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رابح طبجون*

رحلة البحث عن الذات والمعنى
في رواية «وادي الظالم»
تتناول هذه املقالة واحدة من روائع الدكتور عبد امللك مرتاض الروائية ،وهي «وادي
الظالم» التي يسعى من خالهلا إىل تأكيد اهلوية الوطنية يف سعيها إىل إثبات ذاهتا أيام
التحوالت الفارقة التي عرفتها اجلزائر ،حيث يتقاطع فيها الذايت واملوضوعي والواقعي
بالتخيييل ،بفاعلية فنية تعكس عمق التجربة ومجالية التعبري واالحتواء من خالل الرسد
الروائي املتقن .ومن خالل التمظهرات الرسدية والتناظرات القائمة بني خمتلف األحداث

والوقائع ،يتحقق التعالق بني الذوات املتخالفة أو املتصارعة يف الزمان واملكان.

الرواية الجزائرية واألزمة
ما زال النقد اجلزائري املعارص مرتددًا
يف تقييم رواية األزمة اجلزائرية بحكم
تداخل عنارص عدة ،منها التجربة القصرية التي
عاشتها الكتابة الروائية يف بالدنا حتى اآلن،
وصفاء الرؤية وأسئلة االجتامع واأليديولوجيا،
فهي من ناحية «كتابة املحنة» ومن ناحية أخرى
«األدب االستعجايل» الذي يعود بالقارئ إىل
مآيس املرحلة التي ذاقت فيها اجلزائر ويالت
العنف املسلح ،ويقرتب فيها من الوعي بالواقع

عرب اسرتجاع يوميات «احلرائق املشتعلة يف البيت
اجلزائري واخلناجر املسلطة عىل رقاب األبرياء من
النسوة واألطفال ،ممّا جيعل كل ممارسة كتابية غري
رأسا إىل التنديد بام حيصل ،جمرد لعبة لفظية
متجهة ً
()١
ال تساوي قيمة حربها» .

أيضا «شهادة ( )Témoignageعىل ويالت
إنه ً
الراهن والتنديد بالوحشية .وعىل هذا األساس
جيد املصطلح مربراته املوضوعية ،مستدعيًا
التعامل مع النص وفق ما يقتضيه اجلرح العميق
الذي أحدثته األزمة يف نفوس أبنائها ،بمساءلة
الواقع واملالبسات التي زجت بالبالد يف دوامة من

* أستاذ النقد والنظرية األدبية ،وعضو مشروع الذخيرة العربية في الجزائر.
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الدماء واألشالء جتعل البحث عن املقومات الفنية
أمرً ا غري مربر»(.)٢

إذا حاولنا أن نستجيل املميزات الفارقة لكتابة
املحنة ،وجدنا «أن هذه املحاوالت تتجه نحو
الرتكيز عىل املضمون .لكن هذا امليل ذاته تربّره
طبيعة اإلنتاج األديب موضوع النقد؛ إذ مهام اجتهد
الروائيون املعنيون يف اصطناع تقنيات مجالية
مستحدثة وسعيهم خللق بنيات فنية جديدة ،إال
أن املضمون هو الذي يكشف عن وجهه قبل
أي مظهر من مظاهر الشكل»( ،)٣كأن مقاربة
الظاهرة «ال يمكن أن تتأتى إال بالقبض عىل املعنى
الذي يريد النص أن يقوله ،ومنه االلتفات إىل
الشخوص وموقفها ورؤيتها لألحداث واألشياء
والوقائع ،أو بنائها النفيس واآلليات العقلية
والروحية التي تطورها ملواجهة املوت املرتبص،
أو القراءة التي توليها النصوص لألزمة وجذورها
والفاعلني الرئيسيني فيها ،بام جعلها تأخذ أبعاد
األدب املقاوم»(.)٤

