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محمود طرشونة

التحول السياسي في الرواية التونسية
ّ
التحوالت
ظهرت يف الفرتة األخرية يف تونسُ ،قبيل الثورة و ُب َع ْيدَ ها ،روايات كثرية تناولت خمتلف
ّ
االجتامعية واالقتصادية والثقافية ،اختار منها هذا البحث أربع روايات هلا عالقة مبارشة بموضوعة
السياسية يف البالد وما
التحول بمختلف وجوهه .واعتمدها الستجالء صورة تر ّدي األوضاع
ّ
ّ
انجر عنه من أزمات اجتامعية واقتصادية .ويتمثّل اإلشكال املطروح يتمثّل يف املفارقة بني رفض
ّ
مهدت الندالع ثورة الكرامة
نظرية االنعكاس ورضورة رسم لوحة عا ّمة عن
التحوالت التي ّ
ّ
ّ
التوليدية الذي
البنيوية
واحلرية .وهو إشكال منهجي حقيقي رأى البحث أن نح ّله باعتامد منهج
ّ
ّ
ّ
معو ًال عىل من سبقه من منظري الرواية مثل جورج لوكاتش يف الربط
غولدمان
لوسيان
استحدثه
ّ
ّ
ُ
البنى وما ينتج
ة
جدلي
ض
تعو
وبذلك
هلا.
دة
ل
املو
واالجتامعية
االقتصادية
بني بنية الرواية والظروف
ّ
ُ
وحصرْ النصوص الروائية يف
للفن الروائي َ
عنها عن نظرية االنعكاس وما نتج عنها من هتميش ّ
ضيقة ال تتجاوز الوظيفة التأرخيية للواقع.
دائرة ّ
لقد و ّفر هذا املنهج أدوات إجرائية أفضت إىل نتائج ها ّمة تتع ّلق خاصة بوجود عالقة جدلية بني
ّ
تفكك املجتمع نتيجة ممارسة السلطة لالستبداد السيايس وبني ّ
تشظي الزمن الروائي وعدول
الرواة عن مساره األفقي إىل بناء خمتلف ال خيضع إىل التسلسل بقدر ما خيضع إىل مقتضيات العمل
السرّ دي واخلطاب الروائي .وقد أفىض البحث ً
تعدد الفئات
أيضا إىل وجود عالقة جدلية بني ّ
وتنوع السجلاّ ت اللغوية واألجناس األدبية داخل العمل الروائي الواحد.
االجتامعية واختالفها ّ

خصوصا يف تغيري األوضاع
أهم النتائج يتمثّل يف إثبات مسامهة األدب عمو ًما والرواية
ً
إلاّ أن ّ
والتمرد عىل تر ّدي الواقع عرب وعي الك ّتاب بالراهن واسترشافهم للمستقبل.
ّ

املدونة الروائية ،من دون
كيف يمكن رصد
التحوالت االجتامعية واالقتصادية والسياسية باعتامد ّ
ّ
السقوط يف فخاخ املنهج املوضوعايت والعودة إىل املقاربات التقليدية التي ترى أن األدب انعكاس
مقطوعا عن
للواقع .واحلال أن املناهج احلديثة جتاوزت نظرية االنعكاس ،فصار بعضها يعترب النص مغلقًا
ً
حد سواء ،و ُينكر ّ
كل صلة له باألوضاع االجتامعية وبحياة
سياقاته اخلارجية ،الذاتية منها واملوضوعية عىل ّ
الكاتب قبل أن تقع مراجعة هذه الرؤية املقترصة عىل وسائل ال ّتعبري وطرق البناء واختالف األشكال
* أكاديمي وناقد وروائي تونيس.
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ً
فضال عن
النص بمحيطه االجتامعي واالقتصادي والسيايس،
واألساليب .فلم يعد هناك من جيادل يف ربط ّ
اعتبار عالقته بكاتبه وبنفسيته وظروف كتابته .إلاّ أن اإلشكال بقي قائماً بخصوص طبيعة هذه العالقة وطريقة
النص وخارجه ،أي بني خصائصه الفنية والعوامل التي سامهت يف إنتاج املعنى وحتديد الداللة.
الربط بني داخل ّ

ثمة إمجاع عىل عدم فصل الرواية عن حميطها اخلارجي ،وعىل مجلة من املس َّلامت لعل أمهها عدم اعتبار
مبدئيا ّ
ً
أدبيته وخصائصه اإلنشائية واجلاملية .وقد
ب
غي
ي
أن
شأنه
من
ذلك
ألن
ما،
لواقع
ا
آلي
ا
انعكاس
األديب
النص
ُ ِّ
ً ً
ّ
ّ
ّ
البنيوية التوليدية مبك ًرا إىل حل يقطع مع نظرية االنعكاس وال هيمل العوامل اخلارجية ،فابتكر جورج
اهتدت
ّ
لوكاتش نظرية اجلدلية بني الداخل واخلارج ،وزادها لوسيان غولدمان تعميقًا ،فرأى أن البنية تتو ّلد من البنية،
فتكون البنية األدبية ناجتة من البنية االجتامعية واالقتصادية ،عرب سلسلة من العالقات واملعطيات ،أمهها وعي
املتميز ملجموعة اجتامعية هلا رؤية العامل نفسها .وقد بلور هذه اجلدلية بوضوح يف دراسات
الكاتب ومتثيله
ّ
تطبيقية ركّ زها عىل الكاتب املرسحي الفرنيس راسني يف القرن السابع عرش ،وعىل الرواية اجلديدة يف منتصف
القرن العرشين(((.

التحوالت بمختلف أصنافها ،والبحث يف عالقتها اجلدلية بالبنى واألشكال
وليس من اليسري رصد مجيع
ّ
يف مجيع الروايات الصادرة يف تونس يف السنوات األخرية ،ألن عددها جتاوز يف سبع سنوات فقط (-2001
 )2007يف ُق ْطر ال يتجاوز تعداد ّ
سكانه االثني عرش مليون نسمة ،املئتي رواية 135 ،رواية منها بالعربية و70
بالفرنسية((( .لذلك رأينا أن نركّ ز عىل أربع روايات فقط صدرت بعد  ،2007وبالتحديد يف الفرتة التي شهدت
خماض الثورة التونسية ( )2010ووالدهتا ( .)2011وهي عىل التوايل:
السحاب ملحمد اجلابليّ (تونس )2010؛ روائح املدينة حلسني الواد (تونس )2010؛ سنوات الربوستاتا
أبناء ّ
للصايف السعيد (تونس )2011؛ تراتيل آلالمها لرشيدة الشارين (تونس .)2011
ّ
التحول السيايس الذي أحببنا أن نرصده ونح ّلله ،وهو
وقد اخرتنا هذه العناوين بالذات بسبب تركيزها عىل
ّ
ً
مفصوال عن السياسة ،وال الواقع
التحوالت األخرى؛ إذ مل َي ُعد االقتصاد يف عرصنا احلارض
وحده يشمل سائر
ّ
االجتامعي بمعزل عن الوعي الفكري والثقايف.

مجيعا يف صيغة اجلمع :أبناء ،روائح،
الصدف – أهنا ً
وأول ما نالحظ يف هذه العناوين األربعة  -وهذا من غريب ّ
ّ
بدهيية ،وهي أن الكاتب الروائي صار حتت ضغط الواقع االجتامعي ،يتجاوز
سنوات ،تراتيل .وداللة هذا اجلمع ّ
تقوض
ذاته وشكاواه الرومنسية إىل رصد أحوال املجموعة والوعي بقسوة واقعها ،وما سينتج منها من زالزل ّ
أركان االستبداد والتس ّلط .إلاّ أن رصد ذلك الواقع ال يمكن أن يكون خارج وعي الكاتب وذاته ورؤيته للعامل
بقية
اجتامعيا حمايدً ا ،كام أنه ليس
املحيط به؛ فهو ليس حم ّل ًال
مصلحا ّ
ً
ً
يتميز من ّ
يدعي قيادة املجتمع ،بل هو فرد ّ
األفراد بدرجة عالية من الوعي تيسرّ له مالحظة عوامل االنفجار واسترشافه ،لكن من دون أن خيرج عن حدود
يطوع َم َل َك َته اإلبداعية لبلورته ولبناء واقع روائي يستلهم
ّ
الفن الروائي ويسقط يف اخلطاب السيايس املبارش ،بل ّ
وطبقناه يف أطروحة دكتوراه دولة ناقشناها يف جامعة السوربون بباريس سنة  ،1980وذلك يف موضوع:
 1تب ّنينا
ً
شخصيا هذا املنهج ّ
ّ
ومعربة سنة  .2010وكانت النتائج التي توصلنا
1982
سنة
بالفرنسية
نرشناها
اإلسبانية،
ار
الشط
ورواية
العربية
املقامة
يف
اهلامشيون
ّ
املدونتني العربية واإلسبانية بالعوامل االقتصادية واالجتامعية يف املنطقتني ،وليس اعتام ًدا عىل املدرسة الفرنسية
إليها قد فسرّ ت التشابه بني ّ
التقليدية القائمة عىل التأثر والتأثري وقنواهتام.
 2حممود طرشونة« ،املشهد الروائي التونيس اآلن »،يف :املشهد الروائي العريب (القاهرة :املجلس األعىل للثقافة ،)2008 ،ص -483
 ،515وفيه تصنيف لتلك الروايات إىل مجلة من االجتاهات وكشف عام لعناوينها وك ّتاهبا.
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الواقع التارخيي ال حمالة ،ولكنه خيتلف عنه .وقد اشرتكت روايتان من مخس يف ذكر لفظ «املدينة» يف العنوان.
أيضا من غريب الصدف ،إ ّ
وهذا ً
ال أنه يندرج يف نطاق اجلزء الذي يدل عىل الكل .فام املدينة إلاّ رمز يمثّل كامل
ً
تشع عىل مجيع
نزوحا
القُ طر ،وما يقع يف املدينة له امتداد جغرايف يف كامل جهات البالد،
ً
وارحتاال ،ومركزية ّ
املناطق وتسيرّ ها وتخُ ضعها إلرادهتا.
هلذا ك ّله رأينا أن ّ
نفكك بدورنا عنارص ذلك الواقع ثم نركّ به اعتام ًدا عىل الروايات األربع يف مرحلة أوىل ،وأن
حتوالت منذرة باالنفجار يف مرحلة ثانية ،وما تو ّلد عنه من بنى وأشكال روائية يف مرحلة
نح ّلل ما طرأ عليه من ّ
ثالثة ،مع اإلقرار بصعوبة الربط اجلديل بني النقطتني األوىل والثانية من جهة ،والنقطة الثالثة من جهة أخرى ،يف
مساحة حمدودة كهذه.

