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د .عبد اهلل شطاح

الرواية الجزائرية التسعينية:
كتابة المحنة أم محنة الكتابة؟
غالبا ما ّ
تركز مثل هذه
كيف لألدب أن يقارب املحنة؟ كيف للنقد أن يقارب مثل هذا األدب؟ ً
تربره طبيعة اإلنتاج األديب موضوع النقد ،إذ يكشف
املقاربة األخرية عىل املضمون ،األمر الذي ّ
املميزات
أي مظهر من مظاهر الشكل .ذلك َّ
املضمون عن وجهه يف مثل هذا اإلنتاج قبل ّ
أن من ّ
رأسا إىل «املوضوعة الغالبة» وتعلن مبارش ًة موقفها من اخلطوب
الفارقة يف كتابة املحنة أنهّ ا ت ّتجه ً
يغض َّ
الط ْرف عن راهنه
الواقعة عىل املجتمع ككل .وكيف لألدب يف مثل هذه اللحظات أن ّ
املأساوي ليلتفت إىل بذخ احلكاية وأصالة التخييل؟
هذا هو التساؤل األسايس الذي تطرحه هذه الدراسة حول األدب اجلزائري يف تسعينيات القرن
أن ما حيكم النسيج الروائي لتلك الكتابة ك ّلها هو قابلية قراءهتا من زاوية الرؤية
املنرصم ،لتجد ّ
حمددة -كاملثقف وأزمة اإلنتلجنسيا ،ومهجية
املوضوعاتية .وما تتناوله ،لذلك ،من موضوعات ّ
أن الكتابة حني
اإلرهاب ،وغربة املنفى وحياده ،والعودة إىل بدايات ّ
املد اإلسالموي -...لتجد ّ
تضطر إىل االختيار بني أن تكون حماكاة أو أن تكون ختيي ً
ربام تكون املحاكاة ذلك اخليار الفني
الّ ،
ينم عن تصو ٍر لوظيفة الكتابة وقضايا اجلنس األديب أكثر مما ييش بقصور يف التعامل مع
الذي ّ
مقومات الكتابة والتخييل.
ّ

مالمح االستعجال في كتابة الراهن
ال تزال املغامرة بمقاربة الرواية اجلزائرية التي واكبت املرحلة التي ُعرفت يف تارخينا احلديث بمرحلة
املأساة الوطنية ،مشوبة بكثري من اجلرأة واملغامرة ،وذلك ملجموعة من األسباب التي جتعل أي مقاربة،
ال تتمتع بقدر ال بأس فيه من املوضوعية وصفاء الرؤية ،جمرد إعادة للهواجس املسيطرة عىل تلك املخيلة التي
* أكاديمي جزائري.
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أنتجت تلك النصوص املفتوحة عىل مجيع األسئلة املقلقة؛ أسئلة النقد والسياسة واإليديولوجيا واالجتامع(((.
ً
مدركا متام اإلدراك صعوبة مواجهة الذات عىل مستوى املامرسة النقدية ،صعوبة أن نكون القارئ
أقول ذلك
ِ
واملالحظ يف الوقت نفسه؛ فاملرجع التخيييل مرجعنا ،والشخوص نحن أو بعضنا ،واملأساة
واملقروء ،املالحظ
َ
مأساتنا العميقة ،وشطط الواقع الروائي هو شططنا بكل هلوساته وهوجه وجنونه .من أجل ذلك ،ربام ،مل
ُقارب ظاهرة الرواية التسعينية إىل اآلن ،يف شموليتها ،ومن حيث القوانني التي حكمتها أو انبنت وفقها ،عىل
ت َ
الرغم من االهتامم الكبري الذي واكب صعودها ،سواء يف البالد العربية أو يف أوروبا ،أو يف فرنسا خاص ًة ،وعىل
الرغم من التأويالت اإليديولوجية التي ُألصقت ببعض النصوص ،جاعلة ذلك الرتحيب الغريب يبدو غري
بريء متا ًما.
إن غلواء «اإلمهال» النقدي األكاديمي اجلاد لتلك الظاهرة ،مل خيفف منه حتى اآلن عىل األقل ،ويف حدود
معر ًفا بمعظم النصوص الصادرة ،وبك ّتاهبا،
علمنا ً
طبعا ،إال االهتامم الصحايف الذي واكب تلك الظاهرةّ ،
وال سيام أولئك الكتاب الذين تزامنت جتارهبم الروائية األوىل مع مرحلة املأساة الوطنية ،أو تلك التي دفعها
الوضع املرتدي إىل اللياذ بالكتابة ،در ًءا للجنون أو االنتحار .صحيح أنه كانت هناك متابعات كثرية لألعامل
الروائية التي صدرت عهدئذ ،وهو ما سنشري إليه يف سياق هذا التناول ،لكنها كانت يف جمملها متابعات آلحاد
النصوص من دون االرتقاء إىل مساءلة الظاهرة يف جمملها ،نستثني من ذلك بعض املتابعات الصحافية املستعجلة
ُ
هنائيا باألعامل الصادرة وقتئذ ،عندما أطلقت
يف الصفحات الثقافية التي ال خترج عن ترديد التهمة التي ألصقت ً
عليها تعريفني يلخصان وحدمها الرؤية النقدية التي ووجهت هبا ،حيث ُس ّميت حي ًنا بـ «األدب االستعجايل»
( ،)Littérature de l’urgenceوهو املفهوم الذي رددته األوساط الفرنكفونية((( يف مقارباهتا النقدية أو
خصوصا
معاجلاهتا الصحافية ،بينام انفردت املقاربات العربية للظاهرة يف امللتقيات والكتابات الصحافية
ً
بإطالق مفهوم «كتابة املحنة» أو االكتفاء برتمجة املفهوم األول .يقول جعفر يايوش« :لقد أطلق البعض من
زمالئنا األدباء والباحثني اجلامعيني ،عىل الكتابة األدبية يف الفرتة التارخيية املمتدة من  1990إىل غاية ،2000
اصطالح (كتابة املحنة) و(كتابات االستعجال)»(((.
ينرصف املصطلح العريب إىل بيان تعالق الكتابة بالراهن اجلزائري املأساوي إىل أبعد احلدود؛ راهن صادم للعقل
واحلس واملنطق والقيم ،وحميل إىل عوامل مل تعرفها املخيلة اجلامعية ،أكانت تلك التي عايشت فظائع االستعامر
تعرفت إليها يف عوامل رواد الرواية اجلزائرية ،أمثال حممد ديب وكاتب ياسني ومولود فرعون،
أم تلك التي ّ
باعتبارهم ،هم أنفسهم ،قد كتبوا راه ًنا جزائر ًيا يعيش حمنة االستعامر ،لكن فضاءاهتم مل حتبل بفظائع الرواية
التسعينية ،التي كنا نحسبها شأنًا ال حيدث إال لآلخرين ،يف معسكرات النازية ،ومعسكرات الفاشية التي عرفتها
بقاع أخرى من العامل .أما كتابة املحنة ،فهي الوجه اآلخر ملحنة الكتابة ،بام هي مرادف ملحنة العقل والروح
ً
ظالال رومنسية تتقاطع مع حمنة اإلنسان الوجودية وأسئلته اخلالدة املعلقة بني السامء
والثقافة والوطن ،حتمل

 1نعتقد أن األمر من الصعوبة بحيث ّ
شعورا
يتعذر أن نحتفظ جتاهه بالصفاء الذهني املطلوب لكل فعالية قرائية ،ألنه خياطب فينا
ً
وواقعا عايشناه ،وخطا ًبا نفذ إىل أعامق مكوناتنا اإلنسانية ،وجعلنا نطرح بدورنا األسئلة املحرجة ذاهتا ،ونزفر احتجاجاتنا
جربناه،
ً
املكبوتة ،تاركني ملن يمتلك ما يكفي من اللغة ومن احلساسية أن يقول عنا ما عجزنا عن قوله حينذاك.

2 Rachid Mokhtari: La Graphie de l’horreur : Essai sur la littérature- Algérienne 1990-2000 (Algerie: Chihab, 2002), et
Le Nouveau souffle du roman algérien: Essai sur la littérature des Années 2000 (Algerie: Chihab, 2006).

منسق ،رشيد بوجدرة وإنتاجية النص ،أعامل امللتقى الدرايس الدويل حول رشيد بوجدرة (وهران ،اجلزائر :منشورات
 3حممد داودّ ،
 ،)2006 ، CRASCص .66
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واألرض ،حتى ال يكاد املصطلح يؤدي حق األداء معنى املأساة كام يؤديه املصطلح الثاين ،مصطلح األدب
االستعجايل املحيل إىل مسارعة الكتابة إىل التقاط صور احلرائق املشتعلة يف البيت اجلزائري وإىل اخلناجر املصلتة
رأسا إىل التنديد بام حيصل ،جمرد
عىل رقاب األبرياء من النسوة واألطفال ،بام جيعل كل ممارسة كتابية غري متجهة ً
لعبة لفظية رخيصة ال تساوي قيمة حربها.

ذلك ما جعل مصطلح األدب االستعجايل أكثر التفاتًا إىل املقاربة املضمونية/التيامتيكية (املوضوعاتية) ملجمل
األعامل الصادرة وقتذاك ،متناسية إىل حني ،أو مهملة باجلملة ،قيمتها الفنية والتشكيلية .نجد أحسن مثال
(((
كرسهام ملقاربة مضمونية رصف
يف التدليل عىل ذلك ،يف املنهج الذي سلكه رشيد خمتاري يف كتابيه اللذين ّ
ملوضوعة الشهادة ( )Témoignageعىل ويالت الراهن ،والتنديد بالوحشية الفاقدة للقلب والضمري وهي
كرسه خملوف عامر يف مقاربته لبعض الروايات الصادرة يف املرحلة
متخر أوصال الوطن اجلريح .املنهج نفسه ّ
التسعينية ،حيث يقول« :ولعل هذا ما يفرس نزوع هذه املحاوالت نحو الرتكيز عىل املضمون .لكن هذا امليل ذاته
تربره طبيعة اإلنتاج األديب موضوع النقد .إذ مهام اجتهد الروائيون املعنيون يف اصطناع تقنيات مجالية مستحدثة
وسعيهم خللق بنيات فنية جديدة ،إال أن املضمون هو الذي يكشف عن وجهه قبل أي مظهر من مظاهر
وثقافيا ،التعامل
إنسانيا
مستدعيا،
الشكل»((( .وعىل هذا األساس جيد املصطلح مربراته املوضوعية والنقدية،
ً
ً
ً
مع النص وفق ما يقتضيه اجلرح العميق الذي أحدثته األزمة يف نفوس أبنائها ،بمساءلة الواقع واملالبسات التي
ً
ينم عن «قلة احلياء»
زجت بالبالد يف دوامة من الدماء واألشالء ،جتعل البحث عن املقومات الفنية
سلوكا ّ
الفني ،إن صح القول ،بام جيعل املنهج املوضوعايت أليق املناهج بمساءلة النص وتفكيك مقوالته ،إسها ًما يف
إضاءة العتمة املخيمة عىل الفضاء.

