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وعي الراهن واستشراف اآلتي
في الرواية التونسية
ريا
ننطلق من مقولة الناقد والروائي الفرنيس ميشال بوتور القائلة إن «الرواية التي كانت تعب ً
ِ
التحول اجلوهري جيعل الرواية
تغيه» .هذا
يتغي ،صارت تعب ً
ريا عن جمتمع يعي ّ
عن جمتمع ّ
ّ
نظرية االنعكاس التي كانت شعار الرواية التقليدية بأصنافها املختلفة ،الرومانيس
تتجاوز ّ
منها والواقعي والتارخيي ،إىل الوعي الرضوري ّ
لكل تغيري مهام يكن جماله .لذلك رأى
التحول داخل النص
ورصد
الكاتب أن نتجاوز يف هذا البحث مسألة توصيف الراهن ْ
ّ
للتمرد عىل الواقع املرتدي ونسفه
الروائي ،إىل وعيه وإدراك عوامله ومعرفة فواعله ،متهيدً ا
ّ
واسترشاف بديل منه.
تتبع الكاتب تواتر لفظة «الوعي» ومشتقاهتا الفعلية واالسمية التي جاءت عىل ألسنة
ّ
السدة والشخصيات الروائية عىل حد سواء ،من دون نسبتها بالرضورة إىل الك ّتاب
ّ
ً
أهم
أنفسهم الذين قد يكون هلم وعي آخر خمالف لوعي
شخصياهتم ومواقفها ،مثل ،من ّ
ّ
واالجتامعية املختلفة.
العوملة بتج ّلياهتا الثقافية واالقتصادية
العوامل والفواعل ،وهي ْ
ّ
أ ّما املفصل الثاين من هذا البحث ،فإنّه يتمحور حول مفهوم االسترشاف ،وهو َجدلية
ينجر عنها من وقائع يفرضها منطق
منطقية بني جتليات الراهن املوضوعية وما حيتمل أن
ّ
ّ
تصور تلك احلوادث
احلوادث ومعطيات الواقع.
ولعل ألحالم الشعراء والك ّتاب ْ
دو ًرا يف ّ
وختوفاهتم مكانة ال يمكن إنكارها أو تغييبها.
وتو ّقعها ،فآلماهلم واستيهاماهتم ّ
مدونة من مخس روايات تونسية صدر بعضها ُقبيل الثورة وبعضها اآلخر
اعتمد الكاتب ّ
عيدها ،ولكنها تشرتك مجيعها يف نفس طبيعة الوعي نفسها والتو ّقعات ذاهتا التي تنوس
ُب ْ
بني التفاؤل املفرط والتشاؤم املفرط ،وهي عىل التوايل« :وقائع املدينة الغريبة» لعبد اجلبار
ملحمد اجلابيل ،و«روائح املدينة» حلسني الواد ،و«سنوات
العش ،و«أبناء السحاب»
ّ
الربوستاتا» للصايف السعيد ،و«تراتيل آلالمها» لرشيدة الشارين.
أهم التحوالت
تواكب الرواية التونسية منذ نشأهتا يف منتصف اخلمسينيات من القرن املايض ّ
أهم جت ّلياته،
االجتامعية والسياسية .وال يقترص عمل أصحاهبا عىل تشخيص الراهن ووصف ّ
* ناقد وروائي تونيس وأستاذ التعليم العايل يف اجلامعة التونسية.
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بل يتخذون منها ً
تشهر برت ّدي األوضاع وحت ّلل عوامله ،ال بطريقة مبارشة وتقريرية
أيضا مواقف واضحة ّ
بل عن طريق أدوات الفن الروائي وتقنياته احلديثة يف عالقة جدلية بني البنية االجتامعية واالقتصادية من
جهة ،والبنية الروائية املتو ّلدة عنها من جهة ثانية(((.
للتمرد عليه
رأينا أن نتجاوز يف هذه الدراسة مسألة تشخيص الراهن إىل وعيه وإدراك عوامله ،متهيدً ا
ّ
قياسا بام كان يدعو إليه ّ
منظروه واملناضلون من أجل حتقيقه .وقد
ونسفه واسترشاف بديل منه حمتملً ،
موضوعيا
ال حيظى ذلك البديل بمساندة ك ّتاب الرواية أنفسهم ،بل يعرضونه ألن حتليل األوضاع أ ّدى
ً
اجلبار العش الصادرة سنة  ،2000نعتمدها
إليه .وهذا يظهر بوضوح يف رواية وقائع املدينة الغريبة لعبد ّ
(((
خصيصا السترشاف اآليت ،كام نعتمد غريها من الروايات لوعي الراهن .
ً