التفكيك والتركيب :تشخيص الراهن
يتبينّ من تاريخ النرش والتأليف أن الروايات كلها ُكتبت قبل الثورة .وقد نُرشت اثنتان منها ُق ْبيلها ()2010
عيدها ( .)2011لذلك ركّ ز أصحاهبا عىل تشخيص الراهن وما ي ّتسم به من تر ّد ،وعىل عوامل االنفجار
واثنتان ُب ْ
وتوقّعه يف يشء من اجلرأة ال تبلغ درجة املواجهة الرصحية واملبارشة ،بل عن طريق تصوير شخصيات ورسد
الثقافية.
أحداث يظهر منها تر ّدي األوضاع االجتامعية والسياسية ،وحتى
ّ
تردي األوضاع العامة
ّ

التحوالت املختلفة موضوعها الرئيس هي بال شك روائح املدينة حلسني الواد؛ فهي
إن أهم رواية جعلت هذه
ّ
التحوالت .وقد رصدها الكاتب عرب تغيرّ الروائح يف ّ
كل جمال من املجاالت ومن عرص إىل آخر.
بحق رواية
ّ
ونحن لن نجاريه يف االهتامم بعصور ثالثة هي عهد االستعامر الفرنيس ونظام البايات الذي كان يعيش يف
ظ ّله ،وما سماّ ه دولة االستقالل والسيادة السابق لترشين الثاين/نوفمرب  ،1987وما سماّ ه دولة «العهد اجلديد»
التحول من فرتة إىل أخرى عرب
الذي امتد إىل  14كانون الثاين /يناير  ،2011إلاّ إذا اقتىض التحليل إبراز
ّ
املقارنة بني وضعني متعاقبني .لقد بدأت حياة الناس وعاداهتم االجتامعية يف التغيرّ منذ جميء دولة االستقالل
فتحولت
وتتعمق حتى يف امللبس واملأكل واملسكن والتأثيث والتزويق،
تتوسع
والسيادة ،وأخذت
التحوالت ّ
ّ
ّ
ّ
بعض الكامليات إىل رضورات بحكم نشأة جمتمع االستهالك .إلاّ أن حمدودية املوارد الطبيعية جعلت البالد يف
ضائقة مالية زادها تأز ًما رحيل اليهود يف إثر حرب حزيران /يونيو  1967وقد «محلوا معهم أمواهلم وذهبوا.
ّ
والفضة غش ظاهر»((( .ثم
اخل صناع َة الذهب
فكسدت التجارة
وتعطلت الصنائع وتوقفت األشغال ،و َد َ
ّ
إن عدم احرتام حقوق اإلنسان الظاهر يف قمع املعارضني من الطلبة واملثقفني جعل الدول املانحة «تشرتط
االستظهار ببطاقة حسن السرية يف حقوق اإلنسان .ودولتنا مص ّنفة يف طليعة الدول
للمصادقة عىل القروض
َ
(((
طبعا ،هذا ك ّله أفرز أزمة اقتصادية ظاهرة للعيان دفعت احلكومة إىل
التي تنتهك حقوق اإلنسان واجلامد» ً .
اختاذ قرارات جبائية وتقشّ فية ،أمهها «الزيادة يف األسعار ،رضائب جديدة ،مكوس مل ُيسمع بمثيلها ،خطايا
 3حسني الواد ،روائح املدينة ،سلسلة عيون املعارصة (تونس :دار اجلنوب للنرش ،)2010 ،ص .226
 4الواد ،ص .138
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وومهية ،بدأت سلع رضورية كثرية تُدرج يف صنف الكامليات ُليحجر توريدها ،غابت أدوية كثرية»(((.
حقيقية
ّ
يتسبب يف حمدودية َمواطن الشغل ويف انتشار البطالة ،خاصة لدى أصحاب
ٌ
وضع كهذا من شأنه بالطبع أن ّ
خرجيي اجلامعات يف خمتلف
عدد
م
تضخ
وجمانيته
وإجباريته
التعليم
تعميم
خيار
من
نتج
فقد
العليا؛
الشهادات
ّ
ّ
ّ
والتقنيون ،إلاّ أن ضيق سوق الشغل مل ُيمكن
القطاعات ،فكثر األساتذة واألطباء واملهندسون واملحامون
ّ
اجلميع من مورد رزق قار يضمن هلم ُ
فاضطروا إىل القيام بأعامل بسيطة ال ّ
يوظفون
وألرسهم العيش الكريم،
ّ
ّ
باحلد األدنى من األجور ،أو
واالكتفاء
الطريق،
قارعة
عىل
والفواكه
البقول
كبيع
واختصاصهم،
فيها معارفهم
ّ
اهلجرة إىل أوروبا .وبام أن االحتاد األورويب نفسه قد انفتح عىل بعض الدول الرشقية التي كانت تنتمي إىل االحتاد
السوفيايت السابق ،كرومانيا وبولونيا ،فقد أوصد حدوده يف وجه املهاجرين املغاربة واألفارقة الذين دفعتهم
احلاجة إىل اإلبحار عىل متون قوارب ليس يف إمكاهنا أن تقاوم العواصف اهلوجاء ،فيموت الكثري منهم غر ًقا.
ً
متمسكا بوطنه ،فإنه جيتهد يف االستفادة من النشاط السياحي املزدهر فيتأثر بالوافدين عىل
وإذا ما بقي الشاب
قريبا من املسخ« :اكتشف شبابنا يف شواطئنا القريبة
شواطئ تونس يف مظهرهم وقيمهم ،فيكون
ّ
التحول جذر ًيا ً
والبعيدة عالمَ ًا آخر .اختلطت عليهم املفاهيم ،تداخلت واضطربت ،وقع بعضها عىل بعض ،تكسرّ ت القيم عىل
الضيقة
القيم ،بدأوا ُيطيلون الشعور ،يضعون يف الرقاب سالسل هبا صلبان وأحرف التينية ،يلبسون الرساويل ّ
واألقمصة ذات األلوان الساطعة ،يضعون يف األصابع خواتم ويف املعاصم سالسل ،يرشقون يف اآلذان أرعثة
املعمرين ليوشموا هلم يف الزنود
ً
وأخراصا دقيقة بفصوص ملّاعة .أمعنت طائفة منهم يف البحث عن الوشامني ّ
ً
والصدور والسواعد واألكتاف والظهور رسو ًما وأشكاال غريبة .أصبح سعد ّ
كل منهم مشدو ًدا إىل فتاة أو امرأة
وسط أو عجوز يربط هبا عالقة تفتح له باب السفر إىل أوروبا»(((.
يضحني بأشياء كثرية يف سبيل احلصول عىل لقمة العيش ،أمهّها
هذا بالنسبة إىل الشبان الذكورّ .أما البنات ،فإنهّ ن ّ
ِ
بنت من بناتنا دعوة كريمة للسهر
الع ْرض ،كام يظهر من هلجة راوي روائح املدينة الساخرة« :إذا صادف وقبلت ٌ
الرشقيني ،وهؤالء إخوة لنا يف العروبة واإلسالم ،هربوا من جه ّنم بلداهنم إىل ج ّنات
قبلتها من بعض السياح
ّ
شواطئنا اجلميلة وفنادقنا الفخمة ،فقام علينا واجب الضيافة وحسن االستقبال ]...[ .وهل يف احتساء فنجان
من القهوة مع سائح رشقي يف مخيلة منعزلة عىل حافة مسبح ما يعيب فتاة من حساننا؟ وهل يف سريها معه ً
قليال
عىل الشاطئ يف اهلزيع األخري من الليل ما خيدش العفاف؟ وماذا يف أن حتملها تربيتها احلسنة وأخالقها العالية
عىل إيصاله إىل باب غرفته لتتم ّنى له نو ًما هني ًئا؟ يسمع املؤرخ احلزين هذا الكالم فيقول :وماذا يف أن تدخل
ً
وقليال من الراحة واللياقة بتحريك السيقان؟»((( .وهذا السلوك
معه إىل خمدعه وتأخذ إىل جانبه ِسن ًة من ال ّنوم
ليس إلاّ
عمت رشائح كثرية من املجتمع صارت تسعى إىل الربح
مظهرا واحدً ا من مظاهر روح االنتهازية التي ّ
ً
بجميع الوسائل ،املرشوعة منها وغري املرشوعة ،وخاصة غري املرشوعة ،مثل ترويج املخدرات وبيع اخلمر
تلخصها كلامت جاءت يف هناية رواية أبناء السحاب« :هم جيل األقايص،
والدعارة وغريهاّ ،
خلسة والسطو ّ
والضياع ،جتار ولك ّنهم بدون رصيد ،جيل صيادي ُ
املرتصدينَ ،ي ْصطادون ويصادون»(((.
الفرص
ورثة الفراغ َّ
ّ

الرزق إىل العمل السيايس نفسه ،قصد احلصول
إلاّ أن
ّ
االنتهازية قد تتجاوز هذه الطرق املعهودة يف احلصول عىل ّ
5
6
7
8