وإذا حاولنا أن نستج َ
رأسا إىل «املوضوعة الغالبة»
يل املميزات الفارقة لكتابة املحنة ،وجدنا جل املقاربات تتجه ً
أو املوقف املعلن جتاه ما يقع من حوادث وما يتعرض له املجتمع من حرب عىل كل مكوناته املادية والبرشية.
ويف كلمة واحدة ،احلرب عىل مقومات الوجود نفسها ،كأن مقاربة الظاهرة ،ظاهرة كتابة املحنة ،ال يمكن
أن تتأتى إال بالقبض عىل املعنى الذي يريد النص أن يقوله ،ومنه االلتفات إىل الشخوص وموقفها ورؤيتها
للحوادث واألشياء والوقائع ،أو بنائها النفيس واآلليات العقلية والروحية التي تطورها ملواجهة املوت
املرتبص ،أو القراءة التي توليها النصوص لألزمة وجذورها والفاعلني الرئيسني فيها ،بام جعلها تأخذ أبعاد
األدب املقاوم من عدة جوانب ،وأحيانًا أخرى تتحول إىل قراءة عميقة لألزمة السياسية أو الظروف االجتامعية
واالقتصادية ،بام جعل الكتابة « الوسيلة الوحيدة بني يدي الكاتب لتجاوز حمنته الذاتية ،والتخفيف من وطأة
اجلو العام الذي تعيشه فئات الشعب املختلفة .حيث تعلن عن قلقها و تنازع املقدس واملهيمن من أجل حتطيم
التابوهات»((( ،متكشفة ،يف الوقت نفسه ،عن عبقريتها اخلاصة يف قدرهتا عىل التحول إىل ملجأ/مالذ ،يعتصم
به الكاتب من هول الطوفان العارم ،وإىل سالح يف يده ،هو األعزل الذي ال جييد استعامل سالح آخر سوى
ً
مستنهضا الضامئر
حمم ًال إياها كل املخاوف واألحزان والشطط ،ورصاخه املبحوح يف وجه اهلمجية،
الكتابةّ ،
احلية والرأي العام يف الداخل واخلارج .أصبحت الكتابة يف ذلك الظرف العصيب من التاريخ ،عىل حد قول
 4مها الكتابان اللذان أرشنا إليهام يف اهلامش  ،2ومها عبارة عن جممل املقاالت التي نرشها يف جريدة  Le MATINاملوقوفة عن الصدور،
خصوصا التي تناولت املأساة الوطنية.
خالل فرتة التسعينيات ،وقد رصد فيها جممل الروايات الصادرة بالفرنسية،
ً
 5خملوف عامر ،الرواية والتحوالت يف اجلزائر (دمشق :منشورات احتاد الكتاب العرب ،)2000 ،ص .7

6 M. Daoud, Le Roman algérien de langue arabe/lecture critique (Oran: CRAASC, 2002), p. 116.
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فيصل دراج« :املجال اآلمن األكثر مواءمة للتعبري عن املعيش ،ترصح بام ال يقول به عامل السياسة وتذيع مامل يقل
به علم االجتامع وتنرش ما خيفيه عامل االقتصاد وحيجبه»(((.
كافيا من اجلرأة لننكر عليها استعجاهلا وحمنتها؟ اإلرهاب «ليس
تُرى ،هل نقدر عىل العتبى؟ وهل نمتلك ً
قدرا ً
ً
بسيطا يف حياة املجتمع ،وقد ال يقاس باملدة التي يستغرقها وال بعدد اجلرائم التي يقرتفها ،بل بفظاعتها
حد ًثا
مجيعا ،إذ استغرق
ودرجة وحشيتها .وعندما يتعلق األمر باجلزائر فإن اإلرهاب تقاس خطورته بتلك املقاييس ً
حد قول خملوف
مدة غري قصرية وارتكب جرائم كبرية وارتكبها بفظاعة بلغت أقىص ما بلغته اهلمجية»((( ،عىل ّ
عامر .ويف هذا السياق حيق لنا التساؤل :هل يمكن لألدب أن يعشى عن راهنه الرتاجيدي من أجل بذخ احلكاية
وأصالة التخييل؟ الواقع أن تساؤلنا هذا هو القضية املحورية يف خضم اجلدل الدائر حول ما ُس ّمي األدب
االستعجايل ألنه ،من حيث ال يدري ،يقع يف قلب االنشغال الروائي بأسئلة الواقع واملتخيل ،كام يقع يف قلب
معظم املقاربات التي تناولت ،مستعجلة هي األخرى ،ذلك األدب الذي لن تتأتى له اإلجابة عن السؤال إال
بالتناول النقدي اجلاد ،وبعرض نامذجه عىل تصنيفات التخييل الروائي من دون اختزال القضية يف مدى ارتباطه
من عدمه بالراهن الدموي عندما انربى الك ّتاب ،مستعجلني ،إىل إدانته ،وإدانة األسباب التي متخضت عنها
ً
وتفصيال ،بام يقحمها يف مواجهة الواقع املعيش وأسئلة اهلوية واإليديولوجيا وأسئلة الوطن
املأساة الوطنية مجلة
اجلريح ،يف كل صفحة ،وكل سطر نقرأه ،ونقرأ وراءه ّ
تشظي الذات الكاتبة وعجزها عن تشخيص اهلمجية التي
فاقت واقعيتها أغرب ألوان اخليال.
إن القول براهنية كتابة املحنة ال حيتاج إىل تأويل عميق؛ فقد كانت ويالت اإلرهاب وأثرها يف األفراد
واجلامعات والقرى واملدن متثّل خلفية ملعظم األحداث الروائية ،تتلقّفها النصوص طازجة لتنسج ،من وحيها،
يتتبع األزمة منذ بداياهتا التارخيية كام فعل بلزاك ً
مثال،
عاملها الروائي ،من دون أن ترتوى لبناء معادل ختيييل ّ
مع كوميدياه البرشية ،غري أن خصيصة الواقع املضطرم باحلرائق ،والفضاء املرضج بالدماء واألشالء ،مل تبق
الرتوي أو التميل ،فقد كانت املأساة ،من هول احلضور ،بام مل يدع ً
جماال لكل ذلك ،وإذا ُق ّدرت
للك ّتاب فرصة ّ
آلحادهم الرغبة يف جتاوز الراهن احلدثي القريب ،وفتح فضاء الرسد عىل عوامل متامخة للراهن ،متعلقة به برضب
من التعلقُ ،أ ِ
ثقل كاهل النص بخطابات مكشوفة يف مساءلتها املعلنة للتاريخ والثقافة واهلوية والوعي ،قد تتخذ
خصوصا ،يف رواية الشمعة والدهاليز للطاهر
شكل املواعظ أو التأمالت السياسية واالجتامعية ،كام نجد ذلك
ً
ّ
وطار ،وذاكرة املاء لواسيني األعرج ،حيث حتولت الكتابة الروائية للراهن اجلزائري إىل كتابة لواقع الرصاع بني
سوداوية الواقع ومهجيته وبني الضمري ا ُ
«حتول الكاتب إىل را ٍو لألحداث أو هو البطل
خل ُلقي أو اإلنساين ،وعليه ّ
نفسه الذي ال يتعب وال يكل يف البحث الدؤوب عن املعنى ،وذلك من خالل إيقاظ الرغبة الكامنة فيصبح
وجها
وجها آخر للمجتمع الدنيوي ،الذي ال سامء له ويكون زمن التقدم املتوايل ً
املجتمع الذي يأوي الرواية ً
(((
دافعا إىل العجلة يف الكتابة من أجل التنديد
آخر لقهر الرباءة اإلنسانية»  .وبقدر ما كان الراهن احلدثي القريب ً
والرصاخ يف وجه الرببرية ،كان يف الوقت نفسه بمنزلة املنعطف احلاد يف حيوات الك ّتاب يف ُبعدهم الذايت كأفراد
حيملون بني جوانحهم قلق الوجود البرشي وضعفه أمام املحن واألزمات ،فانربوا يعقدون ما يشبه املحاكمة

 7فيصل دراج ،نظرية الرواية والرواية العربية (الدار البيضاء؛ بريوت :املركز الثقايف العريب ،)1999 ،ص .157
 8عامر  ،ص .92-91
منسق ،ص .66
داود،
يف:
بوجدرة»،
رشيد
عند
الرسدي
للمخيال
املكونة
النووية
«العنارص
 9جعفر يايوش،
ّ
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للاميض القريب والبعيد ،باعتباره جز ًءا من تارخيهم الشخيص ومن تراثهم الفردي يف سياق الوجود العابر وال
مباالته املحبطة .واختذت تلك املحاكمة شكل السرية الذاتية املعتمدة عىل التحليل الشخيص ملنجز الذات،
وتأمل املايض واحلارض ،فجاءت
كمحاولة تعتمد القدرات الكامنة يف اللغة والفن من أجل فهم املستعيص ّ
(((1
العنارص السريية ملتبسة بالتخييل يف كثري من األعامل الروائية ،نذكر منها :مكر الكلامت( ،((1والكاتب
لياسمينة خرضاء ،وبوح الرجل القادم من الظالم( ((1إلبراهيم سعدي ،والشمعة والدهاليز( ((1للطاهر ّ
وطار.
أما ذاكرة املاء ورشفات بحر الشامل لواسيني األعرج ،فتبدوان إىل التخييل الذايت أقرب منهام إىل أي جنس آخر؛
تبلورا أصبح يشكل وحده
إذ تبلور فيها النزوع السريي املشتغل عىل األنا وتعالقاهتا مع الواقع التسعيني املرهن
ً
جديرا بالدراسة.
مبحثًا
ً
مثلام فرضت املأساة الوطنية تيامت كتابية وأساليب رسدية وطرائق بنائية اشرتكت كلها يف التنديد بالواقع وإدانة
األعامل الدموية ،استطاعت أن تبعث مواهب روائية كانت نائمة إىل ذلك احلني ،مل تكتشف موهبتها إال حتت
مكرهة ال خميرّ ة ،نذكر منها بوعالم صنصال ،الذي اقتحم
طائلة صدمة الواقع العميقة التي دفعتها إىل الكتابةَ ،
يعوقه ذلك عن حتقيق مقروئية واسعة وشهرة كبرية
نسبيا من حياته ،من دون أن ّ
الرواية يف مرحلة متأخرة ً
جتاوزت حدود الوطن ،عىل الرغم ّمما اتسمت به كتابته الروائية من استفزاز للمشاعر الدينية والوطنية من خالل
التشكيك يف اهلوية واالنتامء القومي ،وال سيام يف روايته األوىل يمني الربابرة( .((1وقد برر مواقفه التي أثارت
ذلك اجلدل بالقول إن «احلرية التي أعطيتها لنفيس ،هي سببت الصدمة ،إذ عوتبت عىل أنني قلت أكثر مما جيب،
وهو ما فعلته بمنتهى اإلخالص ...فالرواية اجلزائرية الراهنة ،املكتوبة يف قلب املأساة ،تثري جد ً
واسعا حول
ال
ً
هدامة منذ اللحظة التي متثلت فيها مهمتها يف زعزعة املعتقدات السائدة ،وعليه فليس
التاريخ واهلوية .وستكون ّ
املحكي سوى ذريعة للخطاب التدمريي ،ألن موضوعاهتا يف مستوياهتا الصغرى هي األسئلة املتعلقة بالدولة،
بالنظام السيايس ،باجلامهري ،وهي نفسها التي تغذي مشاغلنا الروائية»(.((1