إن النسيج الروائي يف مرحلة األزمة قد اجتهد
إلجياد معامرية فنية تتضمن التوازن بني الشكل
واملضمون «واحتواء األزمة والتعبري عن خماوفها
وهواجسها ،وعىل العموم يشرتك أغلبها يف كشف
مالمح وجه األزمة اخلفي ،وإماطة اللثام عن كل
(.)٥
دقائقها و تقاسيم وجهها»

الوقائع الروائية
في وادي الظالم
تتوزّ ع رواية وادي الظالم( )٦عرب تسع حمطات
متنوعة ،وهي من أهم الروايات اجلزائرية التي
تشكل صوتًا من أصوات الضمري اجلزائري.
وقد تناولت موضوع األزمة األمنية يف تسعينيات
القرن املايض ،أو العرشية السوداء ،كام حيلو
للكثريين تسميتها .تعددت فيها مظاهر األزمة
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السياسيّة املعلنة التي أدّت إىل مضاعفات عصفت
بالشخصية الوطنية ،الفردية واجلامعية ،وبرزت
هلا انعكاسات واضحة التفصيالت وبالغة األثر
يف املجاالت االجتامعية واالقتصادية والثقافية
الفكرية واألدبية .وهي تؤرخ للمرحلة الثالثة
من تاريخ اجلزائر املعارص (الثورة التحريرية،
اخليار االشرتاكي بعد االستقالل ،التعددية
واالضطرابات السياسية) .وبحسب فرجينيا
وولف ( « :)1941-1882( )V. Woolfفإن
كل يشء يصلح أن يكون موضوعً ا للرواية»()٧؛
ذات متجدّ دة ال
بمعنى أن املوضوع الروائي ٌ
موضوعات مألوفة ومطروحة ،يطرقها الكتّاب
فقط ألهنا مألوفة عند القرّ اء الذين يرسّ هم قراءة
ما ألِفته أذواقهم.
إن أحداث الرواية تتوزع يف معاجلة الواقع اجلزائري
وتعب عن
بكل جرأة وشفافية عىل مجيع املستوياتّ ،
تغيري واضح يف الذهنية واألفكار أو عىل مستوى
األحداث املفزعة الدموية التي أرّ قت الذاكرة
الفردية واجلامعية ،وارتسمت يف خميلتها صور
الدماء واألشالء وجثث األبرياء  والضحايا(،)٨
املوت اليومي والدمار الذي طاول الوطن.
ِ
صور َة

تنطلق أحداث الرواية من اسرتجاع ذكريات
احلرب املهولة التي شنتها قبيلة بني فرناس عىل
قبيلة اجللولية ألن اهلل حباها باخلريات ،وقد
سمِّ يت هبذا االسم نسبة إىل الويل الصالح سيدي
جلول ،أو جلليل قدرها بني القبائل آنذاك يف مكان
جغرايف يسمّ ى وادي الظالم ،حيث «كان أهلها
يعيشون عىل تربية املوايش والنهوض بزراعة
وخصوصا
ً
اخلرض والفواكه وبعض احلبوب
القمح والشعري وكانت عيون وادي الظالم ،توفر
هلم الظروف املالئمة لسقي مزروعاهتم التي كانت
غالل كريمة جتعلهم يعيشون يف رغد من
تثمر هلم ً
العيش»( .)٩وقد رمز الكاتب باجللولية إىل اجلزائر
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التي متلك الثروات الطبيعية ،وببني فرناس لفرنسا
القادمة من وراء البحار «التي احتلتها بقوة السيف
أكثر من قرن من الدهر العابس»( ،)١٠فامرست
عليها كل أشكال التنكيل حتى كادت تسحقها
سحقًا.

