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إهـــــــــــــداء

"عباس بن يحي

الطاهر مسيلي

عرفت الرواية العربية الجزائرية عقب تبلورها في فترة السبعينيات شجاعة وجرأة في
طروحاتها ومغامراتها الفنية ،وذلك ألن كتابها أصبحوا ينطلقون من رؤية تعبيرية ال يردعها
الواقع السياسي االستعماري الذي كان قائما من قبل ،فالكتابة كما هو معروف فن ال يزدهر
إال في ظل االنفتاح والتحرر ،أما القمع واالضطهاد فكثي ار ما يدفعان األديب الختيار مواقف
ما كان ليختارها لو كان المناخ السياسي مختلفا.
ولما كان الوضع العام في الجزائر بعد االستقالل مخالفا تماما لما كان عليه األمر
إبان االحتالل الفرنسي ،فإن الروائيين اتجهوا بوعي كبير إلى التعبير عن واقع الشعب
الجزائري بأسلوب مخالف تماما لما كان عليه األمر سابقا.
ومن الشائع عن الرواية في مرحلة بناء الدولة ،أنها كانت في معظمها رواية
أيديولوجية ،وذلك العتقاد مبدعيها أنه من الضروري أن تعمل نصوصهم على حل تناقضات
المجتمع ،وأن تسعى إلى تغييره وفق المسار السياسي المقترح للنهوض بالبالد في شتى
المجاالت ،فكان أغلبهم يمثلون أبناء عصرهم متشبعين بدرجات متفاوتة بقيم الفكر
االشتراكي ،األمر الذي فرض عليهم تصوير مرحلة الصراع األيديولوجي بين النظامين
االشتراكي والرأسمالي ،واالنتصار دوما لقناعاتهم الفكرية المساندة لتوجه النظام الحاكم
آنذاك.
وان اعتبرت رواية "ريح الجنوب" لـ "عبد الحميد بن هدوقة" أول نص روائي تأسيسي
لأليديولوجيا االشتراكية ،فإن اإلبداعات الالحقة لكل من "الطاهر وطار" ومن بعده "واسيني
األعرج" على سبيل المثال ،أكدت هذا التوجه حاملة في ثناياها رؤية متقدمة من حيث
المعالجة ،وذلك بجمع سلوك الثورة الجزائرية وواقع ما بعد االستقالل سياسيا واقتصاديا
واجتماعيا ،والتأكيد على أن االشتراكية العلمية هي النهج الصحيح للنهوض بالبالد ،والبديل
األنسب لإلقطاعية والبرجوازية ،والمواقف الليبرالية المتوحشة التي تعتبر امتدادا لسياسة
االستعمار الذي تم دحره.

أ

وتعد رواية "زمن النمرود"

)(1

لـ "الحبيب السايح" التي تمثل باكورة إبداعه الروائي

منعطفا حقيقيا في مجال الكتابة الروائية في الثمانينيات ،خاصة من حيث جرأتها في تناول
واقع البالد الذي صار مليئا بالتناقضات والصراعات ،مما أدى إلى الشروع في محاولة
الخروج عن مبادئ االشتراكية المتبناة في سياسة الحزب الحاكم ،الشيء الذي دفع بالنظام
إلى الوقوف في وجه كل من كان يعادي هذا االختيار ،ويترصده لإلطاحة به ،بفضح
مؤامراته وأهدافه الرامية إلى زعزعة استقرار الوطن .فكانت هذه الرواية صورة حية لذلك
التصادم ،الذي يفسره طغيان الجانب األيديولوجي عليها.
إن اإلصدارات الروائية التي ظهرت طيلة حكم الحزب الواحد ،اتسمت في عمومها
بالنزعة األيديولوجية االشتراكية في موضوعاتها وأفكارها .أما الفترة الحالية التي نعيشها،
والمتميزة باالنفتاح السياسي الذي تولدت عنه التعددية الحزبية التي أدت إلى استفحال األزمة
في البالد في كثير من األصعدة ،فإن تأثير أوضاعها على وعي كتابنا في نصوصهم
الروائية كان واضحا ،إذ أصبح كل واحد منهم يكتب وفق درجة وعيه وتوجهه الفكري
الخاص ،فظهر التركيز لدى بعضهم على توظيف السياسة والدين ،ولجأ بعضهم إلى رفض
هذا النمط من الكتابة مثلما هو الحال في الروايات األخيرة لـ "واسيني األعرج".
وما أثار انتباهي عند تفحصي لنصوص هذه الفترة هو تباين محتواها وشكلها
بدرجات متفاوتة ،وهذا راجع أساسا إلى تفاوت مستوى الروائيين في الكتابة ،إضافة إلى
تفاوتهم في اإللمام بالواقع ونظرتهم إليه .كما تميزت هذه الروايات بنوع من التعقيد أكثر مما
كان عليه األمر سابقا ،وذلك بفعل تمزق الحزب الواحد.
إن موضوع بحثي هذا الموسوم بالبنية الفنية والرؤية الفكرية في روايات "الحبيب
السايح" ،والذي انتقيت فيه مدونة من أربعة أعمال هي :زمن النمرود" ،ذاك الحنين" )،(2
"تماسخت"

)(3

 ،وأخي ار "الموت في وهران") ،(4إنما القصد منه أن تكون دراستي أكثر تعمقا

)(1ـ الحبيب السايح :زمن النمرود ،المؤسسة الوطنية للكتاب ،الجزائر.)5891( ،
)(2

 -ذاك الحنين ،دار الحكمة ،الجزائر.)2002( ،

)(3

 -تماسخت ،دم النسيان ،دار القصبة ،الجزائر.)2002( ،

)(4

 الموت في وهران ،.دار العين ،القاهرة( ،ط.)2052( ،)5ب

بدل دراسة جميع رواياته ومن ثم الوقوع في السطحية من حيث التحليل ،إضافة إلى أن هذه
اإلبداعات كلها يطبعها التشابه من حيث معالجة القضايا االجتماعية المختلفة ،كما أنها
سلسلة متالحمة لرصد واقع الجزائر بداية من نهاية سبعينيات القرن الماضي وصوال إلى
مطلع األلفية الثالثة ومالمسة إشكاالته التي أفرزها االستقالل ،وتجربة بناء الدولة الجزائرية
بمؤسساتها الشرعية التي كانت لها انعكاساتها المباشرة على واقع البالد ،وكذا الصراع وما
سببه من آثار سلبية مست البنيتين التحتية والفوقية ،حيث عمد الروائي إلى الكشف عن
مظاهر أزمة تحول المجتمع الجزائري وعبر عن موقفه منها ،وهو موقف انتقادي في الغالب
من أعماله الروائية يعبر عن واقع يعكس إرادة التغيير ،وبذلك تراوحت رؤيته فيها بين تجربته
الذاتية وتجربة مجتمعه.
إن اإلشكالية التي تطرحها هذه الدراسة تقوم على شعور هذا الروائي في نصوصه
بعجزه عن إقامة عالقة انسجام مع واقع مجتمعه ،مما يبرر موقفه الرافض له ،األمر الذي
عمق إحساسه بالعزلة وأثار نقمته على المجتمع بإدانته كما حفزه على رفض أوضاعه
وفضح خفايا ما يمثله من أخالق وممارسات.
لقد دعا الروائي إلى تغيير البنيات االجتماعية السائدة ،ألنه أدرك أن استمرارها في
الزمن الراهن ال يمكن أن يكون مفيدا وظيفيا في تمثل مستجدات الواقع المتغير باطراد وال
في استيعابها ،مما يجعلها تمثل معوقات أمام تشكيل معالم واقع جديد ،وتبقى التصورات في
شأنه غير واضحة لقصور الوعي النقدي لديه لحل مختلف أشكال الصراع في الجزائر،
وابراز سمات الراهن المتجدد بقدرة فنية متعاظمة باستمرار عن طريق صياغة جديدة للواقع
المتحول بسرعة متناقضة .لذا كان مشروعا في نظري طرح التساؤل التالي:
هل بإمكاني أن أشخص وبموضوعية ما تحمله بين طياتها كل من البنيتين الفنية
والفكرية لهذه الروايات محض الدراسة؟
وبناء على ذلك ،جاء الهدف من بحثي هذا منصبا حول الكشف عن التطور الفني
والفكري الذي حدث في الرواية العربية الجزائرية أمام تسارع التطورات السياسية واالقتصادية
ت