الواد ،ص .259
الواد،ص .259
الواد ،ص .262
حممد اجلا َبليّ  ،أبناء السحاب (تونس :مطبعة فن الطباعة ،)2010 ،ص .136
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عىل منصب مهم يف أجهزة الدولة .وهذا يف حد ذاته أمر عادي ومرشوع ،إلاّ أنه عندما يصدر عن مناضل يساري
خترج حتى ّ
تنكر جلميع القيم التي عاش عليها
كان يعمل عىل تقويض النظام ملّا كان ً
طالبا يف اجلامعة ،وما إن ّ
أهم املسؤولني يف وزارة
وناضل من أجلها،
ّ
فيتحول إىل مساندة النظام رغم معرفته بفساده ،ويصري واحدً ا من ّ
ويتعسف عىل رفقاء األمس يف مكافحة االستبداد ،فإن
الداخلية ،يقمع بدوره حتى زمالءه القدامى من الطلبة،
ّ
ذلك ُيعترب انتهازية َمقيتة .فهذا توفيق العايب يف رواية تراتيل آلالمها كان من أصدقاء دنيا يف اجلامعة« ،كانت
حق الشعوب يف العيش الكريم ،وعن حرية الرأي
تراه ّأيام اإلرضاب عن الدروس خيطب يف الطلبة
مدافعا عن ّ
ً
ومند ًدا بالرئاسة مدى احلياةُ ،فيلهب مشاعرهم و ُيغري اجلدد منهم باالنخراط يف احلزب الذي
وحرية املعتقدّ ،
(((
حتول إىل احلزب احلاكم ،فأسندت له مهامت مرموقة يف البالد .قصدته
خترج
قاضيا حتى ّ
ً
ينتمي إليه»  .وما إن ّ
يوم احتضار ّأمها وطلبت منه أن ُيفرج عن أخيها املعتقل حتى يتمكن من توديع والدته الوداع األخري .فرفض
طلبها خو ًفا عىل منصبه ،ومل َي ْك َت ِ
ف بذلك بل حتامل عىل مجيع املعارضني .وعندما شتم أمها أخذت تدافع عنها
ربت أوالدها عىل استقامة الرمح ونح َت ْتهم كام ُت ْنحت الصخور
ّ
سيدة رشيفة ّ
وتتهجم عليه قائلة« :خرضاء ّ
(((1
كل فرصةِ
ّ
والتنكر للاميض ،أفسدوا ّ
وقض ْوا عىل ّ
الذمم َ
الصلبة ،غري أن أمثالكم ّممن يتقنون «قلب الفيستة»
ُّ
(((1
األوحد وهمَ َّهم األكرب»  .عند ذلك يعاقبها عىل جرأهتا ،ويأمر
تغيري
ّ
جذري وحقيقي ،وصار املنصب شغلهم ْ
قهرا من دون أن ترى ابنها السجني.
زبانيته بسجنها يف َق ْب ٍو مظلم يف وزارة الداخلية .ومتوت ّ
األم ً

ِ
املوصل
ويف رواية أبناء السحاب نموذج آخر للشخصيات االنتهازية التي تستغل تر ّدي األوضاع لتتس ّلق الس ّلم
نسوية بدعوى الدفاع عن حقوق
إىل الوجاهة والغُ نم املادي .فهذه قمر تفارق زوجها ثم تنخرط يف مجعيات
ّ
تتحول إىل ّ
منظمة الشغيلة بدعوى الدفاع عن الطبقة الكادحة ،ثم إىل مجعية تعمل عىل املحافظة عىل
املرأة ،ثم
ّ
الصورية قصد الرتشح لعضوية جملس النواب ،ويف
وتوجت مسريهتا باالنضامم إىل أحد أحزاب املعارضة
ّ
البيئةّ .
تبتز عن طريقه أولياء التالمذة اخلائفني
األثناء مل تتوقف عن بعث املشاريع ا ُملربحة ت ََّوجتها بمعهد ثانوي خاص ّ
احلر الذي «يرى يف األحزاب حوانيت برع أصحاهبا يف جتارة
عىل مستقبل أبنائهم .وهي نقيض زوجها املثقف ّ
(((1
ً
مدخال لل ّتمظهر الكاذب وسو ًقا من االنتهازيات املفتوحة» .
وخ ْنق الشعارات ،ويف اجلمعيات الكثرية
الكالم َ
هل نضيف إىل هذه املظاهر كلها فساد بعض القضاة وقبوهلم الرشوة واللعب عىل تأويل القوانني لتعديل
أحكامهم لفائدة راشيهم ،أم نضيف التظاهر باملحافظة عىل البيئة والسامح لبعض املشاريع الصناعية بتلويثها ملا
للتدخل
سمي «املحسوبية» ،أي استعامل الوساطات واألقارب واألصدقاء
ّ
ّ
تدره من فوائد مادية ،أم نضيف ما ّ
لدى السلطة احلاكمة لقضاء مآرب ش ّتى ،كاحلصول عىل رخص التوريد والتصدير للمالبس املستعملة ،أو
رخص سيارات األجرة ،أو هتريب البضائع كالبنزين وغريه لبيعها عىل قارعة الطريق ،يف نوع من التجارة
كثريا ما تتناول بضائع غري صحية أو ذات خطر عىل األمن العام ،أو لتغيري مشاريع التهيئة العمرانية
املوازية ً
حد
وحتويل صبغة بعض العقارات حتى تباع بأسعار باهظة .إن قائمة التجاوزات اإلدارية ومظاهر الفساد ال ّ
هلا ،وليس من دافع لرت ّدي األوضاع االجتامعية واالقتصادية غري االستبداد السيايس يف ممارسة سلطة مطلقة
التعسف يف مجيع املستويات وعىل مجيع األصعدة.
قائمة عىل
ّ
9
10
11
12

رشيدة الشارين ،تراتيل آلالمها (بريوت :الدار العربية للعلوم نارشون ،)2011 ،ص .135
عبارة تونسية القصد منها ّ
والتحول إىل منارصة خصوم األمس.
التنكر للمبادئ
ّ
الشارين ،ص .140
اجلابليّ  ،ص .96
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العدد 2
خريف 2012

طبائع االستبداد

فصل منذ القرن التاسع عرش يف كتاب له
أخذنا هذه العبارة عن عبد الرمحن الكواكبي ( )1902-1849الذي ّ
املستبد ،بغية إصالح التعاطي مع السلطة .فكان ضحية أفكاره ،وعانى
ترصفات احلاكم
حيمل هذا العنوان مجيع ّ
ّ
ويالت القمع والسجن رغم نبل مقصده .فاالستبداد إذن ليس وليد العرص الراهن ،وال يقترص عىل نظام احلكم
ْ
يف تونس ،بل ُوجد  -ويوجد إىل اآلن – يف ّ
جل األنظمة العربية املعارصة .وكان الرئيس النعامن أبو النعيم يف
أي
واعيا هبذا الوضع ،لذلك كان
ّ
يستبد بشعبه مرتاح الضمري ،يقول يف نفسه« :إن ّ
رواية سنوات الربوستاتا ً
هيم أن ُيقال بعد ذلك إنه مستنري أو عادل أو مخُ لص لوطنه
حاكم عريب ال يستطيع أن حيكم إلاّ إذا كان
ًّ
مستبدا .ال ّ
ً
وطنيا ألننا نعيش
مستنريا أو
عادال أو
فاملستبد ال يمكن أن يكون
وشعبه .فهي إضافات وأوصاف ال معنى هلا.
ّ
ً
ً
مستبد،
ال يف القرون الوسطى ،وال ح ّتى يف مطلع القرن التاسع عرش .وهذه هي قناعتي العميقة رغم أنني حاكم
ّ
ولكن رضورات احلكم هي التي تمُ يل عىل حاكم يف العامل العريب رشوطها [  ] ...إنّ مجيع ّ
احلكام قد فشلوا يف
يعم ّ
يتقبلون
إسعاد الناس باستمرار ،وألن ما من «عدل» يف هذه الدنيا يستطيع أن ّ
كل الناس ،فإن هؤالء الناس ّ
املستبد بمثابة القدر أو ظل
تذمر أو شكوى حتى يصبح احلاكم الطاغية أو احلاكم
ّ
عىل مر التاريخ الطغيان بال ّ
(((1
اهلل عىل األرض إىل درجة التسابق يف تقديسه وإطالق بعض صفات اهلل عليه» .
ويف تونس بالذات وجدت جذور االستبداد منذ عهد البايات واالستعامر الفرنيس .فاالستعامر يتظاهر باحرتام
يطبقها إلاّ يف بالدهّ .أما يف مستعمراته ،فإنه ال يستنكف من جتنيد الشباب
احلريات وحقوق اإلنسان ،ولكنه ال ّ
السوريني .وإذا ما رفض أحدهم وصاح
بالقوة وإرساله إىل أملانيا للدفاع عن فرنسا أو إىل الشام ملحاربة إخوته
ّ
سالحا يف وجه أخ
يف وجه من جاء إلعالمه بذلك« :فرنسا ليست وطني ،ولن أدافع عن قضايا ظاملة أو أرفع
ً
مسلم»( ،((1فإنّه يؤخذ عنوة.
ومل ينقطع االستبداد بحلول دولة االستقالل والسيادة ،بل استفحل «فأقبلت جتثم عىل الصدور ،و َت ْل ِوي
احتج بعض طلبة
تدس الرتاب يف املناخري واألفواه ،وتُدخل أصابعها يف أماكن أخرى»( .((1وملّا
ّ
األعناقّ ،
التلوث املضرّ بصحة املواطنني ،والناتج من بناء مصانع خمالفة لقوانني البيئة ،ووزّ عوا عريضة عىل
اجلامعة عىل ّ
ّ
املتساكنني لتوقعيهاّ ،
وهددهتم بام هو
نكلت هبم ميليشيا احلزب احلاكم،
وافتكت األوراق ،وكسرّ ت األقالمّ ،
وأمر .وليس هذا غري مظهر واحد من مظاهر مصادرة احلريات ،فاالنتخاب يف دولة االستقالل والسيادة
أدهى ّ
شك ّ
ختول هلم املشاركة يف التصويت،
يل« ،ال إمساك فيه وال تشطيب» ،واملعارضون ق ّلام يتصلون بالبطاقات التي ّ
قررت
واالنخراط يف احلزب احلاكم إجباري لقضاء شؤون إدارية .وتتوجيًا هلذه السلسلة من صور
ّ
التعسفّ ،
[السلطة] ّ
حل مجيع األحزاب ،عقد وزراؤها االجتامعات العامة وجعلوا يقولون «بالدنا اليوم مقبلة عىل جهاد
األمة .اجلهاد لتحقيق فرحة احلياة .اجلدل السيايس مضيعة
آخر هو اجلهاد األكرب ،اجلهاد لبناء الدولة ،إلنشاء ّ
ً
مدخال ملصادرة
للوقت ،هذر ،ثرثرة ،هراء ،شقشقة أحناك ،نريد العمل ،ال يشء غري العمل [ .] ...كان ذلك
مجيع احلريات»(.((1
13
14
15
16

