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يحيى بن الوليد

الرواية الجديدة في المغرب
ورهان التشابك
التحوالت االجتماعية
مع
ّ
كيف يمكن الوصل ما بني اجلاميل والثقايف والتخيييل واملرجعي ،يف إطار من رصـد «حتوالت
النص الروائي» وهو يشتبك مع حتوالت تعترص جمتمعاتنا وعاملنا؟ ذلك هو سؤال هذه الدراسة
«املكون االجتامعي» ،يف
يف سربها ميل الرواية املغربية ،اجلديدة والشابة خاصة ،إىل ما تدعوه
ِّ
يتبدى فيه حضور روائيني سابقني والحقني ،وانتقال من
نوع من الزخم الروائي املتجدد الذي ّ
يتبدى يف حضور «بنات
األجناس األدبية األخرى -بل ومن املهن األخرى -إىل الرواية ،كام ّ
شهرزاد» ،الكاتبات اللوايت يتصدين ملحارم املجتمع الذكوري البطريركي بدرجات متفاوتة من
النجاح الفني ،شأهنن يف ذلك شأن زميالهتن وزمالئهن الذين يشتبكون مع التحوالت االجتامعية
من خالل تناول متجدد ومغاير ملسائل شتى ،من بينها مسألة «املثقف» ومسألة «االستعامر» أو
«الغرب» بصفة عامة.

و«المكون االجتماعي»
الرواية
ِّ
كثريا من أنساق التصور ومقوالت
بالنظر إىل جممل التغريات
ّ
مسـت ،يف اجلوهرً ،
والتبدالت التي َّ
اإلدراك ،فإنه مل يعد يف اإلمكان االنغالق يف إطار من تصورات تتكئ ،باملطلق ،عىل «املنجز الشكالين
«نص» هو قرين صنف من
يضيـق من رحابة الكون الروائي،
الصارم» الذي
ً
خصوصا حني خيتزل هذا الكون يف ّ
ِّ
مغريب.
أكاديمي وناقد
*
ّ
ّ
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«الشكلنة» أو بلغة جامعة «الكتابة الداخلية» التي ال حتيل إال عىل ذاهتا ( ((()Autoréférentialitéواملفصولة
تاليا -عن مشكالت الناس واملجتمع والعرص.ً
لقد حصل ذلك يف املغرب ذاته ،وبـ«حتريض» من النقد ذاته ،يف فرتة سابقة ،هي عىل وجه التحديد سنوات

الثامنينيات الصاعدة((( التي بلغت فيها «البنيوية» ( ،)Structuralismeمع أهنا «منهج ونظرية» ،ما يشبه
«الديانة» يف هذا البلد .واملشكلة ،هنا ،ال تكمن يف «مركزية الكتابة» ذاهتا ويف إفادة هذه األخرية من «الفن

املعامري» و«التقطيع السينامئي» و«املشهد املرسحي» و«تعضيد النص باألقوال والقصاصات» ...إلخ .بل تكمن
يشوش «الرؤية املفرتضة» جتاه
يف تلخيص الكتابة يف جمرد «تقنية» أو «ختطيط» أو «تصميم» ...عىل النحو الذي ِّ

مكونات اخلطاب الثقايف وامتداداته يف املتخيل االجتامعي(((،
األشياء .فالرواية مطالبة ،بدورها ،بالتفاعل مع ِّ
أو مطالبة بـ«التشابك» مع «نص الواقع االجتامعي» يف أفق صياغة «خطاهبا» الذي يسعى بدوره -وعرب أواليات

التضافر املتبادل -إىل أن جيعل من املجتمع جمىل له .فـ«إشكاليات املجتمعات» راح اخلطاب الروائي بدوره
ً
مدخال الئقًا لفك جانب مهم من غموضها ،وحتى عىل صعيد «النظرية
يفرض ذاته بخصوصها ،بل ويقدِّ م

(((
متكـن أي نظرية من ادعاء استغراق
االجتامعية» هناك من ِّ
يركـز عىل «التعددية النظرية» يف داللة عىل عدم ّ

تفسري مجيع مناحي احلياة االجتامعية.

املؤكد ،يف حال احلديث عن الرواية ،ليس التنازل عن «عرش اللغة» أو عن «الشكل» ذاته  ،السيام يف ظل

عبـر عنها الروائي املرصي مجيل عطية إبراهيم) بـ«آلياهتا التفكيكية» التي امتدت
تنامي «الرواية املعوملة» (كام َّ
ً
مفككا ومنطف ًئا قبل صاحبه .إن
داخل النص الروائي عىل النحو الذي جعل هذا األخري ،يف نامذج كثرية منه،

تصور يصل ما بني اجلاميل والثقايف
نفكـر فيه ،يف إطار من اإلقرار بـ«حتوالت النص الروائي» ،ويف إطار من ّ
ما ِّ
والتخيييل واملرجعي ،هو رواية حتافظ عىل «نسغها اللغوي» وتتشابك  -يف الوقت ذاته  -مع «األلغام» التي
تعترص جمتمعاتنا املعارصة يف عاملنا «اجلامح» هذا ،كام نعته السوسيولوجي الربيطاين أنطوين غيدنز .ويف هذا

السجـل العريب ،وعىل مدار عرش السنوات األخرية ،روايات يمكن أن «نجادل» بأهنا
الصدد ،فإننا ال نعدم ،يف
ّ

كثريا من «النامذج التوليفية» لـ«املنتوج الفكري» ذاته يف تعاطيه مع السياسة واجلنس والدين ،وعىل النحو
فاقت ً
املركـبة» التي
الذي بموجبه تكشف هذه الروايات عن «األواليات الشعورية والالشعورية» وعن «االنزالقات
َّ

تتـضح مواجهته،
بموجبها ّ
يتم «استعامل» هذه األلغام .ومن ثم منشأ «املكبوت االجتامعي» الذي ال يمكن أن َّ
عىل أرض الرواية ذاهتا ،إال بفائض من السخرية املضمرة أو املعلنة.

 1ينبغي أال خيفى أن هذا التوجه ،يف الكتابة والتنظري الفلسفي ،الذي بلغ أوجه يف فرنسا يف الستينيات ،كان نتيجة تطور غري مسبوق
كانت قد بلغته الرأساملية وقتذاك يف الغرب ككل ،وعىل النحو الذي اكتست فيه «التقنية» أمهية بالغة .غري أن كل ذلك مل جيعل اللغة ،ويف
منظور الكتابة ذاهتا ،مفصولة عن مشكالت الثقافة والتاريخ والفكر .وقد تكون هذه هي الفكرة الغائبة يف العديد من نقاشات ما بعد
احلداثة يف الفكر الفلسفي العريب املعارص بصفة عامة.
 2يف هذا الصدد ،يمكن أن نحيل عىل :سعيد يقطني ،القراءة والتجربة (الدار البيضاء :دار الثقافة.)1985 ،
 3لقد جرى التنبيه إىل خطر االنغالق يف املقاربة البنيوية يف :حممد برادة ،أسئلة الرواية أسئلة النقد (الدار البيضاء :منشورات الرابطة،
 ،)1996املقدمة.
 4انظر :إيان كريب ،النظرية االجتامعية من بارسونز إىل هابرماس ،ترمجة حممد حسني غلوم؛ مراجعة :د .حممد عصفور ،سلسلة عامل
املعرفة؛ ( 244الكويت :املجلس الوطني للثقافة والفنون واآلداب.)1999 ،
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ً
إمجاال ،ظلت الرواية ،عرب تارخيها الطويل ،ويف الغرب الذي هو مهد «شكلها احلداثي»((( ،أكثر ً
ميال إىل
«املكون االجتامعي» كام يمكن استخالصه من خالل النامذج البرشية والواجهات األمامية واخللفية ...ومن
ِّ
خالل مصائر املجتمعات وطبائع الناس ومظاهر العمران وسري املدن واألمكنة ...إلخ .وتلك هي حال الرواية
ظلـت الرواية ،ومنذ فرتة «التأسيس»
العربية عىل الرغم من تارخيها القصري مقارنًة بالغرب .ويف املغربّ ،
معنيـة بالتشابك مع نص الواقع االجتامعي كام يف باقي األقطار العربية .ويف هذا الصدد
(،)1960 -1940
َّ
يمكن أن نحيل عىل أكثر من دراسة سعت إىل دراسة املوضوع من مناظري نقدية سوسيولوجية خمتلفة .ويكفي أن
نحيل عىل دراسة األكاديمي حلمداين محيد الرواية املغربية ورؤية الواقع االجتامعي ( ،)1985التي مثّلت إضافة
«اجلدة املنهجية»
قياسا بالنظر إىل «البنيوية التكوينية» ( )Structuralisme Génétiqueالتي كانت عالمة عىل
ّ
ً
وقتذاك .كام يمكن أن نحيل عىل الدراسة الالحقة للناقد حممد الدغمومي الرواية املغربية والتغري االجتامعي
( )1991التي سعت ،من منظور «الدراسة السوسيو-ثقافية» ،إىل رصد «التغيري االجتامعي» يف الرواية املغربية.
وثمة دراسات أخرى ومقاالت كثرية ،ال تفارق مفهوم «الرؤية االجتامعية» ومقولة «التغيري االجتامعي» ،وهي
يف حاجة إىل بيبليوغرافيا مستقلة.