واالجتماعية في جزائر االستقالل ،وذلك من خالل تعرية الطابع التخييلي الممارس على
الواقع من مكونات الروايات المنتقاة لـ "الحبيب السايح" ،أي الكشف عن الخطاب المسكوت
عنه والباس المعنى الفكري حلة جمالية.
ويعود سبب اختياري لهذا الموضوع إلى تضافر مجموعة من الدوافع الموضوعية
والذاتية ،التي اتسمت في مجموعها بالتكامل من حيث المقاصد األساسية ،كي تحفزني على
إنجاز هذا البحث ،فروايات "الحبيب السايح" مارست علي إغراء خاصا منذ االطالع عليها،
وذلك لكونها تطمح ألن تشكل صوتا مغاي ار لما عرف في الرواية العربية الجزائرية ،وهذه
المغايرة بدأت جاهزة منذ نصه الروائي األول الذي اتسم بالجرأة في تعرية واقع البالد،
واستمرت في نصوصه الالحقة بشكل مكثف .كما أن رواياته جميعها ذات خصائص ثابتة
تظهر في الحضور القوي للتاريخ الوطني المحلي ،إلى جانب التاريخ العربي اإلسالمي،
وسيطرة الواقع االجتماعي ،السياسي واأليديولوجي عليها ،إضافة إلى تدفق شعرية لغتها
ومثير.
ا
أمر مشوقا
االجتماعية بمختلف مستوياتها ،وهو ما يجعل البحث في مكنوناتها ا
أما كيفية التعامل مع هذه المدونة المختارة لهذا البحث ،فإنه قادني أساسا إلى طبيعة
مضامينها التي تكاد تكون واحدة ،فهي في عمومها مرتبطة بالقضايا االجتماعية والسياسية
واالقتصادية والثقافية لجزائر الحرية ،لذا ارتأيت اختيار آليات الدراسة السوسيونصية للكشف
عن بناها الفنية وتحليل مضامينها الفكرية واستخالص أبعادها ودالالتها الوطنية واإلنسانية.
وبهذا أعتقد أنني حاولت ربط ما هو اجتماعي بالجانب األدبي في إطار محدد يتمثل
في مالحقة االجتماعي والتاريخي على المستوى النصي ،وقد شكلت هذه المسألة أهم دافع
الختياري الدراسة السوسيونصية التي تنطلق من ربط ما هو أدبي بما هو اجتماعي ،من
خالل تحديد العالقة العضوية بين المكونات اللغوية والنصية والمكونات االجتماعية.
وعلى الرغم من اعتمادي على هذه اآلليات ،إال أن بحثي هذا فرض علي في بعض
جوانبه االستعانة ببعض المناهج األخرى ،منها ،الوصفي والتحليلي.
أما هيكل هذه الدراسة فقد تشكل من تمهيد وأربعة فصول وخاتمة.
ث

عنونت التمهيد بالرواية والواقع ،بينت فيه مدى ارتباط الرواية بالحياة االجتماعية
وتصويرها ،بداية من إرهاصاتها األولى مرو ار بمراحل تطورها والمدارس التي شكلتها ،ولم
أنس في ذلك ذكر التحام الرواية العربية بالوضع العام للمجتمع العربي الذي كابد الويالت
بفعل سيطرة اآلخر والهزائم المتكررة والشعور باالغتراب بفعل السياسات المنتهجة من طرف
األنظمة الحاكمة .كما اعتبرت الرواية العربية الجزائرية وثيقة تاريخية وصورة حية للواقع.
وحمل الفصل األول عنوان الرواية الجزائرية النشأة والتأصيل ،تناولت فيه بنية
المجتمع الجزائري عبر أربع مراحل ،خصت المرحلة األولى بداية االحتالل الفرنسي من
الجوانب السياسية ،االقتصادية ،االجتماعية ،الثقافية والدينية ،والمقاومات الشعبية التي حاول
فيها زعماؤها دحر هذا الغازي الذي أ ارد امتالك األرض واستعباد أهلها ،أما المرحلة الثانية
فتحدثت فيها عن نشوء الحركات الوطنية بمختلف توجهاتها والتي جاءت كنتيجة لعدم جدوى
المقاومات الشعبية المتناثرة في الصمود ضد المستعمر ،لينتهي بها األمر في المرحلة الثالثة
إلى التوحد تحت راية جبهة التحرير الوطني التي قادت البالد في نهاية المطاف نحو
الحرية .بعد ذلك تعرضت لدراسة مرحلة االستقالل التي سعى فيها الجزائريون إلى بناء
وطنهم من خالل االنفتاح على العالم بإقامة عالقات سياسية واقتصادية مميزة مع كبريات
الدول ،واطالق سلسلة من المشاريع التنموية بغية النهوض بالدولة ،وصوال إلى مرحلة التأزم
وسيادة الفوضى مع نهاية الثمانينيات ،واستفحال الصراع الداخلي حول السلطة في
التسعينيات ،وهذا بفعل التارجع االقتصادي الرهيب الذي عرفته البالد آنذاك.
وقد سعيت إلى ربط كل مرحلة من هذه المراحل التي مرت بها البالد بما ظهر من
إنتاج أدبي ،مبينا مدى تعبيرها عن واقع المجتمع الجزائري ،ثم تتبعت بعد ذلك مسار الرواية
الجزائرية ،مع ربطه بأهم التحوالت التي حدثت في الوطن ،موضحا فضل الريادة العالمية
لقلم من أصول جزائرية في كتابة هذا النوع األدبي ،وذلك برواية "الحمار الذهبي" لـ "أبوليوس
لوكيوس" ،وأن رواية "حكاية العشاق في الحب واالشتياق" لـ "محمد بن إبراهيم بن مصطفى
هور .ليأتي بعدها نموذج الرواية الرومانسية
باشا" كانت من بين أولى المحاوالت العربية ظ ا
ج

الممثلة في "الفتى" لـ "رمضان حمود" ،فالرواية اإلصالحية "غادة أم القرى" لـ"أحمد رضا
حوحو" ،ثم تطرقت للكتابة الروائية في الخمسينيات والستينيات ،وصوال إلى ظهور الرواية
المكتملة فنيا في عقد السبعينيات ،مع "ريح الجنوب" لـ"عبد الحميد بن هدوقة" و"الالز"
و"الزلزال" لـ"طاهر وطار" ،لتأتي بعدها سلسلة من النصوص الروائية التي أبانت عن اقتحام
الروائي الجزائري لعالم كتابة الرواية باقتدار ،مقسمين نمط الكتابة فيها إلى اتجاهين ،األول
استمر حتى نهاية ثمانينيات القرن الماضي .بعد ذلك
ا
واقعي نقدي ،والثاني واقعي اشتراكي،
عرضت لمحة وجيزة عن الرواية الجزائرية بعد االنفتاح السياسي.
وخصصت الفصل الثاني لدراسة مستويات البنية السردية للروايات المدروسة ،تناولت
فيه بنية الحدث االجتماعي لهذه النصوص؛ أي الكيفية التي بنيت عليها األحداث الخاصة
بكل عمل روائي ،ثم تعرضت لعنصر الشخصيات تحت تسمية فاعلية الشخصيات الروائية
مبرز فيه أنواع الشخصيات التي شكلت عالم هذه
ا
ومقارباتها للواقع االجتماعي الجزائري،
الروايات من استغاللية انتهازية ومثقفة ،ودينية ومجاهدة ،وأخرى انهزامية وورقية ،وكذلك
شخصية المرأة والدور الذي أنيط بها .بعد ذلك تطرقت لدراسة البعد االجتماعي للزمكان
الفني في هذه الروايات ،ومدى مقاربته للواقع المحلي ،قسمت فيه األماكن إلى مفتوحة
ومغلقة على أساس حركية الشخصيات وممارستها لحريتها من عدمها ،أما الزمان فقسمته
إلى واقعي مرتبط بزمن حدوث وقائع الروايات فعال ،وآخر فني تداخل فيه الماضي والحاضر
والمستقبل ،وثالث نفسي متعلق بآالم الشخصيات وآمالها.
أما فيما يخص الفصل الثالث فانصبت دراستي فيه حول مستويات البنية اللغوية التي
تناولت فيها عنصر اللغة وتعدد اللهجات االجتماعية ،مع بيان أنها تراوحت بين العامية
والفصحى ولكل منها دالالتها الخاصة بها ،ثم تعرضت لعنصر الحوار وداللة المعاناة
واألمل ،مقسما إياه إلى حوار داخلي وآخر خارجي ،بعد ذلك تطرقت للتنوع السردي ودالته
االجتماعية ،وفيه ذكرت أنواع السرد التي جاءت في هذه النصوص ،وأخي ار حاولت الكشف
عن رمزية عناوين هذه الروايات والدالالت االجتماعية التي تحيل إليها.
ح