املتعدد ،)2011 ،ص .261-260
الصايف سعيد ،سنوات الربوستاتا (بريوت؛ تونسُ :عرابيا لإلعالم
ّ
الشارين ،ص 103
الواد ،ص .102
الواد ،ص .304
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التحول الثقايف والوعي السيايس اللذين انترشا بني فئات عدة من املجتمع التونيس بفضل التعليم
معنى ذلك أن
ّ
حتول يف السلطة تأخذمها يف عني االعتبار .فأخذت تفرض نفوذها وخياراهتا ،منها خيار
وتعصريه ،مل يواكبهام ّ
تترصف فيها
مشوه لنظام اشرتاكي مل يحُ تفظ منه إلاّ بافتكاك أرزاق الناس،
ّ
ما ّ
سمي «التعاضد» ،وهو تطبيق ّ
جنبا إىل جنب مع َع َم ِلته السابقني ،يتقاىض مثلهم األجر
الدولة
ّ
فيتحول مالك األرض إىل عامل عىل أرضه ً
نفسه .لذلك بادروا إىل بيع ممتلكاهتم وزياتينهم ودواهبم بأبخس األثامن لتهريبها من التأميم ،وعمد بعضهم إىل
التعجب:
فضلوا املواجهة –أو عىل األقل التفكري فيها -قائلني بمنتهى
شدة القهر ،إلاّ أن آخرين ّ
االنتحار بسبب ّ
ّ
«نتنازل للدولة عن زياتيننا ونعمل عندها أجراء! قد طال واهلل علينا العهد با َهل ْيعات ،إن مل نُطلق عليها البارود
أطلقت لنا الصرّ ف .كثرت اإلشاعات .انترش بني الناس أن الدولة ستنتزع املتاجر واملنازل والدواب واألنعام،
ألي كان ،يف ّ
حد للتأميم إلاّ عندما طاول َ
بعض
فال ّ
أي يشء»( .((1ومل يوضع ّ
ظل قانون التعاضد ،يف امتالك ّ
حق ّ
األعيان املتن ّفذين وأصحاب العقارات الكربى من أعضاء النظام احلاكم ،الذين كانوا قد استشعروا اإلقالع عن
التعاضد ،فرشعوا يف رشاء األمالك بأبخس األثامن قبل الترّ اجع بوقت قصري.
سمي دولة «العهد اجلديد» التي انقلبت عىل سابقتها وقامت عىل أنقاضها( ،((1فإنهّ ا وعدت الشعب
ّأما ما ّ
الرسي
جس النبض والتفاوض ّ
بتغيري جذري يقطع مع املايض واستبداده .إلاّ أنهّ ا «بعد أشهر طويلة من ّ
واختبار املوازين واملناورة بالوعود الكاذبة والعهود واملواثيق ،والتم ّلق والنفاق ،والترصحيات اخل ّ
البة(،((1
حد سواء ،و«انترشت روائح تعذيب وتنكيل
مألت السجون باملعارضني من اإلسالميني ومن
اليساريني عىل ّ
ّ
للتجسس
السابقة»( .((2واستعملت البوليس السيايس
ّ
وهتريب قيل ،مثلام كان دائماً ُيقال ،إنهّ ا مل تُعرف يف العهود ّ
حقيقيا عىل
خطرا
اإلسالميني؛ فقد شعر النظام أن هؤالء يمثّلون
عىل مجيع الناشطني السياسيني ،خاصة منهم
ّ
ً
ً
املجتمع احلديث وعىل السلطة ،فقام بحملة واسعة النطاق ودائمة للقضاء عىل حركتهم ،وضايق ّ
كل من ينتمي
حوله شبهة االنتامء إىل ِّ
إليهم ،وأصدر أوامر بـ«اعتقال ّ
منظمي املظاهرات واإلرضابات واملَسريات
كل من حتوم ْ
جمرد املشاركة فيها واالحتكاك بأصحاهبا وتنزيل أقىص العقوبات عليهم ح ّتى
واحللقات داخل املساجد ،أو ّ
(((2
أخبارا مفادها أهنم
فروج
ً
يكونوا عربة لغريهم»  .وقد وظف النظام اإلشاعة لتخويف الناس من امللتحنيّ ،
يدعون أن ً
الرسي واإلدارة وبعض أجنحة احلزب
يعدون النقالب عسكري ،وأنهّ م ّ
ّ
كال من اجليش والبوليس ّ
(((2
احلاكم وكذلك الشعب بأكمله يساندهم ،وأهنم ّ
خيططون ألعامل إرهابية ،وأهنم اكتشفت لدهيم أسلحة .
الزج بآالف السياسيني يف السجون هو التجاوز الوحيد للسلطة؛ فقد ورد يف رواية سنوات الربوستاتا
ومل يكن ّ
ختول أفرا ًدا قالئل احتكار ُرخص التنقيب عن النفط ،و«تفتح البالد ّ
لكل أنواع الصفقات
ذكر مراسيم عدة ّ
والعوملة واالندماج يف السوق العاملية» ،يف حني تدفع مراسيم أخرى ال تستند
املشبوهة باسم التنمية والتأهيل
ْ
 17الواد ،ص .63
 18الواد ،ص .340
هوة ّ
والسيايس :النخبة احلاكمة متباعدة ومتخاصمة ،وقد كفّت أن تكون كتلة
التفكك األخالقي
ّ
« 19كانت البالد تسقط شيئًا فشيئًا يف ّ
صلبة وم ّتحدة .وكام جفّت يف عروقها الدماء ،جفّت يف رؤوسها األفكار .»...الواد ،ص .92
 20الواد ،ص .340
التعسف يتمثّل يف اقتحام بيت أرسة خرضاء ،واعتقال ابنها غيث؛ إذ دامهوا احلماّ م
حي هلذا
ّ
 21الشارين ،ص  .74يف هذه الرواية مثال ّ
واقتادوه يقطر ماء ،ثم انقطعت أخباره مدة طويلة.
 22الواد ،ص .340
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إىل أي رشعية صن ًفا من الرشطة إىل ترهيب مجيع أفراد املجتمع بدعوى احلفاظ عىل النظام واألمن ،أو جتعل ّ
كل
من ينظم مجعية غري حكومية ،أو يكتب ً
مقاال عن التجربة الديمقراطية يف السنغال ً
مثال معاد ًيا للوطن وخائ ًنا
للبالد باسم عقيدة القانون والنظام(.((2

يامرس يف ّ
ظل حكم شمويل حيتكر مجيع
جليا أن االستبداد ال يعرتف بالقوانني وال بالدستور بل َ
وبذلك يظهر ًّ
السلطات ،ويصادر احلريات ،ويقمع ّ
حرية التعبري والتفكري
حترك للمطالبة باحلقوق املرشوعة ،وخاصة منها ّ
كل ّ
سافرا عىل أمن الدولة،
وتعد ًيا
لترصف احلاكم ن َْي ًال من املصلحة الوطنية،
وحرية املعتقد ،ويرى يف كل انتقاد
ّ
ّ
ً
ً
تصويرا دقيقًا لتهميش املعارضة
وإخالال بالنظام العام ،فينجح يف إسكات األصوات .ونجد يف الرواية التونسية
ً
املتمسكة بمبادئها وقيمها ،فتدفع ثمن إرصارها عىل
وحتويلها إىل بوق دعاية لفائدته ،باستثناء بعض األطراف
ّ
وتعذيبا ومحِ َ ًنا ش ّتى .وقام العهد اجلديد عىل شخصيات قليلة انحرص فيها النفوذ بعد
وح ْب ًسا
نفيا َ
ً
غالياً :
املقاومة ً
املسن ونظامه املتداعي اآليل للسقوط .وقد بدأت
تدرجييا ّممن ساهم يف االنقالب عىل الرئيس الشيخ
التخ ّلص
ّ
ً
دائرة السلطة تضيق شي ًئا فشي ًئا إىل أن انحرصت يف الرئيس اجلديد وزوجته ،ومستفيدين من أرستيهام عاثوا يف
طوا عىل أمالك الشعب وأمالك الدولة.
اقتصاد البالد فسا ًدا َ
وس ً
دائرة النفوذ :شخصيات نامية

