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شعيب حليفي

التأسيس للخيال المجتمعي
في الرواية المغربية
استطاعت الرواية املغربية التأسيس خليال جمتمعي يعكس مجاليات الكتابة الروائية والتنويع يف
حكرا عىل النخب التقليدية أو املدن
املوضوعات ويف مؤرشات الوعي الذي يكتب ،فلم تعد
ً
التارخيية (فاس ،الدار البيضاء ،الرباط ،مراكش ،طنجة) ،بل امتدت إىل الفضاءات اهلامشية
ُمنصتة ملشاعر وقضايا غري تلك التي عاجلتها النصوص الروائية املعروفة .هكذا ،تصبح الرواية
ذاكرة املجتمع اخليايل بنسغه ومشاعره املتحولة ،ترسم مسارات تراجيديا اجتامعية ضمن َل ِع ٍ
ب
ختيييل ينحاز إىل اإلبداع وتطوير كل األدوات للوصول إىل املعنى الضائع يف زمحة اخلطابات
خيول للروائي ،هبذا الوعي ،أن يتقدم بعيدً ا يف ختوم مغامرات الكتابة باعتبارها
الزائفة ،وهو ما ّ
املجال الفسيح للخيال والرصاع ،يف إثبات جلدوى الكتابة الروائية ودورها يف فهم الواقع ورصده
وتأويله؛ ذلك الواقع الذي مل تعد له حدود فاصلة ومرئية مع الالواقع ،بني ما حدث ً
فعال وما
ً
احتامال ،كام تشري إليه الرواية.
سيحدث

تقديم
ال تعكس الرواية ،عمو ًما ،الصدى بأصواته وحركاته كلها ،وإنام تحُ اوره وختتار التعبري عماّ تراه رمز ًيا
غري مبارش؛ ألن ّ
نص يعبرّ عن أفق ما ،فهو متشكل من األصوات واألفكار املختلفة ومن نسائج
كل ّ
التعابري واألحالم واملعتقدات والتطلعات والقيم .وهو من ثم ،نص ثقايف يبنى من عدة عنارص ،يتداخل يف بنائها
تبعا للمهيمن املرجعي.
تراكم اخلطابات ،اخلاضعة للتوجيه والتطور أو التعديل يف رؤيتها اجلامعة واملشرتكةً ،
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والرواية بعامة ،يف مسريهتا ،وبحكم تفاعالهتا وأدوارها ،تؤسس ألسئلة وقيم وعالمات ،لذلك فهي تسعى
لالحتفاظ بدورها يف داخل نسق عام يف املجتمع ،وحتتاج إىل جتديد دمائها وتطعيم حركاهتا ،وتعضيد رؤيتها
املتخيل اجلمعي ،عرب استمدادات للقول
وهويتها بمراجع ذات قنوات متعددة وسجالت مفتوحة عىل دينامية
ّ
الشفوي ،واألفكار ،مع احلاجة باستمرار إىل مراجع لتأكيد هويتها وهوية انتامئها الثقايف واالجتامعي وحتصينها؛
مراجع اجتامعية منفتحة عىل تفصيالت املعيش ،تلتقط مجيع التلوينات املحلية من لغات وهلجات وعادات
وأوعية وتناقضات ومتخيل إلكساهبا ملح اخلصوصية.

والرواية املغربية ،خالل مسريهتا القصرية املتالزمة بالتطور والتجديد ،عرب تنوع ك ّتاهبا ورسعة التحوالت
املجتمعية والثقافية ،تتفاعل يف حتققها ووجودها هبويتها وخصوصيتها ،باعتبارها قناة ترفد شبكات غري حمدودة
من القنوات والسجالت وتتواصل ،بالتلقّي ،مع مراجع من ثقافات أخرى ذات خصوصيات ووظائف مغايرة.

دنا عدد من املفكرين واملثقفني والباحثني ،خالل نظرهم إىل اإلبداع الروائي وعالقته باملجتمع ،من تشخيص
جتاذب النص الرسدي بني الذات والتاريخ واملجتمع ،وهو تشخيص حييل عىل مرجعيات رصيد االنطالق
الذي يعود إىل أسئلة الواقع املتجددة ومرجعها الثقايف الطويل ،ثم االجتامعي والنيص/اإلبداعي والنظري.
ولعل يف عودة الروائي إىل سؤال عالقته باملجتمع واإلنسان ما يؤكد أن وجودنا األنطولوجي واحلضاري رهن
مدى قوة ثقافتنا ،وأن ما يقع اليوم من حتوالت عىل الصعد كافة ،يعجل احلاجة إىل التخييل باعتباره األقرب
إىل الفهم والتأويل .واحلال ،أنه تتضافر يف ّ
معينة عوامل ،متعددة ومعقّدة،
تشكل أي ثقافة ،يف مرحلة تارخيية ّ
معلومة وغري معلومة ،فيها عنارص ومكونات تكون مصدر قوهتا أو ضعفها ،وتكسبها التبعية أو اخلصوصية.

سامهت ،يف ّ
وخصوصا يف املرحلة التي نحن بصدد التوقف عندها (-1992
تشكل الرواية املغربية وتطورها،
ً
وحضورا:
تأثريا
ً
 ،)2012عدة عوامل أساسية أبرزت مالحمها وخصوصياهتا ،نجمل منها األكثر ً

معرفيا عمل عىل تفعيل األسئلة الثقافية املرتبطة باملغرب واملرشق،
إطارا
 -1دور اجلامعة املغربية ،باعتبارها ً
ً
والدرس الروائي ،وكذلك التحسيس بالتيارات النقدية الغربية ،وهو ما حقق تراكماً يف البحث األكاديمي
بخصوص الرواية واالهتامم هبا نقد ًيا.
 -2الصحافة الثقافية بام عكسته من أفكار وأسئلة ومناقشات ،وتيسري للمعارف والرتمجات.
 -3املثاقفة املتعددة األوجه مع الرتاث ،ومع الرشق والغرب بآدابه ولغاته.

 -4الدور الريادي لبعض املثقفني األدباء الذين مارسوا التوجيه العلمي واإلشعاع الثقايف والتعريف بالرواية.
 -5التأثري القوي للدينامية االجتامعية والسياسية ،ومشاركة األدباء يف الشأن العام.

األكيد أن هذه العوامل اخلمسة وغريها ،كان هلا شأن مشهود يف تطور الرواية املغربية وحتديثها ،هي وباقي
األجناس التعبريية ،وذلك العتبار مهم هو استمرارية هذه العوامل ،حيث كانت ،منذ البداية ،قوة دفع يف فك
االرتباط مع ما يشد إىل التقليد والتبعية ،أو اخلطب الرسمية ،ونشدان التحرر وإثبات الذات.

ولعل أهم حترر يمكن التوقف عنده ،خالل العقدين السابقني ،هو حترر اخلطاب الروائي ،الذي هو جزء
ملتحم باخلطاب الثقايف ،من وهم الشعارات ووهم االحتامء باملايض واألحالم التي تفتتت عىل مراحل دامية،
بوحا «ثأر ًيا» وواجهة إلضاءة الزوايا واملنحنيات املعتمة ،الختبار الذات وحتقيق اهلوية يف
لذلك كانت الرواية ً
البعد الثوري يف اخلطاب
تعريفها احلداثي
ِّ
املجسد ملا تريد الرواية املغربية أن تكونه وتُعبرّ عنه .ولفرتة طويلة كان ُ
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السيايس يرخي بظالله الرسابية والرومنسية عىل اخلطاب األديب يف الشق اإلبداعي ،الشعر والرواية ،وهو ما
جعل بنى التحديث يف هذا القول األديب حارضة يف الرؤية والصوغ.

وترتيبا لفهم طبيعة التحوالت االجتامعية والسياسية املرتبطة بالقول الروائي ،ال بد من فهم وحتديد بعض
ً
ثقافيا ورمز ًيا يف وسط واقع كان – وما زال-
العوامل األخرى املتصلة بام سبق ،منها الرغبة يف إثبات الذات ً
ُيصادر األصوات ويزج هبا يف مساحات التهميش املتعددة.
إن مالمح هذا اجلدل وتطوره بني طبيعة املرحلة ،والتعابري الروائية املختلفة ،جتسدت يف وعي املثقفني بأمهية
جنسا له مقدرة عىل تأويل العامل؛ فمنذ التسعينيات سنجد انخراط ك ّتاب من حقول أخرى يكتبون الرواية
الرواية ً
وجيتهدون يف كتابتها ،ك ّتاب من حقول الفكر والتاريخ والفلسفة والدراسات الدينية والسياسة والنقد األديب
تعبريا وبحثًا عن الذات،
والشعر ...ألن الرواية متتلك تلك البوابة السحرية للتشكيل الفني باللغة والنقد،
ً
ً
وفكا للعزلة عن الصوت الداخيل املوصول بأصوات مفرتضة من غري القادرين عىل استعامل الكتابة ،عمو ًما،
والتخييل عىل وجه التحديد .كام ترتبط الرواية ،يف هذه الفرتة بالذات  -وهي ما زالت مستمرة ،ويف تطور
مطرد -بالتحرر واالنتفاضً ،
وأيضا باالنعتاق من االهنيارات الرسيعة املتتالية ألحالم مجيع األعوام السابقة.