تج ّليات الوعي

حيسن يف البداية أن نذكّ ر بقولة للناقد والروائي الفرنيس ميشال بوتور ،أحد ّ
منظري الرواية اجلديدة
حتول الرواية نفسها من تشخيص التغري االجتامعي إىل التعبري عن وعي املجتمع بذلك
وك ّتاهباّ ،
يبي فيها ّ
(((
التغري ً
تغيه»  .هذا يف
تعبريا عن جمتمع يتغري ،صارت
قائل « :الرواية التي كانت
ً
ً
تعبريا عن جمتمع يعي ّ
حتول جوهري جيعل الرواية تتجاوز نظرية االنعكاس التي كانت شعار الرواية التقليدية بأصنافها
احلقيقة ّ
املختلفة ،الرومانيس منها والواقعي والتارخيي ،إىل الوعي الرضوري ّ
لكل تغيري ًّأيا كان جماله .لذلك
حد سواء.
تر ّددت لفظة « الوعي» ومشتقاهتا االسمية والفعلية بكثرة عىل لسان الرواة والشخصيات عىل ّ
فإما أن تتفاعل معها وتر ّتب
الوعي بطبيعة املرحلة هو الذي يكيف ّ
ترصفات الشخصيات ومواقفهاّ ،
ربة بيت كانت تعيش هادئة قانعة
حياهتا بمقتضاهاّ ،
وإما أن ترفضها وتقاومها وحتاول تغيريها .فهذه ّ
بام ُكتب هلا من رزق ،ترعى شؤون أرسهتا ّ
التحول الذي أصاب
بكل تعقّل ،ولكنها ما إن وعت
ّ
املجتمع وقيمه والحظت أن ّ
سخرت
يسعون بجميع الوسائل إىل تكديس الثروات ،حتى ّ
جل أفراده َ
ّ
كل طاقتها لالستفادة من ذلك الوضع والسعي إىل املنصب وما يقرتن به من وجاهة .وكام سعت إىل
تتبدل ،فهيأت  -منذ سنوات ّ -
كل طاقتها
تدر عليها املال« ،وعت بأن األمور ّ
تكوين مؤسسات اقتصادية ّ
(((
غالياّ ،
فتفككت أرسهتا وفارقها
ملواكبة ذلك ّ
التبدل» ّ ،إل أهنا دفعت ما ترتب عن هذا الوعي ثم ًنا ً
ُ
املتطرفة فأدخل السجن ،وأدمنت ابنتها املخدرات فأقامت يف
زوجها وانخرط ابنها يف بعض التنظيامت
ّ
املستشفى ،واخت ّلت أعصاب طليقها فدخل يف عزلة قاتلة .وكان قبل ذلك قد ّ
خلص الوضع لصديقه وما
ترتب عنه من ّ
تفكك ً
تصور املرارة التي يشعر
هتون األمر ،ولكن ّ
قائل« :أرسيت نموذج حمزن وخمجل ،أنت ّ
ومتخب ًطا يف مسائله
حماصا
هبا َمن كان يف وضعي :املثقف التقدمي ،صاحب املبادئ الثورية جيد نفسه َ ً
ّ
التطرف
الشخصية ،الزوجة تعتيل الس ّلم املكسور لالنتهازية اجلديدة والوجاهة الكاذبة ،واالبن يميل إىل
ّ
«التحول السياسي في الرواية التونسية »،مجلة تبين ،العدد الثاني ،خريف .2012
((( ك ّنا ح ّللنا هذه الجدلية في مقال سابق لنا بعنوان
ّ
((( هي على التوالي :عبد الجبار العش ،وقائع المدينة الغريبة :رواية (صفاقس ،تونس[ :المؤلف])2000 ،؛ محمد الجاب ّلي ،أبناء
السحاب :رواية (تونس[ :المؤلف])2010 ،؛ حسين الواد ،روائح المدينة ،تقديم صالح الدين الشريف ،عيون المعاصرة (تونس:
المتعدد ،)2011 ،ورشيدة
دار الجنوب للنشر)2010 ،؛ الصافي سعيد ،سنوات البروستاتا :رواية (بيروت؛ تونسُ :عرابيا لإلعالم
ّ
الشارني ،تراتيل آلالمها :رواية (بيروت :الدار العربية للعلوم ناشرون .)2011 ،وإننا سنتعمد اإلكثار من الشواهد النصية ألن هذه
الروايات غير متوافرة في ّ
القراء العودة إليها بسهولة.
كل مكان ،فال يستطيع جميع ّ
((( ذكره :أبو بكر العيادي« ،روائح المدينة :رحيل في معالم المكان والزمان »،قصص ،العدد ( 156نيسان /أبريل -حزيران /يونيو
 ،)2011ص .112
((( الجاب ّلي ،ص .17
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حتت قناع الغضب والصمت ،وله صالت بمجموعة سليامن ،والبنت من جيل ستار أكاديمي.(((»...
دافعا إىل استثامرها ،نموذج املثقف الشقي
كان اهلادي ،خال ًفا لزوجته التي كان وعيها بطبيعة املرحلة ً
يبصه بالزيف والتدهور القيمي والضياع ،وال يسلم من نقده الذايت حتى أمثاله من املثقفني
بوعيه ألنه ِّ
ً
وأوهلا احلداثة
احلداثيني فيعترب حداثتهم كاذبة وخارسة،
مالحظا بكل أسى« :جيلنا يدفع رضائب كثريةّ ،
الكاذبة ،ضيعنا القيم يف سبيل املبادئ ،ثم استفقنا عىل ُع ْري خمجل زالت منه القيم واملبادئ ،ال ربح فيه
واملشعوذين اجلدد.(((»...
ّإل للتجار والسامرسة
ْ
وعي بتغري الراهن وبمحدودية اخليارات العقالنية واحلداثية يف
وعي هذه الشخصية إذن وعي مزدوجْ ،
مواجهة االنتهازية واالستبداد .ومعامل الطريق التي كان يسلكها اليسار التونيس غري واضحة األهداف،
وخصوصا وحدة الصف؛ فال ّتشتت واخلالفات والرت ّدد واالستقالة
وغري مبنية عىل وحدة رؤية العامل،
ً
والتقدم .وقد شمل النقد الذايت غياب املرجعيات الصحيحة
ك ّلها مواقف ال ختدم غري أعداء احلرية
ّ
والثوابت ،وحتى القيم األصيلة ملواجهة القيم املتدهورة ،وهذا ما جعل التوازن ً
أيضا مفقو ًدا ،غري قادر
يعبان عن
عىل دفع الفعل الثقايف والسيايس يف االجتاه الصحيح .وبذلك ،نجد أنفسنا إزاء صوتني متباينني ّ
موقفني متناقضني ناجتني من وعي واحد بطبيعة املرحلة :صوت االنتهازية وصوت الثقافة ،ال يتصارعان
مبنيا عىل نوع من الالمباالة التي حتول دون االعرتاف املتبادل.
وال يتكامالن بل يتعايشان تعايشً ا
سلميا ً
ً
يمهد ألي تغيري حقيقي ،وال يصنع الثورات.
وهذا وضع ال خيلو من غرابة ،وال ّ
هذا بالذات ما الحظه األب ألبنائه يف رواية تراتيل آلالمها الصادرة يف سنة صدور رواية أبناء السحاب.
قال هلم يوم عثروا يف إحدى املقابر عىل عظام برشية أخافتهم« :اهنضوا يا جيل آخر الزمان ،يا أبناء اخلوف
والفراغ واخلراب [  ] ...ال خري يف أحفاد زُ رعت دماؤهم باخلوفّ ،
حب احلياة ،وأضاعوا وجودهم
وأذلم ّ
(((
وعيا من أبنائه وكامل جيل
يف بالهة الفرح الدائم والالمباالة ، »...فربام كان هذا الشيخ املح ّنك أكثر ً
مشريا
الشباب الذي ينتمون إليه ،إذ ربط بني عبارتني مهمتني جدً ا مها «الفرح الدائم» و«الالمباالة»،
ً
بطريقة خفية إىل العالقة بينهام وتو ّلد إحدامها عن األخرى يف سياسة احلكم املطلق واسرتاتيجيته؛ فقد
التلهي باألمور التافهة واالستهالكية
َع َمد النظام القائم إىل حث الشباب
ً
خصوصا وسائر املجتمع عىل ّ
دفعا إىل عدم املباالة
جيردهم من الوعي باستبداده ويدفعهم ً
التي يشجع عليها جمتمع االستهالك حتى ّ
نسبيا يف َ ْتيِيد صنف من الشباب،
بالفساد املسترشي واالنفراد بالسلطة والثروة الوطنية .ويبدو أنه نجح ً
بمجرد احلصول عىل وظيفة
التمرد إىل املهادنة
حتول بعضهم من
وال سيام منهم طلبة اجلامعات الذين ّ
ّ
ّ
وصم أبناءه باخلوف والبالهة والالمباالة؛
رحال الذي َ
ومورد رزق .وهذا ما جرى لدنيا ابنة سعد احلاج ّ
التمرد يف عهد اجلامعة إىل االستكانة
فقد صارحت نفسها يف حلظة وعي بتدهور موقفها ونشاطها من
ّ
يف عهد الوظيفة والتدريس يف منطقة نائية من البالد .تناجي نفسها قائلة« :يا لغرابة َقدَ ِرك ! أنت دنيا
احلاج ،زعيمة املتمردين وكالمهم وحلظات دخوهلم وخروجهم! من كان يراك وأنت تكتبني البيانات
والشعارات ّ
لشن إرضاب عن الدروس ،وترمني باحلجارة جحافل البوليس الذي
وختططني مع الرفاق ّ
هيامجكم بني يوم وآخر يف َح َرم اجلامعة يقول إنك ستكونني زعيمة حزب سيايس .(((»...وحتى ال نظلم
جراء عملية
((( المصدر نفسه ،ص  .122مجموعة سليمان هي مجموعة مسلحة اتُّهمت بانتمائها إلى تنظيم القاعدة ،وحوكمت ّ
اع ُتبرت إرهابية في جهة مدينة سليمان.
((( المصدر نفسه ،ص .96
((( الشارني ،ص .16
((( المصدر نفسه ،ص .66
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ّ
بالتنكر ملبادئها بل بقيت وفية هلا،
نترسع يف نعتها
دنيا  -كام ظلمت نفسها بمثل هذا الكالم -ينبغي ّأل ّ
السجن يف إثر مصارحتها ً
حتول إىل مسؤول كبري
زميل سابقًا هلا من طلبة اجلامعة ّ
فك ّلفها وفاؤها دخول ّ
يف وزارة الداخلية بانتهازيته ّ
وتنكره للقيم التي عاش عليها الطلبة يف اجلامعة .كانت واعية ً
أيضا بخطورة
ضده .قالت يف نفسها« :ما
خطة النظام املذكورة والقائمة عىل إهلاء الشباب ودفعهم إىل الالمباالة بام ُياك ّ
زال الوطن يبدأ من خطابات الرئيس وحرم الرئيس ،ونشاط احلكومة واحلزب ،وينتهي بمباريات كرة
رأسا عىل عقب . (((»...تلك هي املشكلة:
القدم وسهرات املوسيقى اهلابطة ،انقلب مصدر الوعي فينا ً
يصحح مصدر الوعي ويعيده إىل االجتاه
انقالب مصدر الوعي ً
رأسا عىل عقب ،فكان ال بد أن يوجد َمن ّ
جدا.
الصحيح .وملّا كان اإلعالم ُم َك ّم ًم ،تك ّفلت الرواية هبذه املهمة ولكن يبقى مفعوهلا حمدو ًدا ًّ
املؤرخ احلزين يف رواية روائح املدينة؛ فاللعبة يف نظره أكرب من األفراد وحتى من
هذا بالذات ما وعاه ّ
ويبي هلم أن أخالق األوائل
األنظمة احلاكمة ،إهنا مؤامرة عاملية .حاول أن يناقش
املتطرفني من امللتحني ّ
ّ
من السلف مل تكن أفضل من أخالق جيل اليوم ،فع ّنفوه تعني ًفا شديدً ا ،ومع ذلك امتنع من التبليغ عنهم
ربام فكرت يف كشفهم وإن كان يب اعرتاض
وتتبعهم
مرب ًرا ذلك بقوله« :لو كان األمر حم ّل ًيا فحسب ّ
قضائياّ ،
ِّ
ً
التأخر التارخيي بالتجهيل متهيدً ا لالضمحالل التام.
عىل الطريقة ،إنام هي مؤامرة عاملية ت َْرمي إىل ترسيخ ّ
ً
غسيل ً
قديم من عهد آدمُ ،يع ِّلبونه يف أوهامهم ،يرصفوننا
ما هم وأمراؤهم سوى أدوات تنفيذ ،ينرشون
(((1
ِ
التعرف إىل بقية دوافع الوعي وأصحابه.
جيرنا إىل ّ
به عن اجلوهريات»  .وهذا كالم خطر ّ