تسري أحداث الرواية يف ظالل الصمود
وأشكاله املتعددة يف النضال ضد االستعامر
من خالل انسجام املقاومة الشعبية مع العمل
الفدائي ،وفك احلصار الذي فرضه هذا املعتدي
وختليص البالد من آثامه ورشوره بقوة احلديد
والنار؛ كل هذه األحداث هتمس يف الذاكرة
لكي تراجع املايض وتستدعيه مقارنة باحلارض
األليم ،لينفتح النص الروائي عىل التحوالت
التي طاولت البنية االجتامعية ،وتشكلت يف
مصادرة احلريات وانتشار أحداث االغتياالت
املثرية للجدل والتفجريات العشوائية العمياء
التي جتتث املوجودين وتدمرهم تدمريًا مع املباين
والناس ،وعمليات اخلطف للنساء واملثقفني من
طرف اجلامعات املسلحة التي متركزت يف قمة
جبل السباع و اختذته حصنًا منيعً ا لتنظيمها(.)١١
و«اإلرهاب ليس حدث ًا بسيط ًا يف حياة املجتمع،
وقد ال يقاس باملدة التي يستغرقها وال بعدد
اجلرائم التي يقرتفها ،بل بفظاعتها ودرجة
وحشيتها»( .)١٢وصفت الرواية وقائع هذه
األحداث قائلة« :اختلط احلابل بالنابل ،مل يعد
أحد يفهم شيئًا .يغتال األئمة كام يغتال السكارى،
ويغتال الرعاء كام يغتال الوجهاء ،ال فرق بني
أولئك وأولئك»(.)١٣
ختلص الرواية إىل أن ما آلت إليه اجلزائر يف زمن
األزمة ما هو إال مواصلة للحرب اخلفية التي
يقودها مستدمر األمس بغطاء دويل وبأيد حملية
وبأفكار مستوردة خمالفة لتعاليم الدين احلنيف،
بعيدً ا عن األخالق واألعراف اإلنسانية.

البحث عن الذات
والمعنى في الرواية
إن متأمل بنية النص الروائي الشكلية ومحولة
املتن الروائي يسرتعي انتباهه أول وهلة متيّز هذا
النص من غريه من األعامل الروائية املعارصة له؛ إذ
انطلق اإلحساس من الواقع اليومي املعيش ،ليتجه
صوب الداخل النفيس يف حركة تداخل وجتاذب
أنتجت ذاتًا حمصنة ال حتس باهلزيمة والضياع،
عىل الرغم من حماولة الذات السـاردة اسـتعـادة
املايض للتخفيف من وطأة احلارض الـمفجـع.
وكمـا يقول ميالن كونديرا ()M. Kundera
(« :) - 1929إن العـالـم احلـديـث الذي
هجـرتـه الفـلسـفـة ،تظل الرواية مرصدً ا أخريًا
لنا يمكنها من احتـضان احليـاة اإلنسـانـية

كل»( .)١٤فالرواية تؤدي وظيفة
باعتـبارها ًّ
البديل املعريف الذي يعمّ ق الوعي بامتـدادات

العـامل املختـلفـة ،وهو ما جيـعل وظيـفة الرواية
راهنًا قادرً ا عىل التقاط قضايا اإلنسان بكل
امتداداته املتنوعة واملختلفة.
إذا كان قارئ الدكتور مرتاض ال يتوانى عن
استخبار دالالت احلكاية عرب ترصد األحداث
وتعقّب الشخصيات ،قصد اإلملام بمعاملها
فاعل مشاركً ا يف
ً
الكربى ،فإن السارد بوصفه
صنع األحداث يتوىل ربط جمريات الواقع وضبطها
بام تفرضه من انصهار جزئي أو كيل يف املكان أو
الزمان من ناحية ،وبام تفرزه من عالقات ومواقف
إنسانية ،سالبة أو موجبة ،ال ختلو من إحاالت دالة
ورمزية ،من ناحية ثانية.