يمكننا يف الواقع أن نسحب احلكم الذي أورده صنصال يف املقبوس السالف عىل النسيج الروائي للكتابة
مهدنا به هذا البحث ،من قابليته القرائية من زاوية الرؤية
التسعينية كلها ،ونبارش تعاملنا معها وفق ما ّ
املوضوعاتية فحسب ،انطال ًقا من كوهنا جمرد خطاب محُ اكم للراهن بشتى جتلياته ،من دون أن يضع يف حسابه
رضورات اجلنس الروائي ومقتضياته التخييلية ،غري أن األمر ليس هبذه االختزال وال بذلك التعميم .وإذا
ً
نزوال عند مقتىض املرحلة ،وحتت
أمكن أن يصح األمر عىل أعامل حمدودة ومعدودة ،ال سيام تلك التي جاءت
إحلاح الواقع الدموي عىل تبليغ الصوت الرافض واملندد ،أو تلك التي كانت التجارب األوىل لناشئة الكتاب،
معي ًنا يف الساحة الروائية الوطنية والعربية أو األجنبية بصفة
فإن احلال ليست هي عند ك ّتاب سجلوا تراكماً ّ
عامة ،وهو ما يستدعي الرتيث عندها ملالحظة موقعها من اجلدل الدائر حول ذلك املتن ،ونقصد بالضبط
منجزات ك ّتاب أمثال الطاهر ّ
وطار وواسيني األعرج ورشيد بوجدرة ،وأحالم مستغانمي ،إذا حرصنا عىل
10 Yasmina Khadra, L'Imposture des mots (Paris: Julliard ,2002).
11 Yasmina Khadra, L'Écrivain (Paris: Julliard, 2001).

 12ابراهيم سعدي ،بوح الرجل القادم من الظالم (اجلزائر :منشورات االختالف.)2002 ،
 13الطاهر وطار ،الشمعة والدهاليز (اجلزائر :موفم للنرش.)2004 ،

14 Boualem Sansal, Le Serment des barbares (Paris: Gallimard, 1999).
15 Mokhtari, La Graphie, pp. 74-75.
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وجتنبا للحكم باقتصار الرواية عىل أيدهيم،
النزول عند مقتىض «الرشعية» الفنية املكرسة التي اكتسبها هؤالء،
ً
هم كذلك ،عىل الوظيفة اللغوية التبليغية يف ُبعدها اللساين البحت مهام توافقت املوضوعات التي تتخذها تلك
األعامل ،حتى ليمكن أن ّ
خاصا ملقارنة التشكيالت املختلفة للموضوع الواحد .ولعل
تشكل وحدها مبحثًا ً
شخصية املثقف أن تكون أبرزها بحضورها املكثف واملتكرر يف بطولة جمموعة من األعامل الروائية أبرزها ثالثية
أحالم مستغانمي ،وأعامل واسيني األعرج التي ظهرت يف مرحلة التسعينيات ،وهي تشكل بدورها ما يشبه
الثالثية( ،((1وهي رشفات بحر الشامل وحارسة الظالل وذاكرة املاء ،وروايات الطاهر ّ
وطار الشمعة والدهاليز
والويل الطاهر يعود إىل مقامه الزكي ،وغريها.
موضوعة المثقف وأزمة اإلنتلجنسيا

هل يمكن تفسري ذلك احلضور الدال لشخصية املثقف يف ضوء الواقع التارخيي الذي عاشته النخبة املثقفة يف
بداية التسعينيات ،عندما كانت رموزها تتعرض لالغتيال يف ظروف غامضة؟ هل هو خيار فني إلدانة اإلمهال
تيارا يعلن حربه عىل
والتهميش اللذين عانتهام اإلنتلجنسيا الوطنية ،فكان من الطبيعي جدً ا أن تفرز سياستها ً
العقل والفكر والنور؟ أم إلعالن الفشل املحيط بمرشوع املثقف العاجز عن القيام بدوره االجتامعي الذي ال
يتأتى إال بــ «قدرة املثقفني عىل إنتاج وإعادة إنتاج معنى اجتامعي أو جمموعات أفكار ذات دالالت اجتامعية يف
مقدورها تكوين وتوجيه كل أو جزء من املجتمع املدين الذي توجد فيه هذه الفئة (املثقفون) ،أي أهنا تساعد عىل
توجيه ممارسة اجتامعية»( .((1أم أن مرجع ذلك هو ما يغلف هذه الطبقة من غموض ونخبوية وطوباوية جتعل
التواصل معها مغامرة يف رساديب جمهولة ،تلك التي عبرّ عنها الطاهر ّ
وطار عىل لسان «الشاعر» ،بطل الشمعة
والدهاليز بقوله« :أنا هذا املجرم الذي تتمثل جريمته يف فهم الكون عىل حقيقته ويف فهم ما جيري حوله ،قبل
حدوثه ،أحتول إىل دهليز مظلم متعدد الرساديب واألغوار ،ال يقتحمه مقتحم مهام حاول ،وهذا عقا ًبا لآلخرين
َ
الكون عىل حقيقته مل يفده ،عىل أرض الواقع ،يف التواصل الفعال مع مكونات
عىل تفاهتهم»( .((1إن فهم املثقف
املجتمع الذي ينتمي إليه ،وعجز متام العجز،إال يف حدود ضيقة جدً ا ،عن إنتاج املعرفة الكفيلة بإضاءة املعتم،
بله استرشاف املستقبل الذي تقوم به املعرفة املؤسسة متام التأسيس عىل البرص باملحيط االجتامعي والفضاء
الثقايف الذي يتحرك ضمنه .يرى عبد القادر جغلول أن «ما ُ
اصطلح عليه باملثقفني ،أي منتجي ومعيدي إنتاج
األنامط الفكرية واملعايري والسلوكات  ..مقطوعون إىل حد بعيد عن املجتمع ومكوناته املختلفة ،حتى وإن
كانوا يقاسموهنا ،إن ً
كثريا ،مصاعب احلياة اليومية»( .((1كام الحظ عجز التكوين عن ختريج مثقفني
قليال أو ً
قادرين عىل فهم جمتمعهم و«صياغة التحوالت الطارئة عليه وفهم التغريات املعتملة فيه»( .((2ويقرتح تسميتهم
باملتعلمني أو الكتبة ألهنم ليسوا سوى «معيدي إنتاج اخلطابات التي ُأنتجت بعيدً ا عنهم»(.((2
أدبيا ،مع
نقر هنا بأن األستاذ واسيني األعرج هو الذي أشار إىل أنَّ تلك األعامل متثل ثالثية (يف حماورة لنا معه بخصوص تعاملهً ،
ّ 16
املأساة الوطنية) عىل الرغم من إخالهلا ببعض املقاييس.
 17عيل الكنز ،حول األزمة 5 :دراسات حول اجلزائر والعامل العريب (اجلزائر :دار بوشان للنرش ،)1990 ،ص .15
 18وطار ،الشمعة والدهاليز ،ص .5
 19عبد القادر جغلول« ،واقع املثقف يف اجلزائر :حوار مع املفكر اجلزائري عبد القادر جغلول »،ترمجة حممد حيياتن ،املساءلة ،العددان
 4و( ،5شتاء وربيع  ،)1993ص .13
 20جغلول ،ص .13
 21جغلول ،ص .13
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مهام يكن ،فإن شخصية املثقف ومكانته يف املجتمع ودوره الفكري اخلطري واإلمهال الذي أولته إياه السلطة
السياسيةً ،
موضوعا متواتر احلضور
قدمها بني يدي نبوغه وأملعيته ،كل ذلك كان
فضال عن الرضيبة الثمينة التي ّ
ً
برمته ،بام جيعل املقاربة املوضوعاتية هلذا التمظهر مربرة بأكثر من سبب.
ومكثف الداللة يف املتن التسعيني ّ

شدا لالنتباه ،باعتبارها ،كام
أما املوضوعة األخرى التي تتحرك يف إطارها أزمة الثقافة واملثقف ،فهي األكثر ًّ
سلفت اإلشارة ،ما وسم كتابة الراهن باألدب االستعجايل ،ونقصد بذلك وصف اهلمجية والوحشية اللتني
بلغتهام األعامل اإلرهابية يف اجلزائر ،والتنديد بالتقتيل واالغتصاب اللذين أصبحا اخلبز اليومي الذي تقتات
به اجلامهري املصدومة أمام واقع مل يعرض هلا ولو يف كوابيسها األشد غرابة .من أجل ذلك ،اجتهت الكتابة ،يف
حمنتها ،إىل إعادة إنتاج الواقع ،حماول ًة عرض نامذج برشية حولتها الظروف إىل آالت بال ضامئر حترتف البطش
والتنكيل ،كام حاولت االلتباس بجلد الضحية لتعرض نوازعها العميقة وهي تواجه املوت املجاين بأيدي
إخوان يتقاسمون معهم األرض والتاريخ والدين ،يتوزّ عهم «إحساس متلفع باخلطر الداهم الذي ال يبقي وال
يذر ،األمر الذي يشحن النص الروائي بالتوترات النفسية احلادة التي تتلمس مواطن الضعف واليأس يف ربط
أجزاء احلدث ،فتجد السارد حيكي من دون أن حيدد البؤرة التي يتمركز حوهلا اخلطاب ،وذلك يف ظل ضبابية
الرؤية وزئبقية املعنى»( .((2يمكننا التمثيل هلذا االجتاه بعرشات النامذج املكتوبة باللغتني العربية والفرنسية ،لكننا
نسبيا ،حيث أخضعت شخوصها
سنكتفي باإلشارة إىل تلك التي استطاعت أن تتب ّنى الرؤية املوضوعية ولو ًّ
إىل فضاء خمربي بغية مالحظة هناياهتا ومدى استجابتها لواقع بداياهتا من حيث ترقب أثر االجتامعي والسيايس
الزج باجلزائر يف تلك الدوامة اجلهنمية ،ونقصد بذلك أعامل ياسمينة
واالقتصادي يف إنتاج ظاهرة العنف ويف ّ
خرضاء الذي أفاد يف بناء متخيله من جتربته العسكرية الطويلة يف مواجهة اإلرهاب ،وال سيام يف نصيه :بم حتلم
الذئاب( ،((2وخرفان املوىل(.((2
يتخذ يف األوىل من الفضاء احلرضي للجزائر العاصمة خلفية لتنامي احلدث الدرامي من خالل وجهة نظر
الشخصية املحورية نافا وليد ،الذي تتقاطع خيباته املتوالية مع خيبة رشائح عريضة من الشباب اجلزائري،
األمر الذي يقوده إىل اعتناق اإليديولوجيا اإلسالموية التي حتارصه يف بيته العائيل يف القصبة ،حيث تنمو هذه
األخرية وتفشو بني أوساط الطبقة املحرومة التي ترضخ طائعة خلطاهبا الذي حيسن استغالل مرارة واقعهم.
ويوفق الكاتب إىل رسم الفضاء الشعبي للقصبة بكل ما يعتمل فيه من تيارات وأفكار ،ويحُ ْسن االستامع إىل
اهلمس الساري بني ا ُ
جلدُ ر اآليلة إىل السقوط ورواد املقاهي الشعبية ،ويقبض عىل هسيس املوت املحدق واخلطر
املرتبص ،يقول« :كانت اجلزائر العاصمة مريضة تتخبط يف الفضالت النتنة ،تتقيأ ،تتخبط بال توقف ،مجاهريها
متأججا يف الشوارع املصهدة
اإلسهالية هتجم من األحياء اخللفية يف فورات صاخبة .والنمل يقفز من املجاري
ً
بشمس رصاصية .كانت العاصمة متشبثة بتالهلا ،مشمرة فستاهنا عن عورهتا املتألقة  ...بينام حيبس الشعب
أنفاسه أمام الوحش الزاين باملحارم الذي كانت بصدد وضعه للعامل .تلد العاصمة ،يف األمل والغثيان ،ويف
طبعا .جيأر نبضها بشعارات األصوليني املتبخرتين يف الشوارع بخطى منترصة .إهنا حلظات يتفوق
الفظاعة ً
 22يايوش ،ص .67

23 Yasmina Khadra, À quoi rêvent les loups (Paris: Julliard, 1999), and À quoi rêvent les loups, presses Pocket (Paris:
Pocket, 2000).