حداثة التعبير وتحديث المجتمع
أفكارا ومرجعية تستند إىل ثقافة وقيم ومشاعر .ولكي تتطور هذه النخبة ،ال بد
حتول إىل نخبة حتمل
ً
حيتاج أي ّ
هلا من نخبة مضادة حتمل مرجعية أخرى تتصارع معها .هذا هو شأن احلالة املغربية منذ االستقالل ( )1956إىل
العقد التسعيني من القرن العرشين الذي عرف ً
حتوال سيقود اليسار املغريب إىل تأليف احلكومة املسماّ ة «حكومة
متوجهني نحو جمتمع حداثي وديمقراطي ،يقطع مع مجيع
التناوب»((( ،حيث كان إحساس املثقفني وخطاهبم
َ
املامرسات القديمة .إنه انفتاح سيايس حمسوب ،سيعمل املثقفون عىل استثامره وتوسيعه يف وسائل اإلعالم ويف
خصوصا يف الصحافة املستقلة أو يف عرشات املؤلفات الرسدية ،من روايات ومذكرات ويوميات وسري
كتاباهتم،
ً
ذاتية ملعتقلني سياسيني وضباط ممن شاركوا يف انقالبات بداية السبعينيات .كانت أفكار هذه الكتابات ،التي
استمرت يف الظهور عىل مدار العقدين األخريين ،تتامس مع الوعي السيايس النقدي واحلقوقي الذي اكتسب
رشعية شعبية ،كام تلتقي التطور النوعي للرواية املغربية يف مجالياهتا والدالالت اجلديدة التي انفتحت عليها.
كام كان هناك ،من جهة ثانية ،انتعاش مباحث أخرى يف اخلطاب التارخيي والفلسفي ،واخلطابات األخرى التي
وتتميز باجلرأة يف القراءة والتأويل والتقويم.
تنتمي إىل العلوم اإلنسانية واالجتامعية،
ّ
هكذا باتت اخلطب متوازنة يف نظرهتا ونقدها وجدهلا مع الواقع وحتوالته ،تزام ًنا مع انفتاح اإلعالم املكتوب
املحرمات ،باإلضافة إىل
يعري
ّ
يف املغرب بظهور صحافة شبابية غري متحزبة ،باملعنى الضيق ،وخطاهبا متحرر ّ

(سمي الحقًا التناوب التوافقي) مع امللك احلسن الثاين عام  ،1992متزام ًنا مع الرشوع
 1ابتدأ النقاش حول فكرة التداول عىل السلطة ّ
يف نقاش عام لإلصالحات السياسية والديمقراطية ممثلة يف إطالق املعتقلني السياسيني ،وتدشني مرحلة االنفراج السيايس ،وتوسيع نطاق
احلريات العامة ،وإرشاك أطراف املعارضة السياسية يف تدبري الشأن السيايس للبالد ،إضافة إىل إجراء تعديل دستوري .وهو ما حتقق يف
 14آذار/مارس  1998بحكومة سيرتأسها املعارض عبد الرمحان اليوسفي ،باسم حزب االحتاد االشرتاكي للقوات الشعبية برفقة حلفاء
آخرين من الكتلة الديمقراطية .وهي التجربة التي ستتعثر إثر انتخابات أيلول/سبتمرب  ،2002حيث سيتم إزاحة اليوسفي وتعويضه
بوزير أول تكنوقراطي (إدريس جطو) من أيلول/سبتمرب  2002إىل أيلول/سبتمرب  2007بحكومة سيرتأسها حزب االستقالل يف
شخص عباس الفايس وستستمر إىل حني تشكيل حكومة حزب العدالة والتنمية (اإلسالمي) يف  3كانون الثاين/يناير  2012بعد فوزه
يف انتخابات أيلول/سبتمرب .2011
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ظهور مجعيات ثقافية وحقوقية ،غري حكومية .وقد أنضجت هذه التجارب احلقل السيايس واإلعالمي والثقايف
ً
بمفاهيم جريئة متفاعلة مع احلقل الثقايف ،الذي َ
تشابكا غري مسبوق بني املعارف ،وهي تصوغ تصوراهتا
عرف
ضمن حماور اإلنسان واملجتمع وما ينتجانه ،وهو ما بات مدار التفكري والتخييل وملتقامها بجميع األساليب
ّ
والتجذر.
تنويعا يف التواصل
املمكنة،
ً
إهنا مرحلة ستعرف فيها الرواية املغربية طفرة بمالمح التجديد والتحديث ،متتد وتتواصل مع مراحل سابقة
تعود إىل حركة «أنفاس» األدبية ،والبحث يف الرسد املغريب ومكوناته مع أمحد اليبوري ،والكتابات النقدية
ملحمد برادة ،وروايات وقصص مغربية ترفدها هبواجس شتى مع عبد اهلل العروي وحممد زفزاف وأمحد املديني
وعبدالكريم غالب وامليلودي شغموم وعز الدين التازي ،وأصوات شبابية تلتحق هبؤالء ..باإلضافة إىل
حلقات أخرى يف التشكيل والزجل واألغنية واملرسح.

ستصوغ الرواية املغربية ،من خالل هذه القنوات ،مالمح التحديث يف غياب بنى حتتية حداثية ،وستعرف كيف
تتفاعل مع األشكال والتعابري كلها ،ومع احلركات الثقافية والفنية الداخلية واخلارجية ،ثم االهتامم بالتيامت
والتقنيات بشكل مواز ،بحس رومنيس ثوري ورؤية واقعية صدامية ،حتن إىل األحالم املفقودة ،أو تركن إىل
الذات بحثًا يف دواخلها عن خيوط للقبض عىل يشء ما .وقد جت ّلت مالمح التحديث األوىل عرب التحكم يف
اللغة واملتخيل ،من خالل تكسري جاهزية اجلملة املهادنة برتكيبات قوية ،معبرّ ة ،حوارية تنحت لنفسها أنفا ًقا يف
املعاين ،وترتبط بمرجعيات اليومي والعابر واهلاميش والذايت .وعىل مستوى املتخيل ،جرى االقرتاب من الذات
والتاريخ واملجتمع بخصوصيات كل كاتب وسعيه إىل حتقيق قول فني فاعلّ .أما عىل املستوى النقدي ،فقد
تبلورت رؤى نقدية ومنهجية يف إثر تفاعل احلقول واملجاالت وتطور املرجعيات ،والرتاكم النيص ،واستمرار
دور اجلامعة والصحافة يف احلوار األديب والثقايف عامة .وال بد من الترصيح بأن هاجس التعبري عن الذات
والتاريخ واملجتمع كان أساس التحول يف أساليب الكتابة واالرتباط بتنويعات التخييل الذي ارتقى من إثبات
الذات عرب الكتابة إىل تأكيد وجود أدب مغريب مغاير يصوغ أشكاله التعبريية مما تبدد ومل يتحصل يف الواقع.
إن الوعي بالتحديث عند الروائي املغريب هو وعي مجيع املثقفني يف هذه املرحلة ،وبالتايلُ ،ينظر إىل حداثة الرواية
من حداثة األدب الذي ال يتحدد بقيم جاهزة ،ولكن بمنظور األدباء ووعيهم ،وباملرحلة ومعطياهتا وأنساقها
املهيمنة .وإذا كان التحديث خالل النصف األول من القرن العرشين ،ومن منظور حممد احلجوي وابن املوقت
املراكيش والتهامي الوزاين((( ...مالئماً للمرحلة ومقتضياهتا ،فإنه سريتبط يف العقدين األخريين ،بحركات
التحديث يف اآلداب اإلنسانية ك ّلها ،مع بعض اخلصوصيات واملالمح املتحققة.