فكيف يُلمّ الدكتور مرتاض بانفعاالت أبطاله
وأهوائها ،وكيف يرصد حتوالهتم الوجدانية
والوجودية انطالقًا من عالقاهتم باألنا من جهة،
وباتصاهلم أو تواصلهم مع الغري من من ناحية
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أخرى؟ وبالتايل ما املوضوعات التي هتيمن عىل
مشاعر هؤالء األبطال يف آن واحد بدءًا من السارد
ذاته؟ فعرب تقنية االسرتجاع يغوص يف أعامق
الشخصيات حيث تقل املقاطع احلوارية نسبة إىل
املقاطع الرسدية اخلالصة.

تقودنا رواية وادي الظالم كامدة رسدية إىل فضاءات
إنسانية رصف ،عرب إعادة رسم املالمح البارزة يف
مسارات شخوصها.
إن أول ما يلفت انتباهنا يف هذه الرواية هو صورة
املرأة يف صخبها وهدوئها ،يف وداعتها ويف جنوهنا،
عرب امتداداهتا ومتظهراهتا املختلفة ،ويف عالقتها
بباقي الشخصيات (األنثوية منها والذكورية) التي
احتلت حيًزا كبريًا يف تشكيل بنية احلكاية املقرتحة،
وتوجيه مساراهتا.

 املرأة الذاكرة (األم زينب) ،وهي الشخصيةاملحورية األوىل التي يتمحور عليها معامر الرواية،
«موسوعة متنقلة من الثقافة الشعبية ،وكان أهل
اجللولية كلهم يكنّون هلا من االحرتام والتقدير
ما كان جيعلها تنافس ،لو أرادت ،شيخ القبيلة يف
زعامتها»( ،)١٥وحتمل جروح املايض ورواسبه يف
ذاكرة مجاعية باعتبار ما مورس عليها من عسف
وحيف وهتميش ،حيث تؤدي الذاكرة «دورً ا كبريًا
يف ضامن االستمرارية الثقافية التي متكّ ن مجاعة ما
من احلفاظ عىل إرثها الثقايف واملعريف املشرتك،
وصيانته من النسيان والتاليش والدمار»(.)١٦
ومتثل األم زينب الشموخ واالعتداد بالروح الفردية
واجلامعية معاً ،وال سيام أن ذلك االعتداد ينطلق
من جمموعة من القيم التي هي بمنزلة الناموس
العام الذي حيكم أبناء القبيلة يف ما بينهم .ويتم
ذلك باسرتجاع املايض البعيد واملايض القريب من
خالل تقنيات االرتداد والتذكر والتداعي يف مشاهد
كل املعرفة
بانورامية« ،فاحلكاية تقدّ م من منظور را ٍو ّ
وكل احلضور ،ويتوخى الروائي هذه الطريقة
ّ
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يف القص لتغطية فرتات زمنية طويلة وأحداث
كثرية»(.)١٧

 املرأة الغربية املستبدة (جاكلني)« ،سيدةاملحروسة األوىل ،الزوج الصغرى للشيخ
املعظم»( ،)١٨تزوجها الشيخ وهو يف التسعني
وترتيبها الرابعة ،وهي يف الثامنة عرشة من عمرها
«والتي بدأ أمرها يستفحل ،حتى أن سكان
املحروسة أصبحوا يشيعون أن الشيخ املعظم مل
يعد يفعل شيئًا إال بأمرها ،فهي اآلمرة الناهية،
وكل من يف املحروسة أصبح يعرف تلك الصبية
احلسناء الشقراء التي تظهر يف األزقة والساحات
سافرة»(.)١٩
 املرأة اليهودية (أنيتا) ،ابنة رجل األعاملاليهودي (بكور) الذي كان جاسوس الفرناسيني
قبل الغزو .تَعدُ والدها أن يكون قائد جيش بني
فرناس ،أو «العلوج املحتلني» ،لعبة يف يدها،
فيحصل والدها من خالل ذلك عىل االمتيازات
املادية اخليالية قائلة« :سرتيك من ذلك ابنتك
،سآسه لك تقوده يف املحروسة
ُِ
العجب العجاب
كالبهيمة»(.)٢٠