وجاء الفصل الرابع واألخير بعنوان البنية الفكرية ،وفيه تطرقت ألهم األفكار
واأليديولوجيات المتنافرة والمتصارعة في هذه الروايات من رأسمالية ،اشتراكية ،وطنية ودينية،
وأخرى خاصة بالسلطة الحاكمة ،دون أن أهمل في ذلك التوجه الفكري للروائي باعتباره طرفا
مشاركا بفكره ،ثم حاولت الكشف عن أهم القيم الفكرية المتضادة التي حملتها هذه النصوص
بين طياتها ،والصبغة الجمالية التي أضفتها عليها باعتبارها مرآة عاكسة لحقيقة المجتمع
الجزائري .وكانت خاتمة هذا الفصل عبارة عن مقولة قصيرة مثلت حوصلة ما أراد الروائي
إيصاله إلى قارئه.
وكانت نهاية البحث بخاتمة أوجزت فيها أهم النتائج التي تمخضت عنه.
وككل الدراسات األكاديمية ،لم يفلت بحثي هذا من بعض الصعوبات التي واجهتني وأنا
بصدد إنجازه ،كطرح إشكاليته وصياغة خطته ،إضافة إلى عدد روايات هذا المبدع ،إذ لم
يستقر لي القرار على المدونة المختارة إال بعد تفكير عميق ،إلى جانب غموض بعضها.
كما وجدت نفسي أمام عقبة أخرى ،تمثلت في المراجع التي تطلب مني الحصول عليها فترة
طويلة من الوقت ،بسبب تعذر العثور على بعضها بسهولة.
وفي األخير ال يفوتني أن أتقدم بالشكر الجزيل واالعتراف بالجميل ألستاذي القدير
األستاذ الدكتور" :عباس بن يحي" حفظه اهلل ورعاه ،والذي تشرفت بالتتلمذ على يديه في
مقتبل العمر ،وها أنا اليوم أنهي معه بحثي في الدكتوراه ،الذي تعهده كعادته بالعناية العلمية
الجادة ،فله مني أسمى درجات التبجيل واالحترام ،أدامه اهلل قدوة يحتذى بها في خدمة العلم
والمعرفة.

خ

الرواية كتابة نثرية تصور الحياة ،وهي أكثر األجناس األدبية حساسية نحو المجتمع،
فـ«النسيج الروائي كشبكة مؤلفة من شخصيات وحوادث ولغة ،إنما يشابه نسيج الوجود
االجتماعي في تكونه من العناصر إياها شخصيات وحوادث ولغة ،ومن هنا فليس من
التعسف أن يجري القارئ تشابها ،بل ونوعا من المماثلة بين شخصيات وعالقات روايات ما،
أو بين شخصيات وعالقات راهن اجتماعي ما ،خاصة إذا كانت الرواية تقدم القرائن الدالة،
أو كانت صادرة مباشرة عن الراهن الذي تجري المشابهة به أو معه ،)1(»...فتغدو بذلك
صورة حية عن ذلك الواقع.
والرواية مثلها مثل الملحمة والقصة القصيرة ،فهي «تصور في آن واحد أقدا ار بشرية،
وكذا المحيط االجتماعي والطّبيعي ال ّذي تحدث فيه هذه األقدار ،لكنها كالملحمة تختلف مع
ر كليا  Une représentation Totaleوال
تصوي ا
القصة القصيرة في كونها تنزع إلى تصوير الحياة ّ

تكتفي بالتقاط أحد جوانبها وعزله إراديا باعتباره ظاهرة غريبة أو نادرة»( ،)2فهي تتعرض

الزمنية التي اتخذت منها موضوعا لها.
تقريبا لكل مظاهر الحياة للفترة ّ
وارتبط نشوء الرواية بالمشروع التحرري والعقالني لإلنسانية ،وذلك هو «مؤدى كونها
التاريخ الجديد للبشر العاديين الذين يصنعون أساسا التاريخ ،مع أنهم ال يبرزون فيه
كذوات ...الرواية أيا كان تمحور بنياتها تتصل بمرجع تاريخي اجتماعي ما يفعل فيها ،وهي
تحاول أن ترسل لسانها فيه ،ال أن تلمسه وحسب .قد يكون ذلك المرجع مفصال أو مرحلة،
والمهم أنه دوما اإلطار الزماني والمكاني المحدد ،اإلطار البشري والبيئي الذي ال يستوي
خلق الرواية دونه ،بكل أبعاده ،)3(»...فعالم النص الروائي يولد من المجتمع ويوجه إلى
المجتمع في آن واحد ،لذلك فهو دوما يحاول االقتراب منه عن طريق تصوير ما يحدث فيه،
فتصبح بذلك الرواية عالما حقيقيا «مكثّفا ومضاف إليه الفن ،الجمال محتويا تفسير كاتب
( -)1محمد كامل الخطيب :الرواية والواقع ،دار الحداثة ،بيروت ،لبنان( ،ط ،)1891( ،)1ص(.)11
( -)2جانفيف موييو :تعريف سوسيولوجي للرواية( ،ت) :رشيد بن حدو ،البنيوية التكوينية والنقد األدبي ،مؤسسة األبحاث
العربية ،بيروت ،لبنان( ،ط ،)1891( ،)2ص(.)101 ،102

( -)3نبيل سليمان :فتنة السرد والنقد ،دار الحوار ،دمشق ،سورية( ،ط ،)2000( ،)2ص(.)242
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الرواية للرواية ،هذا التفسير الذي يقدم في الرواية ال بجملة أو مشهد روائي ،بل يأتي عبرة
نوعية شبكة األحداث والعالقات وداللة مثل هذا النسيج العمل الفني نفسه ،والتصوير
الصادق للعالقات االجتماعية في الرواية هو ال ّذي يشير إلى الهدف الذي تتضمنه الرواية،
بل هو إياه ،ألن التصوير الصادق للحركة االجتماعية هو رؤية للحركة اإلنسانية في اتجاه
حركتها هو امتالك معرفي للواقع»...

()1

والمام به في كل جوانبه.