العوامل والفواعل

ا ّتفقت ّ
املدونة عىل جتريم العوملة واعتبارها أصل الداء .ووردت اللفظة عىل لسان الرواة
جل روايات ّ
وطورا ً
والشخصيات تارة ً
فاعل .وال ندري بالضبط ما إذا كان يمكن اعتبار العوملة من العوامل أم من
عامل
ً
الفواعل ،وما إذا كانت الدافع إىل الوعي برت ّدي األوضاع الراهنة أم املنشئة للرت ّدي والرداءة .ولتحديد دورها
بدقّة ،ال بد من اإلشارة إىل أن للمصطلح ُبعدَ ْين عىل األقلُ :ب ْعد اقتصادي وآخر ثقايف .وقد ُف ّصل القول يف
املصطلح و ُب ْعدَ ْيه ،فال فائدة من العودة إليه بالتعريف والتفصيل ،وال سيام أن ليس ثمة اتفاق حول مفهوم
ال ينطبق عىل مجيع البلدان باملعنى نفسه؛ فالعوملة يف تطبيقاهتا األوروبية ً
مثل هي غري العوملة يف ممارساهتا
ً
متبادل ،بينام الثانية هيمنة واستغالل ُيفيد منه طرف
األفريقية :األوىل رشاكة بني قوى متقاربة َيكون فيها النفع
والبعد الثقايف يف األوىل تالقح وتكامل ،وهو يف الثانية إلغاء واستالب .وقد
واحد ،الطرف األقوى بالطبعُ .
أس َم ْته «االستثناء الثقايف» ،وبلغت
تصدت أوروبا -
ّ
ً
وخصوصا فرنسا -بقوة للهيمنة الثقافية ،داعية إىل ما ْ
الغايةّ .أما مقاومتنا للظاهرة نفسها ،فقد ّاتذت ً
أهم موروث ثقايف ،ولكن صحبها عنف
شكل ً
دينيا بصفته ّ
رسعان ما ّ
سمه الغرب إرها ًبا ،قارنًا عن سوء نية بني اإلسالم واإلرهاب ،فكان ال بد من التوضيح ووضع
مفكروهم مفهوم الرصاع احلضاري ،ور ّد عليه ّ
حد لسوء التفاهم ،فابتدع ّ
مفكرونا بحوار احلضارات .ومع
ّ
ذلك ،بقي اإلشكال ُي ّ
وظف حني يكون يف مصلحتهم و ُيرفض حني ال يكون كذلك.
دو ًما بالتحامل عىل الظاهرة وحتميلها مسؤولية مجيع املآيس
وجاء املصطلح يف ّ
مدونتنا الروائية مقرتنًا ْ
االجتامعية والثقافية واالقتصادية؛ ففي رواية أبناء السحاب ً
مثل خياطب الراوي إحدى الشخصيات
يفس له أسباب تأزّ مه وجيعل العوملة العامل الرئيس يف اغتيال أحالمه وتذبذب قيمه:
املتأزّ مة بكالم ّ
((( المصدر نفسه ،ص .72
( ((1الواد ،ص .270
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جا ُلك ،لك ّنك ال ّ
تكف عن
الع ْوملة ،هترتئ قوافلك وتتآكل أحالمك ،و َت ْن ُف ُق ِ َ
«خيمتك تعصف هبا رياح َ
ْ
الناموس وقلت :سأصنع ً
ّ
تتجل
ووقفت
قيم جديدة ،فذهب اجلديد مع القديم،
يت
حتد
]
...
[
احلداء
ّ
َ
َ
َ
داخل احلرية يل ّفك العجز.((1(»...
كأشد ما يكون
واعيا
ّ
ّ
احلق أن اهلادي الذي ُو ّجه إليه هذا الكالم مل يكن يف حاجة إليه ألنه سبق أن رأيناه ً
ِ
ُ
العوملة يف مجيع املنظومات ،االقتصادية منها والثقافية واألخالقية؛ فقد
الوعي بالدمار الشامل الذي ْتد ُثه ْ
التجار املس ِّلحني ،ورأى أن العامل اجلديد الذي َي َّدعون،
الكون ّ
موحد لو ك ّفت عنه سطوة ّ
«خطر له أن ْ
وحولوها باسم العوملة إىل قيم
هو عودة إىل اهلمجية بق ّفازات أنيقة ،وأن ال َتجار َس َط ْوا عىل خمزون القيم ّ
ربحي َو ِقح .((1(»..وهو يشرتك يف هذا املوقف مع الشباب املثقف،
النجاعة والنفع واجلدوى بمنظور ْ
ِ
ومناهضة للعدوان الغاشم الذي س ّلطه العدو عىل أهاليها،
لغزة
كهذا الشاب الذي التقاه يف مسرية مساندة ّ
منهجيا اختلف عن بدايته االنفعالية ،وربط بني
حد سواء« :قال الشاب كال ًما
املدنيني واملناضلني عىل ّ
ً
كل ذلك ّ
ووصل ّ
العوملة وسعيها
سقوط بغداد وحصار َعرفات وحرب لبنانَ ،
بتعطل التنمية ،وأشار إىل ْ
إىل تدمري اخلصوصيات ،وإىل أدوات االستعامر اجلديدة .وختم بأن الغرب يزرع أ ْلغامه يف ّ
كل مكان ،وأنّ
التطرف يف املنطقة هي ر ّدة فعل عىل عوامل االستالب املتكاثرة»(.((1
أوضاع
ّ
ووردت لفظة العوملة ً
أيضا يف رواية سنوات الربوستاتا لتفسري نجاح بعض سيدات األعامل يف جمال التجارة
ِ
ِ
منهن «ضجة
ودخوهلن ُم ْعرتك النشاط االقتصادي وذيوع صيتهن يف عامل «البِ ْزنس» .وقد أحدثت اثنتان ّ
منصة األعامل والتجارة مع
عىل صفحات بعض اجلرائد اخلارجية ألهنام من ذلك الطراز الذي صعد إىل ّ
ناجحني للمرأة العربية التي اختارت الرصاع يف ساحة
سنوات العوملة ،ويمكن تسجيلهام كنموذجني
َ
كانت مغلقة عىل الرجال إىل وقت قريب»(.((1
ّإل أن هذا النجاح ليس سوى استثناء وحيد يؤكّ د القاعدة ،سامهت عوامل عدة يف إنشائه ،وليست العوملة
االقتصادية ّإل َأحدهاّ .أما القاعدة العامة ،فهي نسف منظومة القيم التي عاشت عليها جمتمعات فهمت
الظاهرة ً
فهم خاط ًئا وحرصهتا يف احلصول عىل املال بجميع الوسائل ،كالتحيل واإلجرام والفساد ،وهذا
ما جعل عدد قضايا االنحراف والسطو والطالق تتجاوز املليون قضية ،بحسب مصادر يف وزارة العدل
قدم هذا الرقم يف ُقطر ال يبلغ عدد ّ
سكانه االثني عرش مليون نسمة .وقد اتفقت
ذكرها املحامي الذي ّ
روايتان عىل األقل عىل هذا التفسري مها أبناء السحاب و تراتيل آلالمهام ،وهو صدى ملا يروج يف املجتمع
تكون جمتمع استهالك يريد ّ
كل فرد فيه أن ينال
من تفسريات عديدة لظاهرة تفاقم اإلجرام والسطو ،أمهّها ّ
نصيبه منه عىل غرار ما يالحظه يف َه َرم السلطة وأذناهبا.
إذن ُقيض األمر و ُفرض عىل البالد وضع متأزّ م تنتصب عىل هرمه سلطة حتمي فسا َدها باالستبداد،
يتصدى هلا ً
الس ُبل ،وتقمع ّ
قول
كل من حياول أن
ّ
ّ
وتشجع عىل االستهالك وعىل توفري وسائله بشتى ّ
أو ً
فعل .وبذلك ظهر عدد من الفواعل يف احلياة السياسية واالجتامعية يمكن تصنيفهم ضمن تيارين