 املرأة املتعلمة املقاومة (عائشة) ،رمز الثقافةواملقاومة ،تعكس طموح السارد يف إزاء حركة
الواقع وتطلعه إىل نموذج جديد للمرأة اجلزائرية
يمزج فيه الصفات األصلية والوافدة بام يتالءم
قائل« :كأهنا
ومثاليات املجتمع ،حيث يصفها ً
عال كبري يمثُل يف رأس صغري ابتسامتها الواثقة.
َ
خطواهتا الثابتة .مجاهلا الفتان ...ترجتل الكالم
واألفكار واملواقف بشكل عجيب»( ،)٢١واجلميع
يعتقد أن هذه البنت سيكون هلا شأن كبري،
تتعرض لالختطاف من طرف اجلامعة اإلرهابية
ولكنها بمعجزة إهلية متكنت من الفرار ،و«عندما
حتس بوطأة األمل،
متتلئ بالواقع اخلارجي الذات ّ
وهذا اإلحساس هو بداية األزمة ،وتتفاعل
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هذه الذات مع هذا الواقع بام فيه من أمل وحرسة
فتتفجر الذات
ّ
وغبن وكل ما يف الكلمة من معنى،
من داخلها ،حيث خيرج اخلرايف من الواقعي
والروحي من الزمني واملطلق من النسبي والدائم
من الزائل واحلق من الباطل ،ومن رحم هذه
الذات تولد ذات جديدة تقف مشدودة بني احلياة
والالحياة»(.)٢٢
 الـمرأة الضحية (رمحة) املستسلمة لقدرها،طباخة القاعدة اإلرهابية يف النهار واجلارية يف
الليل ،وقد سنحت هلا فرصة للهروب من اجلحيم
التي تعيشه ولكنها عدلت عن ذلك خوفًا من
الفضيحة ألهنا حامل منهم مجيعً ا  ،وهي صورة
صادمة ألن هذه املرأة وجدت نفسها مرغمة عىل
حياة الذل واهلوان.

إضافة إىل بعض الشخصيات الذكورية التي
تفاعلت مع األحداث فحركتها وكان هلا تأثريها
يف بناء النسيج الرسدي وإحكامه.

 صورة املثقف الفيلسوف (أمحد) أو التنويرياملرتد الذي صدمته حتوالت احلياة وجرفه تيار
املادة ،وحتولت القيم عنده إىل متاع ال فائدة منه.
وعىل الرغم من آالف الكتب التي التهمها عرب
حياة التعليم الطويلة ،مل يستطع من خالهلا إال أن
مستسلم للامدية اجلارفة التي اعرتته ،وأخذ
ً
يكون
يعمل ضد مبادئه وأخالقه .يقول يف أحد مقاطع
الرواية« :اآلن فقط أفقت من غيبوبتي ،أريد أن
أختلص من أوهامي وغفلتي ،أن أحرتق أنا أليضء
غريي  ...أي غبن هذا ،إنام العاجز وحده هو من
يفعل ذلك ...ولكن لكل يشء حدودًا ،وقد بلغ
السيل الزبى ،وقد بلغ احلزام الطُ ْبي َْيِ ...سأصبح
وحشً ا ضاريًا ،وسأجترد ،إن شاء اهلل تعاىل ،من كل
قيم ،إال قيم التجار»( .)٢٣وهو مثال لبعض املثقفني
الذين يتميزون بقناعات مهتزَّ ة ال يسندها اليقني.
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 صورة الشاب (سعدون) ابن شيخ قبيلةاحلمودية ،الرافض قيم اإلرهاب ونذالته .يتأمل من
انتشار الكراهية وفقدان الثقة ،ويؤمن باملستقبل،
ويتحرس عىل إحالل البغضاء واحلقد حمل التسامح
واملحبة ،ويرفض «دولة الليل» ويريد أن تكون
«دولة النهار» أكثر عدالة وتساحمًا.