إن الرواية كفن من الفنون األدبية شيء حديث نسبيا ،فأقدم نماذجها لم تظهر إلى
الوجود إال في النصف الثاني من القرن السادس عشر .فلو تأملنا البدايات الحقيقية لها
لوجدنا أن التيار الرئيسي فيها والممثل في «بوكاشيو في إيطاليا ورابليه في فرنسا،
وسيرفانتس في إسبانيا يتميز بطابع أساسي هو التركيز على سرد مغامرات بطل أو مجموعة
من األبطال وتصوير شخصياتهم ،وربما التعبير عن موقف فلسفي في الحياة من خالل
تصوير األحداث فيما نسميه إطا ار قائما على التسلسل ،وهو المنهج البسيط ال ّذي يعمد إليه
الكاتب الفنان باتخاذ سيرة (اإلنسان الفرد) الحياة نموذجا يحتذي به ويصوره ويتخذ منه ما
يساعده على البناء الفني»( )2من أجل االقتراب من الواقع ونقله .
وهذه المرحلة الزمنية يمكن أن نطلق عليها مرحلة المجتمع البرجوازي الصاعدة ،وهي
مرحلة الوالدة ،فنضال روائيي هذه المرحلة كان موجها في المقام األول ضد «االستعباد
القروسطي لإلنسان ،المثل العليا للمجتمع البرجوازي الذي كان ما يزال قيد المخاض (الحرية
الفردية على سبيل المثال) محاطة بما له من السمو األخاذ لوهم ما يب ّرره تاريخيا ،بيد أن

تناقضات المجتمع البرجوازي "نثر الحياة...إلخ" أخذت تظهر للعيان ،الكتاب الكبار،
ّ
وبخاصة سيرفانتس ،يخوضون غمار نضال مزدوج ضد االنحطاط القديم والجديد لإلنسان،
الخاصية األسلوبية األساسية لهذه المرحلة نزعة واقعية تسعى وراء الغرابة .مع حفاظها على

( -)1محمد كامل الخطيب :الرواية والواقع ،ص(.)19 – 11
( -)2آالن روب غرييه نحو رواية جديدة( ،ت) :مصطفى إبراهيم مصطفى ،دار المعارف ،القاهرة مصر( ،د ط)( ،دت) ،
ص(.)1
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حقيقتها االجتماعية الداخلية»( .)1فحين نق أر "دون كيخوث" ندرك أن سيرفانتس ينتحل مؤلّف
شخص آخر من صنع الخيال هو  ،cid Hamet ben engeliالذي يحيل إلى أن صاحب
هذه التسمية ليس بالمسيحي ،كما أن اسم "دون كيخوث" هو مجرد اسم مستعار ،و أن
«ألونسو كيخانا الذي انتحل ذلك االسم ربما كان أبعد ما يكون عن أرومة النبالء ،وأن بطل
القسم األول يتم التعرف عليه في القسم الثاني ألن مغامراته في أثناء ذلك قد...قرأها الناس،
وأن سرفانتس "يميته" ليتفادى تتمة جديدة منحولة عليه عاني بسببها كثي ار في سمعته ،وأن
آخر كتاب لمؤلّف "دون كيخوث" هو رواية عن الفروسية »Persiles et Sigismonde

()2

بطابع هزلي ،حاول من خاللها السخرية من الواقع.
إن "دون كيخوث" مؤشر حقيقي على بداية الرواية الحديثة ،باعتبارها نوعا نقديا هجائيا
ّ

أو محاكاة ساخرة لعيوب رواية الفروسية ،وأن «موضوعها الثابت كما تؤكد ذلك "مارث

بقوة هو ال ّرواية ذاتها التي قامت في تلك السنوات األولى من القرن السابع عشر
روبير" ّ

بتقدير مداها وقدراتها ،مع دون كيخوث وعت الرواية وعيا واضحا وتاما بالنفوذ الذي تكتسي

به ،كما بالتناقضات التي تتشكل منها حتى ولو كان ذلك الوعي قد احتاج إلى عشرات
السنين ليتعمم ،ودون أن نستطيع بالطبع الزعم بأن السيرورة هذه اليوم قد استكملت»( .)3كما
أن الرواية ال يمكن فصلها عن الجانب االجتماعي ،ألنها ولدت من رحمه.
ومن المعروف أن رواية عصر النهضة قد ارتبطت في مجملها بتصوير البطولة
التقليدية ،ثم انتقلت إلى بطولة الملوك واألشراف والفرسان ،لتقتحم بعد ذلك عالم الطبقة
المتوسطة فالمحرومة من المجتمع ،وكمثال على هذا نجد رواية "روبنسون كروزو" لـ "دانييل
ديفو" «ذات مغزى خطير في تاريخ الرواية ألنها تصور بطولة رجل من أسرة بسيطة انطوت
حب المغامرة ،فخرج طالبا لألسفار في البحر ،ثم وجد نفسه في مأزق وحيد على
نفسها على ّ
( -)1جورج لوكاش :الرواية ملحمة بورجوازية( ،ت) :جورج طرابيشي ،دار الطليعة ،بيروت ،لبنان( ،ط ، )1818( ،)1ص
(.)11
( -)2بيير شارتيه :مدخل إلى نظريات الرواية( ،ت) :عبد الكريم الشرقاوي ،دار توبقال للنشر ،الدار البيضاء ،المغرب
(ط ، )2001( ،)1ص(.)41-42

( -)3المرجع نفسه :ص(.)41
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جزيرة مهجورة ،وكانت مشكلته الحيوي ة أن يجعل مشاكل اإلنسان إذا انعزل الحضارة وجابه
الطبيعة العذراء بمفرده ،وحقيقة األمر أن سيرة روبنسون كروزو هي الوجه الحديث لسيرة
أوليس...ركز عليه دانييل ديفو ليبرز معنى هاما هو أن اإلنسان الفرد يستطيع أن يقهر
الطبيعة باإلرادة والدهاء ،)1(»...كما يستطيع أن يغير من وضعه االجتماعي ،ألن الفرد
األوربي آنذاك كان محاص ار من طرف اإلقطاعيين ورجال الكنيسة ومن الحكم الملكي
المتجبر.
وفي زمن إقدام البورجوازية على غزو ونسف النظام الملكي في القرنين السابع عشر
والثامن عشر ،شقت الواقعية النقدية طريقها انطالقا من «القصص ذات البنية المنسوجة
عموما عن بنية خريطة الحب...التي يلقي فيها المؤلف ،أمام بطله سلسلة شباك تكون بمثابة
متاريس تحمي بحثه الصائب عن السعادة ،لكنها أيضا تؤدي إلى إظهار كفاءته العاطفية
واألخالقية في وجه امتحانات البراءة الشاقة»...

()2

في سبيل تحقيق هدفه المنشود المتمثل

في السعادة.
وخالل فترة التنوير ،تم تدريجيا استبدال رواية الخديعة برواية السلوك ،التي تهتم
بتصوير الناس العاديين في ظروف حياتهم العادية ،مع التركيز على الحياة الداخلية
لشخوص الرواية بطابع عاطفي ،ومن بين الروائيين الذين كتبوا بهذه الطريقة ،نجد الكاتب
اإلنجليزي "ريتشاردسون" حيث إن بطلة روايته «باميال أو "مكافأة الفضيلة" خادمة يحاول
سيدها اللورد التغرير بها ،غير أن تعلق باميال الشديد بأهداب الفضيلة يؤثر تأثي ار خي ار في
هذا األرستقراطي فيمتلئ قلبه إعجابا ببميال ،وتتغير نظرته إليها فيتزوجها في النهاية»(.)3
والجديد في هذه الرواية إلغاءها الفصل بين حياة األغنياء وحياة البسطاء ،إضافة إلى
تعزيزها لرؤية الطبقة الوسطى «كجماعة بدعوى مفادها أن األرفع منزلة هم األدنى أخالقا،
( -)1آالن روب غرييه :نحو رواية جديدة ،ص(.)9-1
( -)2ميشال زيرافا :األسطورة والرواية( ،ت) :صبحي حديدي ،دار الحوار ،الالّذقية ،سورية( ،ط ،)1892( ، )1ص(-11
.)12

( -)3فؤاد المرعي :المدخل إلى اآلداب األوربية ،منشورات جامعة حلب ،سورية( ،ط ،)1891-1890( ،)2ص(.)119
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وبالطبع فإن هذه الحال في باميال .المالك الماجن مقابل الخادمة البسيطة ،لكن الفاضلة
األمر الذي يضفي على القصة داللة أوسع بكثير ،مما تضفيه القضايا الفردية المجردة التي
هي موضع نزاع بين الشخصيتين»...