روائي متجدد
م
َز َخ ٌ
ّ
متييزا هلا من
حتركنا هو الرواية املغربية املكتوبة بالعربية ً
يف ضوء اإلحالة األخرية ،نكون قد أومأنا إىل أن جمال ّ
نظرا إىل «الشحوب» الذي
كميا،
ً
الرواية املكتوبة بالفرنسية .هذا وإن تكن الرواية األخرية قد تراجعت ً
وثقافياً ،
أخذ يطاول «استعامل» اللغة الفرنسية يف الفضاء املغاريب ككل بسبب من «التعدد اللسني» الناجم عن نوع من
لوى بمفاهيم مركزية (وغري جمردة) مثل «اهلوية» و»الذاكرة» و«الرسد» .وعىل الرغم
«االنفجار الثقايف» الذي َّ
نصوصا يكتبها ك ّت ّـاب مغاربة باللغة الفرنسية ،فإن «االنتامء إىل العامل
من أننا ال نزال نقرأ ،من حني إىل آخر،
ً
الفرنكوفوين» مل يعد يمثِّل «كبري إضافة» عىل مستوى التفاعل مع «اخلطاب الثقايف االجتامعي» العام والسائد
يف املغرب .واليشء ذاته يقال عن الوجود املغاريب ،ككل ،يف فرنسا ...إذ ال يظهر أنه صار مرغو ًبا فيه خالل
الفرتة األخرية.
ويف ضوء اإلحالة األخرية ،كذلك ،وبالنظر إىل «املسافة التارخيية والثقافية» التي تفصلنا عن تواريخ الدراستني
وامتدت إىل «امللعب النقدي» ذاته .ولذلك ،فإن اخلوض يف موضوع
تبدالت كثرية قد حصلت...
ّ
ثمة ّ
السابقتنيّ ،
وخصوصا يف هذه الفرتة ،يفرض استحضار جممل
تشابك الرواية املغربية (املكتوبة باللغة العربية) مع الواقع،
ً
«التشكـل املجتمعي» وقبل ذلك ،كان هلا تأثريها يف مدى
املتغريات الكونية واملحلية التي كان هلا أبلغ األثر يف
ّ
االعتقاد يف «جدوى األدب»  -ويف جدوى اإلنتاج الرمزي بصفة عامة  -بالنظر إىل بروز «العب جديد» ،هو
يمر
اإلعالم املرئي عىل وجه التحديد ،الذي راح يفرض ذاته بل يصنع اإلنسان
ويوجـه العامل« .فكل يشء صار ّ
ِّ
عرب الشاشة».
 5بخصوص موضوع الشكل ،يستحسن الرجوع إىل ما كتبه العروي يف الفصل الرابع من اإليديولوجيا العربية املعارصة (الدار

البيضاء :املركز الثقايف العريب .)1995 ،كام يمكن االستئناس باحلوار التايلAbdallah Laroui, «Histoire, science, idéologie,». :
dans: Abdallah Bensmain, Symbole et Idéologie (Entretiens), (Rabat: Mediaproductions, 1987).
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واحلاصل ،عىل مستوى املتن املغريب ،وعىل مدار العرش سنوات أو اخلمس عرشة سنة األخرية ،وهو املدار
الذي سننغلق يف إطار منه يف هذه الدراسة ،مع بعض املرونة ،هو بروز أسامء جديدة (ليست شابة بأكملها)

حريصا عىل احلضور عن طريق النرش وعرب
املكرسة والسابقة التي ال يزال أغلبها
ً
ً
جنبا إىل جنب مع األسامء ّ
احلوار يف أحيان وعرب الكتابة النقدية املوازية يف أحيان أخرى .فمحمد برادة وعز الدين التازي وبنسامل

محيش وامليلودي شغموم وأمحد التوفيق وعبد القادر الشاوي وحممد اهلرادي وأمحد املديني ...وقبل هؤالء
شيخ الروائيني يف املغرب عبد الكريم غالب ومبارك ربيع املشدود بدوره إىل «راية الواقعية» ...وكذلك

املتفرد الذي يواصل فيه «فك الغموض»
عبد اهلل العروي (املؤرخ املفكر يف املقام األول) يف عامله الروائي
ِّ

مكرسني نزلوا بدورهم إىل الرواية ،كام هو
الذي يالزمه يف جبهة التاريخ والفكر ...ودونام تغافل عن نقاد َّ
الشأن بالنسبة إىل سعيد علوش ونور الدين صدوق ...إلخ ،مجيع هؤالء أكدوا حضورهم ،املتفاوت ،من
خالل نصوص روائية حظي بعضها بتعليقات وقراءات وحوارات وجوائز وحروب إعالمية (صغرية) ،كام

هي حال كل «زخم روائي» حتى وإن كان من غري املمكن مقارنة املغرب مع فرنسا التي ينرش فيها سنو ًيا
ما يقرب من  600رواية .وعىل ذكر األسامء السابقة ،ال بأس يف التذكري بمحمد زفزاف ()2001-1942

الذي خطفه املوت قبل األوان ،وبمحمد شكري ( )2003-1935الذي انقطع عن الكتابة الروائية قبل أن
أمدا الرواية املغربية بنصوص تغوص يف القاع املجتمعي ويف الواجهات اخللفية،
خيتطفه املوت؛ والكاتبان ّ

متفرد يعكس اختالط األعامل باأليام.
وبأسلوب ِّ

ويف وقت ّ
يرصون عىل رشف االنتساب لـ«غواية الشعر» ،أو يرتبطون هبذا األخري ارتباط خيوط
ظل فيه شعراء ّ
العنكبوت الواهنة باجلدران ،فإن شعراء آخرين رسعان ما فارقوا الشعر لفرتة أو باملرة بعد أن استهوهتم فتنة
الرواية احلديثة .ويف هذا الصدد يمكن أن نقدم عىل ذكر حممد األشعري من خالل روايته القوس والفراشة

دشـن من خالهلا
( )2011التي ّ
عدها نقاد «امتدا ًدا» لرواية جنوب الروح ( )1996التي كان األشعري قد ّ
قدومه من الشعر إىل الرواية .وختوض الرواية األخرية يف «األصل» أو «الرحم» (األمازيغي) وما نجم عن

هجرة (تراجيدية) ،لساللة «آل الفرسيوي» من املنبت (الريف يف شامل املغرب) نحو مكان آخر وسط املغرب
تبدل يف القيم .الرواية ختوض ،بطريقتها ،يف اهلوية والذاكرة ..ويف موت املكان والتيه
(منطقة زرهون) ،من ّ
والضعف اإلنساين ...وال ختلو من توابل إثنوغرافية ونتف تارخيية مل تؤثر يف خواصها الفنية.