وقد قارب الروائيون ونقّاد الرواية املغاربة هذا التحقق التحديثي والتطور من منظورات متقاربة ،أكان ذلك
يف ك ّليتها أو من خالل شكل تعبريي مفرد؛ فمحمد برادة ينظر إىل األدب نظرته إىل باقي األشكال التعبريية،
كونه حياور الزمان وحيمل بصامته ،ويرصد حركاته((( .وهو يرى أن األدب املغريب احلديث عاش مخسني عا ًما
من التجريب والرتاكم ،إىل أن توافرت له اليوم اجتاهات متباينة يف اإلبداع وفهم األدب ضمن سريورة حتول يف
املفهوم وطرائق الكتابة(((.
 2حممد احلجوي وابن املؤقت املراكيش والتهامي الوزاين :ك ّتاب ومصلحون مغاربة تركوا عد ًدا من النصوص يف أدب الرحالت
والسرية الذاتية.
 3حممد برادة ،فضاءات روائية (الرباط :منشورات وزارة الثقافة ،)2003 ،ص .93
 4برادة ،فضاءات ،ص .275
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أما أمحد اليبوري ،فيقف يف دينامية النص الروائي((( عىل أن التجديد يف األدب الروائي املغريب يبدأ من املغامرة
يف مناطق التوتر واالختالل ،ويتحقق يف االنفالت من أوليات االرتداد والتامثل .وقد رصد اليبوري مالمح
روائيا ،كام رصد كيفيات استثامرها للواقعي والالشعوري واألسطوري...
التجديد والتحديث يف أحد عرش ً
نصا ً
برؤية موسعة وشمولية ،تتناول التجديد والتحديث ،يف األدب الروائي املغريب ضمن الرواية العربية انطال ًقا من
املكون اللغوي واملتخيل واملثاقفة(((.
ويف الفصل اخلاص باملكونات التحديثية لألدب املغريب ،يدرس أمحد املديني((( جمموعة من املكونات األساسية
متلمسا أبعاد الواقعية وامللمح التارخيي واالجتامعي يف هذا األدب املثقل
واملؤرشات الداخلية واخلارجية،
ً
بالتارخيي واالجتامعي والتيارات اإليديولوجية والتأثريات املتنوعة ،وآثار املثاقفة.

وحيدد املديني ،يف دراسة أخرى له ،األدب املغريب يف ح ّلته التجديدية ومنشئه احلديث بام ال يربو عىل نصف
ً
إمجاال((( .وقد تشكل جزء كبري من هذا األدب قبيل االستقالل وابتداء من العقد السبعيني ،وحتى بطريقة
قرن
اعتباطية ،يف كنف مؤسسة سياسية خاضعة يف مرحلة أوىل لتطلعات احلركة الوطنية وقيمها ،ويف مرحلة الحقة
إليديولوجية احلركة التقدمية اخلاضعة ملطامح اليسار بتشكيالته املختلفة ،وهي التي احتوت الرؤية األدبية بد ًءا
من ستينيات القرن املنرصم(((.
إن التجديد والتحديث يف األدب املغريب أفقان شغال – كام يذكر عبد احلميد عقار( –((1األدباء املغاربة ،وإن
مفهوم األدب ،بام راكم ،خضع لتغيريات مرافقة للسياق الثقايف واملجتمعي املوسوم بالدينامية وهاجس
التأسيس والبحث بروح املساءلة وإعادة التفكري.

تصبح الرواية املغربية هبذا الوعي الذي يالمس جوهرها ويصوغ اجتاهاهتا ،مدركة لعنارصها ومكوناهتا ،وهو
ما يتيح للعملية اإلبداعية حمطات للمساءلة والتطور وبناء خصوصيتها التي ال يمكن فصلها عن تيارات مدركة
مدركة.
وأخرى غري َ

تخييل الرؤية االجتماعية
ّ
مستمرا يف الرواية املغربية ،وهو ما جتىل يف النصوص
ظل تالزم احلوار بني التفكري والتخييل ،أو الفكر واخليال،
ً
اإلبداعية ،أو يف حوارات املبدعني؛ إ ْذ ال ختلو رواية من إقرار موقف أو مواقف معبرّ ة عن رفضها لواقعها بشكل
مبارش أو عن طريق االنغامس يف يشء آخر يكشف عن هذا الرفض بشكل غري مبارش.

ال تأيت الرؤية/الرؤى يف الرواية املغربية إال يف سياق فني متضافر مع ما هو ثقايف واجتامعي وسيايس ،كام تعبرّ
عن ذلك روايات عبد اهلل العروي ،حيث تبدو احلكاية منسابة وأساسية ،يف خلفيتها هنر جا ٍر من األسئلة التي
حداثيا.
جمتمعا
تفكريا عميقًا يف قضايا حارقة ،عرب أساليب كتابية ختتار أفقًا
تخُ في
حداثيا ينشدُ
ً
ً
ً
ً
 5أمحد اليبوري ،دينامية النص الروائي (الرباط :منشورات احتاد كتاب املغرب ،)1993 ،ص .140
 6أمحد اليبوري ،يف الرواية العربية :التكون واالشتغال ( الدار البيضاء :مكتبة املدارس.)2000 ،
 7أمحد املديني ،الكتابة الرسدية يف األدب املغريب :التكوين والرؤية ( الرباط :مطبعة املعارف اجلديدة ،)2000 ،ص .80-57
 8أمحد املديني« ،مالحظات وتأمالت عىل عتبة التاريخ األديب »،يف :الكتاب اجلامعي األدب املغريب :مداخل للتفكري والسؤال (الرباط:
منشورات رابطة أدباء املغرب ،)2000 ،ص .62
 9املديني ،مالحظات ،ص .67
 10عبد احلميد عقار« ،مسارات األدب املغريب احلديث »،يف الكتاب اجلامعي األدب املغريب :مداخل للتفكري والسؤال ،ص .10
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وم ً
فككا من خالل مفاهيم ومرجعيات مضبوطة ،صارم يف كل
إن عبد اهلل العروي ،الذي يكتب التاريخُ ،مدققًا ُ
جيرب املرونة واملراوغة يف النظر وتقليب الواقع ،وتشخيص التباساته بوعي يشكك
كالمه ،يتحول إىل «العب» ّ
ويؤول ،ويرتك للحكاية فرصة استثامر كل حبكاهتا اللعبية لبناء سريورة أصوات متعددة أو مواقف املؤلف،
انعكاسا ملواقفه التي يعبرّ عنها يف كتاباته الفكرية والتارخيية ويف حواراته.
التي قد ال تكون بالرضورة
ً
يقول عبد اهلل العروي« :إين ال أميل إىل الرواية إال بدافع جتاوز ما يظهر من رصامة يف حتلياليت اإليديولوجية
والتارخيية ...وهناك مربر آخر ،يف كتابايت اإليديولوجية أفكر ،باستمرار ،فيام يفرض عىل اجلميع القرار الذي
لحة ،احلضارية واالقتصادية واالجتامعية منها ،التي تتطلب
جيب أن نتخذه؟ ملّا أكتب ،ال أضع املشاكل ا ُمل ّ
االختيار واحلسم»( .((1واحلال ،إننا نجد اليشء نفسه بالنسبة إىل حممد برادة يف روايته الضوء اهلارب( ،((1حيث
متنوعا للرواية من خالل متثّالت قيمية ،حقيقية ومزيفة ،تتغذى
مسارا
ينسج العيشوين ومعه غيالنة وفاطمة،
ً
ً
من الفكر والفن ّ
بتلذذ مجايل.
رؤية واحدة بمواقف متعددة

تستوقف رواية بولنوار( ،((1للباحث السوسيولوجي واألديب عثامن أشقرا ،قارئها وهي تتحدث عن فضاء
هاميش ملركز يوجد يف ضواحي مدينة خريبكة املغربية ،وجيسد كل مالمح التناقض والعبث يف الثراء الفاحش،
كام متثّله ثروة يستخرجها عامل حييون يف فقر وموت .رواية هلا –كام تقول كلمة ظهر الغالف– «خصائصها
الرسدية التي امتزج فيها التسجييل بالتارخيي والتعدد اللغوي بتعدد الرؤيات الرسدية ،واملعريف باجلاميل والرسدي
ً
فضال عىل أهنا حققت خاصية نوعية يف إنجاز رؤية ذات نكهة مغربية وخصوصية ملحوظة يف
باإليديولوجي،
املعجم الرسدي ،ناهيك عن الشخصية واملوضوع ذي النفس امللحمي الذي أعاد االعتبار لصورة اجلامعة.»...