()1

إذ انتهى المطاف بالرجل الغني بالزواج من تلك

أخالقيات الطبقة الوسطى.
الخادمة ،وتبنيه ألفكار طبقتها إليمانه بسمو
ّ

إن القارئ لرواية "فليدنغ" يجد بين طياتها «عناصر وعظيه كانت تربوية من حيث

تعاطفها مع فكرة وجود مسار ومعنى للتاريخ ،يتابع القارئ قصة حياة الشخصية ،ألنها ترافق
وتساعد وتساهم –التاريخ نحو العدالة-فإذا كانت هذه الشخصية "إنسانا ذا حساسية" فألن
"الحساسية دون غيرها تستطيع توليد وضمان الفضيلة" .الحساسية" جزء تكميلي ألخالقية
تتكون من حس بالعدالة وحب للنوع البشري .)2(»...لذلك نجد رواياته ال تخلو من اإلعالء
بشأن الطبقة المتوسطة والفقراء ،لكونه ينظر إليهم من زاوية أخالقية وانسانية.
وبلغت رواية السلوك هذه أوجها بصدور رواية "لويز الجديدة" لـ "جان جاك روسو" التي
«دافع فيها عن حق كل إنسان في مكانه في الحياة وعن حقه في السعادة ،إن روسو لم يكن
محلال اجتماعيا دقيقا ،إنه يتحدث عن اإلنسان الالا طبقي الذي يشكل حقه في السعادة من
وجهة نظر روسو قانونا من قوانين الطبيعة ،ولكن روسو خالف ريتشاردسون يضمن روايته
نقدا حادا موجها إلى أخالق األرستقراطيين ،والى نمط الحياة اإلقطاعية والى األوهام
الطبقية»

()3

التي تستعيد اإلنسان وتحد من حريته وتجعله يحس بالتذمر والحزن.

وفي ألمانيا برزت شخصية غوته بروايته "آالم الفتى فرتر" وقصته "مأساة فاوست" الذي
يعتبر عند غوته رم از للصراع بين الخير والشر ،ومثاال يحتذى به في التوق إلى المعرفة
والبحث عن الحقيقة ،وتقديس التجربة الذاتية .إن هذا التوجه لفاوست هو الذي جعل التحليل
الماركسي يرى في شخصيته ابن الطبقة البورجوازية الصاعدة آنذاك سمات ومالمح من
إنسانية البروليتاريا ،والسيما من ناحية موقفه النقدي في مواجهة العالم ،وفي مواجهة نفسه،
( -)1إيان واط :نشوء الرواية( ،ت) :ثائر ديب ،دار الفرقد ،دمشق ،سورية( ،دط) ،)2009( ،ص(.)112
( -)2ميشال زيرافا :األسطورة والرواية ،ص(.)11

( -)3فؤاد المرعي :المدخل إلى اآلداب األوربية ،ص(.)118
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وعمله الدائب الجاد من أجل تغيير العالم الذي عاش فيه ،ومحاولته تخطي أزمته الخاصة
لمصلحة اإلنسانية ،واستخدام جميع مواهبه في سبيل تحقيق أهدافه

()1

اإلنسانية النبيلة.

قدم كل من "ماريفو ،ريتشاردسون ،فليدينغ ،غوته" وغيرهم ممن كتبوا رواية السلوك
لقد ّ
قصصا وعظية اعتنوا فيها «بصورة ّأولية بحقائق الحياة وهمومها ،بانتكاساتها ،بعملها
بصراعات أشخاصها بمصالحها ،بطبقاتها ،وال يستثنى من هذه الروايات أي نوع من

األشخاص ،أو أي فئة من األشياء ،كتب روسو في المقدمة الثانية لرواية "لويز الجديدة"،
ينبغي للمرء استيعاب كافة تنويعات الطبيعة اإلنسانية ،حتى تلك المخلوقات الوحشية غير
العادية ،وما يمكن ألي من ا أن يراه في كل يوم من بيته أو بيت جاره ،كما تؤكد رواية
السلوك على حق الجميع في السعادة»...

()2

بدون أي تمييز طبقي ،فهي دعوة صريحة إلى

العدالة والمساواة بين جميع أفراد المجتمع.
كما لعبت المدرسة العاطفية السلوكية في روسيا دو ار كبي ار في تاريخ األدب الروسي،
وظهر ذلك جليا عند «الكتّاب الروس في اهتمامهم المتزايد بحياة اإلنسان وشعبية مواضيع
أعمالهم الفنية وأبطالها ولغتها.
وكان "كارامزين" من أبرز ممثلي االتجاه العاطفي في روسيا ،ولكن تقدمية أعمال
"كارامزين" "رسائل رحالة روسي" و"لي از البائسة" و"ناتاليا بنت اإلقطاعي" النسبية ما لبثت أن
اضمحلت عند أتباعه الكثيرين وتحول تأكيد عالم مشاعر اإلنسان إلى ذرف الدموع وحساسية
تصورات اإلقطاعيين الوردية المترفة من حياة الفقراء الشقية ،حتى لغة
زائفة تستند إلى
ّ
أعمال كارامزين ابتعدت عن لغة الشعب الحية باتباعها تقاليد الرقة األرستقراطية»

()3

فوقعت

بذلك في فخ أدب البالط والطبقات المرموقة من المجتمع.

( -)1ينظر حسام الخطيب :محاضرات في تطور األدب األوربي ونشأة مذاهبه واتجاهاته االنقدية ،جامعة دمشق ،سورية،
(دط) ،)1812-1814( ،ص(.)211
( -)2ميشال زيرافا :األسطورة الرواية ،ص(.)12

( -)3فؤاد المرعي :المدخل إلى اآلداب األوربية ،ص(.)190-118
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ويمكن القول أن كتاب هذه المرحلة قد صبوا جل اهتمامهم على عامل التقدم ،أو على
المبدأ الفعال للبرجوازية ،كما ظهرت في هذه المرحلة محاوالت «لخلق بطل بورجوازي
"إيجابي" وحتى الروايات التي أدركت الذروة في النجاح ،كان ثمن هذه المحاوالت قذ ار من
ضيق النظر لدى األبطال اإليجابيين ،وان يكن هامش الحرية في التشخيص والجرأة في النقد
الذاتي قد بقي واسعا جدا ،بحيث ما استطاع القرن التاسع عشر أن يتحمل أبطال تلك
المرحلة رغم إيجابيتهم ،)1(»...وهذا ما وضع الكتّاب في تناقض ،لكونهم بحاجة إلى أبطال
فاعلين بإمكانهم التغيير على جميع المستويات ،ما دامت الظروف السياسية واالجتماعية
متاحة.
وفي فرنسا ظهرت ظروف سياسية واجتماعية جديدة بفعل الثورة سنة ( ،)1198األمر
الذي أدى إلى تطور األدب والفكر الفرنسيين ،فقد تم خالل هذه الفترة تعيين «نابليون
بونابرت نفسه إمبراطو ار سنة ( ،)1904وظل نجمه في صعد حتى تحطم جيشه على أبواب
موسكو سنة ( ،)1912ثم كانت نهايته سنة ( )1912في معركة واترلو ،وعادت الملكية بعد
ذلك لفرنسا وأخفقت الثورة الفرنسية وانتصرت الرجعية...ألن بونابرت نفسه كان قد حطم
األحرار والديمقراطيين من خالل سعيه لتوطيد حكمه ،وقد أثارت هذه الهزات السياسية موجة
من الشكك في المعتقدات ،وصراعا حادا بين المحافظة الفكرية والسياسية ،وبين األفكار
الجديدة التي تزعمها أوغست كونت ومفكروا الرومانسية من أتباع روسو»( ،)2فالمحافظون
وجدوا أنفسهم في حالة من الضياع وااللتباس والخوف من المستقبل المجهول ،نتيجة للنظم
الجديدة التي أدت إلى ظهور أفكار لم تكن موجودة من قبل ،فكانت نظرتهم مملوءة بالحقد
اتجاه من يحكم البالد «فأضفى ذلك على أدب هذا االتجاه الرجعي ،بحكم موقفه التاريخي
صفات اليأس والتشاؤم والغموض واإلغراق في العودة إلى الماضي البعيد والتخيل المرضي.
وانطلق من معسكر أنصار الماضي نداء بالعودة إلى الوراء ،إلى تلك العصور التي سادت
فيها األوهام على العقل ،وأكد ممثلو هذا المعسكر على أن العقل علّم اإلنسان الشك ،وقتل
( -)1جورج لوكاش :الرواية ملحمة بورجوازية ،ص(.)19