24 Yasmina Khadra, Les Agneaux du Seigneur (Paris: Julliard, 1998), and Les Agneaux du Seigneur, presses Pocket
(Paris: Pocket, 1999).
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فيها الدراويش عىل الشياطني ،والشمس املحرقة تستوحي نريان اجلحيم لتذيب األرواح ،والناس ،يف غفلتهم،
يتقمصون مهرجان املعذبني»(.((2

ينم التشكيل الفضائي املتقدم عن الفيضان املترسب حتت أسس جمتمع مريض يتحرك يف فضاء من الرعب،
ّ
الذي يستحرض إىل األذهان روائع السينام العاملية التي تقصت أساليب الرعب الكفيلة بإسالة العرق البارد من
جباه أقسى الرجال وأعتاهم .يف هذا الفضاء اجلحيمي احلابل بالرعب واهلمجية ،يتحرك نافا وليد ،وتتحرك
معه زاوية الرؤية ،واصف ًة تفاصيل املشهد املكاين بألوانه وروائحه وتفاصيله الصغرية الناطقة باخلطاب األصويل
املتفيش يف تفاصيل املدينة املريضة بأبنائها وهم خيرجون من جلدهم اإلنساين لريتدوا لبوس أبالسة اجلحيم.
املزورة عن الواقع
عىل النقيض من ذلك ،تقف األحياء العاصمية الراقية ،بكربياء تتجىل يف عنجهية قصورها
ّ
املريض؛ توغل يف اللذة واإلثراء الفاحش املشبوه ،ندخلها مصحوبني بالشخصية الرئيسة وهي تشتغل سائقًا عند
عائلة راجا ،لنتعرف عىل ألوان من الرفاهية والبذخ الذي يصعب تصوره بالقياس إىل الواقع البئيس الذي تعرفنا
عىل مالحمه يف امللفوظ السابق ،ويف تشكيالت أخرى لفضاء القصبة واألحياء القصديرية عىل أطراف العاصمة.
يضعنا النص ،وفق تقنية التقاطبات ،يف مواجهة عاملني حيملهام التناقض والتقابل بني فضائيهام عىل االصطدام
األكيد ،اصطدام احلرمان بالوفرة ،والفقر بالثراء الفاحش ،واخليبة العميقة من البالد والعباد باالستغالل الوقح
مدحورا ،إىل
خلريات البالد من طرف قلة حمظوظة ،بام جيعل اجتاه نافا وليد ،وهو خيرج من قرص راجا مذمو ًما
ً
محل السالح ،منسجماً متا ًما مع املقدمات السوسيو-اقتصادية التي أسس هبا الكاتب فضاءه.

لقد كان الفضاء احلرضي للجزائر العاصمة هو اإلطار الذي حتركت فيه احلوادث الروائية يف النص كله ،باستثناء
بعض التشكيالت الفضائية للغابات واجلبال ،التي عربهتا الشخصية يف رحلتها مع اجلامعات املسلحة ،بينام نجد
أن الفضاء القروي/الفالحي ،يف إحدى قرى الغرب اجلزائري ،هو اإلطار الذي ستتحرك فيه شخوص الرواية
األخرى خرفان املوىل خاضعة للسريورة التخييلية نفسها بحثًا يف جذور األزمة وفق نسق يعتمد البحث يف
العوامل السيكولوجية ،باإلضافة إىل بحث اخللفيات التارخيية واإلرث العائيل الذي يمثل املحرك اجلوهري
يف نزوع الشخوص إىل االنتقام ،الذي كان الوازع األساس يف كثري من اجلرائم التي اختذت من ذريعة الدين
األويل لتلك الشخوص لتنكشف اآللية الداخلية التي حكمت
ً
مربرا لوحشيتها املعلنة ،حيث يكفي التصنيف ّ
ّ
املشكلة لفسيفساء املجتمع اجلزائري الرازح حتت وطأة األحكام املسبقة
ترصفها ألهنا ضمت خمتلف االنتامءات
املدرس االبتدائي هو يف الواقع سليل أحد (القياد) يف العهد
التي عمرت منذ الفرتة االستعامرية ،فـ«قادة هالل» ّ
االستعامري .بعد أن ترفض سارة ،مجيلة القرية وابنة رئيس البلدية الفاسد ،حبه يتطوع للجهاد يف أفغانستان،
طلبا لسلوان حمبوبته التي تقع يف حب عالل سيدهم الرشطي الفقري ،واالبن البار لقرية غاشيام .أما الشيخ
ً
عباس ،فهو الزعيم الروحي جلميع األصوليني ،عىل جهل وعناد وتصلب ال حد لهُ ،سجن عدة مرات ،وعيسى
عصامن( /احلركي) الذليل الذي جترع طوال حياته ألوانًا ال حتىص من اإلهانات بسبب ماضيه الكريه إبان الثورة
أمريا للجامعات املسلحة بنواحي غاشيام ،حينها
التحريرية ،فال يتحرر من نري الذل إال بمبايعة ابنه تاج عصامن ً
يعمل عىل غسل العار الذي طال أمده باالنتقام من مستعبدي والده من سكان القرية .أما زان ،فهو الشخصية
الروائية التي ال نعثر عىل مثيل هلا يف كل املتن الروائي االستعجايل عىل وفرته وتنوع أساليبه؛ إذ يتقاطع مع
أحدب نوتردام الذي خ ّلد فيكتور هيغو مالحمه عىل أكثر من مستوى ،من دون أن حيمل عمق إنسانية كازيمودو
25 Khadra, A quoi rêvent les loups, p. 24.
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وال نبل عاطفته؛ فهو قزم لئيم ،يستغل شفقة اجلميع عليه ليتجسس عليهم لصالح اجلامعات املسلحة التي تبيد
أكثر من واحد بوحي توجيهاته وإرشاداته ،وال يفوته يف خضم الرعب الفايش ،أن جيمع ثروة طائلة.

ال خيفى أن عالقات التوتر واحلقد والكراهية بني النامذج النمطية ،التي بلور الناص مالحمها ،تبدو وحدها
مربرات كافية جلميع أصناف العنف الدموي حتت طائلة حسابات موغلة يف ِ
القدم .من أجل ذلك ،مل يكن
رضور ًيا جدً ا أن تتجه الرؤية إىل استثامر االجتامعي أو االقتصادي كام كان شأهنا يف بم حتلم الذئاب ،وإنام
انرصفت إىل احلفر يف أعامق الشخصيات ومكبوتاهتا وال شعورها ،مستعين ًة بآليات علم النفس بغية تفسري
جانب مهم من األزمة يف بيئة قروية معروفة بالتكافل االجتامعي وسواسية الناس يف فقرهم وغناهم .عىل هذا
األساس ،نعتقد أن الكاتب اعتمد أسلو ًبا أقل ما يقال عنه أنه حترى فيه اإلملام بجوانب األزمة التي ال يمكن
اختزاهلا يف اجلانب السيايس عىل الرغم من مركزيته يف احلوادث .وقد متكنت الكتابة بتناوهلا األزمة اجلزائرية
من الزاوية النفسية املعتمة من ارتياد آفاق مظلمة من الوجدان اجلزائري املحتقن بتاريخ من املهانات واخليبات
ً
تفسخا ،بام جعل انفجارها ذاك نتيجة منطقية
املرتاكمة ،وبجروح مل يزدها اخلطاب املكرس بعد االستقالل إال
منسجمة مع الواقع إىل أبعد احلدود.
العالقات المكانية/الغربة والحياد

ملمح آخر تتقاطع عنده نصوص العرشية السوداء وتستثمر مكوناته املوضوعاتية والبنيوية بصورة الفتة لالنتباه،
ونعني به التصنيف املتواتر لألمكنة وفق توصيفي الغربة واحلياد ،حيث تتمظهر مالذ ًيا يف سياقات املنفى الذي
وطلبا ملَواطن قادرة عىل الدفاع عن قيم العدل
ُدفعت إليه النخبة املثقفة هرو ًبا من جحيم اهلمجية اإلرهابية،
ً
جغرافيا وحضار ًيا موط ًنا ومال ًذا وأم ًنا ،بيد أنه ظل مع ذلك ،أو يف
واحلق يف احلرية واحلياة .وقد كان الغرب
ً
مفضيا إىل احلياد من منطلق عدم االلتباس الشديد ،الذي يميز املغ ِ
رتب عمو ًما يف عالقته مع أمكنة
أثناء ذلك،
ً
غالبا يف سياق املقارنة مع أمكنة الوطن ،موطن اجلامل هناك ،يف مقابل القبح والبشاعة
الغربة التي تُستدعى ً
هنا ،بينام تلتبس املدن البعيدة باجلامل والسحر واأللوان ،ومن ثم ينفتح الفضاء الروائي عىل جدل رهيب عاشه
مجيعا وهو تقاطب الـ (هنا) والـ (هناك).
املثقفون ً