واليشء ذاته فعلته «ذبابة الرواية» بشاعر الحق عىل األشعري وهو الشاعر حسن نجمي ،سواء من خالل روايته

األخرية جريترود ستاين (( )2011التي سنتحدث عنها كام سنتحدث عن القوس والفراشة) أو رواية احلجاب
التي صدرت يف العام نفسه الذي صدرت فيه جنوب الروح .وختوض الرواية ،من خالل قناع سامل العرويس

ورحلته إىل مدينة الباطنية ،يف حدث فاصل يف املسار الثقايف لصاحبه يتعلق بعزله عن العمل الصحايف يف جريدة

االحتاد االشرتاكي التي كانت وقتذاك نافذة عىل املجتمع املغريب وما يعتمل يف دواخله من أسئلة خمتلفة بالنظر إىل
تصدر حزب اجلريدة للمشهد السيايس يف املغرب وقتذاك .ويصف الكاتب هذا العزل بـ«العزل اإليديولوجي»
ّ
نتيجة تيارات وتصنيفات واصطفافات داخل احلزب .كام يعرض لعنف التحول وتبدل القيم واملبادئ .يقول:

«الحظ تبدل الوجوه واملبادئ والقيم ،مل تعد املدرسة مدرسة ،مل تعد اجلمعية مجعية ،مل يعد احلزب حز ًبا .مل تعد
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الصحافة صحافة :اهنيارات ذبذبات ساللية» .وكام قال حممد شكري يف أحد حواراته((( ،لقد أرادت الراوية أن
تقابل النسق السيايس املفرتس باألدب الذي حيمي من الواقع املرير.

وكام أرشنا ،فإن العقد األخري أو اخلمس عرشة سنة األخرية كشفت عن أسامء جديدة يف املشهد الروائي يف
املغرب ،وأهم ما يلفت االنتباه ،ومن منظور «سوسيولوجيا املعرفة» ،أن عد ًدا من هؤالء جاؤوا إىل لكتابة من
مهن مغايرة ،مثل الطب واملحاماة واحلالقة واجلامرك ،ومن حقول معرفية مثل القانون والسياسة والصحافة.
ومعنى ذلك أن الكتابة مل تعد وق ًفا عىل املتحدِّ رين من «املؤسسة األدبية» كام كان يف السابق ،ولعل يف هذا ما
حتول
يعكس ً
نوعا من «التحول» الذي حصل يف جمال األدب ذاته ،باشرتاطاته اجلاملية وإكراهاته املرجعية ،نتيجة ّ
حتول حصل يف مدى جدوى االعتقاد يف جعل «النخبة» ،أو «األقلية
حصل يف تركيبة املجتمع ككل ،ونتيجة ّ
املثقفة» ،يف الواجهة األمامية من «املواجهة الفكرية» بمعناها األعرض« .ليس مجيع الناس يزاولون الرياضة
من أجل املشاركة يف األوملبياد» ،كام يقول الناقد الفرنيس األشهر فيليب لوجون .صار األهم هو «التمثيل»
( ،)Représentationهذا املفهوم -املفتاح يف النقد الثقايف ،عىل النحو الذي بموجبه أخذت األقليات وفئات
املهمـشني واملنبوذين واملهاجرين واملعتقلني ...تؤكد أحقيتها عىل مستوى «رسد حكاياهتا» ،وهو ما ال نعدم
من
َّ
حتوالت الرسد مقارنة بالرواية.
أثرا له يف املغرب الثقايف وإن يف املدار الذي
كفـة ّ
ً
يرجـح ّ
ّ
حرص بعض األسامء اجلديدة ،يف املغرب ،عىل النرش بشكل منتظم ،فيام اكتفى بعضها اآلخر بنرش رواية
واحدة ،العتبارات قد يكون النرش أحد أسباهبا املبارشة .ويف هذا اإلطار ،يمكننا أن نحيل عىل كامل اخلملييش
دشـن حضوره الروائي من خالل روايته الواحة والرساب ( )2001التي عرض فيها ملغامرة جنسية
الذي ّ
استثنائية لتلميذ يدعى سامي مع أستاذة أجنبية تدعى جانيط ،هذا باإلضافة إىل مغامرات أخرى .وقد أردف
«ختلـص» فيها من تأثري حممد شكري،
اخلملييش الواحة والرساب برواية ثانية هي حارث النسيان ()2003
ّ
وذلك من خالل اخلوض يف عامل اجلن والفانتستيك واليهود ...إلخ .كام نرش رواية ثالثة ،هي اإلمام (،)2004
انفتح فيها عىل التاريخ.

املكون اليهودي ،ويف إطار من سؤال «اهلوية» ،فإنه ال بـأس يف التذكـري بروايـة قالع
وعىل ذكر اليهود أو
ِّ
طريس ( )2009لصاحبها أمحد بنرشيف ،الذي ينحدر من املنطقة ذاهتا التي ينحدر منها كامل اخلملييش.
وتعرض الرواية لـ«النزيف» الذي خلفته هجرة اليهود املغاربة من هذه املنطقة الواقعة قرب احلسيمة ،من
خالل شخصية نسيم الذي سينتهي به التطواف إىل إرسائيل .ويف سياق احلديث عن املكون اليهودي نفسه،
ظهورا حمرت ًما يف الوسط األديب يف املغرب ،ونقصد رواية
ال بد من التشديد عىل رواية ستضمن لصاحبها
ً
شدت انتباه النقاد املغاربة إليها.
أوراق عربية ( )1996حلسن رياض .وكانت الرواية ،رغم قرصها ،قد ّ
ً
[بدال من «جمموعة»] هيودية ،يف مدينة آسفي ،تعيش غربتها
وهي تعرض ،وبلغة شعرية وشفافة ،لـ«عشرية»
وتصارع من أجل البقاء عرب ترميم الذاكرة واالحتامء هبا .كام يمكن أن ّ
املرة
نطلع عىل املكون اليهودي ،وهذه ّ
من خالل موضوعة احلب ،والذي سيجمع بني املحجوب وإيزابيل املنحدرة من أصول مغربية هيودية ،يف
املغلـف
الرواية الثانية ألمحد الكبريي مصابيح مشتعلة ()2007؛ غري أنه حب رسعان ما سينتهي إىل الفشل
ّ
بام هو نفيس وبام هو «قومي عاطفي».
أنظارا كثرية وخمتلفة ،من داخل املغرب
 6كتاب شكري حوارات مفيد يف منحاه العام بخصوص كاتب روائي يف حجمه ،لفت
ً
وخارجه ،إىل عامله الروائي.
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وال يزال التعاطي مع املكون اليهودي يطرح مشكالت «القولبة» و«التنميط» .وهو ما كان قد الزم الرواية
املغربية منذ فرتة بعيدة ،عىل نحو ما يمكن االطالع عليه يف الرواية  -الصاعقة املايض البسيط (Le Passé
ً
) ،Simpleالتي كانت وقت صدورها ( )1954قد أثارت ً
«متثـالت اليهود»،
نقاشا ً
ثقافيا حا ًدا .إمجاال ،إن ُّ
مستقلـة ،ال سيام يف ضوء مكتسبات
يف اخلطاب الروائي والثقايف بعامة يف املغرب ،يف حاجة إىل دراسات
َّ
النقد الثقايف ونظريات حتليل اخلطاب .وكان الكاتب واملفكر املغريب اليهودي إدمون عمران املليح (-1917
 ،)2011من خالل أعامل روائية عديدة ،قد خاض ،بلغة فرنسية حمكمة ،يف «النزيف» الذي خ ّلفته اهلجرة
املشكـلة لـ«اللحمة
املكونات األخرى
جنبا إىل جنب باقي
ويف مدى أمهية النظر إىل
ِّ
ّ
املكون اليهوديً ،
ِّ
املجتمعية» للمغرب(((.
وعىل ذكر النرش املنتظم ،فإنه ال يمكننا التغافل عن الكاتب العصامي عيل أفيالل الذي نرش ما يزيد عىل عرشين
رواية ،هذا وإن كان هناك «حيف» أظهره النقاد جتاه هذا الكاتب .وهو يأخذ عىل هؤالء أهنم ال يزالون ينظرون
روائيا .وأهم ما يلفت االنتباه ،يف عامل هذا األخري ،هو
إليه كـ«حالق» ،ومعنى ذلك أهنم ال ينظرون إليه باعتباره
ًّ
خصـها الناقد سعيد
إعطاؤه أمهية كبرية للمرأة .غري أنه ،ومن األسطر األوىل من روايته ميلودة ( ،)1999التي
َّ
يقطني بتقديم مقتضب ،نتأكد من مدى «النربة الرومنسية» التي تلوي بـ«الرؤية» ومن «الكلامت» التي تفوق
حجم «األشياء» .هذا مع أن ميلودة ،بحمولة اسمها الشعبي ،تتيح إمكانات هائلة للتشابك مع العامل السفيل
تاليا.
وتفجري «الزفت االجتامعي» ً
وإذا كان كثريون قد صادفوا عراقيل كثرية عىل مستوى اخرتاق الوسط األديب يف املغرب ،فإن آخرين ،وهم
مقدم هؤالء هباء الدين الطود ،وهو من األسامء التي جاءت إىل الكتابة
متكـنوا من هذا االخرتاق ،ويف ّ
ق ّلةّ ،
متأخرة (من املحاماة) ،وقد َّ
متكن من لفت االنتباه إليه من أوىل رواياته البعيدون ( ،)2001العتبارات عديدة
نصـه الروائي فقط .لقد تسابق نقاد كثريون نحو هذا النص ،وكان كاتب الدراسة أحد
ال يمكن ر ّدها إىل ّ
هؤالء .ويف احلق ،مل تكن رواية موسم اهلجرة إىل الشامل ( )1967يف أساس ظهور «نظرية اخلطاب ما بعد
(((
غريبا أن ِّ
يشكل الطيب صالح ،برائعته« ،مدرسة»
الكولونيايل» فقط ،بل إهنا َّ
مهدت هلذه «النظرية»  .وليس ً
امتد تأثريها داخل عدد من البلدان العربية .ومن الطبيعي أن يمتد هذا التأثري إىل املغرب عىل نحو ما يتجسد يف
رواية البعيدون السالفة الذكر ،بل إن هذا النص يضعنا -عىل مستوى «األطروحة» الناظمة له -إزاء نوع من
«االستنساخ» لرواية الطيب صالح.