( -)2حسام الخطيب :محاضرات في تطور األدب األوربي ،ص(.)210
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في قلبه اإليمان وزرع في نفسه االضطراب»( ،)1والقلق حول مصيره في ظل األوضاع
المتردية.
وكان "شاتوبريان" أعظم وأشهر روائي من مثّل هذا االتجاه إذ ركز في كتاباته على
ثالث موضوعات رئيسية هي :المسيحية والطبيعة باإلضافة إلى ذاته هو «وكان اهتمامه
بالمسيحية جماليا أكثر مما كان دينيا ،وحاول أن يعيد إليها مكانتها األدبية والفنية التي
طغت عليها في عصر النهضة الميثولوجية الوثنية ،ويتجلى ذلك في مؤلّفه عبقرية
المسيحية...وأما بالنسبة للطبيعة فقد كان "شاتوبريان...تصويره لها ذاتيا...أما نفسه فقد
خصها بمؤلّف ذي شأن أطلق عليه عنوان "ذكريات ما بعد القبر" .)2(»...ويبدوا أن هذا
المؤلّف فيه نوع من النظرة الفلسفية نحو الذات الغارقة في عالم الخيال.
بالمقابل وجد الرومانتكيون التقدميون أنفسهم أمام تناقض شديد التعقيد ،بفعل انتصار
المجتمع البورجوازي في مطلع القرن التاسع عشر ،وخيبة أملهم في الوعود الكاذبة التي أوهم
بها التنويريين ،فالمؤسسات السياسية واالجتماعية التي كان يفتخر بها أصحاب تيار العقل
كانت مجرد صورة كاريكاتورية مثيرة للتشاؤم .ونتيجة لهذا فإن الرومانتكيين في كتاباتهم
انطلقوا «من النظرة الطوباوية في أغلب األحيان باحثين عن حل لهذا التناقض ،وعن صيغ
للحياة االجتماعية أكثر كماال...وبرز التناقض بين الحلم والواقع بين الرومانتيكيين التقدميين
في سعيهم إلى التنبؤ بما سيحدث ،وما هو مفقود في عصرهم...إن الذاتية في فهم العملية
التاريخية دفعتهم أحيانا إلى إنشاء نظريات تاريخية تعسفية (مخطط تصور اإلنسانية
التاريخي في مقدمة "كرومويل" لفيكتور هيجو مثال)»( ،)3األمر الذي جعلهم يبتعدون عن
تصوير الواقع .
كما أن الميول الواقعية في كتابات هؤالء التقدميين تبدو في كثير من األحيان حتمية
تكون البؤساء في
ومعللة ،فـ "هيجو" في روايته البؤساء على سبيل المثال «يصور بصدق ّ
( -)1فؤاد المرعي :المدخل إلى اآلداب األوربية ،ص(.)192
( -)2حسام الخطيب :محاضرات في تطور األدب األوربي ،ص(.)212-211
( -)3فؤاد المرعي :المدخل إلى اآلداب األوربية ،ص(.)191

-9-

العالم الرأسمالي ،كما أن صورة التعسف الوحشي الذي مارسه اإلنكليز والظلم الذي كان
يتعرض له الشعب في إنجلت ار في القرن التاسع عشر مرسومان بصدق في مؤلّفه "اإلنسان
الذي يضحك"»( ،)1الذي يبدو أنه نص تاريخي اتخذه لنشر أفكاره السياسية والفلسفية وحتى
الجمالية ،كما يمثل شبه وصية فكرية أراد من خاللها توديع منفاه.
كما برزت في هذه الفترة كاتبات مبدعات أشهرهن "مدام دوستايل" و"جورج صاندا"
نشرت األولى سنة ( )1909رواية تحت اسم (قصة كورني) دافعت فيها عن حرية المرأة في
الحب ،وهاجمت التقاليد والقيود االجتماعية ،وضمنتها وصفا للطبيعة .أما "جورج صاندا"
فتجاوز عدد رواياتها المائة مقسمة إلى أربعة أقسام ،هي روايات الحب ،وروايات اإلصالح
السياسي واالجتماعي ،وروايات الحياة الريفية ،والروايات السلوكية ،وهذه الروايات كان لها
الشأن في نشر العدالة االجتماعية ،وانصاف المرأة ،كما مارست تأثي ار عظيما في زمانها ،إذ
تأثر بها المفكرون الروس في أواخر القرن التاسع عشر(.)2
وفي نتاجها الغزير هذا تحتل روايتها (سبيريديون  )Spiridionمكانة خاصة ،وهذا
لتمكنها الدقيق فيها من إيصال أفكارها ،لذلك نجد «رينان " "E-Renanالذي قرأها في سن
حداثته ...أعلن بتأكيد كم هو مدين لهذه الرواية ،وفي سياق مختلف أشاد "أالن" ()Alain
كذلك بأهميتها في تاريخه الفكري الذاتي .من الممكن القول أن هذه الرواية التلقينية
دور مشابها للدور الذي ستلعبه نادجا ()Nadja
( )Initiatiqueلعبت في القرن التاسع عشر ا
ألندريه بروتون

(Broton

 )A.مع األثر المتميز التي ينتج عن التشابك الذي استطاع هذان

الكاتبان أن يعقداه بين الفكري والروائي»(.)3
إن ما يميز رواية "سبيريدون" الغموض والغرابة في آن واحد ،فهي «تعرض أشخاصا
نيرين تائهين متخذين على حدود الحلم واليقظة في إطار دير لرهبان بنديتكيين في إيطاليا
( -)1فؤاد المرعي :المدخل إلى اآلداب األوربية ،ص(.)199
( -)2ينظر حسام الخطيب :محاضرات في تطور األدب األوربي ،ص(.)211-210
( -)3بيير ماشيري :بم يفكر األدب؟ ،تطبيقات في الفلسفة األدبية( ،ت) :جوزيف شريم ،المنظمة العربية للترجمة ،بيروت،
لبنان( ،ط ،)2008( ،)1ص(.)18
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في القرنين السابع عشر والثامن عشر ،هذا اإلطار المستحضر بشكل خيالي غريب ال بد أن
يذكر ببعض الروايات القوطية (...)Gothiquesوهي تخلو من وجه أنثوي :والحقيقة أنه لما
كان المقصود كتابة أسرار ،فإن حذف المرأة ربما يعني حضورها الشامل والسري»( ،)1بمعنى
أن الرهبان كانت لهم عالقات حميمية مع العنصر النسوي ،وهو الشيء الذي وظفته الروائية
جاعلة إياه خلف الستار توحي إليه ببعض اإلشارات أو العالمات.
كما برز في هذه الفترة بعض الروائيين الذين استمروا على تقاليد التنويرية في الكتابة
من بينهم( ،بروسبير ميرمي) الذي أفصح عن آرائه في «مقدمة روايته التاريخية "تاريخ حياة
الملك شارل التاسع" وفي واحد من فصولها ،وذلك في حوار بين مؤلّف وآخر ،وهو يتخذ أشد
موقف ضد مفهوم الرومانتيكة عن الرواية التاريخية؛ أي الشخصيات العظيمة في التاريخ
يجب أن تكون األبطال الرئيسيين ،وهو يحيل هذه المهمة إلى حقل كتابة التاريخ ،ويسخر
من القارئ الذي يطالب وفقا للتقاليد الرومانتيكية بأن يحمل شارل التاسع أو كاترين دي
ميديسي إشارة شيطانية في كل سمة من سماتهما الشخصية»...