نموذجا صا ً
حلا لتمثيل ذلك التقاطب ،حيث
يمثّل امللفوظ التايل ،الذي ورد عىل لسان بطل مكر الكلامت،
ً
يقول الكاتب امللتبس بالرواي ،الذي كان قائدً ا يف اجليش اجلزائري ،وهو يستعيد حلظة فاجعة من املعارك التي
أمد يدي
خاضها يف معاقل اإلرهاب:
«أسريا هلمومي ،عوض املتعة باجلامل املتتابع أمامي (طبيعة املكسيك)ّ ،
ً
إىل الستارة املسحورة لكي أجد البشاعات الالمربرة لبالدي ،أرى روائع إيفلوسان وطمأنينتها مدنّسة بأزيز
وجوها املنعش قد لوثته عصابة قذرة ،حلاها إىل رصهتا ،يف انتظار حلظة هدوء من أجل جمزرة أخرى...
حوامايتّ ،
أتذكر الدماء املتيبسة يف الساحات ،واألنني الطويل لألرامل ،وأثاث البيوت الفقرية مقلوبة عىل جثث األطفال،
والكالب التي أبت العودة إىل األماكن التي ارتكب فيها البرش أخبث الفظاعات ...تتابع املشاهد ،يف كل طريق
وجوه تعرض مآسيها .((2(»...هكذا ،عن طريق ستارة سحرية (ستارة نافذة القطار) ،ينفتح املشهد عىل فضاءين
معربا لآلخر املنقوش
تنافرا ،فضاء املأساة ،وفضاء اجلامل ،بحيث ال يكون األخري إال ً
يثريان أشد األحاسيس ً
عىل صفحة القلب والذاكرة ،ذريعة لرؤيتني مها مناط التشكيل املكاين اخلارج من عمق الفضاء واملأساة ،حيث
ال وقت لبذخ األفكار واألساليب.
26 Khadra, L’Imposture, p. 98.
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وهو املوقف نفسه الذي يسارع الكاتب إىل إعالنه إجاب ًة عن سؤال صحايف حول موقفه من مفهوم «األدب
ِ
«وصف األدب اجلزائري لسنوات 90باألدب االستعجايل ،يتعلق بخيار تسويقي
االستعجايل» ،يقول:
 Marketingأكثر منه بمقاربة موضوعية .أعتقد ،عكس ذلك ،بأن األمر يتعلق بشكل من االلتزام ومن
النضال الذي اختارته الروح اجلزائرية كفضاء تعبريي ،يف الوقت الذي حتول فيها بلدها إىل مكان مغلق منكوب
مبذول للرببرية والظالمية»( .((2اإلحالة يف هذا املقبوس عىل مفهوم االلتزام وعىل التصور املاركيس لوظيفة
األدب واضحة ،ال كخلفية نظرية يصدر عنها الكاتب بوعي ،ولكن كرضورة اقتضاها واقع حميل خمصوص
عجل بظهور ذلك الزخم الثر من النصوص التي شغلتها احلرائق
أعلن احلرب عىل الثقافة والنور ،األمر الذي ّ
املشتعلة يف أطراف ثياهبا عن مقتضيات القول الفني ورشوطه.
أما واسيني األعرج ،فقد التبس هو اآلخر ببطله الذي اختار منايف الشامل البعيدة عندما استحال عليه العيش
وسط املوت والدمار والبداوة الزاحفة عىل مدينته التي يعشقها حد الفناء ،وعند أول لقاء مع أمسرتدام يقع
من دون أن يدري بني رحى التقاطب بني اهلنا واهلناك« :ياه ،هذه هي أمسرتدام الشهية؟ املدينة الربيئة والعذبة
كثريا ولكني أحب أمسرتدام أكثر ،هبا نستمتع باملاء بدون
التي تنام عىل املاء ،مونتسكيو قال عنها :أحب فينيس ً
أن نحرم من صالبة الرتبة ،طرقها ناعمة مثل جلد مراهقة ،مدينة هادئة ماعدا هدير السيارات اخلافت والرتام
املطرز باأللوان الغريبة ،الذي يشقّها ً
واسعا،
وعرضا وغيمة رمادية ومطر ال يتوقف أبدً ا ...بدا يل كل يشء
ً
طوال
ً
الطرقات ،املحالت ،املمرات ،قلوب الناس ،املدينة ،أهبية املطار املتداخلة ،العيون ،يف الوقت الذي تزداد فيه
حياتنا ،كل يوم ضيقًا»( .((2مئات التفاصيل يرسدها الناص مأخو ًذا هبول املفارقة بني عاملني ،عامل يقع عىل مرمى
حجر من أعىل وجوه الكامل يف احلضارة والعمران البرشي احلديث وعامل مهرول نحو هنايته األكيدة« :مدينتنا
سرُ قت مثلام تُرسق النجوم ،أصبحت قديمة وعتيقة وكأهنا ميت خيرج من حتت األنقاض ،الظالل املمتدة متأل
شوارعها التي بدأت تتآكل ،السفن تتدحرج ،والسواري بدأت زوايا ميالهنا تتجاوز شكلها العادي ...شخص
ما (دعا) عىل هذه املدينة تقول مريم ،يشء ما يدور داخل خفايا هذه املدينة وأحيانا يف علنها...ال يشء تغيرّ
يوميا ،متوت مثل ريف قديم وتتحول إىل قرية صغرية ،تتهاوى مثل الورق
يف هذه املدينة احلزينة التي متوت ً
(((2
اليابس ،كل يشء فيها بدأ يفقد معناه ،الشوارع ،السيارات ،الناس» .
جتدر اإلشارة إىل أن الرتميز الوارد يف املقبوس عن السواري املائلة واألشياء التي تعتمل يف خفايا املدينة وعلنها،
املد اإلسالموي بعد حوادث  5ترشين األول/أكتوبر  ،1988التي تبلغ
حتيل من طرف خفي عىل بدايات ّ
أوج قوهتا يف بداية التسعينيات ،وهي موضوعة أخرى ترتدد يف مجلة من النصوص التي اشتغلت عىل األزمة
ً
نزوال عند مقتىض املرحلة ،إىل البحث يف
اجلزائرية ،أو تلك التي ظهرت خالل العرشية السوداء واضطرت،
خصوصا حوادث ترشين األول/أكتوبر ،وهو االجتاه الذي سلكته
جذور األزمة بالعودة إىل بداياهتا القريبة،
ً
رواية الورم ملحمد ساري ،حيث تتموضع احلوادث يف نواحي بليدة الفالحية ،بني مزارع الربتقال والكروم التي
يرصد حتوالهتا منذ احلقبة االستعامرية إىل املرحلة االشرتاكية بعد االستقالل ،إىل خيارات االنفتاح واقتصاد
معر ًجا عىل حوادث ترشين األول/
السوق يف بداية التسعينيات ،وأثر ذلك يف وجدان الفالحني والقروينيّ ،
27 Mokhtari, La Graphie, pp. 174-175.

 28واسيني األعرج ،رشفات بحر الشامل (اجلزائر :دار الفضاء احلر ،)2001 ،ص .77
 29األعرج ،رشفات ،ص .33
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أكتوبر والندوب العميقة يف وجدان الشباب الذين تعرضوا للتعذيب يف خمافر األمن ،وسوف يكونون األنوية
توجه رضباهتا األوىل إىل عنارص األمن ،آخذة بثأرها القديم.
األوىل للخاليا اإلرهابية التي ّ

يمكن التمثيل حلالة االحتقان التي مهدت للمأساة الوطنية من خالل التشكيل املكاين التايل ،الذي خيترص
بمفرده عمق التحوالت التي عاشتها فضاءات أخرى غري الفضاء احلرضي العاصمي« :آه عىل تلك السنوات
رأسا عىل عقب ،خرج يس العريب
ذاتيا) ،بعد سنوات ،انقلب الوضع ً
السعيدة (السبعينيات واملزارع املسيرّ ة ً
(احلارس الطيب الذي كان يسمح للناس باالنتفاع من خريات املزرعة) وعوضه ناس آخرون ،أصبح احلارس
مسلحا ببندقية صيد ،يصطاد األطفال مثلام يصطاد رسب الغربان الناعقة ،بال رمحة وال شفقة ،أحاطوا
ً
البساتني باألسالك الشائكة ،عدنا إىل عهد الكولون ،يأتون بالعامل من أماكن أخرى ،ورجال وادي الرمان
يسندون ظهورهم إىل اجلدران ويتفرجون وبصدورهم يرتاكم الغضب واحلقد ،ثم انترش خرب طرد مجيع
القاطنني يف األرايض الفالحية ،مل تعد املزارع ً
سيجوا املساحات
ملكا للدولة ،بيعت للكولون اجلدد الذين ّ
حراسا بالبنادق»( .((3تتقمص قرية واد الرمان هنا دور املعادل املوضوعي الذي
باألسالك الشائكة وأقاموا
ً
ّ
يمكن الناص من رصد التحوالت العميقة يف بنية املجتمع اجلزائري السوسيو-اقتصادية التي يرشح هبا مكون

املكان الفالحي ،وتتبع سريورة الشخوص وخيباهتا املتكررة ،واإلحباطات التي حتفر يف وجداهنم أخاديد مل
يمألها إال اخلطاب األصويل باستثامره أثر التحوالت الرسيعة التي مل ختلف سوى القهر والبؤس والتهميش.
التذرع هبذا املنحى السوسيولوجي للحكم عىل املتن التسعيني بالوقوع يف مطب التوثيق؟ هل حيق
هل يمكن
ّ
لنا ممارسة اإلقصاء عىل الذوات االجتامعية للك ّتاب؟ فهؤالء يف املحصلة ليسوا سوى مثقفني ينفردون ،دون
عموم الذوات ،بامتالك رؤية تؤهلهم للخوض يف قضايا املدينة من دون انتظار اإلذن من أحد ما دام التساؤل
ً
«شكال من املعتقد ،الذي يتطلب وظيفة اجتامعية للكاتب كوسيط ملعيش
عن وظيفة الكاتب والكتابة يمثل
وجتذرا يف الواقع السوسيو-سيايس ،من جهة أخرى،
الشعب ،وهو ما يفرتض وضوح نظر حاد من جهة،
ً
دون نفي للذاتية التي جتد يف الكتابة فضيلة شفائية (رصاخ ،عزاء ،خالص) أو وجودية ،حيث تُعترب الكتابة
مربر وجود يف مواجهة إحباطات اليومي أو ،أكثر من ذلك ،كذاكرة ،وكوسيلة للرقية من املوت»( .((3ثم إن
الوساطة االجتامعية التي يامرسها الكتاب ،تتخذ رشعيتها الكاملة بالنظر إىل مفهوم اإلنتلجنسيا كبنية عليا
من بنى املجتمع ،تضطلع بدورها اجلديل التارخيي يف تفاعل الطبقات بعامل ذايت لصيق بالفن األديب وبعبقرية
اللغة التي متارس دورها (التطهريي) الفردي واجلامعي ،وفق املفهوم الذي أرسى أرسطو أسسه يف نظريته
الشعرية الشهرية.
الذاتي والموضوعي في إنتاجية المتن التسعيني

تتجه بنا القراءة ،عىل هذا النحو ،صوب املفاهيم النقدية املامرسة لسوسيولوجيا النص يف شقّها املتعلق باعتبار
األدب مؤسسة اجتامعية ،وهو ما حيتم علينا مراقبة أثر الذايت يف إنتاجية املتن التسعيني ،الذي جاء عىل نحو ما
ليقول نوازع األنا وهي تواجه املوت عاري ًة إال من عتاد الكتابة الزهيد .وقد سبقت لنا اإلشارة إىل عدد من
 30حممد ساري ،الورم (اجلزائر :منشورات االختالف ،)2002 ،ص .9

31 Haj Miliani, Une littérature en sursis, Le champ littéraire de langue francaice en Algérie (Paris: L’Harmatan, 2002),
p. 198.
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ً
موئال ومال ًذا عندما أعوزهم الواقع مثي َلها يف دنيا الناس ،فاستقطبت الذات
املبدعني الذين وجدوا يف الكتابة
الـ(أنا) جمموع اخلطاب النيص لتتحول إىل بطلة مفردة تواجهه الواقع باستامتة ،وختوض معاركها البطولية
اخلاصة والعامة من دون أن يشاركها فيها سوى من تربطهم بالذات رابطة قريبة من محيمية انكمشت يف هذه
نسبيا يف
املرحلة إىل حدودها الدنيا .املثري لالنتباه يف هذا السياق هو املحكي عىل طول املسافة الرسدية الطويلة ً
سرييا لتكتب ملحمة املواجهة املعلنة بني املوت املرتبص يف كل
رواية ذاكرة املاء لواسيني األعرج التي تتشكل
ًّ
حلظة والرغبة املهووسة بالكتابة يف سبيل استكامل النص قبل االستسالم للمصري املحتوم.