موزّ ًعا عىل كامل
يف رواية سنوات الربوستاتا تصوير دقيق
لشخصية النعامن أبو ال ّنعيم .وقد جاء التصوير ّ
ّ
شخصية انطلقت من وضع ّأويل يف منتهى
الرواية يف شكل أفعال وأقوال وأحوال يمكن اعتامدها لرتكيب
ّ
قمتهّ ،
وحتولت إىل
فتنكرت ألصوهلا
التواضع ،وأخذت ترتقي
تدرجييا ّس ّلم الرقي االجتامعي إىل أن بلغت ّ
ّ
ً
ختوله بلوغ رتبة
الفساد واالستبداد .نشأ يف أرسة متواضعة ماد ًيا ،وانخرط يف اجليش من دون شهادات عليا ّ
سامية ،إال أن زواجه من ابنة أحد قادة اجليش برتبة جنرال ّ
مكنه من الصعود برسعة ،فشارك يف دورة تدريبية يف
فرنسا ،وعاد إىل تونس عاقدً ا العزم عىل بلوغ أعىل املراتب .ومل جيد لِ َلفْت االنتباه إليه أحسن من افتعال قضية
الضباط باإلعداد النقالب عسكري ،انتهت بتوريط ما ال ّ
يقل عن أربعة
مؤامرة عسكرية اتهّ م فيها جمموعة من ّ
ً
سفريا إىل فيينا،
ضابطا
عرش
ثم ُعينّ
ً
ساميا ُحكم عىل بعضهم بالسجن ّ
ً
املؤبد ،وعىل بعضهم اآلخر باإلعدامّ .
وسعى هناك إىل َلفْت انتباه الواليات املتحدة إليه يف نطاق االستعداد ّ
املبكر للفوز بأعىل املناصب؛ فعمل عىل
هتم صورته الشخصية يف
هتم النتائج العملية هلذه املبادرة بقدر ما ّ
تنظيم أول لقاء بني العرب واإلرسائيليني ،وال ّ
نظر أمريكا لع ّلها تقرتحه يو ًما ما ً
بديال من النظام احلاكم .ولئن مل تُفض مساعيه إىل نتيجة مهمة يف جمال احلوار
أوصل إىل املخابرات األمريكية صورة له
كسبا ً
كبريا عىل املستوى الشخيص؛ إذ ْ
العريب-اإلرسائييل ،فإنّه ضمن ً
خصوصا .فقد بدا هلا يف
مرشقة ومثالية ،بالنسبة إىل مرشحيها للسلطة يف العامل الثالث عمو ًما ،ويف البالد العربية
ً
وخريج إحدى الك ّليات العسكرية يف أمريكا ،ثم هو ينتمي إىل جيل
صورة «عسكري منفتح ،يتك ّلم اإلنكليزيةّ ،
اإليديولوجيني العروبيني،
املؤسسني يف العامل العريب ،وال هو من جيل
خمرضم وثقافة خمرضمة .فال هو من جيل ّ
ّ
املتطرفني أو املزايدين .باختصار فإن واشنطن يمكنها أن تضع أيدهيا يف أيدي هذا الرجل لع ّله يلعب
وال هو من
ّ
دورا قياد ًيا يف بالده»(.((2
ذات يوم ً
 23سعيد ،ص .212
 24سعيد ،ص .86
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فحدد لنفسه هد ًفا آخر هو معرفة النوايا احلقيقية لالجتاهات اإلسالمية ،املتطرفة منها واملعتدلة،
ثم نُقل إىل لندنّ ،
الرسي ونشاطها العلني ،فتغلغل يف أوساطها ملعرفتها من
جيدً ا ملامرسة نشاطها ّ
التي وجدت يف لندن مكانًا ّ
الداخل ،وخرج بنتيجة مل ّ
يتفطن إليها األمريكيون أنفسهم ،وهي أن احلركات اجلهادية كانت تستهدف عرب
املشاركة يف حماربة السوفيات يف أفغانستان ،بمساندة أمريكا ،العا َمل العريب نفسه .لذلك أخذ يرسل إىل بالده
ّ
املحذرة من اخلطر اآليت من أفغانستان .وقد أكّ د التاريخ حتليالته وتوقعاته ،فرصنا نرى اليوم قدماء
التقارير
حررها «الربيع
املقاتلني يف أفغانستان من السلفية اجلهادية ينرشون الرعب ويامرسون العنف يف البلدان التي ّ
العريب» ،وحياولون نسف البناء الثقايف واحلضاري الذي حقّقته احلداثة طوال نصف قرن ،والقضاء عىل حرية
املقدسات.
اإلبداع وسائر
احلريات األخرى بدعوى االعتداء عىل ّ
ّ

يتصيد الفرص للعودة إىل بالده إلنجاز بقية مرشوعه اهلادف
وبعد التأكّ د من النتيجة التي وصل إليها ،أخذ
ّ
مقر
إىل االستيالء عىل السلطة .فسنحت فرصة ثمينة متثّلت يف حرق جمموعة من شباب االجتاه اإلسالمي ّ
وزيرا للداخلية،
مديرا لألمن الوطني ،ثم
وعينه
ً
ً
احلزب احلاكم يف باب سويقة وقتل حارسه .فدعاه رئيسه ّ
أس َكره فطمع
وزيرا أول ،فاقرتن بذلك مصريه الشخيص بمصري بالده .وكان نسق الصعود
ثم
رسيعا ًّ
ً
جدا ْ
ً
ِ
هترؤ
يف املزيد ،وأنس يف نفسه القدرة عىل ذلك ،ورأى احلكم يف متناوله ثمرة ناضجة آن قطا ُفهاّ ،
خاصة بعد ّ
صحته ،وشيخوخته ،وسيطرة بعض بطانته عليه .فحاول أن يقنع نفسه
سلطة مؤسس الدولة ،وتدهور ّ
ويقنع غريه بأن إطاحة الرئيس الشيخ متثّل إنقا ًذا للبالد من الفوىض .وتس ّلح بالعزيمة ،وأقدم ،بمساعدة ث ّلة
من أصدقائه ،عىل تدبري االنقالب عليه ،وإقصائه عن القرص الرئايس إىل ما يشبه السجن يف مسقط رأسه ،إذ
عزله عن أرسته وأصدقائه ومساعديه.
وكان اكتسب ثقة رئيسه منذ أن تولىّ إدارة األمن الوطني ،يوم ك ّلفه بالنظر يف ّ
ملف املنشقّني عن حزبه ،فعرض
حريتهم
عليه مجلة من املقرتحات بعضها له وبعضها اآلخر إلحدى عشيقاته .األول يتمثّل يف ال ّتضييق عىل ّ
ومنعهم من االتصال بعضهم ببعض حتى يحُ َْرموا من التنسيق بينهم ،والثاين يقترص عىل فتح ملفاهتم املالية
والتجارية وتسليط سيف اجلباية عليهم ،والثالث – وهو األهم  -متكينهم من حزب معارض ُيظهر الرئيس
ّ
يف صورة احلاكم الديمقراطي يف بالد العرب ،ويكسب بالده صفة االنفتاح السيايس يف العامل الثالث ،وخيتم
مقرتحاته ّ
حمذ ًرا« :وعىل ّأية حال ،فإن مل نصنع نحن املعارضات ،فإهنا ستصنع نفسها وعندها تصبح خطرية»(.((2
وبالطبع اختار رئيسه املقرتح الثالثّ ،
ومكن خصومه السياسيني من حزب معارض ال يمثّل خطورة كبرية عىل
نظامه .وهذا الدهاء السيايس هو نفسه الذي ّ
حتصل عليها حتى أخذ
مكنه من االستيالء عىل السلطة .وما إن ّ
الرباقة التي رسعان ما ّ
والتفسخ األخالقي يف سلوكه
مفض ًال مسالك االستبداد
يتنكر هلاّ ،
ُيكثر من الوعود ّ
ّ
اليومي خاصة يف ما له صلة بعالقته باملرأة .فقد أظهرته الرواية زير نساءّ ،
متزو ًجا وله
متعطشً ا للمتعة« ،كان ّ
ً
وابتزازهن وكذلك إمهاهلن»(.((2
وقادرا عىل خداعهن
معارشا للنساء،
بنات ،ثم إىل ذلك ك ّله كان
ّ
ً