()2

على اعتبار أنهما

يمثالن النموذج األسمى من المجتمع ،فال يمكن أن تتصف الطبقة الحاكمة إال بما هو نبيل
وراقي ،رافضا في ذلك نزع الصفات اإلنسانية عن هذه الشخصيات التاريخية.
وينطلق "ستاندال" الممثل األكبر للحركة البطولية التنويرية في انتقاده للحاضر وصورته
عن الماضي من المقارنة بين مرحلتي المجتمع البورجوازي الكبيرتين «وتمتد طبيعة هذا
االنتقاد الصلبة في جذورها إلى التجربة الحية للفترة البطولية الماضية والى االعتماد
الراسخ...بأن تطور التاريخ سيؤدي مع ذلك إلى تجديد لهذه الفترة العظيمة ،وهكذا فإن
عاطفة وصواب انتقاد ستاندال للحاضر يرتبطان...بمحدودية مفهومه عن التاريخ القائم على
أساس من التنويرية .وعجزه عن إدراك نهاية الفترة البطولية في التطور التاريخي باعتبارها

( -)1بيير ماشيري :بم يفكر األدب؟ ،ص(.)11 -12
( -)2جورج لوكاش :الرواية التاريخية( ،ت) :صالح جواد كاظم ،دار الشؤون الثقافية العامة ،بغداد ،العراق( ،ط،)2
( ،)1891ص(.)111
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ضرورة تاريخية»( .)1األمر الذي جعله ينتج رواية اجتماعية انتقاديه أقل حداثة من رواية
القرن التاسع عشر على الرغم من إدراجه لبعض العناصر التاريخية الجديدة في نصوص
رواياته من أجل إعطائها صبغة أكثر التحاما بالواقع.
ويعد "بلزاك" من أعظم الروائيين الفرنسيين في وصفه لجوانب الحياة المختلفة وفي
تعمقه في تحليل الطبقات االجتماعية واألشخاص والبنية ،ويظهر ذلك جليا في رائعته
"الكوميديا اإلنسانية" التي صنع فيها «الحياة الشاملة إلنسان المجتمع ،حياته التي تشكل كل
شيء وتنتهي بكل شيء في الكوميديا اإلنسانية ،يبدو المجتمع وكأنه عبارة عن السمات
الجذرية لألساطير المسجلة...إنها تكون منظومة مغلقة متدرجة مصنفة تجري في داخلها
تحوالت وتركيبات متواصلة»...
ّ

()2

متجددة تقوم بها أقدار فردية بطريقة غير متمازجة.

لقد أدرك "بلزاك" أكثر من معاصريه الروائيين ذلك التناقض «العميق بين المحاوالت

لعودة النظام الملكي اإلقطاعي -المطلق وبين القوى النامية ،بسرعة للرأسمالية ،والتح ّول من
مشروعه لعرض التاريخ الفرنسي بأسلوب "سكوت" إلى تصوير تاريخ الحاضر يتزامن تقريبا،
وليس مصادفة مع ثورة تموز »...1910

()3

التي شهدت اإلطاحة بالملك "شارل العاشر"،

عمه لويس فيليب األول الحكم بسبب دعوة األول إلى الملكية المطلقة
وتولي ابن ّ

فتصور العالم لدى
والقارئ لكتابات "ستندال وبلزاك" يالحظ تعارضا عميقا بين ما كتباه،
ّ

بلزاك «المس كل هذه التيارات وتأثر بها بطريقة شاملة ،في حين كان تصوير العالم لدى
ستندال في جوهره مواصلة منطقية وهامة لأليديولوجيا العقالنية العائدة إلى مرحلة ما قبل
الثورة ،وهكذا فإن رؤية العالم الواعية والمذكورة بوضوح لدى ستندال هي أكثر وضوحا
وتقدمية من رؤية بلزاك الذي كان متأث ار شديد التأثير بكثلكة رومنطيقية وصوفية إلى جانب

( -)1جورج لوكاش :الرواية التاريخية ،ص(.)101
( -)2ميشال زيرافا :األسطورة والرواية  ،ص(.)11

( -)3جورج لوكاش :الرواية التاريخية ،ص(.)111
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اشتراكية إقطاعية ،)1(»...األمر الذي جعله عاج از عن فهم التناقض الحاصل في المجتمع،
بل هو نفسه وقع في تناقض فهم ديالكتيك التطور التلقائي.
أما في بريطانيا فعرف النصف األول من القرن التاسع عشر جوا مضطربا اجتماعيا
واقتصاديا بفعل تأثر جماهيرها المضطهدة من طرف أرباب العمل الصناعيين بالثورة
الفرنسية مما أدى إلى حدوث تطورات علمية واقتصادية متسارعة ،ورافق هذا التغير
السياسي ،االجتماعي ،االقتصادي تغير في المجال األدبي تمثل بظهور المجالت األدبية
وتحرر األديب من القيود والموضوعات المفروضة ،وكانت الحركة اإلبداعية أصدق تعبير
عن هذا االتجاه ،)2(...إذ بفضلها تمكن األدباء اإلنجليز من العودة إلى العملية اإلبداعية
والتعبير عن واقع عصرهم .
ومن أبرز التطورات األدبية التي عرفتها بريطانيا في هذه الفترة ظهور عدد من
المبدعات الروائيات أشهرهن "جين أوستين" ففي رواياتها نلحظ ذروة كثير من األوجه األخرى
في رواية القرن الثامن عشر ،ففي موضوعاتها ،وعلى الرغم من بعض الفروقات الواضحة،
تواصل كثي ار من االهتمامات المميزة لـ "ديفو ورتيشاردسون ،وفليدينغ" ،لكنها تواجه على نحو
أكثر قوة واحكاما من " ديفو" ،مثال اإلشكاالت االجتماعية واألخالقية التي طرحتها الفردانية
االقتصادية وسعي الطبقة الوسطى إلى وضع أفضل .كما أنها تسير على خطا
"ريتشاردسون" في إقامة رواياتها على الزواج وعلى الدور األنثوي المميز في هذا المجال،
ومن ثم فإن اللوحة التي رسمتها للنظام االجتماعي تشبه لوحة "فليدينغ" رغم أن تطبيقها على
وتمي از بكثير مما هو عند " فليدينغ" ،وهذا ما يتجلى في
الشخصيات وحالتها هو أكثر رصانة ّ

روايتها "كبرياء وهوى" المنشورة عام ( ،)1911وايماء عام (.)3()1911

( -)1جورج لوكاش :بلزاك والواقعية الفرنسية( ،ت) :محمد علي اليوسفي ،المؤسسة العربية للناشرين المتحدين ،صفاقس،
تونس( ،ط ،)1892( ،)1ص(.)119 -111
( -)2ينظر حسام الخطيب :محاضرات في تطور األدب األوربي ،ص(.)181 -180
( -)3ينظر إيان واط :نشوء الرواية ،ص(.)101 -101
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ويعتبر "ولتر سكوت" أشهر روائيي بريطانيا على اإلطالق في هذه الحقبة إذ استطاع
أن يشق لنفسه نوعا روائيا مخالفا تماما لسابقيه ومعاصريه ،وهو ما أطلق عليه تسمية
الرواية التاريخية التي صاحبت االستقرار النسبي في التطور البريطاني آنذاك .وكانت كتاباته
مرتبطة بأجزاء المجتمع التي دفعت بها الثورة الصناعية ونمو الرأسمالية إلى الخراب .وهو
يجد في التاريخ اإلنجليزي العزاء في مؤلفاته حيث «كانت أعنف تقلبات الصراع الطبقي تهدأ
في النهاية دائما وتتحول إلى "طريق وسط" مجيد ،وهكذا فمن صراع السكسونيين
والنورمانيين نشأت هناك األمة اإلنجليزية ،وهي ليست بسكسونية وال نورمانية ،وفي الوقت
نفسه أدت "حروب الوردات" الدموية إلى قيام عهد آل (تيدور) الشهير والسيما عهد الملكة
إليزابيت ،وذابت في انجلت ار المعاصرة أخي ار تلك الصراعات الطبقية التي برزت في ثورة
(كرومويل) .)1(»...وبذلك تكون نصوصه الروائية مؤلفات تاريخية تنقل واقع المجتمع
البريطاني كما هو ،وهذا يدل على تمكن هذا المؤلف من التاريخ دون االندفاع إلى الحماسة.
كما تظهر عظمة "سكوت" اإلبداعية في إعادة خلق شخصيات التاريخ العظيمة ألنها
حسب رأيه هي «ممثل حركة ذات مغزى تضم أقساما من السكان كبيرة .وهو عظيم ألن
عاطفته الشخصية وهدفه الشخصي يتوافقان مع هذه الحركة التاريخية العظيمة ،ألنه يركز
داخله جوانبها اإليجابية والسلبية ،ألنه يعطي هذه النضاالت الشعبية تعبيرها األوضح وألنه
حامل رايتها في السراء والضراء»(.)2
ومع تولي "فكتوريا" العرش الملكي البريطاني عرف األدب فترة من التراجع والفراغ،
لكنها لم تدم طويال إذ سرعان ما ظهر كتاب مجددون مثل" :ديكنز وثاكري وكاراليل"،
واستطاع هؤالء أن يبلغوا المرتبة الثالثة من االزدهار في تاريخ األدب اإلنجليزي...وقد اتجه
الروائيون في هذه المرحلة إلى الواقعية فصوروا الواقع كما هو ينبغي أن يكون عليه ،وسواء
أقرأنا روايات "ديكنز" ،كما فيها من هزل وعاطفية ،أو روايات ثاكري بما فيها من نماذج
اجتماعية مصغرة ،أو روايات جورج إليوت بما فيها من دراسات نفسية ،فإننا لن نخطئ
( -)1جورج لوكاش :الرواية التاريخية ،ص(.)11
( -)2المرجع نفسه :ص(.)11
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الهدف المشترك بينها جميعا :محو الخطأ والكشف عن الحقيقة الكامنة في الحياة اإلنسانية،
كأنما طمحت الرواية إلى أن تقوم بما كان يقوم به العلماء من بحث عن الحقيقة الكامنة
عما كان يجري في فرنسا ،وقد انعكس التشاؤم على اإلنتاج
على نحو غير مختلف كثي ار ّ