وقد استطاع أشقرا أن يذيب صوت اجلامعات املقهورة يف سالسة لغوية ناعمة ،وغاص يف باطن كهف مظلم
سيحوله إىل خلوة النبالج النور ،وعجن الغبار باألفكار واخليال .صوت جديد يثأر بالكتابة من حياة بالية،
حيكم احلياة اإلنسانية ،بني التكرار واإلبداع ،بني االستكانة التي تتحول إىل ثبات
أزليا
من خالل رسمه
ً
ُ
رصاعا ً
وخنوع وموت وبني القلق اجلذري وتشابكاته مع التجديد والتغيري وجوهر الفرح .من ثمة جاءت قدرة احلكي،
املنتمي إىل اإلبداع والقلق ،عىل حترير الواقع من أرس األطر التي أنشأها حتت مسميات احلقائق والبدهييات،
حتريره بإعادة ختييله وتأويله من خالل بعض احلوادث والوقائع ،وعرب بناء متثيالت ُمصغرة وذات مغزى واحد
أو أكثر تيضء احلياة.
قد يبدو للمؤرخ أن عد ًدا من احلوادث جيد ما يشبهه يف ما مىض ،أو جيد ما يفرسه ،ولكن هذه احلوادث هي
بالنسبة إىل الروائي اللعبة األقدم يف احلياة ،لعبة احلقيقي والتخيييل ،وما بينهام من حلم ووهم وأرسار وتطلعات.
ني بتفاصيل ّ
تشكل األفكار ودالالت
كاتبها يشتغل يف السوسيولوجيا ومناضل يساري ومثقف عضوي َم ْع ّ
الوقائع ،وهو ما قاده ،يف النهاية ،إىل وعي روائي ،بدا له األقدر يف القبض عىل الزمن البولنواري الضائع.
وح ًّبا فريدً ا للحياة والناس البسطاء .وهبا
هذه الرضوب من الوعي بخربهتا ،أفرزت لغة تفيض سخرية وقتامة ُ
كتب عثامن أشقرا صورة ناطقة باإلبداع عن املغرب الذي ال نراه ولكننا نعيشه بطرق متعددة .وقد عبرّ عن

 11عبد اهلل العروي ،من التاريخ إىل احلب :حوار (الدار البيضاء :نرش الفنك ،)1996 ،ص .66
 12حممد برادة ،الضوء اهلارب (الدار البيضاء :نرش الفنك.)1993 ،
 13عثامن أشقرا ،بولنوار (مراكش :منشورات سبو.)2010 ،
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ذلك يف رؤية فصيحة حلكي التاريخ املنيس عن «املدن السفىل» ،خريبكة ثم املراكز املحيطة :بوجنيبة ،شعبة
دهس الواقعية ،ليعيد إليها ُجرأهتا املفتقدة ،ويذكر أن املوت واحلياة صنوان
اعامرة ،بولنوار ...ضمن عجائبي َي ُ
ال نقيضان.

ُبنيت رواية بولنوار عىل أحاديث تروي مواقف كبرية وصغرية بالتناوب؛ سرية فضاء بولنوار والتحوالت التي
وأسست لوالدة رشحية جديدة يف املجتمع :شغّ يلة الفوسفات يف املنجمني األول والثاين ،وبداية العمل
طاولته ّ
النقايب .واستطاعت أن تحُ دد متثيالهتا لواقع بولنوار املكان والزمان واإلنسان .إهنا مساحة لعدد من األفكار
تتحدث عن الرؤية عرب اللغة واألحاديث ثم املكان.

وبكل تأكيد ،فإن قارئ رواية بولنوار سيكتشف أن كل يشء يمر عرب الشخصيات واألحداث واللغة التي ُكتبت
وتتحدث الدالالت ،و ُيمكن
هبا الرواية وشكلت ُأم السلطات الرمزية ،فعربها تتكلم رضوب الوعي والرؤى،
ُ
القبض عليها من زاويتني اثنتني :الزاوية األوىل ،متثلها لغات الرواية املوزعة بني أحاديث من رسود متقاطعة،
تُفيض إىل صور حكائية .والزاوية الثانية ُيضيئها التعبري اللغوي الدارج ومالمح املحلية املرتبطة باملكان من جهة،
وبالشخصيات من جهة أخرى .إن اللغة التي تتحدث هبا الرواية ليست لغة املراسيم واخلطب ،أو لغة ُمق ِرر
يستعجل االنتهاء من تقريره ،بل هي لغة منسابة ذات مقدرة عىل التواصل ببالغتها التي ال تستعريها من خارج
عواملها ،وإنام هي محيمية حية بإنتاجها دالالهتا اخلاصة .أما الشخصيات ،فإن كل ملفوظاهتا حتمل مواقف
خصوصا يف ثالث حلظات بارزة يف سريورة الرواية:
رصحية،
ً
اللحظة األوىل ،مع ثالث شخصيات تتناوب عىل حكي الرواية من خالل أحاديث تعمل عىل تقديم احلكايات
يف املركز العاميل بولنوار ،يف مقهى بنعالل ،حيث العماَّ ل الذين يعملون عىل احلفر يف الغار ،يستخرجون
الفوسفات ،بعض منهم يموت حتت الردم ،وبعضهم اآلخر خيرج إىل ساحات احلياة البسيطة واملعقّدة يف آن،
املساملة والعنيفة.
دادا العامل واملؤرخ الشعبي ،ماكينة الكالم يعرف كل يشء ألنه مول املكازة الفهيم:
الشخصية األوىلَّ ،
يتحدث عنه صديقه ولد العزوزية ً
قائال:

مجيعا  -بامكينة الكالم ،فهو – سبحان اهلل يبدأ معك احلديث
«دا ّدا ،يا أستاذ ،رجل عجيب غريب نحن نُلقبه – ً
وأنت – عىل نيتك  -تُصغي إليه ،فيتوقف الدم يف خمك ،ويف عروقك ،من طول االستامع
حول موضوع معينّ َ ،
إىل الرجل ،وال يتوقف الرجل – أو املاكينة  -عن الكالم.
ماكينة حقيقية تدور وتطحن الكالم وتطحن السامعني طحي ًنا.

عمو...آغراس آغراس...
ولكن الرجل – والشهادة هلل  -هو دغري ومعقول ...شلح ...مثل كل الشلوح بني ُّ
فهو قد خدم يف احلشّ ة بوزورا ،وخدم ً
أيضا فرمايا يضع البيالت ويسحبها ،ثم أصيب ،فنقّل ليخدم يف مستودع
ً
مسؤوال عن الداخل واخلارج من العتاد» (ص.)12
العتاد املركزي املسمى باملكازة
دا ّدا شخصية روائيةّ ،
حكاء له تعابريه اخلاصة التي جعلت من أحاديثه حكايات عجب وخرافات ،بلغة صافية
ال ،الزمن ً
ومرنة ،كأن يصف ،مث ً
قائال:

«كان الزمن يف بولنوار – يا أستاذ – جيري كأنه حصان راكض ...طرطق طرطق طرطق ...وبالكاد ينتهي
حادث أو ال ينتهي ...حتى يقع آخر ...وبالكاد نخرج من هذه الواقعة أو ال نخرج ...حتى ندخل يف أخرى.
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ً
كنت أفكر فيه ،وأفهمه إزاء ما كان
وأنت ،يا أستاذ ،تسألني
َ
صعبا ملا تطلب مني أن أحدثك ،أنا دا ّدا ،عماّ ُ
سؤاال ً
كنت أنظر إىل صفوف املاتريال التي رتَّبتها
حيدث ويقع .فمرة مرة -وباخلصوص ملا أخلو إىل نفيس يف املكازة– ُ
ترتيبا ونظمتها تنظيماً – وهذه هي خدمتي– فأتساءل :ملاذا ال يكون الكون كله عبارة عن مكازة كبرية واهلل تبارك
ً
وتعاىل هو صاحبها األكرب» (ص.)71

إنه يتكلم بلسان واحد ولغتني ،يروي عن نفسه وعن اآلخرين الذين هم جزء منه ،ثم يتكفل باحلكي نيابة عن
امبارك النيكرو .إنه يمثّل ،هنا ،الوعي ّ
احلكاء.

الشخصية الثانية ،ولد العزوزية ،الذي جيمع بني احلكي والنضال ،جيسدُ الوعي املمكن ،إذ حياته منفتحة عىل
قصص كثرية :قصة والده الغايل املتوىف يف مناجم النوار يف فرنسا؛ قصة جده الذي قتله القائد الكبري؛ قصة
أمه العزوزية التي حتيا معه .ومنذ وفاة ستة من العامل يف داخل الغار ،سيولدُ ولد العزوزية اآلخر ،املدافع عن
حقوق رفاقهُ ،معبرِّ ً ا بذلك عن حتوله إىل عقل جديل يقف بني ُمعادلة السيايس والنقايب .ومن صفاته ً
أيضا ،حبه
وبا البهلول والرفيق كولونا ثم زوجته تعزة .يقول وهو يصف نفسه يف
الصادق ألصدقائه،
ً
وخصوصا الطاهر ّ
حلظة بوح:
«وأعرتف لك اآلن ،يا أستاذ ،بأن كل يشء كان يف ذلك الوقت جديدً ا ع َّ
ُ
يل .وكان عقيل يعمل برسعة خارقة من
أجل أن يفهم ويساير .لكن منظر أمي العزوزية – ملا أعود من املنجم بعد الظهر ،وأبدل ثيايب برسعة .وأتغذى
عىل عجل ،وأهبط إىل الفيالج الذي لن أعود منه إال يف الليل املتأخر – منظر أمي العزوزية احلنينة وهي غارقة
يف وحدهتا يف البيت بعد كدها يف احلقل كان مثل شوكة مدقوقة يف جنبي األيمن ...جهة الكبدة .فأنا كربت
وتربيت يف جوارها ومل أعرف امرأة غريها .فبويا الغايل هو جمرد صورة يف الذهن – صورة جسد مهلوك سقط
ُ
فوقه الردم وطمره يف لاللوار يف شامل فرنسا مع عامل آخرين .أما أمي العزوزية ،فهي هذا اجلسد اليل هو من
حلم ودم .واليل كربت أشم روائحه -رائحة العرق املتصبب فوق اجلبني املزين وسطه بوشم ورائحة احلرقوص
كربت ،يا أستاذ ،وسط عرق أمي العزوزية ،وحرقوص أمي العزوزية ،وكرب معي
املنقوش به الوشم .وهكذا
ُ
الشعور بأن احلياة تتطابق مع جمرد روائح مألت أنوفنا يف أويقات معلومة وال تغادرها قط وال نحن نقوى عىل
وأشد
كنت ألبس الكومبليزو وأثبت الكاسك فوق رأيس ،وأحزم الشاقور فوق ظهري،
ُّ
أن نتخلص منها .لذا ملا ُ
منحنيا مثل دودة ،كانت الروائح املنبعثة من حويل هي ما
أتقدم داخل املنجم
اللمبة يف يدي ،وأروح عىل مهيل
ُ
ً
بحرا -بحر روائح...أعوم فيه» ( ص.)31
أحس بأنه يشبه ً
عترب العلم ِجها ًدا؛ يظهر يف البداية بصورة
الشخصية الثالثة ،يس مومحاد ،وهو فقيه من السوس األقىصَ ،ي ُ
الفقيه املتجهم ثم تنمو صورة أخرى للفقيه املناضل ،قبل أن تستقر الصورة الثالثة له ،صورة املسؤول األول يف
حزب سيايس وطني كبري يف املنطقة .لغته دينية مليئة بالتقابالت ،وبدوره سيعبرّ عن حتوالته يف ُخ َطب اجلمعة
التحريضية ،ثم بعد خروجه من املعتقل وتزويج ابنتيه لولد العزوزية والطاهر .إنه يف كل هذا يجُ ِّسدُ الوعي
املتحول ،املمتلك للغة ُمشبعة بخطابات عامة مشرتكة.