أما مايسة باي ،فعالقتها الشخصية بالكتابة تبدأ من اللحظة التي تتحول فيها هذه األخرية إىل فرصتها الوحيدة
لالستمرار يف ممارسة احلياة ،تقول« :منذ السنوات األوىل من العرشية الرهيبة املاضية ،نحن متجمدون من
اخلوف ،ومن الصمت احلذر .لذلك أكتب ألرى نفيس يف الصفحة ،وألجتنب الرصاخ .ومن أجل أن أستشعر
التفوق عىل املسألة ،فوراء فعل الكتابة ،ليست عجالة الوقت هي األسبق ،وإنام الرغبة يف حتويل وقائع الرعب،
عىل الصفحة ،لتدجينها بفعل اإلبداع»( .((3بشكل ما تستثمر إمكانات اللغة خللق عامل ختيييل تتحقّق فيه
العدالة الشعرية ،عقا ًبا وجزاء ،من دون املخاطرة بالتعرض للرعب الفعيل الكامن يف فضاء العامل الواقعي.
أليس فعل الكتابة هبذا املعنى ممارسة يف غاية األنانية ،تكتفي بتحويل الواقع إىل مادة يتغذى عليها املتخيل
الروائي؟ أال يتحول الكاتب ،عرب هذا املسلك ،إىل مصاص دماء يعتاش عىل دماء ضحاياه؟ أمل تنجز الرواية
اجلزائرية التسعينية أطراسها املرعبة ،مكلسة الدماء فوق الدماء حتى إنه «كلام أريقت دماء األبرياء ،برشاسة،
عىل يدي العصابات املتوحشة ،كلام قام الك ّتاب ،وهم كثريون خالل هذه العرشية ،بتغطيتها بالكتابة ،أو بحرب
الكتابة بالتحديد .وهكذا فإن لكلمة طرس ( )Palimpsesteمعناها الكامل»(((3؟ وربام كان معناها اآلخر هو
امتزاج دماء الك ّتاب بدماء الضحايا ،دماء فوقها دماء ،ال عاصم من طوفاهنا إال الكتابة .أمل تعرتف يونيل( ((3بأن
«الكتابة عندها حتذير من اجلنون ،ومحاية منه»(((3؟ تلك هي املسؤولية الشاقة التي محلتها الكتابة خالل سنوات
تربت فوق ظهور املبدعني وحتمل أتعاب الضحايا
الدم والنار ،أن تكون املتناقضات كلها واجلهات مجيعها ،أن ّ
واملقهورين والواقع واحللم والفجيعة ،وأن تكون تلقائيةّ ،ثرة ،نابضة بفوران الدماء ورسيس األمل ،ورزينة،
معينة ومقادير
مكينة ،متأملة ،تو ّثق للذاكرة والتاريخ ،فال مناص من أن تفي أو ختون ،تنجح أو تفشل ،بنسب ّ
متفاوتة ألننا ببساطة طلبنا منها أكثر مما يستطيع كرمها ونبلها وشهامتها ورأفتها ومشاركتها الوجدانية ملحننا،
ً
ختييال.
حمنة كتابتنا ،بينام مل يكن عليها خالل كل ذلك سوى أن تكون ما تستطيع أن تكونه ،إما حماكاة وإما

النص التسعيني :توثيق أم تخييل؟
نريد هنا أن نقارب املتن التسعيني يف ضوء االهتام الذي وسم روايات العرشية السوداء باألدب االستعجايل،
من حيث سطحيتها املفرطة ،بإعادة إنتاج الواقع بحرفيته ،ومن ثم االفتقار املطلق إىل التخييل والسقوط الكيل
يف التقريرية الصحافية التي حترص أكثر ما حترص عىل نقل الواقع بأمانةُ ،فأطلق عليها بسبب ذلك توصيف
32 Mokhtari, La Graphie, p. 149.

 33داود ،منسق ،رشيد بوجدرة ،املقدمة ،ص .15
 34صاحبة رواية عيون الثعلبYounil, L’œil du chacal (Alger: Barzakh, 2000). :

35 Mokhtari, La Graphie, p. 147.
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ً
ظالال قدحية انتقاصية أكثر منه معنى املالحظة النقدية
أدب الشهادة ( ،)Témoignageوهو توصيف حيمل
غالبا ،إىل التامس األعذار لتوجهها
املؤسسة ،حيث اجتهت القراءات املشتغلة عىل ذلك املتن ،يف عجاالت صحافية ً
التوثيقي ذلك ،باعتبارها كتابات نضالية عضدت الصحافة وشدت ساعدها يف التزامها بفضح اإليديولوجيا
األصولية بتبليغ صوت الضحايا واألبرياء ،وبالتنديد بالوحشية والرببرية واإلرهاب الدموي األعمى .يرصح
رشيد خمتاري بأن« :حجم الشهادات املكتوبة التي ظهرت منذ  ،1988قد صورت  photographiéونددت
باملأساة بواسطة الكلامت اليومية العادية املنتزعة من الضبابية املفروضة ،مبينة احلدث  L’Evénementبكل
قساوته ،دون أن تبحث عن إثارة اإلعجاب أو اخليبة .حيث تآزرت مع الصحافة ،متخلية عن األثر األسلويب،
عندما أصبحت وظيفتها اجلديدة هي أن تبلغ بقدر ما تسنتج اخلالصة السياسية هلذه املأساة ،ومن ثم فهي ال
تسعى إىل رشحها وإنام إىل تسجيلها يف الزمان واملكان»(.((3
أليس التسجيل يف الزمان واملكان ،عىل حد تعبري الكاتب ،هو عىل نحو ما ٌ
قبض عىل حلظة هاربة يف سريورة
حتول الرواية إىل فوتوغرافيا تتوسل اللغة بدل عدسة الكامريا من دون أن ترتبط
الزمن والتاريخ؟ أال يعني ذلك ّ
الصورة الفوتوغرافية حتماً باجلمود الذي قد يتبادر إىل الذهن ،ألهنا تتحول إىل ختييل مفعم باحلركة عندما ت َُز ّج
كل ٍ
يف عملية التلقّي ،وعندما يتلقاها ّ
راء/قارئ بكثافته الوجودية وجتاربه اخلاصة وآلياته الذاتية يف تفكيك
البعد الفوتوغرايف للمتن التسعيني إىل مادة
الصورة وإعطائها املعنى الذي يريد؟ وعىل هذا األساس يتحول ُ
خيارا
صلبة ،حافظة للتاريخ والذاكرة وتفاصيل املأساة الوطنية .ثم ملاذا ال تقارب هذه الفوتوغرافيا باعتبارها ً
ينم عن تصور ما لوظيفة الكتابة ولقضايا الرواية أكثر مما ييش بالقصور يف التعامل مع مقومات الكتابة
ً
فنيا ّ
وطورته إسهامات سارتر
االشرتاكية
الواقعية
بلورته
الذي
باملعنى
لاللتزام
ا
فيها
نرى
ال
ومل
والتخييل؟
جتاوزً
ّ
عىل الرغم من خطورة االنزالق صوب الوعظية واملبارشة والرواية ذات الطرح؟ إذ املعاين تتجدد والواقع
زئبقي بطبيعته ،بام جيعل الرهان عىل املرحلة ،أي مرحلة ،يفيض إىل تسطيح العمل بربطه بقضايا ال تتضمن
بالرضورة عمق القضايا اإلنسانية الكبرية التي تتيح للنص فرصة جتاوز مرحليته وآنيته باجتاه اخللود.
التزام المتن التسعيني

احلاجة إىل إعادة النظر يف مفهوم االلتزام تطرح نفسها يف ضوء ما سبق بإحلاح .هل األمر حتميل الرواية أكثر مما
وتوجه خاص
يف استطاعتها أن حتتمل من نضال من أجل احلق واحلرية واملعاين اإلنسانية السامية وا ُملثُل العليا
ّ
يف احلياة ،مذهبي عقدي أو إيديولوجي ،أم االنكفاء بعيدً ا عن كل ذلك عىل شحذ مقوماهتا وتطوير آلياهتا
لكي ال تقع يف سطحية املرجعي؟ الواقع أن االلتزام بعيدً ا عن أي تشقيق مذهبي أو نظري يظل ،عىل حد قول
حممد برادة ،متعالقًا مع «الداللة العامة ملا توحي به كلمة التزام من انشغال املبدع بقضايا القبيلة أو املجتمع
وجدت منذ ِ
أو العشرية ،واختاذ مواقف جتاه قضايا سياسية أو دينية .فهذه الداللة قد ِ
وجد األدب ،وال نكاد
نعثر عىل مبدع مل يتفاعل مع مهوم ورصاعات جمتمعه»( .((3نستطيع يف ضوء هذا املعنى الذي يقرره حممد برادة
أن نفرس إىل حد ما تلك الوفرة الوافرة من النصوص التي سارعت إىل إدانة األعامل اإلرهابية ،بالطرائق التي
وفّق إليها الك ّتاب ،متفاوتني كل التفاوت يف أساليب مقاربتهم لعجالة املرحلة ومتقاربني يف االلتزام بمقاومة
36 Mokhtari, Le Nouveau, p. 11.