يضم
ّ
عامني :تيار الديمقراطيني وتيار األصوليني ،ومل َي ْسلم أي منهام من بطش السلطة احلاكمة .األول ّ
املثقفني اليساريني واالشرتاكيني والقوميني والنقابيني وال ّناشطني يف جمال حقوق اإلنسان وحقوق املرأة،
( ((1الجاب ّلي ،ص .38 -37
( ((1المصدر نفسه ،ص .24
( ((1المصدر نفسه ،ص .26
( ((1سعيد ،ص .41
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واملحامني الشبان والقضاة املستق ّلني الذين مل يشملهم نفع الفساد ،والثاين يشمل اإلسالميني بمختلف
مرورا بالسلفيني
توجهاهتم من اإلصالحيني املعتدلني إىل الناشطني يف تنظيم القاعدة للمغرب اإلسالمي
ً
ّ
اجلهاديني.
وع َل ًنا وينالون نصيبهم من القمع
رسا َ
ظهرت نامذج من هؤالء وأولئك يف ّ
مدونتنا الروائية ،يتحركون ًّ
واالعتقال والترشيد ،فيصمد البعض ويتخاذل البعض اآلخر ولك ّنهم يبقون عىل وعيهم إىل آخر املَطاف.
واملالحظ أن مجيع ألوان قوس قزح هذا موجودة يف صفوف الطلبة يف خمتلف اجلامعات التونسية ،بل
مر ً
حتم بمرحلة اجلامعة ،فنقل إليه أفكاره ونشاطه
أكثر من ذلك ،ما يوجد منها يف املجتمع املدين قد ّ
ولكن الظروف الواقعية تتك ّفل بتعديل اندفاعه ،فتفرت شعلته بمرور الزمن وباالهتامم باملشاغل اليومية
يتحول من تيار إىل آخر يف كثري
وتوفري القُ وت ألرسته .ومنهم من يشعر باإلحباط فريكن إىل العزلة أو
ّ
ّ
ولعل سبب اإلحباط ال يكمن يف القمع بقدر ما يكمن يف التش ّتت والشقاق خاصة
من التذبذب والرت ّدد.
يضم كام ذكرنا ما ال حيىص من األطياف واالجتاهات.
ضمن التيار األول الذي ّ
ّ
اجلابل يف روايته أبناء السحاب عىل هذا االنقسام ا ُملحبط الذي الحظه يف أوساط املثقفني
وقد ركّ ز حممد
اليساريني ،فكان أحد ُ
الشخوص «يرثي تش ّتت اليسار ،وطغيان الزعامات ،وغلبة النزعة الفردية التي
ش ّت ّتت املجموعات وجعلتهم يتناحرون ويك ّفون عن ّ
كل فعل ،ويتح ّلقون حول واجهات دعائية
حمو ًل نشاطه السيايس والنقايب إىل نشاط ثقايف بعيد
حمدودة»( .((1لذلك اعتزل
َ
اجلميع وركن إىل اهلدوء ّ
املدى ال يؤيت ُأكْ َله يف احلني.
ً
ً
تطور
حماول جتربة التامسك بعد احللم بتغيري العامل
فضل االندماج يف «حركة احلارض»
ومنهم من ّ
ومالحظا ّ
اضطرارا ألنّه كام يقول «ال
اضطر إليه
غي مرتاح الضمري خلياره ذاك ،فكأنّه
ً
منظومة القيم والعقلياتْ ،
ّ
مجيعاّ ،
كل األشياء تغريت والبطل
أحد يملك بقايا ضمري يمكنه االندماجّ ،
لكن األمواج أعىل من رؤوسنا ً
هو الذي يقدر عىل التامسك ال ّنسبي»(.((1
هل قدر اهلادي ،الشخصية الرئيسة يف الرواية ،عىل هذا التامسك وهو الذي مل يكن يؤمن بالوسطية؟ هل
َسلم من الرت ّدد والتذبذب وهو الذي كانت له يف عهد اجلامعة أفكار يسارية مل متنعه من اجلنوح إىل القومية
عرب رمزية األسامء وتسمية ابنه فرات وابنته دجلة؟ فزوجته تشري إليه بمالحظة «أن هذا الولع هبذه األسامء
ذات املرجع الداليل واملحمول احلضاري جيعله يف خانة القوميني ،وهي خيانة بريئة ألفكاره اليسارية بل
الر ّدة اخلفية
ذهبت يف استقصاءاهتا إىل سلفية خفية تراها فيه ،وتك ّلمت عن األصولية ومظاهرها ،ومنها ّ
طبعا األسامء»(ّ .((1إل أنه بعد ذلك ّ
دك مجيع احلدود الفاصلة بني احلداثة والتخ ّلف
عرب الرموز ومنها ً
تطرف ابنهام وما نتج منه من اعتقال ،فصارحته هبذا
يوم ع ّنف طليقته تعني ًفا شديدً ا ألهنا ّ
محلته مسؤولية ّ
مرو ًعا ...رجل بدائي ينسف ّ
كل مبادئ
يدعي ّ
الكالم املوجع« :رجل مثقف ّ
التقدمية يع ّنف طليقته عن ًفا ّ
املمزق بني أفكاره اليسارية وممارساته املتخ ّلفة ،وبام أن ّ
لكل خيار
احلداثة»( ،((1تلك هي تناقضات املثقف ّ
غاليا جدً اّ :
تفكك أرسته ،واهنيار أعصابه ،واعتقال ابنه ،وانحراف
ثم ًنا ،فإن اهلادي دفع ثمن خياراته ً
ابنته ،وانتهازية زوجته ثم طليقته وفقدان ذاكرته ماد ًيا ومعنو ًيا ،أي فقدان املرجع .وهذه أطروحة الرواية:
( ((1الجاب ّلي ،ص .125
( ((1المصدر نفسه ،ص .121
( ((1المصدر نفسه ،ص .88
( ((1المصدر نفسه ،ص .99
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ّ
والتنكر للرتاث هي أصل الداء ،فكان ال بد أن ختتم الرواية بام من شأنه
فقدان املرجع والقطع مع املايض
أن ّ
يمكن من استعادة املرجع الستعادة الذاكرة املفقودة يف إثر اصطدام رأسه بامدة ُصلبة .لذلك جعله
تأمل سحابات
الراوي  /الكاتب يف آخر مشهد من الرواية يستلقي عىل ظهره يف قريته األصلية ،ويرشع يف ّ
ّ
خترفه وحتاجيه.
اجلد واجلدَ ة ،واألخ ،واملع ّلم،
تتشكل يف صور أقارب له عاش معهم طفولتهّ ،
ّ
واألم ّ
ومكوناهتا الرتاثية .لكن
أولئك هم أبناء السحاب الذين حتمل الرواية اسمهم .وهذه بالطبع رموز اهلوية
ّ
هل هي كافية إلخراج «البطل» من أزمته وإعداده ملرحلة جديدة من النضال السيايس والثقايف وإعطائه
َن َف ًسا جديدً ا يتجاوز به تناقضاته وتذبذبه؟ هل تكفي خرافات األم وأحاجيها لبناء رصح جديد يكون
ً
بديل لرت ّدي الوضع الراهن أم ليس هذا غري بلسم سطحي من شأنه أن يعيد إىل اهلادي ذاكرته ال حمالة،
ناجعا لتغيري األوضاع ّإل إذا كان الطموح ال يتجاوز اسرتجاع العافية
غري أنه ال يمثّل أداة كافية
ً
وسالحا ً
حتدث عنهام مع صديق له أيام التأزّ م.
وسالمة اجلسد والعودة إىل التامسك واالنسجام اللذين ّ
هل اهتدى التيار الثاين إىل ّ
وخصوصا سرية السلف الصالح ،املرجع
احلل الصحيح ملّا جعل اإلسالم،