تتمحور رواية البعيدون حول شخصية حتمل اسم «إدريس» سرتحل بدورها إىل «الغرب» من أجل دراسة
«الصحافة» ،بل والعمل يف إحدى املجالت «اللندنية» التي تُعنى بـ«االسترشاق» ،وبعد ذلك تعود إىل موطنها
األصيل (املغرب) لتلقى املصري نفسه الذي لقيه «مصطفى سعيد» الطيب صالح ،أي «املوت» .هذا عىل الرغم
«حمليا» (مأساو ًيا) حني جعل «مياه األمطار» جترف البطل يف مدينته
من أن الكاتب حاول إعطاء «املوت» ً
طابعا ًّ
اهلامشية «القرص الكبري» .و«إدريس» ،يف البعيدون ،مات قبل أن يموت؛ أو بكالم آخر :لقد كان حيمل معه موته
«املؤجل» منذ أن ولج «الغرب» .إن دور «املثقف» الذي أراد أن يضطلع به رسعان ما جعله يصطدم بـ«جدار
(واملتصهيـنً ،
أيضا) .وقد حصل له هذا الوعي حني رصخ العامل التقني يف «املجلة» ،ويف
الغرب السميك»
ِّ
 7انظر ،حول إدمون عمران املليح ،كتايب ،الكتابة واهلويات القاتلة (عماّ ن :دار أزمنة .)2008
 8انظر ،يف هذا الصدد :خريي دومة ،عدوى الرحيل :موسم اهلجرة إىل الشامل ونظرية «ما بعد االستعامر» (عماّ ن :دار أزمنة.)2010 ،

المحور :الرواية العربية والتحوّ الت االجتماعية والثقافية
الرواية الجديدة في المغرب ورهان التشابك مع التحوّ الت االجتماعية
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أثناء احلفل الذي أقامه ستيف الصحايف يف «املجلة» نفسها ،يف وجه إدريس ً
قائال« :أنت إدريس ...لتعلم أن
تدعيه من حضارة الرشق .أنت
كتابتك مقرفة ،تبعث عىل الغثيان ،حتاول تلميع صورة العريب من خالل ما ّ
دجال ،متى كان للعرب وللرشق عمو ًما حضارة حتى ينقلها عنهم الغرب؟»

كام سيطل هباء الدين الطود ،بعد عقد من الغياب ،من خالل رواية ثانية ،هي أبو حيان يف طنجة (،)2010
وقد جعل من طنجة خلفية للوقائع ،عىل شاكلة روايات مغربية سابقة مثل بحر الظلامت ملحمد الدغمومي
( )1990ومغارات عز الدين التازي ( )1994والضوء اهلارب ملحمد برادة ( )1995وفراق يف طنجة
( )1996لعبد احلي املودن .وكل ذلك من خالل شخصية أيب حيان التوحيدي التي ستجد ذاهتا ،بعد
ّ
والتشظي ،يف هذه املدينة .وسيصادم الكاتب ما بني التوحيدي «فيلسوف األدباء وأديب الفالسفة»،
التيه
والرصني ،عالوة عىل ذلك ،والكاتب العاملي املزاجي واملتق ِّلـب حممد شكري؛ وكل ذلك يف خمتتم القرن
ً
إمجاال :إن الرواية تطرح مشكالت
العرشين ،كام سيجعل أبا حيان يتعرض ملحاكمة عىل الطريقة الكافكاوية.
الرتاث والتاريخ والقانون ،ومشكالت الكتابة والثقافة والسخرية ...يف سياق التشابك مع املكان ،وذلك
من خالل حممد شكري الذي صار عالمة عىل مدينة طنجة .ويظهر أن الرواية بعيدة عن الرواية األوىل من
ناحية مدخل الفن الروائي ،وكان يف إمكان الكاتب أن يشتغل أكثر عىل «التناص» ،ويف املدار الذي ال يفارق
نوعا من التناغم ما بني التخيييل واملرجعي ،حتى يضمن لنصه ُبعدً ا من التامسك والتجذر الفنيني .هذا
ً
باإلضافة إىل رشط ترسيب «الداللة االجتامعية» يف الفضاء الداليل للرواية ،ويف إطار من استقطار «الرتاث
حتـى تتم االستجابة للحارض.
املعارص» َّ
وعندما نتحدث عن األسامء اجلديدة ،ال بد من اإلشارة إىل مصطفى لغتريي الذي نرش روايات كثرية ،مثل
رجال وكالب ( )2007وتسونامي ( )2008وعائشة القديسة ( )2008وليلة إفريقية ( )2010ورقصة
العنكبوت ( )2011وابن السامء ( )2012وعىل ضفاف البحرية ( .)2012ونور الدين وحيد ،صاحب غدً ا
تكتمل احلكاية ( )1996ورماد البارحة ( )1999وشارع الرباط ( .)2001وال بأس يف أن نشري إىل عمرو
القايض يف الربزخ ( )1996والطائر يف العنق ( )1998ورائحة الزمن امليت ( )2000واإلبحار إىل إيثاكا
( .)2001كام ينبغي أال تفوتنا اإلشارة إىل األكاديمي شعيب حليفي ،الذي يبدو أنه يقاوم من أجل اجلمع
بحرية أكرب يف
بني البحث األكاديمي والكتابة الروائية ،هذا وإن كان يقول «إنني أميل إىل التخييل حيث أشعر ّ
القول الرسدي وحترير خيااليت وخياالت من قد أمثلهم أو أعكس متثّالهتم» ،وهو ما يظهر من خالله نصوصه
الروائية مساء الشوق ( )1992وزمن الشاوية ( )1994ورائحة اجلنة ( )1996وجمازفات البيزنطي () 2006
وأنا ً
أيضا ختمينات مهملة ( )2010وال أحد يستطيع القفز فوق ظله ( .)2010ونصوص هذا األخري ،وبشهادة
«متنوعة ومركّ بة»؛ إضافة إىل أهنا حتفل بـ«املكان».
نقاد،
ّ
متكـن
يف سياق الروائيني ،ومن الذين تلوا الرواد والالحقني عىل هؤالء ،هناك عبد الكريم اجلويطي الذي ّ
تعرف عليها القارئ العريب من خالل
من أن يلفت االنتباه إليه من خالل روايته كتيبة اخلراب ( )2007التي َّ
انضاممها إىل الالئحة  16جلائزة البوكر ( .)2011رواية ،جتعل من مدينة بني مالل خلفية عامة وليس سرية،
لتغوص يف الواقع اليومي ،ومن خالله يف العالئق االجتامعية ،ولتسخر من السلطة التي تفصح عن نفسها
حتـى تلك «الشجرية» التي هتدهيا سيدة
بأشكال عارية ووقحة .ولذلك ،ويف واحدة من حكايات الرواية ،فإنه ّ
حمبة وحتية حلبيبها الذي تويف ،تصري «مشكلة» .تلك هي
دنامركية إىل بلدية املدينة نفسها كي تزرعها ،كعربون ّ
السلطة التي تسعى إىل رصد الفرد وتفتيته وسحقه .رواية استثمر فيها الكاتب «خمزونه القرائي» عىل النحو
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وخصوصا زغاريد املوت ( )1996املثقلة بنوع من
الذي جعله يرسم أكثر من مسافة مع نصوصه السابقة،
ً
«األليغوريا املنهكة واملشتتة».