يقول متحد ًثا بلغته:

«باسم اهلل الرمحان الرحيم .بات اخلرب يقي ًنا بأن البالد ُمقبلة عىل أحداث جسام .خطاب امللك يف طنجة ونشاط
الزعامء الوطنيني يف القاهرة وفك أرس شيخ ا ُملجاهدين وأسد الريف والرشق العريب الذي يغيل ،كل هذا
فعل فعله يف العقول والنفوس وال تسأل عن العقول والنفوس عندما يصيبها مس من انفعال هائج فتفيض»
(ص.)164
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اللحظة الثانية ،ومتثلها شخصيات هي جزء رئيس من بناء احلكايات ،وردت يف كل أحاديث الرواية والرواة
الثالثة ،وأبرزها شخصية بنعالل وداره ،بعرصتها والطاحونة واحلانوت واملقهى ،باعتبارها فضا ًء للحكي
و«الكس احلكاية» .وبنعالل الذي يجُ سد املايض امللتبس ،هو عبدٌ حرطاين ،خدم يف دار املخزن ،ويف جيش
فرنسا ملحاربة الثوار العرب يف الشام ،بعد ذلك سيستقر يف بولنوار ،ويتزوج ثالث نساء :احللبية احلاجة زهرة،
وعيشة الصحراوية ،ثم فطيمة .وسيمرض لفرتة طويلة ال يراه فيها أحد ،مرض النفخ العجيب وداء آخر غريب
يصيبه ليموت يف النهاية ،مثل ماض ال حتبه وال تكرهه.
يسمونه «مول الوقت» .ذاكرة تلتقط وتسجل مجيع احلوادث
أما صالح األعمى َّ
(با صالح) فهو عالمة عجائبيةّ ،
يف بولنوار ،متنبئ سيختفي ثم يظهر وخيتفي .يتحدثون عنه كرمز متقابل مع شخصية َّبا البهلول الرشقي .رفيق
الب ّيبا.
والد ولد العزوزية يف مناجم اللوار بفرنسا ،والذي عاد معطو ًبا .يتشبه بالنصارى يف اللباس وتدخني ِّ
أساسيا يف ربط
جهارا ويستفز الفقيه .كام كان دوره
يسب املخزن واالستعامر
ً
وهو شخصية قوية ال خيشى أحدً اّ ،
ًّ
العالقة بني ولد العزوزية والرفيق كولونا.
إنه بالنسبة إىل الرواية ،مرجعية الوعي املمكن كام سيحياه الطاهر ً
أيضا ،رفيق ولد العزوزية ،من أوالد سيدي
ُ
ويمثل صورة املناضل الذي حييا عار ًيا بوجدانه يف جمتمع متق ّلب ،يتزوج وردية ،بعد حب سوريايل
طومخا،
فاضح ،ثم متوت وردية يف أثناء الوالدة ،فينحرف ويضيع ،قبل أن ُي َ
عتقل ويعود إىل حلبة الرصاع مع رفاقه
العامل ويتزوج من ابنة الفقيه.

ويف متثيل آخر ،جتيء شخصية امبارك النيكرو ،وهو ابن ملك قبيلة بامبارا من السنغال كام يروي ،اخ ُت َ
يع
طف وبِ َ
يفر ويقوده قدَ ُره إىل بولنوار ُليصبح ُمص ّل ًحا لألحذية .لكنه يقع حتت ظلم القائد
للقائد الكالوي يف مراكش؛ ثم ُّ
الذي حيتقره ويعتقله ،ويف النهاية يتهمه بجنحة التشويش باحلكايات التي كان يروهيا عىل لسان دا ّدا ،وهي
حكايات جمازية ت َُؤ ِّو ُل احلوادث الكربى للرواية.

باقي الشخصيات :املعلم بليوط ،زهرة الشامية التي َ
فاق هلا الراقد بعد موت زوجها بنعالل ،عيشة الصحراوية
التي حتولت إىل عشّ ابة ومو ِّلدة ،عبيبيس ناقل األخبار ،ولد اهلاروش العجيب ،واألستاذ النوري صاحب
السوليكس الذي ُي ُ
مثل حزب الشورى؛ أما شخصية الرفيق كولونا ،الشيوعي األممي ،الذي جاء من الوجيانطي،
ً
نقابيا قبل أن يتم إبعاده عن بولنوار.
سببا
مبارشا يف تنظيم العامل ً
فقد كان ً
وألن كل الرواية حتبل برصاع ما ،فإن شخصيات أخرى متثّل الوعي املغلوط ،تُناهض احلكاية وحياة الناس
محادي الشّ كام ،الشيخ اجلياليل
الطبيعية :املراقب املدين مسيو بريان ،املهندس الشاف ،القائد الصغريّ ،
أسوياء عرفوا التحول واالنصهار كام عرفوا
والعبدوين .وتكتمل صورة الشخصيات يف رواية حتيا هبم ،أناس
ّ
االمتساخ والرش.

تأسيسا عىل كل ما سبق ،طافت رواية بولنوار عىل قضايا تُؤرخ ألشكال الوعي االجتامعي وحوادث حافزة
ً
«ونبت
سلبا :عام البون واحلرب العاملية الثانية ثم اجلوع واهلجرة واجلراد واجلفاف
َ
سامهت يف التحول إجيا ًبا أو ً
مثل الفقاع املزيد من النوايل والرباريك يف السفيت والدوار ،وراح برش مهلوك ونصف عار يظهر يف طرقات
ً
ملتقطا أي يشء يصلح لألكل ليأكله» (ص  .)108ثم االحتجاج واالعتصام واملفاوضات والنفي
بولنوار
واالعتقال والظلم والعنرصية واالختفاء واملوت (العامل ،أم ولد العزوزية ،وردية ووليدها ،بنعالل.)...
إن انصهار رضوب الوعي هو الذي كتب الرواية بعدما حتولت إىل الوعي مجعي يف خميال باحث سوسيولوجي
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جذري ،له رغبة يف التغيري والتجديد والفضح والثأر برواية تقف عىل احلافّة اخلطرة للواقعية االجتامعية ،وقد
مفتوحا عىل اللغات ورضوب الوعي واالحتامالت
ثقافيا
نصا
نصا
روائيا يمكن أن نسميه ً
ً
استطاع أن ُينتج ًّ
ً
ً
املفقودة .فباإلضافة إىل إفساح املجال للشغيلة املنجمية ،من الربوليتاريا ،خاض املؤلف جتربة تأثيث الرواية
بأربعة عنارص ذات وظائف مجالية ورمزية:
 احلكايات التي يروهيا مبارك النيكرو عىل لسان دا ّدا ،ثالثة عرش حكاية ذات مغزى ،تعمل عىل تأويل جمرىاحلكايات البولنوارية؛
 -األحالم وهي سبعة ،تعكس الوعي الشعبي االجتامعي واملنافذ التي خيلقها للتنفيس عن الكرب؛

 الرسائل التي توصل هبا املؤلف من ابن مشيل كولونا وأدرجها يف الرواية عىل دفعات ،يف هوامش مضبوطة،بدورها تقوم بعملية تفسري الكثري من احلوادث؛

 األمر نفسه مع ورقات األستاذ النوري الذي مل يتمكن الكاتب من مجُ السته ،قبل وفاته ،ولكنه عثر عىل مقاالتوخواطر وجزء من مذكراته كان ينرشها يف جريدة حزبه الرأي العام بتوقيع "بونواري" ...أخذها املؤلفُ ،معيدً ا
ترتيبها ونرش مقتطفات منها.
هكذا تصبح رواية بولنوار «ملحمة الربوليتاريا» التي تُسجل ،بتخييل رائقِ ،سيرَ املغريب الذي عاش يف باطن
األرض.

