة �إليها ،فعرقب جملها ف�سقط
ومال الهودج بها ،ف�أتاها علي قائال�« :أيها احلمرياء� ،أمل تنتهي عن هذا امل�سري ،فقالت يا بن �أبي طالب،
قدرت ف�أ�سجح ،فقال� :أخرجي �إىل املدينة وارجعي �إىل بيتك الذي �أمرك ر�سول اهلل �أن تقري به ،فقبلت ،ثم
جهزها علي بكل ماينبغي لها من مركب وزاد ومتاع».
انظر :د.ال�سيد عبدالعزيز �سامل« ،تاريخ الدولة العربية» ،دار النه�ضة العربية ،بريوت 1986م� ،ص583
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معتمد ًا على املزاوجة بني املا�ضي واحلا�ضر ،بني احلقيقي والتخييلي ،لي�شعر القارئ مبتاهة
حقيقية ،مت�أتية من الراهن اجلزائري املعي�ش .بل �إن ال�سارد نف�سه يعلل هذا اخللط واملزاوجة
بني الزمن املا�ضي واحلا�ضر ،ويرجعه �إىل �أن « :امل�شهد كالزمن العتيق العائد من �سراديب
(((
كهف ثائر مزجمر ،والزمن العتيق تنبعث منه روائح ومذاقات و�ألوان �شتى».
ويعمد حميدو �إىل التف�صيل بذكر هذه احلوادث ،والغو�ص يف �أعماق التاريخ الإ�سالمي
ذاكر ًا حادثة ذي النون امل�صري وقتلهم له ظلم ًا وبط�ش ًا وقد �أتى هنا كرمز للعامل واملثقف
املحارب على مر الع�صور ،وال يفوته الإ�شارة �إىل اخلوارج من خالل �شخ�صية حرقو�ص يف
الن�ص امل�سرحي الذي ي�شاهده حميدو مع �أ�صحابه.
ومل تخل الرواية من �إ�شارات �إىل جذور الأزمة اجلزائرية املعا�صرة ،وبداية العنف امل�سي�س
يف اجلزائر ،منذ عام 1988م ،و�إن�شاء التعددية احلزبية و�صو ًال �إىل تعطيل الرئي�س ال�شاذيل
بن جديد لالنتخابات الت�شريعية عام 1991م((( ،وتذمر ال�شارع اجلزائري من هذا التعطيل
الذي ي�شكل قت ًال للدميقراطية وحق اختيار ال�شعب ملمثليه ،ون�شوب احلرب الأهلية اجلزائرية
وبدء الع�شرية احلمراء والإرهاب الدموي .وذلك مت عرب الكتابة اخلطية املتعالقة مع ال�صحف
اليومية ،تغر�س يف الن�ص على �شكل �أخبار �صحفية ،ون�شر لأحكام من املحكمة �صادرة بحق
(((
الإرهابيني ،بطريقة ي�شبهها �أحد الدار�سني بالروائي الأمريكي دو�سبا�سو�س.
وبذلك �أتى التنا�ص خادم ًا للمو�ضوع الأ�سا�سي الإرهاب والتطرف ،عرب �شخ�صيات
حري�صة على فهم واقعها عرب الرجوع �إىل التاريخ الإ�سالمي والو�صول �إىل �أ�سا�س وجذور
املحنة نف�سها ،متمثلة بالفتنة التي وقعت بني الإمام علي وال�صحابة ر�ضوان اهلل عليهم.
ولي�صل حميدو �إىل �أن« :الدم تاريخنا جميع ًا ذاكرتنا يف الأم�س ذاكرتنا اليوم»((( .فالدم
يحا�صر ويحيط املواطن العربي يف كل مكان.
وفيما م�ضى من �صفحات كان مدار احلديث عن �أمناط التنا�ص و�أ�شكاله وحاالته املتعددة،
وعند البحث يف مدى ا�ستخدام امل�ؤلف لها �سيت�ضح �أن التنا�ص قد لعب وظيفة هامة يف الن�ص،
وهي ت�أييد فكرة حميدو ب�أن العرب امل�سلمني مل ين�ش�أوا �إال على ثقافة الدم و�إثارة الفنت منذ
املا�ضي ،من خالل التوثيق يف �أكرث من م�صدر« :الكامل يف التاريخ»« ،عيون الأخبار»« ،امللل
والنحل» ،اجلرائد وال�صحف اليومية ،فك�أن ال�سارد يلتم�س م�صداقية مايرويه من خالل
 )4الرواية� ،ص275
 )5الرواية� ،ص143
 )6حياة �أم ال�سعد�« ،سردية اخلوف يف الرواية الت�سعينية اجلزائرية» ،جامعة اجلزائر
 )7الرواية� ،ص21
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هذا التوثيق .ومن حيث �أ�شكال التنا�ص ف�إن التنا�ص �أتى على حالة الرت�صيع �أي �أخذ الن�ص
التاريخي وربطه و�إعادة �سبكه يف الن�ص اجلديد .وقد حافظ الن�ص القدمي على داللته ،بل مت
ت�أكيدها يف ال�سياق اجلديد التي ارتبطت به لأن مدار احلكي يعد واحد ًا ،ولو �أن ال�سارد قام
بعملية ت�شوي�ش جتلت بتقطيع ونرث ن�ص ابن الأثري ،و�أخذ الأخبار متفرقة ونرثها يف املتخيل
ال�سردي ،رغبة من ال�سارد يف ربط وترتيب ن�ش�أة العنف وتكونه بالتدريج يف حياة �أبي يزيد
املا�ضي واحلا�ضر.
وحميدو ومن معه من ال�شخ�صيات ميررون تلك املعلومات التاريخية من دون نقا�ش وحوار
معها ،بل بكل �إقرار وموافقة� ،سوى زوجة حميدو التي غا�ضها التاريخ و�أتعبها ترديد زوجها
له ،فقالت �س�أحرق ابن الأثري ،بينما يف ن�ص �آخر لر�شيد بوجدرة «معركة الزقاق» ميار�س
طارق والأ�ستاذ بن عا�شور �أ�ستاذ التاريخ  ،نوع ًا من التحاور مع التاريخ ،كما �إنه يحاول
الت�شكيك بامل�سلمات التاريخية ورف�ضها ،فيقول عن خطبة طارق بن زياد ال�شهرية «البحر
�أمامكم والعدو خلفكم»:
«علينا �أن نرتاب �أو ًال يف ن�سبة هذه اخلطبة �إىل طارق بن زياد وثاني ًا يف منا�سبة �إلقاء
هذه اخلطبة من قبل طارق� .إذن الن�سبة واملنا�سبة يا �أوالد ...ومل يذكرها ابن عبداحلكم
وال البالذري وهما �أقدم رواة الفتوحات الإ�سالمية»((( .فهو ي�شكك مب�صداقية وجود هذه
اخلطبة �أ�ص ًال ،ويريد الو�صول �إىل �أن التاريخ ماهو �إال ح�صيلة منا خلرافات والأ�ساطري
(((
ومايعتمد وي�صح من �أقواله �إال النزر الي�سري.
قد يكون ال�سبب يف ذلك رغبة حقيقية من ال�شخو�ص يف �إعادة قراءة التاريخ ،وعدم
الت�سليم به كام ًال ،وغربلته و�أخذ ما�صح منه� ،أو قد يكون ال�سبب يف ذلك الإ�شكالية التي
يعي�شها طارق بطل الرواية ،كمثقف يحمل ا�سم �شخ�صية تاريخية فاعلة ومنجزة يف التاريخ،
بينما هو ماذا يفعل �أمام الراهن امل�أ�ساوي الذي يجعله رهينا يف املا�ضي ،لأنه عاجز عن �أن
يكون طارق بن زياد ،بد�أ ي�شكك ب�أفعاله و�أقواله البطولية ،ولذلك يقول عن والده الذي �أ�سماه
طارق ًا« :هذا ماجناه �أبي علي وماجنيت على �أحد ..يالها من عقدة �سماك طارقا وتركك
(((
تطرق الأبواب املفتوحة».
ويالحظ �أن التماهي بني �أ�سماء ال�شخ�صيتني طارق البطل ،وطارق بن زياد فاحت الأندل�س،
ي�شابه التقنية امل�ستخدمة يف رواية «متاهات ليل الفتنة»� ،أبو يزيد النكاري ال�شخ�صية
 )1ر�شيد بوجدرة ،رواية «معركة الزقاق» ،امل�ؤ�س�سة الوطنية للكتاب ،اجلزائر 1986م� ،ص91
 )2الرواية� ،ص55
 )3الرواية� ،ص57

180

التاريخية ،و�أبو يزيد الإرهابي على امل�ستوى التخييلي ،والربط بني �أ�سماء ال�شخ�صيات يف
الرواية( :عبدالرحمن،عائ�شة ،علي ،ذو النون) وال�شخ�صيات التاريخية التي ورد ذكرها.
هل هذا من باب التنا�ص بني الروايتني� ،إذا انتبه القارئ �إىل �أن رواية «معركة الزقاق»،
ن�شرت عام 1986م ،ورواية «متاهات» عام 2000م ،هذه مدة زمنية كافية متكن من القول �إن
احميدة عيا�شي ت�أثر برواية ر�شيد بوجدرة يف رواية «معركة الزقاق» ،من خالل تقنية حديثة
يقول عنها ح�سني خمري« :مثل هذه الو�سيلة يف تقدمي البطل بطريقة جديدة جندها يف رواية
«معركة الزقاق» .ففي الرواية طارقان :طارق بن زياد فاحت الأندل�س وطارق الراوي الذي
ً (((
يبدي �أ�شد الإعجاب بطارق الأول الذي ميثل بالن�سبة �إليه رمز ًا تاريخي ًا وح�ضاري ًا كبريا».
من هنا ميكن القول ب�أن الرواية ،رواية «متاهات ليل الفتنة» ،قامت بتنا�ص مع الأحداث
التاريخية و�شخ�صيات التاريخ الإ�سالمي من ناحية ،وبينها وبني رواية ر�شيد بوجدرة ،من حيث
ا�ستخدام تقنية ت�شابه الأ�سماء التي كان ا�ستخدامها على نطاق �أو�سع يف رواية «متاهات»� ،إال
�أن طارق ًا قد مار�س عملية تفكيك التاريخ و�إعادة بنائه ،بينما اكتفى حميدو بقراءة ماورد يف
التاريخ وت�أييده ،الختالف املدار احلكائي يف الروايتني ومايتطلبه كل منهما ،وهذا يدخل يف
نطاق التنا�ص الداخلي بني �أديبني معا�صرين لبع�ضهما البع�ض ،ومن بلد واحد اجلزائر.
 -1وامللتفت �إىل التنا�ص يف الرواية يجده ركز على ثالث م�صادر نهل منها ،و�أخذ منها مادته
التنا�صية ،وهي كتب وم�صادر التاريخ الإ�سالمي من مثل( :عيون الأخبار ،امللل والنحل،
والكامل يف التاريخ) ،وعلى �أخبار حول التاريخ اجلزائري احلديث تتما�س مع فرتات
املحنة ،ويرى ال�سارد �أن لها دور ًا كبري ًا يف حدوثها ،وامل�صدر الثالث الذي يثري االنتباه هو
التنا�ص مع الأخبار ال�صحافة اليومية ،التي انت�شرت ب�شكل مو�سع يف الرواية ،والتي لعبت
دور ًا وظيفي ًا مهم ًا يف خدمة املو�ضوع ووجهة النظر التي يتبناها ال�سارد.
 -2فقد عمد �إىل توظيف ن�صو�ص �صحفية تتطرق لأحداث عنف حدثت يف اجلزائر ،طالت
فئات املجتمع اجلزائري كافة ،وهذا التعالق مع ال�صحافة اليومية� ،أ�ضاف �إىل الن�ص
�شيئ ًا من امل�صداقية ،وخلط احلقيقي بالتخييلي ،والتماهي بني الواقعي والأدبي ،لي�شري
�إىل �أيديولوجية الن�ص التي ترف�ض العنف بكل �أ�شكاله وجتلياته ،كما �أنه قام بوظيفة
�أخرى يف الن�ص هي �أنها حتملت �أعباء الفعل ال�سردي عن ال�سارد ،وتناوبت معه يف
فعل ال�سرد ،و�أ�ضافت �إىل الوظيفة الإخبارية لل�سارد امل�صداقية؛ فاملتلقي عندما يقر�أ
الن�صو�ص الإخبارية امل�شتملة على �أحداث العنف وب�شاعتها ،فلن ي�صل �إىل مرحلة ال�شك
يف �صحتها ،لأنه قد �أرفق معها مقوالت ال�صحافة اليومية.
 )4د.ح�سني خمري ،مرجع �سابق� ،ص110
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من مثل قول ال�سارد“ :الوكاالت” :اجلزائر تفجري �سيارة مفخخة ب�شارع ديدو�ش مراد 8
قتلى وع�شرات اجلرحى”..
و�أي�ض ًا “�سيارة مفخخة بح�سني داي وقنبلة يف الكاليتو�س”.
(((
و�أي�ضا “ال�صحفي عبدي�ش من بني �ضحايا انفجار ح�سني داي”.
كذلك يجب لفت نظر القارئ �إىل �أن ال�سارد وال�شخ�صيات التي معه معظمها يعمل يف حقل
ال�صحافة ،كتاب �صحفيون طالتهم �أيادي العنف ،لأنهم ن�شروا وك�شفوا جرائم الإرهابيني،
فهم بذلك �سيكونون حمطة اهتمام وا�شتغال العنف ،كي ال يك�شف امل�ستور .ومن الطبيعي �أن
تنت�شر الأخبار ال�صحفية يف الرواية من باب التماهي بني عمل ال�شخ�صيات ،و�أثر هذه املحنة
على حياة ال�شخ�صيات.
وغري هذا وذاك ف�إن وجود ن�صو�ص تاريخية قدمية� ،أمهات الكتب العربية ،بجانب و�سائل
ال�صحافة اليومية ،كو�سيلة �إعالمية حديثة ،يحدث نوع ًا من املفارقة التي تك�شف �إن التقدم
الهائل الذي �شهدته الإن�سانية ،مل مينعها �أن تبقى رهينة للتخلف واجلهل ،و�أن ت�ستمر يف
حروبها اجلاهلية ،با�ستهالكها ثقافة العنف والدم ،فالن�ص التاريخي القدمي بجوار الن�ص
ال�صحفي احلديث ،يوثقان حلالة واحدة� ،شهدتها ومازالت ت�شهدها الإن�سانية .ف�أتت البنية
ال�سردية ،باحتوائها على املتناق�ضات من الن�صو�ص ،لتوثق حلالة املفارقة التي يعي�شها
املواطن العربي وهو ابن القرن الع�شرين .وميكن ت�سمية هذا النوع من التنا�ص بـ»تنا�ص
املفارقة»« ،ذلك التنا�ص الذي ي�شعرنا دائم ًا بهذا البعد ال�ضدي املفارق بازغ ًا لنا ونحن ننظر
(((
�إىل الرواية».
وكان ن�ص احميدة عيا�شي ون�ص وا�سيني الأعرج هما الن�صان الوحيدان بني جمموع
الن�صو�ص الروائية املدرو�سة اللذان التفتا لهذه التقنية ،ووظفاها ب�شكل مو�سع ،وقدما من
خاللها دور ًا وظيفي ًا مميز ًا للتنا�ص مع ال�صحافة اليومية.
والتنا�ص املكثف يف الن�ص بدرجة كبرية ،ي�ضع الن�ص الروائي هنا �أمام �إ�شكالية ،و�أمام
�س�ؤال جوهري ،هو ما اخليط الرفيع بني ماهو �أدبي تخييلي ،وماهو تاريخي بحت؟ وهل قدم
الروائي التنا�ص يف ن�سيج ن�صه بطريقة فنية تخييلية ال جتعل القارئ يقر�أ العمل من زاوية
تاريخية وح�سب ،وك�أنه يقر�أ يف كتاب تاريخ ،و�إطروحات نظرية بحتة� ،أم بطريقة �شائقة
تخلط بني ماهو حقيقي وماهو تخييلي ،من دون �إ�شعار متلقي الن�ص بامللل وال�س�آمة ،و�إنه
 )1رواية «متاهات ليل الفتنة»� ،ص16
 )2ح�سن حممد حماد ،ال�سابق� ،ص171
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يقر�أ ن�ص ًا تاريخي ًا بعيد ًا عن احلقل الأدبي؟ لقد �أثبتت قراءة الن�ص الفاح�صة واملت�أملة �أن
ال�سارد قد وقع يف هذا امل�أزق ،فطغت املادة التاريخية على الن�ص التخييلي ،وجعلت الن�ص
يفقد عن�صر الت�شويق ،و�سلطة احلكي التي جتعل القارئ م�شدود ًا �أمام احلكاية يف الرواية
و�أحداثها� ،إن غر�س الن�ص التاريخي بكل هذه الكثافة� ،صريت الن�ص مييل �إىل التاريخ �أكرث
من حقل الأدب ،ففقد متا�سكه كبنية �سردية واحدة.
هل هذا الأمر عائد �إىل �أن الن�ص مبني منذ البداية على �أ�سا�س املتاهة يف املعنى واملبنى،
وقد عمد الروائي �إىل �إح�سا�س املتلقي بهذه املتاهة بني ماهو تاريخي وماهو تخييلي� ،أم لأن
امل�ؤلف يريد �إي�صال هذه الر�سالة التاريخية للقارئ ،عرب التحايل عليه بت�صنيف الن�ص حتت
جن�س الرواية؟
ويف ن�ص روائي �آخر لعبد امللك مرتا�ض رواية «مرايا مت�شظية» ،ي�ستخدم الروائي تقنية
التنا�ص مع امل�صادر التاريخية ،ويدمج �أحد الن�صو�ص التاريخية التي يتنا�سب م�ضمونها مع
م�ضمون املادة الروائية ،ويتفق معها من ناحية مو�ضوعاتية.
فيتم التنا�ص مع كتاب «معجم البلدان» لياقوت احلموي ،وهو م�صدر تاريخي يتطرق �إىل
كل بلد من البلدان ،و�أهم مافيه من �أخبار و�أحداث ،فيوظفه ال�سارد من �أجل الو�صول �إىل
غايتني� ،سيت�ضح مغزاهما بعد قليل .فمدار احلكي يف الرواية هو حكاية عجائبية ،مبنية
على ال�سرد العجائبي ،ويلعب اخليال فيها دور ًا كبري ًا ،تقوم على حكاية �سبع روابي متناحرة
ومتقاتلة من �أجل ق�صر عالية بنت من�صور ،اليحدد لها مكان ًا معلوم ًا ،بل هو مكان تخييلي،
اليعلم ،ولكن ال�سارد كي ي�ؤكد على م�صداقية احلكاية ف�إنه ي�ضع احلكاية قريبة من عني وبار،
وعني وبار مذكورة يف امل�صادر التاريخية ،من مثل ماذكره ياقوت احلموي عنها:
«قال الليث :وبار� ،أر�ض كانت من حمال عاد بني رمال يربين واليمن .فلما هلكت عاد
و�أورث اهلل ديارهم اجلن فلم يبق بها �أحد من النا�س ...وكانت �أر�ض وبار �أكرث الأر�ضني
خري ًا ،و�أخ�صبها �ضياع ًا ،و�أكرثها مياها و�شجر ًا ومتر ًا ،فكرثت بها القبائل حتى �شحنت بها
�أر�ضهم .وعظمت �أموالهم .ف�أ�شروا وبطروا وطغوا .وكانوا قوم ًا جبابرة ذوي �أج�سام فلم
(((
يعرفوا حق نعم اهلل تعاىل» .ياقوت ،معجم البلدان (وبار).
يت�ضح من الن�ص ال�سابق �إن احلكاية التاريخية مقاربة حلكاية الن�ص ال�سردي ،من حيث
�أنهما كالهما ن�صو�ص عجائبية ،وكما �سبق ذكره� ،أن ال�سارد �أراد �أن ي�ضفي على ن�صه
العجائبي واخليايل ،نوع ًا من امل�صداقية وت�أكيد �صحة احلدث الذي يرويه من ورود �أحد
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�شيوخ الربوات �إىل عني وبار ،التي ي�ؤكد الن�ص التاريخي« ،معجم البلدان» ،على وجودها
حقيقة .وي�ؤكد على �أنها تعد موطنا للجن ،الذي كرث ال�شر بينهم ،وحتاربوا وتفرقوا ،فيقارن
بينهم وبني حال الإن�س الذين اليختلفون عن اجلن يف عن�صر ال�شر ،بل �أن ال�سارد يذكر ن�ص ًا
�آخر ًا من نف�س امل�صدر ،حكاية ورود �أحد الرجال �إىل عني وبار و�أخذه لإبل موجودة يف املكان
نف�سه ،وعندما علم �أحد رجال اجلن قال له« :لو كنت فعلت ذلك على معرفة لقتلتك .ولكن
اذهب و�إياك واملعاودة .ف�إن هذا جمل من �إبلنا عمد �إىل �أوالده فجاء بها .ثم �أعطاه جم ًال.
(((
وقال له اجن بنف�سك .وهذا اجلمل لك.»..
وال�سارد نف�سه يو�ضح �أنه قد �أورد احلكاية ليبني املفارقة احلا�صلة بني عامل اجلن والإن�س،
فريى �أن مثل هذه احلادثة لو حدثت يف الروابي ال�سبع ،لكانت النتيجة قتل الرجل من دون
�أن ي�س�أل عن �سبب قدومه �إىل املكان ،بل �أن ال�سارد يرى �أن عامل اجلن غد ًا �أكرث ت�ساحم ًا من
عامل الب�شر« ،فياليت �أهل الروابي كانوا جميعا من �أهل اجلن ..فهذه احلكاية العجيبة تثبت
(((
براءة اجلن من االغتيال .وتثبت التهمة على رجال من �شرار النا�س».
�إذن فيما تقدم ذكره ات�ضح �أن التنا�ص يف الن�ص قدم وظيفتني هما :ت�أكيده لأهمية عني
وبار يف احلكاية ،ومدى اهتمام �شيوخ الروابي ال�سبع باعتبارها منبعا للخريات ،و�إ�ضفاء
الطابع احلقيقي للحكاية ال�سردية العجائبية ،ولي�صل ال�سارد �إىل نتيجة م�ؤداها �أن عامل
اجلن بريء من حوادث االغتياالت التي ن�سبت �إليهم من عامل الإن�س ،وليربز حجم املفارقة
احلا�صلة بني عامل اجلن والإن�س ،و�إن اجلن �أ�صبح �أكرث ت�ساحم ًا من عامل الإن�سان.
يف رواية �أخرى رواية «دم الغزال» ،يربز التنا�ص مع التاريخ مب�ستويات عديدة ،وبكثافة
داللية ،تلعب دور ًا هام ًا يف قراءة الن�ص وفهم احلموالت املعرفية التي يوجهها الن�ص .فالن�ص
يعود �إىل التاريخ الإ�سالمي العربي القدمي ،كما ال يفوته االلتفاتة �إىل تاريخ الدم والقتل يف
العامل كله ،جم�سم ًا عرب ذلك ردة ح�ضارية �أ�صابت �صميم الإن�سانية.
وقد بد�أ �سارد الرواية يف عر�ضه للتاريخ من حلظة احلا�ضر ،قتل الرئي�س اجلزائري
حممد بو �ضياف ،وبعدها يعود �إىل ن�صو�ص تاريخية بالتدريج و�صو ًال �إىل عهد الفتنة يف
ع�صر اخللفاء الرا�شدين ،موجه ًا من خالل ذلك �أ�سئلة جوهرية ،تثري دائرة ال�شكوك حول
من يعملون يف اخلفاء ،وكم من �ستار و�ستار يخفيهم عن �أعني النا�س.
ف�أول ما يبد�أ به ال�سارد حادثة قتل حممد بو�ضياف ،وهي حلظة تاريخية ت�شهد على ثقافة
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الدم ،وثقافة الركون واخلوف من التغيري والإ�صالح فمحمد بو�ضياف� ،سيا�سي منا�ضل من
منا�ضلي الثورة اجلزائرية ،التي حررت اجلزائر من اال�ستعمار الفرن�سي ،يغار على وطنه
و�أبناء �شعبه ،حارب رموز الف�ساد وال�سرقة ونهب �أموال ال�شعب اجلزائري ،ولأنه رجل م�صلح
من الطراز الأول ،ف�إنه لقي القتل والغدر يف م�شهد ،غريب ومثري للده�شة ،قتل �أمام مر�أى
و�سائل الإعالم املحلية واخلارجية ،وهو يلقي خطبة جماهرية ل�شعبه ،بكل جر�أة((( ،وعدم
خوف من ال�سلطة ،لأن هناك �سلطة �أخرى متخفية يف الظالل تثري الرعب والفزع يف ذات
ال�سلطة اجلزائرية نف�سها قبل ال�شعب اجلزائري .ويثري هذا املوقف الغرابة والده�شة يف نف�س
ال�سارد/البطل ،مرزاق بقطا�ش ،الذي يحاول بدوره التعبري عن �صدمته ،وحماولته اجلادة
ليفهم ماحدث ،فيقرن موت بو �ضياف مبوت �سيا�سي �أمريكي �آخر ،هو الرئي�س الأمريكي
جون كنيدي ،فيقول�« :إنه �أ�شبه مبوت الرئي�س الأمريكي جون فتزجرالد كنيدي عام  1963يف
(((
مدينة داال�س .لي�س هناك �إذن فرق بني امل�شهدين».
لي�صل ال�سارد �إىل نتيجة م�ؤداه �إن عامل ال�سيا�سة �أبعد ما يكون عن املثالية ،و�إنه لي�س له
�شريعة �سوى �شريعة الغاب ،من مع من ،ومن �ضد من ،والذي يقف يف طريق ال�سا�سة ،ف�إنه
(((
مقتول ال حمالة.
ومن قبل بو�ضياف كان الرئي�س هواري بومدين الذي قيل عنه �إنه �أغتيل ،ولكن الفرق
بينهما �أنه قتل �أمام امللأ ،ويعود ال�سارد لريبط هذه احلادثة بحادثة �أخرى هي حادثة �إغتيال
(((
يوليو�س قي�صر قبل ع�شرين قرن ًا من الزمان.
هذا هو تاريخ الب�شرية املليء بالف�ضاعة والوح�شية ،فال تطلب من اليوم �إال ماجاءك به
الأم�س ،ال�سارد ينقل هذا التاريخ الب�شري ،عرب حالة حتريرية من التنا�ص ،وعدم نقل من
ن�صو�ص تاريخية بعينها ،بل من خالل قراءات متعددة لل�سارد ،يتناق�ش معها ويحاورها،
ويثري حولها �أ�سئلة اليجد لها �سوى جواب واحد ،هو �أن عامل ال�سيا�سة عامل �شيطاين ،و�أن
(((
«ال�شيطان نف�سه يخجل من الذين يناف�سونه يف ال�شر».
وهل يكتفي ال�سارد ،مرزاق بقطا�ش ،ب�سرد هذه الأ�سماء وح�سب؟ �إن ال�سارد يجوب يف
املحطات التاريخية جميعها ،ويوجه �أ�سئلة يقول ب�أنها البد �أن تطال التاريخ كله ،فيقول �إن
املحققني بهذه اجلرمية ،قتل حممد بو�ضياف عليهم �أن يبحثوا يف حوادث قتل متجذرة
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ومت�أ�صلة يف تاريخ الب�شرية« :من قتل طرفة بن العبد ومن دفع الأمري عبداهلل ال�صغري �إىل
�أن ي�سلم مفاتيح غرناطة خل�صومه الكاثوليك؟ ومن باع يوغرناطة للرومان؟ ومن قتل حممد
خي�ضر ،ومن قتل ابن يو�سف التون�سي يف �أملانيا؟ �إنها �أ�سئلة ينبغي �أن تطال التاريخ كله.
والإجابة عنها �إجابة �صحيحة مقنعة هي التي تف�ضي بنا �إىل التعرف على املجرم وعلى املكان
ً (((
الذي يختفي فيه ،هذا �إذا كان خمتفيا».
يف الن�ص ال�سابق ،يو�ضح ال�سارد وظيفة التنا�ص يف الن�ص ،وهي قراءة مت�أملة فيت�ضح
املا�ضي ،من �أجل فهم احلا�ضر ،وك�شف �أ�سرار الراهن الغام�ض واملثري ،والتي لن تفك رموزه
�إال بتحقيق التاريخ وتنقيبه .كما يتبنى ال�سارد املبد�أ الديكارتي يف �إثارة ال�شك حول كل �شيء
من �أجل الو�صول �إىل حقيقة ثابتة ويقني وا�ضح ،من خالل ت�شكيكه بجدارة ق�ضية التحقيق يف
مقتل حممد بو�ضياف وجون كيندي وغريهم.
ويف تنا�ص �آخر يف الرواية ،ميار�س ال�سارد نوع ًا من الت�ضخيم والتو�سع في�ضيف معاين
جديدة �إىل داللة الن�ص امل�ؤثر تخدم الر�ؤية التي يطمح امل�ؤلف �إىل تقدميها ،وهذا مت عندما
نعت مرزاق بقطا�ش الدكتور املعالج الذي يعاجله من �أثر طلق ناري �أ�صابه يف الدماغ ،ب�أنه ذو
القرنني الذي حاول �أن ير�أب ال�صدع يف �سد الثغر الذي �أقامه قوم ي�أجوج وم�أجوج يف اجلدار
احلاجز ،في�شبه اجلرح الذي �أ�صابه يف دماغه بالثغر الذي حاول ذو القرنني �أن ي�سده ،ويحجز
قوم جوج وماجوج ،رمز للإرهابيني الذين حاولوا �أغتياله� ،أو يكون من فئة ال�سا�سة �أعداءه
غري الوا�ضحني ،والذين يتخفون حتت عباءة الإرهاب ،ليتمنى منه بد ًال من �أن يعالج اجلرح
املادي امللمو�س� ،أن يعالج النف�س الب�شرية من مر�ض �أ�صابها يف عمق �إن�سانيتها ،فجعلها متيل
�إىل الهمجية والوح�شية يف ت�صرفاتها ،و�أن يزرع حاجز ًا يحجز الب�شر عن فعل ال�شر ،فيقول
له�« :آه منك ياذا القرنني! �أنت تفرغ قطر ًا على ثقب �أحدثه قوم ي�أجوج وم�أجوج .البد من �أن
ن�أتي بزبر احلديد لت�ضع بها حد ًا بني الإن�سان وال�شر ،لتن�شىء �صناعة اخلري من جديد يف
(((
هذه الدنيا».
ووا�ضح �إن ال�سارد �أ�ضاف �إىل معنى احلادثة التاريخية املذكورة يف القر�آن الكرمي ،معنى
�إ�ضافي ًا ،مقدم ًا من خالل ذلك حال خلال�ص الإن�سانية من ويالت احلروب.
وال�صراعات ،عرب حاجز يف�صل بني الإن�سان وال�شر ،فات�ضحت وظيفة التنا�ص يف
هذا ال�سياق يف توجيه وجهة نظر ال�سارد نحو امل�سار الذي يرمي �إليه ،من خالل املقارنة
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بني الفكرة املعنوية بحادثة تاريخية را�سخة يف ذاكرة الب�شرية .ولكن هل تفلح الب�شرية يف
البعد عن عن�صر ال�شر ،و�أن ت�ضع بينها وبينه حاجز ًا �إن�ساني ًا يرتقي عرب منظومة من القيم
واملبادئ ،التي تبعد الب�شر عن �شريعة الغاب� ،إنها ال�شك نظرة مفرطة يف املثالية ،ال يطمح
ال�سارد ب�أكرث من �أن يتمنى ويحلم بها.
وتلعب رواية «الويل الطاهر يعود �إىل مقامه الزكي» ،دور ًا تنا�صي ًا فاع ًال ،يقوم �أو ًال ب�إدانة
التاريخ الإ�سالمي احلافل بالعنف ،والدماء ،عرب التطرق حلروب الردة التي حدثت بعد
وفاة النبي الكرمي �صلى اهلل عليه و�سلم ،ويتهم الويل الطاهر �أن امل�سلمني اليوم يعي�شون
هذه احلالة ،ويجب عليه �أن يحاربهم ،كما فعل امل�سلمون الأوائل� .أما الدور الثاين فهو ،قيام
�شخو�ص الرواية مب�ساءلة التاريخ ،وحتليل مكونات احلادثة التاريخية.
ومدار هذه احلادثة ،هي حادثة الردة الإ�سالمية ،وقيام خالد بن الوليد مبالحقة املرتدين،
و�إرغامهم على العودة �إىل الإ�سالم� ،أو قتلهم ،وطبع ًا هذا كان له دوافعه القوية وهو اخلوف
من البلبلة وازدياد عدد املرتدين عن الإ�سالم ،فمن باب احلفاظ على الدين الإ�سالمي قام
امل�سلمون مبحاربة املرتدين ،يف جمموعة من الأمراء الذين �أر�سلهم خليفة امل�سلمني �أبو بكر
ال�صديق ،هم خالد بن الوليد ،و�أ�سامة بن يزيد ،وعكرمة بن �أبي جهل ،واملهاجر بن �أبي �أمية،
وغريهم �إىل وجهات عديدة من البالد الإ�سالمية ،فكانت وجهة خالد بن الوليد حماربة
(((
طليحة بن خويلد يف بزاخة .ثم مالك بن نويرة بالبطاح.
ويقوم خالد بن الوليد بقتل مالك بن نويرة بعد ردته ،مما يبعث الرغبة امللحة يف معرفة
�شخ�صية مالك بن نويرة احلقيقية من قبل املريدين يف املقام الزكي ،هذه احلادثة التي وثقت
بامل�صادر التاريخية((( ،يبد�أ املريدون يف املقام بالبحث والتق�صي يف العديد من احلوادث،
وامل�سلمات التاريخية ،فيبحثون يف �صدق �إ�سالم مالك بن نويرة ،وي�صلون �إىل �إنه بالإ�ضافة
�إىل �إنه كان «�شاعر ًا �شريف ًا وفار�س ًا بارز ًا ،متمتع ًا باجلمال»((( .البد من الت�سليم ب�صدق
�إ�سالمه ،لأن عمر بن اخلطاب ر�ضي اهلل عليه طلب �إقامة احلد على خالد بن الوليد ،وعلل
�أبو بكر ال�صديق ر�ضي اهلل عنه �أن هذا من باب االجتهاد عند خالد بن الوليد ،فبحثوا يف
حياة مالك بن نويرة ،ووجدوا �شاهد ًا تاريخي ًا يف �صالح مالك ،هي:
«بع�ضهم اهتم ب�إ�سالمه ،وهل كان �إ�سالم ًا �صادق ًا� ،إىل درجة �أن يكون حمل ثقة ر�سول
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اهلل (�ص) فيبعثه من جملة امل�صدقني يف العرب ،عكرمة وحامية بن �سبيع الأ�سدي
(((
وال�ضحاك بن �سفيان ،وعدي بن حامت ،وغريهم ،وهم �صحابة ر�ضوان اهلل عليهم».
يت�ساءل املريدون هل ميكن ال�شك يف �إ�سالم مالك لدرجة قتله؟ و�إذا مل يقتل مالك هل
�ستوا�صل احلرب ويتزايد عدد ال�ضحايا؟
امل�س�ألة حتتاج �إىل وقفة جادة ،فكيف �شكك ب�إ�سالم مالك بن نويرة؟ وهل قتل ظلم ًا
و�سفاح ًا؟ يتو�صل املريدون �إن مالك ًا كان �صادق الإ�سالم ،ولذلك “قرروا ياويل اهلل الطاهر،
(((
�أن يرفعوا �إليك عري�ضة ي�ست�أذنونك فيها ب�إقامة �صالة الغائب على مالك بن نويرة”.
وبعد مراجعة التاريخ ،وتربئة مالك بن نويرة من تهمة الردة ،يت�ضح �أن التنا�ص قدم وظيفة
مهمة يف تفكيك وحدات التاريخ ،وعدم الت�سليم بامل�سلمات التاريخية ،وك�أن ال�شخ�صيات تريد
القول ب�أن التاريخ الي�صدق بكل �شيء يقوله ،و�أن على الإن�سان �أن يلعب دوم ًا دور الناقد البنيوي
للتاريخ ،فيفك رموزه ووحداته من �أجل الو�صول �إىل حقيقة معينة ،وتنقية التاريخ من �شوائب
التلفيق والأخبار املو�ضوعة ،وهو بذاته موقف يذكر باملذهب الديكارتي يف الفل�سفة ،الت�شكيك
بال�شيء من �أجل الو�صول �إىل حقيقة ويقني .وهو نف�سه املوقف الذي اتبعه ر�شيد بوجدرة يف
روايته «معركة الزقاق» ،ال�سابقة الذكر ،دور الناقد واملفكك لوحدات التاريخ ،وعدم الت�سليم
بكل مايقوله التاريخ.
ومن ناحية �أخرى ،ومن طرف خفي ك�أن القارئ يلمح �أ�صداء لأزمة املثقف يف الوطن
العربي ،ال�ضاربة يف جذور التاريخ الإ�سالمي ،و�إن املثقف حمارب على مر الع�صور ،فكم من
�أديب ومبدع �شهدت �أقالم امل�ؤرخني على قتلهم ظلم ًا وبغي ًا ،طرفة بن العبد ،امرئ القي�س،
ابن املقفع ،ابن ر�شد وماحدث له من حماربة وحرقه مل�ؤلفاته� ،أبو حيان التوحيدي ،جميعهم
�أدباء ومبدعون �شكك يف �إ�سالمهم واتهموا يف الإحلاد والزندقة .لأنهم حملوا لواء الكلمة
اجلادة ،وقرروا �أن ينريوا بوهجها الوجود كله .وما مالك بن نويرة �إال �إ�سقاط على املثقف
اجلزائري املحارب ب�سبب كلمته احلرة اجلريئة.
لذلك يربئوا مالك بن نويرة من تهمة الردة ،ويقرروا ال�صالة عليه ،كما ي�شككون �أ�ص ًال
يف م�صداقية التاريخ ،بقولهم كيف يكون خالد بن الوليد مري�ض ًا يف الف�سطاط ،وي�أتي م�صدر
�آخر يقول ب�أنه يحارب حذيفة؟!
كما يريد الطاهر وطار من خالل العر�ض لهذه احلادثة الو�صول �إىل �إن مايحدث يف
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اجلزائر اليوم ،هو نف�سه ماحدث يف الأم�س ،و�إن من يتهم اجلزائريني اليوم بالردة ،لهم
�أمثال بالتاريخ ،ف�إن ال�سارد يربط بني حركة الردة عند موت الر�سول �صلى اهلل عليه و�سلم،
وحركة التكفري املتف�شية يف املجتمع اجلزائري الآن� ،إال �أن هذه املقارنة تنطوي على مفارقة
قوية ،لأن الكل يعلم �إن حرب الق�ضاء على الردة بعد وفاة الر�سول عليه ال�صالة وال�سالم ،لها
�أ�سباب ومربرات مقنعة ،ودوافع منطقية ،وهي الق�ضاء على حركة تهدد الدين الإ�سالمي ،و�إن
ال�سكوت عنها ،قد ي�ؤدي �إىل �إزدياد عدد املرتدين ،وبالتايل تقهقر مكانة الدين الإ�سالمي،
و�إزدياد الداخلني يف الديانات الأخرى .فهي حرب دينية.
�أما احلرب الأهلية اجلزائرية اليوم ،فهي حرب �سيا�سية بالدرجة الأوىل ،اتخذت من
هذه املرجعية الإ�سالمية يف الق�ضاء على الردة خلفية مرجعية تعود �إليها فقط ،وتتذرع بها
من باب اخلوف على الدين الإ�سالمي ،فما هو العذر يف قتل �إن�سان لأنه حلق ذقنه ،و�آخر مل
ي�صل بامل�سجد .بينما يف املا�ضي قاتلوا نا�س ًا خرجوا عن الدين وامللة الإ�سالمية ،ويربز عمر
بن اخلطاب ،و�أبو بكر ال�صديق ر�ضي اهلل عنهما وهما ي�سائالن ويحا�سبان �أنف�سهما قي قتل
(((
�أي �شخ�ص مرتد ،بل �إن خالد بن الوليد تردد كثري ًا يف قتل جماعة.
والروائي الطاهر وطار نف�سه يتحدث يف مقدمة و�ضعها يف بداية الرواية مبثابة مفاتيح
داللية لقراءة الرواية خ�شية على قارئ روايته من �أن ي�ضل الطريق ،وتقية يتقي بها �سهام
النقد االنطباعي البعيد عن املو�ضوعية .وكي اليلغي النقاد العمل برمته ،يقول يف معر�ض
حديثه عن الرواية ،والتنا�ص على وجه التحديد:
«اتك�أت يف هذا العمل على حالة وقف �أمامها خليفتنان ،ال نقا�ش يف نزاهتهما موقفني
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�صرامة والق�سوة .قال �أبو بكر
ر�ضي اهلل عنه ،لقد اجتهد خالد ...وخال�صته �إنه ي�شك يف �إ�صابته ،فله �أجر واحد.
والرتاجيدي يف م�س�ألة مالك ال�شاعر الظريف الذي وهبه اهلل جما ًال خارق ًا ،لي�ست يف
موته� ،إمنا يف النذر العنيف الذي حققه خالد ،وهو جعل ر�أ�س مالك �أثفية ،ت�ضع عليها �أرملته
(((
�أم متمم القدر».
�إذن يو�ضح الطاهر وطار مق�صده من توظيف الن�ص التاريخي يف الرواية ،وهو كما �سلف،
�إنه يريد �أن يناق�ش ق�ضية تهمة التكفري التي تقذف على امل�سلمني من جمرد اال�شتباه يف
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ت�صرفاتهم ،ومن ب�شاعة املوقف التمثيلي يف جثة مالك بن نويرة ،و�ضع ر�أ�سه �أثفية لقدر �أم
متمم ،لذلك يرد الطاهر وطار ،كونه �أديب ًا مثله مثل مالك بن نويرة ،االعتبار له من خالل
الرواية ،ب�إقامة املريدين يف املقام �صالة الغائب عليه ،دافع ًا عنه بذلك تهمة الردة والإحلاد،
التي حلقته وحلقت كل مبدع ومثقف جريء .ومن هنا تت�ضح وظيفة �أخرى للتنا�ص وهي رد
الإعتبار ل�شخ�صية تاريخية مثل �شخ�صية مالك بن نويرة .وك�شف جانب مظلم من املمار�سات
الوح�شية لبع�ض ال�صحابة متجلي ًا مبوقف خالد بن الوليد ر�ضي اهلل عنه.
كما يرد التنا�ص مع �شخ�صية �إ�سالمية �أخرى ،يعقد بينها وبني �إحدى �شخ�صيات الرواية
التخيلية ،اجلنية التي تظهر ملريدي املقام وتثري الفتنة بينهم ،فيعي�شون حالة ذهول و�إلتبا�س،
فال يعرفون كنه هذه املر�أة التي تظهر لهم ،فيقرر الويل الطاهر �أن يق�ضي على هذه املر�أة،
«قرر �أن يبد�أ املعركة.
هذا املقام الزكي لن يتطهر �إال �إذا تخل�ص من هذه اجلنية .نعم جنية ،و�إال كيف تزعم
الوالية ،ثم تزعم النزول من ال�سماء ،ثم تطلب الق�ضاء على امل�سلمني و�أهل الكتاب وباقي
الأمم ،ب�إجناب ن�سل جديد ،فيه كل النا�س ،ولي�س �أي نا�س .ماالذي �ضرها �أن يبقى النا�س
ً (((
على ماهم عليه ،نا�سا».
يف هذا احلالة التخيلية ،والق�صة العجائبية� ،إ�شارة �إىل �شخ�صية تاريخية ،هي �شخ�صية
�سجاح بنت احلارث بن �سويد ،متيمية متنبئة م�شهورة� ،شاعرة �أديبة عارفة �أخبار العرب،
لعبت �أثناء حرب الردة دور ًا خطري ًا� ،إذ ادعت النبوة بعد وفاة النبي �صلى اهلل عليه و�سلم،
�أعدت �أربعني �ألف ًا من املقاتلني لقتال امل�سلمني ،وعندما علم بها م�سيلمة الكذاب� ،شعر بالهيبة
واخلوف من قوتها ،فتزوج منها ،وملا يئ�ست من قتال امل�سلمني ،عادت �إىل �أخوالها باجلزيرة،
وعندما بلغها مقتل م�سيلمة �أ�سلمت و�سكنت الب�صرة حتى توفيت و�صلى عليها �أحد والة
(((
الب�صرة.
فيلتقط الطاهر وطار هذه احلادثة التاريخية ،ويوظفها يف ن�صه جاع ًال �سجاح هي اجلنية
التي �أثارت الفتنة يف املقام الزكي ،ور�أى �أن عليه قتالها ،وحماربة هذا الوباء الذي حل املقام
الزكي ،فيقول للجنية التي تظهر له ،حماور ًا �إياها ،وتراءت له ب�أنها �أم متمم «ت�ضع القدر
على ر�أ�س زوجها ،تراءت له �سجاح ،تختلي مب�سيلمة ،فتمنحه نبوتها ثم حتاربه .تذكر املائتي
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بنت امل�سحورات الالئي ،تنفي بالرة هذه وجودهن ووجود غريهن ،تذكر زفاف الليلة الذي
(((
�أمر به».
ومن خالل تالعب ال�سارد يف الأ�سماء ،والتماهي بني ال�شخ�صيات فينتقل من �شخ�صية
�إىل �أخرى تبني حرية الويل الطاهر يف ال�شخ�صية التي ترتاءى له ،فمن هي :هل هي �أم
متمم� ،أم �سجاح؟ ولكنه يف الأخري يظهر له �إنها بالرة ابنة امللك متيم ابن املعز زوجة النا�صر
بن علنا�س بن حماد ،التي تتحول �إىل جنية تهبط يف الع�صر احلايل ،عرب زمن لولبي ،وحالة
زمنية ثابتة تتكرر يف كل مكان ويف كل زمان ،فيقول الطاهر وطار عن هذه احلالة« :وهذا متك�أ
ثان� ،سمح يل با�ستعمال بناء لولبي ،يعطي الدميومة للحالة ،فلم �أ�ضع نهاية� ،إمنا اقرتحت
(((
نهايات ،واكتفيت بخامتة ،هي هبوط ا�ضطراري ،وحمطة لإقالع جديد».
ولعل الويل الطاهر اختار يف النهاية بالرة بنت املعز ملا لأبيها وزوجها من �سلطة لها بريق
ووهج يهم الإرهابي الو�صويل مرموز ًا له من خالل الويل الطاهر ،التي تقوم بدور مغر للويل
الطاهر ،فيكاد �أن يلني �أمام �إغراءاتها� ،إال �أنه يقاومها بالأوراد اليومية ،وب�إرادة قوية ،فتحذره
من �سفك دمها الذي �سيعود عليه وعلى �أمته بحروب جتر حروب ًا �أخرى ،فهل تكون بالرة رمز ًا
للدميقراطية التي اغتيلت يف اجلزائر ،و�إلغائها جر احلرب الأهلية على اجلزائر؟!
بالت�أكيد رواية مثل رواية «الويل الطاهر يعود �إىل مقامه الزكي» ،مكتظة بالرموز املحملة
بالدالالت ،و�إن التعالق الن�صي فيها يحمل الكثري من املعاين ،والت�أويالت املتباينة ،وهذا
راجع �إىل مو�سوعية الطاهر وطار نف�سه ،كمثقف �أ�صيل نهل من الرتاث ،واطلع على الثقافات
العاملية واملناهج النقدية الفل�سفية والأدبية ،لدرجة �أنه يف بداية الرواية ،ويف مقدمته ،يقول
ب�أن الن�ص ال يت�أتى لأي قارئ بل �إنه يتطلب مراجعة يف الرتاث�« :سيجد القارئ الذي لي�س
له ثقافة ،تراثية عموم ًا ،نف�سه م�ضطر ًا �إىل مراجعة بع�ض املفردات واال�صطالحات ،كما قد
يجد �صعوبة يف العثور على «ر�أ�س اخليط» ،وعذري� ،إنني حاولت تقدمي ملحمة ولي�س ق�صة
(((
فقط».
هل هذه املقدمة مبثابة تعجيز للقارئ كي ي�شعر با�ستحالة فك رموزها ،ورغبة يف �سريرة
الروائي املبدع لإر�ضاء غروره الأدبي ،في�شعر �أن النا�س ي�سهرون جراها ويخت�صمون� ،أمل يقل
املتنبي:
وي�سهر اخللق جراها ويخت�صم
		