نصوصا
عىل الرغم من أنَّ هدفنا يتجاوز اجلرد ،فإن ذلك ال حيول دون التذكري بأسامء أخرى جديدة نرشت
ً
روائية ،كام هو الشأن بالنسبة إىل حسن البقايل يف ماء األعامق ( ،)2001وأمحد الكبريي (وقد أحلنا عليه)
يف مصابيح مطفأة ( ،)2004واحلبيب الدايم ريب يف زريعة البالد ( ،)2004ومجال بو طيب يف سوق النساء
( ،)2006وحممد البوزيدي يف وطن بحجم غرفة ( ،)2007وسعيد بوكرامي يف ثقل العامل ( ،)2008ورشيد
ً
وصوال إىل هشام ناجح يف املدينة
اجللويل يف اخلوف ( ،)2009وحممد أمنصور يف دموع باخوس (...)2010
التي ،)2012( ...من دون التغافل عن البشري الدامون ،الذي طالعنا من خالل روايته األوىل (والالفتة) رسير
األرسار ،التي صدرت عن دار اآلداب العام  2008وسعت ،وبدفق لغوي ناعم وسلس ،ومن خالل ميل
واضح إىل احلكي ،إىل التشابك مع العامل السفيل ...وذلك من خالل لغم الدعارة املفرتس ،وما ينجم عن هذه
خارجيا».
األخرية من نظرة تنميطية لـ«اآلخر» املتعاطي هلا ،وإىل احلد الذي جيعل هذا األخري «آخر
ً
املؤكد أن هذه النصوص خمتلفة ،سواء من ناحية الوقائع أو من ناحية اخلطاب الذي يستوعب هذه الوقائع.
واملؤكد ،كذلك ،أن بعضها يف حاجة إىل قراءة مستقلة الستخالص دالالت «القطيعة» ،أو «حتوالت النص
الروائي» ،ولتبيان مستويات «ا ِ
جل ّدة» فيها .واألهم أن بعضها سعىٌّ ،
كل بطريقته ،إىل التشابك مع نص الواقع
مقومات التشابك ومرتكزاته ،فيام سعى بعضها اآلخر إىل
االجتامعي ،هذا وإن كان هذا التشابك يظل يفتقد ّ
منـا «رشط التقويم» استخالص عدم
االرمتاء يف الذات ويف التأمل وحماولة التقاط «نبض املطلق» .ويقيض ّ
خوض الروائيني اجلدد يف القاع االجتامعي ،اعتام ًدا عىل أساليب السخرية واملفارقة والتنويع يف مستويات
الكتابة؛ وكأن الرغبة يف الكتابة ،هنا ،تفوق االنتامء إىل حقل األدب.