الدمقيس أو فاتن خوجاين أو
قدمتها له إحدى عشيقاته ،نجالء ّ
تعرف إىل نجالء احللواينّ ،
ويف هذه الظروف ّ
ِ
«دوخت نصف دزينة من رؤساء العرب»،
سيدة أعامل ّ
فاطمة أو مسز فات ،وك ّلها أسامء للمرأة عينها التي كانت ّ
وقدمت له صدي َق َتها
مهمة خاصة إىل اسطنبولّ ،
وقوة الذاكرة ،وقد جعلت النعامن يرسلها يف ّ
تتميز باملكر واجلرأة ّ
ّ
 25سعيد ،ص .91
 26سعيد ،ص .42
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ّ
يم بك  ..إذا حدث ذلك فلن خترج ساملًا»( ،((2وهذا
وحذرته من عواقب التع ّلق هبا« :أخاف أن تهَ يم هبا أو تهَ َ
تعرف إليها تغيرّ ت حياته وحياة البالد تغيرّ ً ا جذر ًيا .فقد كانت هي األخرى متزوجة وهلا
توقّع يف حم ّله؛ إذ منذ ّ
تزوجها يف شهرها الثاين ،إذ عارشته قبل الزواج ما ال
بنات وعالقات ّ
متعددة مع رجال آخرين .وكانت حني ّ
ّ
يقل عن مخس سنوات .وما إن أنجبت له ولدً ا َذ َك ًرا حتى رفعت يف سقف طموحاهتا وصارت تريد خالفته يف
العد التنازيل.
رئاسة البالد .ومنذ تلك اللحظة بدأ ّ
كانت عالقة الرئيس النعامن بشعبه ّأول األمر قائمة عىل الوهم؛ إذ جعل أبواقه الدعائية توهم الناس بأن رئيسهم
سليل الشعب ،وأنه جاء ليعيد إليه ما فقده يف عهد سلفه من كرامة وحرية وفرحة احلياة .ولكنه رسعان ما
ّ
تنكر له وصار ينظر إليه باحتقار ويقسو عليه هبذه العبارات" :والشعب الذي حكمته بقسوة ،كان قد سماّ ه
شعبا من الغبار :ال قبائل وال طوائف وال أحزاب وال أق ّليات وال حتى مرجعيات ثقافية
زعيمه السابق ً
مدجنة ومنشطرة ،تعاين من اإلعياء واجلفاف .لذلك فإن تفكريهم
راديكالية ...إسالمهم فولكلور ،ولغتهم ّ
مضطرب وقناعاهتم مهزوزة ..يمكنني القول إنه ليس ثمة شعب يف هذه البالد ،بل ثمة جمموع هائل من األفراد
أغلبهم مرىض بال ِّنف ُْروزّ .
حد ذاته ،لكنه كالطبل األجوف [ ]...لقد حكمت
كل واحد منهم يعتقد أنه دولة يف ّ
بالبطش والقسوة مع أن ذلك مل يكن رضور ًيا ،ولكنني كنت أقصد ذلك لكي أجعلهم خيافون حتى من نواياهم
ً
مسؤوال
يقر بأهنم ليسوا إلاّ صناعة بوليسية ،صنعهم ملّا كان
وختيالهتم وأخالقهم"(ّ .((2أما
ّ
األصوليون ،فإنه ّ
جمرد سالمل
عن األمن يف العهد السابق وواصل التنبيه إىل خطورهتم ،وهو يعرف ّ
جيدً ا أهنم «مساكني ،ضحاياّ ..
للصعود إىل السلطة واجلاه»(.((2
يدب إليه ،وبدأ يفقد هيبته ،خاصة بعد أن طلبت منه زوجته أن يتخلىّ هلا
لكن بعد عقدين من احلكم ،بدأ السأم ّ
جدا ،وأن رسطان الربوستاتا صار
روجت بني الناس أنّه مريض ًّ
عن الرئاسة .وحلثّه عىل ترشيحها ومساندهتاّ ،
غضبا شديدً ا أول األمرّ ،
أقر بعدم فهمه لطموحاته يف
هيدد حياته ،فغضب
ّ
ً
وفكر يف التصالح مع شعبه بعد أن ّ
ً
طويال ،إذ رسعان ما بادر رئيس املخابرات إىل تسميمه ،يف
احلرية والكرامة والشغل .ولكن هذا الرت ّدد مل يدم
ّ
تواطؤ من عشيقته كبرية اخلدم.
جيرنا إىل ضبط مالمح شخصية السيدة األوىل لفهم ّ
والتمزق يف مواقف النعامن .إهنا هي
كل هذا الرت ّدد
ّ
وهذا ّ
ً
أيضا سليلة أرسة متواضعة ،أحبت أن تنتقم ملا عاشته من حاجة يف طفولتها وشباهبا ،وأن تتس ّلق درجات الس ّلم
تفسخ أخالقي .وما
االجتامعي برسعة .ومل جتد أحسن من إغواء الرئيس النعامن نفسه رغم ما اشتهر به من ّ
إن حققت غايتها تلك ح ّتى رشعت يف مجع ثروة طائلة وهتريب األموال وتبييضها ،مشجعة إخوهتا الكثريين
ّ
وتوجه
تتحكم يف إرادته
عىل هنب مال الشعب بش ّتى الوسائل ،مستغ ّلة سلطة زوجها ،وصارت شي ًئا فشي ًئا
ّ
وتتدخل يف شؤون الدولة ،وتوعز إليه تعيني أتباعها عىل رأس مسؤوليات كربى ،وعزل من ال جياري
سياسته
َ
(((3
طموحاهتا  .وما طموحها غري احلصول عىل الرئاسة نفسها .وقد نشأت فكرة الرتشيح لرئاسة البالد يوم
قرأت مقا ً
خلوها من العنرص النسائي ،فأحبت أن تكون أول
ال عن السلطة يف البالد العربية أكّ د فيه صاحبه عىل ّ
 27سعيد ،ص .21
 28سعيد ،ص .255
 29سعيد ،ص .231
ّ
إنّ
يتم بني املطبخ واملخدع ،ويف صالونات احلالقة والتدريب عىل الرقص،
البالد
سياسة
رسم
قال
ي
أن
ه
ل
ك
ذلك
« 30واألدهى من
ُ
ّ
وحتت تأثري حفنة من العاهرات واملخ ّنثني ومطريب الفنادق .»...سعيد ،ص .165
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ّ
رئيسة لدولة عربية يف العرص احلديث ،وبدأت ّ
وتشكل لنفسها صورة مرشقة يقبلها اجلميع يف
ختطط وتناور
وخريية ،فصارت تدشن يف مطلع ّ
كل
اجتامعية
ظ ّنها .فأحاطت نفسها ببطانة تشري عليها باإلرشاف عىل مشاريع
ّ
ّ
سنة هجرية مسجدً ا جديدً اّ ،
املتطرفة ،وجعل
منيعا وحصي ًنا عىل ال ّتيارات اإلسالمية
وشكل ذلك الربنامج ر ًدا ً
ّ
رئيسا مؤم ًنا يف عني شعبه ،فيام جعل من السيدة األوىل سيدة ملتزمة
من الرئيس امل ّتهم بالزندقة ومعاداة اإلسالم ً

بالتسيب والفساد األخالقي»( .((3ثم أخذت شي ًئا فشي ًئا «تكشف لآلخرين عن
بدينها بعد أن كانت ُم ّتهمة
ّ

سد الشغور ،وهو
طموحاهتا
البد من التفكري يف ّ
الرئاسية» ،فأشاعت أن الرئيس أهنكه رسطان الربوستاتا ،وأنه ّ
ّ
ما أثار غضبه ،خاصة بعد تراجع املرض وشعوره باملقدرة عىل الرتشح لوالية إضافية ،وحتوير الدستور ح ّتى
يصري مطابقًا لطموحاته .إال أن هذا كله مل ّ
يفل من عزمها ،بل رشعت تستعرض خمتلف منافسيها عىل الرئاسة،
مجيعا حتى تبقى املرشحة الوحيدة .وهؤالء ال خيرجون عن دائرة أقارب زوجها :صهره
وتسعى إىل حتييدهم ً
أحب الناس إليه .ورغم ذلك ّ
مجيعا والتخليّ ً
أيضا
متكنت من إقناعه بالتخليّ عنهم ً
وابن أخته وابن أخيه ،وهم ّ
عن السلطة لفائدهتا ،فاعرتف بذلك ً
حبي الكبري هلا
قائال« :إنّني ُم ْر َغم عىل ترك احلكم لزوجتي .فأنا عالوة عىل ّ
لدي ابن قادر عىل خالفتي ،كام ليس أمامي من يستحق هذا املنصب من بعدي أو
والذي ال ينضب أبدً ا ،ليس ّ

من حيْفظ كرامتي يف ما تبقّى من حيايت»(.((3

اقتناعا بقراره هذا يوم حمَ لت زوجته بابن َذ َكر عن طريق األنابيب واإلخصاب االصطناعي،
وازداد الرئيس
ً
َ
يرحب الغرب بنقل السلطة طواعية إىل امرأة ،وهو ما
هديتها بإهدائها
العرش نفسه .وقد توقّع أن ّ
ّ
فأحب أن ير ّد ّ

مل حيدث قط يف التاريخ العريب املعارص ،فتك ّفل بوضع السيناريو اآليت« :حاملا تلد نجالءُ ،ي ْف َت َتح مؤمتر استثنائي
للحزب احلاكم ،فيقع ترشيحها باإلمجاع .بعد ذلك تُشَ َّكل حكومة تعمل بالتنسيق مع نجالء حتى فرتة الدخول

يف االنتخابات .وقبل االنتخابات بقليل يعلن النعامن عن انسحابه من احلكم بسبب تعاظم املرض ،فيفسح
املجال النتخابات أكثر نزاهة من ّ
كل االنتخابات السابقة .يدخل منافسون متفق عليهم إىل حلبة املنافسة مع
نجالء أي أم النعيم ،مرشحة احلزب احلاكم وزوجة الرئيس املتخليّ  .ستفوز باألغلبية وتصعد إىل اخلالفة بنسبة

ال تزيد عن  % 70حتى ال تصبح منذ أول يوم حلكمها مثار هزل ونكات وتشنيعات»(.((3

ولكن حدث ما مل يكن يف احلسبان؛ إذ َعمد رئيس خمابراته سلامن عبد العظيم إىل تسميمه بمساعدة عشيقته
كبرية اخلدم التي تحَ ظى بثقته وثقة زوجته ،واستوىل عىل السلطة وجعل من هذه العشيقة السيدة األوىل .وهذا
بالطبع خمالف للواقع ،ولكن الرواية ليست مطا َلبة بنقل الواقع ،خاصة أهنا ُكتبت – يف ما يبدو– قبل الثورة.
يتصور أن أغلبية الشعب الصامتة
لذلك عمد الكاتب إىل هناية يراها مالئمة ملنطق احلوادث كام يعيه .ولع ّله مل
ّ
كانت عىل حافة االنفجار نتيجة االختناق الذي أصاهبا بسبب االستبداد وتكميم األفواه سنوات طويلة .لذلك
نظرية االنعكاسّ ،
وفكرنا يف اجلدلية القائمة
فاجأت الثورة اجلميع يف الداخل واخلارج .هلذا السبب استبعدنا ّ
نظرية لوكاتش وغولدمان.
بني البنية االقتصادية واالجتامعية والبنية الروائية املتو ّلدة عنها يف ّ

 31سعيد ،ص .185
 32سعيد ،ص .264
 33سعيد ،ص .276

96

العدد 2
خريف 2012

جدلية ال ُبنى
لو نظرنا يف الوقائع والشخصيات التي انبنت عليها الروايات املعتمدة نظرة تأليفية لظهر لنا واقع احلوادث
ّ
متشظيا ال حيكمه منطق تارخيي تنتظم بمقتضاه احلركة الدرامية .وقد أربكت العوملة املجتمعات
متفك ًكا بل
ً
سياسيا وجتار ًيا ،وكادت تنسف خصوصية املنظومة
النامية ،كام أربكت اقتصادها وأنشأت فئات انتهازية
ً
الثقافية والقيمية واحلضارية .ومن ناحية أخرى ،فإن تعقّد احلياة يف املدينة العربية وما يتصف به معامرها من
متعدد العنارص
تنوع وخلط بني األساليب
املعامرية يفتقران إىل االنسجام والتناغم ،قد تو ّلد عنهام نسيج روائي ّ
ّ
ّ
جيمع – كاملدينة – بني الرتاثي واحلديث ،متثّل َسداه لغة هي نفسها مزيج من سجالت لغوية خمتلفة فيها جتميع
ملعاجم وأساليب متنوعة قد يفيض حتليلها إىل بيان مدى التناسق والتناغم بينها.
وقد رأينا أن نقترص عىل اخلصائص البنيوية املشرتكة بني الروايات اخلمس ،التي هلا عالقة جدلية بخصائص
البد من نسفه
تقريبا ،وهي فرتة
البناء املجتمعي يف الفرتة نفسها
التحول من نظام استبدادي غاشم كان ّ
ّ
ً
الترصف يف سيرْ ه
حرية الفرد وكرامته .فللبناء الروائي عالقة متينة بطبيعة الزمان ومدى
ّ
واستبداله بآخر حيرتم ّ
ً
حيول وجهته عىل
األفقي؛
يميزه من استباق واسرتجاع ،فإن من شأن تر ّدده بني الواقعي وال ّتخيييل أن ّ
ففضال عماّ ّ
ارتباكا يظهر بوضوح يف ّ
ّ
ً
وتشظيه .وقد صار من النادر وجود كاتب روائي ال يعمد
تقطعه
نحو جذري ،ويدخل
ّ
متيز الرواية التارخيية والرواية الواقعية والرواية الرومنسية ،وبصفة عامة مجيع
خطية الزمن التي كانت ّ
إىل كسرْ
الروايات التقليدية املطمئ ّنة وامللتزمة بمنطق زمني واحد ال تحَ يد عنه.