�أنام ملء جفوين عن �شواردها
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�أم �إنها حقيقة م�سلم بها ،يدركها الطاهر وطار ويريد �أن ي�ضيء للقارئ قناديل قراءة
العمل الأدبي ،فيقول مبقابلة �صحفية له مو�ضح ًا مغزى و�ضع معارك حرب الردة متك�أ
ومرجعية تاريخية يبني من خاللها �أن مفاهيم الإ�سالم والإميان والردة ،تختلف من ع�صر
لع�صر ،ومن اجتهاد فرد لآخر ،مثل اجتهاد خالد بن الوليد يف قتل ال�شاعر مالك بن نويرة،
باعتباره مرتد ًا ،فبني عمر بن اخلطاب امتعا�ضه من احلادثة ،بل �أراد معاقبته� ،إال �أن �أبا
بكر ال�صديق اعتربه اجتهاد ًا منه ،وال يحا�سب عليه ،لكي يرخي الطاهر وطار �سدول هذه
احلادثة على احلا�ضر ،ويجعل القارئ يقر�أ التاريخ احلديث بكل امتعا�ض و�أمل ،فكيف هو
نظام الإرهابيني يف اجلزائر ،وكيف يكفرون الأ�شخا�ص على حجج واهية ،هذا تعامل مع
(((
امل�ؤ�س�سة اجلزائرية ،وهذا مل ي�صل يف امل�سجد.
ومن خالل التحليل ال�سابق لق�ضية التنا�ص يف امل�ستوى التاريخي ،يت�ضح �أن التنا�ص بتعدد
�أ�شكاله وم�ستوياته ،وا�ستناده على �شخ�صيات الرتاث الإ�سالمي كمادة ن�صية ،ومرجعية
تاريخية ،يعول عليها الروائيون يف فهم احلا�ضر من خالل �إرها�صات املا�ضي ،ويبدو �إنهم
�أخذوا على عاتقهم م�س�ؤولية �إعادة قراءة الرتاث وفهمه ،فال تطلب من اليوم �إال ماجاء به
الأم�س ،فقدم التنا�ص يف املبحث ال�سابق ،وظيفتني حموريتني ،الأوىل :التماهي واالندماج
احلا�صل بني �أحداث املا�ضي واحلا�ضر ،وك�أن التاريخ يعيد نف�سه ،والإن�سان العربي يعي�ش
حلظة واحدة ،على اختالف الزمان واملكان ،وهي حلظة العنف والقتل ،و�إن العقلية الرعوية
واجلاهلية ،مل تزل مت�شبثة بذهنية بع�ض املواطنني العرب ،على الرغم من كونهم يعي�شون يف
القرن احلادي والع�شرين.
والثانية :بني التنا�ص على �أ�سا�س تو�ضيح املفارقة احلا�صلة بني املا�ضي واحلا�ضر ،كما
ات�ضح يف املفارقة احلا�صلة بني موقف اخلليفتني الرا�شدين عمر بن اخلطاب ،و�أبي بكر
ال�صديق ،ر�ضي اهلل عنهما ،وبني مايحدث الآن يف اجلزائر من �أ�ساليب جهنمية يف التكفري،
واتهام النا�س بالردة ،من دون �أدنى حما�سبة لل�ضمري.
ثاني ًا :التنا�ص الديني:
كون املو�ضوع الرئي�سي ،مدار احلكاية ،مو�ضوع ديني �سيا�سي بالدرجة الأوىل� ،أو مبعنى �أدق
مو�ضوع �سيا�سي م�ؤدلج ديني ًا �أو جمري ديني ًا ،فال بد من �أن تنال املادة املو�ضوعية الن�صو�ص
الدينية حيز ًا كبري ًا من التنا�ص ،فالإرهاب والعنف ،مدار احلكي والدرا�سة� ،أ�سا�سه يعود �إىل
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جذور دينية .و�أ�ضف �إىل ذلك �أن العرب امل�سلمني عندما يريدون �أن ي�ؤ�صلوا لفن روائي عربي
�أ�صيل البد �أن ي�أخذوا من اجلانب الديني ،مبنى ومعنى ،لأن الدين جزء ال يتجز�أ يف حياة �أي
�أمة من الأمم.
ويف حالة الأدب الروائي اجلزائري املعا�صر املتخذ من العنف الإ�سالموي مدار ًا حلكايته،
ومو�ضوعه الإ�سا�سي ،فمن البديهي �أن ي�أتي التنا�ص الديني بكافة �أ�شكاله ،باحث ًا يف �أ�سباب
الأزمة ،وليجيب عن �س�ؤال جوهري هو :هل امل�شكلة يف الدين الإ�سالمي ،الذي ي�صلح لكل
زمان ومكان؟! �أم امل�شكلة يف الإن�سان الذي يتعاطى الدين الإ�سالمي تعاطي ًا خاطئ ًا ،ويفهمه
ب�صورة جماوزة لل�صحة ،ويوظف الدين مل�صاحله الذاتية.
لقد وظف املبدعون اجلزائريون الن�ص الديني ب�أ�شكال وم�ستويات عديدة ،بدء ًا من الن�ص
القر�آين ،واحلديث النبوي ال�شريف ،وال�شخ�صيات الإ�سالمية ،والأحداث الدينية ال�شهرية،
والق�ص�ص الديني الإ�سالمي وغري الإ�سالمي ،واملذاهب ال�صوفية يف الإ�سالم� ،إىل �آخره من
امل�ستويات الدينية الغنية بالدالالت ،كما �سيت�ضح يف العر�ض التايل.
و�سيتم التوخي يف طريقة عر�ض م�ستوى التنا�ص الديني� ،أنه �سيعر�ض كل تنا�ص يف كل
رواية على حدة� ،أي �أن يبد�أ بكل رواية من الروايات التي �أخذت من الن�صو�ص الدينية مادة
ن�صية تتعالق معها ويتنا�سل احلكي منها ،عرب التطرق لكل �أ�شكال التنا�ص الديني فيها ،وذلك
لأنها �ست�شكل جمتمعة منظومة داللية واحدة ،ي�صعب عزل كل واحدة منها على حدة.
 )1التنا�ص القر�آين يف رواية «مرايا مت�شظية»:
من �ضمن الن�صو�ص الروائية غري املح�صورة بعدد معني ،التي نهلت من القر�آن الكرمي،
رواية «مرايا مت�شظية» ،التي وظفت القر�آن الكرمي ،ب�صورة كبرية تفوق غريها من الن�صو�ص
الروائية اجلزائرية مو�ضع الدرا�سة ،ووظفته ب�أ�شكال متعددة� ،ستت�ضح فيما يلي من عر�ض:
 )1لقد ت�شكلت بنية الن�ص ال�سردي ،بالإ�ضافة �إىل لغة ال�سارد التي متيل �إىل الغة العربية
الف�صحى القدمية� ،أي التي متيل �إىل الع�صر العبا�سي وماقبله ،ف�إن مفردات القر�آن
الكرمي ،وتراكيبه ،دخلت يف ال�سياج اللغوي يف الرواية ،و�أ�صبحت من�سجمة فيها ،وملتحمة
يف بنائها .ومل يكن ا�ستخدامها بهدف البناء ال�شكلي ،ولكنه دخل يف العملية الداللية
للن�ص؛ فال�شخ�صيات متنازعة بدوافع دينية ،والبد �أن يكون ملفوظها ديني ًا ،ت�شعر الذين
من حولها بتوجهها العقائدي.
ومن ثم قد �أخذ الن�ص القر�آين داللة ومعنى يف الن�ص يتنا�سب واحلاالت التي يعر�ض لها.
من مثل قول ال�سارد:
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«ويكون ق�صر عالية بنت من�صور هو عا�صمة الروابي ال�سبع فال يرفع �أحد ر�أ�سه .وحتى
يفقد كل �أحد الثقة يف نف�سه .ويف غريه فيخاف منكم .وال يع�صي لكم �أمر ًا من �أموركم .وحتى
ال ي�أمن زوج حليلته .وال والد ولده .وال �صديق �صديقه .تقتلون �إن �شاء اهلل بالظنة .وتغتالون �إن
(((
�شاء اهلل بال�شبهة .وتعاقبون �إن �شاء اهلل ملجرد �إبداء النية .و�إمنا الأعمال بالنيات».
وطبع ًا وا�ضح هنا يف الن�ص التنا�ص الظاهر �أي غري املبا�شر مع الآية القر�آنية الكرمية:
«ف�إذا جاءت ال�صاخة ( ،)33يوم يفر املرء من �أخيه ( ،)34و�أمه و�أبيه ( ،)35و�صاحبته
(((
وبنيه ( ،)36لكل امرئ منهم يومئذ �ش�أن يغنيه (.»)37
والتي قارن بها ال�سارد بني حالتني خمتلفتني ،ف�شبه دخول ال�شخ�صيات �إىل ق�صر عالية
بنت من�صور ،الق�صر الذي يتوق �إليه جميع �أهل الروابي ال�سبع ،دخول ق�صر احلكم ،رمز
ال�سلطة ،وينعمون مبا به من خريات ،بيوم القيامة ،الذي تتحدث عنه الآية الكرمية ،وي�شبه
حالهم بحال العباد يوم القيامة ،وكيف كل منهم ذاهل بحالة ،ومن�شغل بنف�سه ،يف يوم القيامة،
ين�شغل املرء من هول الأحداث ،ويخاف كل منهم على نف�سه من احل�ساب والعقاب ،فين�سى
�أهله ،زوجته ،بنيه� ،أ�صحابه� .أما عند دخول ق�صر عالية بنت من�صور ،فالكل �سوف ين�شغل
بنف�سه ،وبالنعيم الذي �سيتمتع به ،فين�سى من له من �أهل و�أقارب .وبالطبع �أتى التنا�ص هنا
مع الآية القر�آنية ،ليبني حجم املفارقة بني الو�ضعني ،كيف يذهلون مباهو دنيوي ،وين�سون
ماهو خالد وباق �إىل الأبد ،يوم احل�شر.
وال�سخرية منهم ،ليبني كيف حتول لكيفية العقلية الب�شرية ،التي حتركها الرغبة الإن�سانية
يف التملك ،وحب الذات ،ن�ست كل �شيء حتى النهاية� ،إزاء هذه اللحظة الب�شرية.
كما يذكر يف الوقت معه ،ويتنا�ص مع قول الر�سول �صلى اهلل عليه و�سلم�« :إمنا الأعمال
بالنيات» .ليطبق النقي�ض من احلديث ،الذي قاله الر�سول عليه ال�صالة وال�سالم ،من باب
تو�ضيح ت�سامح الدين الإ�سالمي مع امل�سلمني ،و�إن اهلل ال يحا�سب �إال على الأعمال املادية
املتحققة ،بينما ي�أتي �أ�شخا�ص الرواية ،ليطبقوا النقي�ض ،ويحا�سبوا النا�س على نياتهم فقط،
فمن نوى التربج يقتل ،ومن نوى القتل يقتل ،وهنا يكون �شكل التنا�ص ،ي�أتي على قلب الداللة،
قلب داللة احلديث ال�شريف .كما طبق على الآية القر�آنية تغري احلقل الداليل ،فيدخل يف
منط تغيري م�ستوى املعنى ،وبد ًال من �أن يو�صف و�ضع املرء يوم القيامة ،نقلت �إىل دخول املرء
ق�صر عالية بنت من�صور.
ويف ن�ص �آخر ،ي�شري �إىل تنا�ص قر�آين ،مع �آيات من �سورة البقرة ،ت�شري �إىل حادثة
 )1رواية «مرايا مت�شظية»� ،ص.85
 )2القر�آن الكرمي� ،سورة عب�س� ،آية  33ـ �آية 37
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دينية �شهرية يف الرتاث الديني ،هي حادثة املائدة ،من مثل الدعاء الذي تطلب من خالله
ال�شخ�صيات من اهلل:
«اللهم �إنزل علينا مائدة الكفيت التي �آثرت بها بع�ض �أنبيائك و�أ�صفيائك .حتى نقوى على
امل�ضاجعة واملبا�ضعة .فال متر ليلة علينا �إال وقد جلبنا عليهن ...اللهم �أنزل علينا مائدة من
ال�سماء فيها حلم و�سمك .ودجاج وحجل .وحمام وبط ...وال تنزل علينا العد�س والب�صل.
والثوم واللفت .واجلزر والبذجنان .والفول والبطاط�س .والباميا واللوبيا ف�إنها �أطعمة
مثقلة للدماغ .خمبثة للبطن .مهرئة للمعدة .ممزقة للأمعاء .مبلدة للأذهان .يارحمان
(((
يامنان».
ال�شخو�ص هنا من بني بي�ضان الذين م�سهم اجلفاف وال�ضرع ،ف�شرعوا بالدعاء �إىل رب
العباد .بدعاء مركوز يف الذاكرة الن�صية امل�شرتكة يف ذهنية امل�ؤلف واملتلقي ،وحادثتي املائدة،
الأوىل :طلبها قوم مو�سى ،عليه ال�سالم .والثانية :نزلت على قوم عي�سى ،عليه ال�سالم.
و�إن كان الن�ص القر�آين ي�شري بو�ضوح �إىل مائدة قوم مو�سى عليه ال�سالم ،كما هو وا�ضح
يف �صورة البقرة ال�شريفة ،يف قوله تعاىل« :و�إذ ا�ست�سقى مو�سى لقومه فقلنا ا�ضرب بع�صاك
احلجر فانفجرت منه اثنتا ع�شرة عينا قد علم كل �أنا�س م�شربهم كلوا وا�شربوا من رزق اهلل
وال تعثوا يف الأر�ض مف�سدين ،و�إذا قلتم يامو�سى لن ن�صرب على طعام واحد فادع لنا ربك
يخرج لنا مما تنبت الأر�ض من بقلها وقثائها وفومها وعد�سها وب�صلها قال �أت�ستبدلون الذي
هو �أدنى بالذي هو خري اهبطوا م�صرا ف�إن لكم ما�س�ألتم و�ضربت عليهم الذلة وامل�سكنة
وباءوا بغ�ضب من اهلل ذلك ب�أنهم كانوا يكفرون ب�آيات اهلل ويقتلون النبيني بغري احلق ذلك
(((
مبا ع�صوا وكانوا يعتدون».
يف هذه الفقرة التي تعالقت مع الن�ص القر�آين ،قد مار�س ال�سارد فيها ،منط من التنا�ص
«الت�ضخيم �أو التو�سع» ،فبد ًال من �أن يكتفي مبا ورد يف الن�ص القر�آين ،فقوم مو�سى عليه
ال�سالم اكتفوا مب انبتت الأر�ض من بقل وعد�س وب�صل ،يالحظ �أن ال�شخ�صيات تطلب اللحم
وال�سمك والدجاج ،وما لذ وطاب من الفواكه ،لأن العد�س والفول ي�صيب املرء بتلبك معدي،
وثقل يف الإدراك والفهم ،فقام ال�سارد ب�إ�ضافة معان جديدة على الن�ص تخدم وجهة نظر
ال�شخ�صيات التي ترغب يف النعيم ،وال تر�ضى بالقليل على الرغم من �إنها تعي�ش حالة جفاف،
وت�شك يف �أن رب ال�سماء قد �سخط عليها.
ت�أتي داللة الن�ص القر�آين هنا ،لتبني �أو ًال :حالة الفقر التي تعي�شها ال�شخ�صيات ،وثاني ًا:
 )3الرواية� ،ص119
 )4القر�آن الكرمي� ،سورة البقرة� ،آية  60ـ �آية 61
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يكون الن�ص القر�آين مبثل النبوءة لنهاية الروابي ال�سبع ،التي تغ�ضب ربها ،وبالتايل �سيعاقبهم
ربهم بالطوفان ،طوفان الدماء ،كما �سيتبني بعد قليل.
كما يطرق الن�ص القر�آين ال�سابق ،ذاكرة القارئ ،ليعده �إىل حادثة النبي عي�سى عليه
ال�سالم مع قومه (احلواريني) ،بعدما �صاموا ثالثني يوم ًا ،فطلبوا من عي�سى عليه ال�سالم،
�أن يدعو لهم ربهم ينزل لهم مائدة تكون لهم ،ولي�شعروا �أن اهلل قد ر�ضي عنهم ،ف�أنزل
عليهم املائدة ،لي�أكلوا منها ،فعندما نزلت �أبوا �أن ي�أكلوا ،حتى ي�أكل عي�سى عليه ال�سالم،
فبد�أ الفقراء و�أكلوا منها ،وقيل �إنهم �شفيوا من كل مر�ض و�سقم ،وبد�أت تنزل يومي ًا« ،ثم
كانت تنزل يوم ًا بعد يوم ،كما كانت ناقة �صالح ي�شربون لبنها يوم ًا بعد .ثم �أمر اهلل عي�سى
�أن يق�صرها على الفقراء واملحاويج دون الأغنياء .ف�شق ذلك على كثري من النا�س وتكلم
(((
منافقوهم يف ذلك ،فرفعت بالكلية وم�سخ الذين تكلموا يف ذلك خنازير».
فال�سارد ،و�إن �أ�شار بطرف خفي �إىل حادثة احلواريني مع عي�سى عليه ال�سالم ،وغري
وا�ضح� ،إال يف نهاية حكاية �أهل الروابي ال�سبع ،يف الطوفان الذي يق�ضي عليهم ،كما ق�ضي
على املنافقني من قوم عي�سى عليه ال�سالم.
وحادثة الطوفان ،تعترب ن�ص ًا مهيمن ًا على العامل التخييلي يف الرواية ،فمنذ بداية الرواية،
وال�سارد يتحدث عن الطوفان ،وينذر بالطوفان ،ليكت�شف القارئ ،بعد قراءة كل �صفحة من
�صفحات الرواية� ،إنه �أمام حكاية الطوفان ،التي حدثت مع قوم نوح عليه ال�سالم ،والتي
ذكرتها الكتب ال�سماوية جميعها ،و�أ�صدق مارويت به القر�آن الكرمي ،فقد ورد ذكرها يف �أكرث
من �آية قر�آنية ،وماحدث لل�شخ�صيات و�أهل الروابي ،هو نف�سه ماحدث لقوم نوح ،وكالهما
حدث لهما ماحدث ،غ�ضب من اهلل ،و�سخط عليهم ،فقوم نوح عليه ال�سالم الذين ع�صوه،
عاقبهم اهلل بالطوفان الذي �أهلك الأر�ض ومن عليها ،عدا امل�ؤمنني ،الذين ذهبوا معه يف
ال�سفينة وجنوا من الغرق ،ولكن الفرق بينهم� ،أن قوم نوح عليه ال�سالم يغرقون يف طوفان
البحر ،بينما �أهل الروابي يغرقون يف طوفان الدماء ،من كرثة القتال بينهم ،فيقول ال�سارد:
« ...وينادي �صوت كالرعد القا�صف .ي�سمعه كل من يف الروابي ال�سبع .ومن كهف الظلمات.
ومن يف ق�صر عالية بنت من�صور� ...إنها ال�ساعة� ...إنها حلظة العدم املوعود ...الطوفان...
(((
الطوفان ...طوفان الدم.»...
كما يقول يف مو�ضع �آخر عن م�صري الأ�شخا�ص الذين مل يتعاطوا ثقافة الدم�« :إال الذين
 )1ابن كثري« ،ق�ص�ص الأنبياء» ،دار الكتاب احلديث ،الكويت 1998م� ،ص505
 )2الرواية� ،ص242
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كانوا يرف�ضون االغتيال من �أهل الروابي ف�إنهم فتحت لهم �أبواب ق�صر عالية بنت من�صور
(((
ف�أووا �إليه .وكان مفتاح الدخول �إليه :ال اغتيال ال ظالم ،بل حمبة و�سالم».
وهذا يتفق مع قوله تعاىل يف �سورة هود عندما جمع من اتبعه وركبوا ال�سفينة ،القوم
الذين جنوا معه ،وخلف الذين ع�صوا كالم ربهم ،وابنه معهم ،يف قوله تعاىل« :وقال اركبوا
فيها با�سم اهلل جمراها ومر�ساها �إن ربي لغفور رحيم * وهي جتري بهم يف موج كاجلبال
ونادى نوح ابنه وكان يف معزل يابني اركب معنا والتكن مع الكافرين* قال �س�آوي �إىل جبل
يع�صمني من املاء قال ال عا�صم اليوم من �أمر اهلل �إال من رحم وحال بينهما املوج فكان من
(((
املغرقني».
�إذن كان ن�ص حادثة الطوفان ،ن�ص ًا مهيمن ًا من �أكرث من بعد ،ف�أول بعد هو �أن حادثة
الطوفان ذكرت يف �أكرث من مو�ضع يف املنت الروائي ،ثاين بعد هو �أنها �شكلت م�سار ًا بنائي ًا
يف الرواية ،وحدث ًا ختامي ًا للرواية� ،إذ حركت احلدث ال�سردي ،و�أنهت �أحداث العنف والقتل
بالطوفان ،طوفان الدم .فدخلت بال�شكل وامل�ضمون ال�سردي للرواية ،عرب الرت�صيع« ،بربط
الكاتب بني العنا�صر �إما داخل عبارة ت�ضمن بتما�سكها النحوي متا�سك الكل �أو ب�إقامة ج�سور
(((
وو�صالت بني العنا�صر تعتمد على وحدة داللية ممكنة «.
و�سبق �أن ذكر �أن التنا�ص الديني ،داخل يف �صلب الرواية ،ومبناها ،بل �إنها �أ�سا�س ًا �شكلت
على طريقة كتب احلديث النبوي ال�شريف ،مثل �صحيح البخاري ،وم�سلم ،وم�صادر التاريخ
العديدة ،مثل ذكر ال�سارد حلادثة معينة ،ب�أكرث من رواية وخرب ،لكي ي�صل �إىل خرب يقيني
واحد ،وحقيقة ثابتة ،لأن الرواية نف�سها م�ستندة �إىل عامل عجائبي غريب ،ب�سارد ،و�أ�شخا�ص
دخل ال�شك يف حياتهم ،فافتقدوا الإح�سا�س بيقني ي�سكنوا �إليه ،من ذلك يجد القارئ ال�سارد
كي يخل�ص نف�سه من هذا امل�أزق يعتمد هذا الأ�سلوب البنائي ،من مثل قوله« :قال الراوي...
(((
وزعم �أهل الأخبار.»...
وغري الأخذ من القر�آن الكرمي ،والق�ص�ص الديني ،يالحظ �أن ال�شخ�صيات ميار�سون
الطقو�س الدينية املختلفة ،من �صالة اال�ست�سقاء حني �أ�صابهم القحط واجلفاف ،يت�ضرعون
�إىل اهلل لينزل لهم الغيث واملطر ،فتخرج لهم الأر�ض من خرياتها ،ويقومون كذلك ب�سنة من
�سنن الأنبياء و�أولياء اهلل ال�صاحلني ،وهي الدعاء والت�ضرع �إىل اهلل ،فيدعي بني بي�ضان:
 )3الرواية� ،ص� ،249ص250
 )4القر�آن الكرمي� ،سورة هود� ،آية � ،41آية 44
 )5د .كاظم جهاد ،مرجع �سابق� ،ص 52
 )6الرواية� ،ص250
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اللهم ربنا باعد بني �أ�سفارنا...
اللهم ربنا ا�سقنا غيثا غدقا .وجا طبقا.
اللهم ربنا �سلط عذابك وعقابك وغ�ضبك على قبيلة بني خ�ضران املارقة ،وقبيلة بني
زرقان الفا�سقة وقبيلة بني حمران الكافرة ،وقبيلة بني �سودان الظاملة وبقية القبائل كلها...
ً (((
اللهم عذب هذه القبائل كلها عذاب ًا �شديدا».
وهنا يحول �أفراد قبيلة بني بي�ضان كذلك يف الدعاء النبوي ال�شريف ،في�أخذون مبناه
ويغريون معناه ،وي�ستخدمونه ا�ستخدام ًا جمانب ًا ال�ستخدامه احلقيقي ،فيكون �ضمن نطاق
م�ستوى التنا�ص التحويلي التعديلي� ،إذ حدث تغيري يف م�ستوى املعنى ،فالدعاء معروف دوم ًا
يف اخلري وال يجوز الدعاء يف ال�شر� ،أو على �أحد ،فا�ستخدم ماهو نابع من روح الإميان والنقاء
يف غري حمله ،ليبني �أن من يدعون الدين ،ويدافعون عنه ،هم نف�سهم ب�ؤرة �شر ،بل يج�سدون
ال�شر نف�سه .و�أن هذا الن�ص نف�سه ،على الرغم من �أن امل�صطلحات الدينية و�سلوكيات
الأ�شخا�ص ظاهري ًا دينية� ،إال �أنها يف جوهرها بعيدة كل البعد عن الدين ،ال تعرف �إال قتل
النف�س التي حرم اهلل قتلها �إال باحلق.
وبذلك يت�ضح �أن الروائي عبدامللك مرتا�ض قد وظف الن�ص الديني يف روايته� ،إىل �أق�صى
حد ،وكان التفاعل الن�صي بني الن�ص ال�سردي والن�ص القر�آين ،من �آيات قر�آنية ،وق�ص�ص
ديني ،تفاع ًال بنا ًء ،وم�ساهم ًا يف فهم �أعمق و�أبعد ،للعمل الروائي ،ف�أ�صبحت البنية الن�صية
القر�آنية وال�سردية ،بنية واحدة ،ملتحمة البناء مت�آزرة ،لتقدم دور ًا وظيفي ًا هام ًا يف تو�صيل
احلمولة املعرفية والأيديولوجية واجلمالية للن�ص الأدبي.
 )2التنا�ص القر�آين يف «متاهات ليل الفتنة»:
يتجلى التنا�ص القر�آين يف رواية «متاهات ليل الفتنة» لإحميدة عيا�شي يف �سورة «طه» ،من
خالل م�شهد غريب يف الرواية ،ال يكاد القارئ يعرث على الرابط بينهما �إال بالإح�سا�س بني
املفارقة ،وال�سخرية امل�ؤملة ،بني موقفني ،موقف مو�سى عليه ال�سالم ،وهو يخلع حذاءه ،لأنه
يدخل الوادي املقد�س ،املكان الذي يكلم فيه اهلل ،وهو كليم اهلل .بينما املنت الروائي يعر�ض
لإحدى ال�شخ�صيات ال�صحفية ،علي خوجه ،وهو يدخل مع جمموعة من رفاقه �إىل منزل
اجلرنال ومل يخلع حذاءه ،فيذكر ال�سارد من الن�ص القر�آين يف طريقة �أ�سلوبية مغايرة يف
ترتيب الآيات القر�آنية« :حينما دخلنا وظاللنا خلفنا خلعت حذائي وخلع عمر حذاءه ،بينما
دخل علي خوجه ومل يخلع حذاءه �أ�صداء �صورة «طه» ،ال�صدى يف الر�أ�س� ،أدخل اجلامع
 )1الرواية� ،ص118
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و�أحمو ما على اللوحة بال�صل�صال و�أغم�س القلم الق�صبي احلر يف املدواة .ويتال�شى ال�صرير
و�سط ال�صخب والبيا�ض ويف قلب �سواد احلروف .و�أ�صداء «طه» متوج وجتول يف جماري هواء
الذاكرة �أن اخلع نعليك .اال�سم طه� .ساد�س ًا (و�إن جتهر بالقول ف�إنه يعلم ال�سر وما �أخفى
(�سابع ًا اهلل ال �إله �إال هو له الأ�سماء احل�سنى) ثامن ًا (وهل �أتاك حديث مو�سى) �( 9إذ ر�أى
�أن نارا فقال لأهله امكثوا �إين �آن�ست ناراً لعلي �آتيكم منها بقب�س �أو �أجد على النار هدى)
(((
( 10فلما �أتاها نودي يامو�سى �إين �أنا ربك فاخلع نعليك �إنك بالواد املقد�س طوى).
يت�ضح من الن�ص �إن جوهر التنا�ص هو دخول علي خوجة بحذائه �إىل منزل اجلرنال ،الذي
�سيالحظ فيما يلي من عر�ض �سيقوده �إىل حتفه ،ومقارنة منزل اجلرنال ،واملثول �أمامه ،مثل
الوادي املقد�س ،الذي دخله مو�سى عليه ال�سالم ،وخلع نعليه .وطبع ًا هذا من باب ال�سخرية،
واملفارقة بني احلالتني ،فالإن�سان ال يخلع حذاءه �إال عند دخوله الأماكن املقد�سة ،امل�ساجد
والكعبة ال�شريفة� .أما غري ذلك فال يفر�ض على املرء �أن يخلع حذاءه� ،إال من باب االحرتام
عند العرب ،عند دخولهم �إىل املجال�س العربية ،ف�إنهم يخلعون احلذاء احرتام ًا للأ�شخا�ص
الذين �أمامهم .ولكن يبدو �إن فكرة احلذاء حتمل معنى �آخر ،لأن احلديث عن احلذاء
ي�أخذ حيز ًا كبري ًا ،من �صفحة ( 143حتى �.)167أي ثالث ًا وع�شرين �صفحة .ي�صف �أنواع
الأحذية ،و�أماكن �صنعها ،منها ماهو �أ�سباين ومنها ماهو �إيطايل .ويحلم يف يوم من الأيام
�أن اجلرناالت اليرتدون احلذاء .هل احلذاء رمز لل�سلطة املادية ،للقوة ،للو�سيلة التي تو�صل
الإن�سان �إىل طريقه ،وهدفه ،وبدونه ال ي�ستطيع ال�سري ،هل لأن علي خوجة ميلك ال�شجاعة
على التحدي ،وال�صمود �أمام �أي قوة ،فال تهمه �سلطة اجلرنال �أو غريه .هل لأنه احلذاء
الذي يعترب و�سيلة للو�صول �أىل الهدف ،والطريق التي يرجوها ال�سائر� ،أم لأن �أم علي خوجة،
يهودية الأ�صل ،وبهذا الذنب قتل ،يف بلد امل�سلم يقتل فيها �أخاه امل�سلم ،فكيف من له عالقة،
و�صلة قرابة باليهود.
وبالنهاية قتلوه ،بعد ذهابه للجبل والتقائه ب�أبي يزيد �صاحب احل�صان الأ�شهب� ،أمري
(((
اجلماعة الإرهابية« :علي خوجة قتلوه ........لكن من قتل علي خوجة .ملاذا قتلوه؟.».
هل الإرهابيون من قتل علي خوجة؟ �أم �سلطة خفية خافت من ك�شفه للم�ستور؟
ويف تنا�ص �آخر مع �آية من �سورة الرحمن ،اليفهم معناه القارئ �إال بعدما ي�صل �إىل حلم
ال�سارد ،احميدة ،يف �أن اجلرناالت ال يرتدون احلذاء ،فالآية القر�آنية هي« :يعرف املجرمون
 )2رواية «متاهات ليل الفتنة»� ،ص144
 )3الرواية� ،ص156
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ب�سيماهم في�ؤخذ بالنوا�صي والأقدام ،فب�أي �آالء ربكما تكذبان»(((� .أما احللم فهو« :جرناالت
بدون �أحذية ،كان �أحد الأحالم التي ا�ستيقظ على �إثرها احميدة ذات ليلة .وحار يف �أمر
احللم .مل يعرث على معنى �أو تف�سري يف تف�سري الأحالم عند ابن �سريين .كانوا بدون �أحذية.
(((
بل ي�سريون �أمام امللأ حفاة� .أقدامهم عارية».
هذه نبوءة من احميدة يف التخل�ص من حكم اجلرناالت وحترر البلد منهم ،و�إنهم
�سيتجردون من احلكم وال�سلطان؛ �إذ �إنه معروف يف تف�سري الأحالم �أن ال�سلطان �إذا �شوهد
يف املنام بدون حذاء ،فهو دليل على فقد ال�سلطان واملكانة التي هو فيها� .أو لأنهم خارجون عن
احلق ،ف�سوف ينالون العذاب لتخاذلهم عن خدمة ال�شعب« ،في�ؤخذوا بالنوا�صي والأقدام»،
�أم �إنه يبقى جمرد حلم يحلمه ال�سارد ،ليعرب عن الالوعي املكبوت ،والأماين ،كماهو عند
فرويد يف تف�سريه للأحالم .يت�ضح �أن املقبو�س القر�آين قد حتلل يف الن�ص ،من خالل تو�ضيح
ال�سخرية واملفارقة ،و�أماين ال�سارد ،و�أحالمه التي مل يتبق له �سواها يف واقع م�أ�ساوي
وخميف.
ولكن يبقى القول �إن حماولة البحث يف فهم داللة التنا�ص هنا ،قد يعرتيها نق�ص ،لأن
ن�ص ال�سارد حول احلذاء غام�ض وجمهول .ويف حاالت التنا�ص يعد مثل هذا الن�ص املبهم
والغام�ض ،من �أنواع التنا�ص الذي يقدم مونتاج ًا ال تنافذ فيه« ،فيعجز القارئ عن العثور على
(((
ترابطات بائنة بني العنا�صر املتنافرة للن�ص».
ومل يخل الن�ص من روح الت�صوف ،وتقدي�س الأولياء ،وهي ظاهرة مل يترب�أ منها العرب
امل�سلمون ،و�أكرث ماتظهر بالأحياء ال�شعبية ،على الرغم من �أن الإ�سالم حرمها ،لأن الويل يف
الثقافة ال�شعبية ،له من القدا�سة ،التي جتعل الأ�شخا�ص ي�ؤمنون به ،وب�أن دعوته م�ستجابة،
فيجعلونه حاجز ًا بينهم وبني اهلل ،وهذا يدخل يف باب ال�شرك .فال وا�سطة بني العبد وربه.
ولكن هذا ال يلغي �أن هذا االجتاه �إن كان ميثل يف جانب من جوانبه ،و�ضع حاجز بني العبد
وربه� ،إال �أنه من ناحية �أخرى ،يعرب عن حمبة لل�شخ�ص اخلري ،ومرحلة من التقرب �إىل اهلل،
ال ي�ستطيع �أي �شخ�ص التقرب منها� ،أو الو�صول �إليها ،والإن�سان بطبيعته جمبول على حب
الدنيا ،واخل�ضوع �إىل مغرياتها ،فتعرتيه حلظات يتوق فيها �إىل التقرب من اهلل ،فيذهب
�إىل الأولياء ويعي�ش يف �أجوائهم احلميمية .والأدب يعرب عنها من �ضمن مايعرب عنه من حياة
ال�شعوب ،وتوجهاتها على اختالف م�شاربها و�أهوائها ،ويف الإبداع الروائي اجلزائري ،يالحظ
 )1القر�آن الكرمي� ،سورة الرحمن
 )2الرواية� ،ص161
 )3د .كاظم جهاد ،مرجع �سابق� ،ص53
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�أن الق�ص�ص ال�شعبي ميثل «�أحد �أ�شكال التعبري الأكرث بروز ًا يف ثقافة املجتمع ال�شعبي ،فهو
يروي يف التجمعات ال�شعبية ،يف البيت واحلي وال�سوق واملقهى والدكان ومقام الويل وميدان
(((
العمل وامل�سجد الخ.»..
وبالطبع الق�ص�ص ال�شعبي ،متمث ًال ،بالإ�ضافة �إىل ق�ص�ص الرتاث الأدبي مثل «�سرية
عنرتة» ،و�سرية «الأمرية ذات الهمة» ،و»�سيف ذي يزن» ،و�سرية «�أبي زيد الهاليل»( ،التي
بنى الروائي وا�سيني الأعرج روايته «نوار اللوز» عليها ،يف ذكره لتغريبة بني هالل) ،ف�إنها
ترتكز على جانب كبري منها ،على ذكر الأولياء ال�صاحلني ،من مثل �سرية اخل�ضر الذي
انت�شر يف املجتمع اجلزائري ،و�سرية عبدالقادر اجلياليل ،فعر�ضت له العديد من الروايات
اجلزائرية ،والتي تربز يف رواية «متاهات ليل الفتنة» ،مقدمة �صورة كاملة جلل�سة روحية ،يف
�أحد احلفالت التي تقيمها الن�ساء املتقدمات يف ال�سن ،وكما هو معروف �إن الن�ساء �أكرث �إميان ًا
بهذه املعتقدات ال�شعبية من الرجال ،فيقول ال�سارد« :وظل حميدو يتابع احلفل من نافذة
البيت الكبري املطلة على الباحة :ن�ساء معظمهن مو�شمات يرتدين الأبي�ض ،ي�شكلن دائرة
وا�سعة ،تقف «املقدمة» يف الو�سط تردد «اهلل حي ،اهلل حي ،اهلل حي» ثم ترتقي �إىل مدارج
(((
ال�سماء «اهلل  ..اهلل  ..اهلل» وتلتحم الأ�صوات يف تناغم وان�سجام و�شفافية».
وبعدها ي�صف ال�سارد اجلل�سة كاملة ب�أدق تفا�صيلها ،لي�صل �إىل و�صف الويل الطاهر،
بو�صف ي�سبغ عليه �صفة اجلاللة والعظمة ،فيقول:
«يظهر �سيدي عبدالقادر اجلياليل من خلف �ستار الأ�صوات وجهه في�ض من النور..
يتجلى ال�صوت يف كامل جالله وبالغته ترتفع الأج�ساد وتهتز« :ياغوث الأعظم قل لأحبائك
و�أ�صحابك ..من �أراد منكم �صحبتي فعليه بالفقر عن الفقر ف�إذا مت فقرهم فال ثم �إال
(((
�أنا».
والويل هنا يقول ب�أن من يريد التقرب يل فعليه �إعالن الزهد يف الدنيا وطلب الفقر،
وال�سياحة يف ملكوت اهلل ،من دون طلب ملتع الدنيا ،وهذا مبد�أ من مبادئ ال�صوفية املتعارف
عليها عندهم.
وال�س�ؤال هنا ،مل وظف م�ؤلف الن�ص هذا النوع من التنا�ص ،وما الدور الوظيفي الذي قدمه
للن�ص� ،إن ورود الن�ص يوحي للمتلقي ،دائرتني دالليتني نقي�ضتني لبع�ضهما البع�ض:
 )4عبداحلميد بورايو «رواية الق�ص�ص ال�شعبي يف اجلزائر» ،جملة «الر�ؤيا» ،العدد الأول� ،سنة 1982م،
اجلزائر� ،ص16
 )5الرواية� ،ص76
 )6الرواية� ،ص 80
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الأوىل :هي �أن ال�سارد ،كونه �صحفي ًا مثقف ًا ،وا�سع االطالع واملعرفة ،عرف احلداثة
ومابعد احلداثة ،وو�صل �إىل مرحلة من الن�ضج جتعله مييز بني ال�صواب واخلط�أ ،وينبذ كل
العادات والتقاليد البائدة ،واملمار�سات الدينية اخلاطئة.
�إذ �إن «الرواة �أنف�سهم كثري ًا مايقدمون هذه املعتقدات يف �أ�سلوب �سافر ،يهدف �إىل
انتقاد من يعتقد فيها مثلما جند يف بع�ض الق�ص�ص التي تروي يف احللقات وت�أتي بعد ذلك
الوظائف النف�سية والبيولوجية التي تتمثل يف تلبية احلاجات النف�سية والبيولوجية للفرد
وتنمية �سيكولوجيته»((( .وجعل هذا اجلانب الروحاين معاد ًال مو�ضوعي ًا للفقد الذي يعي�شه
املواطن اجلزائري واحلرمان جراء احلرب واال�ستعمار ،وحالة الفقر والعوز التي �أ�صابته بعد
اال�ستعمار.
الثانية :الدائرة الداللية يف امل�سار الثاين ،م�شحونة باحلنني �إىل �أجواء احلميمية
والرتابط يف الأحياء ال�شعبية ،متمث ًال يف احل�ضرات الدينية ،التي تبني �أن اجلانب الروحي
الديني قوي ومتني يف حياة ال�شعب اجلزائري ،الذي طعن يف دينه و�إ�سالمه وعروبته ،واتهم
بكل ب�ساطة ،ب�أنه كافر ملحد ،ال ل�شيء �سوى لأنه يتعامل مع م�ؤ�س�سات الدولة الر�سمية ،التي
يرف�ضها الإرهابيون لتعطيل االنتخابات التي كانت يف �صالح الإ�سالميني .فيقول ال�سارد وا�صف ًا
حال حميدو« :ظل حميدو م�سكون ًا بالديوان والفقريات وراح ي�شعر بالأمل عندما �أ�ضحت مثل
هذه االحتفاالت تختفي رويد ًا ،رويد ًا من ماكدرة وتتوارى �أمام مظاهر جديدة من احلداثة
املتوح�شة والتجليات الزائفة التي اكت�سحت بلدته مع الإ�سمنت والبناءات القبيحة ال�شائهة
(((
امل�سيجة نوافذها بالق�ضبان الفوالذية و�أبوابها باحلديد».
فيت�ضح �أن رف�ض حميدو للواقع امل�أ�ساوي ،هو الذي يعي�ش عرب �أحالم اليقظة ،وفعل التذكر
الذي يعيده �إىل املا�ضي اجلميل بكل مافيه من ب�ساطة وتلقائية ،ومودة وترابط ،على الرغم
من حالة الفقر ،ف�إنه يف�ضلها على الواقع القا�سي مبا يحمله من حداثة يف البناء ،وتخلف ردة
يف �ضمري الب�شرية.
كما �أن التنا�ص ورد هنا ليو�ضح �أن ال�شعب اجلزائري ال يحتاج للإرهابيني كي ي�ؤكدوا
على �صحة �إ�سالمه ،لأنه �شعب م�سلم �أ�صر على �إ�سالمه وعروبته على الرغم من التحديات
ال�صعبة التي عاناها اجلزائريون �إبان فرتة اال�ستعمار الفرن�سي.
 )1عبداحلميد بورايو ،ال�سابق� ،ص26
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وهذا النوع من التنا�ص يعترب من حاالت التنا�ص ،التي ي�صنفها جيني ،ب�أنها حتريرية،
(مبعنى التحرير الكتابي ملا لي�س كتابيا بالأ�صل)((( ،فال�سارد و�صف م�شهد احل�ضرة الدينية
كام ًال ،من �أنا�شيد و�أ�شعار ،وكيفية وقوف الأ�شخا�ص والو�ضعية التي يكونون عليها .والتنا�ص
بهذه احلالة ،على الرغم من �أن له دور ًا وظيفي ًا ،فهو كذلك يقوم بحفظ تراث ال�شعب
اجلزائري ال�شفهي ،عرب تدوينه وتوثيقه يف الفن الروائي.
 )3التنا�ص الديني يف رواية «دم الغزال»:
رواية «دم الغزال» ،ا�شتملت على عدة من امل�ستويات (التاريخية و الأدبية و ال�س�سا�سية
واالجتماعية) ،ومن بينها كان امل�ستوى الديني ،ك�أحد امل�ستويات امل�شكلة لبنية التنا�ص
العميقة ،والتي ك�ست العمل الروائي بحلة دينية� ،أثرت العمل على امل�ستوى الداليل واجلمايل
والإبداعي كذلك.
وكان التنا�ص الديني يف الرواية ،م�شتم ًال على �آيات من القر�آن الكرمي ،و�أحاديث للنبي
حممد �صلى اهلل عليه و�سلم ،وحديث لأحد ال�صحابة ر�ضوان اهلل عليه ،ي�صب يف �صلب
املو�ضوع ،الإرهاب والتطرف الديني ،والفهم اخلاطئ للدين.
و�إن كان ،احميدة عيا�شي يف روايته «متاهات ليل الفتنة»� ،أخذ من التاريخ الإ�سالمي،
ماهو حمرك للفتنة ،ومثري� ،أي اجلانب امل�أ�ساوي للتاريخ ،وي�شاركه يف ذلك الطاهر وطار يف
روايته «الويل الطاهر يعود �إىل مقامه الزكي» ،ف�إن مرزاق بقطا�ش ،قد عمد �إىل التنا�ص مع
التاريخ الإ�سالمي ،واملوروث الديني امل�شرق ،من خالل م�صادر الت�شريع الإ�سالمي ،القر�آن
الكرمي ،وال�سنة النبوية ال�شريفة ،ومن مواقف ال�صحابة ر�ضوان اهلل عليهم ،الذين ت�شربوا
مفاهيم الدين الإ�سالمي ال�صحيح ،على يدي معلم الب�شرية ،الر�سول الكرمي حممد �صلى
اهلل عليه و�سلم.
والقر�آن الكرمي له �أثر وا�ضح يف الن�ص ال�سردي ،بدء ًا من العنوان الفرعي ،الأول «وماقتلوه
وما�صلبوه» ،و�صو ًال �إىل ورود الن�صو�ص القر�آنية يف ثنايا الن�ص ال�سردي ،التي �ساهمت يف
ت�شكيل داللة الرواية.
والآية امل�ستخدمة هنا يف الن�ص الروائي« ،وماقتلوه وما�صلبوه» ،تتنا�ص مع قوله تعاىل
يف الذكر احلكيم« :وقولهم �إنا قتلنا امل�سيح عي�سى ابن مرمي ر�سول اهلل وماقتلوه
وما�صلبوه ولكن �شبه لهم و�إن الذين اختلفوا فيه لفي �شك منه مالهم به من علم �إال
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(((

اتباع الظن وماقتلوه يقينا ،بل رفعه اهلل �إليه وكان اهلل عزيزا حكيما».
وا�ستخدمها ال�سارد عنوان ًا لف�صله الأول ،الذي يتحدث فيه عن الراحل املرحوم حممد
بو�ضياف ،ويربط بينه وبني حالة ال�سيد امل�سيح عليه ال�صالة وال�سالم ،فامل�سيح �أتى قومه
بالنبوءة كي ي�صلح حالهم ويغري فيهم ،ويعبدوا الرب الواحد ،فلم ي�ستجب له قومه ،بل كادوا
له ،وحاولوا قتله ،و�صلبه� ،إال �أن اهلل �سبحانه وتعاىل رفعه �إىل ال�سماء ،وخيل لقومه �أنهم
قتلوه ،ولكن «وما قتلوه وما�صلبوه» ،وهي حادثة �شهرية بالتالميد ،وذكرت يف القر�آن الكرمي
�أكرث من مرة ،ووظيفة التنا�ص هنا ،هو الربط بني حالتي كل من امل�سيح عليه ال�سالم ،وحممد
بو �ضياف وكل من ي�أتي ب�إ�صالح للكون ،وليغري يف احلياة الب�شرية ،ف�إنهم يجدون العداء من
الب�شر ،ومن �أعداء الإن�سانية ،و�إن حممد بو �ضياف ،و�إن قتلتوه مادي ًا ،و�أنهوا وجوده الفعلي
يف احلياة ،ف�إنه باق يف التاريخ ،لأن التاريخ يدون كل �شيء ،ولأنه باق يف �ضمري وروح ال�شعب
اجلزائري ،ولن ين�سى اجلزائريون منا�ض ًال مثله ،وم�صلح ًا �سيا�سي ًا من الطراز الأول.
فكان التنا�ص هنا عن�صر فعال يف تو�ضيح ق�صد الكاتب ،وفهم الف�صل الأول من الرواية،
كما �أعطى ال�سارد الراحل حممد بو�ضياف بعد ًا داللي ًا وجمالي ًا كبري ًا ،فربط م�سريته،
مب�سرية حياة ال�سيد امل�سيح ،هو تكرمي له وت�شريف ،ونف�ض الغبار عن التاريخ الذي يزور
احلقائق .وامل�ؤلف مل يقل ما�سبق ذكره مبا�شرة ،بل عنون هذا الف�صل مبفردتني من الآية
الكرمية ،وترك الدور على ذاكرة املتلقي ،لي�ستخل�ص التنا�ص ،ويعرف و�ضعه ،وحقله الداليل،
كما ي�ستخل�ص داللته يف الن�ص ال�سردي� ،إذن فهم التنا�ص مرتوك للقارئ ،ليحدده ،ويفهم
داللته .ومل ي�أخذ الن�ص القر�آين� ،أي انحراف يف حتوله الداليل يف الن�ص.
بل ا�ستغلها ال�سارد يف فهم كنه داللة الن�ص الروائي.
ويف ن�ص �آخر ي�أخذ عبارة دينية�« :إن يتبع احلق �إال قليلون».

(((

ويعلق ال�سارد ،ال�شخ�صية املحورية يف الرواية ،على هذه الآية ،مو�ضح ًا ،عرب تر�صيعها،
يف املنت ال�سردي ،داللة هذه الآية ،وتف�سريه لها ،فيقول« :هذه احلقيقة القر�آنية ت�سطع يف
ذهني الآن .احلق �أهله قليلون يف الدنيا .والويل ثم الويل لكل من ت�سول له نف�سه اخلروج
عن �أعراف الع�شرية حتى و�إن كان خروجه عن �أعراف الع�شرية حتى و�إن كان خروجه
هذا اقرتاب ًا من خالق الكون نف�سه .حممد بو �ضياف� ،أخناتون� :ألي�س هذا عنوانا لكتاب
 )1القر�آن الكرمي� ،سورة الن�ساء� ،آية � -157آية 158
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ر�صني قد يقيم الدنيا ويقعدها يف املجتمعات التي ت�ستخدم العقل؟».
وهو بذلك ي�ضيف �شرح ًا وتف�سري ًا �آخر ،وفهما و�إدراك ًا �أعمق لها ،لأنها كالم اهلل املحكم
الذي ال يعرتيه نق�ص ،وال باطل ،المن بي يديه وال من خلفه .ولأنها ت�صدق على كل مكان
وزمان ،ويبدي ال�سارد ت�أييده املطلق لهذه الآية الكرمية ،من خالل �أمثلة حية وناب�ضة من
خالل الواقع الذي ي�شهد عليه التاريخ ،حممد بو�ضياف ،اليوم ،اخناتون الأم�س ،وغريهم
كثري .ف�أ�صبح من يقول احلقيقة مارق ًا عن قوانني القبيلة ،و�أ�صبح ماهو جميل وجليل� ،سبة
وتهمة يعاقب عليها املرء.
وبالطبع ال�سارد ،هنا ،ميار�س نوع ًا من «املبالغة»؛ لأن قول احلقيقة له جمالية ،وتعلي
قائلها ،يف الثقافة الب�شرية ب�شكل عام ،ويف الأديان ال�سماوية ،والدين الإ�سالمي ،على وجه
اخل�صو�ص� ،أمل يقل الر�سول الكرمي �صلى اهلل عليه و�سلم« :ال�ساكت عن احلق �شيطان �أخر�س»،
كما �أن املجتمعات الإ�سالمية ،تعترب ال�صدق من الف�ضائل واملناقب لل�شخ�ص ال�صادق� .إال �أن
ال�سارد قام باملبالغة ،يف هذا ال�سياق ،لأنه يعي�ش يف حياة عنيفة ،تتمخ�ض عن الإرهاب،
واحلالة النف�سية ،ال جتعله يرى العامل �إال �أكرث �سوء ًا وقبح ًا وفظاظة.
هذا من ناحية ،ومن ناحية �أخرى لأنه يريد �أن يطرح وجهة نظره ،بت�أثري �أكرب ،من خالل
هذه املبالغة ،فمبالغة املعنى واملغاالة فيه تقود «�إما �إىل تعميق الأثر �إيجابي ًا �أو �ضخه بفل�سفة
(((
�أو �أدائية غري مت�ضمنة فيه».
وبعد التنا�ص مع �آيات من القر�آن الكرمي ،ي�أتي التنا�ص مع �أحاديث الر�سول �صلى اهلل عليه
و�سلم ،ويبني لوحة م�ضيئة يقدمها الر�سول الكرمي (�ص) و�صحابته ،و�إ�شراقة يدونها التاريخ
العربي والإ�سالمي ،كنقطة يف �صالح الدين الذي يتهم بالتطرف والإرهاب.
ويقول ال�سارد ،مرزاق بقطا�ش ،عن الر�سول الكرمي �صلى اهلل عليه و�سلم ،و�صحابته،
وهو يعود بذاكرته �إىل عهد الفتنة ،فتنة امل�سلمني بعد وفاة الر�سول �صلى اهلل عليه و�سلم،
والفتنة احلا�صلة اليوم يف اجلزائر« ،و�أنا يف قلب هذه املقربة� ،أعود بذهني �إىل �أوائل التاريخ
الإ�سالمي و�إىل ماي�سمى بعهد الفتنة ،فال �أجد ال�شجاعة يف نف�سي لإن�صاف �أحد من امل�شاركني
فيها ،لأنهم من �صحابة الر�سول عليه ال�صالة وال�سالم ،ولأنه قال فيهم� :أ�صحابي كالنجوم،
ب�أيهم اقتديتم اهتديتم ،مثلما قال فيهم مب�شهد عرفات يف حجة الوداع :ال ترجعوا بعدي
(((
كفار ًا ي�ضرب بع�ضكم رقاب بع�ض!».
(((

 )3الرواية� ،ص 36
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فال�سارد ،مرزاق بقا�ش ،يخ�شى �أن يتحدث ويتطرق ملوقف �أحد من ال�صحابة ر�ضوان
اهلل عليهم ،يف عهد الفتنة ،لأنه يعتمد على مرجعية ثابتة ،وهي مدح الر�سول عليه ال�صالة
وال�سالم ،له�ؤالء ال�صحابة ،الذين فهموا الدين الإ�سالمي ال�صحيح ،على يدي معلم الب�شرية،
وتزكية النبي (�ص) لهم ،و�إن �أي واحد منهم ،يقتدى به ،لأنه يعترب حجة من حجج امل�سلمني
يعتمد عليها ،فال�سارد� ،أ�ضعف من �أن يناق�ش عهد الفتنة ،وموقف ال�صحابة ،هل لأنه مل ي�صل
�إىل مرحلة من املرجعية الدينية ،والتبحر يف الدين ،والتاريخ الإ�سالمي ،جتعله �أه ًال لأن
يناق�ش هذا التاريخ� ،أم لأنه ال يريد �أن مي�س بامل�سلمات الدينية ،و�أن يجتهد فيها ،فيخطئ.
وهذا املوقف من التاريخ ،من قبل امل�ؤلف ،يذكر القارئ مبوقف �آخر مناق�ض له ،ومعار�ض،
وهو موقف الطاهر وطار يف روايته «الويل الطاهر يعود �إىل مقامه الزكي» ،التي يقوم فيها
مبراجعة وم�ساءلة للتاريخ الإ�سالمي ،وعدم ر�ضى املريدين يف املقام ،على موقف خالد بن
الوليد جتاه مالك بن نويرة ،وو�صولهم باالجتهاد والقراءة والتحليل لبنيات التاريخ الإ�سالمي،
�أن خالد بن الوليد ر�ضي اهلل عنه� ،أخط�أ ،م�ستندين بذلك �إىل قول اخلليفة �أبي بكر ال�صديق،
لقد اجتهد خالد و�أخط�أ .مع �إقرار الطاهر وطار يف مقدمة الرواية ،بنزاهة اخلليفتني �أبي
بكر ال�صديق ،وعمر بن اخلطاب ر�ضي اهلل عنهما.
وكذلك يالحظ �أن مرزاق بقطا�ش ي�شري �إىل مقولة الر�سول �صلى اهلل عليه و�سلم ،وتو�صيته
لل�صحابة و�أمته ،ب�أن اليعودوا كفار ًا ،فيتقاتلوا ،وهذا من باب احلر�ص على وحدة ال�صف
الإ�سالمي ،و�إن الر�سول قد �أر�سى دعائم هذا الدين من خالل املمار�سة والتطبيق ،فلم يكون
االختالف؟!
كما ي�شري مرزاق بقطا�ش �إىل �إعجابه ال�شديد ب�شخ�صية �سعد بن �أبي وقا�ص ر�ضي اهلل عنه،
لأنه قال كلمة ،هي الف�صل واحلكم يف الفتنة احلا�صلة ،وهو مايقوله عنه ال�سارد�« :أنا الآن
�أبدي �إعجابي و�إكباري ل�سعد بن �أبي وقا�ص الذي �آثر ال�سالمة فاتخذ من القوم املت�صارعني
مكان ًا ق�صي ًا وقال قولته التي �أرددها بيني وبني نف�سي كلما احتدم ال�صراع بني الأ�شقاء يف هذا
(((
العامل العربي الف�سيح� :إئتوين ب�سيف ينطق فيقول هذا م�ؤمن وذاك كافر!».
مرزاق بقطا�ش ي�شري �إىل ن�ص �صحابي جليل ،من باب التمني �أن هذه القولة حتل يف قلب
كل مواطن جزائري ،مدرك ًا كنهها ملا �أ�شهر متطرف �سيف البغي والعدوان يف وجه �أخيه
امل�سلم .كما يقوم بدور املنا�ضل عن هذا الدين الإ�سالمي ،ليربهن �أن الدين الإ�سالم بريء
من هذه العقليات املتطرفة واملنحرفة �أيديولوجيا ،والتي تتخذ من الدين �ستار ًا تخفي خلفه
�أطماعها ال�سيا�سية والرغبة يف الو�صول �إىل ال�سلطة.
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كما �إنه عندما يحاول الإرهابيون اغتياله ف�إنه يذكر ن�ص ًا ي�ؤكد به �إميانه العميق باهلل
تعاىل و�إنه ي�ؤدي ال�شرائع والفرائ�ض ب�أمت وجه ،فيعترب كالمه متماهي ًا مع مقولة �سعد بن �أبي
وقا�ص ر�ضي اهلل عنه ،ومعاد ًال مو�ضوعي ًا له .فيقول« :ومرزاق بقطا�ش ،بن رابح البحار� ،سار
يف الدرب مع من �سار .الوطنية حترقه يف ال�صباح ويف امل�ساء .العروبة ي�ستيقظ عليها ،وال
(((
ينام �إال بها .والإ�سالم عملة جوهرية يف حياته كغريه من �أهل هذا البلد».
ولأنه وطني من الطراز الأول ،والإ�سالم جوهر حياته ف�إنه يغتال ،جزاء �إ�سالمه ووطنيته.
ولو اتبعت مقولة �سعد بن �أبي وقا�ص ر�ضي اهلل عنه ،ملا �أغتيل وجرى له ماجرى هو و�أخوانه
اجلزائريني .فكانت هذه العبارة ،ومن قبلها و�صية الر�سول (�ص) ،متثل املفارقة يف �أب�شع
�صورها ،دين �إ�سالمي يحرم القتل ويجعله من ال�سبع املوبقات ،ومدعون للدين يقتلون على
ال�شبهة والظن من دون �أدنى حق.
 )4الفكر ال�صويف يف «الويل الطاهر يعود �إىل مقامه الزكي»:
مل تكن رواية «الويل الطاهر يعود �إىل مقامه الزكي» ،من الروايات ال�سهلة القراءة� ،أو
طيعة الفهم ،لأي قارئ من قرائها ،وال يفك �شفراتها الداللية� ،أي من ت�ستهويه قراءتها،
هي ن�ص متمنع ،ون�ص ع�صي ي�أبى اال�ست�سالم من �أول وهلة .لأن الطاهر وطار كد�أبه يف
بقية �أعماله الإبداعية ،يقدم جتربة «تبلغ الذروة وت�صل الثورة على املقايي�س �أوجها بكتابة
ملحمة فنية رائعة كان وراءها ال�ش�أن اجلزائري امللغز» (((.وكذلك لأن روايته هذه ،على وجه
التحديد ،فيها «ي�صعب حتديد احلكاية امل�ؤطرة لأحداث هذه الرواية� ،إذ تبدو �شبه غائبة
عبارة عن جمموعة من ال�صور وامل�شاهد املرتاكمة واملبعرثة ،تعر�ض للويل الطاهر يف تفاعل
مع املكان والزمان .فتبدو مبثابة عالمات على �أحداث مفاجئة ،الأحداث التي �أثرت على الكل
وخريت اجلميع باجلزائر وخارج اجلزائر ،و�أثرت على الويل الطاهر ودفعته �إىل البحث عن
(((
مكان وزمان �آخرين ،فكانت الرواية وكانت امللحمة كما �أكد على ذلك وطار».
وقارئ هذه الرواية ،كما �أ�سلف كاتبها ،يف مقدمتها� ،إنه يحتاج �إىل �أن يت�سلح بثقافة وا�سعة،
و�أن يعود �إىل الرتاث ،ليقر�أه جيد ًا ،ويفهم �أحداثه ،واجتاهاته ،وعلى وجه اخل�صو�ص ،الفكر
ال�صويف يف الرتاث الإ�سالمي ،ون�ش�أته ،و�أبرز �أ�سا�سياته.
الفكر ال�صويف ،بارز يف مبنى الرواية وم�ضمونها ،و�شخ�صياتها ،و�أحداثها ،فالرواية تعتمد
 )2الرواية� ،ص104
 )3بو �شعيب ال�ساوري ،قراءة يف رواية «الويل الطاهر يعود �إىل مقامه الزكي» ،جريدة االحتاد اال�شرتاكي،
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يف املبنى ،على زمن دائري ،ومكان مبهم ،ي�شبه �أحد مفاهيم ال�صوفية «احلالة» التي يعي�شها
ال�صويف ،فيتماهى يف الزمان واملكان ،ويعي�ش بغيبوبة يفقد فيها الوعي بالزمان واملكان،
فك�أنه يعي�ش يف كل الأزمان والأماكن ،يختلط فيها املا�ضي يف احلا�ضر .
مالمح ال�شخ�صية ال�صوفية يف الويل الطاهر:
فالويل ال�صويف هو« :العبد الذي يتوىل اهلل �سبحانه �أمره فال يكله �إىل نف�سه حلظة ،ومن
يتوىل عبادة اهلل تعاىل وطاعته ،فعبادته جتري على التوايل من غري �أن يتخللها ع�صيان ،ومن
ً (((
�شروط الويل �أن يكون حمفوظا».
وهذه ال�سمات متوافرة لأبعد احلدود يف �شخ�صية الويل الطاهر ،فهو ال ينطق �إال بذكر
اهلل ،وو�سيلته الناقة الع�ضباء ،التي قيل �إنها ا�سم ناقة الر�سول �صلى اهلل عليه و�سلم ،فيقول
عند عودته من غيبته التي اليعلم كم ا�ستمرت ،والتي متثل كذلك مفهوم ًا �صوفي ًا ،وحالة
يعي�شها ال�صويف:
«�آه� .أخريا.
تنف�س الويل الطاهر من �أعماقه ،وقال ب�صوت منخف�ض ،ال يدري ما �إذا كان يخاطب
نف�سه� ،أم يخاطب الأتان الع�ضباء:
ـ بحول اهلل وحمده هانحن من جديد ،نرجع �إىل �أر�ضنا.
�شدد على كلمة �أر�ضنا ،ك�أمنا يريد �أن ي�ؤكد �أنه مل يكن يدري بال�ضبط �أين كانت غيبته
(((
هذه كل هذا الوقت».
يحدد مكانه الذي يرومه ،وهو املقام الزكي ،ولكن قبلها عليه �أن ي�صلي حتية هلل ،وللأر�ض،
وللمقام الزكي.
من مالمح الت�صوف يف رواية «الويل الطاهر» �أو ًال كما �سبق وذكر ،املمار�سات الدينية
البالغة الكرثة والتي يفوق ا�ستخدامه لها عن الب�شر العاديني� ،أو املعتدلني يف الدين ،من
مثل اللغة الدينية ،فهو ال يكاد يذكر �إال بالآيات القر�آنية ،ومببادئ الدين الإ�سالمي ،من مثل
الآيات القر�آنية التالية�« :أينما تولوا فثم وجه اهلل» ،وقوله تعاىل�« :أمل تر �إىل ربك كيف مد
الظل ولو �شاء جلعله �ساكنا ثم جعلنا ال�شم�س عليه دلي ً
ال» (((.وهو بذلك يتحدث عن �أحد
املطالب التي يتوخاها ال�صويف ،ويطلبها ،وهو م�صطلح «مد الظل».
 )1معجم ال�صوفية ،مرجع �سابق� ،ص434
 )2الرواية� ،ص16
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والويل الطاهر يطلب من اهلل يف �صالته �أن ميد الظل ،ولكن ال�شم�س ثابتة يف مكانها،
ودعوة الويل الطاهر غري م�ستجابة ،على الرغم من �أنه جل�س �ساعات طويلة يبتهل �إىل اهلل
ويطلبه« :لكن �شيئ ًا من ذلك مل يحدث .ال�شم�س يف منت�صف ال�سماء ،والظل ينزل مبا�شرة
حتت الع�ضباء غري ميال ال بهذه اجلهة وال بتلك» (((.فيت�ضح �أن التنا�ص مع القر�آن الكرمي
جاء عك�سي الداللة ،فالآية القر�آنية تتحدث عن قوم �أفاء اهلل عليهم بالظل ،و�أمدهم بخرياته
ونعيمه ،بينما الويل الطاهر ،يلتم�س الظل وال يجده ،لأنه باخت�صار ،القوم الذين تتحدث
عنهم الآية القر�آنية را�ض اهلل عنهم ،ولكن قوم الويل الطاهر �أغ�ضبوا ربهم وفعلوا املنكرات،
فمايحل بهم هو غ�ضب من اهلل و�سخط عليهم .وهذا وجه املفارقة بني احلالتني ال�سابقتني.
كما �أن الويل الطاهر ،ال يرتك منا�سبة �أو حدث ًا من الأحداث �إال ويقر�أ فيها �سورة الأعلى،
فهو يف �صالته ودعائه ،يركز على معانيها كثري ًا« :قر�أ الفاحتة ،و�سورة الأعلى ،وتوقف عند
الآية «�سيذكر من يخ�شى ويتجنبها الأ�شقى الذي ي�صلى النار الكربى ثم ال ميوت فيها
(((
وال يحيا».
وكذلك قد «ركز يف دعائه بعد الركعتني ،على �أن ال يجعله من الأ�شقياء الذين ي�صلون النار
الكربى .و�أن ال يعدم الذاكرة مرة �أخرى� ،أو بالأ�صح �أن ي�ستعيد ذاكرته كلها ،وال اخل�شية.
اللهم يامن خلقت و�سويت وقدرت فهديت و�أخرجت املرعى فجعلته غثاء �أحوى حفظنا ما
(((
�أقر�أتنا ،وي�سرنا للي�سرى».
وهنا قد قام الويل الطاهر ،بنرث ماهو منظوم يف القر�آن ،ففك الآية القر�آنية ،متو�س ًال
بكلماتها التي تبني نعم اخلالق على العباد ،لكي يهديه ،ويحفظه ما ن�سيه ،ويكون من عباده
ال�صاحلني الذين ا�ستقاموا على درب احلق ،وهو �إن كان يلح يف هذا الدعاء ،لأنه يح�س
باخلطر واالبتالء التي متر فيه الأمة الإ�سالمية ،فيخاف �أن ي�ضيع دينه كما �أ�ضاعه قومه.
و�أن يعي�ش يف الظلمات بعد �أن وجد الطريق الذي ال ي�ضل بعده املرء.
وغري اتخاذ الآيات القر�آنية ك�سمة وملمح بارز للغة الويل الطاهر ،ف�إنه ثمة �سمات للغة
ال�شخ�صية ال�صوفية ،وهي كما يحددها حممد وتار يف عر�ضه للفكر ال�صويف يف رواية جنيب
حمفوظ «ليايل �ألف ليلة» ،ب�أنها تت�سم بـ:
 )1الرمز.

 )2التبليغ.

 )3الق�صر.
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فالرمز يكون بغمو�ض الكالم ،وعدم فهم املتلقي له� ،إال �إذا كان مت�سلح ًا ب�أدوات �إجرائية
يف فهم م�صطلحات ال�صوفية.
فالرمز جتلى يف التلميح والإ�شارة بد ًال من الت�صريح ،ففي �أحد امل�شاهد الروائية ي�صف
الويل الطاهر املقام« :املا�ضي ،يغرق يف ال�ضباب .بل �إنه يوم�ض الطوابق هي هي� ،سبعة،
(((
بتمامها وكمالها ....الطابق ال�سابع .خلوتي وطريقي �إىل حبيبي».
فكما هو معروف �إن ال�صوفية ت�أتي على مراتب وطبقات �سبع ،يظل ال�صويف يتدرج فيها
حتى الو�صول �إىل املرتبة ال�سابعة ،وهي درجة الويل ،الذي يكون له الطابق ال�سابع الذي حتدث
فيه اخللوة .واخللوة تعني انقطاع الويل �إىل العبادة يف ال�صالة وقراءة القر�آن والأذكار.
وي�ست�شف القارئ منها �إنها لغة التجربة ال�صوفية« ،تلك اللغة الإ�شراقية التي يغلب عليها
(((
الفي�ض النوراين ،واملواجد وال�شطح وال�سكر».
�أي�ضا يت�ضح الرمز من خالل العناوين الفرعية للرواية« :حتليق حر»« ،العلو فوق ال�سحاب»،
«ال�سبهللة»« ،يف البداية كان الإقالع»« ،حماولة هبوط �أوىل» ،جميعها عناوين غام�ضة ومبهمة،
وال تت�أتى معانيها �إال بعد �أكرث من قراءة مت�أنية .كما تبني يف الف�صل الرابع من هذا البحث.
�أما امللمح الثاين الذي تت�سم به اللغة ال�صوفية يف الرواية ،هو التبليغ� ،أي اللغة التي تتوخى
�صيغة الإبالغ يف الأمر واالقناع ،وال يت�سنى للمتلقى الرف�ض ،لأنها لغة تبلغ ب�أن هذا الأمر هو
�سبيل اخلال�ص والتغيري ،من مثل قول الويل الطاهر يف الرواية ،لإحدى املريدات يف املقام،
عند تعر�ضهن للر�ؤيا واحدة تزورهن يف املنام ،فهو يف �صدد حل هذه امل�شكلة ،ي�أمرها قائ ًال:
«ال حياء يف الدين .لقد كلفني اهلل برعايتكن ،فيجب �أن �أعلم بكل �صغرية �أو كبرية يف حياتكن
(((
باملقام الزكي».
ويف مو�ضع �آخر يف الرواية ،يو�ضح الويل الطاهر عرب اللغة الإبالغية التقريرية هدفه من
هذه العودة �إىل الأر�ض« :نعيد اجلهاد يف �سبيل اهلل� ،إىل ماكان عليه ،ون�ست�أنف الفتوحات.
ن�ستعيد الق�سطنطينية ،واملغرب والأندل�س ،ون�صل هذه املرة ،مو�سكو وباري�س وكوبنهاقن،
(((
والهند وال�سند وكل العامل .يدخل النا�س �أفواج ًا يف دين ربهم �أو يدفعون اجلزية».
الويل الطاهر حدد هدفه من عودته وهو �إعادة اجلهاد من جديد ،والفتوحات الإ�سالمية،
 )1الرواية� ،ص24
 )2ثناء �أن�س الوجود ،مرجع �سابق� ،ص55
 )3الرواية� ،ص64
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و�إن كان امل�سلمون الأوائل قد و�صلوا بفتوحاتهم �إىل الأندل�س ،فالويل الطاهر هنا ،ومن خالل
اللغة الإبالغية( :نعيد ،ن�ست�أنف ،ن�ستعيد ،يدخل كل النا�س) يريد �أن يفتتح مو�سكو وباري�س
وكوبنهاقن.
�أما الق�صر يف اللغة ،فهو كذلك وا�ضح ،يف حوارات الويل الطاهر ،فهو ال يكاد �أن ينطق
بجملة �أو جملتني فقط� ،إما �س�ؤال� ،أو �أمر� ،أو جملة خربية مقت�ضبة ،وتربز يف احلوار التايل
الذي دار بني الويل الطاهر و�أحد املريدين يف املقام« :جل�س الطالب الأول قبالة الويل
الطاهر ،فبادره بال�س�ؤال:
ـ ذكرين مبا �أ�سمتك به �أمك.
ـ مالك بن نويرة.
ـ هكذا .مالك بن نويرة اجلفول ،دفعة واحدة.
ـ نعم ياموالي.
(((
ً
ـ �أو ًال تدري �أنه مات مرتدا ،على يد خالد بن الوليد؟”.
فاللغة هنا لغة موجزة ،خمت�صرة� ،إبالغية ،ق�صرية ،فيها الرمز عن�صر �سائد ،بالإ�ضافة
�إىل الفي�ض الروحاين والإ�شراقي فيها منت�شر انت�شاره يف �أي ن�ص �صويف .والبد من الإ�شارة
�إىل �أن الن�ص الروائي هنا قد توزع على لغتني متباينتني ،يحتمها فعل الق�ص ،وهي لغة �سردية
ت�سجيلية بحتة توثق للحدث من دون القرب من اللغة الأدبية التي تت�سم باالنفعال واخليال،
فكانت تعر�ض للحدث الروائي وم�ساره يف الرواية ،واللغة الثانية هي لغة التجربة ال�صوفية
التي �سبق عر�ضها .مثله يف ذلك مثل ن�ص جمال الغيطاين “التجليات” ،لأنهما ن�صان
روائيان يعتمدان احلكاية ال�صوفية مدار ًا لل�سرد.
وغري اللغة كعالمة دالة على التعالق مع ال�صوفية ،تربز �شخ�صية الويل الطاهر ،و�أفعاله
هي �أفعال رجل مت�صوف يف املقام الأول .ومرجعيته الدينية هي الكتاب وال�سنة و�أعالم
ال�صوفية البارزين مثل ال�سهروردي ،ولكنه يف نف�س الوقت يطلع على بقية الأيديولوجيات
املعا�صرة و�أعالمها ،فقد اختلط بثقافات كل الأزمان وبجميع �أنواع املعارف ،وهو بذلك يبدو
م�شتت ًا يف الوقت نف�سه متزعزع ال�شخ�صية واالجتاه فال يعرف �أي وجهة يتجه ،وب�أي هذه
الأيديولوجيات يتحرك .وي�صفه ال�سارد بالو�صف التايل“ :لقد قر�أ الفل�سفة ،و�سكنه من �سكن
ال�سهروردي ،فعاد يف كتبه الأوىل يبحث عن جذور الوثنية ،يف جتاويف الوديان والأهرامات،
ثم �سوى بني الإخوان امل�سلمني واملالحدة وال�شيوعيني ،وراح ي�ستنطقهم يف �أعمال كثرية ،ثم
 )5الرواية� ،ص69
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“�سجن” اهلل يف حارته وجعل الأنبياء فتوة العهود املختلفة .فهمه الن�صارى واليهود ،فكاف�أوه
(((
ليكون رمز ًا وقدوة ،ون�صب ًا ملخنا الفا�سد”.
الن�ص ال�سابق �إن كان يبني مرجعية الويل الطاهر الفكرية ،ف�إنه يتما�س ومرجعية
الإرهابي الو�صويل يف املنت الروائي املقدم يف هذه الرواية ،وغريها من الروايات مو�ضع
الدرا�سة ،فهو مثقف يف الدرجة الأوىل قر�أ واطلع على الثقافات املعا�صرة �أح�س بقيمة العلم
والعمل ،ف�أتت النظم ال�سيا�سية و�شتت �أحالمه و�آماله ،ف�أ�صبح ذاتا مه�شمة ،ومل ت�سكن روحه
�إال بالتقرب من اهلل ،وو�ضع احلل الديني بدي ًال من الراهن امل�أ�ساوي ،فاختار اجلهاد يف
�سبيل اهلل ،و�إقامة دولة �إ�سالمية جديدة على �أ�س�س غري �سليمة ،و�سيلتها الدم والقتال ،وهذا
الذي ا�ستفادته الدول املعادية للعرب ،اليهود والن�صارى ،وجعلته �شركا يف �صميم الوطن
العربي ،م�صر ،ال�سودان ،اجلزائر .وجاء التنا�ص هنا يف هذه ال�شخ�صية ومن معها من
مريدي ومريدات املقام ،وامل�شكلة احلا�صلة يف املقام ،من توهان فكري وروحي وا�ضطراب يف
الر�ؤية التي تزور الفتيات والفتيان يف �ساعة واحدة من الليل ،ليبني التناق�ض والتوهان الذي
تعي�شه الأمة الإ�سالمية واجلزائرية ،وال�ضياع والت�شرذم يف عامل متطور ومتقدم ،وعامل �آخر
يرى وجوده وكينونته يف جاه ال�سلطة والع�شرية ،واتخاذه من الع�ضباء و�سيلة للتنقل بد ًال من
الو�سائل احلديثة.
وكما تقول �إحدى الدرا�سات عن الرواية ب�أن التنا�ص وتوظيف ال�شخ�صية ال�صوفية قدم
دور ًا وظيفي ًا للرواية وهو �إن «الويل الطاهر الذي يعترب م�شروع �إقامة الدولة الإ�سالمية ال
يح�سن حتى �إقامة ال�صالة ،فهو �إذا ماقر�أ م�صلي ًا يقر�أ منكو�س ًا ،وهو �أن يبد�أ باملعوذتني
ثم يرتفع �إىل البقرة ،وال�سنة خالف ذلك ،ويف احلديث �إنه قيل البن م�سعود �إن فالنا يقر�أ
(((
القر�آن منكو�س ًا ،قال« :ذلك منكو�س القلب».
وهذا التعدد والتباين يف �أدوار �شخ�صية الويل الطاهر انعكا�س طبيعي للأو�ضاع املقلوبة يف
الوطن العربي واجلزائري .فكان التنا�ص هنا تقنية فنية يتو�سل بها الطاهر وطار للك�شف عن
تناق�ضات املجتمع اجلزائري والإ�سالمي ،كما هو كذلك و�سيلة لف�ضح وك�شف عقلية املثقف
الأ�صويل و�أفكاره ال�ضاللية عرب تبني منطقه ال�سلفي متمث ًال يف ذروة التدين وهو الت�صوف.
من العر�ض ال�سابق يتبني �أن الن�ص الديني كان من �أهم املقبو�سات املتنا�ص فيها يف املتون
 )1الرواية� ،ص68
� )2ساكر و�أحالم �شلقي ،حتليل اخلطاب الأدبي يف رواية «الويل الطاهر يعود �إىل مقامه الزكي» ،اجلمهورية
اجلزائرية الدميوقراطية وال�شعبية ،وزارة التعليم العايل والبحث العلمي ،جامعة ورقله ،كلية الآداب والعلوم
االجتماعية ،عام 2002م� ،ص22
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الروائية للروايات اجلزائرية املعا�صرة التي جعلت من الإرهاب والتطرف مدار ًا حكائي ًا لها.
وذلك لأن مدار العنف امل�سي�س هو الدين الإ�سالمي ،وت�سيي�س الدين وجعله مطية للو�صول �إىل
الأهداف والأطماع ال�سيا�سية .وميكن تقدمي اخلال�صة النقدية التالية عنها ،وهي تكاد تكون
مطابقة ملا قدمه حممد وتار يف كتابه «توظيف الرتاث يف الرواية العربية املعا�صرة» ،يف يحثه
عن ا�ستخدام تقنية التنا�ص لدى الأدباء العرب ،مما ي�ؤكد على وحدة الهم العربي ،والرتابط
الوثيق بني امل�شرق العربي واملغرب العربي ،و�إن الثقافة العربية املعا�صرة تنهل من تراث عربي
واحد ،ي�ستند �أول ماي�ستند عليه الدين الإ�سالمي ،وال�سنة النبوية ال�شريفة ،وتاريخ العرب
امل�سلمني القدمي ،وعلومهم املختلفة ،على الرغم من الدور الذي لعبه اال�ستعمار (الفرن�سي ـ
الربيطاين) يف تغريب الأمة العربية عن دينها ولغتها وتراثها العظيم.
واال�ستنتاجات تتوزع على �أربع نقاط على النحو التايل:

(((

 -1هناك �أ�شكال كثرية للتنا�ص الديني ،متوزعة على الأخذ من القر�آن الكرمي ،واحلديث
ال�شريف ،و�أقوال ال�صحابة ر�ضوان اهلل عليهم ،والأحداث ال�شهرية يف التاريخ الإ�سالمي
اخلا�صة بالدين ،و�أبرزها حادثة الفتنة يف عهد عثمان بن عفان ر�ضي اهلل عنه ،وحركة
الردة يف عهد اخلليفة �أبي بكر ال�صديق ر�ضي اهلل عنه.
كما حدث التنا�ص يف �أخذ الن�ص القر�آين الكامل ،و�إبدال داللته يف ال�سياق الذي زرع
به الن�ص� ،أو بتغيري كلمة ما ،بقطعها من الن�ص� ،أو بذكر كلمة من الن�ص القر�آين،
وترك الأمر لذاكرة املتلقي اللتقاطها وفهم مدلولها� ،أو لرت�صيع كالمه بالن�ص القر�آين،
مثل مافعله عبد امللك مرتا�ض يف رواية «مرايا مت�شظية» ،ومرزاق بقطا�ش يف رواية «دم
الغزال» ،بالإ�ضافة �إىل رواية «الويل الطاهر يعود �إىل مقامه الزكي».
 -2لقد �شيد بع�ض الروائيني بنية الن�ص الديني ،و�أ�شادوا عليها معمار رواياتهم التي ا�ستقت
من الن�ص الديني على م�ستوى الأحداث ،وال�سرد ،وال�شخ�صيات ،كما هو حا�صل يف رواية
«متاهات ليل الفتنة» ،و»مرايا مت�شظية».
مل يخل التنا�ص الديني من الق�صة الدينية ،من مثل ق�صة الطوفان التي حدثت ل�سيدنا
نوح عليه ال�صالة وال�سالم ،التي وظفها عبد امللك مرتا�ض يف رواية «مرايا مت�شظية»،
وجعل حياة ال�شخ�صيات املتطرفة تنتهي بطوفان الدماء ،كما انتهت حياة قوم نوح
بطوفان البحر.
 )3د .حممد وتار ،مرجع �سابق� ،ص178
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 -3لقد جاءت فكرة اخلال�ص من العذاب عرب الن�ص ال�صويف ،ب�صورة كبرية ،يف رواية
“الويل الطاهر يعود �إىل مقامه الزكي”� ،إذ �أخذ الروائيون من “الرتاث ال�صويف
االن�صراف عن اللذات و�شهوات النف�س والزهد يف احلياة الدنيا ،واملراتب التي يرتقيها
الإن�سان املت�صوف للفناء يف اهلل ،و�إدراك احلقيقة املطلقة ،كما مت طرح ال�صوفية ح ًال
(((
للخال�ص من الظلم وال�شر واال�ستغالل”.
ثالث ًا :التنا�ص الأدبي (املعار�ضات الأدبية)
ظهر التنا�ص الأدبي يف املتون الروائية اجلزائرية ،مو�ضع الدرا�سة ،ب�صور عديدة،
وم�ستويات متنوعة ،على م�ستوى ال�شكل وامل�ضمون ،وعلى م�ستوى البنية احلكائية� ،أو ب�إ�شارات
عابرة ،وملحات ب�سيطة� ،أي كان التنا�ص الأدبي �آخذ ًا حيز ًا كبري ًا من م�ستوى احلكاية� ،أو �صور
و�شطحات متفرقة غري مقننة ومركزة.
كما توزع التنا�ص الأدبي على دوائر داللية ثالث :دائرة داللية خارجية ،التنا�ص الكائن
بني الن�ص الروائي ،ون�صو�ص روائية غريبة عن بيئته وثقافته ،وبغري لغة الن�ص الأ�صلي.
ودائرة داللية داخلية :التي يكون فيها التنا�ص بني ن�صو�ص ملبدعني من �أمة واحدة وثقافة
ولغة واحدة ،مثل لغة الن�ص الأ�صلي .ودائرة ذاتية :يحدث فيها التنا�ص مع ن�صو�ص املبعدع
نف�سه.
والتنا�ص كذلك ينق�سم �إىل ثالثة �أق�سام بح�سب طبيعة الأدب نف�سه ،رواية و�شعر وم�سرح،
وهذا كله متوافر يف الن�صو�ص الروائية اجلزائرية ،مما ي�ؤكد على وجود م�ستوى عال من
احلمولة املعرفية واجلمالية والأدبية يف الن�صو�ص .و�سيت�ضح هذا يف العر�ض التايل ،لكل
رواية على حدة ،بغية الو�صول �إىل فهم الداللة الكلية من التعالق الن�صي يف كل منت روائي،
ومن بعدها يبحث يف الداللة النهائية لهذا التنا�ص الأدبي.
)1التنا�ص الأدبي يف رواية «متاهات ليل الفتنة»:
ا�شتملت رواية «متاهات ليل الفتنة» على العديد من الن�صو�ص التاريخية والدينية
وال�سيا�سية ،ومن بينها كانت الن�صو�ص الأدبية �آخذة حيز ًا ال ب�أ�س به من املنت الروائي ،مما
�شكل ظاهرة �أدبية ت�ستحق البحث والت�أويل .والن�صو�ص املقبو�س منها توزعت على ن�صو�ص
�شعرية� ،أقوال لأدباء عامليني ،وهي على النحو التايل:
 )1ال�سابق� ،ص179
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)2املرثية ال�شعرية يف «متاهات ليل الفتنة»:
حق ًا �إن “متاهات ليل الفتنة” ماهي �إال مرثية الأم�س واليوم ،مرثية تعزف على وتر
م�ؤمل ،ي�صب اجلرح يف �صميم قلب الأمة العربية ،فاجلزائر والعراق وفل�سطني احلا�ضر
البئي�س ،كما قدم ن�صو�ص ًا تاريخية تدين املا�ضي .وال�سارد يقدم التنا�ص مع �أبيات �شعرية
ل�شاعر عراقي ،جمهول ،يرثي فيه بغداد احلزينة الكلمى ،بغداد التي كانت حتمل ما�ضي ًا
جمي ًال جميد ًا ،وبغداد اليوم التي فقدت عر�شها و�أ�ضاعت مملكتها ،و�أ�صبحت رهينة ذكريات
املا�ضي املجيد ،وجتليات احلا�ضر الأليم ،فيو�سف �سعدي� ،صديق والد وردة ،زوجة ال�سارد،
يقدم مرثية العراق من ماكدرة اجلزائر:
“يطل من ماكدرة ..يرهف ال�سمع ،طنني يف ال�سماء..
تناجيه بغداد من وراء البارابول وحتى زحمة الورق...
بغداد الأم�س
بغداد اليوم
دهاليز وحرب وجنون..
بغداد املتاهة
(((
بغداد يف متاهة”.
الن�ص ال�شعري يقدم مرثية لبغداد ،فاليرى بني �أم�سها ويومها �سوى دهاليز احلرب
واجلنون ،وت�شاطر اجلزائر العي�ش يف احلزن واملتاهة ،فما يحدث للجزائر اليوم هو نف�سه
الذي يحيط بالعراق ،فيبني الن�ص وحدة الهم العربي .و�إن احلزن �إرث م�شرتك للأمة
العربية ،و�إن بغداد بحد ذاتها متاهة �صعب �إدراكها ،وهي كذلك تعي�ش يف متاهة ،فكيف
يدرك القارئ الو�ضع ،الذي يذهل العقول والأب�صار ،وال�سارد يريد �أن ي�ؤكد من خالل التنا�ص
مع هذه الأبيات متاهي اجلرح اجلزائري مع اجلرح العراقي ،و�أن املواطن العربي اليرجو من
اليوم �سوى ماجاء به الأم�س� ،أم�س بغداد احل�ضارة العبا�سية العريقة ،التي �ضيعها �أبنا�ؤها
بعد �أن تكالب عليها الأعداء!!
ومن الغريب �أن ال�سارد يخلط بني �أبيات الق�صيدة ،وكتابة �أخرى على نهج الق�صيدة
يتحدث فيها عن وردة ،ك�أنها جزء من الق�صيدة ،يقابل بينها وبني �أبيات الق�صيدة التي
تتحدث عن العراق ،وماهو �إال ت�أكيد من ال�سارد على وحدة احلالة بني العراق واجلزائر ،و�إن
اغتيال الأحالم والأرواح قدر م�شرتك بينهما ،يف الن�ص التايل:
 )2الرواية� ،ص32
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حائرة كالزئبق يف املحرار.
يندلع التنور بر�أ�س اخليمة ثم تهر الريح
وتن�شب �أنياب ًا وخمالب ،ثم يئن اجل�سد

«يالرتاب النادي قول..
�شفت «هم» يالرتاب �شفت
نزلوا
وينزف.
...بغداد ...بغداد ...بغداد،،
هبطوا
زرعوا املوت وراحوا
(((
زرعوا زريعة الدم والغم وراحوا
(((*
مقتطفات من �شعر فوزي كرمي
كتبت يف لندن 91/3 – 90/8
فطريقة الكتابة هنا ،والتقابل بني الن�صني الن�ص اجلزائري ،والعراقي ،تبني امل�أ�ساة التي
يعانيها البلدين ،وبذلك يكون التنا�ص لي�س من �أجل ر�صد روح املفارقة ،بل جاء لت�أكيد فكرة
متاهي الواقع العربي مع يع�ضه البع�ض ،و�أن الأمة مهددة بخطر واحد ،وعدو واحد ،و�إن
اختلفت الأ�سباب واملالب�سات.
يدخل التنا�ص يف دائرة التنا�ص الداخلي ،بني �أثرين �أدبيني ينتميان لأمة واحدة ،حتاور
الن�ص الروائي املت�أثر ،مع الن�ص ال�شعري امل�ؤثر ،لي�شكال تفاع ًال ن�صي ًا جديد ًا يربهن على
حالة �إن�سانية واحدة ،من عرب اللغة والكلمات التي «التكتفي بدالالتها املعجمية �أو جمرد
الإحالة على حدث �أو حالة معينني ،ولكنها تعمل كرموز باملفهوم ال�سيميائي»((( ،لتتيح للم�ؤلف
من خالل الف�ضيحة وك�أن الكلمات كلها �أ�صبحت الآن مك�سورة ،ممحوة ،م�شطبة ،مبعرثة،
ً (((
فتبقى معانيها مغلوطة ،ملب�سة �إىل درجة �أنها �أ�صبحت ال تعني يف نظره �شيئا».
� )2أبو يزيد يف عيون ال�شعراء:
يقدم الن�ص الروائي كذلك تنا�ص ًا مع �أبيات �شعرية توثق لوفاة �أبي يزيد ،وتذكر �سيئات
هذا الرجل ،بد ًال من ذكر مناقبه وح�سناته كما هو معروف عند العرب ،وذلك راجع للأذى
الذي قدمه �أبو يزيد ب�أفعاله الإرهابية ،فيذكر ال�سارد الأ�شعار التي وردت يف كتاب «عيون
الأخبار» ،وهي:
 )1الرواية� ،ص35
*)2فوزي كرمي� ،شاعر عراقي ،ولد يف بغداد عام 1945م ،هاجر بعدها �إىل لبنان ،و�أكمل درا�سته فيها ،له
العديد من الدواوين ال�شعرية ،مثل« :مكائد �آدم»« ،ال نرث الأر�ض»« ،ليل �أبي العالء»
 )3د.ح�سني خمري ،مرجع �سابق� ،ص.124
 )4ر�شيد بو جدرة ،رواية «معركة الزقاق» ،امل�ؤ�س�سة الوطنية للكتاب ،اجلزائر1986 ،م
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«فيا هامة غادرا �صحنها ف�إذا (�أبو يزيد) يف كف الردى
وقد هتك ال�صك �أ�ستارها موثق اجليد بحبل من م�سد
(((
وياحلية به خا�سئا حا�سرا واهي الركن ذليل امل�ستند»
فالن�ص ال�سابق ،املقدم عرب الت�ضمني ،يو�ضح عاقبة الإرهابي �أبي يزيد ،وكيف قدمه
ال�شعراء ب�صورة ب�شعة ،وي�ست�شف من الن�ص ال�سابق� ،أن التنا�ص قد �أتى ليقدم الوظائف
الداللية التالية:
 )1بيان �أن الفن والأدب دائ ًما كان يهتم بق�ضية اجلمال والقبح الأخالقي ،في�شيد
بال�شخ�صيات التي متثل الأخالق الفا�ضلة ،كما ينبذ التي �ضدها.
 )2ت�أكيد وجود �شخ�صية �أبي يزيد ،من خالل توثيقها يف �أكرث من ق�صيدة لأكرث من �شاعر.
 )3ال�سخرية والتهكم من حال �أبي يزيد ،وحال كل من ت�سول له نف�سه خرق القوانني الب�شرية،
واغتيال الإن�سانية.
 )4يقدم الن�ص كذلك نظرة ا�ست�شرافية ،يحاول ال�سارد من خاللها �أن يقول� ،إن م�صري �أبي
يزيد اليوم ،مقرتن مب�صري �أبي يزيد الأم�س ،و�إن املد الإرهابي �سينتهي ،كما انتهى �أبو
يزيد ،و�ست�صبح الأحداث اجلارية مدونات تاريخية و�شعرية وروائية.
ثاني ًا� :أقوال الأدباء وبدايات الف�صول:
ا�ستخدم ال�سارد يف رواية «متاهات ليل الفتنة» ،تقنية معروفة من التقنيات الأدبية ،وهي
ت�صدير الرواية وبداية كل ف�صل من ف�صولها ،ب�أقوال �شهرية لفال�سفة و�أدباء معروفني،
يهدف من خاللها التقدمي لأحداث الف�صل ،وبدورها �ست�ساهم بفك بع�ض �شفرات الن�ص،
وتعد عتبة من عتبات الن�ص التي ت�سهم يف فعل الت�أويل.
و�أقوال الأدباء التي ت�شكل التنا�ص ،قد جاءت للن�ص عن طريق االقتبا�س ،نقل الن�ص
املقتب�س ووت�صدير الف�صل به .وهي خم�سة �أقوال على مدار خم�س ف�صول ،على النحو
التايل:
 )1متاهة املحنة:
ف�صل يت�صدره قول للفيل�سوف والأديب الأملاين ،ي�أخذ ال�سارد من �أقواله ،الكلمات التالية:
(((
«ال تطلب من هذا اليوم ومن هذه الليلة �إال ماجاءك به الأم�س».
 )5رواية «متاهات ليل الفتنة»� ،ص.62
 )6الرواية� ،ص7
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يعترب ن�ص جوته ن�ص ًا مهيمن ًا يف الف�صل الأول ،ومفتاح ًا داللي ًا لقراءة الف�صل وفهم
�أبعاده ال�سيا�سية والتاريخية واالجتماعية املتجلية عرب املنت الروائي ،فجميع الأحداث التي
يقدمها املنت الروائي فيه ،تدور حول فكرة واحدة هي �أن ال يطلب الإن�سان من حا�ضره �شيئ ًا
يغاير ما�ضيه ،و�إن روا�سب املا�ضي و�أحداثه هي التي ت�صنع اليوم والغد كذلك ،لأن احلياة
الإن�سانية ت�سري وفق مدرج هرمي ،كل لبنة ت�ستند على اللبنة التي قبلها� ،إن �صلحت ف�إن
البنيان �سي�ستقيم وي�شاد على �أكمل وجه ،و�إن �أف�سدت �صناعتها �سيتداعى البنيان كله.
فال�سارد يقدم من خالل التعالق الن�صي التاريخي ،كتاب «عيون الأخبار»� ،إفادات تاريخية
حول وجود �أحداث عنيفة يف املا�ضي ،متمثلة ب�أبي يزيد �صاحب احل�صان الأ�شهب ،ميار�س
القتل والعنف ،با�سم احلفاظ على الدين ،كما هو واقع احلياة اجلزائرية اليوم ،حرب طائفية
م�سي�سة ديني ًا ،فما حدث بالأم�س ،يراه املتابع للتاريخ هو نف�سه مايحدث اليوم .وهذا ما ي�ؤكده
احلوار التايل بني ال�شخ�صيات يف الرواية:
«قال حميدو« :الدم تاريخنا جميع ًا ذاكرتنا يف الأم�س .ذاكرتنا اليوم»
قالت وردة�« :أكاد ال �أ�صدق �أين كان كل هذا نائما»..
قال حميدو�« :أردنا تنا�سيه .فنه�ض .ن�سيناه فتدفق كال�شالل ..الدم خلفنا .الدم
�أمامنا»..
قالت وردة :نتجاوز ح�ضارة الدم عندما نكف عن ن�سيانها ..من الن�سيان تتغذى ح�ضارة
(((
الدم».
يتبني مما �سبق �إنه و�إن تباينت امل�سميات ف�إن احلدث واحد وجتلياته واحدة ،والدم �أ�صبح
ذاكرة م�شرتكة للعرب ،يف الأم�س واليوم ،فال يرجو الإن�سان من حا�ضره �إال ماجاء به الأم�س.
وال�سارد ا�ستخدم مقولة جوته من �أجل ت�أييد الفكرة التي يعر�ض لها ،من دون �أي مبالغة
�أو ت�ضخيم للمعنى� ،أو قلب للداللة ،وك�أن املقولة ت�صلح لأن تكون �إخت�صار ًا للف�صل بكامله.
واال�ست�شهاد مبقولة جوته يعترب من باب تعزيز موقف ال�سارد والفكر الذي يطرحه ،مبقولة
مفكر وفيل�سوف عاملي احتلت �آثاره القبول والت�أييد عند النا�س.
وبذلك تت�أكد الفكرة التي تقول ب�أن« :القراءات املتحدرة من ثقافة م�ؤلف (�صانع) الن�ص
ومن ذكرياته ،ت�ضغط عليه يف تلك اللحظات فيحاول قدر الإمكان �أن يتمثلها ويعيد �إنتاجها
ولكنها تنفلت منه ،وت�أتي مت�شكلة ح�سب بنية الن�ص على الرغم من �أنها ن�صو�ص قادمة من
(((
�أ�صقاع بعيدة وثقافات متنوعة و�أجنا�س �أدبية خمتلفة».
 )1الرواية� ،ص21
 )2الرواية� ،ص21
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 )1هرمان ه�سه ومتاهة اجلرح:
ي�صدر ال�سارد الف�صل الثاين «متاهة اجلرح» من الرواية ،مبقولة الأديب العاملي هرمان
ه�سه ،الهندي الأ�صل ،حائز على جائزة نوبل عام 1946م ،ذو �آثار �أدبية خالدة مثل« :لعبة
الكريات الزجاجية» ،و»دميان» ،و»�سدهارتا».
«�أيام موت الروح تلك الأيام التي ال تخلو من الفراغ العميق والي�أ�س».

(((

ب�شعرية بالغة ،وبحمولة عاطفية كبرية ،يبتدئ ال�سارد الف�صل الثاين من الرواية ،لي�ؤكد
�أن �شخو�ص الرواية ي�شعرون مبوت الروح املتناهي ،لأنهم يعانون حالة من احلزن والي�أ�س
والفراغ املت�ضخم.
ال�سارد ي�سجل من مذكراته متاهة اجلرح يف اجلزائر ،يف ماقبل احلرب الأهلية الأخرية،
ي�سجل لأيام موت روح املواطن اجلزائري ،ومتى انفتح اجلرح اجلزائري ،وبد�أت امل�أ�ساة يف
ماكدرة مدينة ال�سارد ،ومدار �أحداث العنف ،فيتطرق لبدء ن�ش�أة حياة �أ�سرته فيها ،ويطل
كذلك �إىل حياة املا�ضي التي حملت روح الب�ساطة ،والتدين عرب حلقات الذكر واحل�ضرات
الدينية .ومن �ضمن ذكرياته ال ين�سى العنف املحملة به ذاكرته:
«والعنف �أي�ضا �أتذكره..
اكت�شفته �صغري ًا ..اكت�شفته يف ماكدرة ويف �سيدي بلعبا�س ..كان العنف قانون ًا ،والالعنف
ا�ستثناء و�شذوذ ًا ،كان مرادف ًا للرجولة ولولد البلد ..للفحولة وللأ�سطورة التي كان يحلم كل
فرد �أن يكون هذه الأ�سطورة ..الأ�سطورة احلا�ضرة يف حلظة الغياب اجل�سدي ..الأ�سطورة
احلا�ضرة يف حلظة اليومي والعادي واملعا�ش وغري املعا�ش ،كان العنف امللمح املكمل لوجه
ماكدرة.
وج�سد �سيدي بلعبا�س ..كان يقف �شاخم ًا �إىل جنب الدعارة ،الدين/الإميان بالأولياء،
التجارة املت�صاعدة ،الفقر املدقع ،اجلهل ،هيمنة النزعات اجلهوية �شبه القبلية والتحول
(((
الداعر للمجتمع الريفي املديني �إىل املجتمع احل�ضري الهجني».
�إذن كانت بداية اجلرح ،عندما حتولت ماكدرة من الوداعة �إىل مدينة تفرت�س كل القيم
اجلميلة والنبيلة ،جتعل من العنيف �أ�سطورة الأ�ساطري ،والقتل رمز البطولة ،والتدين يقف
بجانب الدعارة ،فقر يقابله غنى عند بع�ض الطبقات ،نزاهة �أخالقية ت�ضيع يف و�سط �إنهيار
 )3ح�سني خمري ،مرجع �سابق� ،ص103
 )4الرواية� ،ص63
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القيم ،فراغ روحي وي�أ�س يجعل ال�شخو�ص بد ًال من التعلق باهلل الواحد الأحد ،يتعلقون بالأولياء
فتكرث احل�ضرات الدينية ،والتو�سل بالأولياء بد ًال من اللجوء ال�صادق هلل.
كل هذا كان رافد ًا حقيقي ًا للعنف وحمفز ًا له ،الرغبة بالقوة وال�سيطرة حولت ال�شباب �إىل
�إرهابيني ،واملجتمع �إىل فرق متنافرة يختبئون خلف الأبواب خ�شية من املجهول القادم ،فهذا
هو موت الروح والفراغ والي�أ�س الذي عا�شته ال�شخ�صيات ،والتي عرب عنها ال�سارد مبقولة
هرمان ه�سه� ،أولي�س �أبرز مايف الأدب �أن يك�شف عن �إن�سانية الإن�سان ،ويربز النقاط امل�ضيئة
واملظلمة بحياته.
فيالحظ �أن مقولة هرمان ه�سه واملقولة ال�سابقة جلوته� ،ساهمت يف توجيه املتلقي لقراءة
معينة ،يق�صدها ال�سارد ،ويق�صد �أن يفهمها القارئ كما هي من دون ت�أويالت خاطئة ،فهي
مبثابة احلماية االحرتازية للن�ص من الت�شريح اخلاطئ للن�ص ،و�أن يكون القارئ طفيلي ًا على
الن�ص .ويف حالة الرواية هذه �أي�ضا ،متاهة املتاهة ،يجد القارئ نف�سه حمتاج ًا لهذه الإ�شارات
الداللية ليفهم م�ضامني الن�ص.
ومن خالل االقتبا�س ال�سابق ،قام الكاتب بالرجوع �إىل «عنا�صر و�صيغ و�أمناط �صارت
�أ�سرارها البنائية وامل�ضمونية �أو �شيفراتها معروفة لدى اجلمهور العري�ض مبافيه الكفاية
(((
ليمار�س عليه تفكيك ًا و�إعادة بناء �ضروريني لـ»بالغه» اجلديد».
�إعادة البناء ملقوالت املفكرين والأدباء ال�سابقة ،و�إحاللها يف الن�ص هو بال�ضبط ماقام به
احميدة عيا�شي يف املنت الروائي.
 )2جنيب حمفوظ ونظرته للتاريخ:
يف الف�صل الثالث من الرواية ،تظهر مقولة الأديب امل�صري العاملي جنيب حمفوظ ،يف
بداية الف�صل« :لي�س يف التاريخ �أ�شياء حلوى»((( لت�شري �إىل �أن التاريخ مليء بامل�آ�سي والنكبات
التاريخية ،ت�صدر هذه املقولة من �أديب عاملي له م�سرية طويلة مع التاريخ امل�صري والعربي،
فقد بد�أ �أول مابد�أ روائي ًا يكتب يف الروايات التاريخية من مثل «كفاح طيبة» ،و»العائ�ش يف
احلقيقة» ،وثالثيته ال�شهرية ،التي تعد من �أ�صدق الروايات التي �أرخت لتاريخ م�صر احلديث،
و�سجلت للتطورات ال�سيا�سية واالجتماعية واالقت�صادية ولتعاقب الأجيال امل�صرية يف حقبات
زمنية متباينة ،فهو عندما يقول مقولة ف�إنها �صادرة عن جتربة وخربة ،ت�سبغ عليها �صفة
امل�صداقية.
 )1د.كاظم جهاد ،مرجع �سابق� ،ص43
 )2الرواية� ،ص141
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�أول مايعر�ض له ال�سارد يف هذا الف�صل «متاهة الغبار» ،حادثة تعطيل الرئي�س اجلزائري
ال�سابق االنتخابات اجلزائرية ،و�أثرها يف ن�شوب احلرب الأهلية اجلزائرية ،فهي الفتيلة التي
�أججت نار الفتنة الطائفية .ثم يعر�ض ملع�ضلة من معا�ضل التاريخ ،وهي بدء حركة اجلهاد
يف باك�ستان ون�ش�أة التيار الإ�سالمي املتطرف ،وحرب اجلب�ش الأفغاين للجي�ش ال�سوفياتي:
«هاهم الرو�س يدبرون .وهاهو نظام كابول ال�شيوعي يتداعى .وهاهي �ساعة الإ�سالم تنزل
من ال�سماء .تهبط علينا يف دفئها ن�صر ًا رباني ًا»((( .ولكن احللم يف ن�ش�أة الدولة الإ�سالمية
يخفق؛ لأنه ال يعتمد الأ�س�س ال�سليمة لن�ش�أة الدولة الإ�سالمية ،بل يعتمد على قوة ال�سيف التي
�ستنهزم �أمام رغبات ال�شعوب يف التعاي�ش وال�سالم.
احلرب الأفغانية ،تعطيل االنتخابات ،االغتياالت املتتابعة ،ماهي �إال �صور ب�شعة من
التاريخ ،ت�ؤكد �أنه لي�س به �أ�شياء حلوى.
(((
« )4وحده املوت هو الطبيب»:
الكلمات ال�سابقة تن�سب �إىل الفيل�سوف الأملاين فريدرد نيت�شه ،وهي و�إن كانت �صادرة
من فيل�سوف� ،أي ينتمي �إىل احلقل الفل�سفي ،غري الأدبي ،حمل اال�شتغال بهذا املبحث ،ف�إن
العبارة نف�سها حملت بعد ًا جمالي ًا ،و�إن�ساني ًا كبري ًا ،وعلى الرغم من �إنها عبارة خمتزلة� ،إال
�إنها مكثفة احلمولة الداللية ،م�صورة مل�أ�ساة الإن�سان الذي �أعيته احلياة و�أثقلته بكاهلها ،فلم
يجد �شافي ًا �سوى املوت ،هو الطبيب ،الذي ينهي الإح�سا�س بالأمل ،ومب�أ�ساة الإن�سان ،يقر�أ
القارئ هذه العبارة ،فيلوح لذاكرته بيت املتنبي ال�شهري:
وح�سب املنايا �أن يكن �أمانيا
كفى بك داء �أن ترى املوت �شافيا
من حوايل �ألف �سنة واملتنبي يخاطب نف�سه ويرى املوت هو ال�شايف من عذاب الروح ،و�أن
جل �أمانيه املنايا ،والبيت يعد من الن�صو�ص الغائبة التي ي�ستح�ضرها ال�سرد ،ال عن طريق
الت�صريح بها مبا�شرة ،بل عن طريق :مقولة نيت�شه �أو ًال ،وعن طريق مدار الأحداث يف الف�صل
التي ت�ؤكد على هذا البيت.
هذا البيت بالإ�ضافة �إىل مقولة نيت�شة اللذان ي�صدران عن م�أ�ساة ب�شرية ،تبقى ن�صو�ص ًا
مهيمنة على الف�صل الرابع ،وعلى ذهنية القارئ وهو يتتبع ال�سرد.
ويقر�أ املتلقي املقولة ،يف هذا الف�صل ،على �أكرث من قراءة ،و�أكرث من ت�أويل ،على النحو
التايل:
 )3الرواية� ،ص160
 )4الرواية� ،ص233
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 )1املوت هو الطبيب للمواطن اجلزائري الذي اليرى �إال العتمة والظالم ،والقتل والدمار
ال�شامل الذي ميلأ الأرجاء� ،إن خرج للعمل وجد الإرهابيني يف قارعة الطريق يرتب�صون
به ،و�إن قعد عن العمل مات من اجلوع ،وكيف ال ،والإرهابيون يرون من مهمتهم قتلهم،
فيقول �أحدهم« :ظللنا طوال الطريق �صامتني ال �أريد �أن �أفكر فقط عندما ن�صل �سندخل
�إليهم ،ننزع �أبواب بيوتهم وننزع مالب�سهم وجنتثهم كالأرانب من جحورهم ونذبحهم.
(((
نبجرهم .يتمرغون كال�شياه يوم عيد الأ�ضحى.»..
 )2ثمة موت �آخر تطرحه الرواية غري املوت اجل�سدي ،وهو املوت الروحي واملعنوي ،وموت
القيم الإن�سانية ،موت الأمل والتفا�ؤل ،موت الإرادة والعزمية والإ�صرار والتحدي ،فيعر�ض
الف�صل الرابع يف كامله ملجموعة من الإرهابيني ،الذي حتطمت �آمالهم وطموحاتهم،
و�ضيعوا هدفهم من احلياة ،فاختاروا حياة اجلبل ،والتخفي وراء حياة الكهوف والغابات،
مودعني الأمل والطموح والفل�سفة والفكر الذي قر�أوه وعا�شوا معه �سني حياتهم ،حاملني
بحياة جديدة ،وراقية ومتطورة ،تطور العلم الذي در�سوه ،و�أرادوا العمل به ،ف�أحد
الإرهابيني دخل �سلك الإرهاب عندما� ،أراد الزواج من حبيبته �أ�سماء ،فرف�ضه �أبوها،
مما �أثر يف نف�سه كثري ًا ،ب�سبب ظلم املجتمع له ،و�سطوة التقاليد الظاملة((( .والآخر كمال
من�صور ،الذي قر�أ واطلع على ثقافات ع�صره ،وت�شبع بروح الأدب والأدباء ،وذهب للمدينة
ف�صدمته بنبذها لكل القيم الإن�سانية ،فقرر نبذ هذه احلياة اجلاهلية ،كما ي�صفها �سيد
(((
قطب ،واالنتماء �إىل جماعة جمال فوزي.
من هنا يعترب انحراف م�سرية ال�شباب املتعلمني والطموحني ،ودخولهم �إىل حقل الإجرام،
يعترب موت ًا لي�س لل�شباب وحدهم ،بل للوطن الذي يحتاج للطاقات ال�شابة من �أجل بناء اليوم
والغد.
 )3قدم التنا�ص نوع ًا من املفارقة ال�ساخرة ،من خالل �شخ�صية كمال من�صور ،الذي
قر�أ الأدب و�أحبه كثري ًا ،وتعلق ب�شعراء لهم ب�صمتهم الإن�سانية يف حياة متذوقي اللغة
وال�شعر ،يتقبل ب�سهولة �شديدة �أن يكون �إرهابي ًا ،فمن الأعراف التي قرت بالعرف
الإن�ساين� ،إن قارئ الأدب تنغر�س يف نف�سه رهافة احل�س ،والبعد عن الق�سوة واجلالفة،
فكيف يتحول بهذه ال�سهولة �إىل �إرهابي وجمرم“ :كنت م�شهور ًا بني �أترابي و�أ�ساتذتي
بال�شاعر ،طموحي الأكرب �أن �أ�صبح �شاعر ًا ذائع ال�صيت مثل املتنبي و�أبي العالء.
 )1الرواية� ،ص235
 )2الرواية� ،ص260
 )3الرواية� ،ص245
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هذان ال�شاعران كانا ميلآن علي كل وجداين ،وت�أخذ �أ�شعارهما بلبي �أميا م�أخذ”.
ويعلن �أنه تعلم منهم ًا� ،أي ال�شاعرين ،الطموح والزهد املكابر ورباطة اجل�أ�ش ،ليعلن
بعدها بفرتة وجيزة من دخوله اجلامعة �أنه �أ�صيب باخليبة�“ :أ�صبت بخيبة كربى وفرت
حما�سي للأدب وعدت �أ�شعر باخلجل والقرف كلما تذكرت �أنني كنت �أريد �أن �أ�صبح
(((
�شاعر ًا كاملتنبي واملعري”.
فهذا يكون على معر�ض املفارقة التي تعر�ض حلالني متغايرين ،من �شخ�ص مفعم ًا بال�شعور
والإح�سا�س� ،إىل �إن�سان نابذ كل ماهو �إن�ساين ،وجد يف كتب �سيد قطب ،والرتابي د�ستور ًا
ومعتقد ًا يدين به.
(((

يتبقى القول �إن مقولة نيت�شه ،كما املقوالت ال�سابقة �أتت من �أجل ت�أييد فكرة ال�سارد،
ونظرته للحياة ،كما جاءت كذلك من �أجل التهكم وال�سخرية على الواقع الذي ي�شي بروح
الي�أ�س ،فاليرى الإن�سان احلل �إال باملوت ،وحده املوت هو الطبيب.
 -5كاتب يا�سني يرثي وطنه:
يف الف�صل الأخري من الرواية« ،متاهة الكوابي�س» ،يقدم ال�سارد كلمات لكاتب يا�سني،
كاتب رواية «جنمة» ،الروائي اجلزائري الذي كان من �أبرز الروائيني اجلزائريني امل�ؤ�س�سني
للفن الروائي يف اجلزائر ،والأب الروحي للكثري من الأدباء اجلزائريني ،من بينهم �أحالم
م�ستغامني ،واحميدة عيا�شي ،والأخري �أخذ من �أقواله القول التايل ،ليتقا�سما ال�شكوى والبوح
يف رثاء الوطن اجلريح ،فيقول كاتب يا�سني:
«�أرى وطني� ..أراه فقريا معدما		�أم�سهم يف ر�أ�سي فهم ماثلون �أمامنا �أبدا
ومل يعد لدينا الوقت الكايف للحاق بهم

		
�أراه مليئا بالرجال قطعت ر�ؤو�سهم

كاتب يا�سني «.

�أح�س ه�ؤالء الرجال واحدا ،واحدا

(((

من الوا�ضح �أن ال�سارد و�إن ابتد�أ بالتنا�ص ،اخلارجي ،مع كتاب عاملني ،ف�إنه ينهي روايته،
بف�صلها الأخري ،بتنا�ص داخلي ،مع كاتب جزائري ،ي�شاطره نف�س الآالم والهموم ،لريثي
كالهما الوطن اجلريح ،فالتنا�ص ال تفهم داللته يف الف�صل الأخري من الرواية �إال يف ال�صفحة
الأخرية منها� ،إذ يقول ال�سارد:
 )4الرواية� ،ص243
 )5الرواية� ،ص243
 )6الرواية� ،ص261
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«�صراخ فزع وعويل ي�شقون �صدر الظالم �سماء حمراء و�أفق عامر بالرعب..
�أرجل ترك�ض يف كل االجتاهات .تو�سالت .بكاء وعواء .املوت يف كامل عرائه و�سفوره
(((
يطرق الأبواب.»...
كاتب يا�سني يرثي رجال الثورة الأبطال الذين قطعت ر�ؤو�سهم ،و�أغتيلوا ،بينما ال�سارد
يرثي ال�شعب اجلزائري كافة ،الذين ال يعرفون من يحاربون بال�ضبط ،ومن �ضد من ،يف
الثورة اجلزائرية كانت احلرب بني امل�ستعمر الفرن�سي ،واجلزائري ابن الأر�ض الذي يدافع
عنها ،لكن يف الو�ضع الراهن فمن يحارب من ،الأخ يحارب �أخيه ،هذا الفرق بني احلالتني
بني مقولة كاتب يا�سني ،وبني طرح الرواية.
املقولة هذه ،بالإ�ضافة �إىل �سابقها من املقوالت ،ت�صنف �ضمن الن�صو�ص املوازية ،التي
حتدث عنها جريار جينيت فيما ي�سمى بالن�صية املتعالية ،فتكون من �ضمن املقدمات للأعمال
الروائية ،ومقدمات النا�شر ،والأقوال التي تتحدث عن �أ�صداء الأثر الأدبي .وكما �سبق �أن
ذكر ،لها فائدة يف �أن حتافظ على وجهة النظر التي يريد �أن يطرحها امل�ؤلف ال�ضمني عرب
الن�ص ،و�أن ال يتطرف املتلقي بقراءتها قراءة مغايرة ،فهي تكون قناديل ت�ضيء طريق التلقي
اجليد للن�ص ،ولكن �أال يحد هذا من �أفق التلقي عند القارئ ،ويحدد م�سار الر�ؤية لديه،
�إذن هذا اخلطاب املقدماتي ،كما يقول �أحد الباحثني« :يحدد �أفق القراءة وتوجيهها العام
(((
ويحيلها على م�شارب الر�ؤيا ومرجعيات الفكر».
ولكن يجب القول �إن هذا الأمر متوقف على طبيعة القارئ نف�سه وثقافته ،ومرجعياته
الثقافية ،هل هو قارئ �سهل ينقاد �إىل مقوالت الن�ص ب�سهولة من دون ممار�سة �أي نقد عليه،
�أو يكون قارئ فطن ومثقف يعي مايكتب ومايقدم من مقوالت ،فيمار�س فعل القراءة ،ويقوم
بتفكيك وحدات الن�ص و�إعادة بنائها.
 )2حوار الآداب العاملية يف «دم الغزال»:
ميار�س مرزاق بقطا�ش يف روايته «دم الغزال» ،تقنية التنا�ص ممار�سة الناقد واملحاور،
اليقبل بجميع مايطرح من فكر ،وال يرف�ض الكل ،بل �إنه يتحاور مع الآثار الأدبية اخلالدة،
فيتوافق ويتعاي�ش مع بع�ضها ،ويعدل على بع�ضها الآخر ،وهذه �إحدى وظائف التنا�ص،
ودواعيه ،فالالحق البد �أن يعيد قراءة تراث ال�سابق ونتاجه ،ويبحث يف املناطق امل�سكوت
عنها .فالتنا�ص من �ضمن ا�ستتباعاته املعرفية التي حتدث عنها جيني ،كونه عملية اختطاف
 )1الرواية� ،ص268
 )2ابراهيم احلجري�« ،شعرية التنا�ص يف نهارات مغ�سولة مباء العط�ش»� ،ص16
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ثقايف ،كما يرى املفكر الفرن�سي غي ديبور ،وهو ممار�سة النقد على الن�صو�ص التي تتالقح
والأثر الأدبي ،لي�ؤ�شر على حدود هذه اخلطابات وتعيد وحتريك �أف�ضل مافيها .ولأن هذه
الن�صو�ص قد تعود �إىل ع�صور تاريخية قدمية ،فاملتقدم تكون له وجهة نظر جديدة طرحتها
�آليات العلم احلديث ،فيعدل مايحتاج �إليه ،كما �إنه ي�شري �إىل نقاط م�ضيئة يف الفكر العاملي،
ناف�ض ًا عنها دثار الن�سيان .وهذا ماقام به مرزاق بقطا�ش من خالل التقاطع مع �أعمال عاملية،
يبدو على النحو التايل:
�أ -النزعة الأوديبية والنزعة الإرهابية:
الن�ص ات�سم بطابع مميز وهو حوار ال�سارد للآداب العاملية ،و�إ�شراكهم معه يف همومه
املعا�شة ،ويف مرثيته التي يبكي فيها وطنه ،فيتالقح مع ن�صو�ص لها من الذيوع وال�شهرة،
ويغر�سها يف بنية ن�صه ،ويف ن�سيج الرواية ،وهنا يقرتب مرزاق بقطا�ش يف روايته هذه من
ماي�سميه �أحد النقاد بالتلقيم ،تلقيم غر�سة بف�سيلة �آتية من �أخرى ،ويجب «�أن يتحقق هنا
ت�ضافر للغر�ستني �أو اجل�سمني ال�ستيالء غر�سة �أو ع�ضو يدين بوجوده للطرفني ،دين ميكنه
(((
من العمل».
ال�سارد يف الف�صل الأول يناق�ش ق�ضية موت الرئي�س اجلزائري الراحل حممد بو�ضياف،
وي�صف الوح�شية التي اكت�ست بها حادثة قتله ،ويربطها بقتل �أوديب لأبيه امللك ،ويجعلها �أ�شد
وح�شية من ق�صة �أوديب ،من خالل تعليقه التايل:
مايحدث يف اجلزائر ب�صورة متكررة� ،أ�صبح ال يحمل طابع الغرابة� ،أو مغزى وبعد فكري
و�أيديولوجي� ،إنها الوح�شية املجردة من �أي �سمة �أخرى« :هذه احلقيقة بد�أت �أمل�سها مل�س ًا يف
بالدي مبرور الأيام .الفجاعة تظل فجاعة عندنا لي�س �إال ،وماذلك �سوى لأنها ال تنطوي على
بعد ميتازيقي .عندما يقتل �أوديب والده ي�شعر القارئ �أو املتفرج ب�أنه �أمام م�أ�ساة الوجود كلها
لأنها ذات بعد فل�سفي وميتافيزيقي� ،أما نحن ،فنقتل اليوم وغد ًا وبعد غد وال ميكن �أن نو�صف
(((
�إال بالوحو�ش».
فالتنا�ص هنا جاء ليو�ضح ب�شاعة امل�شهد الذي تعي�شه اجلزائر ،من خالل عر�ض ق�صة،
كانت تعتقد الب�شرية ب�أنها �أ�سو�أ حادثة قتل حدثت يف العامل ،االبن يقتل �أبيه ،ويلتم�س ال�سارد
الأبعاد الفل�سفية وامليتافيزيقية التي وراء حادثة القتل هذه ،ب�أن �أبا �أوديب ،قد �أتته نبوة ب�أنه
يقتل على يد ابن له ،والأبن يتزوج من �أمه ،فحاول امللك الهروب من قدره ،بطرح ابنه املولود
 )3كاظم جهاد ،مرجع �سابق� ،ص50
 )4د.طه ح�سني «من الأدب الأدب التمثيلي اليوناين» ،دار العلم للماليني ،بريوت ،الطبعة الثالثة 1981م،
�ص189
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حديثا على جبل ،ووجده �أحد الرعاة ،الذي �أ�سلمه بدوره بوليبو�س ملك مدينة كورنتو�س،
«ثم �أخذ الفتى ي�سمع تعري�ض ًا مبولده فخرج ي�ست�شري الآلهة ،ف�أوحوا �إليه �أنه �إن عاد �إىل
وطنه ف�سيقتل �أباه و�سيتزوج �أمه .فعدل الفتى عن مدينة كورنت�س ،وق�صد �إىل مدينة ثيبة»(((،
والتقى بوالده وقتله من دون علم به ،وقتل احليوان الغريب بعد �أن فك اللغز ،فاحتفى به �أهل
ثيبة ون�صبوه ملك ًا عليهم ،وزوجوه من ملكتهم� ،أمه ،و�أجنب منها �أبناء ،ف�أ�صبح �أبنا�ؤه هم
�أخوته ،ويحل الوباء مبدينة ثيبة عقوبة من الآلهة ،ليعلم �أوديب ب�أن قدره الذي فر منه ،لقيه
�أمامه ،وفق�أ عينيه منتقم ًا من نف�سه.
فالبعد امليتافيزيقي ،يكمن يف هروب الإن�سان من قدره ،فيجده مرتب�ص ًا له يف قارعة
الطريق ،ومن الفل�سفة �أخذت �شخ�صية �أوديب البعد الأخالقي ،واملثالية ،فقتل نف�سه ،بطريقة
وح�شية ،من �أجل �أن ينتقم من نف�سه ،ميوت هو ليحيا ال�شعب� .أما وجه املفارقة بني الن�صني،
�أن املواطن اجلزائري يذبح من دون �سبب وذنب ،ومن دون �أي مرجعية فل�سفية تدعو �إىل
ذلك� ،إنه قتل يخ�ضع ل�شريعة الغاب ،وحدها مع تغييب لغة العقل واملنطق .اختار ال�سارد
�أ�سو�أ حادثة قتل يف تاريخ الإن�سانية ،واختارها من احلقل الأدبي ،كونه م�شتغ ًال باحلقل الأدبي
ومهتما به ،ليبني �أن مايحدث يف �أر�ض اجلزائر هو الأكرث �سوء ًا ووح�شية يف العامل ،وحممد
�أبو �ضياف الأب الروحي للجزائريني ،و�أحد �أبرز رواد الثورة اجلزائرية املجيدة ،يقتل �أبناء
�شعبه الذين نا�ضل من �أجلهم من دون �سبب �أو دافع .من ذلك يفهم وجه املقارنة بني �أوديب
وحادثة قتل حممد بو�ضياف .التنا�ص قدم روح التهكم وال�سخرية على الو�ضع اجلزائري،
الذي ي�ستحق الرثاء.
ب -جدلية احل�ضور والغياب:
يقر�أ القارئ الرواية ،التي ت�سهب يف احلديث عن املوت والنهاية الأبدية ،ويرى االبطل
مرزاق بقطا�ش وهو يحاول �أن ي�ؤ�س�س علم جديد ا�سمه علم اجلنازات ،ويجرب كتابة رواية
حول املوت ،في�ستعني بكل الكتب التي تتطرق لق�ضية املوت بجميع �أبعادها الإن�سانية والفل�سفية
وامليتافيزيقية ،فيقر�أ �أودي�سة هومريو�س ،وللمعري «ر�سالة الغفران» ،و»الكوميديا الإلهية
لدانتي ،فال يجد فيها ماهو جديد« :خالل الأيام الأخرية� ،أعاد قراءة عدد من املنظومات
ال�شعرية التي عالج فيها �أ�صحابها فكرة املوت .مل يجد فيها �شيئ ًا جديد ًا .هومريو�س وهبوطه
�إىل عامل الأموات يف الأودي�سة ماعاد ي�ؤثر فيه .املعري ور�سالة الغفران جمرد تهوميات رجل
�ضرير .دانتي والكوميديا الإلهية خزعبالت رجل �إيطايل �ضرب �شوط ًا بعيد ًا يف احل�ضارة
 )1ال�سابق
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والتح�ضر»((( .ومل ي�شده �سوى فكرة املوت يف القر�آن الكرمي ،لأنها هي وحدها ت�صف مرارة
الإح�سا�س باملوت.
بالطبع الن�ص ال�سابق ي�شري �إىل �سخرية وتهكم البطل �أمام �أعمال خالدة يف الأدب العاملي،
«الأودي�سة»« ،الكوميديا الإلهية» ،و»ر�سالة الغفران» ،ومن امل�ستحيل �أن تكون هذه الأعمال ال
ت�شد االنتباه بالن�سبة ل�شخ�صية ال�سارد التي تت�سم بالثقافة واالطالع ،ولكن �ضعفه �أمامها،
وهو يعزم كتابة رواية عن املوت ،جعله بدال من �أن يعلن تفوقها و�سبقها ،يجردها من قيمها
اجلمالية والإن�سانية .لكي يكتب ن�صا يتفوق به عليها ،من خالل حتجيمها و�إن مل يكن �أمام
القارئ ،ف�إنه يهم�شها �أمام نف�سها ،كي ال يعاين عقدة النق�ص التي ي�شعرها �إزاء الآثار الأدبية
اخلالدة.
الن�صو�ص التي ذكرها ال�سارد ،وتعالق معها فيما �سبق من عر�ض ،تعد من الن�صو�ص
ال�صريحة ،التي يعلق عليها ال�سارد ب�صورة �صريحة ،ويذكرها مبا�شرة ،ولكن ثمة ن�ص خفي
غائب عن الذكر يف املنت الروائي ،ولكن قراءة الرواية وتتبع ال�سرد ،ينتج عنهما متخ�ض ن�ص
غائب حا�ضر ،هو ن�ص ال�شاعر الفل�سطيني حممود دروي�ش «اجلدارية» ،التي �سجل فيها رحلته
مع املوت ،يف مر�ضه الأخري ،التي �أح�س بها يف نهايته ،ف�سجل كل م�شاعره و�أحا�سي�سه �أمام
املوت والعدمية والتال�شي ،فـ»اجلدارية» جمموعة �شعرية كاملة ،يخاطب فيها ال�شاعر املوت،
ويبثه لواعجه وحزنه ،ونظرته يف احلياة واملوت ،جمموعة ذات بعد فل�سفي وميتافيزيقي،
كانت بذهنية مرزاق بقطا�ش ،وهو ي�ؤلف روايته ،ويذكر غري جدارية حممود دروي�ش ،ق�صائد
ال�شاعر امل�صري �أمل دنقل «�أوراق الغرقة  ،»8التي �سجل فيها رحلته مع املر�ض ،و�شعوره �إزاء
النهاية والعدم.
تعد هذه الن�صو�ص الغائبة ،عن�صر ًا حمفز ًا يف ت�أليف ال�سارد لروايته ،وفكرته يف البحث
عن املوت ،وتخ�صي�ص كتاب لعلم ي�سمى «علم اجلنازات» ،والبد من الإ�شارة لها ،كما يعمل
جينيت يف درا�سته لأي ن�ص ،فهو يدر�س كل العالئق والو�شائج الظاهرة واملخفية ،لأنه «ينبغي
فهم نوع التنا�ص احلا�صل ،فعاليته �أو �سالبيته� ،صراحته �أو تغافله� ،شرعيته �أو عدم �شرعيته،
حتى يكت�سب كالمنا داللة و�أهمية»((( ،يت�ضح �أن ال�سارد يقدم التنا�ص وفق �سياقاته املتعددة،
اخلارجية ،مع ن�صو�ص عاملية� ،أو الداخلية ،مع ن�صو�ص حملية ،وتعد كلها ت�شكل فكرة الن�ص
املهيمن على الن�ص احلايل «دم الغزال» ،التي تعطيه من الروافد املعرفية والثقافية ،ومتكنه
من فعل الكتابة كتابة املوت ،ولكن مايك�سر �أفق التلقي هو �إن ال�سارد ميوت موتة عولي�سية،
 )2الرواية� ،ص60
 )3كاظم جهاد ،مرجع �سابق� ،ص37
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من دون �أن يكتب رواية .ولكن يتعني القول �إن الن�ص «ي�أتي هذا التعلق واالختالف مع ًا ،ليكونا
هوية هذا الن�ص اجلديد ،الذي ال تتحقق ن�صيته� ،إال بو�صفه ن�ص ًا متولد ًا يدور يف فلك الن�ص
القدمي ،لكن ذلك ال مينعه من خ�صو�صية ما ،جتعل ن�صو�ص ًا �أخرى تتعلق به� ،أو ت�ستمد منه
(((
بع�ض توجهاته الن�صية».
ي�ستمر ال�سارد ،مرزاق بقطا�ش ،يف ا�ستنطاق الق�ص�ص والروايات العاملية ،لآخر حلظة يف
حياته ،كل موقف وحالة يذكره بحالة �إن�سانية �سجلها الأدب ،يقر�أ كتاب «الوعد احلق» للدكتور
طه ح�سني ،قبل �إطالق الر�صا�ص عليه ،ليربهن على �إنه رجل م�سلم وتقي ،والدين جوهر
حياته ،و�أبرز اهتماماته ،وت�أتي املفارقة ب�أنه يغتال ب�سبب �إحلاده!
ويقارن مرزاق بقطا�ش بني حالة (بوينديا) يف رواية غابرييل غار�سيا ماركيز((( ،الذي
ا�ستح�ضر ذكرياته كلها يف حلظات ب�سيطة �أمام مق�صلة الإعدام ،وحالته والإرهابيني
ي�صوبونه بالر�صا�ص ،ف�إن الذكريات مل تتواتر يف خميلته ،فقط ماكان يهمه هل هذه هي
نهايته� ،آخر م�شواره .واحلالتان تو�ضحان الفرق اجلوهري ،بني من يدين بالإ�سالم ،ومن
يدين بغريه ،امل�سلم يهتم بالنهاية ،لأن بعدها بعث جديد ،وحياة �أخرى ،بينما امل�شرك تتداعى
(((
�أمامه احلياة التي يودعها ،واليعتقد برجوعها �إليه.
كما ي�شعر مرزاق بقطا�ش ،وهو يف طريق النهاية� ،إن الزمن يتوقف ،فيدعو المارتني
ال�شاعر الفرن�سي ،ب�أن ي�أتي �إليه« :تعال �إيل يا المارتني لتنظر �إىل الزمن وهو يتوقف .لن
تنا�شده �أبد ًا لكي يتوقف»((( .وك�أن ال�شعر ومقوالت الأدباء كلها الت�صدق على الواقع ،خيال
وتوهيمات وخزعبالت ،وال تقدم احلقيقة ،احلقيقة يف �أر�ض الواقع وحده« :هذا كالم جميل
من الناحية الفنية ،لكنه ي�ستحيل �أن يكون �صحيح ًا .فالذي يذهب ال يرجع �أبد ًا .وال�شيء
اجلميل يف الفن هو �أنه يدفع بالإن�سان �إىل الإميان ب�أ�شياء ال �صلة لها ب�أر�ض الواقع لكنها مع
(((
ذلك تخفف من وط�أة ال�شقاء والب�ؤ�س».
�إذن ال�سارد يقدم التنا�ص يف روايته ،ويجعله ن�سيج ًا واحد ًا �ضمن ن�صه ،يتحاور مع الآثار
الأدبية اخلالدة ي�ستعني ببع�ض احلاالت لي�صف حالته ،ويرف�ض بع�ضها الآخر ،لأنه ال يقتنع
بها� ،أو لأنه يعاين من العقدة الأوديبية ،وهي تعود «�إىل مايعانيه الأدباء يف عملية الإبداع ،مثل
 )1ح�سن حممد حماد ،مرجع �سابق� ،ص136
 )2غابرييل ماركيز ،روائي �أمريكي ،من رواد الواقعية ال�سحرية ،له العديد من الأعمال الروائية� ،أبرزها:
«مئة عام من العزلة» ،و»خريف البطريك».
 )3الرواية� ،ص116
 )4الرواية� ،ص137