 صورة االنتهازي (سلطان) الذي يعكسصورة أثرياء األوضاع املرتدية واحلروب« ،يشتت
األموال إن شاء دون أن ينقص منها يشء لكثرهتا
وتزايدها كل يوم ...أمواله تتزايد بالتعامل
الغامض»( ،)٢٤وبالصفقات املشبوهة يف زمن الردة
والنكوص.

 صورة اإلرهايب النتن (أبو اهليثم) وأتباعه مناجلهلة الذين أوقعوا الدين يف مستنقع التدنيس،
وقد ورد يف فيوضاته العرفانية وهو يرشح ألتباعه
كيف أن اإلرهايب املقتول «هو يُرزق اآلن يف
اجلنة ،لقد تعشى مع النبيني والصدّ يقني والشهداء
والصاحلني ،وتزوج مائة من احلور العني»(.)٢٥
وإمعانًا يف تصوير جفاف قرحية هذا األمري
اإلرهايب الذي أراد أن يتغزل بالبنت املخطوفة
عائشة ،فقد جاء عىل لسانه« :اسمحي يل إذن أن
أعب فيها عن إعجايب العظيم
أقدم لك كلامت ّ
بجاملك ...أنت واهلل ،أمجل من البدر ليلة التامم،
صدرك قاعدة فيها صاروخان منصوبان يدمران
اجلبل الطويل»(.)٢٦

 صورة احلكام األميني املتسلطني عىل مقدّ راتاألمّة وخرياهتا واملتمثلني يف «املشيخة العليا
للمحروسة»« ،وممّا قرروه يف وثيقتهم املحفوظة
بخزائن املشيخة العليا أن من رشوط الشيخ
املعي يف املشيخة أن ال يكون إال أميًا خالص
ّ
األمية ،والذي يطمح إىل املشيخة عليه أن يثبت
للناس مجيعً ا أنه أكثر أمية منهم»( .)٢٧يقومون
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بتكريس التشتت واالختالف بدل التآلف
واالئتالف ،يف إشارة تكاد تكون قرينة الواقع
التارخيي للمرحلة التي حكمها بعض األميني
وأشباه املتعلمني.

إن ما يقدمه السارد عن هذه الشخصيات هو
اكتسـاح خلصوصيتها وفضح ملكنوناهتا ممّا
يرفع درجة اإليغال يف ذواهتا ،وهذا أقرب
ما يكون إىل أعامل الروائي اإلنكليزي كولن
ولسن ( )2013 -1931( )C. Wilsonالذي
برع يف مثل هذا النمط من الروايات ،من خالل
التغلغل الفاضح املمتع ملا حيدث يف العوامل الذاتية
عند الشخصيات وكأنه إحلاح عىل تعرية ذاهتا
واستباحة أخص خصوصياهتا.

وهو حني يقدم شخصيات الرواية عرب تقنيات
احلكي وتداعياته ومجاليات الوصف وتلويناته
وطرائق احلوار وتنويعاته يطرح إمكانية التعرف
إىل وجهات نظر خمتلفة ،ويمنح بعض املواقف
تفسريًا تأمليًا عميقًا يبحث املفهوم ويقلبه عىل
وجوهه املختلفة .هي إحاالت وإشارات تُظهر
تعددية الرأي بقدر ما تثريه من صور وأخيلة
تغوص يف عمق الذات وما حيررها من هواجس
وانفعاالت يف اجتاه البوح حينًا ويف صوب الكتامن
حينًا آخر.