الكاتب وشخصياته
بوحا،
كان إلبداع حممد زفزاف ،ومن بعده حممد شكري ،دور يف االنتباه إىل ضمري املتكلم الرصيح وهو يتكلم ً
بعد تنويم أو «قتل» الرقيب الذايت ،ثم ضمري الغائب الذي يستبطن داخله تلك األنا وآثارها وراء أقنعة الضامئر.

إن تطور الرواية يأيت عرب توغلها يف املناطق املسكوت عنها ،ويف جترؤ أدوات الروائي عىل إبداع حتويالت يف
تعو َد القارئ مطالعته واالستمتاع به .وبالفعل ،فإنّ لكل مرحلة أبطاهلا وخياهلا وقضاياها التي تطرحها
ما ّ
باألسلوب واللغة املناسبني .ومنذ الثامنينيات من القرن املايض ،عرفت صورة الشخصيات انعطافات نضجت
يف العقد التسعيني وما زالت مستمرة يف نصوص أغلب الروائيني؛ شخصيات هي أبطال تتصارع وسط الوحل
والرذيلة ،داخل النفق ،حتيا من أجل نفسها وسط تدمري روحي مستمر وخراب وجداين وركام غريب من
املشوهة للقيم واألفكار.
التناقضات والتحوالت ّ
ً
ارتباطا باألفق املحدد
تتحكم جتربة حممد برادة يف رسم مسارات التخييل انطال ًقا من الشخصيات وملفوظاهتا،
يتكرر
للكتابة وعواملها ،كام حيقق هذا املستوى تفاعلية مع النص والسياق واملتلقي .ففي رواية مثل صيف لن ّ
يفتتح الرواية ببداية عنوهنا بــ «عتبة حمطة باب احلديد»:

(((1

« قرأ محاد ما كتبه منذ عرش سنوات يف ورقة بيضاء» (ص .)7

عود حممد برادة املتلقّي لنصوصه الروائية -عن لعب روائي معادل لشكل منهجي متثّل يف
بداية تكشف -كام َّ
ما ييل:
يتكرر (الدار البيضاء :نرش الفنك.)1999 ،
 14حممد برادة ،مثل صيف لن ّ
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معا ،وحتقيق البعد اإلحايل للشخصية (محاد)،
 استجالء العالقة بني الكتابة وكتابات أخرى للمؤلف وللرواة ًيف هذا النص ،وعالقته بنصوص سابقة للمؤلف؛

 -الكشف عن ارتباطات واعية بني النص واجلنس الذي تُكتب ضمنه هذه املحكيات؛

 -االرتباط بالتذكر واملذكرات ،وبالكتابة عمو ًما.

ولعل حممد برادة يف هذا النص -كام يف رواية الضوء اهلارب  -حيقق ما توصل إليه إدوارد سعيد يف بعض
ً
مالحظاته ،وهو حيتضن ويناقش فكر فيكو( ،((1بأن هناك دائماً
تفاعال بني البداية والتكرار وبني البداية وإعادة
تشفريا وتشت ًتا ،ممارسة وفكرة.
يكيفه التكرار
ً
البداية ،وأن اللغة ،باعتبارها تار ًخيا ّ

ً
مرتبطا بالقراءة والكتابة والفن والزمن ،مستحرضً ا البطل واملتلقّي عىل مستوى التخيل،
إنه نسق عام يتجىل،
يتكرر منذ اجلملة/البداية ،صورة البطل القارئ والتلقي والكتابة والقراءة يف مسار
حيث تُبنى يف مثل صيف لن ّ
عالئقيا ومعبرّ ً ا عن وعي
واحد مرتاكب ،وهو ما ختتربه وتعبرّ عنه الرواية ككل ،لتصبح هذه الصورة مو ّلدً ا
ً
البطل بام كان وما سيكون.
أما أمحد املديني الذي يزاوج بني البحث عن أبطاله وواقع مغريب مسكون بالرصاع والتشذر ،فإن روايته
(((1
ويولد
املخدوعون  ،حتفل بمواقف تغذي الوعي واخلطاب ،ضمن متخيل ثقايف يصهر االجتامعي بالسيايس َ
رؤية انتقادية تطاول مايض جيل كامل ينتمي إليه الرواة.

وقبل املخدوعون حقق املديني يف ثالث روايات سابقة (مدينة براقش  ،1998العجب العجاب ،1999
اهلباء املنثور  )2001ما يشبه ُّ
تشكل متخيل ُيقرأ بأكثر من صيغة ،ليعبرّ عن رؤية فصيحة يف املخدوعون التي
وكربت يف حميط
«ولدت يف نطاق اخليال
حيق عليها ما جاء عىل لسان إحدى الشخصيات وهو يصف نفسه:
ُ
ُ
الذكرى» (ص  ،)194وهي ً
أيضا امتداد يف شكلني ومرحلتني :امتداد لنسيج املتخيل العنيف واالنتقادي الذي
اختطه أمحد املديني لنفسه عرب رصده للوعي اجلمعي والذايت ،وإعادة تشكيلهام ضمن سياقات مفرتضة هتفو
إىل احلقيقة ،وسياقات حقيقية تتطلع إىل االحتامل .وامتداد ً
أيضا لتجربته الروائية ،برصيدها املعريف والفني ويف
بحثه عن املغامرة.
املتخيل املغريب والعريب من جهة ،وإىل بروق املديني من
ورواية املخدوعون حتقق لنفسها سمة النسب إىل مرايا
ّ
جهة ثانية ،مرايا مساحاهتا «تضيئ وال تعكس ،تتخيل وال تقرر» ممتدة يف أمكنة من أوالد حريز والدار البيضاء
وفاس إىل باريس ونقط أخرى هنا وهناك .إهنا مرايا تعكس ملمح التجديد يف الرؤية ،وتبحث عن املخدوعني
الذين يرتكون يف الرواية صدى البحث عن اخلداع.

إن تشكل الدالالت يف املخدوعون ييضء ،بقوة ،الرصاع األزيل بني احلياة وأوهامها ،بني الزيف واحلقيقة .وهو
"بحث متولع" يتخلق ضمن قضايا كثرية يعاجلها أبطال املديني ،وبمعاجلة فنية ،بعيدة عن اآلثار املبارشة ملرحلة
السبعينيات ،التي كانت فيها رواية املديني زمن بني الوالدة واحللم عىل عكس ما اكتسبه املديني من خربات،
إذ ينتقل من املحاورة ،بلغة أقرب إىل األفكار ،إىل حواريات متناوبة وتنسيبات يف فضح اخلداع واألوهام التي
يتخبط فيها األبطال ،حيث توسعت املعرفة يف الرواية عىل مستويات عدة .ومنذ البداية تتأطر رواية املخدوعون
 15فريال جبوري غزول« ،أثر فيكو عىل ادوار سعيد »،ألف ،العدد  ،)2005 ( 25ص .220
 16أمحد املديني ،املخدوعون (الرباط :مطبعة املعارف اجلديدة.)2005 ،
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بتيامهتا يف باريس عرب «البحث املتولع عن مرتكز للذات ،وعن أفق للكرامة اإلنسانية ،تقوده شخصيات تتقلب
فوق مجر اهلوى والنضال والغربة وخداع احلياة».