) 5الرواية� ،ص116

228

�ضغوط اخللق� ،أو اخلوف من عدم القدرة على االبتكار اجلديد ،فهو يرى �أن الأدباء يعانون
من �أنهم جاءوا مت�أخرين يف الزمن ،ويخ�شون ـ نتيجة لذلك ـ من �أن يكون �آبا�ؤهم من الأدباء،
قد ا�ستنفذوا كل �إلهام متاح ،فيعانون كرها �أوديبي ًا للأدب� ،أو رغبة يائ�سة يف �إنكار الأبوة،
(((
وي�ؤدي كبت م�شاعرهم العدوانية �إىل ا�سرتاتيجيات دفاعية متباينة».
 )3املعار�ضة الأدبية و�ضياع الهوية الأدبية:
حتت فكرة العقدة الأوديبية �سابقة الذكر ،تنطوي فكرة التنا�ص يف رواية «�شرفات الكالم»
ملراد بوكرزازة ،التي ميار�س فيها املعار�ضة الأدبية مع ن�ص �آخر؛ فبنية احلكاية الأ�سا�سية،
تعلن التعالق الن�صي الوا�ضح مع رواية «ذاكرة اجل�سد» للروائية اجلزائرية �أحالم م�ستغامني،
على م�ستوى بنية الرواية احلكائية ،والأحداث ،وامل�شاهد الروائية ،حتى لغة الكاتبة نف�سها
تت�سرب �إىل لغة الروائي ،نف�سه.
وتت�ضح مناذج املعار�ضة الأدبية من خالل مايلي:
 )1الإهداء-:
يتقاطع الن�ص «�شرفات الكالم» منذ �أول �صفحة يف الرواية ،مع ن�صي �أحالم م�ستغامني
«ذاكرة اجل�سد» ،و»فو�ضى احلوا�س» ،يف الأهداء� ،إذ كالهما يهديان الن�ص لأبويهما ،فيقول
مراد بو كرزازة:
«�إىل �أبي الذي رحل �صامت ًا ..واكتفى بنظرة اخت�صر فيها كل عذاباته ..هل ميكن لنظرة
�أن تقود للرواية..؟!!
(((
�إىل ر�شيد عياد ..هل كنت �أحمل يوما هذا اال�سم...؟!!».
مثلما �أحالم م�ستغامني تهدي ن�صيها �إىل والدها:
« و�إىل �أبي..
(((
ع�ساه يجد «هناك» من يتقن العربية ،فيقر�أ له �أخري ًا هذا الكتاب كتابه».
(((
وت�ؤكد يف ن�صها الثاين الإهداء�« :إىل �أبي ..مرة �أخرى».
وقد يقول قائل �إن عاطفة الأبوة قا�سم م�شرتك بني الب�شر ،ومن الوارد �أن يهدي الأديب
 )6ح�سن حممد حماد ،مرجع �سابق� ،ص 100
 )7مراد بوكرزازة ،رواية «�شرفات الكالم» ،م�صدر �سابق� ،ص7
� )8أحالم م�ستغامني« ،ذاكرة اجل�سد»� ،ص5
� )9أحالم م�ستغامني« ،فو�ضى احلوا�س» ،من�شورات �أحالم م�ستغامني ،لبنان ،الطبعة الرابعة ع�شر عام
2004م� ،ص5
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عمله �إىل �أبيه ،من دون �أن يت�أثر ب�أحد من الأدباء ،ولكن مناطق االلتقاء بني الأديبني واردة يف
�أكرث مقاطع الرواية ،كما �سيت�ضح فيما يلي.
 )2حكاية احلب والأمل:
يعر�ض ال�سرد يف البداية لق�صة حياة كل من ال�ساردين ،فبطل رواية «�شرفات الكالم»،
يذكر ن�ش�أة �أ�سرته يف الفقر والعوز ،و�أماين الطفل الب�سيطة يف �شراء زي جديد للعام
املدر�سي ،وحقيبة جديدة .والذهاب يف عطلة �صيفية �إىل البحر .ويكرب ال�صبي ،لي�صبح
�إعالمي ًا مرموق ًا ،كما هو بطل «ذاكرة اجل�سد» ،خالد طوبال ،منا�ضل جزائري فقد يده يف
الثورة اجلزائرية ،لي�صبح فنان ًا ،ر�سام ًا ،مرموق ًا يف فرن�سا� .إال �إن البطلني يتقاطعان يف ق�صة
حب واحدة ،تت�شابه يف كل مواقفها ،بدايتها ،نهايتها� ،سبب النهاية ،كلها واحدة .فالبطل
الذي اليخرب ال�سارد با�سمه يف «�شرفات الكالم» ،مثلما تفعل �أحالم م�ستغامني مع بطلتها،
تربطه ق�صة حب عنيفة مع فتاة تدعى �سراب ،تعطيه من م�شاعرها القدر الب�سيط ،بخالف
مايكنه لها من عواطف مت�أججة .تنتهي احلكاية بخيبة �أمل كبرية لل�سارد ،عندما تخربه
�سراب ب�أنها �س�ستزوج من قريبها ،ال�ضابط ذو ال�ش�أن املرموق ،وامل�ستقبل الواعد فتف�ضله
على احلبيب((( .نف�س الأمر يحدث مع خالد طوبال يف رواية «ذاكرة اجل�سد» ،الذي تت�أجج
عواطفه بحب (حياة� ،إما� ،أحالم) فتاة واحدة ولكن ال�سارد يلعب تقنية اللعب بالأ�سماء،
يعي�ش معها ق�صة حب يح�سها قدره ،وم�أ�ساته ،ي�سرق اللحظات ال�سعيدة معها ،يلتقي معها
خل�سة يف املقاهي ،وعند �أول م�شهد عاطفي بينهما ،تتغري الفتاة عليه ،مثلما تغريت مع�شوقة
�سارد «�شرفات الكالم» ،ليكت�شف كذلك �أنها �سرتتبط بقريبها ال�ضابط امل�س�ؤول يف اجلي�ش
اجلزائري ،فتتخلى عن عا�شقها من دون �أدنى حماولة لإنعا�ش ق�صة احلب بنهاية �سعيدة(((.
ولي�س من قبيل امل�صادفة �أن يلتقي ال�ساردان ،بخليلتني ،من بائعات الهوى .لتتقاطع خيبة
ومرارة البطلني ،يف الروايتني ،وليفجرا حزنهما عرب طاقات اللغة .ولكن هذا التماهي ال
يقدم للن�ص الالحق� ،إي �إ�ضافة جمالية ونوعية ،بل يجعله مدين ًا للن�ص ال�سابق «ذاكرة
اجل�سد» ،ويعود بذاكرة ال�سارد �إىل ن�ص �أدبي ،له من ال�سطوة الأدبية ،مايجعل الن�ص الالحق
يتال�شى �أمامه.
 )3تقاطعات اللغة ال�شعرية:
ات�سمت لغة �أحالم م�ستغامني ،بطابعها ال�شعري ،فال�شعرية طابع لن�صو�صها الروائية
وال�شعرية كذلك ،اخليال ،واال�ستعارة ،واالنحراف ملاهو غري م�ألوف ،وال�شحنة العاطفية
�« )1شرفات الكالم»� ،ص97
« )2ذاكرة اجل�سد»� ،ص  270ـ �ص271
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املحملة بها الكلمات ،جتعل من متلقي الن�ص م�أخوذ ًا �أمامها ،بل �إنه تنغر�س بع�ض عباراتها يف
خميلته ،ومن الطبيعي� ،أن يكون الأدباء يعتنون بهذه التقنية لأنها مدار �صنعتهم ،و�إبداعهم،
ولكن من خالل �صنعتهم وموهبتهم وخميلتهم اخلا�صة ال عن طريق التقليد واالتباع ،ون�ص
«�شرفات الكالم» ،كان ن�ص ًا متبع ًا ،مقلد ًا ،فلم يرتك له �أي ب�صمة خا�صة به ،ويتجلى ذلك
عرب الكثري من احلوارات واملونولوج الداخلي يف الن�ص من مثل قوله« :لهذا� ..أهرب �إليك ـ
الليلة ـ كي �أكتب ...كي �أبوح ...بكل اال�سهاب ...بكل الأمل ...و�أ�سكب الفناجني جميعها...
على الذي يجثم على ال�صدر ...يخف قلي ًال �أو كثري ًا ...ف�أخلد للراحة ليلة �أو ليلتني ثم �أذهب
(((
للبيا�ض من جديد ..كي �أكتب رواية.»!!...
فال�سارد هنا يعرب عن فكرة الكتابة من �أجل تطهري الذات واخلال�ص من الأحزان ،وهي
فكرة تعود �إىل �أر�سطو الذي قال بفكرة تطهري الفن للإن�سان من االنفعاالت العدوانية .وهذه
الفكرة م�أخوذة من الن�ص املقبو�س منه «ذاكرة اجل�سد» ،التي يعرب عنها ال�سارد يف بدايات
الرواية« :هل الورق مطف�أة للذاكرة؟
نرتك فوقه كل مرة رماد �سيجارة احلنني الأخرية ،وبقايا اخليبة الأخرية..
من منا يطفئ �أو ي�شعل الآخر؟
(((
ال �أدري ..فقبلك مل �أكتب �شيئ ًا ي�ستحق الذكر ..معك فقط �س�أبد�أ الكتابة».
ال�ساردان يتفقان على فكرة واحدة ،ويعربان عنها بنف�س املفردات ،فمفردات الن�ص
الثاين متيل وتندرج حتت الن�ص الأول ،الن�ص املهيمن على الرواية «ذاكرة اجل�سد» .وغري
هذا الن�ص ف�إن اللغة تتقاطع يف كثري من الأو�صاف واملقاطع ال�شعرية ،التي تن�سب �إىل الن�ص
الأب ،والذي يحاول ال�سارد �أن يتجرد من انتمائه له ،ولكن كل م�شهد وكل مقطع ينطوي حتت
الن�ص املهيمن .وبذا يبدو �أن القا�ص يعاين ما �أ�شار �إليه ح�سن حممد حماد يف بحثه اخلا�ص
برواية «�أحالم �شهرزاد» لطه ح�سني ،وهو �أن «القا�ص املت�أخر يف الزمن يريد �أن يحطم هذا
الن�ص ال�سابق ،ب�إن�شاء ن�ص جديد ي�ستويل به على جمهور هذا الن�ص ،ويريد هو �أن ي�صبح
بدي ًال ل�شهرزاد ،ويتخل�ص من قلق الت�أثري الذي ي�شعر به ،لكنه ـ يف الوقت نف�سه ـ ال ي�ستطيع
�أن يفعل ذلك؛ لأنه هو نف�سه بو�صفه متلقي ًا مفتون ًا بالن�ص ،متيم ًا به ،قد وقع يف دائرة ت�أثريه
ال�سحري ،ويف هذه احلالة «الرغبة يف التدمري/والرغبة يف التوا�صل» ،تن�ش�أ العالقة اجلديدة،
(((
عالقة التوالد التي يتعلق فيها القا�ص بالن�ص الأ�صلي ،لكنه يغري ،ويبدل فيه».
�« )3شرفات الكالم»� ،ص12
« )4ذاكرة اجل�سد»� ،ص9
 )5ح�سن حممد حماد ،مرجع �سابق� ،ص100
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واملع�ضل يف هذه الو�ضعية من التوالد الن�صي� ،إن ن�ص «�شرفات الكالم» ين�صهر يف بوتقة
الن�ص املهيمن ،ويتال�شى من الذاكرة ،لأنه يعلن تبعيته منذ �إهداء الرواية ،حتى امل�شهد
اخلتامي .بعك�س الإ�ضافة النوعية التي قدمها توفيق احلكيم وطه ح�سني يف تناولهما لن�ص
«�ألف ليلة وليلة».
 )4املعار�ضة الأدبية املوفقة:
تعد رواية «حار�سة الظالل دون كي�شوت يف اجلزائر» من �أبرز النماذج الروائية التي
وفقت يف تقدمي املعار�ضة الأدبية ،و�أعادت �إنعا�ش املعنى لن�ص قدمي ذي �شهرة فائقة ،ملا
له �إطاللة على عمق املعاناة الإن�سانية يف الغربة واالغرتاب ،رواية «دون كي�شوت» للروائي
الأ�سباين �سريفانت�س ،الذي عا�ش فرتة يف اجلزائر يف القرن ال�ساد�س ع�شر الهجري ،و�سجن
يف اجلزائر ،ب�سبب القرا�صنة ،ويدون ذكرياته املريرة يف هذه الرواية ،من خالل �شخ�صية
ال�سيد كي�شوت .ويجتمع طرف ًا امل�شوق وامل�أ�ساوي يف احلكاية ،عرب �شخ�صية احلفيد ،دون
كي�شوت لقب ال�سيد فاك�سي�س دي �سريفانت�س الذي جاء للجزائر ليدون املذكرات حول الأماكن
التي مر بها جده ،فيكت�شف هو وم�ضيفه ح�سي�سن ،م�شاهد املرارة واخليبة ،وخراب الأمكنة،
فجزائر القرن احلادي والع�شرين ال تختلف عن جزائر القرن ال�ساد�س ع�شر ،بل �إنها عادت
�إىل عهد الظلمات واجلاهلية ،ال�ضيف دون كي�شوت يتهم ب�أنه جا�سو�س �أ�سباين ،واجلد ي�سجن
كذلك من قبل القرا�صنة ،وتتماهى ق�صة احلفيد مع جده ،مرارة ال�سجن ،وخيبة احلب ،دي
�سريفانت�س يع�شق زريد املوريك�سية ،واحلفيد دون كي�شوت يع�شق مايا ،املرتجمة التي ت�ساعده
يف احلوار مع امل�س�ؤولني ،فيقابلها وترتاءى له زريد مع�شوقة جده ،وتتكرر نف�س م�أ�ساة الع�شق،
ونف�س احلواجز هي التي حتجز بينهما الفوارق الدينية والطائفية واجلن�سية .واخللط بني
احلكايتني التخيلية والواقعية ،قد �أتى يف املنت الروائي من �أجل الك�شف عن الآتي:
� )1إن اجلزائر تعود القهقري ،و�أنه ال �أمل من تقدم يف الأو�ضاع فاحلا�ضر رهني املا�ضي ،وال
م�ستقبل م�شرق مادامت هذه الأو�ضاع تزداد �سوء ًا ،خراب يحل جميع الأمكنة ،ال�سا�سة
يبايعون على م�صلحة ال�شعب ،واالقت�صاد حمطم ،حتى املراكز الثقافية ،واملتاحف
الوطنية� ،أ�صبحت مفرغة للنفايات.
� )2أن ال�سارد كذلك يتبنى فكرة �أن التاريخ يعيد نف�سه ،ويدور حول دائرة واحدة ،و�إن اختلفت
املالب�سات ،فتقول مايا ،املعادل املو�ضوعي لزريد يف احلكاية الواقعية« :العامل �صغري لأننا
يف نهاية املطاف ال نفعل �شيئ ًا �سوى �إعادة �إنتاجه با�ستمرار ولو بلم�سات جديدة التغري
(((
ال�شيء الكثري يف العمق».
 )1رواية «حار�سة الظالل دون كي�شوت يف اجلزائر»� ،ص155
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والفكرة ال�سابقة التي عربت عنها �إحدى ال�شخ�صيات ،تدور يف فلك فكرة التنا�ص ،ورائجة
جد ًا عند النقاد الذين �أ�س�سوا له ،مثل مقولة ماالرمه ال�شهرية�« :إمنا ت�ضم جميع الكتب
(((
تقريب ًا ان�صهار ب�ضع �إعادات».
وك�أن امل�ؤلف ال�ضمني يقول ب�أن الجديد ي�ستطيع تقدميه� ،إال �إعادة �إنتاج �أفكار املا�ضي،
ولكن ب�صبغها ب�صبغة احلا�ضر .وراهنه املعا�ش.
 )3غري حكاية �سريفانت�س وزريد ،برز ن�ص �شعبي� ،أعطى الن�ص �أجواء روحانية ،وحميمية،
مرتبطة بالرتاث اجلزائري ،حكاية حار�سة الظالل ،اجلزء الأول من العنوان ،التي �أتت
عرب التنا�ص الداخلي ،املوروث اجلزائري ،والتنا�ص اخلارجي دون كي�شوت ،لي�صل ال�سارد
�إىل خال�صة مهمة ،فعن طريق دون كي�شوت اكت�شف القارئ فظاظة الراهن واملعا�ش وثبات
الزمن وعدم حتركه ،فال جديد وال �أمل م�شرق.
وعن طريق حكاية «حار�سة الظالل» ،التي حتكي �أ�سطورة «املر�أة التي ال هاج�س لها �إال
حماية الذاكرة من التلف والت�سرب وال�ضياع .وحتتمي يومي ًا بالظالل حتى ال يراها الرا�ؤون
وتدفن حية ....وتبد�أ يف انتظار خويا حمو الذي يغطيها بالكلمات والدفء»((( .قدم ال�سارد
�إ�شكالية عرثات الذاكرة ،املتال�شية يف طيات فوبيا البوح.
حمو حامل ال�شم�س ،وحامل وهج احلقيقة ،هو التي تنتظره اجلزائر ،حنا اجلدة ،الذي
�سيحررها من بحر ال�صمت ،و�سيفك قيود الذاكرة لتبوح املرارة واخليبة التي عا�شتها
اجلزائر ،لدرجة �إنهم جعلوا للذاكرة �إمر�أة حتر�سها خلف الظالل ،خوف ًا من ك�شف امل�ستور.
وبذا يكون وا�سيني الأعرج قدم يف العديد من �أعماله ولي�س هذا العمل وح�سب مثل رواية
«فاجعة الليلة ال�سابعة بعد الألف»« :التفاعل الأدبي الإيجابي الذي يحدث عادة بني �أدبني،
�أو �أديبني ،فينتج عنه تالقح فكري ،وحتاور فني ،وتفاعل ح�ضاري ،تتعدد فيه زوايا النظر،
وتتوالد الأفكار ،وتتوارد اخلواطر ،وتت�شكل ال�صور الفنية الرائعة يف حركة �أخذ وعطاء مثمر،
دون مفاخرات قومية� ،أو ح�سا�سيات لغوية� ،أو ح�سابات �ضيقة»((( .فمن الوا�ضح �أن الن�ص
كان ف�سيف�ساء من الن�صو�ص ،اجلزائرية والغربية ،و�سياقات التنا�ص املتعددة الداخلية
واخلارجية ،تتزاحم �صور دون كي�شوت� ،سريفانت�س ،ال�شاعر الفرن�سي رينار وق�صة حبه
القدرية مع �ألفريا ،حار�سة الظالل ،التي قدمت الأدب ،واحلوار مع �شخ�صياته املتمركزة يف
 )2كاظم جهاد ،مرجع �سابق� ،ص38
« )3حار�سة الظالل»� ،ص184
� )4أحمد منور «التداخل الن�صي بني جازية بن هدوقة وجنمة يا�سني» ،مرجع �سابق� ،ص131
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الذاكرة الأدبية ،لتدين الواقع املرير ،ولتقول �إن كل هذه املحاوالت من الأدباء يف تغيري م�صري
الإن�سانية ،ماهي �إال تعبري عن الذات من دون �صدى .وك�أن الأديب يف هذا الن�ص يعلن �إخفاق
الأدب يف تغيري قوالب الفكر اجلامدة وال�ضاربة يف جذور التاريخ الإن�ساين.
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خامتة الف�صل الثاين:
ات�ضح من العر�ض ال�سابق ،ملبحث التنا�ص يف الروايات اجلزائرية املعا�صرة ،مو�ضع
الدرا�سة� ،إن التنا�ص قد �أخذ م�ساحة كبرية من املتون الروائية ،وقد لعب دور ًا وظيفي ًا
�أ�سا�سي ًا ،وجمالي ًا� ،أثرى الن�صو�ص الروائية ب�شكل عام .كما �أتى التنا�ص على �أ�شكال عديدة
�أبرزها :التاريخي ،والديني ،والأدبي .وفيما يلي �أبرز املالحظات عن امل�ستويات الثالث:
�أ) امل�ستوى التاريخي:
 )1مت �إدخال الن�ص التاريخي ،داخل ال�سياق الن�صي ،ومل ي�أت ب�صورة من ال�صور خارجه،
من مثل ذكر �أي من وحدات التاريخ يف الإهداء �أو يف التمهيد� ،أو يف الهوام�ش ،بل داخل
املنت الروائي ،و�شكل عن�صر ًا فعا ًال من عنا�صره الدالة ،كما �أتى على �شكلني ،وهو داخل
الن�ص ،ال�شكل الأول :الذكر للحدث التاريخي والتعليق عليه ،مثلما فعل مرزاق بقطا�ش
يف رواية «دم الغزال» ،يف تعليقه على موقعة اجلمل� .أو يف دمج الوحدات التاريخية مع
�أحداث الرواية ،و جعلها جزء ًا ال يتجز�أ يف ت�أويل الرواية ،وهذا ما مت يف رواية «الويل
الطاهر يعود �إىل مقامه الزكي» للطاهر وطار ،ورواية «متاهات ليل الفتنة» لأحميدة
عيا�شي .ففي الأوىل �شكلت حادثة قتل ال�شاعر مالك بن نويرة ،حدث ًا مهما يف الرواية،
�إذ �أراد املريدون يف املقام ال�صالة على ال�شاعر املقتول ظلم ًا ،انت�صار ًا له من التاريخ
الذي ظلمه .بينما يف الثانية� ،أي «متاهات ليل الفتنة» ،يتناوب ال�سرد بني �شخ�صيتني،
ال�شخ�صية التاريخية احلقيقية �شخ�صية �أبي يزيد �صاحب احل�صان الأ�شهب ،املن�سوبة
للقرن التا�سع الهجري ،و�شخ�صية املخيال الروائي ،املنبثقة من املنت احلكائي� ،شخ�صية
�أبي يزيد �صاحب احلمار ،الذي ميار�س الإرهاب يف الع�صر احلايل .يتتبع ال�سرد م�سرية
كل منهما في�سجل نهاية �أبي يزيد كما دونتها كتب التاريخ ،بينما تظل نهاية �أبي يزيد
احلا�ضر مرتوكة ملخيلة ال�سارد.
 )2وظف الروائيون زمنني من التاريخ ،التاريخ الإ�سالمي القدمي ،وكان الرتكيز على حادثة
الردة بعد وفاة الر�سول (�ص) .و�أحداث التاريخ العربي املعا�صر ،واجلزائري ب�شكل
خا�ص ،وكانت ثمة وقفة مف�صلة حلادثة تعطيل الإنتخابات اجلزائرية عام 1991م،
ولن�ش�أة التيار الإ�سالمي املتطرف.
 )3مت عر�ض ال�شخ�صيات التاريخية ،ب�أكرث من �شكل ،فكان اال�ستدعاء باال�سم ،واال�ستدعاء
بالقول ،واال�ستدعاء بالفعل ،كما اجتمعت الأ�شكال الثالثة يف ا�ستدعائها .ومن خالل
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�ضمائر الغائب يف جمموع الأعمال الروائية ،ماعدا رواية «دم الغزال» ،التي ا�ستدعى فيها
الروائي بع�ض ال�شخ�صيات عن طريق �ضمري املخاطب ،ال�ستنطاقها و�إ�شراكها يف خيبته
ومرارته ،وليخربهم مبا جرى بعدهم ،من باب املفارقة املفجعة.
ومت توثيق بع�ض احلوادث التاريخية من خالل م�صادرها« :عيون الأخبار»« ،الكامل يف
التاريخ»« ،معجم البلدان» ،يف روايتي «متاهات ليل الفتنة» ،و»مرايا مت�شظية».
 )4كانت ثمة تقنية جديدة يف توظيف التاريخ ،وهي تدوين احلادثة التاريخية ،عن طريق
الأخبار ال�صحفية ،وتدوينها عن طريق الوكاالت واجلرائد ،مثلما برز يف روايتي «متاهات
ليل الفتنة» ،و «حار�سة الظالل دون كي�شوت يف اجلزائر» .وقد ا�ستخدم الروائيان هذه
التقنية من �أجل �إ�ضفاء امل�صداقية على ال�سرد ،والتنويع يف طرق ال�سرد.
 )5جتلت وظيفة التنا�ص التاريخي يف املتون الروائية ،يف �إ�سقاط املا�ضي على احلا�ضر،
والربهنة على �إن التاريخ يعيد نف�سه ،و�إن احلا�ضر رهني للما�ضي ،وال يطلب الإن�سان من
يومه �إال ماجاء به �أم�سه.
ب) امل�ستوى الديني:
املو�ضوع املهيمن على الن�صو�ص الروائية ،هو ديني م�سي�س ،وبالتايل ا�ستدعى الروائيون
التنا�ص مع الأحداث الدينية ال�شهرية ،مثل حادثة اجلمل ،والردة ،وال�شخ�صيات الإ�سالمية،
�شخ�صية الر�سول (�ص) ،و�شخ�صيات ال�صحابة ر�ضوان اهلل عليهم .والتنا�ص الديني يف
غالبه جتلى يف الن�صو�ص الروائية ليو�ضح عظمة الدين الإ�سالمي ،و�إنه دين حمبة وت�سامح،
لي�س دين تطرف ونفي للآخر.
ج) امل�ستوى الأدبي:
�إن كان املو�ضوع املهيمن على املتون الروائية ،هو مو�ضوع ديني �سيا�سي ،ف�إن الروايات
مل تتخل عن طابعها الأدبي ،فا�ستلهمت الرتاث الأدبي للتعبري عن حاالت �إن�سانية واحدة،
ولأن الأدباء هم �أقرب مايكون �إىل نف�س الروائي ،يف القراءة واالطالع والتجلي يف الن�صو�ص
الإبداعية ،وكان التنا�ص على امل�ستوى الأدبي على النحو التايل:
 )1التنا�ص مع الأدب ،توزع على �أكرث من �سياق� ،سياق التنا�ص الداخلي مع �أدباء عرب
حمليني ينت�سبون �إىل ع�صور �أدبية خمتلفة ،وبلدان عربية خمتلفة ،كما كان هناك �سياق
التنا�ص اخلارجي ،مع الآداب العاملية ،دون كي�شوت� ،سريفانت�س ،ماركيز ،هرمان ه�سه،
جوته .وهذا يثبت تنوع وثراء املادة التنا�صية ،كما يربهن على عاملية الن�ص ،و�إنه من
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امل�ستحيل وجود ن�ص بكر ،كما ت�ستحيل قراءة الن�ص قراءة بريئة من �أي م�ؤثرات خارجية
�أو حملية.
 )2برزت املعار�ضة الأدبية يف منوذجني روائيني ،كانت �إحداها من مناذج املعار�ضة الأدبية
املوفقة ،وهي  :رواية «حار�سة الظالل دون كي�شوت يف اجلزائر» لوا�سيني الأعرج ،التي
�أعطت الن�ص ثراء وتنوع ًا ،وبعد ًا جمالي ًا وداللي ًا ،مما �أعلى من �ش�أن الن�ص� .أما منوذج
املعار�ضة الأدبية غري املوفقة ،فهي معار�ضة رواية «�شرفات الكالم» ،التي ال تندرج حتت
م�سمى املعار�ضة بقدر ماهو انتحال لرواية «ذاكرة اجل�سد» لأحالم م�ستغامني ،و�ضياع
وتال�شي العمل الأدبي يف الن�ص املهيمن .ب�سبب العقدة الأوديبية ،وحماولة اتباع نهج
�أعمال �أدبية خالدة� ،سببت تال�شي املت�أثر ،وبقاء امل�ؤثر.
 )3مار�س بع�ض الروائيني دور الناقد على الرتاث الأدبي ،ومل يقبلوا بامل�سلمات الرا�سخة يف
الأعمال الأدبية ،فحاولوا �إ�ضفاء وجهة نظر جديدة على ماهو م�ألوف ،وك�سر تابو الرهبة
واخلوف من كل ماهو خالد ،وم�سلم به .مثلما حدث يف روايتي «دم الغزال» ،و»الويل
الطاهر يعود �إىل مقامه الزكي».
يتبقى القول �إن العر�ض ال�سابق ،للتنا�ص يف الروايات اجلزائرية ،يثبت جدارة وموهبة
املبدعني اجلزائريني ،التي �صقلت باالطالع والثقافة ،والإملام باالجتاهات النقدية املعا�صرة،
و�أحدث التقنيات الروائية امل�ستخدمة ،وهذا يعني �إنهم لي�سوا مبن�أى عن م�شهد ال�ساحة
الثقافية املعا�صرة.
ومل ت�سجل �أي مالحظة �سلبية على م�ستويات التنا�ص يف الروايات� ،إال يف ق�ضية �إ�سراف
رواية «متاهات ليل الفتنة» يف كرثة املقبو�سات ،التاريخية والأدبية ،مما �أدى �إىل تفكك الن�ص،
وانعدام �سلطة احلكي والت�شويق.
واملالحظة الثانية هي حتول التنا�ص يف رواية «�شرفات الكالم» �إىل انتحال �أدبي �أدى �إىل
�ضياع هوية الن�ص ،واملبدع يف �آن واحد.
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ال�صوت ال�سردي� ،أحد املكونات التي تقوم عليها العملية ال�سردية ،بل ال يقوم ال�سرد دونها،
لأن احلكاية حتتاج �إىل �سارد ،وقارئ مفرت�ض ،يت�سم بتعدد �أ�شكاله وتباين م�ستويات ح�ضوره
يف الن�ص الروائي ،التي تتطلب من دار�س الن�ص مقاربة جتليات هذا ال�صوت ور�صد وجوده
وحركته يف الن�ص ال�سردي ،من خالل ثالث حماور �أ�سا�سية هي:
�أ ال�سارد :وهو الذي يقوم بالعملية ال�سردية ،وحكاية العمل الأدبي ،عرب تقنيات �ستت�ضح
فيما يلي من عر�ض.
ب التبئري :وهو «زاوية نظر الراوي �أو جمال ر�ؤيته احلوادث وال�شخ�صيات وانتقائه
املعلومات ال�سردية»((( ،والتبئري يتباين عن ال�سرد ،و�إن كان ينطوي حتته ،فالتبئري يرتبط
مبو�ضوع مدرك من قبل مدرك حمدد« .وهذا التبئري [الإدراك -املدرِك -املد َرك] �صامت ال
يتكلم وال ي�ستطيع الكالم ،و�إمنا هناك من يتحدث نيابة عنه �أو يقدمه وهو ال�سارد»((( .ويفهم
من ذلك �أن ال�سارد هو امل�س�ؤول عن ال�صوت ال�سردي ،بينما يكون املبئر معني ًا بالإدراك.
وينبغي الت�أكيد �إن هذا التبئري ال ينطبق على كل عمل �سردي ،ففي كثري من الأعمال ال يختلف
ال�سارد عن املبئر ،كما هو يف الروايات التقليدية حيث يقوم ال�سرد على �سارد مبئر كلي
املعرفة وكلي الوجود.
ويعر�ض د�.سمر روحي الفي�صل لثالث حاالت من التبئري ،وهي:

(((

 )1الالتبئري �أو التبئري يف درجة ال�صفر ،ويكون عندما يعرف ال�سارد �أكرث من ال�شخ�صية.
 )2التبئري اخلارجي :ويحدث عندما تكون معرفة ال�سارد �أقل علما من معرفة ال�شخ�صية.
 )3التبئري الداخلي :وفيه تت�ساوى معرفة ال�سارد ومعرفة ال�شخ�صية للمدركات.
والتبئري الداخلي يق�سمه د.مر�سل العجمي يف كتابه «ال�سرديات» �إىل:
�أ -ال�سرد املب�أر ثابت التبئري.

ب -متغري التبئري.

ج-متعدد التبئري.

(((

 )1د� .سمر روحي الفي�صل« ،بناء الرواية العربية ال�سورية» ،احتاد الكتاب العرب� ،سوريا 1995م� ،ص405
 )2د .مر�سل فالح العجمي« ،ال�سرديات» ،حوليات الآداب ،احلولية الرابعة والع�شرون ،جمل�س الن�شر
العلمي ،جامعة الكويت ،الر�سالة  ،206عام 2003م2004-م� ،ص 66ـ �ص67
 )3د� .سمر روحي الفي�صل ،ال�سابق� ،ص300
 )4د .مر�سل العجمي ،ال�سابق� ،ص67
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ومدار االهتمام يف هذا الف�صل �سوف يكون بدرجة �أوىل هو ال�سارد ،وم�ستويات وجوده يف
الن�ص ،كما �ستكون حماولة ر�صد مدى تبئري ال�سارد وال�شخ�صيات نف�سها ،الذي يت�ضح من
خالل عر�ض ال�سارد.
وال�سارد يتدرج يف م�ستويات ح�ضوره من احل�ضور �شديد الو�ضوح حتى درجة اخلفوت،
وتبقى �إ�شارات وعالمات ت�شري �إليه كمقدم للن�ص الأدبي ،فيقوم بالوظائف التالية ،كما
(((
يحددها د.مر�سل العجمي:
 -1تقدمي الإطار الذي تدور فيه احلكاية ،من مثل البيئة واملكان �أو احلقبة الزمنية التي
تنتمي لها ال�شخ�صيات على �سبيل املثال.
 -2تقدمي ال�شخ�صيات وتعريفها.
 -3التلخي�ص الزمني :من خالل الإ�شارة �إىل مرور فرتة زمنية� ،أو العودة �إىل زمن �سابق،
�أو القفز �إىل زمن الحق.
 -4الإ�شارة �إىل �أمور مل تدر يف ذهن ال�شخ�صيات وال يف حواراتها �أو م�شاهد احلكاية.
 -5التعليق على احلكاية �أو اخلطاب ،من خالل ت�أويل ما �أ�شكل فهمه من الأ�سرار الغام�ضة
يف احلكاية� ،أو احلكم على ال�شخ�صيات وتقييم مواقفها.
ج) م�صداقية ال�سارد:
ويق�صد بها مدى �صدق ال�سارد يف �سرد الأحداث الروائية ،وعدم تورطه ال�شخ�صي
(العاطفي �أو الأيديولوجي) فيما ي�سرد من �أحداث ،فال ينبغي �أن ينحاز �إىل �شخ�صية دون
�أخرى ،و�أال يخلط بني حدث من الأحداث� ،أو بني ال�شخ�صيات و�أقوالها ،و�أن يكون �سارد ًا ثقة،
ب�أن يكون عاقال معتمد ًا على �أقواله و�أفعاله ،فال يعقل �أن �سارد ًا جمنون ًا �أو فاقد ًا للذاكرة� ،أو
يعاين من ع�صاب ،يقدم حكاية موثوق ًا بها.
ويحدد مر�سل العجمي بع�ض العالمات التي ي�ستدل منها على عدم ثقة ال�سارد:

(((

 -1معرفة ال�سارد املحدودة.
 -2تورطه ال�شخ�صي املبا�شر فيما ي�سرد.
 -3جهازه القيمي الإ�شكايل.
 )1ال�سابق� ،ص 62
 )2د.مر�سل العجمي« ،ال�سرديات» ،مرجع �سابق� ،ص64
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وهذه كلها تعترب من نقاط �ضعف ال�سارد ،وهو ميار�س فعل ال�سرد ،وعليه ف�إن القارئ �سي�شكك
مب�صداقية ال�سرد ،وي�ؤثر على جناح العمل ال�سردي ،وي�سد �أفق التلقي لديه.
يعتمد الباحث تق�سيمة ال�سارد على عدد من املعايري ،التي ت�سهم يف يف فهم ماهية ال�سارد،
وفهم عمله يف عر�ض وتوجيه الأحداث وال�شخ�صيات ،وهي:
 )1درجة ح�ضور ال�سارد وغيابه يف الن�ص ال�سردي ،وتتوزع على ثالثة �أق�سام:

(((

�أ -ال�سارد (�شبه) الغائب :وهو �شبه الغائب؛ لأنه يظهر وال يغيب يف الن�ص ال�سردي
ب�صورة مطلقة ،مثلما يربز يف الن�صو�ص امل�سرحية.
ب -ال�سارد املتخفي� :سبق �أن عر�ض هذا ال�سارد ،و�أمثلته كثرية يف الرواية العربية
التقليدية ،ويربز من خالل ا�ستخدام �ضمري الـ»هو» يف الن�ص ال�سردي.
ج -ال�سارد ال�صريح :وهو ال�سارد الذي ي�ستطيع متلقي العمل حتديد موقعه يف الرواية
كم�شارك يف الأحداث� ،أو ك�شخ�صية ت�شاهد الأحداث من دون امل�شاركة فيها ،وتقريب ًا
تخ�ضع الن�صو�ص الروائية اجلزائرية ،مو�ضع الدرا�سة ،لهذا النوع من الرواة.
 )2كذلك يق�سم ال�سارد تبع ًا لرتتيبه للعالقات الزمنية ،وبذا يربز �أمام ال�سارد �أربعة
من �أمناط ال�سرد:
�أ -ال�سرد الالحق« :وهو املوقع الكال�سي للحكاية ب�صيغة املا�ضي ،ولعله الأكرث تواتر ًا
(((
مبا ال يقا�س».
ويعني �أن ال�سارد يقوم بفعل الق�ص بعد انتهاء احلكاية ،ومناذجه كثرية يف الن�صو�ص
ال�سردية العاملية ،من «�ألف ليلة وليلة» ،حتى ق�ص�ص يومنا هذا.
ب -ال�سرد ال�سابق :وهو الذي ي�ستبق فيه اخلطاب احلكاية ،وهذا النمط نادر احلدوث،
ويخ�صه جريار جينيت باحلكاية التكهنية ،عندما ي�ستبق ال�سارد احلكاية ،ب�سرد حلم،
(((
�أو تكهنات �أحد �شخ�صيات الرواية مبا �سيحدث يف امل�ستقبل.
ج -ال�سرد املتواقت �أو املت�ساوق :وهو ق�ص اخلطاب للحكاية بلحظة وقوعها� ،أي تزامن
اخلطاب واحلكاية يف �آن واحد.
 )3ال�سابق� ،ص62
 )4جريار جينيت« ،خطاب احلكاية»  ،ترجمة :حممد معت�صم ،عبداجلليل الأزدي ،عمر احللي ،من�شورات
االختالف ،اجلزائر ،الطبعة الثالثة 2003م� ،ص231
 )5ال�سابق� ،ص231
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د -ال�سرد املقحم �أو املتعالق :وفيه ي�سبق اخلطاب احلكاية تارة ،وتارة �أخرى ي�سبق
احلكاية اخلطاب ،وي�صفه جريار جينيت ب�أنه الأكرث تعقيد ًا ،لأنه �سرد متعدد املقامات،
(((
ويظهر يف الرواية الرت�سلية متعددة املرتا�سلني.
� )3أمناط الرواة بح�سب العالقات املعرفية بني ال�سارد وال�شخ�صيات ،وهي تكون على ثالث
(((
عالقات:
�أ -الر�ؤية اخللفية :والتي يكون فيها ال�سارد �أكرث معرفة من ال�شخ�صيات.
ب -الر�ؤية املحايثة :التي تت�ساوى فيها معرفة ال�سارد مع معرفة ال�شخ�صيات.
ج -الر�ؤية اخلارجية :وتكون معرفة ال�سارد �أقل من معرفة ال�شخ�صية.
ثمة نقطتان هامتان ب�ش�أن ال�صوت ال�سردي نف�سه ،وهما� :أنواع ال�ضمائر التي ت�ستخدم يف
تقدمي ال�صوت ال�سردي ،وهي تنق�سم بني �ضمري غائب ومتكلم وخماطب ،و�أكرثها ا�ستخدام ًا
هو �ضمري الغائب ،يليه �ضمري املتكلم ،ومن ثم �ضمري املخاطب ،وبالت�أكيد لكل �ضمري داللته
ومواطن ا�ستخدامه ،مما �سيت�ضح يف �أوانه .ويح�صي �صالح �صالح يف درا�سته حول ال�سرد،
كتاب «�سرد الآخر»� ،أكرث ال�ضمائر رواج ًا يف ال�سرد« :ال�ضمري الأكرث ا�ستئثار ًا بال�سرد هو
أنت» ،ومن النادر �أن يكون ال�سرد ب�أحد
الـ»هو» �أو الـ»هي» ،يليهما الـ»�أنا» ثم الـ»� َ
أنت» �أو الـ»� ِ
ً
ً
�ضمائر اجلمع «كالنحن والأنتم والأننت» ،خالفا ملا جنده �أحيانا يف ال�سرد امل�سرحي على
(((
�سبيل املثال».
تكمن ق�ضية �أخرى� ،أمام الباحث يف ال�صوت ال�سردي ،وهي ال تقل �أهمية عن الق�ضايا
ال�سابقة ،وهي هل الن�ص ال�سردي يقدم من خالل �صوت واحد �أو �أكرث من �صوت ،ال �شك �أنه
يف ال�سرد التقليدي ،مهيمن على ال�سرد �سارد واحد عليم كلي املعرفة وكلي الوجود ،يتكفل
باملهمة ال�سردية كلها ،ولكن بعد ظهور نظرية الرواية اجلديدة ،التي تدعو �إىل ك�سر امل�ألوف،
واالبتكار والتجريب يف الرواية ،بد�أت تظهر روايات يتناوب على ال�سرد فيها �أكرث من �سارد،
من باب التغيري وك�سر الرتابة �أو ًال ،ولأن هذا التعدد يك�سب الن�ص الروائي ثراء وتعدد ًا وغنى
كبري ًا ،ويعطي ال�سرد م�صداقية �أكرث ،فكل �شخ�ص من �شخ�صيات الرواية ي�سرد مايتعر�ض له
من �أحداث ،وال يف�سح املجال ل�س�ؤال ال�سارد من �أين علم وماهي م�صادر معرفته.
وبناء على تق�سيم ال�سرد �إىل �سرد �أحادي ،ومتعدد الأ�صوات� ،سيكون تق�سيم هذا الف�صل
 )1ال�سابق� ،ص231
 )2د.مر�سل العجمي ،ال�سابق� ،ص64
 )3د� .صالح �صالح�« ،سرد الآخر» ،املركز الثقايف العربي ،املغرب ،الطبعة الأوىل 2003م� ،ص67
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على هذا النحو ،فتكون بداية التحليل جمموعة الن�صو�ص الروائية �أحادية ال�صوت ،من ثم
الروايات متعددة الأ�صوات ،وفق العر�ض التايل:
�أو ًال :نظام ال�سرد التقليدي:
 )1ال�صوت ال�سردي الواحد يف «�سادة امل�صري»:
تنطلق رواية «�سادة امل�صري» من �صوت �سردي واحد ،غري متعدد ،عرب �ضمري الغائب املفرد
الـ»هو»� ،سارد خارجي متخفي كلي العلم واملعرفة ،ي�صف ويعلق ويتحدث عن ال�شخ�صيات
والأحداث ،يتعاطف مع بع�ضها وينفر من بع�ضها ،عرب �سرد مو�ضوعي ،وفق ت�صنيف
ال�شكالين الرو�سي «توما�شف�سكي» لأمناط ال�سرد ،يكون فيه ال�سارد «مطلع ًا على كل �شيء،
(((
حتى الأفكار ال�سرية للأبطال».
فال�سارد هنا غري حا�ضر ،وال يربز منه �سوى �صوته الذي يعلق وي�صف احلوادث
وال�شخ�صيات ،ويقدم الن�ص ال�سردي ،وفق ثالث دوائر حكائية ت�صب جميعها يف حدث
واحد ،هو الإرهاب والعنف.
الدائرة احلكائية الأوىل :هي حكاية عمار بن امل�سعود ،ال�شخ�صية الرئي�سة يف
الرواية ،ون�ش�أته وهو طفل ،ي�صبو �إىل املال وال�سلطة ،في�سعى �إىل حتقيق حلمه ،عرب الإن�ضمام
�إىل الأحزاب ال�سيا�سية ،فيختار �أكرثها قبو ًال لدى ال�شعب ،وهو التيار الإ�سالمي املتطرف،
وطبع ًا لأن عمار بن امل�سعود ،متيز بكاريزما عالية ،وقبول �شديد لدى �أهل القرية� ،أ�ستطاع
دغدغة م�شاعرهم بالوعود والآمال ،وبتحقيق كل مايحلمون به� ،إن جنح يف االنتخابات،
وبعد جناحه يف االنتخابات ،وتعطيلها من قبل امل�س�ؤولني ،قرر ركوب طريق العنف امل�سلح،
وحماربة كل من يعرت�ض طريقه ،ومن �أبرزهم حزب املحافظني ،وحزب احلليقني .ومتثل
هذه الدائرة دائرة الإرهاب والعنف امل�سلح ،بكل دوافعها وجتلياتها ال�سيا�سية واالجتماعية،
�أخطا�ؤها وحمفزاتها ،ن�ش�أتها ونهايتها غري املح�سومة .لأن عمار بن امل�سعود يف نهاية احلكاية
يفر من رجال ال�شرطة� ،إىل اجلبال ،معتقدين �إنهم �أ�صابوه عند الطلق الناري ،ولكنه يهرب
من قب�ضتهم ،ويف هروبه هذا داللة على ا�ستمرار مد تيار العنف والتطرف.
يحيط بعمار بن امل�سعود جمموعة من الأ�شخا�ص امل�ساعدين له ،والذين ي�شكلون حمفز ًا
للعنف الذي ميار�سه ،جمموعة الإرهابيني الذي ي�شتغلون بالعنف امل�سلح معه ،واملجتمع الذي
يعترب م�ؤيد ًا وداعم ًا للعنف ،وتوجهات الإ�سالميني املتطرفة.
� )4آمنة يو�سف« ،تقنيات ال�سرد ،مرجع �سابق� ،ص68
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الدائرة احلكائية الثانية :يتنقل ال�سارد العليم بكل �شيء ،ذو املعرفة الكلية� ،إىل دائرة
حكائية ثانية ،تعترب نقي�ض ًا للدائرة الأوىل ،وال�شخ�صية الأ�سا�سية� ،شخ�صية الأمري عمار،
لأنها تدور حول حزب املحافظني ،امل�ضاد حلزب اللحى الطويلة ،حزب الإ�سالموية املتطرفة،
فحزب املحافظني ميثل التيار ال�سائد يف اجلزائر ،منذ ثورة اجلزائر التحريرية ،حتى فرتة
االنتخابات اجلزائرية عام 1991م ،ويت�ألف من جمموعة من املنا�ضلني اجلزائريني ،الذين
�ساهموا يف حترير اجلزائر من اال�ستعمار الفرن�سي ،يعتمد �أع�ضا�ؤه على تاريخهم الن�ضايل،
�أهدافه ومباد�ؤه �أ�صبحت ال تتما�شى وواقع احلياة اجلزائرية ،ال يفوت ال�سارد العليم� ،أن
ير�صد جميع حتركات �أع�ضائه ،وتوجهاتهم ور�صد موقفهم من حزب عمار بن امل�سعود،
وحزب احلليقني ،كما يعمد ال�سارد �إىل تقنية اال�سرتجاع ،لكي ي�سرد ن�ش�أة احلزب ،والتاريخ
الن�ضايل لهم ،وعلى اخل�صو�ص حياة احلاج �سعيد م�س�ؤول احلزب ،والذي يت�صدى حلزب
اللحى الطويلة (حزب عمار بن امل�سعود) ،ويدخل معه يف حرب �شر�سة تنتهي بقتل احلاج
�سعيد على يديه ،هذه النهاية التي ت�ؤذن بنهاية هذا احلزب الذي ا�ستبد بال�شعب اجلزائري
لردها طوي ًال من الزمن� ،آن الأوان لأن يتبدل الو�ضع ،ويفتح املجال لأ�صوات جديدة متثل
مطالب ال�شعب اجلزائري ،وم�ستجدات احلياة.
الدائرة احلكائية الثالثة :تتجلى يف حزب احلليقني الذي ي�ضم جمموعة من
املفكرين ،والأ�ساتذة اجلامعيني� ،أبرزهم فاروق املحطة ،وهو نا�شط �سيا�سي �ضد كل من
حزب املحافظني وحزب اللحى الطويلة ،يتميز بكونه تيار ًا ليربالي ًا� ،شديد التحيز ملبادئ
التحرر املفرط بدون قيود دينية �أو اجتماعية ،وبذلك ي�شكل دائرة داللية نقي�ضة حلزب اللحى
الطويلة ،ذي التوجه الإ�سالمي املتطرف ،فكان ال�سارد موفق ًا يف و�صفه لكل منهما ،وبيان حدة
ال�صراع بينهما ،يف قوله« :كان هناك حزبان نا�شئان يبدوان للمتتبع كالديكة املت�صارعة ،الأول
كان ي�سمى حزب اللحى الطويلة والآخر يدعى حزب احلليقني ،كان حزب اللحى الطويلة ي�ضم
عنا�صر متمردة بطبيعتها ،حاملة مبجتمع ين�ش�أ من �صلب كتاب ...كانوا ال ميلون من احلديث
عن ال�سلف ال�صالح �أو املجتمع الذهبي الذي عرفه الإ�سالم يف بداياته الأوىل ،وال ميلون من
احلديث عن �سلبيات الغرب وم�ؤامراته �ضد امل�سلمني� ...،أما حزب احلليقني فعلى النقي�ض
من ذلك ،كان ي�ضم جمموعة من املثقفني املعزولني املعزولني ،والذين يتعاملون مع العامة كما
يتعامل البيطري مع �شاة جرباء ،كانوا يتكلمون عن املجتمع املدين الذي ي�ضم ب�صفة �أ�سا�سية
(((
املثقفني وال�صحفيني والأطباء القدماء وبع�ض الإداريني واجلامعيني.»...
� )1سفيان زدادقة ،رواية «�سادة امل�صري» ،من�شورات االختالف ،اجلزائر ،الطبعة الأوىل 2002م� ،ص13
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متيز �أع�ضاء هذا احلزب بقوة احلجة وكرثة الذرائع ،ملا ميتلكوه من ثقافة وفكر ،و�إطالع
على الثقافات العاملية ،ونا�ضلوا من �أجل �أهدافهم ،بتع�صب ال يقل عن تع�صب حزب اللحى
الطويلة� ،إال �أن عدم ا�ستجابة ال�شعب اجلزائري لطروحاتهم وندواتهم ،يدل على عدم قبولهم
وت�أييدهم من قبل ال�شعب ،و�إن �أفكارهم حتتاج �إىل وقت حتى يحني قطافها.
ومايالحظ على ال�سارد ،من خالل تنقله بني الدوائر احلكائية الثالثة ،وتتبعه لأحداث
الرواية ،وعر�ضه لل�شخ�صيات التي تنت�سب �إىل الأحزاب الثالثة ،هو الر�ؤية الأيديولوجية
ال�سافرة للم�ؤلف ال�ضمني ،الذي يعرب عن امل�ؤلف احلقيقي يف فرتة من فرتات حياته
الفكرية� ،إبان كتابة هذا العمل ،وهو ت�ضمينه للأحزاب الثالثة ،حزب اللحى الطويلة،
وحزب املحافظني ،وحزب احلليقني ،للأحزاب امل�سيطرة على اجلزائر يف الواقع ،بعيد ًا عن
العامل التخيلي ،فحزب اللحى الطويلة بكل توجهاته وجتلياته يف املنت احلكائي ،ماهو �إال
ترميز مك�شوف للأحزاب الإ�سالمية املتطرفة متناو ًال �إياها منذ الن�ش�أة حتى حلظة نهاية
كتابة الرواية ،التي مل حت�سم �أمر الإرهابي عمار بن امل�سعود ،لأنه مد مت�صاعد ،ومل ينته يف
الواقع املعا�ش ،فعجزت خميلة الروائي وال�سارد معه من كتابة نهاية لهذه ال�شخ�صية ،التي
متثل حزب ًا قوي ًا ذا �أثر خطري على البالد .هل كان امل�ؤلف ال�ضمني وهو يكتب ن�صه الروائي،
يخاف �سطوة العنف ،و�أن ت�صله �أيدي الإرهابيني ،فيق�ضوا عليه ،فهو يخاف من باب التقية.
وقد يكون ت�ضخم تيار العنف ،جعل امل�ؤلف يعي�ش حالة من القنوط والت�شا�ؤم ،فلم ي�ستطع
التفا�ؤل يف اخلال�ص من الأزمة الراهنة .كما رمز ال�سارد للمجموعة احلاكمة وامل�سيطرة
على الأو�ضاع اجلزائرية ،التي تتمتع بت�أييد ر�سمي من احلكومة ،وال�شعب ،حزب املحافظني،
امل�شكل من جمموعة من املنا�ضلني ال�سابقني ،وال�سيا�سني النا�شطني الذين حكموا البالد
ومازالوا يحكمونها حتى ظهور املد الإ�سالمي املتطرف ،ومايالحظ على ال�سارد �إنه كان
يربز م�ساوئها ،يف تعطيل االنتخابات ،والغ�ش يف العملية االنتخابية ،و�إنها جمموعة تكت�سب
ت�أييدها من الدولة �أكرث منه لدى ال�شعب ،ولكن ال�سارد على الرغم منه �إنه يذكر مثالب هذه
املجموعة� ،إال �أنه مييل �إىل متجيد �أع�ضائها ،وتاريخهم الن�ضايل ،من دون ت�ضخيم عيوبهم،
و�إن العنف كان االبن ال�شرعي ال�ستبدادهم باحلكم وال�سلطة واملنا�صب ال�سيا�سية ،وعدم فتح
املجال للأ�صوات اجلديدة ،والر�ؤى املغايرة ،ومع متجيد ال�سارد حلزب املحافظني ،ف�إن حزب ًا
�آخر من الأحزاب الثالثة تهم�ش �صورته تهمي�ش ًا �شديد ًا ،ويبدو وك�أنه تيار داع للإنحراف
والف�ساد �أكرث من الإ�صالح ،وهو حزب احلليقني ،وفيه يرمز ال�سارد ترميز ًا �سافر ًا للتيار
الليربايل ك�صوت من الأ�صوات املوجودة يف ال�ساحة الفكرية اجلزائرية� ،إال �أن هذا ال�صوت
خافت وغري م�سموع ،مهم�ش من قبل ال�سارد ،ومن قبل املجتمع .ف�أع�ضا�ؤه هم جمموعة من
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الكتاب واملفكرين واملثقفني ،الذين يعتنقون املعتقدات الفكرية الغربية ،العلمانية التي تف�صل
الدين عن الدولة ،وتبحث عن احلرية يف املجتمع واحلياة بكافة �أوجهها� ،إال �أنه يف املقابل،
تربز �صورة الأع�ضاء وهم مرتادون احلانات ،واخلمارات ،وال يتورعون يف هتك املحرمات،
وهذا مما يجعل املجتمع اجلزائري ينبذهم وينفرهم .وال�سارد يلعب دور ًا هنا يف الت�أثري
على نف�سية املتلقي ،كونه �سارد ًا عليم ًا بكل �شيء ،ف�إنه ميار�س عليهم �سلطة القمع ،من خالل
و�صفه لهم ولتنقالتهم ،فال يعر�ض لهم �إال وهم خارجون من احلانة� ،أو يتجولون يف العا�صمة،
يخ�شون �سطوة �أحد من الإرهابيني �أو الأحزاب املناوئة لهم ،يختفون حتت الطاوالت واملقاعد
�إن �سمعوا �إطالق ًا ناري ًا �أو ما�شابه ذلك .فيقول ال�سارد عن حزب احلليقني« :من جهة احلليقني
كانت قاعات التحرير واحلانات واملواخري وفنادق الدرجة اخلام�سة و�إ�سطبالت اخليول
ومقاهي املطارات وال�صالونات ال�شخ�صية هي املكان االعتيادي لن�شاطاتهم ال�سيا�سية ،كانوا
يتحدثون عن ال�شعب وك�أنهم يتحدثون عن خملوق ان�سيكلوبيدي يقدم كل واحد منهم وجهة
نظره اخلا�صة حول ردود �أفعاله وت�صرفاته ،وكانوا ميلأون حديثهم القلق مب�صطلحات علمي
االجتماع والنف�س و�شيء من هو�س اخلمر ،كان زعما�ؤهم يتحدثون طوي ًال و�سط ن�ساء �شبه
(((
عاهرات �أن الدميقراطية �أ�سبق من الإ�سالم.»..
والغريب بالأمر� ،إن القارئ �إذا تقبل ر�ؤية ال�سارد الأيديولوجية ال�سافرة ،التي تعد �ستار ًا
لر�ؤية امل�ؤلف الفعلي للرواية ،فكيف له �أن يتقبل �إنهزام �صورة املثقف �أمام نف�سه ،فكاتب
الرواية باملقام الأول ،يعد مثقف ًا ،فكيف للمثقف �أن يهم�ش �صورته لي�س �أمام ال�شعب فقط ،بل
�إنه يعمد تهمي�شها �أمام نف�سه ،هل لأن هذا يعرب عن قناعته ال�شخ�صية ،التي تكون �ضد قيم
العدالة والتحرر من قيود التخلف والرجعية ،وهو بذلك ينت�سب �إىل التيارات املحافظة ،التي
عمد �إىل متجيدها عرب �سارده املتخفي؟ �أم لأن الكاتب يخ�شى �سطوة املحافظني والإرهابيني
كليهما ،فيقدم لهم هذا العمل متجيد ًا لهم ،وتهمي�ش ًا ملن يواجههم ،كهدنة �صلح بينه وبينهم،
ووثيقة ت�ؤمنه من عدوانهم .بخالف غريها من الروايات التي احتفظت ب�صورة براقة م�شعة
للمثقف املنا�ضل الذي تغتاله �سيوف البغي ب�سبب ن�ضاله امل�شرف �أمام كل من يغتال الإن�سانية،
مثل �صورة املثقف يف رواية «دم الغزال» و»فو�ضى احلوا�س» و»حار�سة الظالل دون كي�شوت يف
اجلزائر».
والتدخل من قبل ال�سارد ،كما �أ�سلفت الباحثة ،يعد من امل�آخذ التي ت�ؤخذ على ال�صوت
ال�سردي يف العمل الروائي ،كما يقول �سمر روحي الفي�صل�« :إذ �إن الروائي ال�ضعيف هو الذي
ي�شعر القارئ بوجوده ومعرفته ،ويتدخل للتعليق على احلوادث وال�شخ�صيات �أو ل�شرح املواقف
 )1الرواية� ،ص15
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وبيان خلفياتها ،يف حني الروائي اجليد هو جمتمع تخيلي قادر على �إقناع القارئ و�إمتاعه
والت�أثري فيه ،دون �أن ي�شعر القارئ ب�أي �صلة بني الن�ص و�صاحبه ،و�إن كان ال�ضمري امل�ستعمل
(((
يف الرواية هو �ضمري املتكلم».
ويف نهاية احلديث عن ال�صوت ال�سردي يف رواية «�سادة امل�صري» ،يتعني �إيجاز بع�ض
املالحظات التالية:
 )1يعد منط ال�سرد من حيث ترتيب ال�سارد للعالقات الزمنية ،منط ال�سرد املت�ساوق،
وهو �سرد �أحداث احلكاية وقت حدوثها ،وهذا ما اتبع يف عر�ض ال�سارد للأحداث� ،إذ
كانت بداية احلكاية� ،سرد ن�ش�أة ال�شخ�صية الرئي�سة �شخ�صية عمار بن امل�سعود ،و تعقب
ال�سارد مراحل حياته و�صو ًال �إىل مرحلة دخوله يف تيار العنف امل�سلح ،و�إ�شتداد املعركة
بني الأحزاب الثالثة ،وانت�صاره يف النهاية على حزب املحافظني.
وقد �أ�سبغ هذا النمط من ال�سرد على الن�ص� ،صفة الآنية للأحداث ،في�شعر القارئ �أنه
�أمام حكاية حقيقية� ،آنية ،يتابع ويرتقب �أحداثها من دون معرفة م�سبقة ملا �سيحدث ،كما
�أ�ضفى عليها عن�صر الت�شويق والده�شة.
 )2على الرغم من �أن ال�سرد ي�أخذ امل�سار التقليدي يف الرواية ،ومييل �إىل �إ�ضفاء جو الكتابة
التاريخية� ،أكرث من كونه فن ًا تخيلي ًا ،ف�إن الرواية مل تعدم بع�ض تقنيات ال�سرد مثل
االرتداد «الفال�ش باك» ،و»اال�ستباق» ،التي ت�ؤثر يف فعالية التلقي لدى املتلقي ،وت�سهم يف
تو�ضيح ماغم�ض عليه يف فهم حادثة مل يكن بو�سع ال�سارد �أن يف�صل يف ذكرها تف�صي ًال
كام ًال ،فيذكرها عندما يتطرق ل�شخ�صية من ال�شخ�صيات ،فيذكر احلكاية املتعلقة بها،
مثل ماقام به ال�سارد من ذكر �سرية احلاج �سعيد ،ع�ضو حزب املحافظني ،التي تعود �إىل
زمن ي�سبق زمن احلكاية.
�أما اال�ستباق ف�إنه جتلى يف ذكر ال�سارد حللم عمار بن امل�سعود ،الذي حتقق بعد زمن ،ولعب
دور ًا كبري ًا يف م�صريه ،وذلك يف قول ال�سارد عن الزوجة�« :أيقظت زوجها فنه�ض هذا الأخري
متجهم الوجه لأنه ر�أى يف منامه �أنه قد حتول �إىل �أرنب بري وال�صياد يالحقه ب�شرا�سة»(((.
فكان الأرنب الربي هو عمار بن امل�سعود الذي فر �إىل اجلبل ،وتطارده ال�سلطة ب�شرا�سة من
�أجل الق�ضاء عليه وعلى جماعته املتطرفة.
 )2د�.سمر روحي الفي�صل ،مرجع �سابق� ،ص29
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 )2التخبط ال�سردي يف «وادي الظالم»:
رواية «وادي الظالم» للناقد والروائي عبدامللك مرتا�ض ،من الروايات اجلزائرية التي
اتخذت من العنف والتطرف مدار ًا حكائي ًا لها ،كان ال�سرد يقدم فيها على ن�سق �سرد «�ألف
ليلة وليلة» ،وال�سرد ال�شعبي ،يف اجتماع ال�سمار حول راو يخربهم بحكايات ال�شخ�صيات
الن�ضالية ،والق�ص�ص التي حتمل العظة والعربة ،بغية ا�ستفادة الأجيال ،و عبدامللك مرتا�ض
كانت له جتربة نقدية تطبيقية مع ال�صوت ال�سردي يف «�ألف ليلة وليلة» ،يف كتابه «�ألف ليلة
وليلة ،حتليل �سيمائي تفكيكي حلكاية حمال بغداد»((( .وقد يكون من باب ت�أثره بهذا النوع
من ال�سرد ،وغالب ًا مايكون هذا النمط من ال�سرد يحوي على حكاية داخل حكاية ،تعد الأوىل
�إطار ًا للثانية ،ورحم ًا ينبثق منه الق�ص واحلكاية ،وجتلى هذا الأمر يف روايتي مرتا�ض «وادي
الظالم» ،و»مرايا مت�شظية» ،اللتني مت بهما �إخبار احلكاية الرئي�سة عن طريق راو يتحلق حوله
جمموعة من النا�س ليحكي لهم احلكاية.
يف رواية «وادي الظالم» ،يتحلق �أبناء قبيلة اجللولية يف �أعياد الن�صر حول الأم زينب،
لتخربهم بحكاية القبيلة ،وال يفوت ال�سارد �أن يحكي حكاية الأم زينب ،كما يذكر �شيئ ًا من
�صفاتها ،التي تعد هي �صفات الراوي يف الق�ص�ص ال�شعبي ،فيقول« :كانت الأم زينب يف زهاء
الت�سعني من عمرها .وكانت تتخذ لها ع�صا متقادمة تتكىء عليها حني مت�شي ،و�سبحة تذكر
اهلل يف حباتها على د�أب �أهل هذا الوجه من الأر�ض يف االلتزام بطقو�س املت�صوفة يف الذكر
والتعبد .وكانت �أحفظ �أهل قريتها للأخبار ،و�أذكرهم للآثار ،و�أبرعهم يف الطب ال�شعبي،
(((
و�أقدرهم على مداواة املر�ضى بالأع�شاب والرقى».
وهذه موا�صفات مطابقة ملوا�صفات الراوي ال�شعبي املتعارف عليها يف الذاكرة ال�شعبية ،كرب
ال�سن ،واحلكمة ،وامليل �إىل متثل ال�صوفية يف حياة الراوي ،وغريها من املوا�صفات التي تن�ص
(((
عليها �إحدى الدرا�سات التي تخت�ص يف درا�سة «رواية الق�ص�ص ال�شعبي يف اجلزائر».
�إذن ال�سارد يتتبع طريقة �ألف ليلة وليلة يف ال�سرد ،تتوخى الأم زينب دور �شهرزاد يف رواية
احلكاية الأ�سا�سية ،التي جاءت بها من �أجل وعظ �أبناء اجليل اجلديد ،ليعتربوا وال يعيدوا
 )1د.عبدامللك مرتا�ض�« ،ألف ليلة وليلة ،حتليل �سيميائي تفكيكي حلكاية حمال بغداد»،
www.diwanalarab.com
 )2د.عبدامللك مرتا�ض ،رواية «وادي الظالم» ،دار الغرب للن�شر والتوزيع ،اجلزائر ،الطبعة الأوىل 2005م،
�ص5
 )3عبداحلميد بواريو« ،رواية الق�ص�ص ال�شعبي يف اجلزائر» ،جملة «الر�ؤيا» ،احتاد الكتاب اجلزائريني،
اجلزائر ،العدد الأول ربيع 1982م� ،ص16
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هنات املا�ضي ،فتحكي ق�صة الأجداد من �أبناء اجللولية ،الذين �أغراهم بريق ال�سلطة ،ف�أراد
كل منهم �أن ي�ست�أثر بامل�شيخة لنف�سه ،من �شيوخ القبيلة ،الوا�ضح من �صراع ال�شيخ حمدونة،
وابن عمه ال�شيخ املعظم� ،أو بالنزاع القائم بني القبيلة والقبيلة الأخرى املجاورة لهم ،والتي
تعي�ش على مراعيهم ،ليف�ضي هذا �إىل عدو �أ�شد وط�أة على القبيلة ،وهو �شبح الإرهاب ،املتمثل
يف �أبي هيثم� ،أمري جمموعة الإرهابيني ،الذي يحاول انتزاع احلكم من �شيوخ القبيلة ،بقتل
�أبنائها ،وممار�سة العنف عليهم ،وتتفجر �أحداث العنف باختطاف عائ�شة فتاة القبيلة،
اجلميلة املثقفة املتعلمة ،كرمز للدولة اجلزائرية ،التي يحاول اجلميع ظفر �سلطتها ،فيثور
�أبناء القبيلة وم�شايخها من �أجل فك �أ�سرها من �سطوة الإرهابيني.
هذه هي احلكاية باخت�صار �شديد ،فكيف ت�سنى لل�سارد عر�ضها عرب مئتي وثمان وثمانني
�صفحة ،هل كان ال�سرد موفق ًا� ،شائق ًا ،هل تعد هذه الرواية نقلة نوعية يف ال�سرد اجلزائري
املعا�صر ،خ�صو�ص ًا و�أن كاتبها هو من �أبرز النقاد العرب يف ال�سرد الروائي ،هذا يت�ضح من
خالل العر�ض التايل:
 )1كان ال�صوت ال�سردي يقدم من خالل �سارد عليم كلي املعرفة ،معرفته تتجاوز معرفة
جميع ال�شخ�صيات ،فهو الذي ي�صف ويعلق ويتحدث عن الأحداث ،عرب �سرد تابع ،يحكي
احلكاية بعد وقوعها ،كما حدثت الأم زينب يف بداية الرواية احلكاية حكاية الأجداد ،التي
تنتهي بنهاية الرواية ،فهي غاية ال�سرد و�أ�سا�س عن�صر الق�ص ،قائلة:
«هذه هي احلكاية ،يا �أوالد ،من �أولها �إىل �آخرها .وكما كنت تلقيتها عن جدي احلكيم
احلاج ب�شري الذي كان تلقاها عن �أجداده �أي�ض ًا ...وكما هي م�سجلة يف اخلزائن ال�سرية
(((
للم�شيخة العليا باملحرو�سة .هي بالتمام والكمال ،فهل كتبتوهما؟».
من العبارة يت�ضح �إن ال�ساردة متار�س ال�سرد التابع �أو الالحق ،حلكاية تعاقب على �سردها
الأجداد ،وهذا النوع من ال�سرد يكرث دوما يف الق�ص�ص ال�شعبي ،الذي يحكي حكاية منتهية
منذ زمن قدمي .وتعطي �صيغة املا�ضي النتهاء احلكاية الطابع الوعظي للمتلقي ،والرغبة يف
اال�ستفادة من درو�س املا�ضي.
 )2يقدم ال�صوت ال�سردي يف الن�ص من حيث درجة احل�ضور والغياب على ثالثة �أ�شكال:
�أ� -سارد �صريح :ويتمثل هذا ال�سارد يف الأم زينب التي تكون �شخ�صية �أ�سا�سية يف احلكاية
الإطار� ،شخ�صية الراوية التي حتكي حكاية قبيلة اجللولية ،ت�شارك القبيلة يف �أعياد
الن�صر ،يبد�أ ح�ضورها يف بداية الن�ص حتى نهايته.
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ب -ال�سارد �شبه الغائب :هي الأم زينب التي ت�سرد �أحداث حكاية القبيلة كاملة ،كما �سمعتها
من الآباء والأجداد ،هي لي�ست غائبة لأن ال�سارد ي�ستطيع حتديد مكانها يف الن�ص ،امر�أة
حتتفل ب�أعياد امليالد مع �أبناء قبيلتها ،لها حكايتها اخلا�صة التي تختلف عن غريها من
احلكايات.
ولكنها تختفي يف احلكاية ،فال ت�شكل �أحد �شخ�صيات و�أحداث احلكاية التي ترويها على
م�سامع الأبناء ،فال ي�ستطيع القارئ �أن يلتم�س منها �إال اللغة التي حتكي بها ،وال�ضمائر التي
ت�ستخدمها يف ال�سرد ،وهي يف احلقيقة متنوعة ،فال تكتفي الأم زينب ب�ضمري واحد من
أنت� -أنتما – �أنتم).
ال�سرد ،فت�ستخدم �ضمائر الغائب واملخاطب( :الهوَ � -
أنت – � ِ
مما يحمل داللتني خمتلفتني ال�ستخدام كل �ضمري من �ضمائر ال�سرد ،فماهو معروف
�إن �ضمري الغائب ،يدل على احلديث �أن �أ�شخا�صا غائبني لهم دور �أ�سا�سي يف ن�سج �أطراف
احلكاية ،كما �أنه �ضمري ي�شي بحيادية ال�سارد وعدم تدخله يف جمريات احلكاية� ،أو �إعطاء
�أحكام م�سبقة على ال�شخ�صيات ،كما ي�ؤهل ال�سارد للتحكم وال�سيطرة على املجتمع الروائي،
(((
على حد قول �سمر روحي الفي�صل.
كما ا�ستخدمت الراوية �ضمري املخاطب يف الن�ص ال�سردي ،هذا ال�ضمري نادر اال�ستخدام
بني �ضمائر ال�سرد املعتادة يف �إي�صال ال�صوت ال�سردي ،وهو يعود مبخيلة املتلقي �إىل �أ�سلوب
كتاب العرب القدامى مثل عبد القاهر اجلرجاين يف كتابه «دالئل الإعجاز» الذي يخاطب فيه
قارئه ال�ضمني ،عرب �ضمري الـ»�أنت» ،لكي يدخل معه بحوار �صريح ،كما يظهر هذا الأ�سلوب
عند طه ح�سني يف كتابه «الأيام» فيعمد �إىل املزج بني ال�ضمائر :الغائب واملخاطب ،على �سبيل
حوار الإن�سان مع ذاته ،عرب �ضمري الأنت ،فتتحاور الأنا الآنية ،وقت كتابة احلكاية ،مع �أنا
املا�ضي ،التي ت�شكل الأنت ،الآخر الذي يخاطبه الأنا ،ليختلف معه �أو يتفق ،يحا�سبه �أو يقف
معه ويحن �إليه ،وهذا الدور الذي قام به ا�ستخدام الأم زينب للأنت ،فهي ت�سائل رموز املا�ضي
وحتا�سبهم على تق�صريهم يف حق الوطن وتكالبهم على ال�سلطة ،ون�سيان م�صلحة املواطن
العادي� ،إن مل يكن تدمريه.
ج -ال�سارد املتخفي :وهو ال�سارد الذي قام ب�سرد احلكايتني ،احلكاية الإطار ،واحلكاية
الرئي�سة ،وهو �سارد غري وا�ضح املعامل ،وغري حمدد املكان ،واتخذ الالموقع موقع ًا له،
وات�صف بكونه �سارد ًا كلي املعرفة يعرف ال�شخ�صيات كلها ،ومتعلقات احلكاية ،وتفوق
معرفته معرفة ال�شخ�صيات كلها ،ولذلك يجده القارئ �سارد ًا غري مب�أر؛ لأن معرفته
 )1د�.سمر روحي الفي�صل ،مرجع �سابق� ،ص29