 37حممد برادة « ،حتوالت مفهوم االلتزام يف األدب العريب احلديث »،نزوى ،العدد .)2001( 25
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وتقبل اآلخر واحلوار ونسبية املعرفة ،كأهنم بدفاعهم
الوحشية بال هوادة ،ويف اإلشادة بقيم التسامح واحلرية ّ
عن قيم الفضاء االجتامعي احلر يدافعون عن رشوط وجودهم كنخبة مثقفة وعن رشوط وجود الرواية،
مدركني أن ال رواية جديرة هبذا التصنيف من دون حرية ،وأن االستبداد والطغيان والتطرف تئد الديمقراطية
مجيعا .وبإدراكها املميز ذاك لرهانات الكتابة واملعاين الوجودية املتخفية وراء
واحلرية والرواية واملثقف والثقافة ً
تسمي
الصمت والسلبية تارة ،ووراء التنديد والتصدي والنضال تارة أخرى ،جتد الرواية نفسها ،من دون أن ّ
ذلك ،وتقف يف خط املواجهة مع كل ما يرهتن وجودها أو يستبيح مربرات وجودها .وعندما ندقق النظر
«نجد أن بصامت مفهوم االلتزام ما تزال سارية املفعول عند جزء من الك ّتاب ولكن بفهم مغاير ،يتفق عىل
مسؤولية املبدع ،إال أنه يسلك طريقة نوعية يف حتقيق تلك املسؤولية .ويف جمال األدب العريب احلديث ،ال نظن
أن القضية قد أصبحت متجاوزة ،وذلك بسبب عدم الوضوح الذي يطبع عالقة النقد بالنص األديب وبالقارئ
حتت ضغط املشكالت االجتامعية والسياسية التي جتعل معظم النقاد يتحرزون من املجاهرة باستقاللية األدب
نوعا آخر من (االلتزام) ال تكون
عن اخلطابات اإليديولوجية .لكن واقع اإلبداع ،يف نامذجه اجليدةّ ،
يشخص ً
فيه القيمة الفنية والرؤية الذاتية أقل من املضمون ودالالته املختلفة»(.((3
يضحي بالقيم اجلاملية والفنية يف سبيل
الواقع أن هذا النوع من االلتزام الذي أملح إليه حممد برادة ،والذي ال
ّ
ً
يفرط يف األداء الفني ،هو
القضايا(الكبرية) ،بل يظل يف منطقة «املابني»
حماوال األداء االلتزامي من حيث ال ّ
مدونة تاريخ
وحده القادر عىل النفاذ من «وصمة» االستعجال وظرفيته إىل أرضية االستمرارية والتجذر يف ّ
األدب القومي .يعلن واسيني األعرج ،يف إجابته عن سؤال حول رأيه يف مفهوم «األدب االستعجايل»،
اعرتاضه املطلق عىل املفهوم واعرتافه بوجود كتابات يمكن تصنيفها يف خانة الشهادة بحكم إغراقها يف املرحلية:
معينة ،وعىل مرحلة حمددة ،وهي
«صحيح ،يف بعض الرواياتُ ،بعد الشهادة هو الغالب ،ألهنا تشهد عىل حالة ّ
كثريا ،هذه الشهادات تفيد التاريخ ،والذات
التي يمكن توصيفها بأدب الشهادة .هذا النوع من األدب ال هيمني ً
نفسها ،ألن هناك حاجة ماسة ألطرح هذا كله عىل املجتمع ،غري أهنا آثار متعلقة بمرحلة معطاة ،وإمكانات
االستمرارية حمدودة جدً ا ،متى أرادت مغادرة فضائها إىل فضاء آخر»( .((3يكتيس هذا التصور الذي يصدر عنه
احلكم القيمي لواسيني األعرج أمهية خاصة ألنه يعبرّ عن انشغاله العميق( ((4بقضايا الكونية واخللود ،ولكونه
واحدً ا من املبدعني الذين سجلوا خالل العرشية السوداء تراكماً
معتربا جتاوز احلدود القطرية إىل البالد
روائيا
ً
ً
العربية واألوروبية ،واستقطب اهتامم اخلطاب النقدي العريب باشتغاله املميز عىل موضوعة العنف والتطرف
واألصولية .ذلك ما يضفي عىل وجهة نظره بخصوص الواقع اجلزائري والنصوص التي اشتغلت عليه إبان
نوعا من الوجاهة يف اجلدل الذي أثارته إشكالية التوثيق والتخييل فيها.
العرشية السوداء ً
 38برادة« ،حتوالت مفهوم االلتزام».

39 Mokhtari, Le Nouveau, p. 158.

مجيعا عىل اختالف مذاهبهم ،يف الوطن العريب كله ،وحتى يف غريه من
 40يبقى االعرتاف اخلارجي بالرواية العربية حلم الك ّتاب ً
البلدان املتخلفة .وال يزال هذا احللم مثار كثري من اجلدل حول مفهوم العاملية التي يقول بشأهنا واسيني األعرج إن الروائي العريب ،كغريه
من ك ّتاب العامل ،منشغل بالعاملية التي تعني يف شطر منها إخراج جهده اإلبداعي من دائرة الضيق إىل دائرة االتساع بام تعنيه من انفتاح
وإنسانية .وسؤال العاملية الذي تطرحه الرواية العربية عىل نفسها أمر مرشوع ألنه حماولة لتحديد وضعها يف سياق الرواية العاملية ويف
الذاكرة اجلمعية اإلنسانية ،للوصول إىل االعرتاف هبا كمنجز إنساين ال كمجهود فردي أو مجاعي مرتبط بمحلية تضيق اخلناق أكثر مما
تدفع بالرواية نحو وضع اعتباري يليق هبا .انظر« :سلطان الـ  ،»،Big Brotherاخلرب.2008/4/3 ،
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محلية أم كونية؟

إن الفهم الذي أسس به واسيني األعرج وجهة نظره حول قضية الكونية واخللود ،يف سياق حديثه عن التوثيق
و«الشهادة» يف متن العرشية السوداء ،يعيد إىل الواجهة ذلك اجلدل القديم اجلديد الذي ما انفك يردده اخلطاب
النقدي العريب حول حملية الرواية العربية وكونيتها كلام أثريت قضية الفولكلور والعرب وإشكالية التعبري عن
الذات كام وضحها وناقشها عبد اهلل العروي يف كتابه اإليديولوجيا العربية املعارصة( .((4ثم إن مغازلة الكونية،
بقدر ما حتمل من طموح مرشوع للرواية العربية من أجل ارتياد آفاق العاملية ،وما يعنيه ذلك من شحذ إلمكاناهتا
قدرا ال بأس فيه من التخليّ عن القضايا االجتامعية ،والتنصل من املسؤولية
الفنية والداللية ،حيمل يف ثناياه ً
الثقيلة املنوطة هبا ،أو عىل األقل ،مل يعد ذلك من أولوياهتا ضمن احلركة الشمولية ملفهوم العوملة ،كأن األدب
مل ُيرضه البقاء عىل هامش الكونية الشاملة ملختلف مناحي احلياة ،فراح يعلن حترره من قيود اإلطارية ْ
القطرية،
واالرمتاء يف النهر اجلارف ألفكار العامل الفسيح.

حتول مفهوم االلتزام يف اخلطاب النقدي العريب بعد انحسار مجالية املقاومة ،وختليّ املثقفني والك ّتاب
صحيح أن ّ
عن أدوارهم الطليعية ،قد أدى إىل فهم جديد للواقعية ّ
خلصه حممد برادة بقوله« :يبدو يل إذا أردت أن أغامر
بتوصيف الوعي النظري اآلخذ بالتبلور ،راه ًنا ،يف الساحة األدبية العربية ،أن مفهوم األدب يرفض استنساخ
ّ
التشكل ،وما ينبت يف أعامق الذات
اخلطابات اإليديولوجية والسياسية السائدة ،ويميل إىل استيحاء ما هو قيد
مالمسا حلظات احلميمية والتساؤل عن الكينونة واملصري ،وعن العالقة بالتاريخ وباآلخر»( ،((4ألن
املبدعة،
ً
«املجتمع الذي يريد األديب العريب وصفه حيكم عىل نفسه بالضعف والتخ ّلف .فإذا ما قنع ذلك األديب بصورة
تعكس الواقع بال زيادة وال نقصان ،فإن الصورة التي ينجزها ستحافظ عىل نفس التخلف مع أن املطلوب من
الفن هو جتاوزه وتداركه .إن العرب حيلمون دائماً باستدراك ما ضاع منهم ،وجمال االستدراك هو الفن ،األدب
بخاصة ،أكثر مما هو الفكر املجرد»( .((4وعىل هذا األساس ،مل يعد من املفيد لألدب العريب يف يشء أن يقف
بنفسه عند واقع هذا شأنه ،يف الوقت الذي يمكنه استغالل إمكاناته يف سبيل الثأر من خت ّلف عامله ،يف املجاالت
التي ال يمكنه املغامرة فيها ،وهو ما جعل العروي يتساءل« :أي نفع يف التعبري إن هو ترك الواقع عىل حاله،
ناقصا غري مكتمل وال حمتمل؟»(.((4
ً
ينبغي ألاّ نفهم تساؤل العروي يف هذا السياق كدعوة تستدعي نظرية أرسطو عن املحاكاة ودور األدب يف إظهار
الواقع أمجل مما هو عليه ،بل هي دعوة إىل فهم عميق للمجتمع وبناه من أجل بناء صورة احتاملية ممكنة التحقق،
بعيدً ا عن التجريد الذي يسم الرواية العربية ،التي تبدو ،عىل حد قول برهان غليون« :ال كتاريخ للشخص
واملجتمع ولكن باألحرى ،كتأريخ هلذا التاريخ ،متا ًما كام يبدو املقال التارخيي العريب ً
مقاال عن التاريخ أكثر
مما هو حتقيق التاريخ ذاته»( .((4وعليه ،فإن ارتباط العمل األديب بحقائق وقضايا اجتامعية مبارشة ليس هو

 41يقول العروي« :لن نصل إىل عبارة صادقة أمينة عىل أوضاعنا التارخيية واالجتامعية بمجرد أننا نتحكم يف شكل يقال إنه مشرتك بني
البرش ،أو أننا اتسعنا يف ما نصف من املجال االجتامعي ،أو أننا ّنوعنا ودقّقنا أساليبنا البالغية .كل ما سنحصل عليه ،بعد هذا اجلهد ،هو
صورة مغرضة من نوع آخر لواقع حمجوب عنا باستمرار» .انظر :عبد اهلل العروي ،اإليديولوجيا العربية املعارصة (صياغة جديدة ) ،ط 2
(الدار البيضاء؛ بريوت :املركز الثقايف العريب ،)1999 ،ص .231
 42برادة« ،حتوالت مفهوم االلتزام».
 43العروي ،ص .208
 44العروي ،ص .208
 45برهان غليون « ،تأمالت يف الواقع العريب »،يف :حممد برادة [وآخرون] ،الرواية العربية :واقع وآفاق (بريوت :دار ابن رشد.)1981 ،
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ويدرك بعمق ،يؤهل العمل
ما يضعف أو ينال من خاصياته اجلاملية ،كام أن الواقع االجتامعي حني يعاش
َ
أكثر ليشع كقيمة جوهرية يف النظام الذي هييكله .وعىل هذا األساس ،يع ّلق واسيني األعرج كتابته للراهن
بالتقاط اجلوهري وإعادة صوغ الواقع بام يتامشى والتحوالت اجلديدة ملفهوم الواقعية وااللتزام كام أ َب ّنا عنها
سال ًفا ،يقول« :أما أنا فأفهم األدب كقدرة عىل اإلمساك باجلوهري داخل املجتمع ،غري أن وظيفتها ليست
إعادة صياغة ما متسك به ،وإنام إعادة تشكيل ،وإعادة كتابة تاريخ آخر عىل عالقة أكيدة بتاريخ البالد ،تتجاوز
طبعا ال يمكنني االنفصال عن الواقع الوطني ،هذا واضح،
الكتابة التبسيطية للشهادة .تلك هي مهمتي األدبيةً .
ولكن يف نفس الوقت ،جيب أن نتجنب ،عند استقرارنا داخل األدب ،أن تكون جمرد إعادة إنتاج للواقع ،بل
جيب البحث عام هو خمفي خلفه»( .((4وعليه ،فإن السؤال اجلوهري الذي اتضحت مالحمه يف ضوء املقبوسات
السالفة هو :إىل أي حد استطاع هذا األدب ،متن العرشية السوداء الذي يعنينا يف هذه القراءة ،أن يكتب واقعه
متخيلها ،متكئة عىل
من دون أن يسقط يف التقريرية واملبارشة؟ أو ما هي األعامل التي استطاعت أن تنجز
ّ
تكون املحكي وجاعلة منه فضاء أغنى من الفضاء املادي ،متوسلة ما
واقع املأساة الوطنية ،ومراعية لرشوط ّ
ً
تأثريا من الواقع
تتيحه اللغة من استعارة ورمز وشعرية تزيدها الرؤية الذاتية عمقًا
وظالال ،هي بالتأكيد أكثر ً
نفسه ،من دون إغفال تلك التي التصقت بالواقع التصا ًقا نفى عنها إمكان جتاوزه وإعادة صوغه ،فتسرتت وراء
األسلوب الفوتوغرايف ،تاركة املشهد يقول فظاعته املجمدة يف الفضاء والزمن.
ذلك السؤال ،يف اعتقادي ،هو املحور الذي يتم عربه عرض أدب العرشية السوداء عىل آليات النقد ملساءلة
االختيارات اجلاملية لتلك املرحلة من التاريخ ،غري أن ذلك ال يتم إال يف اإلطار الذي حتدده طروحات
سوسيولوجيا الرواية ومفاهيم الواقع واملتخيل واللغة واإليديولوجيا ،ألهنا تبحث يف السؤال الكامن وراء
الظاهرة التي نحن بإزائها ،وهي احلدود الفاصلة بني الرواية والتاريخ ،والتداخالت التي يمكن مالحظتها
بينها ،يف ظرف تارخيي مميز بخصوصيته ،كاملرحلة التي نحن بصدد بحث متظهراهتا السوسيو -تارخيية عىل
جمرد وثيقة م ّتصلة بمرحلة تارخيية معينة،
مستوى اخلطاب األديب ،ألنه من املمكن «أن نرى يف العمل األديب ّ
نتصور العنرص االجتامعي عىل أنه عنرص يرشح احللول اجلاملية للعمل األديب .كام أن من
ومن املمكن أن
ّ
املمكن دراسة العالقة اجلدلية بني هاتني الوجهتني ،أي بني العمل كحقيقة مجالية من ناحية ،واملجتمع كسياق
مفسرّ شارح من ناحية أخرى ،بحيث نرى أن العنرص االجتامعي هو الذي حيدد االختيارات اجلاملية يف نفس
الوقت الذي تصبح فيه دراسة العمل وخواصه البنائية من عوامل فهم جمتمع ما بشكل واضح»( .((4وعليه
ينهض السياق.
يؤدي السياق السوسيو-تارخيي ،بال جدال ،أحد أكرب األدوار يف عملية التشكيل والتأثري يف تبلور اإلنتاج
وخصوصا يف جانبه املضموين والداليل« ،فاملجتمع سابق يف وجوده عىل العمل األديب ألن الكاتب
األديب،
ً
مرشوط به ،يعكسه ويعبرّ عنه ويسعى إىل تغيريه ،واملجتمع حارض يف العمل األديب حيث نجد أثره ووصفه،
وهو موجود بعد العمل لوجود سوسيولوجيا للقراءة وللجمهور الذي يقوم ،هو ً
أيضا بإجياد األدب ،ولوجود
دراسات إحصائية لنظرية التلقّي»(.((4
46 Mokhtari, Le Nouveau, p. 158.