هكذا نلفي الدكتور عبد امللك مرتاض بني هذه
الداللة أو تلك يواصل عملية ترشحيية لكينونة
أبطاله وفق ما توافر له من تقنيات رسدية عالية
تلمّ ح أكثر ممّا ترصّ ح ،بحثًا عن توازن ما يضمن
منسجم لألبطال كذوات إنسانية واعية وعيًا
ً
إيقاعً ا
ملتئم مع واقعها.
ً

إن العودة إىل وقائع الرواية وأحداثها يف أبعادها
الفكرية والوجدانية لتقدم صورة عن بعض
مشكالت اإلنسان مع الذات والعامل؛ مشكالت
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ذات أفق رحب يسمح بالنظر واالنتقاد ،وهو
ما سعى الدكتور عبد امللك مرتاض من خالل
أبطاله إىل متريره عرب رموز موحية ،وقد متوضعت
كإشكال نيص ومعنى روائي متظهرت داللته بني
اللغز واإلحالة.

عتبة العنوان وظالل من الذات
مل ينتق مرتاض عنوان الرواية بطريقة عبثية أو
اعتباطية؛ «إذ إن العنوان هو املحور الذي حيدد
هوية النص ،وتدور حوله الدالالت وتتعالق به،
ويظل يشري إىل مقاصد أراد املبدع أن يوجه أنظار
دال
املتلقني إليها»( ،)٢٨انطالقًا من كونه نسقًا ًّ
يتحقق يف شكل عنارص إشارية دالة .كام أن اللون
مهم يف فهم
اخلارجي لغالف الرواية يؤدي دورً ا ّ
ما هو حمتوى داخلها من أفكار وآراء ومضامني.
ال يمكن ألي قارئ مهام يكن أن يتجاهل الشكل
اخلارجي؛ فهو أول ما تتلقاه العني بعد العنوان
أو قبله يف كثري من األحيان ،فللصور والرموز،
وحتى األلوان املنسجمة وغري املنسجمة ،دور
مهم يف العملية التواصلية واإلبداعية التي يرومها
أي كتاب مهام يكن نوعه وجنس متنه.

تنتمي الرسوم املوجودة عىل غالف الرواية إىل
املدرسة الواقعية ،مع ظالل االنطباعية التي تركز
عىل املظاهر الطبيعية بألوان مشبعة بالسواد تلف
القرية ذات األكواخ املتناثرة هنا وهناك ،والتي
تقبع يف تلة مائلة تفصل بينها وبني «وادي الظالم»
سلسلة جبلية يغلب عليها السواد ،غري أن هناك
خيطً ا من البياض يبزغ يف األفق البعيد.
إن داللة األلوان وتأويلها خيضعان لظروف
املتلقّي وآلياته االسرتاتيجية يف التأويل وصناعة
املعنى ،وعىل هذا األساس يعطي ارتباط األسود
باألخرض الداكن انطباعً ا نفسيًا باالنقباض ،يف
أجواء تكثر فيها املخاطر واملصائب وتقل فيها
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مناقشات ومراجعات
رحلة البحث عن الذات والمعنى في رواية «وادي الظالم»

الثقة واألمان ،وقد انعكس مدلول ذلك عىل
الوقائع الروائية.

أما تشكيل العنوان من ثنائية الوادي والظالم،
فهو اجلمع بني متناقضني ،ألن من املتعارف
عليه أن الوادي هو رمز اخلري بينام الظالم هو
«كل
رمز الرش .والوادي يف األصل اللغوي هو ُّ
منفرَ ج بني اجلبال والتِّالل واآلكام ُسمِّ ي بذلك
لسيالنه ،يكون مسلكً ا للسّ يل ومنفذً ا»( ،)٢٩وهو
جملبة للخريات والنامء ،ويف القرآن الكريم أمر اهلل
تعاىل موسى أن ينزع نعليه ألنه بالوادي املقدس
س
َاخلَعْ نَعْ َلي َْك إِن ََّك بِالْوَ ا ِد الْ ُقَدَّ ِ
ُّك ف ْ
﴿إ ِِّن َأنَا رَ ب َ
طُ وً ى﴾(.)٣٠