250

تفوق معرفة ال�شخ�صيات نف�سها ،يقدم نف�سه عرب �ضمري الهو ،ويتوخى �أ�سلوب ال�سرد
املو�ضوعي ،ليعلم ما�ضي وحا�ضر وم�ستقبل �شخ�صياته ،وي�ست�شرف وي�ستبق الأحداث،
من خالل حلم املعلم �أحمد:
«ر�أيت عائ�شة وقد خرجت يوم ًا من البيت ومل تعد ..وظلت زمن ًا طوي ًال مفقودة ثم عادت
�أخري ًا وهي ك�أنها جريح ...ر�أيتها وقد انق�ض عليها ذات يوم ن�سر عظيم من ال�سماء .ثم
(((
طار بها يف الف�ضاء ال�سحيق».
وبالفعل يتحقق احللم فيختطف الإرهابي �أبو هيثم عائ�شة ،فتتفجر �أحداث احلكاية،
ويهب اجلميع لإنقاذ عائ�شة ،وفع ًال يتم �إنقاذها .احللم على الرغم من �إنه �أ�ضفى على
الن�ص طابع ال�سرد التكهني واال�ستباقي� ،إال �إنه حرم املتلقي من عن�صري الده�شة واملفاج�أة،
و�أعطاه الإح�سا�س ب�آلية الأ�شياء ،وعالقة ال�سببية املرتتبة على احللم والأحداث التي تليه.
وت�شارك الباحثة باحثة �أخرى يف هذا الر�أي ،هي �آمنة يو�سف يف كتابها «تقنيات ال�سرد يف
النظرية والتطبيق» ،فتقول عن نف�س التقنية« :وكما يقوم مثل هذا اال�ست�شرا(ق) امل�سبق
للأحداث الروائية .بقتل عن�صري :الت�شويق واملفاج�أة ،الفنيني وال�ضروريني جلذب القارئ
و�شد اهتمامه .غري �أنه ـ مع ذلك ـ ا�ست�شراف ت�سمح به الر�ؤية اخلارجية يف �أ�سلوب ال�سرد
(((
املو�ضوعي (التقليدي) وتقنية الراوي العليم بكل �شيء».
وكالم الباحثة يف�ضي �إىل �سمة من �سمات ال�صوت ال�سردي ،وهي طبيعة ومنط ال�سرد،
فال�سرد هنا �سرد مو�ضوعي؛ لأن امل�ؤلف من خالل ال�صوت ال�سردي ،املتجلي بالأم زينب ،كان
يحيط بكل متعلقات احلكاية ،وال�شخ�صيات ،بل �إنه حتى �أفكار ال�شخ�صيات وحوارها الذاتي
ومناجاتها النف�سية كان على علم ودراية بها ،فال ترتدد الأم زينب يف �سرد �أفكار ال�شخ�صيات
(((
واملونولوج النف�سي الذي برز �أكرث مابرز لدى عائ�شة و�أبيها املعلم �أحمد.
كذلك كان ال�سارد يف الرواية غري مب�أر ،ملا تتجاوزه معرفته معرفة ال�شخ�صيات نف�سها.
فيما �سبق ذكره �أقرب مايكون للقوالب الأ�سا�سية التي يتحرك من خاللها ال�سارد ،منط
ال�سرد ،التبئري ،والعالقات الزمنية يف ت�صنيف ال�سرد ،ولكن ثمة نقطة هامة ،جتلت يف
ال�صوت ال�سردي ،وهي مدى م�صداقية ال�سارد يف تقدمي الأحداث وال�شخ�صيات وف�ضاء
الن�ص ،وم�صداقية ال�سارد يف �أب�سط معانيها هي« :مدى �صدقه يف ما ي�سرد من �أحداث،
ويقدم من تعليقات و�أحكام .فال�سارد الثقة «ال�سارد ال�صادق» هو ال�سارد الذي يفرت�ض
 )2الرواية� ،ص73
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القارئ (ال�ضمني) �أنه يقدم �سرد ًا موثوق ًا به فيما يت�صف بحقيقة العامل التخييلي� .أما
ال�سارد غري الثقة .فهو ال�سارد الذي ي�شك القارئ (ال�ضمني) يف م�صداقية �سرده»((( .ويبدو
�إن ال�صوت ال�سردي يف الرواية قد وقع يف كثري من الأخطاء ال�سردية ،التي �أفقدت الن�ص
متا�سكه وم�صداقيته �أمام املتلقي ،وهذا يربز من خالل املالمح التالية:
 )1خلط ال�سارد بني حقائق عامله التخييلي:
قام ال�سارد ب�سيئة من م�ساوئ ال�سرد ،وهي اخللط بني احلقائق واملعلومات ،مما ي�ؤكد
عدم تفطن ال�سارد ،الذي يحاول من خالل �ضمري «الهو» ،ال�سيطرة على عامله التخييلي،
ولكنها كانت جمرد حماولة عابثة ،باءت بالف�شل ،من خالل خلطه بني الأمور ،فال�سارد يقدم
عائ�شة ابنة املعلم �أحمد على �سن واحدة ،على الرغم من �أن احلكاية بد�أت منذ مئة �سنة،
�أي مدتها مئة �سنة� ،شهدت تعاقب �أجيال على القرية ،ومعارك وحروب خارجية وداخلية
�شهدتها القبيلة و�صو ًال ملرحلة العنف امل�سلح ،وعائ�شة يبقى عمرها ثماين ع�شرة �سنة ،ال
يتغري �سنها تبقى تلك الفتاة الن�ضرة ال�شابة التي ال تغريها احلوادث وال�سنون ،لأن عائ�شة يف
ال�صفحة ( ،)39تقدم ب�صورة الفتاة اجلميلة املتعلمة املثقفة ،التي يختطبها ال�شيخ حمدونة
لنف�سه ولكنها ترف�ضه ،تبقى على هذا ال�سن ،حتى بعد مرور اال�ستعمار الفرنا�سي (كما
ي�صفه ال�سارد كرمز لال�ستعمار الفرن�سي على اجلزائر) ،وينق�ضي ،بعد مرور مئة عام ،وال
يتغري عمر عائ�شة ،وال يتغري الأ�شخا�ص ،وال تتعاقب الأجيال يبقون على حالة واحدة ،وهيئة
معينة ال تتباين ،فيقول �أبوها وقت علمه باختطافها« :هي ،واهلل ياجماعة ،هي ابنتي عائ�شة!
اختطفوها! يا اهلل ! ماذا �ستفعل �أمها بامل�أ�ساة! ابنتي عائ�شة تختطف وهي ملا تكمل الثامنة
(((
ع�شرة من عمرها».
كما يتحدث ال�سارد عن خطبة ال�شيخ حمدونة لوطفاء بنت ال�شيخ رغبان ،قبل اال�ستعمار
من بني فرنا�س يف �صفحة ( ،)39ثم يعود ال�صوت ال�سردي ويذكر حدث اخلطبة �إبان فرتة
العنف امل�سلح((( ،ولذا يجد القارئ نف�سه �أمام راو للحكاية غري مقنع ،وغري مدرك مل�سار
الأحداث ،وال يقف هذا اخللط �أمام ق�ضية عائ�شة وحدها ،ولكنه يتجاوز �إىل اخللط بني
�أ�سامي ال�شخ�صيات ،ويكمن هذا يف خلطه بني ا�سم املر�أة التي اختطفها الإرهابيون ،فهي
ا�سمها رحمة« :ويخرج الرجال جميع ًا �إىل ظاهر الغابة ،ماعدا اثنني منهم ظال يحر�سانكما،
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�أنت ورحمة .(((»..فتن�سى ا�سمها يف مو�ضع �آخر فت�سميها بوردة« :لعل وع�سى حاويل! ..ف�إذا
(((
جنحت من الإفالت من اجلحيم فال تن�سي �أختك الكربى ،وردة!.»..
 )2انعدام النموذج يف �شخ�صيات الرواية:
يق�صد بالنموذج هنا� ،أن تقدم كل �شخ�صية من �شخ�صيات الرواية منوذج ًا ومثا ًال على
حالة �إن�سانية تعرب عن ذاتها ،تتباين مع البع�ض وتختلف ،كل �شخ�صية تعرب عن �أخالقها
ر�ؤيتها اخلا�صة يف احلياة ،طبقتها االجتماعية والبيئة التي حتمل �صفاتها ،والت�شخي�ص
تقريب ًا تال�شى يف الرواية ،فمعظم ال�شخ�صيات يف الن�ص تتكلم ب�صوت واحد وبوعي واحد،
املر�أة اجلاهلة يت�ساوى منطقها مع ال�شخ�صيات املثقفة ،تتكلم بنف�س اللغة والنربة واملنطق،
وال�شيخ الرثي يت�ساوى مع الفقري ،الإرهابي مع �شيخ القبيلة مت�ساويان يف املبد�أ والهدف ،وخري
مثال على هذا حوار املعلم �أحمد ،رئي�س جمعية الدفاع عن حقوق املر�أة ،واملر�أة الب�سيطة غري
املتعلمة التي جاءت ت�شكو زوجها:
«ظني خري ًا ،يا�سيدتي!
اهلل! ما �أحالها كلمة! لأول مرة يخاطبني رجل يف اجللولية بهذه الكلمة احل�ضارية ...بل
ترى كل واحد منهم ك�شيخ احلي يقول :يا امر�أة! وزوجي يقول يل حني يغ�ضب ،وهو يغ�ضب
�أكرث مما ير�ضى :يا مره! اهلل ما �أحلى كلمة «�سيدتي» تعطي للمر�أة كرامتها وترقي وجودها
(((
يف املحرو�سة ،فت�صبح هي �أي�ضا ب�شر ًا!.»..
امر�أة قروية ب�سيطة غري متعلمة ،كيف لها �أن تعي م�صطلحات مثل ( :الكلمة احل�ضارية،
ترقي وجودها) ،كما �إن الو�ضع الذي جاءت �إىل رئي�س اجلمعية لت�شكوه ،ال ي�سمح لها بفل�سفة
الكلمات التي ت�سمعها� ،أو النقا�ش يف و�ضعية املر�أة يف القبيلة.
وغري هذا ف�إن هناك م�صطلحات ذكرتها ال�ساردة ،ال تتالءم وف�ضاء الن�ص ،والفرتة
الزمنية التي عربت عنها الرواية ،النظام القبلي الذي تخ�ضع له القبيلة ،كيف يف�ضي �إىل
�إن�شاء جمعية حلقوق املر�أة ،وهم يرف�ضون �أ�ص ًال حتى تعليم املر�أة ،ولب�س الفتاة عائ�شة
الذي ال يغاير لب�س احلياة الع�صرية الآن ،بل �أن الذين يعي�شون يف نظام قبلي ال و�سائل نقل
وال موا�صالت ،كيف يت�سنى لهم معرفة مايحيط بالعامل من تغريات ،مايحدث بفل�سطني،
(((
واملخرتعات احلديثة من طائرات و�أ�سلحة فتاكة.
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 )3انهيار جهاز ال�سارد القيمي:
ويكون ذلك عندما تتباين قيم ال�سارد ،وقيم امل�ؤلف ال�ضمني للن�ص((( ،وهذا مت يف الن�ص
عندما حتولت �شخ�صية املعلم �أحمد ،من رجل منا�ضل مكافح ،مثقف ملتزم ،يحاول الإ�صالح
والتغيري ،وتطوير �أهل قبيلته� ،إىل رجل يهوى جمع املال ،ينبذ كل القيم الروحية التي اعتنقها
لفرتة طويلة ،لي�صبح جمرد تاجر جامع للمال ،نابذ كل الأخالقيات التي حر�ص عليها فكره
عامل الكتب ،ونبذ �أ�سرته ،وحياته القدمية ،لرغد العي�ش وحياة الرتف ،ب�سبب حادثة اغتيال
تعر�ض لها ،جعلته يودع مهنة التعليم غري �آ�سف عليها« :مل �أعد قادر ًا على التعليم ،وكفى..
�ألي�س مقتي مهنة التعليم مربر ًا كافي ًا؟ مل يعد هذا التعليم يوفر يل �شيئ ًا ،ال اللقمة الد�سمة،
(((
وال املنزلة االجتماعية الكرمية!».
ال�سارد هنا يعرب عن هزمية املثقف �أمام تيار ال�شر الذي يحاول �أن يكون بروميثيو�س �سارق
النار ،ولكن الظروف و�سلطة القمع تقمعه ،ولكنه مل يكن موفق ًا يف نقل هذه ال�صورة ،لأنه نقل
القراء بني النقي�ضني ،الطرف الأول املعلم وهو م�ؤمن مببادئه وقيمه ويدافع عنها �أ�شد دفاع،
والطرف الثاين هو �صورة املعلم ال�سلبي ،الذي انهزم �أمام �أول �صدمة ،فك�شف عن ثقافة ه�شة
غري عميقة ،تتوارى خلف الأحداث وامل�شاكل ،فبد ًال من �أن تكون ثقافته �سبي ًال حلل امل�شاكل،
ومواجهة ال�صعاب ،تكون هي �أول من يفر عن مواجهة ال�صراعات والتناق�ضات .ولكن امل�ؤلف
ال�ضمني �سيحل يف اجلانب االيجابي ،من �شخ�صية املعلم يف بداية احلكاية ،وبناء عليه حدث
التناق�ض بني قيم امل�ؤلف ال�ضمني ،وقيم ال�سارد .وهذا الن�ص وبهذه النظرة ال�سلبية للمثقف،
�سيغاير �صورة املثقف يف جمموع الروايات التي تناولت �صورة املثقف اجلزائري وقت الفتنة
و�أحداث العنف� ،إذ �إنها ر�سمت املثقف وهو ينا�ضل عن احلقيقة حتى املوت ،مثل عبد احلق
يف رواية «فو�ضى احلوا�س» ،وح�سي�سن يف رواية «حار�سة الظالل دون كي�شوت يف اجلزائر»،
وجمموعة ال�صحفيني يف رواية «متاهات ليل الفتنة».
بالإ�ضافة �إىل ما�سبق ذكره ،تربز الر�ؤية الإيديولوجية �سافرة �إىل �أق�صى درجة ،حتى
الرموز نف�سها �أ�صبحت مبتذلة ،ومل ت�ضفي على الن�ص �أية قيمة جمالية ،ومل حتمل طابع
الغمو�ض امل�شوق للقارئ ،بل هي تقدم نف�سها �سهلة �إىل القارئ ،فريمز باجللولية �إىل اجلزائر،
واال�ستعمار الفرن�سي بقوله قبيلة بني فرنا�س ،وقبيلة بني حمدون للدول املجاورة التي تتدخل
بال�ش�ؤون الداخلية للجزائر ،وعائ�شة رمز الوطن كذلك .كما �أ�شار للأحداث التاريخية التي
�شهدتها اجلزائر ،وبذلك ت�صبح الرواية تابعة �إىل منط ال�سرد القدمي التقليدي ،الذي يقدم
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الرواية التاريخية ،لت�سجل فرتة زمنية معينة بكل جتلياتها و�إرها�صاتها ،وك�أن قارئ الن�ص
�أمام كتاب تاريخي ت�سجيلي ،ولي�س �أمام ن�ص تخيلي يثري العاطفة واخليال �أكرث منه كتاب ًا يف
التاريخ ،مما يحرم الن�ص من �سلطة احلكي التي ت�شد متلقيه ،ب�سبب الر�ؤية الأيديولوجية
املت�ضخمة ،والهنات التي وقع فيها ال�سارد ،من �أخطاء يف عر�ض احلقائق ،و�إخفاق يف تقدمي
النماذج الناجحة ل�شخ�صيات الرواية.
كل ما �سبق ذكره «�أال تفقد مثل هذه املكائد ال�ساذجة ،واخلامتة ال�سعيدة وتوجيهاتها
الرتميزية املبا�شرة ،هذا العمل الكثري من ر�صانته وم�صداقيته ،وتلحق حبكته ومنطقه
(((
ال�سردي مببالغتها ،و�سذاجة �أحداثها و�شخ�صياتها ـ �أو ت�سذجمهما ـ امل�سرفني».
والغريب يف الأمر �أن مثل هذا العمل ال�سردي يبدر من �شخ�صية �أكادميية حتاول التنظري
والتطبيق لنظرية ال�سرد يف الوطن العربي ،الناقد عبد امللك مرتا�ض ،فكيف للقارئ �أن يتقبل
هذا اخلط�أ الفادح من متخ�ص�ص يف الرواية ،لو بدر من هاو وموهوب لكان التم�س العذر له،
ولكن ناقد ًا مثله متخ�ص�ص ًا يف النقد وله كتاب «يف نظرية الرواية» كيف يغتفر له القارئ مثل
هذا الأمر ،وهو يقول يف �إحدى املقاالت« :فحاولنا �أن نعالج هذه الأمور يف كتاب (يف نظرية
الرواية) وحتدثنا عن الرواية من حيث :ماهيتها ،وتعريفها .وحتدثنا عن الزمان ،وحتدثنا
عن احليز (املكان) .و حتدثنا عن ال�شخ�صية ،وعن ال�سرد ،وعالقته بالو�صف ،وحتدثنا عن
عالقة الرواية بالأجنا�س الأدبية الأخرى مثل ال�شعر»((( .يبدو �إن التنظري غري التطبيق ،و�إن
الإبداع موهبة �أكرث منه درا�سة وممار�سة .وقد يلتم�س القارئ �سبب ًا �آخر يف �ضعف الن�ص
ال�سردي لدى مرتا�ض ،هو �إنه مل يتجاوز كتابة روايته ذات املائتي وثمان وثمانني �صفحة ،مدة
ال�شهر ،كما ي�سجل ذلك يف نهاية روايته:
«وهران ،تاريخ االبتداء يف الكتابة 16 :دي�سمرب 2004م ،تاريخ االنتهاء منها 23 :يناير
ً (((
2005م يف ال�ساعة الواحدة وثالث و�أربعني دقيقة ،زواال».
 )2ح�ضور تيار الوعي يف «بخور ال�سراب» و»�شرفات الكالم»:
ات�سم ال�صوت ال�سردي يف كل من «بخور ال�سراب» لب�شري مفتي ،و «�شرفات الكالم» ملراد
بوكرزازة ،بح�ضور هذا النمط من ال�سرد ،الذي يتيح فيه ال�سارد لنف�سه احلوار مع ذاته،
 )3د.جهاد ناع�س عطا « ،قراءة خالفية يف م�شكالت ال�سرد الروائي يف عدد من الن�صو�ص والتجارب
الروائية العربية ،والعربية ال�سورية املعا�صرة» درا�سة ،من�شورات احتاد الكتاب العرب� ،سوريا ،دم�شق،
الطبعة الأوىل 2001م� ،ص252
 )4د.عبد امللك مرتا�ض« ،ال توجد نظرية نقد عربية والنقاد العرب عالة على الغرب»،
www.almotamar.net
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وا�ستدعاء احلكي من ذاكرته املثقلة بالذكريات والآالم .هذا النمط من ال�سرود يف الوطن
العربي ظهر متيمنا بعملني هامني يف الرواية العاملية ،هما روايتي «عولي�س» ،و»�صورة الفنان
يف �شبابه» جليم�س جوي�س ،اللتني �أثرتا ب�صورة مبا�شرة وغري مبا�شرة على الرواية العربية،
(((
كما ين�ص �صالح �صالح يف كتابه «�سرد الآخر».
وهو منط ال يقوم ال�سارد فيه بالتف�صيل يف �شخ�صيات حكايته ،وف�ضاء ن�صه� ،إمنا يغو�ص
يف �أناه اخلا�صة ،يهذي ،ي�صرخ ،ترتع�ش ذاكرته بني موت الروح ،وحياة اجل�سد ،يريد اخلال�ص
من خالل احلكي والبوح وتطهري الذات ،فهو ي�شتغل على وتر الأنا« ،حيث يجري تقليب الأنا �أو
تقبلها بني عدد ي�صعب ح�صره من اللبو�سات التي ميكن لكل منها �أن يتخذ لبو�س ًا الآخر ،ثم
(((
يعود للأنا ال�سابقة نف�سها� ،أو لأنا خا�صة ب�آخر ،خالل برهة �سردية واحدة».
من خالل �شكل ق�ص�صي مق�صور على �شخ�صية واحدة ،حتكي ذاتها ،ومن يحيط بها ،وكل
ما يطفو على ذاكرتها املت�شظية ،عرب �ضمري الأنا�« ،أو عرب تطعيم الرواية بف�صل �أو �أكرث ،يتم
�سرده ب�صورة هذيانية� ،أي من خالل دفع ال�شخ�صية الرئي�سة� ،أو �سواها� ،إىل حالة الهذيان،
حالة مو�ضوعية تتيح ملن يهذي �أن يتحدث مثلما ي�شاء ..وكيفما اتفق»((( .ومن هنا ي�ستطيع
ال�سارد التعبري عن �أخ�ص الدقائق والأفكار ،من دون �أن يتيح ل�سائل ي�ساءله ويحا�سبه على
�أفكاره �أو ماقد بدر منه من ت�صرفات ،لأنه كان مير يف حالة هذيان ،وجنون ،ي�ستنطق منطقة
الال�شعور والالوعي ،من �أجل اخلال�ص من ثقل الذاكرة ومن ثقل الوعي ،كما قال عنه الكاتب
الفرن�سي ادوار دي جاردان ب�أنه:
«و�سيلة �إىل �إدخال القارئ مبا�شرة يف احلياة الداخلية لل�شخ�صية ،دون �أي تدخل من
جانب الكاتب بال�شرح �أو التعليق ..وب�أنه التعبري عن �أخ�ص الأفكار التي تكمن يف �أقرب مو�ضع
(((
من الال�شعور».
هي كتابة مبثابة قتل و�إبادة للذاكرة املحملة باجلراح ،يتذكر فيها ال�سارد وي�ستح�ضر
ال�صور يف �أمل وم�شقة ،ت�سعفه الذاكرة يف �أحيان وتخذله يف �أحيان كثرية .واملونولوج يت�ضح
من خالل الن�صني التاليني:
�أ -رواية «بخور ال�سراب»:
ون�ص «بخور ال�سراب» ال ي�صعب على قارئه ك�شف مالمح هذا التيار من خالل ال�سارد/
 )1د�.صالح �صالح�« ،سرد الآخرالأنا والآخر عرب اللغة ال�سردية» ،املركز الثقايف العربي ،املغرب ،لبنان،
الطبعة الأوىل 2003م� ،ص71
 )2ال�سابق� ،ص71
 )3ال�سابق� ،ص71
� )4آمنة يو�سف« ،تقنيات ال�سرد»� ،ص76
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البطل ،ذي الذاكرة املري�ضة املرتع�شة ،ف�أول �صفحة من �صفحات الرواية تعلن �أن القارئ
�أمام �سارد �ضعيف مهزوز ،يريد �أن يحكي ويبوح ،ولكن الذاكرة ال ت�سعفه ،يعي�ش يف زمن �آخر
ويف �أنا مغايره لأناه:
«كنت �أقر�أ ،هذا ما �أذكره الآن ،مل متت ميعاد يف الليل ،رمبا يف الفجر ،ل�ست مت�أكد ًا من
ذلك التوقيت ..كنت منهك ًا ،حزين ًا ،بارد ًا .ج�سدي �صقيع ووجهي مدجج ب�أحالم ماتت يف
زمن �آخر..
املوت هو الذي يوحدين بهذه احلالة ..الآن ،مثل الفرا�شات قد �أحترر و�أطري ،قد �أ�صبح
�شخ�ص ًا �آخر ،روح ًا حملقة وقد ال يحدث من كل هذا �إال الإح�سا�س .ترتاكم امل�شاعر فوق
بع�ضها البع�ض ..ترتاكم .تنخلق ف�سحات جديدة� ..أق�صد اختناقات قاتلة .حتت ركام الأهواء
والأوهام� ،أنطمر حتى ال يبقى مني غري دوي الرعب ،جنون الكالم ،هو�س الالمعنى ،مر�ض
(((
الذاكرة .ع�صاب الأحالم.»..
�إن لغة ال�سارد حتمل حمولة داللية كبرية تدلل على تزعزع ال�سارد وعدم متا�سكه ،من مثل
قوله« :جنون الكالم ،هو�س الالمعنى ،مر�ض الذاكرة ،ع�صاب الأحالم» ،كما ت�ؤذن بوجود
�شخ�ص ع�صابي ،ال ي�ستطيع القارئ �أن يناق�شه يف معلوماته وحقائق عامله التخيلي التي
يقدمها� ،أو يطلب منه �سرد ًا متما�سك ًا ،بل يتوقع �أن تكون �أحداث الرواية قفزات بني الوعي
والالوعي ،بني ماهو �آين ،وماهو ما�ض �سحيق ،و�سيكون ال�سارد م�شكوك ًا يف م�صداقيته،
ومعرفته حمدودة لأنه مير مبرحلة ع�صاب ،وجنون وعلى حافة �إنهيار ،مثله مثل �سارد رواية
«املر�أة والقطة» للأديبة ليلى العثمان حمدود املعرفة ،لأنه على حافة �إنهيار عقلي ب�سبب عنف
(((
الأحداث التي لقيها من قتل عمته لزوجته.
�إال �أن ال�سارد ،وعلى الرغم من كل هذا ،ف�إنه يتما�سك �أمام �شريط الذكريات ،وي�صمد
ليقدم �سرد ًا تابع ًا ا�سرتجاعي ًا ،يجعل من موت ميعاد احلبيبة ،حلظة ا�سرتجاع حكاية ال�سارد
منذ بدايتها حتى نهايتها ،مع مراعاته للرتتيب الزماين للحكاية ،فيبد�أ بذكر م�شكلته مع والده
غريب الأطوار ،وهروبه من املنزل والعي�ش عند جدته ،التي ت�شكل له مناخ ًا منا�سب ًا للدرا�سة
والتفوق ،ويدخل كلية احلقوق ،ويرى من حوله الطالب الثوريني� ،أو الطالب امل�شغولني بق�ص�ص
الع�شق والغرام ،فيبحث عن نف�سه فال يجده ينتمي لأحد من الفريقني ،مما يك�شف عن خواء
يف روحه ،يحاول �أن يجد له هدف ًا يف احلياة في�شغله فال يجد ،حتى عندما يحاول الثوري
 )5ب�شري مفتي ،رواية «بخور ال�سراب»،من�شورات االختالف ،اجلزائر ،الطبعة الأوىل 2004م� ،ص6
 )6د.مر�سل العجمي« ،اخلطاب الروائي يف الكويت� :أمناط العنونة وم�ستويات ال�صوت ال�سردي» ،مرجع
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خالد ر�ضوان �إثارة روح املقاومة وحب الوطن فيه ف�إنه يف�شل ف�ش ًال ذريع ًا ،وال يحب احلياة �إال
عندما تظهر ميعاد يف حياته فيحبها ،ويح�س بربيق احلياة ووهجها ،ولكنه �شخ�ص متخاذل
منهزم يف ذاته ،و�شخ�صية متثل املثقف �أو الإن�سان الإ�شكايل ،الذي يعرف ويدرك ،ولكنه
جمرد �إدراك بحت ،يح�س بالعاطفة واحلب ولكنه ال يفعل �شيئ ًا من �أجل احلب ،بل يهرب من
ميعاد ،ويتخاذل عن حمايتها ،فار ًا �إىل �أ�ساطري وخرافات املا�ضي ،ويحيي الطقو�س ال�صوفية
يف قريته ،ويعيد بناء قبة جده املعزوز ،ظن ًا منه ب�أنه يت�صالح مع املا�ضي ،فال يجد �ضالته،
في�سابق الزمن من �أجل اللحاق بالزمن احلا�ضر ،ولكن بعد فوات الأوان ،بعد مقتل ميعاد،
وتخاذله عنها وهي يف �أم�س احلاجة �إليه .فيعي�ش بعدها �آالم الروح و�أمل الفقد ،فيم�ضي وقته
بني احلانات والراق�صات الالتي يرق�صن على وتر الفجيعة والأمل ،ليهذي و يتداعى حكيه بني
�شطحات الذاكرة املمزقة من هنا وهناك ،وينتهي مثلما ابتد�أ بنف�س الهاج�س:
«خرية تت�أملني بفزع �سمعت طلق ر�صا�ص من خلفي مل �أنظر لوجهي يف املر�آة ال�صدئة
املقابلة يل ..حانة الأقوا�س الأ�صوات الر�صا�ص احلاج موحا غنية موم�س الرميي�شلي �ضو�ضاء
ر�أ�سي ..مل �أ�س�أل من قتل من؟ ر�أيت دمي ي�سيل و�أنا التفت لأعرف من القاتل ،كان ر�أ�سي قد
غام ،وعيناي تفتحتا على الأفق ،كنت قد مت»(((� .إال �إن اجلديد الذي يقدمه ال�سارد هو
الكتابة واال�ستمرار يف ال�سرد حتى بعد مقتله و�إطالق الر�صا�ص عليه ،وهل يعترب هذا من
باب اخليال الأدبي وحرية التعبري واالبتكار والتجديد على م�ستوى ال�شكل وامل�ضمون ،في�سرد
املتوفى حكايته� ،أم لأن ال�سارد ع�صابي �أ�ص ًال ،وحمدود املعرفة ،ف�إنه يتوقع منه غري املتوقع،
يهذي ويتحدث كيفما ي�شاء.
وال�سارد كذات حتكي حكاية ،ف�إنه البد لها من االحتكاك مع الآخر ،والبد �أن يختلط
�سردها مع �سرد الآخر ،وتتمازج �أطراف حكاية ال�سارد مع ذوات الآخرين ،في�سرد ال�سارد
حكاية �أ�صدقائه ،رفقاء الدرب الذين بفقدهم �أ�صبح وحيد ًا يف احلياة ،فقدهم �أمام �آلة القتل
التي حت�صد الكل الثوري خالد ر�ضوان ،والأ�ستاذ اجلامعي حداد ،الذين �شكلوا النقي�ض من
توجه ال�سارد و�شخ�صيته� ،شخ�صيات ينا�ضلون من �أجل الوطن ،ويقتلوا على �أيدي الإرهابيني،
الطرف الثالث من املعادلة .لي�أتي ال�سارد ويعلن احلياد لينجو ولكنها كانت حماولة عابثة لأنه
�سيخ�سر احلبيبة والأ�صدقاء ،ويعي�ش حلظات الفقد والفجيعة ،وال ميلك �إال احلكي ،عن ذاته
وذوات الآخرين ،ولذلك مل يذكر ال�سارد خرب �إ�صابته يف الر�صا�ص حتى ذكره لقتل ميعاد
احلبيبة ،والأ�صدقاء ،فاحلكاية �ضرورية لل�سارد على الرغم من موت روحه لأن« :احلكاية
خرب ،والبد لكل خرب من خمرب .وال ميكن لغري احلي �أن يحكي .فال حكاية بدون حياة� .إن
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احلكاية بالتحامها باحلياة على هذا النحو الوجودي ت�سمح بالقول �إن ال حياة بال حكاية.
فلي�س غري الناجني يخربون فظائع ماعانوه وينقلون �أخبار الآخرين ،حتى �أولئك الذين ق�ضوا،
(((
في�ؤمنون التوا�صل ويتجاوزون قطيعة املوت».
ولأن منط ال�سرد ،هو ال�سرد الالحق ،الذي يتخذ من تيار الوعي ،منطلق ًا يتوخاه يف بوح
الق�ضية ،ف�إن ال�ضمري امل�ستخدم يف ال�سرد ،هو �ضمري املتكلم ،الـ «�أنا» ،هذا ال�ضمري الذي
ي�ساهم بدور كبري يف ك�شف جوانب البعد ال�شخ�صي يف حياة املتكلم� ،إنه ال�ضمري الذي
يتحرك على �أوتار الوعي والالوعي ،الفرح واحلزن� ،ساعي ًا يف حماولة �إيهام القارئ بواقعية
الأحداث التي مر بها ،والتي هي يف نهاية املطاف حرب على ورق ولعبة لغوية يتقنها الروائي.
يحكي ال�سارد احلكاية ،ويح�ضر يف غالب �أجزاء احلكاية ،فهو �سارد �صريح كلي احل�ضور،
(((
ولكنه ينطلق من ر�ؤية حمايثة ،لأنه «يعرف نف�س القدر الذي تعرفه ال�شخ�صية».
كما �سيت�شكل �سرد مب�أر من الداخل ،متعدد التبئري ،لأن ال�سارد ال يعلم بالأخبار املتعلقة
بال�شخ�صيات �إال بعد �أخذها منهم مبا�شرة� ،أو اال�ستماع �إليها من طرف �آخر ،فموت ميعاد
يعلم منه عن طريق رجل الأمن ،و�أخبار �صديقيه ،ال يعلم بها� ،إال عندما يقابلهما� ،أو ي�سمع
من �أحد الأطراف عنهما ،ومن هنا ف�إنه �سيفلت من �أ�سئلة القارئ التي تالحقه ،من �أين
علمت وماهو م�صدر معرفتك؟ وال يرتك جما ًال ملن يريد �أن ي�شكك يف م�صداقيته ،هذا من
ناحية ،ولكن من ناحية �أخرى قد يكون ال�سبب يف ذلك هو �ضعف ذاكرة ال�سارد املتال�شية
خلف الأحزان ،فلذلك هو يعتمد يف معرفته و�سرده امل�صادر الأ�سا�سية ،متجاوز ًا الن�سيان
وعرثات الذاكرة.
ويف طريقة �أخرى يتو�سل بها ال�سارد يف �سرد احلكاية ،هي طريقة الر�سائل املتبادلة بني
ال�سارد و �صديقه الأ�ستاذ اجلامعي والروائي ،املهدد باملوت ،ليتكون هذه الر�سائل خطاب ًا
�آخر يف الرواية ،يت�آزر وخطاب ال�سارد الأ�سا�سي لتقدمي احلكاية ،ب�أدق تفا�صيلها ،وبالطبع
ف�إن التقرير والر�سالة واملذكرة واخلطبة كلها تقنيات تدخل يف �إطار اخلطاب امل�سرود الذي
ي�ساهم يف جناح عملية ال�سرد((( .والر�سائل يف الرواية قد �ساهمت يف �سرد وتتبع الأحداث،
فمن خالل الر�سائل متكن القارئ من معرفة م�صري �صالح كبري الرجل الرثي الذي باع وطنه
 )2د�.سامي �سويدان« ،ف�ضاءات ال�سرد ومدارات التخييل» ،دار الآداب ،بريوت ،الطبعة الأوىل 2006م،
�ص169
 )3د .مر�سل العجمي« ،ال�سرديات»  ،مرجع �سابق� ،ص64
 )4د�.سعيد يقطني« ،حتليل اخلطاب الروائي» ،املركز الثقايف العربي ،لبنان ،املغرب ،الطبعة الثالثة
1997م� ،ص359
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و�آثر الرحيل عن البالد� ،أو مبعاناة املثقف والأديب حداد الذي اغتالته �أيدي التطرف بال
�سبب ،بل قامت الر�سائل التي يكتبها �إىل �صديقه ال�سارد بك�شف خبايا روحه ،والأمل الذي
مير به ب�سبب الإق�صاء له من اجلامعة ومن كل مكان ،كما ك�شفت طبيعة الأو�ضاع يف مدينة
ً (((
ق�سطنطينية التي اليحيط ال�سارد بها علما.
ومن الوا�ضح �إن الر�سائل لعبت دور ًا وظيفي ًا يف الرواية ،و�ساهمت يف التنويع بني �أ�شكال
اخلطاب امل�سرود ،بني خطاب الراوي ور�سائل حداد ،كله تنويع على وتر الأنا� ،أنا ال�سارد و�أنا
�صديقه .وهذا يغاير كالم �أحمد �شريبط يف درا�سته «تطور البنية الفنية يف الق�صة اجلزائرية
املعا�صرة  ،»1985-1947عن جدوى ا�ستخدام �أ�سلوب الر�سالة يف الرواية فيقول حول
ا�ستخدام القا�صني اجلزائريني لهذا الأ�سلوب« :يعد �شكل الر�سالة من بني الأ�شكال التعبريية
التي ا�ستعملها القا�صون اجلزائريون لعر�ض الأحداث الق�ص�صية� .إن ال�شكل يتيح �إمكانية
طيبة لل�شخ�صية لأن تخاطب �أحا�سي�سنا مبا�شرة وبعفوية ،ومع ذلك ف�إن الر�سالة تفتقر �إىل
ً (((
�إمكانيات فنية ،مما يجعلها غري قادرة على ر�سم ال�شخ�صية الأدبية ر�سم ًا دقيقا».
ويقول يف مو�ضع �آخر« :ولي�س يف الق�صة �أي تركيز على ر�سم ال�شخ�صية ،فاملجاهد الذي
�أر�سلت الر�سالة �إليه مل يقم ب�أي دور ،ويبدو �أن هذا ال�شكل ال ينا�سب املو�ضوعات الوطنية
(((
بقدر مالءمته للتعبري عن املو�ضوعات الوجدانية والعاطفية».
والكالم ال�سابق ال ي�صدق على واقع ا�ستخدام الروائي اجلزائري لهذه التقنية ،لأن �أكرث
من ثالثة ن�صو�ص ا�ستخدمت يف الروايات اجلزائرية التي تتحدث عن الإرهاب وهي موا�ضيع
وطنية ،ووفق الروائيون فيها يف التعبري عن خلجات �أبطالهم �أ�صدق تعبري ،ور�سمت �أبعاد
ال�شخ�صية ر�سم ًا دقيق ًا ،هي رواية «فو�ضى احلوا�س» ،و»حار�سة الظالل دون كي�شوت يف
اجلزائر» ،ورواية «الويل الطاهر يعود �إىل مقامه الزكي» ،بالإ�ضافة �إىل الن�ص احلايل.
وبعد ،ات�ضح من العر�ض ال�سابق �أن ال�صوت ال�سردي كان موفق ًا يف �إيقاع الأثر يف نف�س
املتلقي ،من خالل بث �آالم الروح ،عرب �ضمري الأنا ،و�أ�سلوب ال�سرد الذاتي ،وعرب املونولوج
الداخلي الذي ي�سرب �أغوار العقل الباطن ،كا�شف ًا جوانب الروح املظلمة ،مع الإطاللة على
البيئة واملجتمع والراهن ال�سيا�سي ،ولكن من خالل منظور ال�سارد ،لي�س من خالل الر�ؤية
ال�سيا�سية الأيديولوجية التي تقحم نف�سها على العمل الفني.
 )1الرواية� ،ص97
� )2شريبط �أحمد �شريبط« ،تطور البنية الفنية يف الق�صة اجلزائرية املعا�صرة 1985-1947م» ،من�شورات
احتاد الكتاب العرب� ،سوريا ،الطبعة الأوىل 1998م� ،ص162
 )3ال�سابق� ،ص163
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ب -رواية «�شرفات الكالم»:
اتفق �سارد رواية «�شرفات الكالم» مع �سارد رواية «بخور ال�سراب» ،على اتخاذ �أ�سلوب
املنولوج ،وتيار التداعي احلر يف كتابة الرواية ،و ا�شرتكا يف بع�ض ال�سمات التي جتمع من
ي�ستخدمون هذه التقنية يف الكتابة .فمثلما انطلق �سارد «بخور ال�سراب» من �ضمري الـ»�أنا»،
ليك�شف عن خبايا نف�سه ،و�سل�سلة انك�ساراته وهزائمه ،ف�إن ر�شيد عياد ينطلق من �أناه اخلا�صة
لي�شكو للقارئ ذاكرة مثقلة بالأ�سى واجلراح ،ومبجموعة من الأحزان الذاتية التي تخ�صه
وحده ،واملو�ضوعية التي تخ�ص زمنه وجمتمعه ووطنه� ،إنه �أ�سد �شاكي ال�سالح ،يريد التغيري
بخالف �سارد «بخور ال�سراب» الإ�شكايل ،الذي ال يريد احلياة �إال لنف�سه ،والتزم �أر�ض احلياد،
ولكنه �أمام مد ال ي�ستطيع مقاومته ،مد الفقر والعوز يف ال�صغر ،ومد الإرهاب والتطرف يف
الكرب .فالتطرف قا�سم م�شرتك يف حياة ال�ساردين� .إ�ضافة �إىل ميل كل منهما �إىل الوحدة
والإنطوائية ،وتذكر اخليبات والفجائع �أمام غانية �أو بائعة هوى يف حانة وك�أ�س م�شروب
روحي ،ي�سكن به الأمل ،الذي ينبثق من جديد مع ذهاب املخدر امل�ؤقت ،ليبد�أ الرحلة من
جديد ،معاناة و�أمل ،ثم حانة وخمر و�سكر« :باملرق�ص �إياه ...عرفت كل ن�ساء الليل تقريب ًا...
فريوز ...فريوز التي اقتحمت يوم ًا طاولتي دون �إذن مني ...ووجدتني �أدعوها لك�أ�س ...مل
(((
متانع !...جترعتها ...على دفعات».
ومن القوا�سم امل�شرتكة بينهما �أي�ض ًا هو بدء التداعي حلظة الت�أزم واالنهيار ،يف اللحظة
التي يفقد بها كل منهما �آماله يف احلياة ،وجدوى وجوده ،يبد�أ باللجوء �إال الورق والبيا�ض
ليجعل منها رفيق ًا يوا�سيه يف حمنته ،ولعل دنو املوت منه يجعله يرغب يف �أن يخلد نف�سه
وذاكرته عرب الكتابة ،ليكون تذكرة للذاكرين ،وامتداد ًا لوجودهم حتى بعد فنائهم .و�إن كان
�سارد رواية «بخور ال�سراب» ،ممزق ًا من الداخل �إىل �أ�شالء ،ومهم�ش ًا لدرجة �إنه ال يذكر ا�سمه
�أثناء ال�سرد ،ف�إن ر�شيد عياد �سارد رواية «�شرفات الكالم» �أكرث متا�سك ًا منه و�أكرث اعتداد ًا
بنف�سه ،وب�سريته التي ي�أخذ من املونولوج الداخلي و�سيلة يف كتابتها ،بفكر وثقافة وفل�سفة
لدقائق احلياة من حوله� ،أهلته لأن «يجعل هذا العقل يتحدث عن نف�سه� ،إنه مي�سرحه»((( ،كما
قال لوبوك .فكيف تداعت �أحزان ال�سارد وهمومه يف زخم �أفكاره املت�ضاربة؟ وكيف م�سرح
ال�سارد عقله وحياته وثقافته؟! هذا مايتم عر�ضه يف النقاط التالية:
� )1إن ال�ضمري الذي يتو�سل من خالله ال�صوت ال�سردي يف نقل احلكاية ،هو �ضمري املتكلم
الـ»�أنا» ،التي تتيح لل�سارد نقل �إنفعاالته و�أحا�سي�سه وت�شي بواقعية احلكاية ،كما تر�صد
 )4مراد بوكرزازة�« ،شرفات الكالم» ،دار الفارابي ـ بريوت ،الطبعة الأوىل 2001م� ،ص� -131ص132
� )5آمنة يو�سف« ،تقنيات ال�سرد» ،مرجع �سابق� ،ص26
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حركة الأ�شخا�ص واملجتمع الذي ينتمي �إليه ال�سارد من خالل منظوره اخلا�ص« :فرواية
الأحداث ب�ضمري املتكلم متنح الإيهام ال�شديد بالواقعية الل�صيقة بالبطل ،وت�ستبعد
(((
احتمال االلتبا�س �أو تدخل الراوي يف �أحداث يراها من اخلارج».
وهذا ي�شري �إىل وجود ال�سارد داخل احلكاية ولي�س خارجها� ،إنه يف قلب احلدث ،بل �إنه
احلدث نف�سه ،لأن الرواية هنا هي رواية �شخ�صية ،وهو �سارد �صريح ،ي�ستطيع القارئ
حتديد مالحمه ومكانه يف ال�سرد ،املتجلي بكونه ال�سارد الذي يحكي حكايته مع �أ�سرته يف
ال�صغر ،وحكايته مع ق�صة احلب التي تنتهي قبل �أن تبد�أ ،كما يخرج من احلزن اخلا�ص
�إىل احلزن العام ،وهو م�شكلة التطرف الديني امل�سي�س ،الذي يفتك ب�أحبابه الواحد تلو
الواحد ،ويبقى يالحقه ،ويطارده ولكنه يف�شل يف �إخفاق م�سرية ر�شيد عياد ،ال�سارد،
الإعالمي املنا�ضل الذي �سيتفاج�أ ب�أن �أخاه �سلك �سري املتطرفني.
 )2وبخ�صو�ص طبيعة ال�سرد ،من حيث ترتيب ال�سارد للعالقات الزمنية ،ف�إن ال�سرد الحق
لوقوع احلكاية ،فال�سارد مل يكتب الرواية �إال بعدما اكتملت ال�سرية ،فاكتمال �سرية ال�سارد
احلياتية �شرط �أ�سا�سي يف فعل الكتابة:
«الآن ...وقد اكتملت ال�سرية �أو تكاد ..جتدين ع�صفور ًا م�شتع ًال بالغناء (� )!!...أو النواح
ـ �سيان ـ �أحط بالقرب من نافذتك� ..أروي لعينيك اللتني ال تنامان �سرية رجل ...كان ميتلئ
بالفرح ...بالنزق ...باحلزن ...وباحلياة ...و�صار بعد كل اجلرارات التي عربت جثته جمرد
�شبح طويل ...يغادر �إىل �شم�س م�ضروبة يف ت�ألق �ضوئها� ...إىل بالد ت�صري اللحظة يف توقيته
(((
عمرا مفتوحا على املوت �أو االحت�ضار على �أبعد جناة.»!...
من الوا�ضح �إن ال�سرية قد انتهت ،واكتملت عنا�صرها ،ولذلك ال�سارد يحكي ،ويحكي
بفي�ض ،لأن الذاكرة مل تخل من ال�صور التي عليها �أن تبوح بها ،وت�سجلها ،ح�سب الرتتيب
والتعاقب للأحداث احلياتية ،منذ ال�صغر حتى الكرب بالتدريج ،وهو �شرط �أ�سا�سي يف كتابة
ال�سرية ،على حد قول الدكتور �إح�سان عبا�س يف كتابه «فن ال�سرية»« :و�أهم ما يلحظه الكاتب
يف ال�سرية ،النمو والتطور والتغري يف ال�شخ�صية مع مراحل التقدم يف ال�سن ،لذلك كان من
املحتوم عليه �أن يتابع التدرج التاريخي ،و�أن يلحظ بدقة ت�أثري الأحداث يف اخلارج والداخل
على نف�سية �صاحبها»((( .وبالإ�ضافة �إىل �إنها �سرية حياة و�أحداث و�شخ�صيات ،فهي �سرية
ذهنية وفكرية ل�صاحبها معنية ب�أفكاره ومنظوره للأ�شياء وفل�سفته لها ،فالرواية حمملة
 )1ال�سابق� ،ص26
 )2الرواية� ،ص9
� )3إح�سان عبا�س« ،فن ال�سرية» ،دار �صادر ،بريوت ،دار ال�شروق ،الأردن ،الطبعة الأوىل 1996م� ،ص77
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بالأفكار ،وب�شعرنة الأ�شياء ،التي حتتاج �إىل الكتابة والكتابة ،فال�سارد �إعالمي و�صحفي
وقارئ مثقف ،وبالتايل ف�إنه �سي�صبح مهوو�س ًا بالكتابة ،وب�أن ميلأ بيا�ض الورق كالم ًا وفكر ًا،
وفرح ًا وحزن ًا ،ولذلك ف�إن الكتابة تعد ق�ضية جوهرية له ترتدد يف لغته ويف �سرده:
«ما جدوى� ...أن �أنتقل من طفوالت ذبيحة �إىل مراهقات باهتة ...من �أمنيات معلقة...
�إىل �أغنيات م�ستحيلة ...حايف احلرب ...يف �شوك الورق� ...أكانت الكتابة عند البدء...
(((
�شوكة يف حلق امل�سرات».
والن�ص يف مقاربته هذه ،يف هاج�س الكتابة ،ويف �سريته الذهنية يقرتب من ن�صو�ص
كثرية ،تقارب هذه الفكرة ،منها ن�ص «ذاكرة اجل�سد» لأحالم م�ستغامني ،الذي �سبق ور�صد
يف ف�صل «التعالق الن�صي» مدى ت�أثر الروائي بهذا العمل �شك ًال وم�ضمون ًا .ون�ص عبد اهلل
العروي «�أوراق» ،الذي ي�صفه �صدوق نور الدين ب�أنه �سرية ذهنية ،بقوله عنها« :وهي بالتايل
ثقافة وفكر «�إدري�س»� ..إنها التنقيب يف ذهنه ال�ستجالء جمموعة من املرجعيات الكامنة
فيه»((( .ويبدو �إن طرح الروائي لق�ضية كتابة ال�سرية ،يعرب عن وجود جمموعة من الأدباء
املغاربيني ممن ي�ستوحون �سريهم الذاتية يف ن�صو�صهم الرواية ،فيو�سمونها ببع�ض من
املحطات الأ�سا�سية يف مراحلهم احلياتية ،ويوثقون بها توجهاتهم الفكرية والفل�سفية ،لتكون
�شهادة على حياتهم ،ولكن ب�إيهام منهم للقارئ الأيديولوجي ب�أن هذه جمرد رواية ال حتيل
�إال على نف�سها من رموز و�أفكار .وهذا ما يتحدث عنه عبد احلميد عقار ،يف قوله« :وهم
�إذ ي�ستعيدون حلظات من ما�ضيهم قد متتد �إىل ماقبل تاريخ ت�شكل �أناهم الرا�شدة ،فهم
ال يبنون وقائع بقدر مايوغلون تخيالت تعيد االعتبار جمالي ًا ملناطق الظل يف الكينونة وهي
يف حالة �سريورة وت�أرجح واجنذاب ،.....،ويت�سع هذا اال�ستيحاء �أحيان ًا لي�ستوعب امتداد
الو�سط يف الذات التي تنبني من جديد ،وب�أ�سلوب غري مبا�شر ومونولوجي تارة ال يخلو من
حزن ومرارة� ،شظايا ذلك الو�سط وبقاياه املتال�شية يف جتاويف الذاكرة»((( .ومن هنا يت�ضح
�أن الأديب املغاربي ير�صد كما ير�صد �صنوه الأديب امل�شارقي عذابات وانك�سار الروح العربية
�أمام التحديات املختلفة التي تواجهها الأمة العربية.
 )3كانت ر�ؤية ال�سارد للأحداث هي الر�ؤية املحايثة ،فمعرفة ال�سارد ت�ساوي معرفة
ال�شخ�صيات ،ومن هنا ف�إن ال�سرد يكون مب�أر ًا من الداخل ،ومتعدد التبئري لأنه يتغري من
 )4الرواية� ،ص47
� )5صدوق نور الدين« ،عبداهلل العروي وحداثة الرواية» ،املركز الثقايف العربي ،املغرب ،لبنان ،الطبعة
الأوىل 1994م� ،ص103
 )6عبداحلميد عقار« ،اللغة الروائية و�آفاق التجريب واحلداثة يف الرواية املغاربية» ،مقاالت �ضمن كتاب
«ملتقى الروائيني العرب الأول» ،دار احلوار� ،سوريا ،الطبعة الأوىل 1993م� ،ص220
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مبئر ملبئر ،فال�سارد ال يعلم بال�شيء قبل وقوعه ،وال يتنب�أ به كما هو نظام ال�سرد املو�ضوعي
املت�سم ب�سارد عليم كلي العلم واملعرفة ،بل هو �سرد ذاتي ال يعلم فيه ال�سارد �إال ماتتيحه له
ال�شخ�صيات .كما �إنه من املهم لفت النظر �إىل �أن احلوار كعن�صر مهم يف حمكي الأقوال يلعب
من غري م�شقة دور ًا كبري ًا ،يف ق�ضية التبئري عند ال�سارد ،لأن ال�سارد هنا يكت�سب معرفته
بالأحداث من خالل احلوار وحده ،فهو يظل متحري ًا ومت�سائ ًال عن بع�ض التغريات ،فال يعرف
ال�سبب �إال بعد احلوار ،تغيب �سراب ،وال يعرف ال�سبب حتى يقابلها ،فتخربه ب�أنها �ستتزوج
من �شخ�ص �أجربها �أهلها عليه ،لدرجة �إنه ال يعلم بدخول �أخيه يف �سلك الإرهاب �إال بعد �أن
تخربه �أمه ،يف حوار لهما عن ت�صرفاته و�سلوكياته اخلاطئة ،وحتذير الأم لل�سارد من خطر
(((
�أخيه الإرهابي عليه.
فاحلوار قام بالتمهيد حلدث �سيقع� ،أو تقدمي حتليل منا�سب حلدث قد طر�أ يف ال�سرد،
وو�ضع حكم �أخالقي عليه« :وهنا يتفوق احلوار على ال�سرد؛ لأنه �أكرث عفوية و�أقرب �إىل الوقائع
التمثيلية يف ت�أدية احلكم والو�صف ،ولأنه ي�ؤدي �إىل فهم طبيعي وعفوي مبجريات الن�ص
ويكون التفاعل معه �أ�شد من التفاعل مع �سرد �إخباري»((( قد ال ي�ؤثر يف نف�س املتلقي مثلما �أداه
احلوار وهذه ال�صورة لل�سارد الذي ال يعرف عن ال�شخ�صيات �أكرث مما تعرفه هي نف�سها ،هي
بالطبع من مفرزات احلداثة ،والرواية اجلديدة التي تريد �أن تبعد عن ال�شخ�صيات اخليالية
والأ�سطورية ،البطل الذي يعلم كل �شيء ،ويفعل �أدوار ًا بطولية وال يعي�ش على الهام�ش ،ولذا
ف�إن ال�سارد كان �صوت املواطن العادي الب�سيط الذي يريد �أن يقدم �صوته ومعاناته ،ويف�سح
للآخرين �أن يظهروا ح�سب ثقافتهم وفكرهم ،عرب اللغة واحلوار.
 )4التفنن يف ال�سرد يف «فو�ضى احلوا�س»:
عند مقاربة ن�ص من ن�صو�ص �أحالم م�ستغامني الروائية ،فعلى دار�سها �أن يت�سلح بنظرية
الرواية جيد ًا ،و�أن يكون على �إطالع مب�ستجداتها ،لأنه �أمام ن�ص ويف لأ�صالته يف طرح
املوا�ضيع ،التي مت�س �أماكن الوجع اجلزائري ،كما هو مت�شبث بتقنيات ال�سرد احلداثية ،مما