بنات شهرزاد
اآلن ،ما الذي يمكن قوله عن بنات شهرزاد ومدى إسهامهن يف السجل الروائي املغريب؟ األكيد ،عىل مدار
العقد األخري ،هو وجودنا بإزاء كاتبات مغايرات لكاتبات سابقات ،مثل لييل أبو زيد وخناثة بنونة ،العتبارات
مقدمها اتساع هامش احلرية وانتشار املرأة يف الفضاء العام وسياق احلراك االجتامعي املتدافع...
عديدة ،يف ّ
يسجـل املالحظ قلة عدد الكاتبات الروائيات يف املغرب حتى اآلن ،مقارنة بأقطار أخرى ،كام
إلخ .رغم ذلك،
ِّ
هي احلال بالنسبة إىل الكاتبات السعوديات الالئي نجحن ،وإن من ناحية «اخلطاب الثقايف» املضمر يف النوع
تعمـدنا اإلحالة عىل الرواية
الروائي ،يف اخرتاق «اخلطوط احلمراء» وحتريك «املكبوت االجتامعي»((( .وقد
ّ
ترتتـب عليه ،بالنتيجة« ،طفرة روائية» ،حتى يف املدار الذي جيعل
السعودية ،يف داللة عىل أن هامش احلرية ال ّ
من الطفرة ذاهتا «ظاهرة اجتامعية» كام يف احلال السعودية.
مقدمهن الزهرة رميج.
منـا احلالة املغربية ،يف حال الرواية اجلديدة ،التشديد عىل روائيات عدة ،يف َّ
تقتيض ّ
متكـنت من أن تفرض ذاهتا ،وذلك من خالل
وعىل الرغم من أن هذه
ّ
الروائية جاءت إىل الكتابة متأخرة ،فإهنا ّ
 9انظر دراستي عن الرواية السعودية« :من الكتابة إىل املواجهة »،يف الكلمة (اإللكرتونية) ،السنة  ،3العدد ( 30حزيران/يونيو
.)2009
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روايتيها أخاديد األسوار ( )2007وعزوزة (( )2010سنتحدث عنها) .تعالج يف الرواية األوىل موضوع
تصدر الواجهة
كثريا من مبدعي جيل السبعينيات ومثقفيه وسياسييه .وهو املوضوع الذي ّ
االعتقال الذي طاول ً
الثقافية ،بشكل الفت ،يف التسعينيات النازلة وبداية األلفية .وكانت كاتبة مغربية أخرى ،هي خدجية مروزاي،
روائيا ،هو سرية الرماد ( ،)2000غري أنه ،مقارنة بنص الرميج ،طغت
نصا
قد
خصـصت ،للتجربة ذاهتاً ،
ً
ّ
كتـاهبا وكاتباهتا يف
عليه «املبارشية» و«املنوالية»ً ،
سريا عىل أغلب نصوص هذه التجربة التي مل يفلح عديد من ّ
التقاط دالالهتا النابضة والطازجة ،وذلك من خالل الرتكيز عىل «عمل الذاكرة» ويف املنظور ذاته الذي ال يفارق
«سياسة الذاكرة» ذاهتا.
«املكون املكاين املحيل» ،يف
ولعل «الثابت الرومنيس املتأوج» يف عامل الزهرة رميج ،هو ما نجده ،من خارج إحلاح
ِّ
معا من الطب
روايات فاحتة مرشيد .وكانت هذه األخرية قد جاءت إىل الرواية من الشعر ،بعد أن جاءت إليهام ً
الذي ستستثمره يف روايتها األوىل حلظات ال غري ( )2007التي جعلت فيها من احلب ،الذي سيصل ما بني طبيبة
جرسا للخروج من جروح االعتقال .وكانت هذه الرواية قد حظيت بقراءات
نفسانية ومعتقل سيايس سابق،
ً
وسـعت فيها من تشابكها مع املكون االجتامعي ،ممث ًّال
عديدة ،مقارنة بروايتها الثانية خمالب املتعة ( )2009التي ّ
يف البطالة والزواج .أما يف روايتها الثالثة امللهامت ( ،)2001فقد عادت فيها إىل االلتصاق أكثر بموضوع املرأة
ً
أرصت فاحتة مرشيد عىل نوع من التشابك ،مع التحوالت االجتامعية ،لكن من
واإلبداع واإلهلام.
إمجاال ،لقد ّ
التشكـل
خالل نوع من «التصعيد الفني» الذي ال حيفل باملكون الطوبوغرايف املحيل ،فرواياهتا ال متنح إحساس
ّ
من خالل الزمن واملكان أو «أرشيف املرحلة».
خصوصا من ناحية اجلنس ،هو ما ستتصدى له ،وبجرأة نادرة ،الكاتبة الشابة مليكة
عىل أن املحارم االجتامعية،
ً
مستظرف التي ستفارق احلياة ،بعد مرض عضال ،العام  ،2006من دون أن تقفل عقدها الثالث ،تاركة وراءها
رواية ثائرة وساخطة هي جراح الروح واجلسد ( .)1999وتتأكد دالالت املواجهة من الصفحة األوىل التي
نقرأ فيها «مل يعد هيمني أحد» ،و«قررت أن أحكي كل يشء بدون خوف أو حشومة» .وحتكي عماّ يطاول املرأة
يف جمتمع ذكوري متس ّلط وقامع ،وذلك من خالل شابة ّأول ما سيالقي طريقها ،وهي يف السادسة من عمرها،
خصوصا يف عامل ال تسود فيه
اغتصاب فظيع من قبل وحش ال إنسان ،وبام سينجم عن ذلك من جروح مفتوحة،
ً
سوى األخبار السيئة التي ستالزم الشابة يف دروب احلياة .وحتى الذاكرة ،وفيام بعد ،ستضاعف من اجلروح:
«أحاول أن أتذكر األشياء اجلميلة يف حيايت .فال أجد شي ًئا .حيايت ليس فيها سوى اخلوف واحلزن ثم املرض».
ترص
ذلك أنَّ املرأة ،يف مثل هذا العامل ،مطلوب منها أن تالزم البيت ،وأن تكون «آلة للتوليد» ليس غري .أما أن ّ
الطالبة عىل مواصلة الدراسة ،فذلك ال يتطلب إال الرحيل إىل الغرب كام ورد يف هناية الرواية.
لقد نظر بعضهم إىل الرواية األخرية عىل أهنا امتداد للسرية الذاتية الروائية اخلبز احلايف التي تنطوي ،بمفردها،
عىل تاريخ بأكمله .والظاهر أن رواية حممد شكري مكتوبة بشطارة وباستقطار ،مقارن ًة بــ جراح الروح واجلسد
وبنصوص أخرى حاولت بدورها إلقاء احلجر ذاته يف الربكة الراكدة واآلسنة ،التي كان ملحمد شكري
قصب السبق يف التطاول عليها .يف جراح الروح واجلسد كان اإلرصار عىل «تبليغ الرسالة» هو األهم ،مقارنة
بمقتضيات النوع الروائي.
ّ
ستطل يف مفتح األلفية الثالثة ،نقصد وفاء مليح من
املحارم نفسها هي ما ستحاول اقتحامها كاتبة روائية أخرى
خالل روايتها عندما يبكي الرجال ( ،)2007ومن قبل جمموعتها القصصية اعرتافات رجل وقح ( ،)2004من
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املتضمـنة يف كتاهبا النقدي املفتوح أنا األنثى ،األنا املبدعة ( .)2009وقد حرصنا عىل
دون التغافل عن مقاالهتا
َّ
استحضار عناوين الكاتبة تأكيدً ا لرغبة هذه األخرية يف إيالء أمهية للحكي الذي ال يفارق مناط ّ
تشكل األنوثة
ذاهتا وليس جمرد الدفاع عنها أو الرصاخ بصددها .ومن ثم ،فإن الدفع بالرجال ،ويف إطار من التخييل ،إىل
نوعا من «عطش األنوثة».
«البكاء» أو «االعرتاف» ،ال يدنو بأي حال من لوثة «مناطحة الرجل» بقدر ما خيفي ً
ترتد إىل العجز اجلنيس بمفرده
عدة ال ّ
ومن ثم ،فإن موت «البوكيل» ،يف عندما يبكي الرجال -والعتبارات ّ
كام يفهم من ظاهر الرواية -ال يفيد ،يف تأويلنا ،التضحية بالرجل بقدر ما يفيد نبذ مكامن اخللل التي تعوق
إمكان تعضيد األنوثة يف جمتمع يكون فيه الفرد ضحية القيم ذاهتا التي يطمح إىل الدفاع عنها ...وكأن املجتمع،
هنا« ،مؤامرة».
متكـن زهور كروم ،رغم روايتيها جسد
وإذا كانت اآللة األكاديمية ،يف متوقعها يف قلعة «األدب النسائي» ،مل ِّ
ومدينة ( )1996وقالدة قرنفل ( ،)2004من تأكيد حضورها باعتبارها ،يف املقام األول« ،كاتبة روائية» ،فإن
مغايرا .وعندما طالعتنا روايتها األوىل البوار ( ،)2006اعتقد كثريون
زهرة املنصوري شقت لتجربتها طريقًا
ً
أن األمر يتعلق بتحول من الشعر إىل الرواية عىل نحو ما حصل لبعض بنات شهرزاد ،غري أن حصول الرواية،
يف جنسها األديب ،عىل «جائزة املغرب» لعام ( 2006مناصفة مع الكاتب محزة بن إدريس العثامين عن روايته ابن
الشمس) ،رسعان ما سيجعلنا نتأكد من أن األمر ال يتعلق بالشاعرة زهرة املنصوري التي حرصت عىل تأكيد
حضورها الشعري منذ أواسط الثامنينيات وإنام بزهرة منصوري أخرى مشدودة ،باملطلق ،إىل الرواية.
تعالج الرواية األخرية ،بأسلوب سلس ،ومن خالل قرية يف شامل املغرب ،مشكلة املخدرات وما نجم عنها
والنظـر إىل البرش واحلياة ...إلخ .أما يف روايتها الثانية ،وبعنواهنا
تبدل يف جمال القيم
من عوامل ومهوم ومن ّ
ّ
وسـعت من املوضوع ،وذلك حني اختارت أن تستجيب
الشاعري واخلادع ،من ُيبكي النوارس ( ،)2006فقد َّ
خلـفته من تعميق للبقية الباقية من «القولبة االسترشاقية» لإلنسان العريب،
لتداعيات  11أيلول/سبتمرب وما َّ
املصنـف يف صف اإلرهاب وحمور الرش .لقد آثرت الكاتبة اخلوض يف هذا «اجلرح» الذي ُي َعد الغرب بدوره
َّ
ً
مسؤوال عنه ،ما دام أن هذا األخري كامن يف «جذور السعار اإلسالمي» ،إذا جاز أن نأخذ بعنوان املقال األشهر

سيمهد لظهور كتاب صمويل هنتنغتون صدام احلضارات
أليب االسترشاق برنارد لويس ...وهو املقال الذي
ّ
غريبا أن تنال الكاتبة عن روايتها ،بخلفيتها الفكرية الداعية إىل «التسامح»« ،جائزة
(صيف  .)1993ومل يكن ً
مؤسسة الفكر العريب» (.)2009
أما روايتها الثالثة الغثاء ( ،)2009فقد عادت إىل موضوع أثري يف «التاريخ االجتامعي» ،هو موضوع «السيبة»
يف مغرب ما قبل االستعامر ،وما رافق ذلك من قطع طرق وتسلط وجماعات وأوبئة وأمراض وبؤس ومرارة...
إلخ .تقول الساردة« :مل يكن هناك سوى القتل ...يف ٍ
غابة كان يعيش الناس .ولقد مرت البالد بالسيبة ...كان
عمت البالد :هنب وسلب ورسقة ،وكل
الكل يقتل الكل ...كان املرء يقتل أخاه من أجل كرسة خبز .الفوىض َّ
هذه األمور كانت تؤدي إىل سفك الدماء .فإما قاتل أو مقتول ...قانون الغاب ...البيع والرشاء يف بني البرش
كان مسألة عادية جدً ا» .الرواية «حفر ختيييل» يف الذاكرة ،و«إدانة للنسيان» كام خلص بعضهم؛ وتفكري يف التاريخ
ويف املدار الذي ال يفارق التخييل.
خصوصا يف املدار الذي يقرن هذا األدب بـ«منظور
حتررت من «رشنقة أدب املرأة»،
ً
الظاهر أن زهرة منصوري ّ
الكتابة النسائية» كام يف حال الكاتبات السابقات الزهرة رميج وفاحتة مرشيد ووفاء مليح وكاتبات أخريات مل
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مهسا (.)2007
نذكرهن ،مثل حليمة اإلسامعييل يف أغنية لذاكرة متعبة ( )2004واسمهان الزعيم يف ما قيل ً
تتخلـص منها بديعة الرايض يف روايتها غرباء املحيط ( )2011التي
والرشنقة السالفة الذكر هي ما حاولت أن
َّ
شددت فيها ،اعتام ًدا عىل لغة رقيقة وناعمة ،عىل «محوضة اليومي» التي دفعت بثالثة أصدقاء إىل خيار اهلجرة
ّ
ثم
الرسية ليجدوا أنفسهم ،بعد اصطدام بـ«جدار الغرب» ،ال غرباء فقط بل ومدفونني يف مقربة مجاعية ،ومن ّ
جمهولني يف املامت كام يف احلياة من قبل؛ حياة ال يمكن للمرء أن يأسف عىل مفارقتها.