ً
األساس ّ
حترك؟
لكل ّ
فتصدى له برشاسة ،مهادنًا اليساريني ولكن إىل حني .وما قاله النعامن
قد يكون هذا ما فهمه النظام القائم
ّ
لرئيسه يف رواية سنوات الربوستاتا يلخص موقف النظام من تيار األصوليني الناشئ ومن التيارات
األخرى« :سيدي الرئيس ،اليوم ال أحد خياف من اليسار املته ّتك واملتذبذب ،وال من املعارضات
اإلصالحية ،الرتكيز اليوم جيب أن يكون عىل التيار الديني ..إنّه ما ّ
انفك ي ّتسع يف بالدنا وكذلك يف جوارنا
وحميطنا العريب واإلسالمي ..إنه متس ّلح باملال ومدعوم من دول كثرية ،وهو بصدد تكوين شبكات غاية
يف التعقيد ،وأخاف أن نجد أنفسنا ذات يوم يف موقع دفاع»(.((1
ً
متغلغل يف أوساطهم ملعرفة نياهتم
جتسس عليهم
وأدرك النعامن خطورهتم منذ أن كان
ً
سفريا يف لندن ّ
ِ
سده
منب ًها ومنذ ًرا حتى يكون
ناجعا .وما إن اعتىل بدوره ّ
ّ
التصدي هلم ً
ومشاريعهم ،وكان يرسل التقارير ّ
جمرد االنتامء إىل بعض أحزاهبم املحظورة بام ال ّ
يقل
احلكم حتى صار يقاومهم «بكل حزم» ،فيحكم عىل ّ
عن عرش سنوات سج ًنا ،وتُضايق رشطته ّ
كل من جياهر بتدينه بااللتحاء بالنسبة إىل الرجال أو باحلجاب
(((2
يمس باألمن االجتامعي للبالد»  .وقال أحد
بالنسبة إىل النسوة .واع ُت ِب احلجاب «ز ًيا
ً
طائفيا من شأنه أن ّ
(((2
ستحررين القدس وتستعيدين أجماد املايض هبذا املنديل؟» .
ساخرا« :أتظ ّنني أنّك
ملتحجبة
رجال األمن
ّ
ً
ّ
سمته رواية روائح املدينة عهد االستقالل
ّ
احلق أن هذه الظاهرة نشأت منذ العهد السابق ،العهد الذي ّ
والسيادة ،إذ بدأ بعض الفتيان يف الرت ّدد عىل املساجد ألداء الصالة يف أوقاهتا ولتلقّي دروس بعض
الدعاة .وشي ًئا فشي ًئا صار هؤالء الشبان يتدخلون يف شؤون غريهم ،فيك ّفرون ّ
كل من خيتلف عنهم،
ّ
والتنكر
التعصب بأحدهم إىل تكفري والده وهتديده باملشنقة،
ويأمرون النساء بلبس احلجاب ،وبلغ
ّ
(((2
فتحولوا إىل مرحلة
وقوة
ألمه إذا ّ
ّ
ّ
أرصت عىل رفض احلجاب  .ثم أنس امللتحون يف أنفسهم عز ًما ّ
(((2
أشد وأعتى «فأقبلوا عىل التظاهر والرتويع والرتهيب والتهديد واألعامل اخلريية»  ،متحدثني
أخرى ّ
املحمدي» ي ّتهمون الدولة «بالكفر والعلامنية ونرش الفسق
عن «الصحوة اإلسالمية» وعن «الشباب
ّ
( ((1سعيد ،ص .95
( ((2الشارني ،ص .80
( ((2المصدر نفسه ،ص .79
( ((2الواد ،ص .46
( ((2المصدر نفسه ،ص .46
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والفجور ،وإبطال العمل بكالم اهلل ،وينعتون العيش يف ظ ّلها باجلاهلية اجلديدة ،ويدعون إىل اجلهاد يف
(((2
سمته الرواية «تنظيم العمل املاركيس اللينيني» يرمي فيه
سبيل اهلل»  ،وذلك يف الوقت الذي كان ما ّ
الدولة بـ«العاملة لألجنبي ،والتفريط يف خريات البالد واستنزاف ثرواهتا ،وتفقري املواطنني وجتهيلهم،
وختريب البيئة ،وتسميم املحيط ،ويدعون إىل العنف الثوري ومقاومة االمربيالية الرأساملية والصهيونية
واالحتكار والعاملة والظالمية»( ،((2وما الظالمية عندهم سوى التيار الديني وأفكاره السلفية.
وحتركوا يف مجيع االجتاهات ،وأصبحوا «يف حالة من اهليجان مرعب.
ويف املقابل كثّف امللتحون نشاطهم ّ
ّ
احلد الذي أصبح ينذر بنهاية اخلليقة ،جعلوا ينادون بوجوب الرجوع
لغطوا بأن األخالق
انحطت إىل ّ
احلل الذي ال ّ
ّ
حل سواه .تركوا
إىل أخالق املسلمني احلقيقيني ،صاروا ير ّددون يف مجيع املحافل أهنا
ّ
السكان إىل ألبسة رشقية .دعوا إىل احلجاب ،إىل فصل اإلناث
غالبا عىل
اللباس اإلفرنجي الذي أصبح ً
عن العمل ،نادوا بالفصل بني الذكور واإلناث يف املدارس واجلامعات ،طالبوا بمراجعة جملة األحوال
بتعدد الزوجات ،رشعوا يف مضايقة اآلخرين.((2(»..
الشخصية وبالسامح ّ
والتصدي هلم برشاسة ،فبدأت بغلق املساجد يف غري
ضدهم
ّ
لتحرك سلطة «العهد اجلديد» ّ
كان هذا ً
كافيا ّ
الدعاة ،ثم ش ّنت محلة اعتقاالت واسعة طاولت القيادة والقاعدة يف
أوقات الصالة حتى تضع ًّ
حدا لنشاط ّ
الوقت نفسه ،فصدرت أحكام قاسية ضد الكثريين منهم ،وس ّلطت رقابة شديدة عىل أقارهبم وأصدقائهم
ّ
وكل من يتعاطف معهم .ورغم احتجاج منظامت الدفاع عن حقوق اإلنسان الوطنية والدولية ،فإن
احلديث عن التعذيب مل ينقطع ،فكانت نية السلطة واضحة يف استئصال التيار واقتالع جذوره ألهنا رأت
حقيقيا الحتكارها مجيع السلطات السياسية والقضائية والترشيعية واإلعالمية واالقتصادية
فيه هتديدً ا
ً
قوة متتلك مجيع أدوات
وغريها .فكان ال مناص من التصادم ،لكنه تصادم بني قوتني غري متكافئتنيّ ،
وقوة ليس هلا من نارص غري عقيدهتا وإيامهنا بعدالة قضيتها رغم تشكيك املجتمع املدين يف عدالة
القمعّ ،
املتكررة عىل حرية الغري وتضييق اخلناق عىل املجتمع حتى
وخصوصا بعد اعتداءاهتم
قضية امللتحني،
ً
ّ
كل من خيالفهم الرأي ،وتس ّلطهم عىل حرية اإلبداع وحرية ال ّتفكري ،فضلً
يؤمن بام آمنوا به وتكفريهم ّ
عن اعتقاد بعض ّ
جيشوهم لتحرير أفغانستان من السوفيات ،غري
املفكرين بأهنم صنيعة األمريكينيّ ،
واعني أنه يأيت يوم ينقلب فيه السحر عىل الساحر .وملّا عاد املقاتلون إىل بلداهنم األصلية ،تزيوا بزي
األفغان وواصلوا جهادهم يف جمتمعاهتم .وازداد النظام احلاكم حز ًما يف مقاومة التيار بعد اكتشاف
«خليتني ناشطتني لألصوليني داخل اجليش والرشطة»( ،((2وهذا وحده ينذر بالتصعيد الذي استرشفته
الرواية التونسية.