�أهله لأن يكون ن�ص ًا يف ال�صف الأول من الن�صو�ص التي تنتمي �إىل �سرد الأنوثة ،ال�سرد الذي
تقدمه املر�أة املبدعة ،فهي و�إن قدمت املر�أة التي حتاول االنفالت من وط�أة القيود ،الأ�سرية
لتاريخ اال�ضطهاد لها يف العامل العربي ،ومعاملتها بدونية كاملة ،قدمت يف الوقت نف�سه �صورة
املر�أة املبدعة التي ا�ستطاعت مناق�شة �أفكار النقد الن�سوي من خالل رف�ضها وتقدمي نقي�ضها
كما �سيت�ضح.
 )1الرواية� ،ص153
� )2سليمان ح�سني« ،م�ضمرات الن�ص واخلطاب درا�سة يف عامل جربا �إبراهيم جربا الروائي» ،من�شورات
احتاد الكتاب العرب� ،سوريا ،الطبعة الأوىل 1999م� ،ص341
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ولعله من �أبرز الأدلة على جناح �أحالم م�ستغامني يف م�سريتها كروائية عربية تطرق
�أبواب التجديد والت�أ�صيل للفن الروائي العربي ،ذكر �شهادة نزار قباين فيها يف رواية «ذاكرة
اجل�سد» ،كروائية تقدم ال�سرد ب�شعرية بالغة ،لدرجة �إنه راجت بع�ض الأقوال التي تن�سب
هذه الرواية �إىل نزار قباين نف�سه ،وهذا بالطبع مما اليقبله املنطق ،فلي�س نزار قباين
ممن يزايدون على �إبداعهم ب�أي ثمن ،هذا من جانب ،ومن جانب �آخر ،ا�ستمرار الأديبة يف
جناحها يف �أعمالها الالحقة« :فو�ضى احلوا�س» ،و»عابر �سرير» ،فهي تعزف على وتر واحد
من الأ�سلوب واللغة ،والهموم والهواج�س .ترى الباحثة �إن هذه ماهي �إال حماولة لتهمي�ش �أدب
املر�أة ،واعتقاد الثقافة الذكورية �إن الإبداع واالبتكار رهني للرجل موقوف عليه.
ومن اخلري العودة �إىل �شهادة ال�شاعر نزار قباين عنها ،فهو ي�سجل �إم�ضاءه على غالف
«ذاكرة اجل�سد» ،قائ ًال:
«روايتها دوختني .و�أنا نادر ًا ما �أدوخ �أمام رواية من الروايات .و�سبب الدوخة �أن الن�ص
الذي قر�أته ي�شبهني �إىل درجة التطابق ،فهو جمنون ،ومتوتر ،واقتحامي ،ومتوح�ش،
و�إن�ساين ،و�شهواين ..وخارج على القانون مثلي».
كالم نزار قباين ال�سابق ي�شري �إىل ملمح �أ�سا�سي من مالمح الأدب ،يكمن يف ك�شفه
لإن�سانية الإن�سان يف كل جوانبه ،برباءته ووح�شيته ،ب�صدقه وعفويته ،وكذبه وخداعه على
حد ال�سواء.
ويف �سبيل �إي�ضاح جوانب التفنن يف ال�سرد من خالل ال�صوت ال�سردي ،يتعني �أوال عر�ض
كيفية تقدمي ال�سارد حلكايته ،و�أهم ال�سمات البارزة لل�سارد ،الذي ميثل �شخ�صية البطلة .من
خالل العر�ض التايل:
 )1من قام بتقدمي احلكاية ،هي ال�ساردة/البطلة ،التي ت�ستمر حتى يف �آخر �أجزاء الثالثية:
«ذاكرة اجل�سد»« ،فو�ضى احلوا�س»« ،عابر �سرير» ،جمهولة اال�سم بالن�سبة للقارئ ،الذي
تقدم له �أكرث من ا�سم:
�إما ،حياة� ،أحالم ،فال ي�ستطيع القارئ حتديد ا�سم لها ،هل لأنها جمهولة الكيان والهوية،
اليبدو هذا االحتمال قريب ًا من الت�أويل ،ف�صورة ح�ضورها وت�أثريها على الآخرين وا�ضحة
وغري مهم�شة ،ورمبا ،لأنها تريد �أن تقدم �أكرث من ذات يف ذات واحدة� ،أو تريد �أن تقول
�إن يف هذه الرواية ،بع�ض ًا من حياة �أحالم ،وقد يكون هناك احتمال �أخري ،يف �أن ال�ساردة،
تريد �أن ت�ستخدم تقنية حداثية ،وهي لعبة �إخفاء اال�سم ،كما قام بها وليم فوكرن يف ترقيم
ال�شخ�صيات بد ًال من و�ضع ا�سم معني لكل منهم .ومن املقبول �أن يقال �إن كل هذه االحتماالت
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جمتمعة قد وردت يف ذهن امل�ؤلفة وهي تكتب روايتها .قدمت ال�ساردة الرواية من خالل �ضمري
الأنا� ،أنا ال�ساردة ،التي حتكي حكايتها ،بعد ا�ستباق ا�ستهلت فيه �سردها ،وهو ق�صة ق�صرية،
كتبتها ال�ساردة ،تدور حول لقاء عاطفي يجمع ال�ساردة مع البطل يف دور ال�سينما وهي ت�شاهد
فيلم ًا �أجنبي ًا ،تكت�شف بعدها �أنها وقعت يف حب رجل �آخر غريه ،وتنتهي احلكاية بفراقهما
باقية �أ�سرية ذكرياته:
«تذكر الآن اليوم الذي قالت له فيه «�أريد لنا فراق ًا جمي ًال »..ولكنه �أجاب ب�سخرية
م�سترتة «وهل ثمة فراق جميل؟»� .أحيانا كان يبدو لها طاغية يلهو مبق�صلة اللغة .كان
رج ًال م�أخوذ ًا بالكلمات القاطعة ،واملواقف احلا�سمة .وكانت هي امر�أة على �أرجوحة
(((
«رمبا».
هذا فيما يخ�ص احلكاية التي تكتبها ال�ساردة يف الرواية ،على �إنها ق�صة ق�صرية� ،أثار
فكرة كتابتها هو �شراء ال�ساردة ،للورق والأقالم اللذان �أثارا فيها �شهية الكتابة ،على حد
قولها .واحلكاية م�سرودة عرب �ضمري الغائب ،الـ»هو» ،هذا ال�ضمري التي يتيح لل�ساردة �إخبار
كل �شيء يتعلق بحكاية البطلة والبطل ،لتقدم �صورة املر�أة القوية التي ال يهزمها �إال حب
رجل� ،أقوى منها ،يجيد العزف على كل الأوتار ،الذي يتنفنن باللغة ومي�سك بزمامها بتطرف،
كتطرف الطاغية يف �إم�ساك مق�صلة ،ولكنها مق�صلة اللغة .هذا النمط من ال�سرد املت�ساوق،
وذي ال�سارد التقليدي� ،سيلتقي باحلكاية الأ�سا�سية يف الرواية ،بنمط من ال�سرد مقابل له،
وخمالفه يف االجتاه ،وهو ال�سرد ب�ضمري املتكلم .ولكنه �سريخي بظالله على املنت احلكائي،
لأن الق�صة الق�صرية التي كتبتها ال�ساردة �ستكون هي النبوءة التي ت�سبق احلكاية ،وماكتبته
ال�ساردة ملجرد �شهوة الكتابة والإبداع ،ف�إنها �ست�صبح حكايتها ،التي تقوم ب�سردها بكل تورط
�شخ�صي من خالل �سريورة �ضمري الأنا الذي �سي�ستمر ال�سرد عربه حتى نهاية الرواية:
«ولكن هذه مل تكن م�شكلتي .وهذه الق�صة مل تكن ق�صتي� .أو بالأحرى ،حتى الآن ،مل تكن
كذلك .ولذا ،و�ضعت لها ذلك العنوان ،الذي مل �أجهد نف�سي كثري ًا للعثور عليه .وعدت �إىل
م�شاغلي.
ال�شيء كان يهيئني لأ�صبح طرف ًا يف هذه الق�صة� .أو للدخول يف مغامرة �أدبية طويلة
النف�س .هذه الق�صة �أردتها ق�صرية قدر الإمكان ،بعيدة عني قدر الإمكان� ،سريعة الوقع،
�سريعة اخلامتة .ولكن كالأع�شاب البحرية ،ظلت جملها الأخرية عالقة بذهني .وعبثا حاولت
� )1أحالم م�ستغامني ،رواية «فو�ضى احلوا�س» ،من�شورات �أحالم م�ستغامني ،بريوت ،لبنان ،الطبعة الرابعة
ع�شر 2004م� ،ص� -19ص20
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�أن �ألهي نف�سي ب�أمور �أخرى .كان مو�ضوع هذه الق�صة يطاردين .و�شيء داخلي يرف�ض هذه
(((
النهاية».
وهو الأمر الذي علق عليه نبيل �سليمان مقارن ًا بني روايتيها «ذاكرة اجل�سد» و»فو�ضى
احلوا�س» بقوله« :بعد انقطاع ت�شب فيه حياة ـ �أحالم �سيقتلها خالد ليلتب�س بني الأب
والعا�شق .و�سيتفاقم هذا االلتبا�س باللعب على �أفق االنتظار والغمو�ض يف «فو�ضى احلوا�س»
التي �سرتويها حياة ـ �أحالم ،بعد الزواج من �ضابط فا�سد .وها هنا تالعب الكتابة التلقي
وت�شتبك ال�شخ�صيات والأحداث يف تخيلية ماكرة بقدر ماتبدو منفلتة ،فالراوية هي كاتبة
�أي�ض ًا .ومن ق�صتها الق�صرية �سيخرج عبد احلق ،فتخون حياة ـ �أحالم زوجها معه ،لكنها
�ستكت�شف �أن من �أحبت لي�س هذا اخلارج من الق�صة ،بل �صديقه و�صنوه الذي �أخذ الع�سكر
يده الي�سرى يف �أحداث  1988والذي �سيودي به بحر الدم اجلزائري»((( .هذا التجريب يف
الرواية الذي يربطه الناقد نبيل �سليمان بتجارب مبدعني جزائريني �آخرين من مثل جياليل
خال�ص ور�شيد بو جدرة.
وهذا اال�ستباق �سي�ضع الن�ص الروائي بني عدة �أمناط من ال�سرد ،بح�سب العالقات الزمنية
بني زمن احلكاية واخلطاب ،فاحلكاية التي تكتبها ال�ساردة ،تكون من منط ال�سرد املت�ساوق،
الذي يبتدئ فيه اخلطاب واحلكاية من حلظة واحدة ،ولكن هذه احلكاية التي تكتبها البطلة،
�ستغدو ا�ستباق ًا للحكاية الأ�سا�سية للرواية ،وبذلك تتولد احتمالية �أن يكون منط ال�سرد هو
ال�سرد اال�ستباقي ،ولكن املتتبع ل�سريورة ال�سرد يف الرواية� ،سيجد �أن ال�سرد ب�شكل عام �سرد ًا
مت�ساوق ًا ،و�إن �أرخت عليه الروائية ب�سدول نبوءة م�سبقة ،ال يكت�شفها القارئ ب�سهولة ،مما ال
ي�صيب عن�صر الت�شويق يف الرواية برتهل �أو خفوت ،لأن القارئ �سيده�ش من ق�صة ق�صرية
كتبها ال�ساردة ،ت�صبح يف يوم من الأيام قدرها!
احلكايتان املختلفتان واملرويتان ب�ضمائر �سرد خمتلفة� ،ستقدم الروائية من عربهما
جدلية احل�ضور والغياب� ،إذ قدمت ال�ساردة ،هذا ال�سرد ،ب�ضمري الغائب الـ»هو» ،ب�سارد يقدم
ال�سرد التقليدي بكل جتلياته ،ي�ستمر حتى ال�صفحة الثالثة والع�شرين� ،إىل نقي�ض الغياب،
وهو احل�ضور الذي يتجلى بح�ضور ال�سارد يف الن�ص ،عرب �ضمري املتكلم الـ»�أنا» .رمبا لأن
ال�ساردة ،ومن خلفها امل�ؤلفة ال�ضمنية للن�ص ،قد �ضجت من ع�صور التغييب لها ول�سردها،
فقدمت �سردها للآخر عرب �ضمري الغائب ،لتغيبه ،وحتل حمله عرب وجودها ال�صريح يف
الن�ص بعد ًا عن التخفي ،ولتثبت �أنها موجودة ،وقادرة على الإبداع ،كما هو الرجل ،و�أكرث ،من
 )2الرواية� ،ص27
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خالل حكاية تبني مدى حيادها يف التعامل مع الآخر ،لأن الرجل يف الرواية هو الزوج ،الذي
ترف�ضه رف�ض ًا مو�ضوعي ًا ،لأنه رمز ال�سلطة التي تقمع ال�شعب ،والرجل هو احلبيب ال�صحفي
املنا�ضل ،الذي يفني حياته يف الدفاع عن احلقيقة وحدها يف خ�ضم الإرهاب ،والرجل كذلك
هو الأب املنا�ضل يف الثورة اجلزائرية ،الذي كان �أحد �أبرز رجالها ،وانتهى به الأمر م�ست�شهد ًا
على �أيدي الفرن�سيني ،والرجل الأخ الذي ميثل الطرف الثاين والنقي�ض لل�صحفي املنا�ضل
من �أجل وطنه ،فنا�صر �أخو البطلة منوذج للأ�صويل املتطرف يف الن�ص ،وهي رمز الوطن،
اجلزائر التي جتمع كل الأ�ضداد ،والتناق�ضات ،يعي�شون على �أر�ضها ،متقبلة اجلميع� ،إال �إنها
تهوى عبد احلق رمز احلقيقة والعلم الذي �سيحررها من قيودها ،لوال وجود ح�صاد املوت
الذي يح�صد كل الأمكنة.
عرب الأنا ك�شفت �أحالم/حياة عن خلجات امر�أة �أحبت ،و�شغفت وتورطت بالع�شق ،امر�أة
ا�ستبد بها الهوى ،و�أرادت لقاء احلبيب �أمام م�ستحيالت اللقاء ،مبجتمع ير�صد حتركات
املر�أة ويغتال حركتها ،وير�سلها �إىل بحر التغييب وال�سكون ،و�أمام زوجها ال�ضابط الذي
تخ�شى وط�أته.
كما �سربت من خالل الأنا ،جوانب عالقتها مع الآخر ،فهي تقف مع �أو �ضد الآخر� ،ضد
زوجها ال�ضابط رمز ال�سلطة� ،ضد �أمها املر�أة التقليدية التي تبحث عن ال�شكليات ،وت�ست�سلم
للعادات والتقاليد ،بكل تباهي ،وك�أنها مدينة لهذه الطقو�س التي جتعل الرجل �أ�سطورة و
قاعدة ،واملر�أة ا�ستثناء ،كما هي �ضد �أخيها نا�صر الأ�صويل ،و�إن كانت تتعاطف معه كثري ًا،
لأن �أ�صوليته رهينة الظروف ال�سيا�سية واالجتماعية واالقت�صادية التي عا�شتها اجلزائر.
وهي كذلك موج مت�ضارب ،مع نف�سها و�ضدها يف �آن ،نف�سها التي ك�شفت عن ميلها لعبد
احلق على الرغم من زواجها ،وا�ست�سالمها لواقعها ولزوجها ،الذي يحر�ضها �أخوها على
تركه ،فتجيبه متخاذلة عن تلبية طلبه ،متخذة من الزوج م�صدر حماية لها و�أمان فهو
رمز القوة ،تاركة الفكر الذي تطرحه رهني الورق وحده من دون �أي فاعلية وحترك .امر�أة
عرت نف�سها من �أي مثالية ،عرب �سرب �أغوار نف�سها ووعيها وال وعيها ،تارة بكيفية تعاملها مع
الأحداث ،ومرة �أخرى تدخل القارئ �إىل عاملها النف�سي من خالل املونولوج واحلوار النف�سي،
الذي تفل�سف فيه الأ�شياء ،ونظرتها �إىل احلياة ،ب�صورة �شاعرية ،خمالفة للنظرة الأحادية يف
التفكري يف معطيات احلياة ،فاللغة لها مق�صلة ،وفل�سفة احلياة ال يتعلمها املرء من الآخرين،
(((
بل من خدو�شه ،ومن كل مايتبقى منه �أر�ضا بعد �سقوطه ووقوفه.
 )1الرواية� ،ص159
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يت�ضح من ن�ص رواية «فو�ضى احلوا�س» �إن ال�ساردة �أجادت التعبري عن ذاتها من خالل
ال�سرد الأنثوي ب�ضمري الأنا ،الذي �أ�سهم يف ر�صد انفعاالتها و�أفكارها ،وكل مايدور يف ذهنها،
وهي بذلك تقدم �شاهد ًا حي ًا وناب�ض ًا على مقدرة املر�أة يف التعبري عن ذاتها ،من خالل اختيار
منوذج ال�ساردة املر�أة ،وال حتتاج �إىل ال�سارد الرجل ليجيد التعبري عنها ،م�ستندة �إىل حظوته
الأدبية ،وع�ضالته اللغوية.
وهذا بالطبع يخالف مايذهب �إليه عبداهلل الغذامي يف كتابه «املر�أة واللغة» ،الذي و�ضع
يف نظرة ثابتة يف �أن فعل الكتابة حكر على الرجل ،الذي تنازل بدوره للمر�أة بفعل احلكي
ال�شفوي ،لأن �شهرزاد قد �أتت بق�ص�ص رائعة من روائع الق�ص�ص العاملي منذ ما يزيد عن
�ألف عام ،فهو يقول عن �أ�سلوب �أحالم م�ستغامني التي �أخذت من التعبري عن نف�سها ب�سرد
الذكورة لأنها «وجدت �أن التحدث بل�سان الرجل ي�سهل عليها الكتابة وي�ساعد على ال�سرد
(((
ويجعلها تقول ما تعجز عن قوله ك�أنثى».
وبالت�أكيد �إن مثل هذا الكالم ال يقبله كل من له فكر ،فتطرق عبد اهلل الغذامي �إىل هيمنة
ال�سلطة الذكورية على جماالت احلياة� ،أن�ساه احلياد واملو�ضوعية يف طرح الأحكام النقدية
الر�صينة ،لأن �أحالم م�ستغامني نف�سها �ستقدم رواية «فو�ضى احلوا�س» ،ب�ساردة �أنثى تخت�صر
مواجع املر�أة ب�سرد يتميز عن كثري من الأعمال الروائية للطرف الآخر ،الرجل ،بل �إن �أ�سلوبها
�سيوقع بع�ض ًا من الكتاب الرجال يف �شبكة حماكاته وتقليده ،من مثل مراد بو كرزازة يف
رواية «�شرفات الكالم» ،وعبد اهلل ثابت يف روايته «الإرهابي  ،»20من خالل لغتها و�أ�سلوبها،
وطريقة تعاطيها مع الأ�شياء .وهذا ماجعل �صالح �صالح يف كتابه «�سرد الآخر» ،يرد علي قول
الغذامي« :ورغم ر�صانة هذه الأفكار ،ف�إن الذهاب �إىل وجود لغة ميكن �أن تكون خا�صة بالأنثى
يف مقابل اللغة الراهنة التي �أنتجتها ،ور�سخت جعلها «كلية اللغة» ع�شرات الآالف من �سنوات
الطغيان الذكوري على امل�ستوى الإن�ساين ،هذا الأمر ال ي�صمد للت�أمل واخلو�ض املبا�شر يف
اللغة ،فاللغة ال تزال م�شرتك ًا �إن�ساني ًا عام ًا ،حتكمها اعتباطية اختيار عالمات الداللة على
(((
خمتلف املداليل ،على �صعيدي الكلمات ،والوحدات ال�صوتية الأدنى ك�أ�صوات احلروف».
وكثري هن الروائيات الالتي وفقن يف عر�ض م�شاعر الرجل والتعبري عن همومه وم�شاكله،
بعيد ًا عن االنغما�س يف م�شكلة الدونية يف تعاملهن مع الق�ضية ،من مثل ليلى العثمان يف
روايتها «املر�أة والقطة» ،التي بنيت حكائي ًا على �أ�سا�س �سارد رجل يعاين قمع املر�أة العمة،
 )2د.عبداهلل الغذامي« ،املر�أة واللغة» ،املركز الثقايف العربي ،بريوت والدار البي�ضاء ،الطبعة الأوىل1996م،
�ص49
 )3د�.صالح �صالح�« ،سرد الآخر» ،مرجع �سابق� ،ص� -85ص86
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ووح�شيتها يف التعامل مع الآخر .و�سحر خليفة وغادة ال�سمان ،كلها �أ�صوات ن�سائية دخلت
عامل الإبداع والكتابة تبث همومها وق�ضاياها مثلما يبثه �أي �أديب مثقف ملتزم يف �أدبه.
وتبقى �أحالم م�ستغامني منذ عملها الأول الروائية« :التي �أثبتت �أن املر�أة الكاتبة قادرة
على �أن تتجرد من م�شاكلها الأنثوية اخلا�صة وتنحيها جانب ًا ،و�أن تعي�ش م�صائر بلدها يف
(((
�شدته».
وت�أ�سف الباحثة على دخولها يف هذه الرطانة حول عالقة الرجل باملر�أة ،و�أيهما �أقرب
للإبداع الرجل واملر�أة ،ولكن هي حماولة منها يف احلوار مع الق�ضايا امل�سكوت عنها ،بغية
جتاوز مرحلة احلكم على الآخرين ح�سب اجلن�س �أو الطائفة التي ينتمون �إليها ،وترك الر�أي
الأول والأخري موقوفا على املنتوج وحده وال غري.
 )2ق�ضية ال�ضمري الذي ي�ستخدمه ال�سارد ،مقدما به �صوته  ،تقود �إىل ق�ضية �أخرى تتعلق
بال�صوت ال�سردي ،وهي التبئري ،فالتبئري يف الن�ص كان وا�ضح ًا والفت ًا للنظر ،فال�سرد فيها
هو �سرد مب�أر من الداخل متعدد التبئري ،لأن معرفة ال�ساردة يف الرواية هي م�ساوية ملعرفة
الآخرين ،بل �إنها ت�أخذ معلوماتها عن ال�شخ�صيات من الآخرين ،حت�صل على معلوماتها
منهم ،وكل معلومة تكت�سبها ت�صيبها بانبهار وده�شة ،فال�ساردة هنا غري عاملة ب�شيء ،وال
تتحكم حتى مب�صريها ،وما ت�ستطيع التحكم به هو فقط م�صائر �أبطالها على الورق� ،أما
هي فهي خملوقة تعي�ش احلياة بكل ماحتمله من نقائ�ض الرتيب مع اجلديد واملده�ش� ،أحالم
على الرغم من كل قدرتها على الإبداع ،وعلى تفجري طاقات اللغة ،ال متلك �سوى �أن ت�أخذ
املعرفة من الآخرين ،لتقوم هي مبمار�سة دورها ك�ساردة روائية تتقن لعبة الكالم والفل�سفة.
�إنه ا�ستخدام مقنن للتبئري والر�ؤية املحايثة يف الن�ص الهدف منه ،هو تقدمي املغاير والنقي�ض
للثقافة ال�سائدة ،وال�سارد العامل بكل �شيء ،لأن احلياة مليئة باجلديد واملثري واملده�ش كما
هي مليئة بالرتيب والعادي وامل�ألوف.
�إن �أحالم تتفاج�أ من حتقق حكاية كتبتها على الورق لها ،وكونها بطلة حلكاية ن�سجتها
من خيالها ،كما تتفاج�أ من كونها تخطئ يف احلب ،فتحب رج ًال �آخر غري الذي تتوقع �إنه هو
الذي �أحبته ،يف نهاية الرواية ،كما تده�ش بالتحول الذي طر�أ على �أخيها نا�صر ،ودخوله يف
تيار الأ�صولية ،و�سل�سلة املفاج�آت تتواىل يف احلكاية ،حتى ال�صفحة الأخرية من الرواية التي
تعود ال�ساردة �إىل حياتها الطبيعة ،بكل رتابة وك�أنها مل تع�ش حرائق عاطفية ،وفقد للأحبة .و
� )1أحمد عيد« ،النقد الن�سوي ظاهرة ترد على �إهمال �إبداعات الروائيات العربيات» ،مقالة انرتنت
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بذا يالحظ �إن التبئري يف الرواية قد �شكل عن�صر ًا جمالي ًا يف ال�سرد ،يقوم على �إثارة الده�شة
واملفاج�أة يف نف�س املتلقي الذي يبقى متوثب ًا حتى �آخر جملة ملفاج�أة �أخرى تقدمها ال�ساردة،
ولأفق جديد من التوقع لديه.
غري ق�ضية طريقة تقدمي ال�صوت ال�سردي والتبئري يف ال�سرد ،ف�إنه ثمة ق�ضية مائزة لل�سرد
يف الرواية التي ت�ستحق الإ�شارة �إليها ،لأنها تعد خطوة هامة من خطوات الرواية العربية التي
جتنح �إىل الو�صول �إىل م�ستوى ن�ص �سردي حداثي يقدم الأدب واملتعة يف �آن ،وهي تتجلى
فيما يلي:
�أ� -شعرنة ال�سرد :وا�ضح من امل�صطلح ال�سابق �أن املق�صود هو �صبغ الن�ص ب�صبغة �شعرية
بالغة الأدبية ،من خالل اللغة ال�شعرية التي تتوخى االنحراف واال�ستعارة ،وتفجري طاقات
البالغة واللغة .وهذا يقابله م�صطلح �آخر يف ال�شعر هو �سردنة ال�شعر� ،أي بث الن�ص ال�شعري
بروح ق�ص�صية ،وهذه �سمة متيز ن�صو�ص �أحالم م�ستغامني ،منذ �أول �أعمالها ،فال ين�سى
القارئ �إنها كتبت ال�شعر قبل �أن تكتب الرواية ،هذا االكت�ساح ال�شعري للرواية يعمها من �أول
كلمة حتى �آخرها ،والنماذج على �شعرية الن�ص متنوعة ومتوفرة ب�صورة كبرية ،لدرجة �إنها
تكت�سح الن�ص ،حتى �إن قارئها ي�ستمر مدهو�ش ًا ومتفاجئ ًا بهذه اللغة والو�صف واالنحراف عن
امل�ألوف:
«ن�أتي احلب مت�أخرين قلي ًال ،مت�أخرين دوم ًا.
نطرق قلبا بحذر ،كمن م�سبق ًا يعتذر ،عن حب يجيء ليم�ضي.
ب�صيغ مغايرة ،يعيد احلب نف�سه ،ببدايات �شاهقة الأحالم ..وانحدارات مباغتة الأمل.
وعلينا �أن نتعلم كيف ننتظر �أن يو�صلنا �سائق احلب الثمل �إىل عناوين خيبتنا.
حتم ًا ..ن�ضج احللم .ولكن الزمن هو الذي مل ي�ستو بعد .فما جدوى �أن يبلغ القلب ر�شد ًا
�سريع ًا؟!».
وبنظرة ب�سيطة �إىل املعجم اللغوي اخلا�ص بال�ساردة ،ف�إنه يعج باالنحراف واال�ستعارة ،و
ال�شاعرية« :طاغية يلهو مبق�صلة اللغة� ،أ�سلحة لغوية ،كن ن�ساء ال�ضجر ،وكنت �أنثى القلق،
�أنثى الورق الأبي�ض ،فو�ضى احلوا�س حلظة اخللق» .وغري هذه من املفردات التي �أكدت مدى
عناية ال�ساردة يف اختيار مفردتها ،وحذقها يف الرتكيب ،واللعب يف�« :أفق مفتوح من املجازات
وال�صور ،يكرث الدالالت ويلفعها �أحيان ًا بغاللة من الغمو�ض والنقائ�ض»((( .فما الذي يجعل
من اللغة مق�صلة؟ وهل للخيبات عناوين؟ وكيف يف�صل املكان بني حلم وحلم؟ فبالإ�ضافة �إىل
 )2د .نبيل �سليمان« ،الكتابة واال�ستجابة» ،من�شورات احتاد الكتاب العرب ،دم�شق 2000م� ،ص36
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قوة الرتاكيب والن�سج اخليايل عند الروائية من خالل لغة ال�ساردة ،ف�إن اللغة كذلك متيزت
بالتج�سيد ،جت�سيد الأ�شياء غري املح�سو�سة بربطها ب�أ�شياء حم�سو�سة ،فاللغة لها مق�صلة،
واحلبيب طاغية ولكن �سالحه هو اللغة.
وهذا الأ�سلوب يدخل القارئ يف نوبة ا�ستالب ب�أ�سلوب �ساحر �شفاف ،يبحر يف بحر اللغة،
وال يتوقف عند حد� ،إنه نهر ال ين�ضب من ال�شعر واخليال ،يجعل القارئ يف �أحيان كثرية،
ميرر كل ما تقوله من فكر و�أيديولوجيا ،حتى و�إن اختلف معها ،ف�إنه يبقى �أ�سري ًا ،لهذا العمل
ولأدبيته ،من دون م�ساءلته الأيديولوجية والأخالقية� ،إن وجدت بع�ض الأمور التي حتتم ذلك.
وهذا يطرح جمالية للن�ص ،التي �شغلت متلقيه عن �أي قراءة خالفية ملا هو �أدبي وجمايل،
فالن�ص كما قدم ق�ضية احلب ،وق�ضية الإبداع ،ك�شف عن جيل من املثقفني الذين ميوتون من
دون �سبب� ،سوى وجود مد عنيف ال يرحم ،هو تيار الإرهاب .ولكن القارئ يعترب هذا طرف ًا
من �أطراف الرواية ولي�س احلكاية كلها ،مما يجعل ن�ص �أحالم م�ستغامني يتميز عن غريه من
الن�صو�ص الروائية التي حتدثت عن العنف والتطرف ،فو�ضعت نف�سها يف حقل �أدبي ي�سمى
«روايات ع�صر الفتنة» ،ب�أيديولوجيتها الطاغية ،وقرب طروحاتها ملا هو تاريخي اجتماعي،
�أكرث منها ملاهو �أدبي جمايل.
وبذا تكون �أحالم م�ستغامني من بني جيل الكتاب املغاربيني الذين قاموا بتجديد النظرة
�إىل اللغة الروائية ،و�إعادة تنبريها لتتوا�صل مع تيار احلياة ،اللذان ينه�ضان باعتبارهما:
«�سبب ًا لتميز اخلطاب الروائي وتفرده وال�صيغ الأ�سلوبية والإجراءات الن�صية و�سجالت
الكالم التي يتم �إجنازها فعلي ًا يف م�ستوى اخلطاب بالقيا�س �إىل ما�ضيه و�إىل خطابات نظرية
(((
له ،كل ذلك ينه�ض بو�صفه من �أهم جتليات هذا التميز والتفرد».
ب -جدلية الكالم وال�صمت :تلعب ال�ساردة حياة�/أحالم يف حكيها لعبة تتقن فيها احلكي
والكالم ،مقابل البطل الرجل الذي له طقو�س خا�صة من ال�صمت واملفردات اللغوية القاطعة.
هذه اجلدلية التي ناق�شتها فريجينا وولف يف كتابتها عن الأدب الن�سوي ،يف خ�ضم تبنيها
للنقد الن�سوي الذي يبحث يف �أدب املر�أة و�إبداعها ،ودرا�ستها لأعمال ن�سائية ك�شفت عن
و�ضعية املر�أة ودونيتها يف املجتمع ،وعدم االعرتاف فيها كطرف مبدع ومنتج يف احل�ضارة.
(((
يف ن�صيها «الغرفة» و»ثالثة جنيهات» التي ن�شرت عام 1938م.
فمن بني امل�صطلحات واملفاهيم التي تبنتها ،ق�ضية ال�صمت الذي يلف املر�أة ،وهي تقدم
« )1ملتقى الروائيني العرب» ،مرجع �سابق� ،ص199
 )2ر�ضا الظاهر« ،غرفة فرجينيا وولف درا�سة يف كتابة الن�ساء» ،دار املدى� ،سوريا ،الطبعة الأوىل 2001م،
�ص21
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�أمنوذج ًا للمر�أة يف الرواية التي تكتبها ،و�ضربت فريجينا وولف مثا ًال حي ًا على ذلك وهو
�أعمال كاتبات مبدعات من مثل جني �أو�سنت وت�شارلوت برونتي الالتي ر�سمن�« :شخ�صيات
ن�سائية تك�شف ن�صو�صها عن نزعة غري مبا�شرة يف الكالم� ،أو �إخفات ًا �أو �إ�سكات ًا لل�صوت لدى
الن�ساء ي�صبح بالتايل ،خطاب نزعة داخلية �أو �صمت مقاوم يف بع�ض �شخ�صيات فرجيينا
(((
وولف الن�سائية ،يعك�س جتارب «�سلبية».
ويغدو من الوا�ضح �أن �أحالم م�ستغامني كروائية و�أ�ستاذة �أكادميية ،عا�شت فرتة ال ب�أ�س
بها يف فرن�سا ،قد اطلعت على هذا امل�صطلح ،ونظرة النقد الن�سوي لل�صمت ،فحاولت
مناق�شة هذا امل�صطلح ،ولكن ب�صورة مغايرة ،تت�ضح من خالل �صورة ال�ساردة البطل ،التي
متار�س الفن احلكائي والبالغي بزخم وا�سع ،ومبتوالية �سردية ال تنقطع� ،أمام البطل الرجل
ال�صحفي الذي ميار�س طقو�س ًا من ال�صمت ،لدرجة �أن ال�ساردة �ضاقت ذرع ًا ب�صمته ،وبلغته
القاطعة واحلا�سمة ،فتقول:
«وعندها �سريفع التحدي ،ويجيبها «قطع ًا ..لي�س هذا باملهم» وي�ضع ال�سماعة مغلق ًا �أزرار
معطفه .مرتدي ًا ال�صمت من جديد.
ال�صمت ال يزعجني .و�إمنا �أكره الرجال الذين ،يف �صمتهم املطبق ،ي�شبهون �أولئك الذين
(((
يغلقون قم�صانهم من الزر الأخري كباب كثري الأقفال واملفاتيح ،بنية �إقناعك ب�أهميتهم».
وهنا قلبت �أحالم �أطراف الثنائية ب�أن جعلت الرجل ي�صمت بعد ع�صور طويلة من الكالم،
وهي تتحدث وت�ضجر من �صمته ..هل لأن امل�ؤلفة من خالل ال�صوت ال�سردي تريد جتاوز
هذه اجلدلية ،والتفرقة بني املر�أة والرجل ،من �أجل الو�صول �إىل مرحلة من العمل الدائب
واملتوا�صل ،خلدمة الإن�سانية وحدها؟ �أم لأنها تعتد بنف�سها كثري ًا وال تقبل �أن تتنازل عن
احلكي لغريها فهي وريثة �شهرزاد ،التي �أورثت بنات جن�سها احلكي.
فيما م�ضى عر�ض لأهم املحاور التي ات�سم بها ال�صوت ال�سردي يف رواية «فو�ضى احلوا�س»،
التي �أهلت الرواية لتكون من بني �أهم الأعمال الروائية التي جمعت بني طريف املو�ضوع وال�شكل
بقالب جميل ،فقدمت العنف يف �سرد بالغ ال�شعرية ،م�ؤهل لأن يكون مثا ًال يحاكى من قبل
غريه من الن�صو�ص.
� )5ضياع الهوية ال�سردية يف «دم الغزال»-:
تتواىل الروايات التي تقبل على تيار الوعي �أو املونولوج يف جمموع الروايات مو�ضع
 )3ال�سابق� ،ص224
 )4الرواية� ،ص35
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الدرا�سة ،التي حتدثت عن الفتنة الأخرية التي عا�شتها اجلزائر يف الع�شرية الأخرية من
القرن املن�صرم مما يعد ملمح ًا �أ�سا�سي ًا يف الرواية اجلزائرية املعا�صرة ،هل هو خوف ال�سارد
من احلديث مع الآخرين (خوف ًا عليهم �أو منهم) ،هو ال�سبب يف الو�صول �إىل ا�ستخدام هذا
النمط من ال�سرد ،وهذه الطريقة يف تقدمي ال�سرد؟ �أم تال�شي �إح�سا�س الإن�سان ب�آالم الإن�سان
هو ال�سبب يف ذلك ،فال يجد املرء غري نف�سه يبثها �آالمه و�شجونه؟ �أم الراهن الدموي الذي
يحا�سب الآخرين على الكالم وحده الكالم فيحرمهم حياتهم ب�سبب كلمة� ،أو تعاملهم مع
م�ؤ�س�سة حكومية جعل املرء ينغلق على ذاته خوف ًا على الروح من النهاية الأبدية على �أيدي
قنا�صي الأرواح ،فال ي�أمن الإن�سان �سوى قلمه وورقه ي�شاركه يف معاناته مع من يحملون
�سيوف البغي والعدوان .فال يجد الكاتب �سوى نف�سه ال�شخ�صية الأ�سا�سية واحلدث الرئي�س
يف �أعماله ،نتيجة احلرمان من �أب�سط احلقوق ،وهي الكتابة والإبداع وطرح الآراء ب�صراحة،
�إن املثقف اجلزائري الذي يعاين من التهمي�ش والإلغاء ،يجد �أ�سلوب املونولوج هو مرف�أ الأمان
الذي ي�سافر به من دنيا الإلغاء والإق�صاء� ،إىل عامل الوجود ،كما ي�ساعده على ت�ضخيم �أناه
التي فقدت الإح�سا�س بذاتها ،يف �أر�ض يحكمها جمموعة من ال�سا�سة املت�آمرين والإرهابيني
املتطرفني.
�إن الرواية «دم الغزال» يتماهى فيها احلقيقي املفرط يف واقعيته ،والطابع التخييلي لل�سرد
الذي ال ي�صمد طويال �أمام احلموالت الأيديولوجية ،ملرزاق بقطا�ش الروائي امل�ؤلف ،ومرزاق
بقطا�ش ال�سارد بطل الرواية .فمرزاق بقطا�ش كما هو متعارف يف �سرية حياته �أنه جنا من
املوت ب�أعجوبة يف حماولة من قبل املتطرفني الإ�سالمويني يف اغتياله ،فكتب الن�ص تعبري ًا
عن هذه الذات التي بلحظة كادت �أن تتال�شى من دون �سبب فهو يعي�ش احلرية ،مل يقتل؟
والإ�سالم عملة جوهرية يف حياته؟! وماهو مفهوم الكفر يف نظر املتطرفيني �إن كان الرجل،
ينطق بال�شهادتني ،فكتب مرزاق بقطا�ش هذه ال�سرية احلياتية له ،حماو ًال مواراتها يف رواية،
من �أجل تخليد ذاته يف عمل يكون وريثه ال�شرعي ،مادام ال يف�صله عن املوت �سوى ر�صا�صة
من �إرهابي ،فهو ميار�س كتابة الرواية/ال�سرية ،كما تف�سر زينب الأعوج هذا بـ�« :أنها �سرية
ذاتية ملبدعني ولكنها �أي�ضا تعك�س وتتقاطع مع �سري كثري من املثقفني وال�صحفيني واملواطنني
العاديني ،فيها اخل�صو�صي وفيها �أي�ضا امل�شرتك من واقع ولغة ومعاناة جراء حياة ال�سرية
والتخفي والتوج�س الدائم �إزاء الآخرين .فارتباط الكتابة بال�سرية الذاتية يف هذه املرحلة ـ
(((
يف ت�صوري ـ هي العودة �إىل الذات واللحظة احلميمية املفتقدة مع الآخرين».
 )1د .زينب الأعوج« ،كتابات املهنة ت�أ�سي�س لوعي بجزائر جديدة»
www.sudanenseoline.com
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�إذن هي �سرية الكاتب احلقيقي ،مرزاق بقطا�ش ،الذي ي�صرح با�سمه يف الرواية �صراحة
يف الرواية ،ويجعل من نف�سه بطل الرواية التي يحاول املتطرفون اغتياله ،وما يعلق يف ذهنه
هو �شيء واحد ،هو حماولته امل�ضنية يف الك�شف عن الطرف اخلفي وراء قتله ،فهل �أفلح
مرزاق بقطا�ش الروائي/ال�سارد يف ك�شف هذه الأحجية الغام�ضة؟ هذا ما�سيتم �إجابته من
خالل العر�ض لأهم املنطلقات التي ينطلق عنها ال�صوت ال�سردي:
 )1يقوم ب�سرد احلكاية ال�سارد البطل مرزاق بقطا�ش عرب �ضمري الأنا ،و�إن كان يتخلل
احلكي ال�سرد ب�ضمري الغائب الـ»هو» يتم فيه احلديث عن مرزاق بقطا�ش� ،أو غريه من
ال�شخ�صيات ،يتماهى كثري ًا ونظرة ال�سارد الأ�سا�سية ولغته و�أ�سلوبه ،مما ي�ؤدي �إىل احلكم
التقريبي ،ب�أن من قام يف �سرد الأحداث ب�ضمري الغائب هو نف�سه مرزاق بقطا�ش الذي
يتحدث عن مايرى وما ي�شاهد ،وك�أنه راو م�شاهد ،جمرد م�شاهد ،ي�صف مايراه ويعلق
عليه ،ويدمج هذه الر�ؤية وفق ر�ؤيته اخلا�صة.
ف�ضمائر ال�سرد تتناوب بني الغائب واملتكلم واملخاطب (الهو والأنا والأنت) ،لت�شيد
بناء عامل تخيلي يقوم على دنيا الفكر والأ�سئلة� ،أكرث منه عامل مبني على وجود �أ�شخا�ص،
فاحلكاية هي حماولة قتل مرزاق بقطا�ش ،كما هي حماولة ال�سارد يف معرفة �سبب هذا
االغتيال ،فيخو�ض يف معركة وجودية ،طرفاها هما ال�شك واليقني ،ال�شك بنزاهة ال�سا�سة
ونزاهة هذا العامل ،واليقني ب�شيء واحد وهو عدالة ال�سماء ،والإميان بالدين الإ�سالمي� .إنها
ملحمة فكرية ،يقودها املنهج الديكارتي ،يف طرح فل�سفة ال�شك يف كل �شيء ،وتفكيك الرموز
ونبذ ال�سائد وامل�ألوف بغية الو�صول �إىل يقني حمدد ،عرب ا�ستح�ضار رموز ال�شر والقتل وتغييب
احلقيقة يف الفكر العاملي والإ�سالمي ،من حادثة الفتنة الإ�سالمية الكربى� ،إىل مقتل جون
كيندي .وهو يف توظيفه وا�ستدعائه لل�شخ�صيات الرتاثية والعاملية ،ف�إنه ي�سري وفق منهجية
منظمة تتبع خطى منهج تعليمي ،فيدعم فل�سفته اخلا�صة يف عدم وجود حقيقة ثابتة ،ب�أدلة
و�شواهد تاريخية قارة يف الذهنية العاملية ،مما �أدى يف تقوية ودعم وجهة النظر اخلا�صة
التي تنطلق منها.
بتناوب ال�ضمريين اللذين يتو�سل بهما ال�صوت ال�سردي ،الغائب واملتكلم ،والذين ينطلقان
من ذات واحدة هي ذات ال�سارد/البطل ،مرزاق بقطا�ش ،ي�ؤكد ال�سارد دور ًا وظيفي ًا لكل
�ضمري من ال�ضمائر ،فهو عندما ي�ستخدم �ضمري الأنا ،يك�شف عن �أدق جوانب معاناته و�أمله،
فال ي�ستطيع غائب الو�صول �إىل معارك دارت
يف الفكر والروح ،ومايدور يف ذهنه من �أفكار و�أحالم وت�صورات ،فيقول مرة« :ومع ذلك
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فها �أنذا �أت�صايح يف �أعماقي :لقد وجدتها!»((( .ويف مو�ضع �آخر يقول« :ها �أنذا �أ�ضحك يف
(((
قرارة نف�سي و�أت�ساءل.»....
والأمثلة كثرية« :ها �أنذا �أكرر بيني وبني نف�سي .»..كل هذه امل�شاعر والت�صورات التي ال
ي�ستطيع ت�صويرها املرء �إال عرب �ضمري الأنا ،وبذا ات�ضح جدوى ا�ستخدام �ضمري املتكلم يف
الرواية ،التي يو�ضحها نبيل حداد« :فالفرد هنا (البطل) هو الذي يعر�ض ق�ضيته �ضمن
�أحداث تت�شكل �أمامنا من وجهة نظره .وت�شعرنا هذه الأحداث بعاملني العالقة بينهما جدلية
قائمة على الت�أثري والت�أثر ،وكل منهما يريد �إخ�ضاع الآخر .والعاملان هنا الفرد واملجتمع.
والفرد يعر�ض لنا جتربته من خالل �ضمري املتكلم ،يف حني ظل املجتمع قوة علوية جمهولة ال
(((
تك�شف عن نف�سها �إال مبقدار ت�أثريها يف البطل ،الفرد».
وال�سارد عندما يريد �أن يتحدث عن املجتمع ف�إنه �سيعمد �إىل �ضمري الغائب ،ليعرب عن
�أ�شخا�ص حا�ضرين وفاعلني يف احلكاية� ،إال �أنهم غائبون �أثناء فعل احلكي الذي ينوب به
عنهم .ويتحدث عنهم ،وك�أنه ي�صف م�شهد ًا �سينمائي ًا ،ويعر�ض ل�شريط من ال�صور ،وك�أن
عيني ال�سارد هي الكامريا التي ت�سجل وتلتقط ال�صور ،وجتعل الأحداث تعرب عن نف�سها .كما
�إن املتلقي ي�ست�شف الروح الدرامية يف عر�ض ال�سارد للأحداث ،وامل�شاهد ،تلك الدرامية التي
تعني يف �أب�سط مفاهيمها م�سرحة الأحداث ،وا�ستلهام روح العمل امل�سري ،يف العر�ض والت�أثري
يف نف�س املتلقي ،من خالل عر�ض حدة ال�صراع ،والت�ضارب بني ال�شخ�صيات((( ،وهذا يت�ضح
�أكرث مايت�ضح يف الق�سم الأول من ال�سرد ،حني يقدم ال�سارد ،م�شهد دفن الراحل حممد
بو�ضياف ،الرئي�س اجلزائري الأ�سبق ،ف�إن عر�ض ال�سارد مرزاق بقطا�ش عرب �ضمري الـ»هو»
يك�شف عن حدة �صراع بني احل�ضور ،كما يك�شف عن م�شهد �سينمائي درامي« :قامات �سمهرية
زرقاء رقطاء تتحرك يف م�ساحة وا�سعة وحمدودة يف �آن واحد .تتحرك مبقدار مثلما تتحرك
جمموعة من عقارب �أحدقت بها النريان من كل �صوب .كثري من الت�شنج يف حركاتها هذه،
وكثري من االنطالق والي�سر �أي�ض ًا� .إنها ترق�ص على �إيقاع اخلوف واحلذر ،ويرق�ص يف �إثرها
كل من يحيط بها ،وما �أكرثهم يف م�ساحة املوت هذه!»((( .وال عجب �أن يكون ال�صراع حمتد ًا
يف امل�شهد ال�سابق ،مادام الأ�شخا�ص الذين يتفاعلون فيه هم جمموعة من ال�سا�سة ،و�صانعي
 )1مرزاق مقطا�ش« ،دم الغزال»� ،ص� ،31ص32
 )2الرواية� ،ص31
 )3د.نبيل حداد« ،نظرات يف الرواية امل�صرية» ،دار الكندي ،الأردن ،الطبعة الأوىل 2003م� ،ص125
 )4د.علي بن متيم« ،ال�سرد والظاهرة الدرامية» ،املركز الثقايف العربي ،املغرب ،لبنان ،الطبعة الأوىل
2003م� ،ص15
 )5الرواية� ،ص7
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املوت .وجمموعة �أخرى من املواطنني الذي يحرتقون حزن ًا على موت حممد بو�ضياف .فتجلت
روح الدرامية يف الن�ص من خالل وجود جو من« :التناق�ض القائم بني اخل�صو�صيات والإنكار
(((
املتبادل بني الإرادات املت�ضاربة ،وامل�صالح املتعار�ضة ،والأهواء املتنافرة».
كذلك ي�سخدم ال�سارد �ضمري الغائب حني يتحدث عن نف�سه وعالقته مبن حوله ف�إنه
كذلك يتجرد من �ضمري الأنا ،لريتدي �ضمري الـ»هو» ،بغية �إ�شعار القارئ مب�صداقية عر�ضه
للأحداث ،و�صدقه يف مبادئه وقيمه ،و�إن اخللل ال يكمن فيه� ،إمنا يكمن يف املجتمع« :ومرزاق
بقطا�ش ،بن رابح البحار� ،سار يف الدرب مع من �سار .الوطنية حترقه يف ال�صباح ويف امل�ساء.
العروبة ي�ستيقظ عليها ،وال ينام �إال بها .والإ�سالم عملة جوهرية يف حياته كغريه من هذا
(((
البلد».
ال�سارد لو ذكر ال�صفات ال�سابقة التي يت�سم بها ،من خالل �ضمري الأنا ،ف�سوف ي�شكك
القارئ مب�صداقية مايقول ،لأن الإن�سان ال يرى عيوبه ،ويكت�سب قيمته من منظور الـ»هو»،
الأغيار املحيطني له.
ويربز ا�ستخدام ال�سرد ل�ضمري املخاطب الـ «�أنت» عندما تنتهي جتربته الفكرية وال�شعورية
بلحظة املوت ،وحلظات املخا�ض والذاكرة ،ف�إنه يخاطب نف�سه عرب �ضمري املخاطب الـ»�أنت»،
ليعرب عن انتهاء هذه التجربة ،ومعاناته ،وك�أن الأنا التي تعاين ،بعد فعل احلكي والتطهري،
ت�صبح جتربة ما�ضية ،وذات �أخرى عن ذات ال�سارد الآنية ،فيخاطبها من خالل الـ «�أنت»« :ها
�أنت ذا تغادر �أندل�سا لتدخل �أر�ض ًا �أندل�سية �أخرى( .ال�سبوع)( ،العودة �إىل احلياة) (اخلروج
من القرب) وع�شرات الأو�صاف والنعوت الأخرى .ولكن ،هل تفيدك يف �شيء؟ جتربتك فريدة
(((
يف هذه الدنيا� .أنت حمظوظ ،يامرزاق بقطا�ش».
مما �سبق تبني مدى عناية ال�سارد يف ا�ستخدام �ضمائر ال�سرد الثالثة ،وتوظيفها يف املنت
احلكائي ،وارتباطها الوثيق يف م�ضمون احلكاية ،فاملبنى واملنت احلكائي وجهان لعملة واحدة
هي الن�ص ال�سردي.
 )2احلديث عن �ضمائر ال�سرد ،وعن معرفة ال�سارد املحدودة ،التي ال تتحدد �إال بعد م�ضي
التجربة ،وتبني ال�سارد لفل�سفة ال�شك واليقني ،تقود �إىل حمور هام يف تناول ال�صوت
ال�سردي ،وهو ق�ضية التبئري يف الن�ص ،التي ت�شكل على الفهم يف الن�ص ،لأن الرواية هي
 )6د.علي بن متيم» ،ال�سابق� ،ص15
 )7الرواية� ،ص104
 )8الرواية� ،ص152
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رواية �شخ�صية� ،شخ�صية ال�سارد مرزاق بقطا�ش ،وهي �إن كانت تتحدث عن �أ�شخا�ص
حميطني به ،فهذا احلديث ي�أتي ب�شكل عر�ضي جد ًا ،وحمور احلدث كله يقوم على
مرحلة فكرية و�أزمة نف�سية يعي�شها البطل� ،أثر حادثة �إغتياله ،فينقب يف التاريخ العربي
والإ�سالمي والتاريخ العاملي ،عن �سبب العنف والقتل ،فال يجد يقينا يرتاح �إليه ،وال حقيقة
ثابتة ،بل يقدم نظرة دايكرونية للحياة والتاريخ ،تقر بتحول احلقيقة ،وتولد معاين جديدة
للأ�شياء بتبدل الزمان واملكان� ،إذن الرواية مبنية على طرح الأ�سئلة ،وطرح فل�سفة ال�شك
بكل �شيء ،فكيف يتحقق التبئري؟! �أولي�س التبئري يف �أب�سط معانيه ،يعني مدى �إدراك
ال�سارد للأمور ،وماهي م�صادر �إدراكه� ،أهو عليم بكل �شي� ،أم �إنه يك�سب هذه املعرفة من
الآخرين ،ال�سارد هنا لي�س راوي ًا عليم ًا بكل �شيء ،وال هو مبكت�سب �إدراكه من الآخرين،
فكيف يتمكن الباحث من حتديد التبئري يف الن�ص.
فها هو مرزاق بقطا�ش ال ي�ستطيع حتى �أن يحدد موقعه بني جمموعة ال�سيا�سني الذين
ي�شيعون الراحل حممد بو �ضياف�« :أين �أقف �أنا ،ياترى ،بني ه�ؤالء و�أولئك؟ �إن�سان يريد �أن
يفهم مايحدث يف هذا الوطن ،وال يكاد يتبني طريقه .موجة تدفعه و�أخرى ت�سحله �سح ًال على
رمال ال�سيا�سة احلر�شاء .وهل �أنا يف زمن ي�سمح يل باعتزال النا�س كلهم؟ هل �أ�ستطيع اللجوء
�إىل مغارة من املغارات �أو جزيرة نائية حتى ال يكون يل �ضلع يف هذه االنقالبات التي ي�شهدها
ً (((
البلد مكره ًا مرغم ًا مهانا؟».
وا�ضح �إن ال�سارد مدار م�شكلته يف دواخل روحه يف �أناه اخلا�صة قبل الآخرين ،م�ستمر ًا
يف طرح الأ�سئلة الوجودية ،ال�س�ؤال تلو الآخر ،حتى �أن ي�صل �إىل حادثة االغتيال التي تعر�ض
لها ،و�ألفى نف�سه ينجو من املوت ب�أعجوبة ،فتتداعى كل �أ�سئلته ،وخياالته� ،أمام نداء احلياة