ّ
المثقف ،الغرب
صور
هيمـنا اآلن أن نوجز احلديث عن «حتـول داليل» يف النسـيج الروائي يف املغرب ،وذلك من خالل ما يمكن
ّ
نعته بـ«دور» أو «أداء املثقف» الذي يمكن للكاتب الروائي ،من خالل تداخل التخييل ( )Fictionمع
التحقيق ( ،)Dictionاالضطالع به أو عىل األقل االحتكام إىل نوع من احلس الثقايف يف التشابك مع الواقع
االجتامعي ...من دون أن يكون ،يف تصورنا ،هنا ،جعل الرواية جمرد «أداة» ،وهو ما يفرغها من «وجودها
الذايت املستقل» أمام مجوح املثقف نحو تأكيد حضوره النقدي يف السياق (املعاكس) الذي يستوعبه وعرب قنوات
أخرى .ويف هذا الصدد يمكن التشديد عىل الرواية-املنعطف لعبة النسيان ،عىل الرغم من أهنا صادرة العام
متكـنت هذه الرواية ،عىل الرغم من إفادهتا
 ،1987أي قبل الفرتة التي اخرتناها ً
مدارا ً
زمنيا هلذه الدراسة .لقد ّ
التحرر من «إغمـاض التجريب»
من تقنيات «الرواية اجلديدة» ،من أن ختطو خطوات ملحوظة عىل طريق
ّ
لوى بروايات صدرت قبلها بسنوات معدودة .وتستمد الرواية عنارصها وفضاءاهتا وشـخوصها من
الذي ّ
مرحلتني تارخييتني خمتلفتني :فاس والرباط يف األربعينيات واخلمسينيات ،ثم املرحلة التي أعقـبت إعالن
االستقالل إىل حدود الثامنينيات ،عىل النحو الذي جعل منها مرحلة مغايرة بالنظر إىل ظروفها املغايـرة
ومشكالهتا اخلاصة .ويمكن استخالص أن الرواية سعت ،ومن منظور نقدي ً
أيضا ،إىل «تشخيص» التعارض
التحول عرب التحديث والرصاعات
القائم بني جمتمع تقليدي منسجم مع قيمه ،وجمتمع أخذ يعيش مشكالت
ّ
السياسية واالجتامعية.
ويف سياق تأكيد «حس املثقف» ،الذي يلوي بمجمل النظرة الناظمة للنص الروائي ،فإنه يمكن التشديد عىل
املتمثـل يف
رواية حممد األشعري السالفة الذكر ،القوس والفراشة التي فارق فيها موضوع روايته جنوب الروح،
ّ
«املجتمع املغريب التقليدي الغميس» ،كام ينعته املؤرخ عبد اهلل العروي( ،((1نحو «جمتمع احلداثة» بقيمه اجلديدة
«تصدع» يف العالئق البرشية ويف الروابط االجتامعية ،والكاشفة عن «انشطار» يف جمال النظر إىل
الكاشفة عن
ّ
أرصت الرواية عىل أن جتعل موضوع «التطرف
احلياة وعن «تراجيديا مفتوحة» يف مصائر الشخصيات .لقد ّ
مقدم التحوالت التي عصفت باملجتمع املغريب املعارص،
الديني» ،أو «اجلنون الديني» كام نعته إدوارد سعيد ،يف ّ
وذلك من خالل شخصية يوسف (وهو صحايف وكاتب تقدمي ومعتقل سيايس سابق) ،الذي سيتلقى رسالة
استقر هذا
مقتضبة وصادمة من تنظيم القاعدة ختربه بمقتل ابنه مع طالبان يف أفغانستان .وحصل ذلك بعد أن
ّ
األخري عىل أن ابنه (الوحيد ،للمناسبة) يواصل دراسته يف إحدى كربيات املدارس اهلندسية يف فرنسا ،فيام كانت
خلـصته من آخر شعرة تصله بالوجود .وهذه الواقعة ستجعل كل يشء من
«ماكينات الشحن العقائدي» قد ّ
حول يوسف ينهار ،كام أن هذا االهنيار سيطبع جممل احلياة الالحقة هلذا األخري.
 10عبد اهلل العروي ،جممل تاريخ املغرب ،ط ( 6الدار البيضاء؛ بريوت :املركز الثقايف العريب ،)2002 ،ص .652
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غري أن ما يؤخذ عىل هذا الصنف من الروايات ،ورغم لغته املدروسة ،هو سقوطها يف ما ينعت بـ«الرواية
اإلعالمية» .والظاهر أن املشكل ال يكمن يف التعاطي مع موضوع التطرف الديني يف ذاته ،وإنام يف النظرة
املاسكة بتدافع الوقائع والشخوص .وال داعي ،هنا ،للتذكري بعناوين روايات عربية عاجلت املوضوع نفسه،
حتررت من «تأثري اإلعالم» .والظاهر أن «الرواية اإلعالمية» مل يسلم منها حممد برادة نفسه يف روايته
غري أهنا ّ
خولت حزب االحتاد االشرتاكي ترؤس
امرأة النسيان ( )2004التي بدا فيه «ناقماً » عىل «جتربة التناوب» التي ّ
احلكومة املغربية ( .)2002-1998لقد توقف الكاتب عند وقائع كثرية كان اإلعالم (املكتوب خاصة) قد
تناوهلا .ويف ما خيص املثقف ،أو متظهرات املثقف يف الرواية ،فقدر املعارض ألاّ يموت وهو يف املعارضة،
كام ورد يف الرواية .غري أن ما اتسم به التسيري السالف الذكر ،ونتيجة «األسمنت الدولتي» ونتيجة إكراهات
النزع األخري،
ولـد «خيبة املثقف» .وهذه اخليبة هي ،ويف ْ
التكتيك السيايس وارتباك «البيت الداخيل» ،كل ذلك َّ
معممة».
«خيبة َّ
حتول داليل آخر ،يف الرواية املغربية ،ومن خارج «صور املثقف» األخرية ،ومن خارج دوائر التشابك
وثمة ّ
(املبارش) مع الواقع االجتامعي عىل نحو ما سعينا من قبل إىل استخالص جممل دالالته .ونقصد ،هنا،
موضوع االستعامر ،والغرب بصفة عامة ،الذي عاد ،ومن جديد ،ليؤكد حضوره وبطريقة مغايرة بعض اليشء
للروايات التي ُعنيت باملوضوع نفسه يف فرتات سابقة .وكام يقول األستاذ أمحد اليابوري ،يف سياق دراسته
لروايـة الغربة لعبد اهلل العروي نفسه« ،إن تيمة الغرب تكاد تكون مستهلكة يف الرواية العربية ،إال أن كل نص
روائي يتناول ذلك الغرب حتت ضغط أسئلة خاصة ،يطرحها الواقع ،خارج دائرة األجوبة اجلاهزة التي يقدمها
تراث املايض»(.((1

الرواية األوىل التي تستوقفنا ،هنا ،هي رواية الكاتب واألكاديمي حممد أنقار باريو مالقة ( )2007التي تطرح،
من وجهة نظر مشوقة وموغلة يف احلوار والوصف ،مسألة االستعامر (اإلسباين) ودوره يف تشكيل حي هاميش.
وإذا ما كانت رواية حممد أنقار األوىل املرصي ( )2003قد لفتت أنظار النقاد إليها ،فإن رواية باريو مالقة
تستقـر عىل بطل حمدد ،وال هتاجم االستعامر بل تومئ إىل «اجلرح الصامت»
خطفت األنظار إليها .والرواية ال
ّ
الذي أخذ خيلفه رحيل هذا األخري بعد أن نال املغرب استقالله .لقد أرادت أن تؤرخ ،ويف إطار من األدب،
شكـلها االستعامر .الرواية تقع يف صميم «الر ّد كتاب ًة» أو «الر ّد الكتايب» كام ترمجه
حلي منيس كسائر األحياء التي ّ
خصوصا أنه كان قد أسهم يف النقد املعارص بدراسة الفتة موسومة بناء الصورة يف الرواية االستعامرية
املؤلف،
ً
( )1994سعى فيها إىل رصد متثالث الرواية اإلسبانية الكولونيالية لإلنسان املغريب.