استشراف اآلتي

االنفجار
احلريات
منطلق احلوادث إذن يف ش ّتى روايات ّ
َ
املدونة جعل احللقة املوالية للقمع واالستبداد وخنق ّ
«ربام احتجنا إىل عاصفة» .ثم
الذي ال مناص منه ،فجاء عىل لسان أحد الشعراء يف رواية أبناء السحابّ :
معرضا
ً
توضيحا،
رآها قادمة فأضاف « :بل هي العاصفة»( .((2وكان سعد احلاج يف تراتيل آلالمها أكثر
ً
( ((2المصدر نفسه ،ص .120
( ((2الواد ،ص .120
( ((2المصدر نفسه ،ص .269
( ((2سعيد ،ص .97
( ((2الشارني ،ص .41
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وحيرض عليها ً
قائل« :الديكتاتورية املطلقة ال ينفع
عن ترميز الشعراء وجمازاهتمّ ،
يسمي األشياء بأسامئها ّ
(((2
هيبتها» .
معها سوى ثورة شعبية كاسحة تطيح بالرؤوس الفاسدة أو انقالب عسكري ُيعيد للدولة ْ
ّأما ابنته دنيا ،فإهنا «رأت» يف أحالم َي َقظتها ما سيحدث يف الرابع عرش من كانون الثاين /يناير  - 2011وقد
نصت عليه يف خامتتها  -رأت تدفّق الناس
فرغت املؤلفة من كتابتها يف أيلول /سبتمرب َ 2007
بح َسب ما ّ
يتجمعون فيه وهيتفون بسقوط النظام،
عىل الشارع الرئيس ،شارع احلبيب بورقيبة ،من مجيع اجلهات
ّ
وجتد ًدا وامتالء ،فتعدو يف الشارع الكبري إىل أن تبلغ متثال ابن خلدون
فيبعث ذلك يف نفسها عنفوانًا
ّ
وتسمعه يقول بصوت بالغ احلكمة:

لون تونس
«خرضاء يا ْ

ليل الغرابيب قصري»...

(((3

اجلبار العش ،الصادرة سنة  ،2000أي إحدى عرشة سنة قبل حدوث
ّأما رواية وقائع املدينة الغريبة لعبد ّ
التحول إىل نظام للحكم فاز به التيار الديني بالذات بمقتىض انتخابات شهد اجلميع أهنا
الزلزال وقبل
ّ
كانت نزهية وشفافة ،وليس بفضل انقالب عسكري كام ورد يف الرواية ،فقد ذهبت ً
شوطا بعيدً ا يتجاوز
التنبؤ من شيم األنبياء ال الروائيني .وما نعت أيب القاسم
االسترشاف إىل التوقّع ح ّتى ال نقول « ال ّت ّنبؤ» ألن ّ
ِ
الشاع َر يف عنوان إحدى قصائده بأنه «النبي املجهول» ّإل من باب املجاز الربيء املأخوذ عن النزعة
الشايب
الرومانسية القائلة بغربة الشاعر بني قومه.
اجلبار العش( ((3يف روايته تلك حوادث غرائبية يف مرحلة أوىل ،وأخرى حمتملة يف مرحلة ثانية
ختيل عبد ّ
تفس لغزها
تنطلق من وسط الرواية
ً
تقريبا ف ُتغري وجهتها ،ولكنها ال تقطع مع حوادث املرحلة األوىل بل ّ
حل ً
وتقدم ً
طبي أو
بديل لوضع ّ
حد للمحنة العامة .ذلك ألن ما حدث ال يوجد له أي تفسري منطقي أو ّ
منطقيا
نفس
ً
جمرد تأويل ،إذ كيف ّ
علمي ،وأقىص ما يمكن فعله هو البحث له عن تأويل رمزي ،ولكنه ّ
عجز رجل عن النهوض من كرسيه والتنق ِّل من مكان إىل آخر؟ فقد نبتت له عروق جتذرت
وطب ًيا
وعلميا َ
ً
ّ
ِ
يف األرض وصار الدم يتدفق منها ك ّلام ُحفر حتتها ُمد ًثا أملًا يف جسم الرجل .وكان موته بمنزلة اخلالص
ِ
فرضا.
عذاب َو ْضعٍ ُف ِرض عليه ً
من

ثم ينترش الداء بني خمتلف فئات املجتمع .ويف غياب أي تفسري وأي عالج ،تكون مواجهته َع َم ًليا ببناء
غرف ومراحيض يف املكان الذي ُيصاب فيه الفرد بالعجز عن امليش.
يتحول احلادث إىل ظاهرة غريبة عجزت السلطة القائمة عن إجياد ّ
حل هلا ،فكان ال بد من انتصاب
بذلك ّ
حل ُي ّلص املدينة ّمما ران عليها من ّ
تفس سبب الظاهرة وجتد هلا ًّ
تعطل ومجود.
سلطة أخرى ّ
وإذا كان ال مفر من تأويل رمزي هلذه الظاهرة ،فينبغي البحث عنه يف طبائع االستبداد .وقد سكتت
الرواية عنه َف َخلت من ّ
كل إشارة مبارشة أو غري مبارشة إىل نظام احلكم االستبدادي ،لكأنّ التعبري عن
املوقف من النظام الدكتاتوري ّ
تعذر عن طريق الكالم يف غياب حرية الرأي والتعبري فجاء عن طريق
يتحكم ّإل يف جسده فإنه تركه يتوقّف عن ّ
كل نشاط
اجلمود واإلرضاب عن احلركة .وبام أن الفرد ال ّ
( ((2الجاب ّلي ،ص .59
( ((3المصدر نفسه ،ص .165
( ((3هي باكورة أعماله الروائية ،نشر قبلها مجموعات شعرية ،وبعدَ ها روايتين األولى بعنوان أفريقستان (تونس )2002 ،والثانية
بعنوان محاكمة كلب (تونس.)2009 ،
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تعبريا عن الرفض العاجز واليائس من ممارسة أي صنف آخر من احلرية والتعبري ،إذ كانت وسائل التعبري
ً
كلها حتت مراقبة شديدة وقاسية.

أمام استفحال األزمة وتعميم الداء وتع ّفن األجواء باملعنى املادي للفظة «التعفن» ،وتش ّنج األعصاب،
حدا لألزمة ويأيت بالفرج
وانتشار التو ّتر واالنتهازية وانسداد اآلفاق ،حدث االنقالب العسكري ليضع ًّ
واالنفراج ،وقبل ذلك ك ّله بالتفسري وبتحليل أسباب الظاهرة.