وا�ستمرارية العي�ش على �أر�ض اجلزائر ،ويكون هذا هو الإدراك الوحيد الذي ي�صل �إليه
ال�سارد من خ�ضم جتربته اخلا�صة:
«لقد قاربت الواقع بخيالك وت�صوراتك ،يامرزاق بقطا�ش .ت�أكدت �إن الواقع �شيء ،و�أن
اخليال �شيء �آخر ،مغاير له كل مغايرة� .إبرة ال�سريوم مغروزة يف �ساعدك ،وهذا �أمر
واقع .واخلنجر الدقيق احلاد يف �أعلى جمجمتك واقع هو الآخر .ولك الآن �أن ت�ضع
ت�صورات جديدة ،ولكن� ،إياك �أن تبتعد عن دنيا الواقع كثري ًا» (((.فهذا هو الإدراك
الوحيد الذي تو�صل له ال�سارد.
ومن هنا ميكن القول �إن ال�سارد املقيد يقدم ر�ؤية حمايثة ،بحيث تت�ساوى معرفته لي�س
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مبعرفة ال�شخ�صيات و�إمنا تت�ساوى معرفته الفكرية والذهنية مبوجودات احلياة احلقيقية
والواقع املتحقق ،لأنه كان يخو�ض يف غمار معركة فكرية ونف�سية تدور حول ماهية احلياة
والوجود ،فيكون منط التبئري يف الرواية هو النمط الثابت التبئري ،لأن ال�سرد ا�ستمر« :مرتبط ًا
(((
بال�شخ�صية الرئي�سية ومعتمد ًا عليها يف �إدراك العامل الروائي».
 )3ب�ش�أن طبيعة ال�سرد من خالل ترتيب ال�سارد للعالقات الزمنية ،ف�إن ال�سرد مت�ساوق
لأن احلكاية واخلطاب يبد�آن يف حلظة واحدة ،كما يكرث ا�ستخدام ال�سارد ل�صيغة الفعل
امل�ضارع يف �سرده للأحداث ،وهو ا�ستخدام يبتغي منه �إي�صال �شعوره للمتلقي ،يف نظرته
لثبات الزمن عند حلظة زمنية متعينة يف االغتيال والعنف ،من �أول حادثة قتل يف التاريخ
حتى حلظة �إغتياله .كما �إنه يف نهجه ل�صيغة الفعل امل�ضارع يريد نقل �إح�سا�سه للمتلقي
بامللل والك�آبة والرتابة واحلزن والأ�سى �أمام م�شهد القتل والدمار الذي عم اجلزائر« :ها
�أنا الباحث عن مو�ضوع روائي يعالج فكرة املوت ،اقر�أ الكتب ،و�أت�أمل احلكاية وتقلباتها،
(((
ويقع يف ظني �أن فكرة املوت هذه ميكن �أن تبحث ك�أي مو�ضوع فل�سفي �آخر».
 )4تتبقى نقطة هامة جد ًا يف ال�صوت ال�سردي للرواية ،تتعلق مبدى م�صداقية ال�سارد يف
عر�ضه للأحداث التخييلية للحكاية ،التي ينظر �إليها من �أكرث من زاوية:
�أ -معرفة ال�سارد املحدودة :ات�سم ال�سارد باملعرفة املحدودة ،الذي كان يلقي بتيار من
الأ�سئلة ،التي لي�ست لها �أجوبة ،فك�أن ال�سارد قال احلكاية من �أجل �ضخ جمموعة من
الأ�سئلة يف ذهنية املتلقي ،من دون الو�صول �إىل �إجابة �شافية لها .تبدو هذه احلالة
منبثقة من الراهن اجلزائري الذي يعي�شه مرزاق بقطا�ش ومن معه من املثقفني
الذين يرون وطنهم يتداعى �أمامهم ،و�أرواحهم مهددة باخلطر ،فيحاولون الإجابة
(((
ولكن ال �إجابة وال حقيقة ثابتة.
ب -تورطه ال�شخ�صي املبا�شر فيما ي�سرد :الرواية هنا تعلن �صراحة تورطها بحكاية هي
لي�ست حكاية من �صنع اخليال ،بل هي من الواقع املتحقق با�سم البطل ال�سارد مرزاق
بقطا�ش ،وكاتب الرواية مرزاق بقطا�ش ،الذي كتب رواية من �أجل ت�سجيل حلظة موته
واغتياله ،التي �أثرت يف نف�سه كثري ًا ،فهو رجل منا�ضل يحب الوطن ويغتال من دون
�سبب ،والذي مل يفلح يف قتله يف املرة الأوىل ،قد ينجز مهمته يف مرة ال حقة ،فلم ال
يكتب مرزاق بقطا�ش عن �سريته ليخلدها ومل ال يكتب و�صيته �إىل وطنه ،الذي قدم
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له الكثري والكثري« :وتطرح الكتاب جانب ًا .تفكر يف معاين هذا املقطع ال�شعري املتدفق
عطفا و�إن�سانية .وال متلك �إال �أن تقول� :أيتها اجلزائر العظيمة ،ال تكوين مت�صلبة معي
(((
وال مع �إخوتي من �أبنائك يف الأزمنة احلا�ضرة ،ويف الأزمنة القادمة!».
هذا التماهي بني الروائي والراوي� ،سيثري ال�شكوك يف نف�سية املتلقي حول م�صداقية
احلكاية ،و�سيحفز الأ�سئلة حول تورط ال�سارد فيما ي�سرد ،وهذا التورط وا�ضح يف كثري من
املقاطع ال�سردية يف الرواية ،فال�سارد كان يقف مع من ميثل الر�ؤية الأيديولوجية للروائي ،فكل
مثقف منا�ضل �شريف ونزيه ،هو معه ويتبنى منطقه و�أ�سلوبه ،ويتعاطف معه لدرجة مك�شوفة،
�أما من ميثل االجتاه الآخر من ر�ؤيته فهو الطرف النقي�ض ،الذي ميثل ال�شر والف�ساد ،من مثل
جمموعة ال�سيا�سيني املحيطني له ،الذين ال يهتمون �إال ل�صاحلهم اخلا�ص ،وال يتعاملون �إال مع
اجلرمية وثقافة االغتيال .وعندما ي�ست�شهد مرزاق بقطا�ش ب�شخ�صية تاريخية ف�إنه ال يذكر
�إال ال�شخ�صية التي متثل ال�شر والف�ساد ،ي�ساند نظرته الت�شا�ؤمية يف احلياة برموز تاريخية
لها فاعليتها يف بث الف�ساد يف الكون ،نا�سي ًا �أو متنا�سي ًا �إن التاريخ مثلما ت�ضمن �صور �سيئة
للب�شرية ،ف�إنه كذلك زخر بلوحات م�شرفة من الن�ضال من �أجل الإن�سان والإن�سانية .فال�سارد
ي�صف الراحل حممد بو�ضياف و�صف ًا مبالغ ًا فيه بالن�سبة ل�سيا�سي ورئي�س دولة �أ�سبق�« :إنه
�أ�شبه ببع�ض املت�صوفة الأنقياء الأتقياء الذين يوغلون يف عواملهم ويحرتقون احرتاق ًا �أو
(((
حترقهم الغوغاء واحلكام اجلهلة بتهمة الزندقة والهرطقة وما �إليها من التهم الأخرى».
بينما ي�صف من معه باملقربة �إنه جمموعة من ال�سيا�سني املالحدة الذين �سيخرجون من
(((
املقربة �إىل عاملهم اخلا�ص من الد�سائ�س والفنت واملناورات الرخي�صة.
فيما م�ضى منوذج من النماذج التي يقدمها ال�سرد ،والتي تدلل على �ضعف احلكاية،
و�ضعف ال�صوت ال�سردي ،الذي �سي�ؤدي �إىل زعزعة ثقة املتلقي فيما يقوله ال�سارد ،و�سريبط
الرواية ب�سرية الروائي مرزاق بقطا�ش ،وينفي عنها �صفتها الأدبية التخيلية ،وينفي �سمة
احليادية عن ال�سارد ،الذي البد �أن يكون حيادي ًا يف عر�ض احلكاية.
وبذا تكون قد�« :سادت يف الرواية طريقة ات�ضح فيها االندماج العاطفي احلار .وقد بلغ
هذا االندماج بني الراوي ـ الكاتب والق�ضية التي ي�ؤمن بها مدى جعله ين�سى وظيفته حمقق ًا
حمايد ًا ويندفع بكل ماميلكه من �شعور �إىل تبني ق�ضية»((( ،املثقف اجلزائري الذي تالحقه
�سيوف ال�سيافني من دون رحمة �أو �شفقة.
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وح�سب القارئ �أن يلتم�س عذر ًا للروائي هو جتربته اخلا�صة مع املوت التي كانت الرواية
من �أحدى جتلياتها.
 )6عتبات التلقي يف رواية « حار�سة الظالل»-:
تعتني رواية «حار�سة الظالل دون كي�شوت يف اجلزائر» عناية فائقة مبتلقي الن�ص ال�سردي،
هذا املخاطب ال�سردي الذي لوال وجوده مل تكتب الرواية ،وال حتكى احلكاية فهو معني بها،
وال�سارد لوال وجود املخاطب ال�سردي ملا حكى احلكاية ،مثلما يت�ضح يف ثنايا الن�ص.
هذا املخاطب ال�سردي الذي اعتنت بوجوده الدرا�سات احلديثة م�ؤخر ًا ،على الرغم من
كونه عن�صر ًا �أ�سا�سيا يف ال�سرد ،و�أ�صالته التي هي قدمية قدم ال�سرد ،منذ ق�ص�ص «�ألف
ليلة وليلة» ،وغريها من الق�ص�ص العاملي� .سيربز يف كتابات ال�سردانيني املعا�صرة ،ولعل
�أهم من �أولته �أهمية يف الدرا�سات احلديثة ،هي نظرية التلقي باجتاهيها« :الهرمونيطيقا»،
و»الظاهراتية» ،التي �سلطت ال�ضوء على الطرف الثالث من العملية الإبداعية وهو القارئ.
التي نظر لها كل من الأملاين هانز روبرت ياو�س ،املخت�ص بالظاهراتية �أو علم الظواهر،
وجادامري ،الذي ا�ستثمرت جهوده يف الهرمونيطيقا ،علم الت�أويل ،الذي ي�ؤكد على �أن كل ن�ص
(((
يكت�سب معنى يف ت�أويل وفهم القارئ له.
ونظرية القراءة التي تلقي ال�ضوء على القارئ بكونه فاع ًال ومنتج ًا يف فهم معنى الن�ص
الأدبي ،وملء فراغات وفجوات الن�ص ،كما يذهب فولفاجن �أيزر�« :إىل �أن الن�صو�ص الأدبية
حتتوي دائم ًا على فراغات ال ميل�ؤها �إال القارئ»((( ،ا�شتغل عليها العديد من الباحثني والنقاد
من مثل� :ستانلي في�ش ،ومي�شال ريفاتري ،وجوناثان كوللر ،وواين بوث ،وجريالد بري�س،
الذين �أ�سهم كل منهم بدوره اخلا�ص وقدم مفاهيمه وم�صطلحاته ،التي تعد �إ�ضافات نوعية،
فجرالد بري�س� ،أ�ضاف �إ�ضافة نوعية يف نظرية التلقي ،بتحديد املخاطب ال�سردي� ،أو املروي
له ،الذي يتباين عن القارئ الفعلي ،م�ستلم الن�ص� ،أو حتى القارئ ال�ضمني ،لأنه هو املوجود
بالفعل بالن�ص ،ويوجه الراوي خطابه له ويحدده مب�صطلحات« :اجلن�س (�سيدتي العزيزة)
�أو الطبقة (�سيد) �أو املوقف (القارئ يف كر�سيه) �أو العرق (�أبي�ض) �أو ال�سن (نا�ضج)»(((.
واملخاطب ال�سردي ،قد يكون حمدد املعامل� ،أو ي�ست�شف وجوده بطريقة مبا�شرة ،ولعل �أبرز
�صورة له تبدو يف ق�ص�ص «�ألف ليلة وليلة» ،فالراوية �شهرزاد لي�س ب�إمكانها �إكمال ال�سرد �إال
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بوجود �شهريار .وبرن�س يقدم العديد من اال�سهامات اخلا�صة ب�ش�أن املخاطب ال�سردي ،التي
تلقي ال�ضوء على �سبب �إغفال درا�سته يف الفرتات الزمنية املا�ضية ،كما تهتم بت�صنيفاته التي
(((
تعتمد ت�صنيفات القارئ نف�سه ،وعالمات وجوده ،و�أخري ًا وظائفه التي تعني وجوده.
وكان وا�سيني الأعرج من طليعة الروائيني العرب الذين اهتموا يف ت�أ�صيل هذه النظرية
وتطبيقها يف �أعمالهم الروائية ،منذ رواية «نوار اللوز» يف مطلع الثمانينيات ،حتى رواية
«حار�سة الظالل» .فهو يف بداية رواية «نوار اللوز» ،ي�شري �إىل قارئه اجلزائري والعربي� ،إىل
�أهمية اال�ستمرار يف قراءة الرواية ،و�أن «يتنازلوا قلي ًال» لقراءة �سرية «تغريبة بني هالل»،
على الرغم من لغتها املتعبة ،قائ ًال لهم« :مايزال بيننا ،وحتى وقتنا هذا :الأمري ح�سن بن
�سرحان ودياب الزغبي و�أبو زيد الهاليل واجلازية ( )...فمنذ �أن وجدنا على هذه الأر�ض
(((
و�إىل يومنا هذا وال�سيف لغتنا الوحيدة حلل م�شاكلنا املعقدة».
فقول الرواوي للمخاطب ال�سردي« :يومنا ،بيننا ،لغتنا» ،تعني بوجود م�ستمع للق�ص عليه
�أن يعي الدر�س جيد ًا؛ لأن امل�شكلة تكمن يف املواطن العربي الذي �أ�صبح عر�ضة للقتل واالغتيال
والعنف.
وي�ستمر وا�سيني الأعرج يف الكتابة عن الهم العربي واجلزائري ،يف رواية «حار�سة الظالل
دون كي�شوت يف اجلزائر» ،التي �صدقت بها نبوءة الروائي يف رواية «نوار اللوز» ،فلغة ال�سيف
ا�ستمرت ،و�إن كانت ت�سري فيها جمهولة الفاعل ،ف�إنها يف العمل الأخري �ستكون عمليات م�سلحة
منظمة ،فال ميلك وا�سيني الأعرج �إال �أن ينبه قارئه مرة �أخرى ،بعد �أن جتلى ح�ضور املخاطب
ال�سردي عرب حوار �صريح له مع ح�سي�سن ال�سارد ،ولكن احلوار غري وا�ضح �إال بو�ضع ال�سارد
لنقط تدل على �س�ؤاله الذي يوجهه لل�سارد:
«......
�أرجوكم ال تقاطعوين .دعوين �أو ًال �أنتهي من دفع هذا ال�صمت املفرو�ض علي كالقيامة.
(((
�أتقي�أ هذا الدود الذي ينخرين من الداخل ك�صف�صافة عجوز.»..
املقطع ال�سابق يو�ضع عالقة التفاعل بني ال�سارد ،ح�سي�سن ،واملخاطب ال�سردي ،الذي
يالحق ال�سارد ب�أ�سئلته ،فيطلبهم عدم املقاطعة؛ لأنه مطوق بهالة من ال�صمت واخلوف عليه
�أن يطردها من ثنايا روحه ،ويتخل�ص منها ،كي يحكي ،ويبوح.
 )1د.مر�سل العجمي« ،ال�سرديات» ،مرجع �سابق� ،ص 73ـ �ص79
 )2وا�سيني الأعرج ،رواية «نوار اللوز» ،دار احلداثة ،لبنان ،الطبعة الأوىل 1983م� ،ص5
 )3وا�سيني الأعرج ،رواية «حار�سة الظالل دون كي�شوت يف اجلزائر» ،من�شورات اجلمل ،اجلزائر ،الطبعة
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كذلك ال�سارد ميار�س على القارئ واملخاطب ال�سردي ،كذلك �سلطة احلكي ،املت�سمة بطابع
الت�شويق ،فالق�صة مليئة بالأ�سرار ،والأ�شياء الغام�ضة ،التي �سيو�ضحها ح�سي�سن ال�سارد عن
طريق الآلة الكاتبة؛ لأنه عاجز عن ال�سرد ال�شفوي فل�سانه مقطوع ،و�سينبئ القارئ �سبب قطع
ل�سانه ،حماو ًال جتاوز كل مايربك حياته من جديد �إال �إنه �سيعجز عن �إخفاء الأ�سرار ،لأن تيار
(((
الكتابة والبوح قد تداعى.
وهذا االهتمام باملتلقي ،واملخاطب ال�سردي اليكون وقف ًا على ال�سارد وحده ،فال�شخ�صية
الثانية يف ال�سرد ،دون كي�شوت ،حفيد الروائي الأ�سباين �سريفانت�س �سي�شرتك مع ح�سي�سن
يف االهتمام به ،فيقول« :للأ�سف بالن�سبة للأدب ول�سعادتي و�سعادة القراء رمبا� ،سرت يف
طريق �آخر مو�صل �إىل جدي ولكنه يختلف عن طريق والدي :ال�صحافة»((( .فهو يعد دخوله
ال�صحافة� ،سبب ًا يف �سعادة القراء ،الذين �سيحظون ب�سردية �صحفي حفيد لأديب عاملي،
�سريوي حكاية جده.
هذا فيما يخ�ص خماطب ًا �سردي ًا ،يخاطبه كل من ال�ساردين للرواية ،ح�سي�سن ،و دون
كي�شوت ،ولكن بغري �آلية احلوار ،ك�أحد تقنيات ال�سرد ،ف�إن ح�سي�سن ال�سارد الرئي�سي للحكاية
�سي�صبح خماطب ًا �سردي ًا ،من قبل دون كي�شوت عن طريق تقنية الر�سائل واملذكرات ،التي
يكتبها الأخري حل�سي�سن� ،سارد ًا له الأحداث التي تعر�ض لها يف املعتقل ،وكل اخلواطر الذهنية
التي تفرزها جتربة ال�سجن ،وبذلك ح�سي�سن �أ�صبح خماطب ًا �سردي ًا من قبل ال�صحفي
الأ�سباين ،هذا ال�سارد الذي �سيحرتز حتى يف �أدق الأمور ال�سردية ،فالكورديلو (جمموعة
مذكرات دون كي�شوت) الذي و�صل �إىل ح�سي�سن� ،سينبئنا دون كي�شوت �أنه �سي�سلمها مل�س�ؤول
ال�سفارة الأ�سبانية ،ليو�صلها �إىل ح�سي�سن((( .ومن هنا �سينتفي �س�ؤال القارئ واملخاطب
ال�سردي عن كيفية انتقال الكورديلو �إىل ح�سي�سن من دون �أن يرى كل منهما الآخر ،ويبدو
�أي�ض ًا مدى عناية ال�سارد باملتلقي واملخاطب ال�سردي ،التي �ست�ؤهل كال من ال�ساردين ليكونا
�ساردين ثقاة �أمام املتلقي.
العناية باملتلقي/املخاطب ال�سردي� ،ستتجلى �أي�ض ًا ب�إتقان ال�سرد ،من حيث :ال�صوت
ال�سردي ،والتبئري ،ومنط ال�سرد الالحق.
 )4الرواية� ،ص9
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 )1ال�صوت ال�سردي-:
ال�سرد كان متناوب ًا بني �ساردين �أ�سا�سني ،الأول هو ح�سي�سن ال�سارد/ال�شخ�صية
الأ�سا�سية ،والتي متثل الدائرة الأوىل من احلكي ،التي عانت وت�أملت كثري ًا ب�سبب قطع ل�سان
ال�سارد وحماولة اغتياله ،فكانت احلكاية �أحد جتليات املعاناة ،وخما�ض للذاكرة املثقلة ب�أمل
الذكريات ،ف�إنه ر�أى �أنه ال بد من الكتابة والبوح ،و�إن مل ي�ستطع الكالم ،ف�إن الآلة الكاتبة
�ستفي بالغر�ض ،ولو كان الإرهابيون حرا�س الظالم يعلمون ب�أهميتها ،ل�صادروها وعاقبوا
من ميتلكها.
ولأنه ناج من املوت ،فيتعني عليه حكي احلكاية و�إخبار الب�شرية جمعاء مب�أ�ساوية احلياة
والظلم الذي عاناه ،والذي �سيعانيه غريه� ،إذا مل يحذروا:
«�إن احلكاية بالتحامها باحلياة على هذا النحو الوجودي ت�سمح بالقول �إن ال حياة بال
حكاية .فلي�س غري الناجني يخربون فظائع ما عانوه وينقلون �أخبار الآخرين ،حتى �أولئك
الذين ق�ضوا ،في�ؤمنون التوا�صل ويتجاوزون قطيعة املوت .فالإخبار ات�صال بني خمبرِ
وخمبرَ  ،لكنه �أي�ض ًا ات�صال خمبرَ بخرب وعربه مبخبرَ عنه ،فينتفي الف�صل الذي ميثله
(((
املوت ويح�ضر الو�صل الذي ت�ؤمنه احلكاية».
�إن املقولة ال�سابقة ،كانت حمفز ًا لل�سرد لدى ال�سارد ح�سي�سن ،كما كانت عند غريه من
ال�ساردين يف الروايات اجلزائرية التي حتدثت عن العنف ،من مثل« :دم الغزال»« ،بخور
ال�سراب» .فلأنهم جنوا من املوت ر�أوا �أن مهمتهم تتجلى يف فعل احلكي ،ومرارة اخليبة
واملعاناة ،واالمنحاء يف دائرة منغلقة من اخلوف ،حفزت لديهم الرغبة يف ا�ستخدام الأنا،
ليك�شفوا عن وجودهم و ذواتهم التي ان�صهرت يف بوتقة املعاناة ،وليكون الأنا و�سيلة فعالة يف
البوح ،وك�شف مايدور بالذهن والنف�س من فكر وانفعاالت ،ولي�شعر القارئ ب�أنه �أمام �أحداث
حقيقية ،م�س�ؤول عنها �سارد �شخ�صية يف قلب احلدث� ،صريح احل�ضور� ،شاهد وعاي�ش
الأحداث ،وحاول جاهد ًا �سرد ماحدث بكل م�صداقية ،تبعد عنه عنه تهمة التطرف مع
الذات.
وتبدو الدائرة احلكائية الثانية ،وهي �شديدة االرتباط بالدائرة الأوىل ،حكاية دون
كي�شوت ،الذي زار اجلزائر ،ليجمع ذكريات جده ،الأديب الأ�سباين �سريفانت�س ،فوجد نف�سه،
يعيد حكاية جده ،ويحدث له ما حدث جلده ،يعتقل وتتدخل ال�سفارة الإ�سبانية ،يف مو�ضوعه
لتخرجه من اجلزائر بلد العنف والإرهاب ،و�أثناء اعتقاله ،يعي�ش ق�صة حب م�شابهة لق�صة
 )1د�.سامي �سويدان« ،مدارات ال�سرد وف�ضاءات التخييل» ،مرجع �سابق� ،ص 169
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حب اجلد املي�ؤو�س منها ،وتتماهى حالة احلفيد مع حالة اجلد ،وي�ستعيد دون كي�شوت ذكريات
اجلد يف اجلزائر ،كما تتوفر للقراء ن�صو�ص ًا بالغة الأدبية ،بدء ًا من ق�صة دون كي�شوت ،و�صو ًال
�إىل ق�صة ال�شاعر رينار التي ميتزج بها احلقيقي والأ�سطوري ،فيتوازى الن�ص الأدبي بجانب
الن�ص الواقعي التخييلي ،ليك�سو احلكاية الواقعية ،ب�صبغة �أدبية تن�أى به عن ثنايا امل�ألوف،
ووح�شية الواقع الذي لي�س �إال �صورة من �صور العنف .وبالطبع ف�إن دون كي�شوت �سريوي عرب
�ضمري املتكلم م�شاهداته يف اجلزائر ،عن طريق �ضمري املتكلم الذي ي�ستئرث بغالبية ال�سرد ،و
لي�س من عرب الكتابة ال�سردية وفق مقاطع كتابية معينة ،بقدر ماحتتوي ب�شكل بارز يف الكتابة،
وهو �شكل املذكرات ،التي تعترب من �ضمن �أ�شكال اخلطاب امل�سرود ،املتقا�سمة مع بقية �أ�شكال
اخلطاب امل�سرود :التقرير والر�سالة واخلطبة .وهذا النوع يحقق يف الن�ص تنوع ًا وغنى يف
�أ�شكال اخلطاب من ناحية ،ومن ناحية �أخرى ف�إنها تدل من جانب �آخر على ملمح �أ�صيل يف
حياة الآخر الغربي ،وهو كون كتابة املذكرات عادة �أ�صيلة يف حياته ،فحيثما ي�سري ف�إنه يدون
مذكراته وتذكراته م�أرخة يوما بيوم ،ومن جمموعة املذكرات �سيتعرف القارئ على حياة دون
كي�شوت ،قبل جميئه للجزائر ،وكذلك �سوف يخرب مبا جرى له يف ال�سجن ،الذي يفرت�ض �أن ال
�أحد يعلم مبا حدث �سواه و�سوى امل�س�ؤولني يف املعتقل ،وبكتابته للمذكرات �سي�سد ثغرة �سردية
خا�صة مب�صدر معرفة ال�سارد بحكايته ،فيقول عن حلظات وجوده الأخرية يف اجلزائر:
«منذ و�صويل �إىل هذا املخزن مل �أقم ب�أي �شيء مهم ولهذا مل يح�ضروا يل �أي مرتجم .مل
يحدثني �أحد� .شعرت برغبة جمنونة لر�ؤية مايا ولو للمرة الأخرية قبل مغادرة هذا البلد.
متنيت توديعها وتوديع ح�سي�سن الذي تنتظره كل البالوي ب�سبب حماقتي ولكني على يقني �أنه
ً (((
�سيعرف كيف يخرج كبريا».
يذهب من اجلزائر وال ي�شده لها �سوى �شخ�صيتني ،مايا املحبوبة ،وح�سي�سن م�ضيفه يف
اجلزائر .يف قرابة اخلم�سني �صفحة من �صفحات الرواية حتتل املذكرات هذا اجلزء من
ال�سرد لتنوب عن ح�سي�سن يف ال�سرد ،كما تنوب عن ال�سارد الآخر كلي املعرفة املتخفي الذي
يقوم ب�سرد الأحداث بد ًال من ح�سي�سن ،عندما يتعلق الأمر ب�أحداث مل يح�ضرها ح�سي�سن،
يقوم ال�سارد �شبه الغائب لأنه يغيب عن ال�سرد ،عندما يقوم ح�سي�سن بال�سرد ،ويح�ضر عند
حدوث �أحداث �سردية ال يح�ضرها ح�سي�سن ،وبالطبع ف�إن ال�سارد �سي�ستخدم �ضمري الغائب
الـ «هو» ،ليعرب عن �أحداث الرواية ،هذا ال�ضمري الذي �سيح�صل على مناعة من قبل املتلقي،
لأنه �سي�شعر القارئ بحياديته يف عر�ض الأحداث ،بينما الأنا امل�ستخدم من قبل دون كي�شوت
وح�سي�سن �سي�سهمان يف ك�شف خبايا الروح ودواخل ال�شخ�صيات التي لن يتمكن ال�سارد
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اخلارجي من معرفتها ،ومن هنا ميكن القول ب�إن ال�صوت ال�سردي ،ينم عن ر�ؤية �سردية
متقنة ،ال تت�أتى �إال لروائي قدير متمكن يف عامل ال�سرد مثل وا�سيني الأعرج.
 )2احلديث عن ال�صوت ال�سردي �سيقود �إىل احلديث عن التبئري يف الن�ص ،وهو متوقف
على طبيعة ال�سارد من حيث عالقته املعرفية بالأحداث وال�شخ�صيات ،كما هو متوقف
كذلك على مدى ح�ضور ال�سارد يف �أحداث ال�سرد ،هل هو �سارد �صريح احل�ضور �أو
متخف ،ومبا �إن ال�سرد يعتمد على �أكرث من �سارد ،ف�إن درجة التبئري تختلف من �سارد
ل�سارد ،فح�سي�سن ودون كي�شوت اللذان يعدان �ساردين �صريحي احل�ضور يف الن�ص ،لكن
لي�سا كليي املعرفة ،ومعرفة كل منهما �ستتوقف على معرفة الآخر ،فدون كي�شوت يح�صل
على معلوماته من ح�سي�سن عند قدومه للجزائر ،ويكت�شف معه غرائب الأحداث فيها،
وح�سي�سن �سيكون الأمر بالن�سبة له كذلك ،ف�إنه عندما يعلم باحتجاز ح�سي�سن �سيعرف
الأمر من امل�س�ؤولني يف اجلزائر ،ومايخ�ص دون كي�شوت �سيتعرف عليه من خالل كورديلو
املذكرات ،وخرب رف�ضه من من�صبه كم�س�ؤول العالقات الثقافية اجلزائرية الإ�سبانية،
�سيعرفه من �سكرترية الوزير ،وبذلك ف�إن الر�ؤية يف ال�سرد ،هي ر�ؤية حمايثة ،والتبئري
هو تبئري داخلي ،وال�سرد متعدد التبئري ،ينتقل ال�سارد مبعرفته من مبئر �إىل �آخر ،مما
�سيفيد يف ق�ضية م�صداقية ال�سرد ،ولن يرتك املجال ل�س�ؤال من القارئ كيف عرف ال�سارد
ومامدى م�صداقيته؟ ولكن عندما ينتقل ال�سرد �إىل الراوي اخلارجي كلي املعرفة ،ف�إن
معرفته �ستكون �أكرث من معرفة ال�شخ�صيات ،وبالتايل �سيكون ال�سرد فيها �سرد ًا غري
مب�أر.
 )3قدم ال�سارد �سرد ًا الحق ًا بعد وقوع احلكاية وانتهائها ،فال�سارد يحكي عن جتربة خا�ضها
وعانى منها ،و�إن كانت �أحداثها انتهت ف�إن اجلرح مل يلتئم ،ولن ي�شفي ال�سارد من هذا
الوجع �إال عندما يحكي ،وميار�س لذة البوح عرب الكتابة عن �شبكة اخلوف املتورمة يف
�أعماق روحه« :الكتابة ..ال �شيء �سوى رع�شة الأمل اخلفية التي نخبئها عن الآخرين حتى
ال يلم�سوا حجم امل�أ�ساة ،وجحيم �صراخات الكلمات املذبوحة بن�صل �صدئ»((( .ويعرب عن
�صيغة ال�سرد الالحق من خالل الزمن املا�ضي ،فيبد�أ ب�سرد احلكاية قائ ًال« :كل �شيء بد�أ
(((
ذات �صباح �صيفي جميل».
وهذا ال�سرد يتمازج فيه �أكرث من �إيقاع ،املا�ضي واحلا�ضر ،الأدبي مع اخليايل ،ال�سالم
واخلوف ،اخلري وال�شر« :كان ريا�س البحر قد �أ�سروا ذلك اجلد البعيد ،فق�ضى يف اجلزائر
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خم�س �سنوات .وهاهو احلفيد ليتعقب �آثار جده زمن �إعالن اجلماعات الإ�سالمية عزمها على
قتل الأجانب .هكذا تبد�أ رحلة البحث يف حي �شعبي ويف املتحف ومزبلة ال�سمار العمومية.
وباختطاف هذا العامل ال�سري الذي يت�ضافر فيه الل�صو�ص والقتلة واملتنفذون لل�صحفي
الأ�سباين .تبد�أ ق�صة ـ ح�سي�سن ـ ح�سان املوظف يف وزارة الثقافة ،والذي رافق الأ�سباين،
(((
فقادته الرفقة �إىل عامل �سري �آخر يف دهاليز املثقفني».
وا�سيني الأعرج كاتب من جيل من الكتاب ،يجمع بني الأ�صالة والتجريب� ،أ�صالته تتجلى يف
توظيفه لل�سري ال�شعبية ،والأ�ساطري العربية واجلزائرية ،ويف �إعادة قراءته للتاريخ ،الوا�ضحة
يف �أكرث من عمل من �أعماله ،وجتريبه يكمن يف طرقه لطرق مل تكن مطروقة والهي بامل�ألوفة،
ويف نهله من منابع الفكر العاملي ،فهو يف «حار�سة الظالل» ،كما يقول كمال الرباحي� ،إنه
ت�أثر بكتاب �أمريكا الالتينية من مثل ماركيز ،وا�ستوريا�س ،هذا الأخري الذي ا�ستفاد منه يف
تقنية �سردية وهي تكبري املنظر �أو ما ي�سمى بـ»اللقطة الأمريكية» ،التي يعمد بها الروائي �إىل
زرع التهكم والت�شويه وال�سخرية يف لغة الن�ص ،فح�سي�سن ي�صف ممثل ال�سلطة اجلزائرية يف
وزارة الثقافة« :مل ي�ستقبلني زكي �إال على ال�ساعة التا�سعة والن�صف .كان غارق ًا يف �أوراقه،
ال تظهر �إال �صلعته التي كان ينك�سر عليها ال�ضوء العمودي النازل من ال�شفق .ال �أفهم ملاذا
(((
ق�صريو القامة ي�صرون دائم ًا على املكاتب التي تتجاوزهم».
وينت�شر الأ�سلوب ال�ساخر بني ثنايا الن�ص ،لي�شمل جميع ال�شخ�صيات ،ليطال ال�سارد نف�سه
امل�سمى بح�سي�سن ،وهو لت�صغري مكانته كمثقف يف زمن اجلهل والتخبط.
 )7دائرة ال�سرد الأ�سطوري يف «الويل الطاهر يعود �إىل مقامه الزكي»:
رواية «الويل الطاهر يعود �إىل مقامه الزكي» تعد من الروايات التي تتعالق بها �أكرث من
دائرة مو�ضوعاتية وداللية ،وعلى من يقر�أها ي�أهل نف�سه على �إنه �أمام �سرد يعر�ض للواقع
احلقيقي بتخييل �أ�سطوري وعجائبي ،و�صويف ،ومقارب هذه الرواية عليه �أن ي�ستعد للرتحال
�إىل عوامل خمتلفة عن غريها من الروايات ،التي تقارب الواقعي من خالل تخييل واقعي،
عامل ال�صوفية وعامل الأ�سطورة ممتزج بالواقع والراهن اجلزائري ،ولكن بفنية عالية ال
ت�ضاهيها �إال ن�صو�ص نادرة.
والطاهر وطار ،هو وجمموعة من الروائيني اجلزائريني الذين راهنوا على كتابة رواية
جزائرية باللغة العربية ،من مثل :وا�سيني الأعرج ،و�أحالم م�ستغامني� .أرادوا تر�سيخ فن
روائي عربي يجمع بني طريف الأ�صالة والتجريب ،ال ين�سى ما�ضيه وثقافته ،وال يفوته �أن ينهل
 )3د.نبيل �سليمان« ،جماليات و�شواغل �أدبية» ،مقالة انرتنت ،مرجع �سابق
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من التقنيات ال�سردية احلديثة التي ت�سهم يف والدة ن�صو�ص بكر ومبدعة ،ال تقل يف قيمتها
عن م�سرية الرواية العاملية.
والباحث يف م�سرية الروائي الطاهر وطار� ،سيجد نف�سه �أمام روائي مبدع م�ستمر التجدد
والتحول ،يعتنق التجريب بغية الو�صول �إىل خلق عامل روائي تخييلي يك�شف معاناة الإن�سان
العربي ب�أدبية عالية .فن�صو�صه« :الالز»« ،الزلزال»« ،عر�س بغل»« ،جتربة يف الع�شق»،
«احلوات والق�صر» ،و�أخري ًا رواية «الويل الطاهر يعود �إىل مقامه الزكي» ،خري �شاهد على
هاج�س الروائي يف التجريب وطرق �أحدث الطرق يف �إنتاج الرواية .فالواقعية اال�شرتاكية
متجلية يف كل من« :الالز» و»الزلزال» ،والنف�س الأ�سطوري وامللحمي وال�صويف يربز يف كل
من« :جتربة يف الع�شق» التي نه�ضت على �أ�سطورة بروميثيو�س حامل ال�شعلة والنار ،كرمز
للعلم الذي يقابل الظالم يف عامل الآلهة وكبريها زو�س .ورواية «احلوات والق�صر» ،و»الويل
الطاهر يعود �إىل مقامه الزكي» ،املتو�سلتان بعامل الأ�سطورة وال�صوفية لك�شف الأيديولوجية
الأ�صولية يف العامل العربي.
وال�صوفية و�إن كانت حتمل بني ثناياها واقع الرجل الزاهد املتدين ،فهي ال تخلو من بع�ض
اجلوانب الأ�سطورية اخليالية ،فيما ي�سمى عند الأحياء ال�شعبية بكرامات الويل ،والإميان
واالعتقاد بفاعلية كراماتهم .ومليئة كتب ال�صوفية بهذه املعتقدات والكرامات .والطاهر
وطار يف توظيفه للق�ص�ص ال�صويف والأ�سطوري ،ينحو هذا املنحى متبعا كبار الأدباء يف هذا
النهج ،جيم�س جوي�س وروايته« :عولي�س» ،و»بروميثيو�س» �ألبري كامو ،وغريهم من الأدباء
العرب والأجانب ،الذين وجدوا يف الأ�سطورة رمز ًا من الرموز ،التي مت�س توجه الإن�سان نحو
البدائية على الرغم من انت�سابه �إىل القرن الع�شرين ،كما يبني عبد الواحد الفقيهي �أهمية
الن�سق الأ�سطوري« :قطاع وا�سع يتميز بعامليته وزمنيته وي�شكل ذلك املخزون البدائي العميق
املركب من الأ�شكال وال�صور اخليالية واخلارقة املج�سدة لتجارب الإن�سان القدمي ،وم�شاعره
(((
وخوفه �إزاء الظواهر الطبيعية واالجتماعية التي كان يقف م�شدوها �أمامها».
ووطار عندما جل�أ �إىل القالب الأ�سطوري وال�صويف ،ف�إنه �أراد التعبري عن عودة الإن�سان
اجلزائري �إىل حياة البدائية ،رغم عي�شه يف الع�صر احلديث ،الذي غيب احلوار وجل�أ �إىل
ال�سيف ،ولغة العنف والدم ،وك�أن اجلزائر تتخبط يف عامل الوهم واخليال ،كما �إنه يعرب من
ناحية �أخرى عن تبني الطاهر وطار للفكر الأ�صويل ،الذي يدعي الت�صوف وبذر وتر�سيخ
مبادئ الدين الإ�سالمي يف احلياة عرب ال�سيف ،فهو ي�سخر من هذه الأفكار املتطرفة
املنحرفة ،التي �ستعلن عن تداعيها يف نهاية الرواية .كما ي�سخر من ارتداء الإرهابي الأ�صويل
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لزي ال�صويف احلامل ملعاين النقاء وال�صفاء والتقرب �إىل اهلل من خالل الأعمال ال�صاحلة:
«وتكمن البذرة ال�صوفية يف كل �إن�سان ،يف �إح�سا�س عميق يتمحور حول حقيقة فكرية �أ�سا�سها
ت�أدية الفرائ�ض واعتناق الدين ،ت�أدية لذاتها ولي�س ابتغاء ملردوداتها احل�سنة يف عامل الدنيا
�أو عامل الآخرة؛ اجتالب خري وثواب ،واجتناب �شر وعقاب� ..أي كيف ميكن �أن تكون العبادة،
(((
غاية يف نف�سها ،وال يكون ورا�ؤها هدف ًا �سوى املحبة والقرب».
وبالطبع هذا يغاير �صورة الويل الطاهر املر�سومة يف الرواية ،لأنه ويل �صاحب مقام،
ويحيط به جمموعة من املريدين ،يبتغي �أن يحولهم �إىل جنود يقاتلون امل�سلمني من حولهم
بتهمة الردة.
وهذا االعتناق لعباءة ال�صوفية والإ�صالح ،لي�ست هي وحدها من بني التجارب الروائية،
بل هناك جتربة �أخرى رائدة جلمال الغيظاين يف روايته «التجليات» ،التي اتخذت من جتربة
ابن عربي متكئ ًا تنطلق منه لنقد الواقع العربي الراهن ،وتاريخ م�صر املعا�صر ،معربة كذلك
عن فل�سفة الغيظاين الوجودية حول املوت والغربة((( .ولكن جتربة الطاهر وطار تغاير جتربة
الغيظاين مع ال�صوفية يف �أن وطار تبنى الفكر املنحرف الأ�صويل ،وتقوي�ض دعائمه من خالل
تبني مرجعيته الفكرية نف�سها ،وجعل ال�شخ�صية الإرهابية نف�سها ممزقة ومتداعية ،بني
جمموعة من الأفكار والأيديولوجيات الغربية واملرجعيات الدينية.
وعمل الطاهر وطار هذا يتعالق مع عمل روائي للأديب ال�سعودي ثابت املهنا روايته
«الإرهابي  ،»20املتبنية لر�ؤية ومنطق رجل كادت ت�ضيعه الأ�صولية املتطرفة يف ال�سعودية،
العاملة على ت�ضليل �أفكار ال�شباب ،وتعبئة عقولهم ب�سموم العنف والتدمري� ،إال �أن
دخوله يف اجلامعة ،ودخوله كلية الآداب ،وعلى وجه التحديد اللغة العربية� ،أنقذه من
وط�أة اجلماعات الأ�صولية ،التي نظمت تفجريات احلادي ع�شر من �سبتمرب يف الواليات
املتحدة الأمريكية ،املتكونة من ت�سعة ع�شر �إرهابي ًا ،كان من املمكن �أن يكون هو الرقم
ع�شرون يف املجموعة الإرهابية ،وهو بعمله هذا يعر�ض ملنطق الإرهابي الذي ينطلق منه يف
تكفري الآخرين ،كما يغو�ص يف دواخل نف�سية املتطرف ،الذي تتناوبه الكثري من امل�شاعر
املتناق�ضة ،الباعثة للحزن وال�ضيق الناجمة عن االنحراف عن ال�سلوك الطبيعي والفطرة
التي تنبذ القتل والعنف والتدمري((( �إىل منطقة قتل النف�س التي حرم اهلل �إال باحلق.
 )2د.ناه�ضة �ستار« ،بنية ال�سرد يف الق�ص�ص ال�صويف» ،من�شورات احتاد الكتاب العرب� ،سوريا ،الطبعة
الأوىل 2003م� ،ص28
 )3د .ثناء �أن�س الوجود« ،قراءات نقدية يف الق�صة املعا�صرة» ،دار قباء ،القاهرة ،الطبعة الأوىل ،2000
�ص 62
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وكي تت�ضح ر�ؤية الطاهر وطار يف العمل الأدبي ،يتعني عر�ض ال�صوت ال�سردي بتحديداته
املختلفة ،وم�ستوياته املتعددة ،من حيث وجود ال�سارد واختفائه ،و�ضمائر ال�سرد امل�شتغل عليها
يف الن�ص ،وترتيب ال�سارد للعالقات الزمنية يف ال�سرد ،و�أخري ًا وجود التبئري يف ال�سرد .وكما
هو معروف �أن الطاهر وطار من الكتاب الذين ي�سعون دائم ًا على �أن يت�آزر ال�شكل وامل�ضمون
خلدمة فكرة الرواية ونظرة امل�ؤلف ،كما يكون ال�شكل دا ًال على مرامي الكاتب من وراء
احلكاية ،مثلما ت�ؤكد �إحدى املقاالت النقدية« :يقول وطار �إن كتاباته تنبني على عالقة جدلية
بني ال�شكل وامل�ضمون� .إنه ميزج بني بني وعي �سحرية �أو اخليال اجلامح .وال�سمة امل�شرتكة يف
(((
�أعماله هي ا�ستعانته مباوراء الواقع».
 )1ال�صوت ال�سردي يف الرواية قد انطلق من ثنائية احل�ضور والغياب ،ال�سارد الغائب
العليم بكل �شيء ،وهو ال�سارد التقليدي يف الق�ص�ص ،املنطلق عرب �ضمري الـ»هو» ،والآخر
هو �شخ�صية الويل الطاهر ،ال�شخ�صية الرئي�سية يف ال�سرد ،التي ت�سرد ما تواجهه من
�أحداث �سردية تتعلق بها ومبن يحيط بها.
�أ -ال�سارد الغائب املتخفي :وهو من قدم احلكاية للقارئ ،وقدم الأحداث ال�سردية
التي مل يكن الويل الطاهر على علم بها ،و من املالحظ �أن هذا ال�سارد الغائب عن
الن�ص ،كلي املعرفة ،يقدم ال�سرد بالتناوب املتبادل بينه ،وبني الويل الطاهر ال�سارد
الآخر ،فبع�ض امل�شاهد ال�سردية والأحداث يقدمها ال�سارد الغائب ،و�أخرى يقدمها
الويل الطاهر كلي احل�ضور ،في�صبح ال�سرد مرة للـ»هو» ،ومرة للـ»�أنا» ،وهذا فيه
عر�ض للثنائيات ال�ضدية ،بني الأنا والآخر ،بني الغائب واحلا�ضر ،بني تغييب الذات،
وت�صارع الأخرى يف احل�ضور .فال�سارد الغائب يقدم احلكاية ،ويقدم ظهور الويل
الطاهر يف قوله:
«توقفت الع�ضباء فوق التلة الرملية ،عند الزيتونة الفريدة يف هذا الفيف كله ،قبالة
املقام الزكي املنت�صب ها هنالك على بعد ميل ميل ،ب�شكله املربع وطوابقه ال�سبع �آه
�أخري ًا.
تنف�س الويل الطاهر يف �أعماقه ،وقال ب�صوت منخف�ض ،ال يدري ما �إذا كان يخاطب
نف�سه� ،أم يخاطب الأتان الع�ضباء:
(((
ـ بحول اهلل وحمده ها نحن من جديد ،نرجع �إىل �أر�ضنا».
ويبدو من املقطع ال�سردي ال�سابق �إن ال�سارد كان معني ًا بعودة الويل الطاهر ملكانه ومقامه
 )1د.حممد الداهي« ،واقع و�آفاق النقد املغاربي»www.midouza.net ،
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الزكي ،وا�صف ًا املكان ،كما ي�صف العودة التي مل تكن �سهلة بالن�سبة للويل الطاهر بقوله:
«�آه �أخري ًا» ،الدالة على غياب الويل الطاهر طويل املدى عن �أر�ضه ،هذا الغياب غري املعلوم
الأ�سباب ،والدوافع ،وال حتى معلوم مكان الإقامة للويل الطاهر .ويت�ضح �أي�ض ًا �إن ال�سارد هنا
كان على علم بكل �شيء ،لأنه علم مبا يقوله الويل الطاهر ب�صوت منخف�ض ،ويعرف ما يفكر
به الويل الطاهر يف دخيلة نف�سه .وال يفوت ال�سارد العليم كذلك �أن ميار�س �سلطته يف التعليق
على الأحداث ،و�أفكار ال�شخ�صيات ،ويو�ضح ويربر الت�صرفات ،من دون �أن ي�سمح للمتلقي
�س�ؤاله من �أين علمت هذا؟ لأنه اتخذ الالموقع موقع ًا ،وفعل وظائفه يف ال�سرد على �أمت وجه.
ولكن هذا ال�سارد الذي وقف من زاوية معينة يقدم الأحداث ال�سردية ،لي�س جمرد راو
يحكي احلكاية ،كما تقول �أحالم �ساكر يف بحثها عن الرواية« :نالحظ من خالل هذه اللوحة
وك�أن الكاتب وقف يف زاوية ما ،وراح يراقب املوقف وي�صوره دون �أي تدخل منه ودون �أي
(((
انحياز منه لأن طبيعة املوقف ال تدعو �إىل حتيز».
والكالم ال�سابق ،كما ترى الباحثة ،عار من ال�صواب ،لأن ال�سارد ،و�إن قدم احلكاية
ب�ضمري الغائب ،ف�إنه مل يترب�أ من �أيديولوجيته ،وتطرفه ،ووجهة نظره امل�صاحبة لوجهة
نظره ال�شخ�صية ،فهو ي�ؤيد الويل الطاهر ،ويتحرك من نف�س الزاوية التي يتحرك منها الويل
الطاهر ،فما ال يروق للويل الطاهر وميتع�ض منه ،ال يروق كذلك لل�سارد ،فال�سارد ال تعجبه
�شخ�صية يحاربها الويل الطاهر ،وهي �شخ�صية حممد عبد الوهاب ،فيمار�س لغته املتحيزة
يف و�صف هذه ال�شخ�صية ،لي�س من منطق الويل الطاهر فح�سب ،ولكن من منطقه اخلا�ص:
«لكن فهم .فهم ماهو مكتوب ،فهم بالقوة� ،أن �صاحب هذا الوجه الذي يت�صنع البالهة ،فتى
(((
من فتيان هذا الزمن».
فوا�ضح �أن و�صف وجه يت�صنع البالهة من قبل ال�سارد ينفي مو�ضوعيته ،و�إن كان يعر�ض
مايعر�ضه من خالل منط ال�سرد املو�ضوعي .ويالحظ �أن ال�سارد عرب �ضمري الغائب الذي
ال يتيح للقارئ حتديد �صفاته و�شخ�صياته ،هو �سارد من منط مغاير لل�سارد املتواجد عادة
يف ال�سرد ال�صويف التقليدي ،حيث يعر�ض احلكاية �سارد يكون �أحد ال�شخ�صيات الثانوية يف
ال�سرد ،م�صاحب ل�شخ�صية الويل ،وي�سرد حكاية الويل ال�صويف بناء على م�صاحبته له ،من
خالل ذكر �أقواله وم�آثره ،عرب �صيغ �سرد تقليدية« :قال لنا وحدثنا» ،وك�أن الطاهر وطار عرب
ب�ضمري الغائب الذي يروق له ت�صوف الويل وتطرفه ،يقدم �صوت الطرف اخلفي الذي ي�شجع
� )3ساكر و�أحالم �شلقي« ،حتليل اخلطاب الأدبي يف رواية الويل الطاهر يعود �إىل مقامه الزكي» ،جامعة
ورقلة ،اجلزائر� ،أطروحة ماج�ستري� ،ص14
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التطرف والعنف من دون �أن ي�ستطيع القارئ حتديده .هم نف�سهم حرا�س الظالل ،الذين
يحر�سون �أعمال العنف من دون �أن يك�شفهم �أحد لأنهم يرتكبون اجلرمية يف الظالل.
ب -ال�سارد املتكلم:
بخالف ال�سارد ب�ضمري الغائب ،الذي ينطلق من دائرة ال�سرد املو�ضوعي ،ف�إن الويل
الطاهر �سارد احلكاية يف الرواية ،يتكئ على دائرة ال�سرد الذاتي ،التي يقدمها �سارد متواجد
يف احلكاية ،عرب �ضمري املتكلم الـ»�أنا» ،و الويل الطاهر ك�سارد و�شخ�صية �أ�سا�سية يف ال�سرد
يعترب �سارد�/شخ�صية �إ�شكالية ،لأنه و�إن حتدث بثقة ويقني ،فهذا ال مينع من �أنه يعي�ش
تناق�ضات فر�ضتها عليه ظروف احلياة ،و�أفرزتها االنق�سامات التي تعي�شها الأمة العربية.
وهذا التناق�ض بارز يف قول ال�سارد اخلارجي عنه« :لقد قر�أ الفل�سفة ،و�سكنه من �سكن
ال�سهروردي ،فعاد يف كتبه الأوىل يبحث عن جذور الوثنية ،يف جتاويف الأديان والأهرامات،
ثم �سوى بني الإخوان امل�سلمني واملالحدة وال�شيوعيني ،وراح ي�ستنطقهم يف �أعمال كثرية ،ثم
«�سجن» اهلل يف حارته وجعل الأنبياء فتوة العهود املختلفة .فهمه الن�صارى واليهود ،فكاف�أوه
(((
ليكون رمز ًا وقدوة ،ون�صب ًا ملخنا الفا�سد».
الن�ص ال�سابق على قدر ماهو مو�ضح ل�ضياع وت�شرذم �شخ�صية الويل الطاهر �أمام املذاهب
والتيارات والأيديولوجيات ،فهو �أي�ضا يو�ضح الر�ؤية الأيديولوجية للروائي التي ت�سربت عرب
و�صف ال�سارد للويل الطاهر ،الذي ك�شف عن مراحل الأ�صولية وتطوراتها ،لغاية و�صولها
لت�شويه �صورة الأنبياء ،وحتميلهم �صورة الفتوة لكل ع�صر من الع�صور� ،أي �إنهم يحملون رمز
القوة اجل�سدية بد ًال من رمز القوة الروحية ،وهذا خمالف للواقع.
وتت�أكد �أيديولوجية الويل الطاهر يف الرواية من خالل �أفعاله وت�صرفاته يف الرواية ،فهو
و�إن �أكرث من العبادات والطاعات ،وال�صالة ،والدعاء واللجوء �إىل اهلل ،ف�إنه يعتقد �إن عليه
�إ�صالح ف�ساد العامل الإ�سالمي بحد ال�سيف والقوة ،وحول مريديه من العباد الذين هم يف
ال�سياق احلقيقي يتعلمون الت�صوف والعبادة� ،إىل جنود اهلل يحاربون املرتدين عن الدين،
حالهم حال الأئمة ال�صاحلني ،و�أمراء اجلي�ش الإ�سالمي يف ع�صور الإ�سالم الأوىل ،عار�ض ًا
بذلك خلالد بن الوليد ر�ضي اهلل عنه ،وحماربته للمرتدين عن الإ�سالم ،مع البون ال�شا�سع
بني احلالتني.
 )1الرواية� ،ص152