فرواية سنوات الربوستاتا ً
متخيل هو «املنطقة الوسطى بني اجل ّنة
مثال تنطلق يف فصلها األول من مكان غريب ّ
ويسميه أحيانًا «حديقة التوبة» وأحيانًا أخرى «املَ ْطهرة» ،وهو
يسميها الراوي ،وهو يقصد الربزخ،
ّ
والنار» ،كام ّ
تعريب حر ّ
مفضل لكل رسد ختيييل يتع ّلق بام بعد
يف للكلمة الفرنسية  .purgatoireوهذا املكان هو مكان ّ
املعري ،ومن قبلها يف رسالة التوابع والزوابع
املوت وما يصحبه من بعث ،نجده يف رسالة الغفران أليب العالء ّ
البن شهيد األندليس ،ثم يف الكوميديا اإلهلية لدانتي .معنى ذلك أن الرواية تبدأ بعد موت مجيع الشخصيات
والتقائها يف مكان آخر وزمان آخر ،تتذكّ ر فيهام ما حدث هلا يف احلياة الدنيا .وبذلك خترتق الرواية املكان
جمرد من مجيع النعوت واألوصاف .فالرواية بأكملها تقوم
والزمان ً
معا وحت ّلق يف زمن أسطوري عجيب ومكان ّ
مكم ًال ملا جاء
تطور حوادثها عىل لسان الالحقني ُيعترب ّ
عىل التذكّ ر واسرتجاع حياة الشخصيات يف الدنيا ،وإن ّ
عىل لسان السابقني ولسان حاهلم يقول« :أنتم السابقون ونحن الالحقون» .ويف الفصل األخري نعود إىل الربزخ
من جديد فتكتمل الدائرة ،ويكون العود عىل بدء مذكّ ًرا بمكان الرسد املختلف عن مكان احلدث .وتستهل
األم خرضاء والبحث عن مكان مناسب لدفنها
رواية تراتيل لرتحاهلا لرشيدة الشارين من هنايتها املتمثّلة يف موت ّ
يف مقربة الز ّ
الج .وهي تظهر يف هذه النقطة الزمنية وهذا املكان بالذات ،نكرة ال نعرف شي ًئا ال عن حياهتا ،وال
عن شخصيتها ،وال حتى عن سبب وفاهتا .وتبدأ مع هذا احلادث اخلتامي واالفتتاحي يف الوقت نفسه مالمح
وشدة
وشدة إعجابه
بشخصيتها وحزنه عىل فراقها ،وابنتها دنيا ّ
شخصيات أخرى يف الظهور :زوجها األرمل ّ
ّ
تقريبا عىل مجلة
تع ّلقها هبا ،وأبناء آخرون وبنات أخريات نعرف يف ما بعد أنهّ م عديدون ،و ُيبنى كامل الرواية
ً
من االسرتجاعات تبينّ عالقة ّ
كل منهم هبا وموقفها البطويل من حمنهم وما عانوه من تس ّلط واستبداد وبطالة
وترتجم أحيانًا أخرى يف صورة
طابعا عني ًفا،
َ
وهتميش ،وما نتج من ذلك كله من ردود فعل نضالية ت ّتخذ أحيانًا ً
التعسف والظلم .ويف ّ
كل مرة تنكشف مالمح جديدة
رسي وانتامء إىل بعض احلركات الرافضة ألوضاع
نشاط ّ
ّ
إلحدى الشخصيات أو تفاصيل جديدة لبعض احلوادث ،أو َلبِ َنة جديدة يف بناء معامر الرواية.
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وقد ينطلق أحد الرواة من الزمن احلارض ويعود بالتدريج إىل ماض بعيد ،فيوضح ظروف زواج خرضاء،
أو إىل ٍ
الريف ّ
وجتذر معاناهتم منذ عهد االستعامر ،فيسري الزمان عىل هذا
ماض أبعد ،فيذكّ ر بنزوح قومها من ّ
تبعا
النسق من املراوحة بني الراهن واملايض بمختلف مستوياته ،من القريب إىل البعيد إىل األبعد ،وبالطبع يتغيرّ ً
لذلك فضاء احلوادث ،وتكون املراوحة بني البادية والريف واملدينة موازية للمراوحة بني خمتلف ال ّنقط الزمنية.
وتكون هلذه املراوحة املزدوجة وظيفة أساسية تتمثّل يف تسليط أضواء مفسرّ ة ألحداث احلارض .وما كان الراهن
معقوال من دون هذه األضواء الكاشفة حلقيقته يف وعي ِ
ً
حد سواء .وبذلك تبدو بنية
املرسل
يبدو
واملتقبل عىل ّ
ّ
الرواية متامسكة رغم ّ
تشظي أزمنتها وعدم تسلسل حوادثها ،إذ حيكمها منطق داخيل هو الذي ُيكسبها داللتها
وينتج معناها ،ويثبت بام ال يدع ً
ِّ
متفجرة وبنية روائية ظاهرها
جماال
للشك العالق َة اجلدلي َة بني أوضاع اجتامعية ّ
ّ
التشظي وباطنها التناسق والتناغم.

وما استرشاف املستقبل الذي نجده يف بعض مواطن الرواية إ ّ
ال سليل هذا املنطق الداخيل .وقد حصل ذلك يف
نطاق وجود أزمنة ثالثة متضافرة بصورة عجيبة عن طريق الذاكرة وما ختتزنه من مشاعر وأفكار وحوادث؛
فدنيا كانت داخل سجنها يف أحد أقبية وزارة الداخلية ،تعاين تبعات انتهازية أحد زمالئها القدامى يف اجلامعة
مر بمحنة مماثلة يف فرتة تارخيية سابقة،
ومعاقبته هلا ألهنا جترأت عىل «مقامه السامي» ،فتذكّ رت ّ
عمها الذي ّ
فتخيلته يبشرّ ها بمستقبل مغاير ينهار فيه جدار
ووجدت ً
شبها ً
كبريا بني موقفها من السلطة وموقفه الرافضّ ،
سريتد اخلوف ذات يوم ،ولن تعود
جديرا بالبقاء.
حقيقيا
«احلرية ستجعل منك كائ ًنا
اخلوف وتسوده احلرية:
ّ
ّ
ً
ً
الزور والظلم والبهتان كام
آراؤنا
قوية وهادرة عىل شفاه األحرار ،وستمحو احلقيقة ّ
ً
أرسارا ،وس ُتو َلد الكلامت ّ
(((3
يمحو ضوء النهار ظالم الليل» .