والرواية الثانية التي تستوقفناً ،
أيضا ،هي رواية الزهرة رميج عزوزة ( )2010يف داللة عىل اسم نسائي شعبي
موسعة ،قد
ساد ،عىل نطاق ،واسع ،يف املغرب من قبل .والرواية تعرض ملا كنا ،وعىل مدار دراسة (أكاديمية) ّ
نعتناه بـ«االستعامر املضاعف»( :((1استعامر خارجي من قبل اإلمرباطورية الفرنسية وقتذاك ،واستعامر من قبل
األول إن مل نقل
الرجل أو املجتمع التقليدي بصفة عامة .واالستعامر األخري مل يكن يقل بشاعة عن االستعامر ّ
املطولة املشار إليها من
إنه فاقه يف االمتهان والتحقري .وكانت خالصتنا ،بخصوص عزوزة ،من خالل الدراسة ّ
قبل ،عىل النحو التايل« :عزوزة ،بكشفها عن املجتمع القبيل االنقسامي ،وهبجرة األرسة إىل املدينة ،عىل النحو
حتدث عنها روبري مونطاين وسواه ،تكون هي املغرب ذاته يف مرحلة
الذي أفىض إىل «ميالد الربوليتاريا» التي ّ
 11أمحد اليابوري ،دينامية النص الروائي (الرباط :احتاد كتاب املغرب ،)1993 ،ص .51
 12حييى بن الوليد« ،املرأة واالستعامر املضاعف» ،الكلمة (اإللكرتونية) ،السنة  ،6العدد ( 58شباط/فرباير .)2012
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من مراحله الصعبة هي مرحلة األربعينيات الصاعدة .الظاهر أن الكاتبة إحدى حفيدات عزوزة .والظاهر
أيضا أننا كلـنا عزوزة ،وأن موهتا مسؤولية اجلميع .وهي ماتت قبلنا أو ماتت ً
ً
بدال منا؛ ولذلك إننا مدعوون
ُّ
مجيعا إىل رد االعتبار هلا .والرواية هي عالمة عىل طريق املواجهة األعرض ،وكل ذلك من خالل «الرد الكتايب»
ً
السالف الذكر.
والرواية الثالثة التي تطرح موضوع الغرب بصفة عامة ،ومن خالل مدينة طنجة الكوسموبوليتانية ،التي كانت
خاضعة لعديد من الدول إبان فرتة االستعامر ،هي رواية جريترود شتاين ( )2011لصاحبها حسن نجمي.
كثريا من الشخصيات النافذة يف عامل السياسة والدبلوماسية ويف جمال املال
وكانت مدينة طنجة قد استهوت ً
والصريفة واألعامل ويف عمليات املافيا واجلاسوسية والتهريب والدعارة واللواط ...إلخ .كام كانت قد استهوت
ً
كثريا من الشخصيات العاملية والوازنة يف عامل األدب والفن واإلعالم ،ومن بني هذه األسامء الكاتبة
أيضا ً
الس
األمريكية غريترود شتاين ( )Gertrude Steinالتي ستحل بمدينة طنجة رفقة مالزمتها أليس طوكْ ْ
املتنوع
جينـد السارد شخصية حممد الطنجاوي لـ«ولوج» عامل شتاين ِّ
( .)Alice B. Toklasويف هذا السياق ِّ
والغني ،ال سيام من ناحية تعاطيها للجنس ونسج العالقات مع اآلخرين من فرنسيني وغري فرنسيني .الرواية
تطرح ،بدورها ،ومن وجهة نظرها ،مشكلة اإلنسان العريب ( ،)Homoarabicusكام تطرح مسألة «غول
االسترشاق» الذي واجهه الطنجاوي.

خاتمة
شابـة بأكملها إذا
ركـزنا ،أكثر ،عىل األسامء اجلديدة ،وهي أسامء ليست ّ
من خالل ما سبقّ ،نود تأكيد أننا ّ
نكرر ذلك ثانية .وكام ّنود تأكيد أن موضوع تشابك الرواية املغربية مع التحوالت االجتامعية ،وعىل
جاز أن ِّ
يؤسـس لـ«جنسها» يف عالئقها
أمهيته املعرفية ،ال يغطي عىل مواضيع أخرى ،سواء عىل مستوى صلة الرواية بام
ِّ
جتدد النقاش النقدي
باألجناس األخرى ،كام يف حال موضوع «التخييل الذايت» ( )Autofictionالذي ّ
خصوصا من ناحية «لغتها»
بمكوناهتا الذاتية،
بخصوصه ،من جديد ،يف النقد الروائي يف املغرب ،أو يف عالئقها
ً
ِّ
التي صارت ً
جماال لـ«التهجني» و«التكسري» ،أو حتى يف عالقتها بموضوع التوزيع والتداول والتلقي ،كام
يف حال موضوع «الرواية الرائجة» .ونتصور أن هذه املواضيع ،وسواها من املواضيع األخرى ،وبام يف ذلك
مواضيع سابقة من مثل «التأسيس» و«التجريب» ،جديرة بالكشف من خواص أخرى بنيوية وتكوينية وتداولية
متيـز النوع الروائي من سائر األنواع األخرى داخل حقل اإلنتاج األديب باملغرب.
ّ

ويف حال املنظور الذي صدرنا عنه ،فإن الرواية ،يف املغربّ ،
املتحكـمة يف
تظل مرشوطة بمجمل «األنساق»
ِّ
اإلنتاج األديب ككل ،هذا وإن كان هذا اإلنتاج  -مقارنة ببلدان عربية حمد ّدة  -مل يبلغ حد «الرتاكم» الذي
يتأكـد من خالل أواليات
حتـى عىل «املواكبة النقدية» بمعناها السوسيولوجي العام الذي
ّ
حيفـز ّ
عادة ما ّ
الرصد والفرز يف أفق االستقطار واالستخالص ،عىل النحو الذي يسمح ،يف سياق أوسع ،باحلديث عن نوع
من «اإلنتاجية» يف جمال الرواية ،تلك اإلنتاجية التي ارتقت ،يف أماكن أخرى ،ومن جهات األرض األربع،
إىل أن تلتبس بام ينعت بـ«الفكر الروائي» يف التقاطه «ذبذبات» املجتمع وتفاعله مع التحوالت التي يمور
هبا ،كل ذلك يف إطار من «التأثر املتبادل» ما بني التخييل والتحقيق الذي يضمن للنوع الروائي حضوره
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الذايت املستقل من ناحية ،وانغراسه يف األفق الثقايف العام الذي يسعى بدوره إىل اإلسهام يف توجيه اإلنسان
والتاريخ من ناحية موازية.

ويف ضوء امللحوظة األخرية ،فإن حماولة رصد تشابك الرواية مع التحوالت املجتمعية يف املغرب ،يف املدار
الذي جيعل من الرواية أفقًا لـ«إبداع املستقبل» وعرب التخييل والسخرية ...والكتابة ،جتعل الناقد (اجلاد) يتحفظ
بعض اليشء بخصوص هذا «املطلب الفكري» العتبارات عديدة تتجاوز «الرتاكم» املشار إليه قبل قليل نحو
حجم املعطى ذاته (املتاح) الذي ال يسمح باحلديث عن رضب من التنوع عىل مستوى التعاطي الروائي مع
تطلـعات نامذجه نحو
املجتمع يف «جدليته امللتبسة» ويف «قاعه الغميس» ويف «تقليدانيته متعددة األبعاد» ...ويف ّ
جتدد قراءاهتا هو جتاوزها
التحرر من
التكلـس والتب ّلد واملصادرة والتأجيل ...إلخ .ثم إن ما يضمن للرواية ّ
ّ
ّ
التقدم عىل طريق التجذر يف األدب
الذي
االجتاه
يف
ام
سيـ
ال
رسدي»،
«مترين
جمرد
تكون
ألن
يوفـر هلا أشكال ّ
ِّ
ّ
باملعنى «اجلذري».