ويف الشعر العريب نجد الوادي رمزً ا للحب
والتالقي .قال أمحد شوقي(:)٣١
يا جار َة الوادي  ،طَ ِرب ُْت وعادنـي
ما يشبهُ األَحالمَ من ذكـــراك
ْت يف الذكرى هواكِ ويف الكرى
َم َّثل ُ
والذكريات َصدَ ى السننيَ احلـاكي
ُ

أما الظالم ،فهو رمز للرش و«الظُّ لْمَ ةُ َ ،سوادُ
ال َّليْلِ »( ،)٣٢ومنها عصور الظَّ الم ،وهي يف
أوروبا الفرتة املبكِّ رة من العصور الوسطى ،من
القرن اخلامس امليالدي إىل القرن احلادي عرش
امليالدي ،حيث فشا اجلهل واملرض واخلرافات
واألوهام.
من خالل هذه الثنائية :الوادي= اجلزائر
والظالم= اإلرهاب ،كانت الرواية هتمس
بمجموعة أخرى من الثنائيات ،كاإلرادة
والقدر ،والنجاح واإلخفاق ،واألمن واخلوف.
يلتقط منها مرتاض خيط املأساة الوطنية التي
تتأرجح بني اخلرييني واألرشار ،وتأيت النهاية
لتكون انتصارً ا جديدً ا مساويًا لالنتصار عىل بني
فرناس.

خاتمة
الدكتور عبد امللك مرتاض صاحب األعامل
اخلالدة التي تغري بالقراءة والبحث والتي يقف
من خالهلا عىل منصة احلضور األديب احلقيقي،
وهو من جيل الرواد املؤسسني لفن الرواية
اجلزائرية املكتوبة باللغة العربية ،ومن يقرأ منجزه
مهووسا بالتاريخ والتأريخ للجزائر
ً
الروائي جيده
احلديثة.
 أبرزت الرواية صورة املثقف الواعي املتصالحمع ماضيه ،املستوعب حلارضه ،املؤمن بمستقبله،
يتبي الناس الطريق
املثقف الذي ييضء النفق حتى ّ
فيخرجوا ساملني معافني من ذاك الدهليز املظلم
الذي دخلوه بجهل ،أو دفعتهم إليه التغريات
العاملية املعارصة.
 يف الرواية إحلاح عىل كشف الذات اإلنسانيةوتعريتها؛ إهنا مساءلة واخرتاق املسكوت عنه،
وهنا تكمن قيمة هذه التجربة الروائية اجلديدة
التي خاضها الدكتور عبد امللك مرتاض بعيدً ا عن
قبل يف نار ونور (،)1975
السمت الذي اختطه ً
ودماء ومجوع ( ،)1979واخلنازير (،)1985
وصوت الكهف ( ،)1986وحتى يف هشيم الزمن
(.)1988
 تناول مرتاض يف روايته التاريخ يف صيغتيهاحلارضة واملاضية بذكاء وفهم كبريين ،وبلغته
اجلزلة املكثّفة التي تعطيه فرصة للحلم أو للخيال.
 حيرص مرتاض عىل صون الذاكرة اجلامعية منالنسيان ،هذه الذاكرة التي تستوعب القيم الثقافية
لألمة ،وحيرص عىل حتصينها وبلورة موقفها من
احلياة والوجود ،ذلك أن خصوصية الشعوب
تكمن يف قدرهتا عىل تشييد هويتها وجتسيد قوهتا
عن طريق اإلبداع.
 الدكتور مرتاض هو ابن اجلزائر املثقل باهلماجلزائري ،وقد المس بصدق الوجع اجلزائري
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الذي ما زالت آثاره يف الذاتية الفردية واجلامعية،
ولذا تبدو رواياته تارخيًا داخل التاريخ ،فيه ثراء
التفصيالت التي تبدو غائبة عن الذين مل يعيشوا
يف معرتك تلك األيام.
 رواية وادي الظالم قراءة ملرحلة تارخيية منحياة اجلزائر ،وحماولة صنع وعي هلذه املرحلة
وحيثياهتا.
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