292

ولكن ال�س�ؤال هنا ،من �أين انطلق الويل الطاهر ،وماهي مرجعيته التي �أملت عليه
الت�صرفات؟
كانت مرجعية الويل الطاهر كرجل �صويف متدين ،بع�ض ال�شخ�صيات العجائبية يف تاريخ
الت�صوف الإ�سالمي ،ذات القدرة الهائلة على فعل اخلوارق واملعجزات ،الدالة على�« :صدق
دعوى ال�صويف و�صحة مذهبه وطريقته التي تده�ش �أو تذهل لي�س عامة النا�س فح�سب ،بل
(((
�أهل الطريقة �أي�ض ًا كل بح�سب مرتبته و�أحواله ومقدار علمه ونوع جتربته».
هذه التجربة ال�صوفية الواقعية� ،ستتحول يف ذهن املخيلة ال�شعبية� ،إىل �شخ�صيات �صوفية
عجائبية تقوم بالأفعال اخلارقة ،ك�شخ�صية اخل�ضر عليه ال�سالم ،و�شخ�صية الويل �صاحب
الكرامات ،و�شخ�صية املنقذ املجهول ،وال�شخ�صيتان الأخريتان� ،ستتجليان يف رواية «الويل
الطاهر يعود �إىل مقامه الزكي» ،من خالل نهج الويل الطاهر ل�صفاتهما و�أدوارهما يف
احلياة ،فالويل ال�صالح �صاحب الكرامات ،هو من يقوم ب�أفعال خارقة من �أجل �إقناع العامة
ب�صدق ت�صوفهم وزهدهم و�إخال�صهم هلل ،كامل�شي على املاء واجللو�س يف الهواء((( ،وقد
جتلى الأمر هذا يف �شخ�صية الويل الطاهر الذي اتخذ من الع�ضباء ناقته امل�سماة على ناقة
الر�سول �صلى اهلل عليه و�سلم ،و�سيلة للتنقل وال�سفر والرتحال ،مدى كل القرون والع�صور،
فال يعلم القارئ لها عمر ًا حمدد ًا ،كحيوان خرايف �أ�سطوري م�ستوحى من واقع البيئة العربية
ال�صحرواية ،ككرامة من كرامات الويل الطاهر:
«وامل�ؤكد لدى الأولني والأخريين من الأتباع� ،أن الع�ضباء �إحدى كرامات الويل الطاهر
(((
و�إحدى معجزات وخوارق هذا الزمن».
وهو هنا يدعم مرجعيته بقربه من الر�سول ،فو�سيلته يف التنقل بني الديار الإ�سالمية هي
ناقة الر�سول �صلى اهلل عليه و�سلم ،كرمز للدعوة املحمدية ومبادئها ال�شريفة ال�سامية.
وعليه ف�إن ا�ستخدام ال�سارد ل�ضمري الـ»�أنا» ،قد قدم نوع ًا من ال�سرد له« :القدرة على
�إزالة الفروق الزمنية وال�سردية بني ال�سارد وال�شخ�صية والزمن ،ويجعل احلكاية امل�سرودة
مندجمة يف روح امل�ؤلف فيذوب احلاجز الزمني الذي هو بني زمن ال�سرد وزمن ال�سارد
كما �إنه يجعل املتلقي يلت�صق بالعمل ال�سردي متوهم ًا �أن امل�ؤلف هو �إحدى ال�شخ�صيات
التي تقوم عليها الرواية ،التي ال تعرف من تفا�صيل ال�سرد امل�ستقلة و�أ�سرارها �إال مبقدار
(((
ماتعرف ال�شخ�صيات الأخرى».
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فالويل الطاهر كان يقدم ال�سرد عرب الأنا ،مقنع ًا ال�سارد مبنطقية وواقعية احلالة التي
يعي�شها ،على الرغم من كونها �أحداث ًا عجائبية غرائبية� ،إال �إن الت�صاق �ضمري املتكلم بال�سرد،
خفف من وط�أة هذه النزعة الغرائبية العجائبية.
ومن املالحظات الهامة على �صعيد ا�ستخدام ال�سارد للـ»�أنا»� ،إن الأنا هنا اختلفت عن
�أنا الأ�صوات ال�سردية يف الروايات �سالفة الذكر ،ف�ضمري الـ»�أنا» ،يف كل من رواية�« :شرفات
الكالم» ،و»بخور ال�سراب» ،و»دم الغزال» ،و»حار�سة الظالل» ،كان يك�شف عن وجود �إنك�سار
يف الذات ،و�ضعف ووهن يحتاج �إىل البوح والتنفي�س عن الذات ،فعرث كل �سارد من �ساردي
الروايات ال�سابقة �ضالتهم يف هذا ال�ضمري .بينما الويل الطاهر يف الرواية ي�شتغل على الأنا،
انطالق ًا من ح�ضوره القوي يف الن�ص ،الكا�شف عن ح�ضوره وفعاليته و�سطوته يف املجتمع ،لأنه
�صوت الإرهابي الذي ينطلق من القوة والعنف ،وتغييب الآخرين« :كربت ثالث ًا ،واقتحمت.
كانوا قد جتمعوا يف غرفة واحدة ،على مايبدو ،لكن للحيطة� ،أمرت من معي من املحاربني،
(((
بخلع �أبواب الغرف الأخرى .يف الطوابق الثالثة».
جتلى يف الن�ص ال�سابق مدى قوة الويل الطاهر و�سطوته و�سيطرته على الأو�ضاع ،ي�أمر
وينهي ،ويخطط وعلى املريدين تنفيذ الأوامر من دون نقا�ش.
وقد �أبدت الباحثتان �أحالم و �ساكر �شلقي مقولة حول ال�صوت ال�سردي ،وا�ستخدام ال�سارد
للـ»�أنا»� ،إذ تربط ا�ستخدام ال�سارد للأنا ،ماهو �إال ارتباط بتجربة الكاتب الذاتية« :ومن هنا
ن�ستطيع القول �إن الرواية ماهي �إال ترجمة ذاتية مل�ؤلفها و�إنها وقعت بالتف�صيل»((( .القول
ال�سابق خمالف لل�صواب ،فكيف تكون الرواية ترجمة ذاتية للم�ؤلف ،وامل�ؤلف الطاهر وطار
نف�سه يكتب �ضد الأ�صولية والتطرف ،بل امل�ؤلف عرب عن الأفكار الأيديولوجية للأ�صولية بكل
جترد ومو�ضوعية ،وبالتايل هو يعرب عن طرف نقي�ض له ولي�س معه.
 )2منط ال�سرد يف الرواية يجمع بني النمطني االثنني منط ال�سرد املو�ضوعي ،ومنط ال�سرد
الذاتي ،وت�شكل هذان النمطان من ا�ستخدام امل�ؤلف لل�سارد اخلارجي العليم عرب �ضمري
الهو ،وال�سارد الداخلي ال�صريح عرب �ضمري املتكلم ،من خالل الويل الطاهر ،و تفعيل
هذين النمطني قد يكون داال على رغبة الروائي يف الت�أكيد على ثنائية ال�شكل وامل�ضمون،
وحوار الأنا والآخر وعدم تغيب طرف لطرف �آخر.
وكان ال�سرد كذلك �سرد ًا مت�ساوق ًا ،بح�سب ترتيب ال�سارد للعالقات الزمنية بني اخلطاب
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واحلكاية ،فبد�أت احلكاية مع بدء اخلطاب وانتهت معه ،بد�أت مع و�صول الويل الطاهر
�إىل املقام الزكي ،وحماولته حلل �أزمة الأمة الإ�سالمية ،وبناء دولة �إ�سالمية تقوم على
دعائم �إ�سالمية ،وانتهى به الأمر �إىل قتل بالرة اجلنية التي �أثارت الفتنة يف املقام الزكي،
و�أربكت املريدين واملريدات ،وفيها �إ�شارة �إىل الفتنة التي حدثت يف اجلزائر يف الفرتة
الأخرية ،وكان قتلها من قبل الويل الطاهر ،حال للأزمة ،ودح�ضا للفتنة التي تفتك يف
قلب اجلزائر.
 )3فيما يخ�ص التبئري يف الن�ص ،ف�إنه توزع على م�ستويني ،ففي حالة ال�سارد اخلارجي،
الذي يعلم �أكرث مما تعلم ال�شخ�صيات ،فدرجة التبئري يف الن�ص ي�ساوي �صفر ًا� ،أي ال
تبئري يف الن�ص.
ولكن ال�سارد الداخلي ،الويل الطاهر ،فعلى الرغم من �أنه ويل مت�صوف وله من الكرامات
التي تتيح له معرفة دواخل الأمور ،مثل حالة التجلي ،والر�ؤيا ،واال�ستب�صار ،ف�إن الويل يعي�ش
حالة من الذهول والتفاجئ بغرابة الأحداث ،فحني و�صوله للمقام يتفاج�أ ب�أن الو�ضع غري
م�ستقر ،ويك�شف عن فتنة حادثة يف املقام ،بني املريدين واملريدات ،كما يرحتل وناقته
الع�ضباء ،فيتفاج�أ ب�أن الأو�ضاع تخالف ال�شريعة الإ�سالمية ،و�إن الويل الطاهر الذي يعود
�إىل الزمن احلا�ضر ،بعد غياب ا�ستمر �ألف عام ،يرى الأمور خمتلفة عن �أو�ضاع امل�سلمني يف
املا�ضي ،فكان هذا �سبب ده�شته وجهله للأحداث ،و�ساعدته رحلته وتنقالته على الع�ضباء
يف ك�شف الأحداث ،و�سرب �أغوار الواقع .ويبلغ التبئري مداه يف الن�ص يف الف�صل اخلا�ص
بال�سبهللة ،تلك احلالة التي ت�صيب ال�صويف ،وجتعله يلتب�س يف الأمور من حوله ،فال يدرك
احلقائق وال مايح�صل له من �أمور ،فتحدث فتنة يف املقام من ر�ؤيا يراها كل من يف املقام،
حول �شخ�صية ن�سائية زائدة يف املقام ،تتدعي ب�أنها بالرة ،كما يك�شف عن لب�س حول �شخ�صية
رجالية زائدة تتدعي ب�أنها �شخ�صية ال�شاعر مالك بن نويرة ،فيبد�أ الويل الطاهر يف التحقيق
باملو�ضوع ليك�شف هذه ال�شخ�صية التي حتدث الفتنة يف املقام ،فالويل الطاهر يجتمع مبن يف
املقام ،وبعد �أ�سئلته لهم يتو�صل �إىل �أن من يف املقام يعي�شون حالة ا�سمها ال�سبهللة« :ت�سمية
من عندي حلالة �صوفية كاذبة ،جتعل الدجال يذهل عن نف�سه وعن ربه ،فال هو بالنائم وال
(((
هو باليقظ».
ينبغي القول يف نهاية احلديث عن م�ستوى ال�صوت ال�سردي يف الرواية ،التي تتعدد جوانب
ر�ؤيتها� ،إن القارئ مهما �أول وقر�أ� ،سيح�س ب�أنه �أمام ن�ص معجز ،يحيل على �أكرث من قراءة
و�أكرث من �أيديولوجيا ،و�أمام كاتب ذي مرا�سة وجتربة روائية متميزة.
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 )8ال�صوت ال�سردي وال�سرد العجائبي يف «مرايا مت�شظية»:
تننمي رواية «مرايا مت�شظية» �إىل الرواية اجلديدة ،التي تعتمد ال�سرد العجائبي ،يف
تقدميه لأحداث خارقة و�شخ�صيات خيالية ال تقارب الواقع ب�شيء ،التي اهتم بها م�ؤلف
الرواية ،الناقد عبدامللك مرتا�ض ،يف طروحاته النظرية ،ومقاالته النقدية ،وتعد روايته هذه
�أكرث ر�صانة �أدبية من �سابقتها «وادي الظالل» ،وهو لأن ال�سارد ن�أى بها عن دائرة ال�سرد
التقليدي ،من حيث ال�سرد التخييلي العجائبي ،الذي يعد �أ�صدق متثي ًال على ت�أثر الروائي من
خالل �سارده ب�سرد «�ألف ليلة وليلة» ،الذي كانت له �إرها�صات يف الرواية ال�سابقة� ،إال �أنها
يف هذه الرواية تبدو �أكرث ح�ضورا يف الن�ص ،وال�سرد العجائبي ماهو �إال «بنية عجائبية من
خالل تعر�ضها لعامل فوق طبيعي داخل عامل م�ألوف ،وعرب �شخو�ص يتعر�ضون للتحول والتبدل
ويف �أحيان �أخرى للم�سخ ،فن�ص «�ألف ليلة وليلة» ن�ص قائم على خرق الواقعي لعامل تختلط
فيه خملوقات خمتلفة :اجلن والإن�س ،امل�ألوف واخلارق؛ ال�شيء الذي يولد حرية وتردد ًا عند
املتلقي»((( .وبالطبع هذا النوع من ال�سرد �أول ماظهر ظهر يف ق�ص�ص «�ألف ليلة وليلة»،
التي تقدم حكايات جتمع بني الإن�س واجلن ،بني احلقيقي واخليايل ،من �أجل ك�سر رتابة
امل�ألوف وال�سائد ،و�إثارة عن�صر الت�شويق لدى املتلقي ،بالإ�ضافة �إىل تبني الروائي �إىل اخللفية
الفل�سفية لنظريات مابعد احلداثة ،التفكيك والت�أويل والتلقي التي جتنح �إىل نبذ كل حقيقة
مطلقة ،وتبحث حول جمموعة من احلقائق التي تناق�ض بع�ضها البعد ،كما ترنو �إىل جو من
التباين واالختالف يف وجهات النظر والزوايا املتعددة ،فجاء الن�ص كتعبري �صادق حول وجهة
نظر امل�ؤلف ،املنبثقة من الر�ؤية ال�سردية يف ن�ص «مرايا مت�شظية».
تكمن مالمح ال�سرد العجائبي يف الن�ص من خالل احلكاية ،التي تتعلق ب�أ�شخا�ص من
حلم ودم ،يعي�شون يف �سبع رواب متباينة ،كل رابية تقتات على ثقافة الدم ،يتنقل بني الروابي
ال�سبع ،لي�سرد �صور ًا مكررة للعنف والقتل ،لكنها خمتلفة يف دوافعها وحمفزاتها الواهية.
لي�شكل �صور ًا مت�شظية ت�شظي املرايا حلقيقة واحدة ،ت�ؤكد ثقافة الدم التي تت�أتى على �صور
خمتلفة ،لتو�ضح عقلية واحدة ومرجعية واحدة ،تنبذ القيم الروحية وكل ماهو �إن�ساين
وب�شري ،فاجلن يدخل كعامل حمرك لل�شر يف احلكاية ،و�شيوخ الروابي ال�سبع يهوون عالية
بنت من�صور� ،أمرية الق�صر ،التي اختطفها اجلني جرجي�س ،وتزوج بها ،وحكم عليها �أال
ترتبط ب�أن�سي �أبد الدهر ،فيتقاتل �أهل الروابي من �أجل عالية بنت من�صور� ،أو مبعنى �أدق
كان التقاتل يف �سبيل احل�صول على ال�سلطة واملال الذي يتيحه لهم الق�صر ،متو�سلني بالدفاع
عن الدين كذريعة تربر الروح الرببرية الطاغية يف ن�ش�أتهم.
 )1د.يو�سف وغ�سليني« ،مدخل �إىل العجائبية يف �أدب الرحالت» ،جملة ديوان العرب» ،اجلمعة  28كانون
الأول ،دي�سمرب2007مwww. diwan alarab.com .
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وفيما يلي عر�ض لكيفية تقدمي ال�صوت ال�سردي للحكاية العجائبية التي تت�ضمنها:
 )1كما كان ال�صوت ال�سردي ،يف رواية «وادي الظالم» ،يحاكي نظام الق�ص�ص يف «�ألف
ليلة وليلة» ،وبقية الق�ص�ص ال�شعبي يف اعتمادها على راو يحكي احلكاية الأ�سا�سية ،مع
الت�أكيد على موا�صفات هذا الراوي الذي البد �أن يكون م�سنا ،وفيه من الت�صوف ال�شيء
الكثري ،ف�إن ال�صوت ال�سردي يف «مرايا مت�شظية» ،يحذو حذو �سابقه ،فيكون ال�سارد ،راو
�شيخ مت�صوف ،يقدمه ال�سارد يف قوله التايل« :ال�شيخ يتهدج �صوته .تطول حليته البي�ضاء.
يغم�ض عينيه .ي�سرتجع �أنفا�سه .ك�أنه يحكي لأهل احللقة منذ دهر طويل� .أجهده التعب.
(((
ي�سرت�سل وك�أنه يهم�س.»..:
ثم يبد�أ باحلكي و�سرد احلكاية التي تبد�أ من ال�صفحة  3وي�ستمر �إىل � .249إال �إن هذا
ال�سارد يعاين من م�شكلة يف الذاكرة ،فال يكاد يتذكر الأحداث �إال بعد م�شقة وجهد ،مما
ي�سبب يف ت�شكيك القارئ مب�صداقية ال�سارد ،لأنه يعاين خلال يف الذاكرة ،وبدون الذاكرة ال
يت�أتى احلكي .فيقول يف �أكرث من مو�ضع يف الرواية:
«ا�سمعوا يامن ال �أدري من �أنتم...؟»((( .فهو يحدث نا�س ال يعي من هم ،فكيف له �أن
يذكر حكاية تناقلتها الأجيال منذ زمن بعيد .ويقول ال�سارد عن راوي احلكاية الأ�سا�سية
يف مو�ضع �آخر �أي�ض ًا« :حني و�صل ال�سارد �إىل �أمر �أهل الربوة ال�سوداء ا�ضطرب عليه
الأمر .وتوقف عن الكالم ...ومل ي�ستطيع �أن يتم حكايته لن�سيانه بع�ض الأحداث املهمة
(((
التي ال ميكن للعمل ال�سردي �أن يقوم �إال عليها».
كما يقول يف مو�ضع �آخر« :ون�سي ال�سارد �أية ربوة كان �أهلها يغتالون بهذه الطريقة
(((
املتهجمة واملتوح�شة».
وغري هذا ف�إن الأمثلة كثرية على ن�سيان ال�سارد وت�شتته �أمام �أخبار احلكاية ،التي تعتمد
على �أ�سلوب الإخبار والإ�سناد ،وهو �أ�سلوب عربي قدمي ،بد�أ �أول مابد�أ يف �إ�سناد الأحاديث
ال�صحيحة ومتيزها عن ال�ضعيفة ،ويف تنقيح الرواة ،والبحث يف م�صداقيتهم ،من خالل
البحث يف �أخبارهم ومتعلقات حياتهم ،و�أخالقياتهم يف تعاملهم مع النا�س .وبعدها انت�شر
 )2د.عبدامللك مرتا�ض« ،مرايا مت�شظية» ،الهيئة العامة للكتاب ،اليمن ،الطبعة الأوىل 2001م� ،ص3
 )3الرواية� ،ص3
 )4الرواية� ،ص87
 )5الرواية� ،ص124
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هذا الأ�سلوب و�ساد يف الكتب الرتاثية ،فكان الكتاب القدامى ينقلون اخلرب عن �أكرث من
م�صدر ،ويلج�أوون �إىل ذكر �أكرث من راو ،ويعتمدون �أكرث الأقوال قرب ًا من ال�صحة ،مثل كتاب
«عيون الأخبار» البن قتيبة .ويبدو عبد امللك مرتا�ض �إنه مولع ًا بالرتاث حتى الثمالة ،يف �أكرث
من عمل �سردي ،يربز يف ن�ص «مرايا مت�شظية» ،من خالل ا�ستخدام �أ�سلوب الرواية القدمي،
من مثل خربنا ،وحدثنا ،وهذا راو �ضعيف ،كما يقوم بتنقيح الأقوال الواردة وي�شكك يف �صحة
الأحداث ،وال غرابة يف ذلك ف�صانعو الأحداث هم ب�شر وجن ،فكيف للذهن يقبل وي�صدق
هذا ال�سرد العجائبي؟!
وال�سارد يبدو �إنه مهتم يف تنقيح الأخبار التي و�صلته ،ويعطيه جل �إهتمامه يف العر�ض،
فهو يكرث يف �إعتماده على الروايات املتعددة ،من �أجل الو�صول �إىل �أ�صوبها ،لأنه منذ البداية
ي�شك يف ذاكرته ،ويفقد ثقته فيها ،وال يظنها ت�سعفه يف �سرد الأحداث ،فيقول:
«�شاع يف بع�ض الروايات ال�ضعيفة �أن عالية بنت من�صور كانت زفت لأمري من �أبناء امللوك
(((
الكبار».
ويف مو�ضع �آخر يقول« :ولكن الأخبار اتفقت ،يف كل الأحوال ...،وتذهب بع�ض الأخبار
غري املوثوقة �إىل �أن .(((»..كما يقوم ال�سارد باملقابلة بني الروايات لي�صل �إىل �أحكمها،
و�أ�صدقها« :وهذه الرواية املحكية عن �أ�صل هذه ال�صبية تنفي الرواية الأوىل التي تذهب
(((
�إىل �أنها ابنة عالية بنت من�صور وجرجي�س.»...
�إال �أنه ويف نهاية املطاف ،وبعد �صوالت وجوالت مع ال�شك واليقني ،والتعب والإعياء يف
الو�صول �إىل حقيقة مطلقة ،يعلن هدم حكايته وعامله التخييلي ،فيقول بعد � 249صفحة ،و�إن
القارئ مل يقر�أ �إال �صور م�شتتة ل�سارد خرف ،ال يعي حتى �أ�سامي من هم �أمامه:
«قال الراوي :بلغنا �أن من ال�شيوخ من �شكك يف �أن تكون هذه احلكاية وقعت كما �سردها
ً (((
�شيخ احللقة هنا .وهم ي�شككون خ�صو�ص ًا يف �أن يكون قد حدث طوفان الدم� ،أ�صال».
ومن الوا�ضح �أن امل�ؤلف ال�ضمني للرواية ،عبد امللك مرتا�ض ،يتبنى وجهة نظر تفكيكية،
مابعد حداثية ،ترف�ض ماهو �سائد وم�ألوف ،وال تقول باحلقيقة املطلقة ،بل هي تقول
بالمركزية الأ�شياء ،وعدم ثبات الأ�شياء ،ف�إن كانت البنيوية تقول ب�أن لكل دال مدلول ثابت،
ف�إن مابعد البنيوية تعترب العالمة «لي�ست وحدة ثابتة ذات جانبني ،ك�أنها «ال�صق» يل�صق م�ؤقت ًا
 )1الرواية� ،ص76
 )2الرواية� ،ص135
 )3الرواية� ،ص143
 )4الرواية� ،ص249
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طبقتني متحركتني .(((»...و�أ�صبح «كل دال يتحول �إىل نوع من احلرباء التي تتبدل �ألوانها مع
(((
كل �سياق جديد».
وهذا وا�ضح يف كثري من املقابالت التي �أجريت مع امل�ؤلف ،التي ي�ؤكد من خاللها على
�سمات ومالمح الرواية اجلديدة ،التي تتبنى هذه الوجهة من النظر .وبذا يت�ضح �أن امل�ؤلف
يحاول �أن يجمع مو�ضوعتني هامتني ،تكمن الأوىل يف املحافظة على الرتاث والأ�صالة،
وجتلى هذا من خالل اللغة ال�سردية الر�صينة القدمية ،لغة القرن الرابع الهجري ،و�أ�سلوب
الق�ص�ص ال�شعبي يف «�ألف ليلة وليلة» ،وطريقة الإخبار والإ�سناد يف كتب التاريخ القدمية.
�أما الثانية فهي احلر�ص على التجديد واالبتكار والتجريب ،يف نظريات احلداثة ومابعد
احلداثة ،وات�ضح هذا من خالل رف�ض ال�سارد� ،أو جمموعة الرواة احلقيقة املطلقة وال�سائدة،
وتقدمي فل�سفة ديكارت التي تغر�س ال�شك يف كل �شيء ،وتنبذ الإعتقاد بقوالب الفكر املنتجة
م�سبق ًا .ومما ي�ؤكد على هذه النظرة قول عبد امللك مرتا�ض يف مقابلة �أجريت معه�« :إن كفر
النقد اجلديد بالإن�سان� ،أي بالتاريخ ،وكل هذا نتيجة للحرب العاملية الثانية .ونتيجة النهزام
فرن�سا ،وهي دولة عظيمة يف فيتنام ،واجلزائر ،وجملة كبرية من املعطيات �أثرت يف الكتاب
الفرن�سيني وجعلتهم ينبذون الكتابة على الطريقة التقليدية ،ويكتبون رواية جديدة ال تتعامل
مع ال�شخ�صية من حيث هي �إن�سان ،و�إمنا تتعامل مع كل هذه املكونات على �أ�سا�س �أنها خيالية،
(((
وال حتمل حقيقة �إال يف داخل الن�ص ،وال وجود لها خارج الن�ص».
� )2شهد الن�ص غزارة وتنوع ًا يف م�ستويات ال�صوت ال�سردي ،من حيث �ضمائر ال�سرد ،ومن
حيث تعدد الأ�صوات التي تقدم احلكاية ،وبالتايل تعدد زوايا النظر ،التي ت�ضفي على
احلدث �أبعاد ًا �أخرى ،وت�صورات �أخرى.
فمن حيث �ضمائر ال�سرد ،ف�إن الأ�صوات ال�سردية قد تعاملت مع �أكرث من �ضمري،
تتوزع ال�ضمائر بني �ضمري الغائب الـ»هو» ،و املخاطب الـ»�أنت» ،واملتكلم الـ»�أنا» ،مما ي�ؤكد
على ديناميكية الن�ص وفاعليته ،ومما ي�شهد على وجود �أكرث من �سارد يحكي الأقوال،
مما يتيح فر�صة وجود التبئري ،وال�سرد املب�أر ،بخالف رواية مرتا�ض �سابقة الذكر .كذلك
يلعب التنويع يف ا�ستح�ضار هذه ال�ضمائر يلعب دور ًا وظيفي ًا يف الن�ص ،فال�سارد الأ�سا�سي
للحكاية ،الذي يتكفل بجميع متعلقات احلكاية منذ البداية حتى النهاية ،ي�ستخدم �ضمريين
�أ�سا�سني يف �سرده� ،ضمري الغائب الـ»هو» عندما يعر�ض لأحداث الرواية� ،أو يريد �أن ي�صف
 )5رامان �سلدن« ،النظرية الأدبية املعا�صرة» ،مرجع �سابق� ،ص118
 )6ال�سابق� ،ص118
 )7د .عبدامللك مرتا�ض« ،النقد والرواية اجلديدان كفرا بالإن�سان والتاريخ»،
www.almoatamar.net
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بع�ض ال�شخ�صيات وميهد حلدث ما ،في�ستخدم هذا ال�ضمري« :كان يف قدمي الزمان ،و�سالف
الع�صر والأوان� ،أر�ض �شا�سعة وا�سعة عري�ضة رحيبة .متتد �أرجا�ؤها على مدى الأفق� .أر�ض
خ�صيبة عجيبة ....والنا�س يف تلك الأر�ض اخل�صيبة مل يكونوا يزرعون .مل يكونوا يعملون
(((
�شيئ ًا غري التنزه يف �أرجاء تلك الغابات».
وبعد �أن قدم ال�سارد متهيد ًا للحكاية� ،أعطى بها القارئ معلومات �أولية حول �شخ�صيات
احلكاية ،واملكان الذي يقطنون به ،يف جبل قاف ،املكان الذي لي�س له وجود حقيقي �إال يف
احلكاية ،ومن ثم يخرب ب�أن �أبناء غليان تفرقوا �إىل رواب �سبع ،وهو بذلك قدم املالب�سات
التي انبثقت منها احلكاية .وبعد �أن قدم ومهد فهو ي�ست�أثر �أن يكمل ال�سرد ب�ضمري �آخر،
هو �ضمري املخاطب ،الـ»�أنت» ،والـ»�أنتم» ،ال�ضمري نادر اال�ستخدام يف ال�سرد العربي ،يقوم
ال�سارد بتفعيله يف الرواية ،وبث احلياة فيه ،ولكن مل ي�ستخدمه فقط من �أجل تقدمي �شكل
جديد من �أ�شكال ا�ستخدام ال�ضمائر ،بل من �أجل �أداء دور داليل يف �إطار ر�ؤية امل�ؤلف،
فال�سارد من خالل هذا ال�ضمري� ،أو ًال :قدم موقف ًا راف�ض ًا للعنف وكل رموز العنف ،من خالل
النربة اخلطابية العنيفة بني ال�سارد وامل�سرود ،بني ال�سارد و�شخ�صيات ال�سرد ،مما �أدى �إىل
وجود �صراع بني الأنا والآخر ،بني �أنا ال�سارد ،و�شخ�صيات ال�سرد (الآخر) ،بني راو يعي�ش يف
الع�صر احلا�ضر ،وحكاية تعود �إىل �آالف القرون ،لتمثل �صراع اخلري وال�شر� ،صراع احلا�ضر
واملا�ضي� ،صراع احل�ضاري مع الرببري والوح�شي .ويت�ضح هذا يف قول ال�سارد:
«ولأن الظالم يلفكم بردائه ال�صفيق؛ ولأنه ي�سميكم الظالم ...ف�أنتم الظالم .والنور
(((
ي�سميكم الظالم .وت�سمون �أنتم النور الظالم».
ثاني ًا :ينطلق من موقف �أيديولوجي يحتم على الإن�سان م�ساءلة التاريخ ،قبل م�ساءلة
احلا�ضر ،فال تطلب من اليوم �إال ماجاء به الأم�س ،فال�سارد هنا يقوم بدور امل�سائل واملحا�سب
لرموز العنف على بغيها وعدوانها ،ويعدها هي امل�س�ؤولة عن احلياة الدامية التي تعي�شها
�أجيال احلا�ضر ،فما يحكيه ال�سارد ويعر�ضه لآخر املا�ضي ،يجده �أمام عينيه كذلك ،فيلتب�س
عليه احلا�ضر واملا�ضي ،في�ستخدم الـ»�أنت» لعل املخاطب يجيب ،ولكن �صدى من دون �صوت:
«وماوجد من زمانك الآن� ،سيوجد يف املا�ضي ال�سحيق� .أو �أنه وجد يف امل�ستقبل البعيد .ال
تدري .حق ًا .ال متيز بني دالالت الزمن الفاين .تدري فقط �أنك ت�شم زهومة الدم القاين .تراك
غارق ًا فيه الآن .غارق ًا �إىل الأذقان»((( .وهذه التقنية اجلديدة على الن�ص الروائي ،تكمن عند
 )1الرواية� ،ص5
 )2الرواية� ،ص21
 )3الرواية� ،ص11
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عبد امللك مرتا�ض يف �أكرث من ن�ص»وادي الظالم» و»�صوت الكهف» ،التي يقول عنها الناقد
ح�سني خمري� ،إنها �أحد �أ�شكال �إ�شراك املتلقي معها ،بتداخل بينه وبني املروي له يف احلكاية:
«وقد ا�ستعملت الرواية اجلديدة هذه التقنية ال�سردية انطالق ًا من فل�سفة اجتماعية وجمالية
تركز خا�صة على القارئ/املتلقي ،وذلك عن طريق ا�ستفزازه با�ستمرار ،و�إدماجه بطريقة
(((
غري مبا�شرة يف �أحداث عامل الرواية وف�ضائها وتوريطه يف عدد من �أحداثها».
�إذن تنويع ال�سارد بني �ضمريي الغائب واملخاطب ،بالأ�ضافة �إىل وجود �شخ�صيات �أخرى
قد قامت ب�سرد �أحداثها ،ومتعلقات احلكاية اخلا�صة بها عرب �ضمري املتكلم� ،أعطى الن�ص
حياة وديناميكية وغنى يف الدالالت ،وتنوع ال�ضمائر بني غائب ومتكلم وخماطب وجمموعة
خماطبني «�أغنى الن�ص ،و�أعطاه روح ًا وحركة ،ودل على �شدة ال�صراع وحدته ،كما دل على
(((
قوة االنفعال ،ف�إذا هو م�شهد حي متحرك».
وال�صوت ال�سردي ،الراو الأ�سا�سي للحكاية ،و�إن وجد من ي�شاركه يف �سرد احلكاية وبع�ض
الأحداث ،ف�إنه �سارد كلي املعرفة ،يعلم كل مايحيط بحياة ال�شخ�صيات والأحداث ،ميار�س
لغته ومنهجيته النقدية يف نقد الأحداث ،ويقوم بدور الناقد واملمح�ص فال يقبل ب�أي خرب
يذكره حتى يت�أكد من �صحته ،و�إن مل يت�أكد ف�إنه يربئ ذمته �أمام القارئ ،ويقول على ح�سب
الروايات ال�ضعيفة� ،أو الأقوال املو�ضوعة.
كما �إن هذا ال�سارد متخف لي�س له مكان حمدد يف مكان وزمان يف احلكاية ،ولي�س �شخ�صية
من �شخ�صياتها ،بل �إنه �آثر الالموقع موقع ًا له ،لكي يت�سنى له التحكم يف عامله ال�سردي
و�شخ�صياته .وعلى الرغم من �إنه �سارد كلي املعرفة ،املت�صرف يف كل متعلقات احلكاية ،ف�إنه
�ستكون هناك �شخ�صيات حتكي �أحداثها بنف�سها ،من مثل �شخ�صية �شيخ بني بي�ضان الذي
يهرب من قومه وبقية الروابي ليقابل عالية بنت من�صور ،فيحكي حكاية هروبه وو�صوله �إىل
عالية بنت من�صور ،والأحداث التي حدثت يف الق�صر ،ومن ذلك يت�شارك الراوي الأ�سا�سي،
�سارد احلكاية كلها ،والراوي اجلزئي� ،شيخ بني بي�ضان الذي ي�سرد الأحداث عرب �ضمري
املخاطب ،فيخاطب نف�سه بـ»�أنت»« :وال�صبية تنتقل بك من منظر �إىل منظر .ومن بناية �إىل
بناية �أخرى .فتعرب بك احلدائق .و�أنت م�شدوه مبا ترى ومبا ت�صف لك هذه ال�صبية العجيبة
اجلمال .(((»..وبالتايل ف�إن التبئري يحدث يف الن�ص ،وي�صبح ال�سارد يف بع�ض �أجزاء احلكاية
 )4د.ح�سني خمري« ،ف�ضاءات الن�ص» ،مرجع �سابق� ،ص169
� )5أحمد زياد حمبك« ،املنظور يف ال�سرد الق�ص�صي» ،جملة املوقف الأدبي ،احتاد الكتاب العرب� ،سوريا،
العددان  416كانون الأول 2005م
 )6الرواية� ،ص125
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معرفته و�إدراكه للأمور تت�ساوى مع معرفة و�إدراك بع�ض ال�شخ�صيات لها ،فيحدث �سرد مب�أر
من الداخل متعدد التبئري ،لأنه فيه «يتم تنقل ال�سرد وال�سارد من مبئر داخلي �إىل مبئر �آخر»،
وهذا حدث يف انتقال ال�سرد بني ال�سارد الأ�سا�سي ،و�شيخ بني بي�ضان ،وعالية بنت من�صور.
وك�شفت الرواية عن �أن «م�سرود الأحداث يرتبط ب�شكل حيوي بالراوي الكلي املعرفة� ،أكرث
من اجلزئي املعرفة وحمكي الأقوال يرتبط بالراوي اجلزئي امل�شارك»((( امل�ستند على �ضمري
الـ»�أنت» �أكرث من الراوي اخلارجي ب�ضمري هو �أو �أنت.
ات�ضح مما �سبق ذكره �إن الروائي عبد امللك مرتا�ض قدم عم ًال روائي ًا ،يتوخى تقنيات
الرواية احلديثة من حيث ال�شكل وامل�ضمون ،ق�صة خيالية عجائبية تن�أى عن الواقع واحلقيقة
التاريخية ،كما نوع بني �ضمائر ال�سرد ،فوجد يف الن�ص كل من �ضمري الغائب واملخاطب
واملتكلم ،مما �أدى �إىل غنى داليل يف الن�ص .ولكن مرتا�ض يجمع مابني احلداثي والرتاثي
يف الن�ص من خالل تقدميه ال�سرد على �شاكلة ق�ص�ص «�ألف ليلة وليلة» ،وطريقة الإخبار
والإ�سناد يف تقدمي �أقوال احلكاية.
ثاني ًا :تعدد الأ�صوات ال�سردية يف ال�سرد:
�أو ًال :رواية “الورم” ملحمد �ساري:
تو�سم رواية «الورم» ملحمد �ساري ،ورواية «متاهات ليل الفتنة» لأحميدة عيا�شي ،مبي�سم
الرواية البولفونية ،متعددة الأ�صوات ،التي تنطلق من جمموعة من ال�ساردين ،ي�سردون
حكايات متباينة �أو متقاربة ت�صب يف النهاية يف جمرى احلكاية الأ�سا�سية ،لتكون كل �شخ�صية
من ال�شخ�صيات� ،شاهدة على احلدث ،وراوية ملتعلقات احلكاية التي تخ�صها ،من خالل
�سرد يدرك �أن �أمامه متلق فطن ،يبحث عن م�صداقية ال�سرد ،وم�صادر معلومات ال�سارد يف
احلكاية التي هم ب�صدد قراءتها.
والرواية �إذ تنحى هذا املنحى ،ف�إنها ت�شارك امل�سارات الفكرية ،ال�سائدة يف الآونة
الأخرية ،التي تدعو �إىل قبول الآخر وتقبله ،وتروج لثقافة االختالف والتنوع ،بغية ت�شكيل
ح�ضارة �إن�سانية تعتمد على الأغيار ،وتتقبل الأطراف ،كما تتقبل املركزية احل�ضارية ،وهذا
االنطالق الذي انطلق منه جاك دريدا يف نظريته التفكيكية ،ونظريات مابعد احلداثة ،يف
الفكر والفل�سفة والأدب والنقد ،كان نتيجة لكرثة احلروب وامل�آ�سي الإن�سانية� ،إذ يقول �أحد
الباحثني يف هذا ال�صدد« :ف�إن �شبح احلروب املتعددة واالقتتال احلربي والفكري وال�سيا�سي
الذي يلقي بظالله على العامل وبعد ماخلف وراءه من �آالم وم�آ�سي �إن�سانية ال حت�صى ،حيث
� )1آمنة يو�سف« ،تقنيات ال�سرد» ،مرجع �سابق� ،ص52
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ا�ستغل فيه كل �شيء حتى الدين ،ويف بع�ض احلاالت� ،أ�سو�أ ا�ستغالل؛ ف�إن الواجب ي�ستدعي
الواحد منا للقيام مبهمة الدفاع عن فكرة احلوار ومقولة التعاي�ش مع الآخر بكل ماميلك من
ً (((
عقالنية وعاطفة معا».
ولأن الأدب بناء جمايل ،يعتنق مبد�أ الك�شف عن �إن�سانية الإن�سان ،و جلو كل ما �ش�أنه
�أن مي�س بهذه الإن�سانية ويعذبها ،فيجد الأديب دوره يف ا�ستلهام هذه النظريات والأفكار
يف �إبداعه وفنه ،لي�س من خالل التنظري لها ،ولكن يف تطبيقها بقالبه الفني ،وتوظيفها يف
الأ�شكال ال�سردية يف عمله الإبداعي.
ومن هنا يالحظ نزوع الأدباء �إىل ا�ستخدام جمموعة من ال�ساردين بد ًال من ال�سارد
الواحد ،من منطلق التبني للحقائق املتعددة بد ًال من احلقيقة الواحدة .وتعد رواية «ال�صخب
والعنف» من بواكري املحاوالت الأدبية التي جربت ا�ستخدام ال�سرد ب�شخ�صيات متعددة« :ففي
«ال�صخب والعنف» التي تتعاقب �شخ�صياتها اخلم�س على �سرد احلدث الواحد نف�سه ،يتاح
(((
لبنجامان مث ًال �أن يكون «�أنا» مرة واحدة مقابل �أربع مرات يكون فيها «�آخر».
ومن الروائيني العرب يذكر الروائي جربا �إبراهيم جرب يف روايته «البحث عن وليد
م�سعود» ،كما يذكر الروائي والناقد ال�سوري نبيل �سليمان يف عمله «ثلج ال�صيف» ،الذي
(((
ا�شتمل على �أربعة ع�شر راوي ًا ،بالإ�ضافة �إىل الراوي الأ�سا�سي.
ورواية «الورم» ا�شتملت على راويني �أ�سا�سيني هما الراوي الغائب الذي يقوم ب�إعطاء املجال
لكل �سارد� ،أن يروي حكايته ،وماحدث له ،بعد �أن ي�سرد هو نف�سه �أ�شياء خا�صة بالف�ضاء
اخلارجي للحكاية ،و�أ�شياء لي�س لل�شخ�صيات الأخرى معرفة بها� .أما ال�شخ�صية الثانية
التي تتناوب ال�سرد مع ال�سارد الغائب ،غري املحدد املالمح لدى القارئ هي �شخ�صية كرمي
بن حممد� .أحد �شخ�صيات الرواية الأ�سا�سية التي �سجلت حتو ًال هام ًا بني املواطن امل�سامل
والإرهابي.
وفيما يلي عر�ض لأهم ال�شخ�صيات التي تناوبت على ال�سرد ،والأدوار التي قامت فيها
بالعملية ال�سردية ،والبحث يف �إذا ما كان هذا التنوع يف جمموعة الرواة �أ�ضفى �شيئ ًا للعمل
الروائي� ،أم �إنه جمرد تنويع على م�ستوى ال�شكل الفني ال غري.
 )2د.غريغوار من�صور مر�شو� ،أ� .سيد حممد احل�سيني« ،نحن والآخر» ،دار الفكر ،دم�شق ،بريوت ،الطبعة
الأوىل 2001م� ،ص100
 )3د�.صالح �صالح�« ،سرد الآخر» ،مرجع �سابق� ،ص67
 )4د.جهاد عطا« ،قراءة خالفية يف م�شكالت ال�سرد الروائي» ،مرجع �سابق� ،ص238
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 -1ال�سارد غري ال�صريح:
ي�ستويل هذا ال�سارد على غالبية ال�سرد ،وهو �سارد ينت�سب �إىل النمط التقليدي ،الذي
يقوم ب�أعباء �إي�صال املعلومات ال�سردية ،عن ال�شخ�صيات وف�ضاء الن�ص املحيط ،ففي مقدرته
و�صف املكان اخلارجي الذي تعي�ش فيه ال�شخ�صية ،كما ي�صف عاملها اخلارجي ،ومن مهامه
كذلك الولوج على العوامل الداخلية لل�شخ�صيات ،فيعرف مايدور يف �أذهانهم من �أفكار ،من
دون �أن ي�سمح للقارئ �أن ي�س�أله عن م�صدر معلوماته؟ وكيف علم بذلك؟
ال�سارد املنطلق من �ضمري الغائب ،الـ»هو» والـ»هي» ،يحتل جزء ًا كبري ًا من ال�سرد ،قرابة
املائتي �صفحة ونيف ،من �صفحة  5حتى �صفحة  ،194بالإ�ضافة �إىل بع�ض الف�صول التالية
التي يقوم فيها بالتعليق على الأحداث ال�سردية ،التي مل يطلع عليها �أحد من الرواة الثالث،
الذين يقومون بال�سرد معه.
فمن �سرد ال�سارد الغائب لأفكار ودواخل ال�شخ�صيات هو مايقوم به من تعليق على حالة
جميلة �أخت حممد يو�سفي ،املقتول على يد خطيبها كرمي بن حممد« :كانت جميلة مغم�ضة
العينني ،متوترة الأع�صاب ،تفكر ب�سرعة جنونية ،دون رقيب ،وال اتزان ،فتحت عينيها ،رفعت
ر�أ�سها جيد ًا ك�أنها تريد �أن ترى اهلل جال�س ًا على العر�ش بجالل و�إكرام لتخاطبه ،لتطلب منه
(((
التف�سريات التي تخل�صها من احلرية وال�شك اجلنوين».
 -2ال�سارد الثاين:
هو كرمي بن حممد� ،شخ�صية �أ�سا�سية يف العمل الروائي ،قدمها ال�سارد منذ �أول ورقة
من عمله ،و�أوالها �أهمية كبرية يف التفا�صيل ال�سردية ،فاهتم بن�ش�أتها النف�سية والفكرية،
وعر�ض للمعاناة الفكرية ،وانهزامها ك�شخ�صية مثقفة �أمام تيار التطرف والعنف ،وحماولتها
لل�صمود ،التي مل ت�ستمر طوي ًال �إزاء املد العنيف.
وحممد بن كرمي ،على الرغم من اهتمام ال�سارد وال�سرد به ،ف�إنه مل يظهر ك�سارد� ،إال يف
املئة �صفحة الأخرية من ال�سرد ،فقد ظهر يف �صفحة  ،197ي�سرد �أحداث جتربته بعد قتله
ملحمد يو�سفي �صديقه ال�صحفي ،فيقول م�ستخدم ًا الأنا بكل ماحتمله من قوة احل�ضور يف
الن�ص« :عدت �إىل وادي الرمان مع يزيد احلر�ش ،ك�أن �شيئ ًا مل يحدث .م�شينا على الر�صيف
كاملت�سوقني ،بت�ؤدة وف�ضول .كلما تعرف علينا �أحد املارة �إال و�أدار ب�صره �إىل جهة �أخرى ثم
(((
�إن�سحب خمات ًال ،خائف ًا وب�أ�سرع مامتكنه رجاله».
 )1حممد �ساري« ،الورم» ،من�شورات االختالف ،اجلزائر ،الطبعة الأوىل 2002م� ،ص193
 )2الرواية� ،ص197
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يالحظ من الن�ص ال�سابق قوة و�سطوة ال�شخ�صية الإرهابية من حيث اعتدادها بنف�سها
�أو ًال ،ومن حيث عالقتها بالآخر املواطن العادي الذي يخ�شى العنف املوجه من الإرهابي ،فهي
عالقة يحكمها اخلوف والرهبة.
�ساهم كرمي بن حممد يف العملية ال�سردية ،ب�إنه �أبان و�أو�ضح دخيلة �شخ�صية الإرهابي،
من دون تدخل ال�سارد وو�صفه وتعليقه ،مما ي�ضفي طابع امل�صداقية على ال�سرد ،و �إح�سا�س
القارئ ب�أن مايقر�أه هو �صادر عن جتربة ومعاي�شة ال�شخ�صية للحدث ،من دون �سارد �آخر
يتو�سط بينها وبني القارئ.
�إ�ضافة �إىل ذلك ف�إن كرمي بن حممد ،بعد دخوله يف جماعة الإرهابيني� ،أ�صبح يتكلم عنهم
وعن دواخلهم من منطلق معاي�شته لهم و�أو�ضاعهم.
ينتهي ال�سرد ،ويكون كرمي بن حممد هو ال�سارد فيقول« :بدون كلمة ،اقتفيت �أثر �أمريي
يزيد احلر�ش ،متبوع ًا بعبد اللطيف� ،إنني م�سرور جد ًا بهذه الرتقية� .إنها البداية� .أنا �أي�ض ًا
�أرغب يف رتبة �أمري يقود جماعة من الرجال الأ�شداء ،ين�صاعون لأوامري .قريب ًا �إن �شاء
(((
اهلل».
تنتهي الرواية ب�صوت الإرهابي ،بعد تغييب طويل ل�صوت الإ�سالمي املتطرف ،مما يوحي
بقوة وتزايد املد الإرهابي يف العامل الروائي ،وعدم ا�ست�شراف الروائي للم�ستقبل �آمن وخايل
من العنف والتطرف.
 -3ال�سارد الثالث:
هو بلقا�سم عرقاوي رجل الدرك� ،صوت ال�سلطة ،الذي يوجه خطابه عرب �ضمري املتكلم،
الـ»�أنا» كذلك ،ولكنها �أنا �ضعيفة مهزومة �أمام الآخر االرهابي ،قلبت ال�شائع وامل�ألوف يف
العرف ،ب�أن رجل ال�سلطة له �سلطة وهيبة �أمام اجلميع ،ولكن يف اجلزائر اختلف الو�ضع،
فالإرهابي ا�ستبد ب�سلطته على الآخرين ،و�أخذ �سلطة وهيبة تطغى على �سلطة ال�سلطة نف�سها،
وهذا الأمر يتجلى يف الن�ص التايل لل�سارد ،الذي يقدم �صوت ال�سلطة ،بلقا�سم عرقاوي« :قلت
يف نف�سي �أن هذه املرة �سوف �أكون �أول من يطلق النار ،فمنذ تلك الليلة التي �أمطرونا بوابل
من الر�صا�ص ،قررت �أن �أبادر ب�إطالق النار مبجرد ال�شك فقط .وال انتظر حتى ي�صطادونا
(((
مثل الأرانب .داخل ال�سيارة».
 )3الرواية294 ،
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من الوا�ضح �إن ال�سارد هنا ،انطلق من موقف �ضعف� ،سجل مفارقة هامة يف احلياة يف
املجتمع اجلزائري ،وهي �إنقالب املعادلة ،فال�سلطة تخاف من الإرهابي ،وهذا وا�ضح يف قول
ال�سارد ال�سابق« :ي�صطادونا مثل الأرانب»� .أي�ضا قد �ساهم ال�سارد يف ك�شف حماولة ال�سلطة
يف الق�ضاء على الإرهاب� ،إال �إنها �أمام عدو قوي ،مل ت�سطيع الق�ضاء وال�سيطرة عليه.
يت�ضح �أن الأ�صوات ال�سردية الثالثة ،قدمت تنويع ًا على م�ستوى ال�صوت ال�سردي ،و�ضمائر
ال�سرد ،من الغائب �إىل املتكلم ،ف�أكدت جدلية الغياب واحل�ضور ،الغياب الذي ا�ستمر طوي ًال
يف ال�سرد عرب �ضمري الغائب ،مئتي �صفحة ،واملتكلم الذي �أتى بقوة وو�ضوح بالن�سبة للإرهابي،
يقابله �أنا �ضعيفة لل�سلطة يف املئة �صفحة الأخرية من الرواية.
التنوع يف الرواة ،قدم كذلك تنوع ًا يف م�ستوى التبئري يف الرواية ،فمن �سرد غري مب�أر� ،إىل
�سرد متعدد التبئري ،من خالل الأدوار التي لعبها الرواة .ويكون التبئري على النحو التايل:
� -1سرد غري مب�أر= معرفة ال�سارد �أكرب من معرفة ال�شخ�صيات.
ال�سارد غائب متخف من �ص 5حتى �ص194
� -2سرد متعدد التبئري :بقية �صفحات الرواية.
يختلف التبئري باختالف كل راو من الرواة ،فكل راو يقدم للن�ص معرفة جديدة ،ومعلومات
�سردية جديدة ،وكل راو كذلك يقدم مايعلم هو فقط ،وال يخرب بخرب ما �إال بر�ؤيته املبا�شرة
للحدث� ،أو ب�سماعه من �شخ�ص �آخر.
ومن هنا ت�ستطيع الباحثة �أن ت�ؤكد �أن الن�ص قدم عالمة فارقة على م�ستوى ال�صوت
ال�سردي ،فتعدد الرواة� ،أ�سهم يف بناء عرى وروابط متينة بني الرواة والقارئ� ،إذ �إنه يح�س
مب�صداقية مايقر�أ من �أحداث ،فكل راو قدم حكايته مبا �شاهد و�شارك ،ولي�س من خالل
�سارد ميتلك ال�سلطة املطلقة واليحق للقارئ �أن ي�ساءله عن م�صدر معلوماته ،وال مدى قدرته
على ال�سرد� .إن التنوع يف الرواة� ،أعطى ال�سرد تنويع ًا يف وتر الأنا ،من بني �أنا الإرهابي القوية
امل�سيطرة �إىل �أنا رجل ال�سلطة ال�ضعيفة املغلوب عليها ،لت�سجل مفارقة يف ال�سرد ،ت�ؤكد �ضياع
القيم وتبادل الأدوار ،وك�سر الرتابة وامل�ألوف ،هذا الـ»�أنا» ،الذي ا�ستمر يف �آخر الرواية ،وغيب
�ضمري الغائب ،ينبئ ب�أن زمن احلقيقة الواحدة وال�سلطة الواحدة انتهى ،ليبد�أ عهد جديد
من احلياة يقدم االختالف والتباين وقبول الآخر مهما كان منطه ومعتقده و�أيديولوجيته.
ويبدو هذا الأمر جلي ًا يف قول �صالح �صالح« :يعني ذلك �أن كل �شخ�صية من ال�شخ�صيات
الروائية التي ت�شرتك يف رواية احلدث الواحد ت�ؤدي دور الأنا ودور الآخر ب�صورة جلية ،من
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غري �أن يكون هناك توازن �صارم يف الق�سمة ـ الفنية وامل�ضمونية ـ بني �أدوار الأنا والآخر ،حني
(((
يكون عدد ال�شخ�صيات ال�ساردة �أكرث من اثنني».
ثاني ًا :وفرة الأ�صوات الروائية يف رواية «متاهات ليل الفتنة»:
يتقاطع �أكرث من �صوت �سردي يف رواية «متاهات ليل الفتنة» يف رواية هم واحد وهاج�س
واحد ،هو وقع الإرهاب على حياة املواطن اجلزائري ب�صفة عامة ،وال�صحفي ب�صورة خا�صة،
�أكرث من خم�س رواة ي�شرتكون يف �سرد لأحداث عنيفة تعر�ضت لها ذواتهم وذوات �آخرين.
�أ�صوات يف غالبيتها متثل الفئة املعدمة من ال�صحفيني الذين طحنتهم �أيدي الإرهابيني،
وتوجهت بالعنف لهم بالدرجة الأوىل.
والرواة على الرغم من وفرتهم يف الرواية� ،إال �إن �سردهم دار يف ثالث دوائر �سردية،
الدائرة الأوىل :حادثة تعطيل االنتخابات اجلزائرية و�أثر هذه االنتخابات يف تفعيل
العنف امل�سي�س يف اجلزائر.
الدائرة الثانية :العر�ض امل�ستمر لأحداث العنف املوجهة من �أبي يزيد وجماعته
الإرهابية ،بتكرار احلدث الواحد عند �أكرث من �سارد ،وهذا يذكر القارئ بالتحقيق النيابي،
الذي ال يقنع ب�شهادة واحد ،في�أتي ب�أكرث من �شاهد ،لإثبات الواقعة� ،أو كل �سارد يعر�ض
ماحدث له ،من �أحداث عنيفة ،بد ًال من �أن ينوب عنه �سارد يف �سرد حادثة تخ�صه وحده.
الدائرة الثالثة :تخ�ص �أحداث الفتنة الإ�سالمية التي حدثت قريب ًا من بالد املغرب
العربي ،ليتماهى الواقع اجلزائري املعا�صر ،مع الواقع العربي يف املا�ضي ،و�أن احلا�ضر رهني
مبا قام به املواطن العربي يف املا�ضي ،وهذه مقولة يتبناها �أحد الرواة ،هو احميدة امل�سكون
يف الرتاث والفل�سفة.
من خالل التنا�ص مع �شخ�صية �أبي يزيد �صاحب احل�صان الأ�شهب يف العهد العبا�سي
الثاين ،يف بالد املغرب العربي.
وفيما يلي عر�ض ملجموعة الرواة ،والآلية التي ا�شتغلوا عليها يف تقدمي �سردهم:
 -1ال�سارد الأول :هو �سارد عليم ،وكلي املعرفة بالأحداث املروية عن طريقه ،ولكنه يعترب
جزئي؛ كونه ال ي�سرد جميع �أحداث الرواية ،التي �سي�سردها رواة �أخر غريه .وهو متخف
يقدم نف�سه من خالل �ضمري الغائب الـ»هو» ،يزاوج يف �سرده بني �أحداث املا�ضي واحلا�ضر،
 )1د�.صالح �صالح�« ،سرد الآخر» ،مرجع �سابق� ،ص 70

307

بني �إرهابي القرن الع�شرين ،و�إرهابي القرن الثامن الهجري� ،أبو يزيد �صاحب احل�صان
الأ�شهب ،ذلك الكائن الأ�سطوري الذي يظهر يف كل الع�صور ،يعر�ض ذلك متو�س ًال لغة تت�سم
بالعنف منذ �أول وهلة« :الواحدة �صباح ًا نزلوا كالعقبان اخلرافية واكت�سحوا املكان ..احتلوا
م�سقط ر�أ�س حميدو �أخذوه على غرة� .ضربوا الأبواب بقوة� .....صراخ وفزع وعويل ي�شقون
(((
�صدر الظالم� ،سماء حمراء و�أفق عامر بالرعب.»...
ومن منطلق تطبيق ال�سارد جلدلية الأنا والآخر ،ف�إن نف�س املقطع الذي بد�أ فيه ال�سارد
حول عنف الإرهابيني ،يقوم �أحد الإرهابيني بال�سرد عرب نف�س امل�شهد ال�سابق ،ولكن بد ًال من
الـ»هو» ينطلق الأنا ،بقول �أحد الإرهابيني ،يف الف�صل الرابع من الرواية« :وننق�ض عليهم
كالكوا�سر ثم ننعق ن�شتم نب�صق ونعوي ك�أننا الذئاب ال�ساغبة وي�أتي النباح والعويل من وراء
(((
الوادي».
 -2ال�سارد الثاين :يف ال�صفحة ( )17من الرواية يبد�أ بال�سرد ال�سارد الثاين وهو �شخ�صية
�أ�سا�سية يف العامل التخيلي ،الكاتب وال�صحفي حميدو ،امل�سكون بقراءة التاريخ وكتب التاريخ،
معمال فكره ومنطقه يف �أ�سا�س حمنة وطنه العربي ،يخاطب زوجته �شاهيناز� ،شارح ًا لها
�سبب الأزمة التي حلت يف بلده ،وماتتما�س معه من بلدان عربية مثل العراق ،يعزف همومه
عرب وتر الأنا� ،ضمري املتكلم ،رافع ًا ال�شراع عن عوامله الداخلية وهواج�سه يف احلياة ،م�شعر ًا
القارئ ب�صدق مايروي لأنه �صادر عن جتربة ذاتية وبوح ذاتي« :يف ذلك اليوم غادر والدي
امل�ست�شفى �إىل �شوارع ماكدرة �أالحق املوت� ،أطارد اخلوف ظللت �أم�شي كل تلك ال�ساعات
(((
هائم ًا على وجهي وك�أن ال هدف يل حمدد».
يختلف �سرد حميدو عن منط ال�سارد الذي �سبقه ،الغائب� ،إنه يبوح جتربة ذاتية خا�صة
ب�شخ�صية معينة ،بخالف ال�سارد الذي يعرب عن و�ضعية �سائدة وعن معاناة �أ�شخا�ص ،ال
يح�سها وال يعاي�شها.
حميدو الذي انطلق من الأنا كا�شف ًا عن ذاته ،ال يفوته �أن يرحتل �إىل التاريخ ،فينقل
ن�صو�ص ًا من كتب التاريخ ،تبني الأزمة الواقعة للعرب فيما م�ضى ،ومازالت تتكرر.
 -3ال�سارد الثالث :هو احميدة �إحدى ال�شخ�صيات التخيلية يف العامل الروائي ،وابن
خالة ال�سارد الثاين ،ميتهن نف�س مهنته ،مهنة املوت واالنتحار ،ليكتب مذكرة من مذكراته،
عرب �ضمري املتكلم ،ويك�شف جوانب معاناته اخلا�صة�« :صحراء تع�ش�شت يف قلبي ..عندما
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ا�ستيقظت ور�أيت العامل القاين بعيني املخ�ضبتني اكت�شفت �أن ثمة نوع ًا من ال�صحراء قد
(((
تع�ش�ش و�أورق يف قلبي واكت�شفتني غارق ًا حتى النخاع يف الرمال».
الهم الذي ينطلق منه ال�ساردان هم واحد ومعاناة واحدة ،هي مواجهة الإرهاب والتطرف،
وحالة الرتقب امل�ستمرة للموت يع�صف بهم ،ولكنه يختلف عنه يف و�صف �أحداث العنف التي
ح�صلت له ،وقراءته ملا يح�صل يف اجلزائر.
 -4ال�سارد الرابع :كمال من�صور املثقف ال�سلبي ،الطالب اجلامعي ،الذي انتقل من دائرة
االعتدال يف الدين� ،إىل التطرف والغلو ،من طالب جامعي� ،إىل �إرهابي يقطن اجلبال،
ويتحدث عن هذه التحوالت التي طر�أت على �شخ�صيته ،من االعتدال حد التطرف ،ويك�شف
عن مرارته ،وهو يكت�شف �أخطاء اجلماعات امل�سلحة ،وتورطه معها ،حماوال الفرار من هذا
املوقف احلرج ،ولكن كيف و�أبو يزيد يهدد ويعد ويزجمر مبن ت�سول له نف�سه الفرار من
اجلبل�« :أح�س�سنا بالغ�ضب املجه�ض والقهر ..وظللنا �صامتني �صاغرين ..و�أح�س �أبو يزيد
مبا يعتمل يف نفو�سنا فخطب فينا وهددنا ب�أ�شنع العقوبات �إذا ما �سولت لأحدنا نف�سه و�أغرته
(((
ب�شق ع�صا الطاعة».
كمال من�صور �صوت املتطرف الإ�سالمي ،قدم يف الرواية جدلية الأنا والآخر ،ال�صحفي
واملتطرف ،ال�شعب اجلزائري والإرهابي املتطرف ،ف�أبرز هذا التباين يف الأ�صوات ال�سردية،
حدة ال�صراع بني الأنا والآخر ،وم�سرح الأحداث ،بوجود �صناع الأحداث ،وتعبريهم عرب
�ضمائر ال�سرد.
 -5ال�سارد اخلام�س :يف حقية الأمر ال ن�ستطيع �أن نفرد هذا ال�سارد عن ال�سارد الأول ،لأنه
هو نف�سه ال�سارد الأول ،الذي ا�ستمر متخفي ًا خالل ف�صول الرواية جميعها ،ماعدا الف�صل
الأخري� ،إذ خرج يف نهاية الف�صل ،ليقدم للقارئ �سر احلكاية ،م�صدر حكايته ،هي جمموعة
املذكرات التي ح�صل عليها من الرواة� ،سابقي الذكر ،مذكرات دونوها ،وهو قام بجمعها
و�سردها ،عرب �سرد مو�ضوعي وذاتي ،مو�ضوعي عندما يقوم هو بال�سرد ،وذاتي عندما
يتحدث الرواة عن حكاياتهم اخلا�صة بهم ،عرب �ضمري الأنا .ويت�ضح �أن ال�سارد �شاهد على
الأحداث ،ومل يكن م�شارك ًا فيها كما كان �سابقوه من الرواة ،وميتهن مهنة ال�صحافة �أي�ضا:
«�أهداين ظرفا غليظا كتب فيه احميدة بع�ضا من كوابي�سه الغريبة التي كلمني عنها ذات مرة
(((
عندما �س�ألته عن حياته و�سط هذا الركام من الك�آبة واملوت والعنف اجلنوين».
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وبذلك يت�ضح �أن ال�سارد الداخلي ال يكتفي بتقدمي �أحداثه اخلا�صة ،بل كذلك ي�سرد
ماحدث ملن حوله :فـ»الراوي ب�ضمري املتكلم وهو م�شارك داخلي ،ال ميكنه جتاهل ال�صوت
الآخر و�إال كانت الرواية �سرية ذاتية ال تتزامن فيها �أ�صوات وال تتوازى وال تتداخل ،والأنا
(((
دائما ما تكون راويا يفكر يف دوافع ال�شخ�صيات الأخرى ،وهذا مدعاة لإبراز الأ�صوات».
عند احلديث عن �سرد متعدد الرواة ،فهذا يقت�ضي احلديث عن �سرد متعدد التبئري،
فاملعرفة والإدراك تختلف من �سارد �إىل �آخر ،فحني كان ال�سارد خارجي ،ف�إن التبئري ي�ساوي
�صفر ًا ،ال تبئري يف ال�سرد ،لأن معرفته �أكرب من معرفة ال�شخ�صيات ،بينما عندما تتاول �إحدى
ال�شخ�صيات ال�سرد ،فال�سرد ي�صبح متعدد التبئري ،يتغري من �سارد ل�سارد ،ومعرفة ال�سارد
ت�ساوي معرفة ال�شخ�صيات ،بل تت�أتى من بع�ض ال�شخ�صيات .وقد �أفاد يف غر�س وت�أكيد
م�صداقية ال�سرد ،وتدعيم عامل تخيلي يعتمد عن�صر املفاج�أة والت�شويق ،كما ي�ؤكد على �أن
احلقيقة منتقلة من �شخ�ص �إىل �آخر.
ثمة ملمح �سردي هام يف الرواية ،وهو اعتماد تقنية جديدة يف ال�سرد ،وهو ا�ستخدام
املقاطع ال�صحفية ،والأخبار والتعليقات يف و�سائل الإعالم املقروءة واملرئية ،يف �سرد بع�ض
الأحداث من دون تعليق ال�سارد ،لتتنوع طرق ال�سرد من �أجل تقدمي �سرد م�شوق وجاذب
للقارئ ،و�إ�ضفاء �شيء من الواقعية على املخيلة ال�سردية:
«الوكاالت» :اجلزائر تفجري �سيارة مفخخة ب�شارع ديدو�ش مراد  8قتلى وع�شرات
اجلرحى»..
و�أي�ض ًا «�سيارة مفخخة بح�سني داي وقنبلة يف الكالتو�س»
(((
و�أي�ض ًا «ال�صحفي عبدي�ش من بني �ضحايا انفجار ح�سني داي».
كما عمد ال�سارد �إىل الكتابة التقطيعية بخط �سميك ،ليميز ماهو دخيل على الن�ص ال�سردي
التخييلي ،وماهو حقيقي ،من مثل �أخبار الوكاالت ،وماهو مقتب�س من الكتب الرتاثية .كما كان
وجود اخلط الطباعي ال�سميك يف بع�ض الفقرات �إيذانا للقارئ بانتقال ال�سرد من �سارد �إىل
�آخر ،كما يو�ضح �صالح �صالح �أهمية هذه التقنية الطباعية« :حالت تقنيات الطباعة احلديثة
دون ا�شتباك خيوط ال�ساردين ببع�ضها ،وتعقدها على طريقة ت�شابك خيوط ال�صوف ،فكان
االنتقال من اخلط الطباعي الثخني الغامق �إىل اخلط العادي يف الن�سق ال�سردي الواحد� ،أو
الفقرة الواحدة �إ�شعار ًا بتحول ال�سرد من �شخ�صية لأخرى ،بحيث ا�ستطاع الن�سق الواحد �أن
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ي�ضم انتقاالت جميلة ومتعددة ،ومتواترة ب�شكل �إيقاعي جميل بني جملة من الأنوات ،وجملة
(((
من الآخرين».
فيما م�ضى من �صفحات هو عر�ض لأبرز املحاور يف ال�صوت ال�سردي يف كل رواية من
الروايات ،لوحظ فيها مدى قوة ال�صوت يف بع�ض الروايات ،و�ضعفه يف بع�ضها الآخر،
واملقيا�س كان يعتمد م�صداقية ال�سارد ،وح�سن حبك الأحداث ،وجودة تقدمي العامل التخيلي
الروائي الذي يتقاطع مع الواقع وال يطابقه ،عرب لغة �سردية �شفافة و�شائقة وخالبة .فكانت
�أكرث الن�صو�ص الروائية قوة �سردية هي :رواية «فو�ضى احلوا�س» ،ورواية «حار�سة الظالل
دون كي�شوت يف اجلزائر» ،ورواية «الويل الطاهر يعود �إىل مقامه الزكي» ،بينما اعرتى بع�ض
الن�صو�ص �ضعف يف املادة ال�سردية ،مثل :رواية «وادي الظالم» ،ورواية «�شرفات الكالم».
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اخلامتة
بعد اخلو�ض يف م�ضامني الرويات اجلزائرية املعا�صرة ،التي ا�شتهرت ب�أكرث من لقب ،مثل:
روايات «ع�صر الفتنة» ،ورويات «الع�شرية احلمراء» ،و روايات «العنف»((( تو�صلت الباحثة �إىل
بع�ض املالحظات:
 -1من الناحية امل�ضمونية :ا�ستوفى الروائيون اجلزائريون ،مبدعو الن�صو�ص ،جميع
اجلوانب والأفكار املتعلقة بالعنف ،ن�ش�أته ،م�سبباته ،الظروف التي حفزت له ،وهذا ما
ات�ضح يف الف�صل الأول« :جذور العنف» ،ولكن هذه الأفكار تباينت يف قوة الطرح ،فكانت
بع�ض الن�صو�ص تتطرق لكثري من التفا�صيل ،والأفكار والأيديولوجيات ،مثل رواية «�سادة
امل�صري» ،و»الورم» ،مما يثري �س�ؤا ًال مهم ًا حول الفرق بني الرواية وكتب التاريخ ،فبع�ض
الن�صو�ص �أ�صبحت �أ�شبه بكتابة تاريخية لأحداث العنف يف اجلزائر ،و�أبرز مثال هو
رواية�« :سادة امل�صري» ل�سفيان زدادقة ،التي يقل فيها اجلانب التخييلي ،مما يقلل �شيئ ًا
كبري ًا من �أدبيتها .بخالف رواية «فو�ضى احلوا�س» لأحالم م�ستغامني ،التي تتما�س يف
ر�ؤيتها الفنية مع الواقع اجلزائري ،وال تطابقه ،مما �صبغ الن�ص بطابع الفنية الروائية
العالية.
 -2الف�صل الثاين والثالث من الباب الأول« :مدارات ال�سرد» ،مث ًال العنف اجل�سدي واللغوي،
بكامل �أ�شكاله وجتلياته� ،إذ كان ا�شتغال الدرا�سة ب�صور العنف وجتليات العنف ،التي
�ساهمت ب�إدانة ورف�ض العنف ،من خالل ت�صوير هذا العنف من خالل اللغة ،التي ات�سمت
بالعنف ،عنف اللغة ،وعنف الأحداث ،وعنف الف�ضاء الن�صي ،جميعها عملت على ك�شف
وح�شية العامل ،وق�سوة املتطرف والتطرف ،على حياة املواطن اجلزائري ،وعلى مرتكبي
التطرف والأفعال العنيفة �أنف�سهم ،فيقلعون عن ترك هذه الأعمال ،وهذه وظيفة من
وظائف الأدب ،يف ترقية احل�س الإن�ساين ،والك�شف عن �إن�سانية الإن�سان ،وخري رادع
للإن�سان قبل �أن ت�سول له نف�سه امل�ضي يف �أعمال العنف.
 -3الباب الثاين تتطرق لتجليات اخلطاب الروائي يف الن�صو�ص املدرو�سة ،فجاء موزع ًا على
ثالثة ف�صول ،الف�صل الأول« :م�س�ألة العنونة» ،وي�شتغل على تقنية �سيمائية داللية حديثة،
وهي داللة العنوان ،الذي يكون مفتاح ًا داللي ًا لقراءة املنت الروائي ،ومل يكن الروائيون
 )1داود حممد« ،الأدباء ال�شباب والعنف يف الوقت الراهن» ،جملة �إن�سانيات ،العدد � ،10أبريل 2000م،
اجلزائر� ،ص 31
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اجلزائريون مبعزل عن تطورات هذه التقنية ،فوظفت على �شكل مو�سع يف املتنون الروائية،
و�أجنز فيها م�ستويات عالية يف دالالت العناوين ،فكانت العناوين العر�ضية ،والعناوين
املبا�شرة ،والعناوين غري املبا�شرة ،والعناوين املكونة ،كما كانت العناوين ذوات دوائر
داللية متعددة ،ذاتية ،ومفتوحة ،وخارجية ،مما ي�ؤكد على تطور الفن الروائي وخطوه
خطوات �شا�سعة يف هذا املجال ،وهذا التعدد يعد عالمة فارقة يف الفن الروائي اجلزائري
املعا�صر .ومن �أكرث العناوين الروائية تكثيف ًا داللي ًا هي« :فو�ضى احلوا�س» للروائية �أحالم
م�ستغامني ،و»الويل الطاهر يعود �إىل مقامه الزكي» للروائي الطاهر وطار ،و»حار�سة
الظالل دون كي�شوت يف اجلزائر» للروائي وا�سيني الأعرج ،و»دم الغزال» للروائي مرزاق
بقطا�ش.
 -4الف�صل الثاين من الباب الأول ،هو« :التنا�ص» :التقنية التي �أثرت الن�صو�ص الروائية،
مو�ضع الدرا�سة ،يف كثري منها ،فلم يخل ن�ص من الن�صو�ص الروائية منها ولو ب�شكل من
الأ�شكال ،فبع�ض الن�صو�ص كان يظهر فيها تطبيق التنا�ص من الناحية ال�شكلية ،طريقة
ال�سرد ،والعر�ض ،والكتابة التقطيعية ،وتوظيف الكتابة ال�صحفية ،مثلما لوحظ على
روايتي« :متاهات ليل الفتنة» ،و»حار�سة الظالل دون كي�شوت يف اجلزائر» ،اللتان ت�أثرتا
بهذا االجتاه ،كما كان للرتاث الأدبي العربي والتاريخي حيز كبري يف الن�صو�ص الروائية،
كون الق�ضية ،ق�ضية العنف لها جذور تاريخية يف الوطن العربي ،مما �أحدث �إ�شكالية يف
بع�ض الن�صو�ص ،يف فقدان �أدبيتها و�شعريتها �أمام هذا التيار التاريخي ،فبع�ض الن�صو�ص
تقرتب يف �أ�سلوبها ال�سردي من كتابة التاريخ ،فدخلت يف عباءة التاريخ ،وان�صبغت ب�صبغة
تاريخية ال ي�سهل الفكاك منها ،مثل رواية« :متاهات ليل الفتنة» ،ورواية «�سادة امل�صري».
« -5ال�صوت ال�سردي»� :آخر ف�صل من ف�صول الدرا�سة ،والذي در�س طريقة تقدمي احلكاية،
�أي ال�صوت الذي قدم للمتلقي احلكاية ،وهذا ال�صوت مل يكن �صوت ًا واحد ًا تقليدي ًا ،يف جميع
الن�صو�ص الروائية ،بل ثمة تقنيات حداثية وردت على م�ستوى ال�صوت ال�سردي ،ف�ضمائر
ال�سرد متنوعة ،وجمموعة الرواة يف الن�ص الواحد متعددون ،ليقدم داللة م�ضمونية� ،أن ال
حقيقة را�سخة يف احلياة ،ونبذ فكرة املركزية وال�صوت الواحد ،وقبول االختالف والتعدد.
وثمة م�شكلة ظهرت على م�ستوى ال�صوت ال�سردي ،تربز يف ق�ضية م�صداقية ال�سارد ،وهي
�أن بع�ض ال�ساردين ،كانوا م�صابني بالذهان الع�صابي ،ب�سبب عنف الأحداث كرواية «بخور
ال�سراب» منوذج ًا ،ويع�ضهم ممن قدم ر�ؤية �أيديولوجية �سافرة ،كما ات�ضح يف رواية «وادي
الظالم».
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و�إذا كانت الباحثة مطالبة ب�أن تقدم تقيميها النهائي لهذه الن�صو�ص الروائية ،فيمكنها
القول؛ �إن هذه الن�صو�ص قد �أتقنت الكثري من �أ�سا�سيات الإبداع الروائي ،ولكن مو�ضوع
العنف والإرهاب ،قد �أ�سبغ على الن�صو�ص طابع الأيديولوجية ،و�أبعدها ـ يف بع�ض الأحيان
ـ عن القرب من جوانب االبتكار يف النواحي املو�ضوعاتية ،فجميع الن�صو�ص ا�شتغلت على
العنف ،وتركت التطرق ملوا�ضيع فكرية وفل�سفية وعاطفية ،ماعدا �أحالم م�ستغامني يف
«فو�ضى احلوا�س» ،وهذا ال يقلل من قيمة الفن الروائي اجلزائري ،ولكنها �أزمة مو�ضوع،
يفر�ضها الراهن اجلزائري ،و�أ�صدق �شيء على ذلك ،بروز �إنتاج روائي جديد فيما بعد فرتة
العنف الإ�سالموي امل�سي�س ،يهتم مبوا�ضيع فكرية وفل�سفية و�إن�سانية ،من مثل رواية الروائي
اجلزائري الطاهر وطار «جتربة يف الع�شق» ،و»مدار البنف�سج» ملحمد زواولة ،و»حروف
ال�ضباب» للخري �شوار.
وبعد ،هذه الن�صو�ص الروائية اجلزائرية التي تطرقت للعنف ،كانت بواكري للمحاوالت
الروائية التي جترب الكتابة يف «عنف الن�ص» ،الذي يرتجم عنف احلياة ،وحلقتها بع�ض
الن�صو�ص الروائية العربية ،التي تطرقت للإرهاب والعنف امل�سي�س ،مثل ماوجد يف ال�سعودية
من �أعمال روائية ،يف الفرتة الأخرية« :حب يف زمن الإرهاب» لعبدالكرمي حممد املهنا ،ورواية
«ريح اجلنة» لرتكي احلمد ،ورواية «الإرهابي  ”20لعبداهلل ثابت ،ويف م�صر رواية “عمارة
يعقوبيان” لعالء الأ�سواين.
* امل�صادر واملراجع:
�أو ًال :امل�صادر:
 -1القر�آن الكرمي.
 -2ابن كثري« ،ق�ص�ص الأنبياء» ،دار الكتاب احلديث ،الكويت1998 ،م
 -3ابن منظور« ،ل�سان العرب» ،دار �صادر ،لبنان ،بدون طبعة
 -4القامو�س الو�سيط ،جممع اللغة العربية ،دار عمران،م�صر الطبعة الثالثة
1985م
الروايات:
-5ابراهيم� ،صنع اهلل ،رواية «ذات» ،دار امل�ستقبل العربي ،القاهرة ،بدون طبعة.
 -6الأعرج ،وا�سيني « ،نوار اللوز» تغريبة �صالح بن عامر الزوفري ،بريوت ،دار
احلداثة ،الطبعة الأوىل1983 ،م.
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 -7الأعرج ،وا�سيني« ،حار�سة الظالل دون كي�شوت يف اجلزائر» ،دار اجلمل ،الطبعة
الأوىل 1999م.
 -8بقطا�ش ،مرزاق« ،دم الغزال» ،دار الق�صبة  ،اجلزائر ،الطبعة الأوىل .2000
 -9بوجدرة ،ر�شيد« ،اجلنازة» ،ترجمة :د .خليل �أحمد خليل ،دار الفارابي ،اجلزائر،
لبنان ،الطبعة الأوىل 2003م.
 -10بو جدرة ،ر�شيد« ،معركة الزقاق» ،امل�ؤ�س�سة الوطنية للكتاب ،اجلزائر ،الطبعة
الأوىل 1986م.
 -11بوكرزازة ،مراد�« ،شرفات الكالم» ،دار الفارابي ،لبنان ،اجلزائر ،الطبعة الأوىل
2001م.
 -12ثابت ،عبداهلل« ،الإرهابي  ،”20دار املدى ،لبنان ،الطبعة الأوىل 2006م.
 -13زدادقة� ،سفيان�« ،سادة امل�صري» ،من�شورات االختالف ،اجلزائر ،الطبعة الأوىل،
2002م.
� -14ساري ،حممد« ،الورم» ،من�شورات االختالف ،اجلزائر ،الطبعة الأوىل 2002م.
-15عيا�شي ،احميدة« ،متاهات ليل الفتنة» ،من�شورات الربزخ ،اجلزائر ،الطبعة الأوىل
2000م.
 -16د .مرتا�ض ،عبدامللك« ،مرايا مت�شظية» ،الهيئة العامة للكتاب ،اليمن ،الطبعة
الأوىل2001م.
 -17د .مرتا�ض ،عبدامللك« ،وادي الظالم» ،دار الغرب للن�شر والتوزيع ،اجلزائر،
الطبعة الأوىل 2005م.
 -18م�ستغامني� ،أحالم« ،فو�ضى احلوا�س» ،من�شورات �أحالم م�ستغامني ،لبنان ،الطبعة
الرابعة ع�شر2004 ،م.
 -19م�ستغامني� ،أحالم« ،ذاكرة اجل�سد» ،دار الآداب ،لبنان ،الطبعة اخلام�سة ع�شرة
2000م.
 -20مفتي ،ب�شري« ،بخور ال�سراب» ،من�شورات االختالف ،اجلزائر ،الطبعة الأوىل
2004م.
 -21وطار ،الطاهر»،الويل الطاهر يعود �إىل مقامه الزكي» ،من�شورات الزمن،
الرباط،الطبعة الأوىل 2000م.
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ثاني ًا :املراجع:
�أ -الدرا�سات:
 -22د� .أبو هيف ،عبداهلل« ،عن التقاليد والتحديث يف الق�صة العربية» ،احتاد الكتاب
العرب� ،سوريا ،الطبعة الأوىل 1993م.
� -23ألبري�س« ،الرواية احلديثة» ،من�شورات عويدات ،بريوت ،الطبعة الأوىل 1982م.
 -24د� .أن�س الوجود ،ثناء« ،قراءات نقدية يف الق�صة املعا�صرة» ،دار قباء للطباعة
والن�شر ،والتوزيع ،م�صر ،الطبعة الأوىل 2000م.
 -25د.بايتي ،عزيزة فوال« ،معجم ال�شعراء املخ�ضرمني والأمويني» ،دار �صادر ،لبنان،
الطبعة الأوىل 1998م.
 -26د .بن متيم ،علي « ،ال�سرد والظاهرة الدرامية» ،املركز الثقايف العربي ،لبنان،
املغرب ،الطبعة الأوىل 2003م.
 -27بن عرو�س ،زهرة� ،أمقران �آيت �إيدير ،فلة ميجك ،الإ�سالموية ال�سيا�سية :امل�أ�ساة
اجلزائرية» ،دار الفارابي ،لبنان ،اجلزائر ،الطبعة الأوىل 2002م.
 -28د.بواريو ،عبداحلميد« ،منطق ال�سرد درا�سات يف الق�صة الق�صرية املعا�صرة»،
ديوان املطبوعات اجلامعية ،اجلزائر ،الطبعة الأوىل 1994م.
 -29د .بو كراع ،ليا�س« ،اجلزائر الرعب املقد�س» ،ترجمة :خليل �أحمد خليل ،دار
الفارابي ،لبنان ،اجلزائر ،الطبعة الأوىل 2003م.
 -30د.برمو ،عبدالرحمن« ،الرواية التاريخية يف الأدب ال�سوري املعا�صر» ،دار الأوائل،
دم�شق ،الطبعة الأوىل 1996م.
 -31جهاد ،كاظم�« ،أدوني�س منتحال» ،مكتبة مدبويل ،م�صر ،الطبعة الثانية 1993م.
 -32جينيت ،جريار« ،خطاب احلكاية» ،ترجمة :حممد معت�صم ،عبداحلميد الأزدي،
عمر احللي ،من�شورات االختالف ،الطبعة الأوىل 1996م.
 -33د .حداد ،نبيل« ،نظرات يف الرواية امل�صرية» ،دار الكندي ،الأردن ،الطبعة الأوىل
2003م.
-34حماد ،ح�سن حممد« ،تداخل الن�صو�ص يف الرواية العربية» ،الهيئة امل�صرية العامة
للكتاب ،م�صر ،بدون طبعة.
 -35د.ح�سني ،طه« ،من الأدب التمثيلي اليوناين» ،دار العلم للماليني ،لبنان ،الطبعة
الثالثة 1981م.
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 -36اخل�ضور،جمال الدين ،رواية»ق�صة العراة» ،دار احل�صاد� ،سوريا ،الطبعة الأوىل
1994م.
 -37خمري ،ح�سني « ،ف�ضاء املتخيل» مقاربات يف الرواية ،من�شورات االختالف،
اجلزائر ،الطبعة الأوىل 2002م.
 -38د .خوالده ،حممود عبداهلل حممد« ،علم نف�س الإرهاب» ،دار ال�شروق ،الأردن،
الطبعة الأوىل 2005م.
 -39الدبك  ،عامر « ،احللم وم�أزق اخلال�ص» ،وزارة الإعالم� ،سوريا1997 ،م.
 -40د .الزمريل ،فوزي�« ،شعرية الرواية بحث يف �أ�شكال ت�أ�صيل الرواية العربية
وداللتها» ،م�ؤ�س�سة القدمو�س� ،سوريا ،الطبعة الأوىل 2007م.
 -41د� .سامل ،ال�سيد عبدالعزيز« ،تاريخ الدوىل العربية» ،دار النه�ضة العربية ،لبنان،
الطبعة الأوىل 1986م.
� -42سلدن ،رامان« ،النظرية النقدية املعا�صرة» ،ترجمة :د.جابر ع�صفور ،دار قباء،
القاهرة ،الطبعة الأوىل 1998م.
 -43د� .سليمان ،نبيل« ،الرواية العربية» ،مركز احل�ضارة العربية� ،سوريا ،الطبعة
الأوىل 1999م.
 -44د� .سليمان ،نبيل« ،الكتابة واال�ستجابة» ،احتاد الكتاب العرب� ،سوريا ،الطبعة
الأوىل 2000م.
� -45سويدان� ،سامي« ،ف�ضاءات ال�سرد ومدارات التخييل» ،دار الآداب ،لبنان ،الطبعة
الأوىل 2006م.
 -46د .ال�شعيبي ،علي�« ،سيد قطب داعية الإرهاب والتكفري والدم» ،دار اجلمهورية
للطباعة� ،سوريا ،الطبعة الأوىل 2004م.
 -47د� .صالح� ،صالح�« ،سرد الآخر» الأنا والآخر عرب اللغة ال�سردية ،املركز الثقايف
العربي ،لبنان ،املغرب ،الطبعة الأوىل 2003م.
 -48ال�ضبع ،م�صطفى ابراهيم« ،الأ�شياء وت�شكالتها يف الرواية العربية» ،جمل�س الن�شر
العلمي ،الكويت ،احلولية الرابعة والع�شرون ،الر�سالة � ،213سنة 2004 - 2003م
 -49الظاهر ،ر�ضا« ،غرفة فريجينا وولف» درا�سة يف كتابة الن�ساء ،دار املدى ،لبنان،
العراق� ،سوريا ،الطبعة الأوىل 2001م.
 -50د .عامر ،خملوف»،الرواية والتحوالت يف اجلزائر»،احتاد الكتاب العرب ،دم�شق،
الطبعة الأوىل .2000
318

 -51د .عبا�س� ،إح�سان« ،فن ال�سرية» ،دار �صادر ،بريوت ،دار ال�شروق ،الأردن ،الطبعة
الأوىل 1996م.
 -52د .عثمان  ،عبدالفتاح« ،الرواية العربية اجلزائرية ور�ؤية الواقع» ،الهيئة امل�صرية
العامة للكتاب ،الطبعة الأوىل 1993م.
 -53د .عزام ،حممد« ،البطل الإ�شكايل يف الرواية العربية املعا�صرة» ،دار الأهايل
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