تقريبا ،حيث يمثّل احلادث املروي يف
ّأما رواية أبناء السحاب ملحمد اجلبايل ،فإنهّ ا تبدأ من منتصف احلكاية
ً
تدرجييا ثم مواصلة ما حدث بعده من وقائع متناسلة منه .وبقدر
بقية الفصول ح ّله
الفصل األول ً
ً
لغزا كان عىل ّ
حد االكتظاظ والكثافة .و ّمما زاد النسق
كبريا يف النهاية بلغ ّ
ما كان نسق األحداث بطي ًئا يف البداية ،كان ال ّترسيع ً
ُ
ازدواجية الفصول الظاهرة يف رواية احلادث وإتباعه بصداه املأخوذ من األمثال
بط ًئا يف أغلب مراحل احلكي،
ّ
وتتعطل لتفسح املجال لتعليقات من
الشعبية .فام إن ينتهي الفصل ويبدأ الصدى حتى تتوقف احلركة الدرامية
حدا يف صورة ثابتة ،عىل الطريقة السينامئية.
الرتاث الشعبي ،تنري احلادث ال حمالة ولكن بعد أن تضع له ًّ
بداية الرسد امرأة طموح تسعى إىل الرتشح لعضوية الربملان ممثِّلة للحزب الذي تنتمي إليه ،وهنايته ّ
تفكك أرسة
ّ
والتفكك.
متكونة من األب واألم واالبن والبنت ،حتى لكأن الرواية ُكتبت لبلورة هذه اجلدلية بني االنتهازية
ّ
ِ
وتاليا إىل أزمنة أخرى سابقة والحقة ،مسرتجعة ومست ِ
رشفة،
وما بني البداية والنهاية عودة إىل بدايات أخرىً ،
خلية
ومع ِّلقة ،ولكنها
مفسرِّ ة ُ
ّ
تصب مجيعها يف حكاية واحدة ال فصل فيها بني مصري األرسة ،وهي أصغر ّ
اجتامعية ،ومصري البالد بأكملها ،وهي مجاع اخلاليا االجتامعية واألرس الفكرية والتيارات الثقافية وغريها،
السطحية
ّ
تقدم متضافرة ومتزامنة أحيانًا ،أو متتابعة أحيانًا أخرى يف غري نظام الرسد ومنطقه الداخيل ،و ُبناه ّ
تشظي املجتمع ّ
املتشظي ّ
املتفكك واملتو ّلد عن ّ
ّ
وتفكك األرسة وفوىض األنساق
والعميقة اخلاضعة إليقاع الزمن
شخصيتها بمعزل
والسيدة .بداية الرسد زوجة تنفصل عن زوجها وتبني
االقتصادية ،وطغيان العوملة السائدة
ّ
ّ
احلر .وهنايته ّأم موزّ عة بني السجن ،حيث يقبع ابنها امل ّتهم باالعتداء عىل ابن
عن أفكار طليقها املثقف اليساري ّ
 34الشارين ،ص .150
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سلفي ،ومستشفى األمراض العصبية ،حيث يقيم طليقها بعد تعنيف جاره الوصويل له،
جاره وباالنتامء إىل ّتيار
ّ
ِ
واملصحة التي تعا َلج فيها ابنتها من اهنيار خطر بسبب إدماهنا املخدرات .وما بني هذه البداية وتلك النهاية يسيل
ّ
ّ
ومتقط ًعا بحسب احلاجة إىل بلورة احلدث وما يقرتن به من داللة.
أفقيا
الزمن ً
إال أن بنية الزمان تستعيد منطقها وإيقاعها املنتظم يف رواية روائح املدينة حلسني الواد .وقد نعتها أحد النقاد بـ
(((3
املتمردة عىل الرواية .أضاف
أصح ما يمكن أن توصف به هذه «الرواية»
«لوحة
ّ
جدارية» ( ، )Fresqueوهو ّ
ّ
التحوالت االجتامعية
ور َصدَ مثل عالمِ اجتامع
مر العصور [َ ،]...
ّ
الناقد« :ت ََص َّو َر [واضعها] سرية مدينة عىل ّ
والسياسية والثقافية لدى فئة من البرش ،أو عامل إناسة (أنثروبولوجيا) يبحث يف أعراق وعادات ومعتقدات
التحوالت
ختص أهايل مدينة وال كل املدن»( .((3فالغاية التسجيلية إذن تطغى عىل الغاية اإلنشائية ،ورصد
ّ
ّ
الفن الروائي نفسه .لذلك جاء الزمان ّ
نسبيا
خط ًّيا ال كرس فيه
ُي َّ
قدم عىل ّ
ألفقيته .وملا كان هذا النص ّ
املطول ً
ّ
باجلدارية ،فإنه خيضع ملنطق زمني خمتلف يواكب أسلوب
فن الرسم التشكييل ،إذ ُش ّبه
قريبا من ّ
ّ
( 363ص) ً
فن النقش كام نجده يف
الرسم ولكن ليس الرسم التجريدي أو التكعيبي أو االنطباعي ،بل هو أقرب إىل ّ
يتكرر فيها عىل سقوف البيوت والقصور واملساجد الشكل أو «املوتيف»
الزخرفة األندلسية واملغربية ،التي ّ
النص إىل س ّتة عرش ً
فصال مرقّمة وغري معنونة ،يتغري املكان فيها بتغيرّ املوضوع
قسم ّ
نفسه وال ّت ْوريقة نفسها .فقد ّ
يف ّ
فنتحول من موضع إىل آخر ،من اجلامع القديم إىل معارص الزيتون ،إىل
كل منها داخل املدينة الواحدة،
ّ
واآلجر ،إىل احلماّ م ،إىل حارة اليهود ،إىل
األسواق ،إىل املاخور ،إىل حوانيت األسل واحللفاء ،إىل أفران الفخار
ّ
السبخة ،أو إىل عقول الرجال وروائح النساء .ويف ّ
كل فصل تتغيرّ الروائح ولكن الزمن يسري حسب التقطيع
يتقدم الزمن وال احلوادث ،وال
ذاته ،من عهد االستعامر ،إىل عهد االستقالل والسيادة ،إىل العهد اجلديد ،فال ّ
مرة واحدة ثم خيتفيً ،
تاركا املكان لوجوه أخرى ومواقف أخرى .وبقدر
تتطور
ّ
ّ
الشخصيات ،إذ َيظهر أغلبها ّ
كثرة األوصاف والتفاصيل ،تكون ق ّلة احلوارات والتواصل بني الشخصيات.
ّ
ولعل هلذه األسباب مل يثبت الكاتب وال النارش وال صاحب سلسلة «عيون املعارصة» لفظة «رواية» ال عىل
وفن املقامة ،فجعل
الغالف وال بني دفتيه .لذلك وجد مقدِّ ُمها صالح الدين الرشيف صلة قريب بني هذا الكتاب ّ
الروض الفاوح يف مقامات الروائح ،عىل غرار عنوان كتاب النفزاوي الشهري نزهة
ّ
ملقدمته هذا العنوان الطريف ّ
ٍ
ُ
تزيت يف رواية ،ويف ّ
رحيل َراو أما َمه مرآتُه
كل مقامة
اخلاطر يف الروض العاطر .قال« :هي ّ
ست عرشة مقامة ّ
املؤرخ احلزين ،بصوته الرصني ،حينا بعد حني،
املقعرة ا ُمل ْحدَ ْو َد َبةّ ،
ّ
املشوهة ّمما ال يقوله ّ
يقص ما تراه يف شاشتها ّ
(((3
َ
وصمته امل ّ
املقدم يتالىف ما فات الرواية/
وشى بنغمة احلنني ،إىل الطلل
الندي من ومهه اجلنني»  .فها هو ّ
ّ
واحلق أن تشبيه فصول الكتاب بمجموع مقامات ال يستقيم إ ّ
ال يف عنرص
املقامة من سجع فيصنعه يف نثره.
ّ
الزمنّ .
فكل كتاب من كتب بديع الزمان اهلمذاين واحلريري وابن األشْ ترَ ُْك ّوي األندليس يتضمن مخسني مقامة
ليس بينها ذلك التسلسل الزمني الذي نجده يف الرواية أو السرية أو حتى احلكاية اخلرافية ،بل الزمان فيها دائماً
عود عىل بدء ،يتغيرّ املكان وتتغيرّ بعض الشخصيات ويتغيرّ املوضوع ولكن يبقى الزمان عىل حالهُ ،يستأنف
ْ
العيادي« ،روائح املدينة حلسني الواد ،رحيل يف معامل املكان والزمان »،قصص ،العدد ( ،156نيسان/أبريل – حزيران/
 35أبو بكر ّ
يونيو  ،)2011ص .108
 36العيادي.108 ،
 37من تقديم صالح الدين الرشيف لـ روائح املدينة ،ص .15
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باستمرار وكأنّه توقّف يف هناية كل مقامة .فهو زمن فسيفسائي ّ
ّ
مستقل
متقطع ال تواصل فيه؛ هو جمموع وحدات
بعضها عن بعض متثّل ّ
حمددة ( ،)des instantsخالية من املدى ( )duréeحسب متييز لوي
كل وحدة منها فرتة ّ
ماسينيون( .((3وروائح املدينة ،كاملقامات ،سلسلة من الفقرات ال تؤثث ّ
كل منها بإحدى مغامرات أيب الفتح
السائب
اإلسكندري أو أيب زيد الرسوجي أو أيب حبيب َّ
السدويس يروهيا عيسى بن هشام أو احلارث بن مهّام أو ّ
وتطورها من عهد إىل عهد يف الفصل عينه .وهذا نوع من
بن ّمتام ،بل يؤ ّثثها تأريخ الروائح العطرة أو الكرهية
ّ
وتنم عن
التمرد عىل الرواية
ّ
يقرهبا من تأريخ املدن ،ولكن يف هلجة ساخرة غري موضوعية بالطبعّ ،
التقليدية ّ
ّ
موقف الرواة من احلوادث.
التقليدية مل يقترصا عىل
مقوماته
النص نفسه ،فإن تفجري الشكل الروائي
ّأما بخصوص النسيج يّ
ّ
والتمرد عىل ّ
ّ
التعدد
النيص نفسه .وليس املقصود هنا
تفجري املسار الزمني وعىل تشظية احلوادث ،بل طاول تشكيل النسيج
ّ
ّ
اللغوي واختالف مستويات التل ّفظ فقط ،بل األمر يتعلق ً
أيضا بطبيعة النصوص املوجودة يف الرواية الواحدة.
عاجزا عن التعبري عن
التنوع ،وكأن النثر وحده صار
ً
فكأنّ الرؤيا اتّسعت فضاقت العبارة وصارت حتتاج إىل ّ
يضمنوهنا نصوصهم الروائية ،وباألغاين ّ
يوظفوهنا
خمتلف الرؤى والصور ،فاستعان ك ّتاب الرواية باألشعار ّ
الشعبية واخلرافات ،جيعلوهنا عىل ألسنة الرواة والشخصيات
لإلحياء ولتأطري احلوادث ،وباألحاجي واألمثال
ّ
مدونة هذا البحث-
عىل ّ
حد سواء .وهذا أمر مشرتك بني خمتلف ك ّتاب الرواية يف تونس -خاصة منهم أصحاب ّ
صار يقرتب من الظاهرة.
التنوع واالختالف
التنوع يف بنية النسيج الروائي ببنية النسيج املجتمعي القائم بدوره عىل ّ
وال ختفى عالقة هذا ّ
وتعدد الفئات االجتامعية ،واملوارد االقتصادية ،وتعقّد احلياة يف املدينة وحتى يف األرياف .وال يمكن أن نقطع
ّ
تعدد األصوات ألن ذلك يقتيض دراسة مستفيضة ل ّلغة واحلوار ال ي ّتسع هلام
من اآلن بداللة هذه الظاهرة عىل ّ
ّ
نخصص هلا
هذا املقال املركّ ز عىل
حتوالت اجتامعية واقتصادية .ولعلنا ّ
انجر عنها من ّ
ّ
التحوالت السياسية ،وما ّ
دراسة ُمفردة نركّ زها عىل خمتلف أساليب وعي الراهن واسترشاف اآليت.
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