ّ
ري ما
ومن البدهيي أن تكون طبيعة التفسري
واحلل مرتبطة بطبيعة من قام باالنقالب .ومن قام به ليس غ َ
ّ
رسا يف القوات املس ّلحة
سمه الراوي اجلبهة الدينية يف قوله« :اجلبهة الدينية ،وبواسطة عنارصها
املندسة ًّ
ّ
(((3
ّ
وتفتك السلطة» .
تقوم بانقالب عسكري دموي
الطب والعلم والعقل ،وكذلك ّ
احلل.
غيب ًيا بعيدً ا عن
ّ
إذن ،ال يمكن أن يكون التفسري الذي ُين َتظر منها ّإل ّ

ّ
الشك من قريب أو من
ّأما التفسري ،فجاء يف منتهى الوضوح والثقة يف النفس واليقني الذي ال يشوبه
نصه« :إن
بعيد ،وذلك يف البالغ العسكري رقم 1عىل لسان الناطق الرسمي باسم اجلبهة الدينية ،وهذا ّ
ّ
وبش الناس
عم البالد ،وإن دولة الكفر قد ُد ِحرت،
لتحل حم ّلها دولة الرشيعة واإليامن»(ّ .((3
الفساد قد ّ
باقرتاب زوال حمنتهم التي كانت ،بحسب تعبريه« ،نقمة من اهلل».
تبي سبب املحنة بوضوح :استرشى الفساد ُ
والكفر فكانت نقمة اهلل عقا ًبا مس ّل ًطا عىل الفاسدين من
هكذا ّ
الرعية َ
والك َفرة من رجال الدولة التي حتمي ذلك الفساد وتبيحه ،إذ كانت «دولة الكفر» ،كام ينعتها البالغ
رقم  .1وهذا تربير ٍ
كاف حللول «دولة الرشيعة واإليامن» حم ّلها.
ّأما ّ
غيب ًيا ً
أيضا .وهو سيظهر يف نظام
احلل ،فمن املنتظر ومن الطبيعي أن يكون من جنس السبب ،أي ّ
نص البالغ» .لك ّنه وحده غري كاف ،إذ ال بد أن
احلكم الذي ستبنيه «دولة الرشيعة واإليامن كام جاء يف ّ
حل آخر من شأنه استئصال سبب األزمة .وهذا ّ
يسبقه أو يراف َقه ّ
ثقافيا بل
غيب ًيا وال ً
احلل األول ليس ّ
توعد من ّ
هو ّ
سمهم البالغ
حل آين جذري هيدف إىل القضاء عىل عنارص الفساد وتصفيتِهم جسد ًيا إذ ّ
العسكري ال َف َجرة «بأعواد املشانق».
عمت الفوىض يف األيام األوىل من االنقالب ،فكثر النهب والتخريب والرسقة ،و ُفتحت السجون لتهريب
ّ
ّ
ّ
املساجني واملجرمني ،واستغل املرشّ دون انفالت األمور فاحتلوا مساكن غريهم ،وكثرت املشاحنات بني
َم ْن ال مأوى هلم وأصحاب تلك ّ
اجلوالن وظهر الق ّناصة« ،وكثر التشكي
وتقرر منع َ
املحلت احلقيقينيّ ،
الزناة
والتظ ّلم ،والدولة يف شاغل ...منهمكة يف تطبيق حدود الرشيعة ون َْصب أعواد املشانقَ ،وج ْلد ّ
والسكارى يف الساحة العامة.((3(»...
ّ

وبام أن ما من نظام يف احلكم خيلو من اجلمع بني الرتغيب والرتهيب ،فقد س ّنت «دولة احلق» يف ّأول بالغ
باع اهلدى عىل أن
هلا قانون التوبة ،فجاء يف بالغ هلا باحلرف الواحد« :إن باب التوبة مفتوح ملن يريد ا ّت َ
َصوحا ،وإذا ما عادت العقرب ُعدنا إليها بالنعال»(.((3
تكون توبة ن ً
( ((3العش ،ص .126
( ((3المصدر نفسه ،ص .126
( ((3المصدر نفسه ،ص .148
( ((3العش ،ص .104
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والتعسف والتس ّلط؛ فام عادت العقيدة شأنًا فرد ًيا بني اإلنسان
وال خيلو فتح هذا الباب من التهديد
ّ
فر ًضا ويعا َقب من ُيالفها .وهذا ما دفع فئة من الناس إىل
وخالقه ،بل صارت يف «دولة احلق» تُفرض ْ
ال ّنفاق والتظاهر بأداء الصالة خو ًفا من العقاب .وبحكم هذا التس ّلط ،كان أول إنجاز عظيم قامت به
«دولة الرشيعة واإليامن» بعد ن َْصب املشانق إلعدام من تعتربهم َ
«ك َفرة» ،هو إراقة ما يوجد يف البالد من
مخور .فقد رأى السارد «جحافل من امللتحني واجلنود الذين ال أعرف من أين انبثقوا ،يركضون بصناديق
اخلمر بعد أن اقتحموا احلانات واملطاعم ونقاط البيع ل ُتفتح ولٍ ُتاق يف قناة رصف مياه األمطار [  ] ...وقد
يكبون وهي ّللون .((3(»...لقد شعر السارد أمام هذا املشهد
استرشت يف اجلموع هسترييا عمياء وكانوا ّ
وأحس كأهنم هيرقون د َمه أو يسفحون دم الطبيعة.
بلوعة ،وانتابه إحساس بالعزلة
ّ
وهنالك قرارات وإنجازات أخرى ّ
خلصتها هذه الصفحة« :بعد أن انتهى مهرجان تكسري قوارير اخلمر،
وإراقتها يف الوديان والقنوات والبالوعات ...بدأت سلسلة رهيبة من املمنوعاتُ .فأغلقت احلانات
ونقاط بيع النبيذ والكحول ،ودومهت بيوت باعة اخلمر يف السوق السوداءُ ،
وش ِّمعت أبواب املباغي،
وجعت املومسات يف قسم خاص بسجن النساء يف انتظار النظر يف مصريهن ..وأخليت الكازينوهات
ُّ
ُ
ومنعت الرحالت اجلامعية املختلطة ،وأزيلت التامثيل واألنصاب،
والكبارهيات ،وأغلقت قاعات الرقصُ ،
ُ
وأوصدت أبواب مدرسة الفنون اجلميلة أمام طالهبا ،وتعطلت الدروس باملدارس واملعاهد الثانوية ريثام
املؤسسات التعليمية حسب اجلنس إلهناء عهد الدراسة املختلطة ،ولتغيري
يتم إعادة توزيع التالمذة عىل ّ
ّ
الربامج واملواد التعليمية بام يتامشى وروح الرشيعة التي يرتؤوهنا.
فعمت مشاعر الغبن
فكان ّ
املربني وتالمذهتم ،وبني الصديق وصديقتهّ ،
التمزق العنيف لروابط محيمية بني ّ
واالحباط ،...وال من ُميب !

وجدَ نشاط دور السينام واملرسح  ،وبدأت محلة ال مثيل هلا جلمع املجالت والكتب والصحف التي تنرش
ُ ِّ
ِ
ُ
‹اإلحلاد والفساد› حسب قول البيانات الرسمية .وأعلن عن إجبارية ارتداء احلجاب عىل كل النساء ،مع
التهديد باجللد وتطبيق احلدود ،يف صورة عدم االمتثال..