 47صالح فضل ،منهج الواقعية يف اإلبداع األديب (القاهرة :اهليئة املرصية العامة للكتاب ،)1978 ،ص .247
 48جان إيف تادييه ،النقد األديب يف القرن العرشين ،ترمجة قاسم املقداد (دمشق :وزارة الثقافة ،املعهد العايل للفنون املرسحية ،)1993
ص .225
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واقعا عاد ًيا يف بساطة وانسيابية
جتدر اإلشارة إىل أن الواقع املقصود بالدراسة يف املتن التسعيني ليس
ً
الستينيات والسبعينيات يف الوطن العريب ،وال يف وضوح معطيات العامل الغريب ،ألنه واقع متشابك ومفرط
ً
فضال عن انخراطه يف حرب
التعقيد ،ال تتوضح فيه األوضاع االجتامعية عن السياسية وعن األيديولوجيا،
غري حمددة األهداف ،كان من نتائجها الصدمة واالرتباك وزعزعة اإليامن الراسخ بالثوابت املوروثة ،ومن ثم
تشتيت «انتباه» النص الروائي الذي استحال عليه إنتاج املعنى واستثامر مقومات الواقع من دون الوقوع يف
التأريخ ويف عجالة الوصف ،فتج ّلت أوضح اضطراباته يف التغيري احلاصل عىل مستوى االلتزام ،ويف مستوى
عالقة األدب باملرجع وباملصادر الواقعية خارج النص ،وهو ما أدى إىل إعادة نظر ذات داللة بالغة ملفاهيم
الواقع والواقعي عند الك ّتاب ّ
رصحت
املكرسني الذين وقفنا عىل بعض تصوراهتم ،ومنهم مايسة باي التي ّ
بالقول« :يف كتابتي هلذه القصص ،كانت عندي ثالث إمكانيات من املقاربة ،تكمن األوىل يف االلتصاق
بالواقع احلدثي البارد ،وعليه اختيار أسلوب الرسد الصحفي ،وتكمن الثانية يف التشكل عرب السخرية ،أما
الثالثة التي تب ّنيتها وهي التي تفرس التوتر احلاد للنص ،فتعطي للواقع ُبعدً ا شعر ًيا .حيث تتسامى مجالية النص
عن احلدث»(.((4

يكشف املقبوس السالف عن اسرتاتيجيات املقاربة املعتمدة يف كتابة الراهن اجلزائري عند كاتبة مهمة من
ك ّتاب التسعينيات ،من حيث إنه يكشف عن وعي الك ّتاب برهانات الكتابة الروائية يف تلك املرحلة املأساوية
من التاريخ ،ومن حيث إنّه يؤكد االختيار الواعي لألسلوب الصحايف أو الفوتوغرايف الذي وسم كتاباهتم
بالشهادة .وعليه ،ال مكان إىل جانب ذلك التوجه الواعي إىل األحكام املعيارية بقدر ما ينبغي إعادة مقاربة
ذلك املتن يف ضوء هذا اخليار .إن مفهوم االلتزام ،كام جتىل لنا يف متن العرشية السوداء ،عىل الرغم من اختالف
تصورات الك ّتاب لتشعباته ولقضاياه املتعالقة مع الواقع واملتخيل ،قد عبرّ عن نفسه يف الرفض املطلق للنهاية
املفجعة التي انتهى إليها املسار الديمقراطي الفتي يف التجربة اجلزائرية ،واضطر إىل عقد مساءالت عميقة
لإليديولوجيا التي بررت خيار القتل والدمار من أجل مطالب سياسية بالدرجة األوىل ،ومن ثم انزلقتً ،
نزوال
نسبيا ،إىل كتابة التاريخ من
عند مقتىض الطبيعة االستمرارية لرتسبات املطالب السياسية ومالبساهتا القديمة ً
حيث تكتب الواقع ،فالفرق بني الرواية والتاريخ ،يف هناية املطاف« ،ال يكمن يف أي منهام أكثر اتصا ًفا بالواقعية
بل يف كيفية بناء الواقع ،وإعادة تشكيله داخل النص»( .((5غري أن التاريخ الذي نشري إليه هنا ،هو ما تتفطن إليه
واملهمش واملسكوت عنه عندما تنبش الذاكرة اجلامعية ،وتنفذ إىل ما يستقر حتت هدوء
املغيب
َّ
حاسة الكاتب من َّ
املحرمة من الفكر والثقافة واإليديولوجيا ،عندها فقط تصبح ً
بديال للتاريخ
قرشة الوعي ،وتناوش املناطق
ّ
الرسمي وللتاريخ العال(.((5
49 Mokhtari, Le Nouveau, pp. 148-149.

 50سامية حمرز« ،صنع اهلل إبراهيم ورواية تاريخ الرواية »،فصول ،السنة  ،11العدد  ،)1992(1ص .171
زمنيا ،إلنجاز خطاب روائي متمتع
 51نسجل عىل هامش هذا املقبوس دهشتنا من تأكيد املتدخل كفاية مرحلة العرشية السوداءً ،
بالتأمل الكايف لألحداث وخلفيتها وتباشري مستقبلها ،يف حني أن احلقيقة التارخيية التي ينبغي تسجيلها بصدد هذا التأكيد ،هي أن
املنعرجات املصريية يف تواريخ األمم ال تنهض بكل حيثياهتا املخيلة اجلامعية إال بعد مراحل من التاريخ ،متكن من فهم املالبسات التي
أحاطت بالظاهرة من خالل تعاضد خمتلف املعارف اإلنسانية ،ثم إن الرواية التسعينية املوسومة باالستعجال مل تتمهل املهلة التي أشار
إليها املتدخل ،فقد بدأت بواكري تلك الكتابة مع أحداث صيف  ،1991مسايرة تطور املأساة حد ًثا بحدث ،حتى ليمكن أن نؤرخ
لتطور آليات احلرب اإلرهابية عىل املجتمع اجلزائري بناء عىل املتن الروائي ،إذ بني اسرتاتيجية اغتيال املثقفني يف بداية العرشية السوداء
التي سجلتها رواية الشمعة والدهاليز واالغتياالت اجلامعية التي سجلتها أعامل ياسمينة خرضاء ،من البون ما ال حيتاج معه إىل كثري
من التدقيق.
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مهام يكن ،فإن احلقيقـة التي ينبغي تأكيدها وسط معمعان األسئلة احلافة التي استدرجنا إليها املتن التسعيني،
زمنيا يف حلظة« ،حيتاج فيه
هي أن هذا األخري قد استطاع أن حيسم معركة التأريخ لصاحله ،فام تقوله الرواية ً
التاريخ إىل كل االستحاالت للقيام به ،فالتاريخ من هذا املنظور ،هو لعبة الكاتب ،مثلام الكلامت ،ومادته
املعجونة  sa patte a modelerالتي تعجن بضوابط تنتمي إىل األدب وليس إىل التاريخ باملعنى الصارم،
ّ
واملسكت عنه،
فتتحول العالقة اإلبداعية بالتاريخ إىل مساءلة واخرتاق ،إهنا معركة ضد املسكوت عنه
ّ
واملحرمات وبالذاكرة املتحفزة ،إهنا معركة انتزاع رشعية
فالرواية تواجه التاريخ بالسؤال اهلدمي وبالكلامت،
ّ
واملدون للتاريخ الرسمي بكل الغيظ والغضب ،نكاية ببالغته وبتارخيه املقولب
اخلطاب ،خماطبة اآلخر املهيمن
ّ
وبأشخاصه املصنعني»(.((5
بناء عىل هذه العالقة االلتباسية بني اخلطابني ،يمكن أن نقول يف خامتة هذه املقاربة إن الرواية التسعينية استطاعت
أن تؤسس خطاهبا املميز ،وأن تبلغ صوهتا إىل اآلفاق البعيدة ،وأن تكون البديل ،يف تلك املرحلة املظلمة ،من
آلة التاريخ البطيئة ،حيث تكشفت عن شجاعة نادرة يف مقاومتها املستميتة من أجل قيم احلرية والديمقراطية
والعدالة االجتامعية بفضحها لبنية اإليديولوجيا األصولية ،وفساد السلطة ،واحليف االجتامعي ،وخيبة أمل
جيل االستقالل ،وغريها من األدواء التي وفرت املناخ املناسب لتنامي ظاهرة التطرف.
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