وقد ّ
متكن أمحد املديني ،بأصواته ومتظهراهتا داخل التخييل ،من إدخال املتلقّي املفرتض يف لعبة الرسد والقلق
والبحث والتناوب يف احلكي ،وذلك للوصول إىل دائرة تتوسع باستمرار ،يف داخلها رواة وثوار تعصف هبم
رياح ويعصفون باألفكار والقيم؛ ذلك أن احلكي يف رسود هاء (هناء-هادية) فرصة للتخفيف من ضغوط
آثارا ال ّمتحي .ولكن البطل السارد ،الذي يتخفى وراء كل يشء مثل العب
الورطة ،وأداة تطهريية ليشء خلف ً
خادعا ،بل يعيد تأويل احلوادث بتفصيالت متدثرة بالتأمالت
متمرس ،يتدخل بتعقيبات تعيد ترميم ما يلمع
ً
والغمزات التي تعري اخلداع ستائره وأحابيله املحمولة يف سلوكيات جديدة:
«ثم إن الصدفة أكرب منا ،فال أحد منا يتحكم فيها ،تعقد وحتل وحدها ،ونحن يف متام يقظتنا أمامها ،نظن أننا
نقبض عىل زمام األمور ،ونسري كام نشاء مصرينا من أول احلبل واخليط إىل هنايته ،وحيث نتبني بأن الزمام فلت
مصريا آخر ما نميش فيه ،كالعميان نميش وال نرتاجع» (ص .)45
ننتفض مستغربني كيف سهونا ،وال ننتبه أن
ً

أليست شخصيات غانم واجلياليل املعتوق وعبد الغني وعبد الرحيم املزايب واملخرب اسكي يف املخدوعون هي
من كانت تتحرك يف الزمن املغريب ،وهم ممن بدأوا يشيخون يف منفاهم ،أو ممن اكتشفوا أن آخرين ،يف الداخل،
يتحدثون ويفاوضون باسمهم وبحساب عذاهبم املايض ،يمكن أن حيصلوا عىل غنيمة احللم.
راقيا يف الرواية وهو يصف بعض املفكرين باملتسلطني وبعض
مجاليا ً
إن اإلحساس باخليبة والورطة بلغ مدى ً
السياسيني بالوثنني ،وما يستتبع ذلك من تذكّ رات ضمن مفاصل حكائية مكثفة ،عامرة بالوجع ،تتصادى
بداخلها لغة رسدية بإحاالت انتقادية يف سياق مجايل خيلق اإلحساس بالروائية من خالل عنارص حترض يف جمرى
متوترا:
حضورا الف ًتا
النص كله
ً
ً

 تأثيث النص باملعرفة من خالل حضور الفكر واملفكرين وآرائهم وحمارضاهتم فتتحول عدة صفحات إىلقراءات نقدية ألفكار وتصورات كانت تعج هبا باريس؛
 خاصية معرفية أخرى طريفة ،وهي بناء الرواية فوق خريطة دقيقة النسيج ،حية متفاعلة فكل األبطاليرتبطون هبذا النوع من األمكنة ،من مرور بشارع أو زنقة أو هبوط إىل املرتو أو جلوس باملقهى أو وصف .وقد
فنيا ومتالحقًا ولن خيفت إال يف الفصل األخري؛
جاء بناء هذه اخلريطة ً

 دينامية أبطال الرواية وحتوالهتم يف مرايا الزمن املغريب واملنفى االختياري ثم االختيارات األخرية ،كام لو أهناشخصيات مدربة عىل التفاوض مع احلياة ،تغامر بامضيها من أجل فرتة زمنية أخرى ستصبح جز ًءا من املايض
ً
أيضا ،بد ًءا من غانم وهاء (هناء  -هادية) واجلياليل املعتوق املخنوق (ص  )143وعبد الغني ثم شخصية
دورا
عبد الرحيم املزايب ،الذي سيعوض حضوره يف الرواية ابتدا ًء من الصفحة  130غياب غانم ويلعب ً
أساسيا يف تفاعالت األحداث املوالية ،وحكاية فراره من أحداث موالي بوعزة ،كام يروهيا عبد الغني ّ
احلكاء
ً
األثري يف الرواية؛
 أبطال آخرون هبويات أخرى ترمم املالمح العامة للمخدوعني مثل املخرب اسكي بمفكرته الضائعة والتيشكلت رواية أخرى ،ومفصل حياة يوسف الذهبي وجماالته الطويلة ثم انتحاره الفاتتازي.
هل يكتب أمحد املديني الرواية منذ عقود للبحث عن املحتمل يف احلياة ويف القول اإلبداعي الذي يفضح الوهم
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كام يفضح خراب الفرد املنسحق واملخدوع؟ إن رواية املخدوعون باجلمع املتعينّ وغري املتعينّ  ،تقف عند نقط
تدرج رسدي يصل هباءه حني يتحقق التناوب الرسدي املنسجم حلكي الدواخل املشتتة لألبطال
حاضنة عرب ّ
املهزومني ،بني املنفى وباريس ،ويعبرّ عن التقلص املستمر ألحالم الشهداء واملناضلني يف حلظة دخول غانم إىل
مركز القرار تناو ًبا ،بعد مفاوضات وتنازالت قدمها بخصوص تارخيه وحبيبته ورفاقه القدامى وعىل رأسهم
عبد الغني.
حكائيا حيتفظ برواء النص ودفقاته
عاج باحلوادث ،بستار شفاف حيقق مرسى
تتحول الرواية
رسديا إىل مرسح ٍّ
ًّ
ً
الشاعرية حي ًنا والعنيفة حي ًنا آخر ،يف انتقاد لألقنعة التي حتجب وتدمر القيم وتستبدهلا بأخرى انتهازية .لذلك
جامعيا حيمل رسالة من (هاء) واكتشاف املصري اخلادع لغانم،
كان موت الباهي ،وعودة عبد الغني أستا ًذا
ً
مرآة أخرى .وتكشف الصفحات الثالث األخرية فداحة اخلسارة واملحنة واخلداع يف حوار خيتزل اخليبة ،يف
أثناء هبوطهام املفرتض إىل النفق حيث يتلو عليهام مترشد عابر حديث العشاء األخري للسيد املسيح وهو يعلن
جرحا رس ًيا يف التلقّي الواعي ،وحيرض فيها األبطال مثل غيوم متطر ثم متيض وقد
النعي .الرواية هبذا حتفر
ً
حقق أمحد املديني هبذه املجازفة الروائية ،حلماً آخر يرى من خالله املايض والراهن ،موظ ًفا بذلك شذرات
بيوغرافية وغريية.

الرد بالكتابة
ّ
كلام اجتهد الروائيون يف أساليب الكتابة كانوا أقرب إىل الواقع والتعبري عنه ،واقع شاركوا يف صنعه بالفعل
أو بالصمت .وختتلف النصوص الروائية املغربية يف التعبري عن هذا الواقع السيايس ،ليس ألن ما يحُ يط هبم
قد استعىص عىل الفهم أو عىل فك ألغازه ،ولكن مهمة الروائي ليست يف رصد اإلشكاالت السياسية عرب لغة
التخييل وإنام التعبري عن أحاسيس الوجدان وما يمور يف داخله من قلق وهواجس.

وقد كان عبد القادر الشاوي( ((1يف نصوصهُ ،م ّ
فك ًكا هلذه اإلشكالية من خالل « أناه» وذوات اآلخرين املنتمني
إىل الفكر اليساري ،بلغة ال تكشف عن هذه اجلروح إال يف بناء حكائي ممتع ومؤمل يف آن.

ُ
وخيتلف الروائيون املغاربة يف طرق متثّلهم إلشكاليات الواقع السيايس املغريب بطرق تكشف عن تعدد طرق
التشخيص والتمثّل والتعبري ،فيوسف فاضل الذي كتب رواية سلستينا( ((1عام  1992ليس هو وعي الكاتب
نفسه الذي كتب ،بعد نحو عقدين ،رواية قط أبيض مجيل يسري معي( ،((1موظ ًفا العبث أداة للنقد من خالل
صوتني ،صوت االبن حسن وصوت والده مهرج امللك يف عامل السلطة العليا وطقوسها ،بتعبري جريء وناضج
يف انتقاد النظام السيايس.
وأعتقد أن جتربة حممد برادة يف روايته امرأة النسيان ( ((2()2001تُعترب من الروايات األكثر جرأة يف نقد التجربة

 17روايات عبد القادر الشاوي الصادرة خالل الفرتة املدروسة :باب تازة (الرباط :منشورات املوجة)1994 ،؛ الساحة الرشفية (الدار
البيضاء :مطبعة النجاح اجلديدة)1999 ،؛ دليل املدى (الدار البيضاء :نرش الفنك ،)2003 ،ومن قال أنا (الدار البيضاء :نرش الفنك،
.)2006
 18يوسف فاضل ،سلستينا (الدار البيضاء :منشورات نجمة.)1992 ،
 19يوسف فاضل ،قط أبيض مجيل يسري معي (بريوت :دار اآلداب.)2011 ،
 20حممد برادة ،امرأة النسيان ( الدار البيضاء :نرش الفنك.)2002 ،
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السياسية املغربية خالل فرتة التسعينيات وحماكمتها بتخييل استثمر جتارب شخصية عاشها الكاتب وكتبها
ليثأر منها ويتخ ّلص من آثارها .ترسد رواية امرأة النسيان حكايتني أساسيتني ،األوىل حول شخصية «ف .ب»
التي كانت حمور الرواية األوىل للكاتب ،ثم تظهر فجأة باعتبارها شخصية حقيقية ،يتعرف عليها الراوي يف
لقاءين ،دارت بينهام خالله حوارات عميقة تضيف وتنسخ .ويف النهاية يتبينّ أهنا شخصية فقدت حارضها
وبقيت مشدودة إىل املايض وإىل الرواية .ويمكن فهم احلكايتني من خالل بعض الفقرات التي بثّها الراوي يف
الرواية ،ومنها:

«ال يتسع وقتي للدخول يف لعبة تصحيح أخطاء شخوص ال أزعم أهنا تنتسب إىل ما عاشه الناس بالرضورة»
وحاولت أن تفهم ذاتك من خالل ما حدث لآلخرين من حولك» ( ص،)11
«كتبت تلك الرواية
(ص.)7
َ
َ
ُ
«مل أكن أستطيع أن أثبت ذايت إال بنفي املوروث الذي َّ
وحولني اسفنجة متتص ما ُيلقى إليها
شل وجودي
ّ
من معلومات وأوامر وتعاليم» (ص« .)15عندما يميش احللم ،فجأة ،عىل قدمني ،تنتفي قيمة الكتابة .أليس
كذلك؟» (ص« .)16يخُ يل إ ّيل أنني ُخلقت من نسيان وإليه أعود .ليس النسيان .لعبة النسيان امرأة منها يجُ بل
املولود واملعدوم ،وعربها يتجدد اجلسد والذاكرة والنسوغ وكل ما يمت بصلة إىل احلياة» ( ص« ،)18قد يكون
املوت هو مستقبلنا» ( ص « .)19مل أعد أشعر بالغربة يف أي مكان حللت به .هنا أو خارج الوطن سيان .كأن
حالة شعورية واحدة تد ّثرين وحتضنني ضد مشاعر القلق واالنتظار واخلوف» ( ص « .)25متيض أيام ،شهور
أحيانًا قبل أن نتفطن إىل الدوامة التي تبتلعنا وجتعلنا نتحمل املواصفات واللياقات ً
بدال من أن نعيش ما نظن
أختيله .وكل ما تستطيعه كلاميت
أنه جوهر احلياة ( »...ص « ،)28أنا شبه متأكد من أن ما أكتبه لن يشخص ما ّ
ً
مستقال .هو دائماً
واضحا،
هو أن تقربني من ذلك الذي أريد أن أقوله وينفلت باستمرار ألنه ال يمتلك وجو ًدا
ً
منحرش وسط أدغال من الصور واملشاعر واألفكار» (ص« .)43أظن أننا نملك وسيلة ملنع التحوالت املتصلة
اكتشفت
بسريورة احلياة» ( ص « .)57تبقى الكتابة التي تعطينا ،ربام وهم االنعتاق وال متناهية التحقق .إال أنني
ُ
حاولت كانت الدودة قد توغلت يف اخلاليا لتعطلها» ( ص « .)60ألن أكون جمرد ملوح
قدرهتا متأخرة .وعندما
ُ
باملرايا يف وجه الرساب؟ أشعر أن مثل هذه احلفرة تقوى الكلامت عىل ردمها .كأنام الكتابة ال تكون ممكنة إال
نغض الطرف عن تلك اهلوة الفاحتة فاها التي تذكّ رنا بأن الكلامت ال ترمم شي ًئا من الرشوخ القائمة يف
عندما ّ
كل ركن وداخل كل نفس» ( ص « .)76أحسني كأنني أسري عىل شفا برزخ ينقلني من طمأنينة اإليامنات إىل
هوة الشكوك واألسئلة» ( ص « .)99التخيل عن عامل مألوف ملد جسور مع هوة أو فضاء داخلهام يمكن أن
نستعيد أنفسنا أو أن ننهي أيامنا يف العزلة أو أن نلتقي بنقيضنا لنعقد الصلة به» ( ص « .)99أنا أحس أن أشياء
تنتهي وأننا ننتهي معها ( )...فيام يستمر العامل الذي يعرف دو ًما كيف يعثر عىل أوهام حمفزة ولغة مالئمة لتنشيط
احلركة وجعل آالت الضخ تستأنف الدوران» ( « .) 101ملاذا ال نحقق يف الدنيا ما نريد؟» (« .)113أنت
مقتنع بأن الكتابة هي ً
أيضا ال يمكن أن تنجو من العنف ،إذ بدونه يتالشى املعنى ويغوص النص يف رتابة الرسد
والتأمل» ( « ،)127وأمجل يشء هتبه لنا الكتابة هو اإلحساس بوجود ما هو حر» ( .)132
رواية امرأة النسيان هي:

 -1نص لتمجيد الفن ،وانتشال احلياة من الرتابة الفاسدة ومن االنحرافات الرخيصة؛

 -2نص مستدرك ينفتح عىل نص سابق ،يلتقط منه نطفة ومخرية ليستدرك هبا بياضات يف حياة رواية حممد برادة
األوىل لعبة النسيان ،وإشباع حلظة منفلتة وضاجة يف حياة «ف .ب»؛
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قاسيا عىل لسان سالومي وهي ختاطب رأس يوحنا ،ثم يعلق عىل ذلك
 -3يستحرض الراوي يف بداية الرواية
ً
حوارا ً
ً
قائال« :ذهني سارح مع سالومي بأطيافها املتعددة وهي تنتقل من نغمة التشفي أمام الرأس املقطوع إىل لوعة األسى
ذات القرار الشجي .ما من حدود بني احلالتني» (ص .)5ويف الصفحات األخرية من الرواية ،جاء عىل لسان «ف.
ب» ،وهو يستحرض قوهلا له ،يف حوار متد ّثر بطقوس مستسلمة للحلم والتخييل« :أنت مقتنع بأن الكتابة هي ً
أيضا
ال يمكن أن تنجو من العنف ،إذ بدونه يتالشى املعنى ويغوص النص يف رتابة الرسد والتأمل.لكنني ال أرى أن
عنف النص هبذه الطريقة املختزلة التي جلأت إليها ،سيوازي عنف الواقع» (ص.)127

إن رواية امرأة النسيان نص ثأري باملعنى اجلاميل للثأر ،ثأر من حلم ضاع ،ومن ُّ
تذكر ال يستقيم أو نسيان يبحث
عن هنر ال هناية له.

تركيب واستنتاج
حققت الرواية املغربية ،خالل العقدين األخريين ،تراكماً الف ًتا ساهم فيه انخراط ك ّتاب جدد ،من مراكز هامشية
غري املدن الكربى والتقليدية ،يف إنتاج النخب؛ ك ّتاب حيملون مشاريع حداثية ِ
قد ُموا من مشارب معرفية خمتلفة.
واحلداثة ،باعتبارها ً
متثال للقيم الفكرية واألدبية والفنية ،كام سيشري إليها أمحد اليبوري ،تُعترب حلظة حاسمة يف
(((2
تاريخ الرواية العربية يف املغرب  .وجيمع عدد من النقاد أن هذه املرحلة بتحوالهتا االجتامعية والسياسية
وعامليا ،منشغلة بأنامط من األشكال الرسدية .وهكذا قامت الرواية املغربية «عىل أساس
حمليا وقطر ًيا
ً
والثقافيةً ،
التمثيل التخييل للواقع ،شأهنا يف ذلك [شأن] باقي أجناس التعبري الفني يف خمتلف أرجاء املعمور ،ولكن متثيلها
تعبريا عن نضج الوعي بجامليات جديدة تشرتك فيها كافة األجيال
الفني اختلف من مرجعية إىل أخرى»(،((2
ً
وخارجيا ،وتطويع التجارب الذاتية والغريية يف
داخليا
من الك ّتاب ،بالرتكيز عىل تنويع إيقاعات التأمل الذايت،
ً
ً
عالقتها العنيفة مع املجتمع ومع التغريات االجتامعية ،وذلك عىل مستويني «مستوى متثيل التغري الثقايف[]...
ومستوى التعبري عن التغري االجتامعي من خالل صيغة خطاب ثقايف»( ،((2تتنوع رؤاه ضمن مواقف متصارعة
تتغذى من خلخلة األبعاد التقليدية يف بناء احلكاية وترتيب أزمنتها.

مل َتعد وظيفة الرواية إعادة إنتاج األفكار واملشاعر ،بل تتعداها إىل تعميق الرؤية والتقاط ما يلتصق بثنايا احلياة
اليومية ويسكن يف حنايا ا ُملبدع ساعة يواجه العامل يف شموليته باحثًا عن احلقيقة عرب املحسوس وامللموس
واملفكر فيه ،ثم لتنفتح ،يف كل حلظة ،عىل مساحات تتسع باستمرار عىل معان جديدة وآفاق داللية تعبرّ عن
اهلزات واالختالالت ،وهي تصيب النفس واألحالم يف مقتل.
حجم التأويل الذي يقيس ّ

 21أمحد اليبوري ،الكتابة الروائية يف املغرب :البنية والداللة (الدار البيضاء :مكتبة املدارس ،)2006 ،ص .17
 22وانك جينك ،الفن الروائي باملغرب من التأصيل إىل التجريب ( 2009-1942الرباط :دار أيب رقراق ،)2011 ،ص .5
 23حممد الدغمومي ،الرواية املغربية والتغري االجتامعي :دراسة سوسيو-ثقافية ( الدار البيضاء :افريقيا الرشق ،)1991 ،ص .128
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