يتم تقسيم
وانتهى األمر هبم ،يف آخر املطاف ،إىل منع ارتياد الشواطئ وإغالقها يف وجه املصطافني ،ريثام ّ
السواحل ،حسب املناطق إىل شواطئ للنساء وأخرى للرجال !! نضيف إليها منع الربابوالت وشيوع
فتاوى تبيح قتل األقارب واإلخوة إن هم جاهروا بعدائهم للدين»( .((3كام نضيف أمرا ِ
خطرا جدً ا يتمثّل
ً
يف حرق الكتب وما أثاره من لوعة يف نفس الراوي .وقد حاول إنقاذ بعض العناوين مثل ديوان أيب نواس
حدث أبو هريرة قال ، ...واإلعالن العاملي حلقوق اإلنسان ،وهكذا تكلم زرادشت لنيتشه ،واسم
ورواية ّ
حرة
الوردة إلمربتو إيكو ،واخلبز احلايف ملحمد شكري ،ورسالة القيان للجاحظ ،وغريها .وك ّلها كتب ّ
خطرا عىل دولته فأمر بحرقها.
رأى فيها النظام ً
هل نضيف نجاة إحدى شخصيات الرواية من حماولة رشه بامء ال َف ْرق قام هبا أحد أنصار اجلبهة
الدينية ((3(...أم نضيف تقسيم الطرقات ثالثة أصناف :صنف خاص بالرجال ،وآخر بالنساء وثالث
لرجال الدولة ،أم نضيف «االعتقاالت املكثفة واملحاكامت الفورية والتعذيب؟»
( ((3المصدر نفسه ،ص .142
( ((3المصدر نفسه ،ص .156
( ((3العش ،ص .171
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لكن هذه احللول كلها مل تكن ناجعة« ،فقد كان من املفروض حسب اخلطاب الرسمي لرجال الدِّ ين أن
ً
ّ
استفحال ،بل
تنحل العقدة ،مثلام قالوا ،بحلول دولة احلق [ولكن] الوضع ازداد
تنفرج كربة الناس وأن
إن ظواهر جديدة بدأت باختطاف األضواء وكانت ال ّ
تقل غرابة وإلغازً ا عن ظاهرة االنغراس يف األرض
وفقدان القدرة عىل امليش.((3(»...

«ثقافيا» بام أن ّ
حل آخر ،هو ّ
لذا كان ال بد من ّ
كل نظام حيتاج إىل سياسة
حل غيبي ال حمالة ولكن نسميه
ً
أهم مراحله.
ثقافية ونلخص ّ
إذا كان ّ
كل ما سبق يندرج يف نطاق املحرمات ،فإن ما ييل ُيعترب من املباح ،و ُق ّدم عىل أنه البديل لثقافة
التحرر ،وانطلق من تفسري غيبي ثان للظاهرة التي اجتاحت البالد؛ إذ «أمجع علامء الدِّ ين عىل أن املدينة
ّ
‹مسكونة› وقد ُع ِقد هلا وال مناص من ّ
فك السحر وكشف الطالسم»(.((4

سمته الصحافة الرسمية «أسبوع الكرامات واإليامن ...يف
خصصت الدولة عىل نفقتها
ً
وهلذا ّ
أسبوعا ّ
مواجهة أعوان الشيطان»(.((4
قائم عىل ثقافة التخلف والرجعية والظالم ً
احلل من جنس التفسري ً
مرة أخرى سيكون ّ
بديل من ثقافة
ّ
احلر.
العقل والعلم واإلبداع .فبعد اغتيال الديمقراطية واحلرية الفردية يأيت دور اغتيال العقل والفكر ّ

«تداول
والدجل واألوهام ،يف أوهلا
اس ُتعمل فيها كامل تراث السحر والشعوذة ّ
ُ
سبعة أيام كامالت ْ
عىل االبتهال ّ
جتمع كبري غزا شوارع املدينة وساحاهتا ،ويف اليوم الثاين املخصص لـ«البحث
والذكر» يف ّ
عن الربط» ،نظمت محلة كبرية جدً ا للتفتيش عن «العكوسات» و«العالمات الشيطانية» وأد ّلة «الربط»
يف خمتلف املخابئ واحلقائب واألكياس والصناديق واألفران والقوارير والكتب ،ويف اآلبار وجذور
األشجار والبيوت املهجورة واملساجد واملقابر واخلوايب واحلشايا واألواين وغريها بحثًا عن احلديد
والب ْيض والفضة والذهب.
والرصاص والنحاس والشّ َعر َ
يسمى يوم الشعوذة ألنه
وكان اليوم الثالث يوم احلرضة ،والرابع يوم التحصني الذي كان أوىل به أن ّ
اس ُتعملت فيه مجيع أدوات الوهم واملخادعة كالسالحف واحلرباوات واحلدوات والقنافذ وذيول السمك
والعزامة وضاريب اخلفيف (الرصاص) وقارئي الكف
املجففة وامللح ،من ِق َبل «أصحاب الكرامات
ّ
َ
والرقى والتامئم .((4(»...وقد ّ
أموالم.
مكنهم ذلك من سلب الناس
والبخت وك ّتاب األحجبة ُّ

أهنارا» ،هي دماء الذبائح من َب َقر
رهيبا سالت فيه الدماء ً
ُ
وس ّمي اليوم اخلامس «يوم القرابني» و«كان يو ًما ً
َ
«وعدة» وعطية النجالء الكرب .لذلك تكفلت الدولة بنصف نفقاهتا.
وغ َنم وماعز ودواجن وأرانبْ ،

واليوم السادس هو يوم زيارة أرضحة األولياء الصاحلني ملناشدهتم عرب قرع الطبول ورضب الدفوف
( ((3المصدر نفسه ،ص .145
( ((4المصدر نفسه ،ص .172
( ((4العش ،ص .172
( ((4المصدر نفسه ،ص .181
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غمة .وبام أن ذلك كله مل يؤ ّد إىل نتيجة تذكر ،جلأ
والنفخ يف املزامري أن يرفعوا عن الناس ما أصاهبم من ّ
طب وهو الكي ،فكان اليوم السابع «يوم الكي بالنار».
القوم إىل آخر ّ

وأرشف اإلمام األكرب بنفسه عىل االختتام «فجاء إىل الشارع الرئييس ُم ً
وم َظ ّل ًل
اطا بجيش من احلرس ُ
(((4
فقرر «اختاذ إجراءات كفيلة بتطهريها من
بعرشات طائرات اهليليكبرت»  ،وتيقن أن البالد مسكونة ّ
الرجس وقطع دابر الفساد»( ((4أمهها:
 مجع اهلوائيات اهلرتزية بعد اهلوائيات الربابولية. منع عمل النساء يف اإلدارات واملؤسسات اخلاصة والعامة ،وحتجري سياقة السيارات والدراجاتعليهن.
حد للنقل العمومي املختلط.
 وضع ّ التضييق عىل تاركي الصالة. منع االستامع إىل اإلذاعات والقنوات األجنبية. -منع آالت التصوير بجميع أنواعها.

ثم ُأجرب العامل عىل التنازل عن نصف أجورهم لفائدة الدولةَ ،و ُو ِ
وجه ّ
كل اعرتاض «بالسيوف املس ّلطة
عىل الرقاب والتكفري ا ُملشْ َه ِر يف الوجوه .وصارت األشجار أعوا َد مشانق وفاضت املعتقالت باخللق،
ُ
وذبِحت عائالت ُبر َّمتها مثلام تذبح األضاحي»(.((4

احلق واإليامن ،عوضت استبدا َد النظام السابق باستبداد أعتى منه وأرشس .وقد
تلك هي مالمح دولة ّ
ورد يف القسم األول من الرواية حديث عن انتحار مجاعي مل تُذكر أسبابه قامت به مجلة من املبدعني،
ورسامني وغريهم.
موسيقيني وك ّتا ًبا وسينامئيني ّ
احتجاجا عىل
نحن نرى أنّه مل يكن يف حم ّله يف القسم األول ،بل مكانه هنا يف هناية القسم الثاين من الرواية
ً
الثقافة اجلديدة القائمة عىل اغتيال العقل واإلبداع وعىل نظام يف احلكم يقوم عىل اغتيال الديمقراطية
واحلرية الفردية.

ّأما بخصوص الكتب ،فإذا ما تقرر يو ًما ما عىل أرض الواقع أن ُ ْت َرق ،فإن أول كتاب ستأيت عليه ألسنة
النار هو بال ّ
شك رواية وقائع املدينة الغربية ،ثم كاتبها ونارشها وموزعها وقارئها وناقدها ،ولسان حاهلم
«اللهم ال نسألك ر ّد القضاء بل نسألك اللطف فيه».
مجيعا يقول:
ً
ّ
( ((4المصدر نفسه ،ص .193
( ((4العش ،ص .193
( ((4المصدر نفسه ،ص .197
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