الروائي في بادئ األمر ،ولكن الروائيين العظام أمثال ديكنز وثاكري وجورج إليوث لم يفقدوا

ثقتهم باإلنسانية ،بل أمدوا قراءهم بنفحات من اإليمان العميق باإلنسان والمحبة .وباإلضافة
إلى من سبق ذكرهم من الروائيين فإن العصر الفكتوري أنتج أعماال تجاوزت شهرة مؤلفيها
على حدود الجزيرة البريطانية وأبرزهم أنتوني ترولوب وشارلوت برونتي ،وجورج ميردث،
وتوماس هاردي ،وستيفنسون الذين استطاعوا بحق تقديم صورة حية عن واقع مجتمعهم في
تلك الفترة (.)1
أما في أوربا الشرقية وتحديدا روسيا فقد اعتبرت فترة الثالثينيات واألربعينيات من القرن
التاسع عشر «مرحلة أولى من تشكيل الرواية االجتماعية الجديدة ،وتصدر بهذه الفترة ثالث
روايات رائدة هي "يفجيني أونيجن" لبوشكين و"بطل العصر" لليرمنتوف ،و"األرواح الميتة"
لجوجول»( .)2هذه الروايات جميعها استطاعت عرض وعكس واقع المجتمع الروسي خاصة
اإلنسان البسيط منه عن طريق كشف عالمه الداخلي ومعاناته .كما أن أبطالها يتميزون
بالتفكير العميق والمستمر ،وبالتأمل في وجودهم ورغبتهم في الحرية واالستقالل.
وفي النصف الثاني من القرن التاسع عشر ظهرت الواقعية في فرنسا بأقوى صورها في
الرواية ،إذ سعى كتابها إلى رصد وعكس الواقع «بطريقة موضوعية غير مشخصة ،وبدقة
متناهية في التفاصيل...وكان الواقع...يعني الحاضر والشائع والمادي والملموس ،وحاول
بعضهم تطبيق األساليب العلمية في تشريح الواقع وقادهم ذلك إلى التشاؤم ،ولكنهم جميعا
احتفظوا باتجاه الرواية اإلبداعية لتبني مبادئ اإلنسانية واإلصالح االجتماعي

( -)1ينظر حسام الخطيب :محاضرات في تطور األدب األوربي ،ص()224 -221 -222 -221
( -)2مكارم الغمري :الرواية الروسية في القرن التاسع عشر ،مجلة عالم المعرفة (ع ، )40المجلس الوطني للثقافة والفنون
واآلداب ،الكويت ،)1891( ،ص(.)11
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والديمقراطية»

()1

إيمانا منهم بضرورة خدمة األدب للمجتمع وسعيهم لتحرير اإلنسان من

االستعباد ودفعه للمطالبة بحقوقه الطبيعية .وكان من بين الروائيين الذين تبنوا هذا االتجاه
في الكتابة الروائية األخوان "غونكور" اللذان يمثالن «صلة الوصل بين البيانات الواقعية
وجماعة الطبيعيين ،وفي مقدمة رواياتهما يشرح إدمون وجول [غونكور] ،ثم إدمون وحده
[بعد وفاة جول] اختياراتهما ومواقفهما" :اليوم حيث تتوسع الرواية وتتعاظم ،وتشرع في أن
تكون الشكل العظيم الجدي ،الشغوف ،الحي للدرس األدبي والستطالع االجتماعي ،وتصبح
بالتحليل والبحث السيكولوجي ،التاريخ األخالقي المعاصر ،اليوم حيث فرضت الرواية على
نفسها دراسات وواجبات العلم صار بإمكانها المطالبة بما للعلم من حريات واعفاءات»

()2

في اإلبداع واعطاء الطبقات الدنيا حضها في النص مع التحقيق العلمي الصائب في
مختلف القضايا اإلنسانية التي يعرفها العصر.
ويعتبر "غوستاف فلوبير" المؤسس الحقيقي للطبيعية عالمة مميزة في كتابة هذا النمط
الروائي ،إذ بلغ حسب "زوال" «قمم الفن الروائي بروايته "مدام بوفاري" نمط الرواية الطبيعية
تعبر عن ذاتها في تلك الرواية :التصوير الدقيق للحياة الذي يستثني
ثالث خصائص كبرى ّ

تغييب الفكرة ،اختيار أبطال من حجم عادي غير
كل عنصر رومانسي ،بل ينحو إلى ّ
مضخمين ،وأخي ار استجاب الكاتب الروائي وراء األحداث التي يرويها»

()3

بدقة متناهية يبحث

في األسباب والنتائج وكأنه بصدد إنجاز تجربة علمية.
إن نقطة البداية للواقعية الفلوبيرية هي «الكراهية واالزدراء للواقع البورجوازي الذي تعلقه
وترصده بدقة كبيرة في أشكاله اإلنسانية والسيكولوجية ،لكن من دون أن تتخطى في تحليله
القطبية المتجمدة للتناقضات البارزة على سطحه ،ومن دون أن تتعداها إلى العناء الحي إلى
أعماق السطح...وال يعود العمل يقوم إال على تمثيل الكيفية التي تسحق بها هذه الذاتية

( -)1حسام الخطيب :محاضرات في تطور األدب األوربي ،ص(. )211
( -)2بيير شارتيه :مدخل إلى نظريات الرواية ،ص(.)141
( -)3المرجع نفسه :ص(.)111
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المتمردة (العاجزة سلفا) تحت وطأة دناءة النثر البرجوازي وابتذاله»( ،)1فهو يتعامل مع
أحداث وأشخاص ال يرقون إلى ما فوق المستوى المتوسط للواقع البرجوازي اليومي دون
المكونة للمجتمع.
إعطاء األهمية لباقي الطبقات
ّ

ودافع "زوال" عن الطبيعة باعتبارها مذهبا يصلح األخالق ،ألن دور الكاتب الطبيعي

يتمثل أساسا في «وصف الظواهر النفسية واالجتماعية والوقوف على قوانينها ،كي يتمكن
اإلنسان من السيطرة عليها ،أي أن الكاتب يصبح مثل العالم في معمله والطبيب في تجاربه
يدرس الظواهر ويجري عليها تجاربه شريطة أال تناقض تلك التجارب الحقائق والقوانين التي
انتهى إليها العلم»( .)2وهذه الرؤية حسب اعتقادي ال يمكن أن يخضع لها األدب عامة
والرواية تحديدا ،ألنها نص إبداعي يتداخل فيه الخيال مع الواقع ،كما تبرز فيه أيضا ذاتية
مؤلّفه.
وعموما فإن زوال المتّصف بالتشاؤم واألخالق العالية وبرفضهّ لكل أشكال الرذيلة فإنه في

كتاباته «لم يفلح تشاؤمه الظاهر في كثير من صفحاته أن يمحو تفاؤال حقيقيا وايمانا صلبا

بازدهار الفكر والعدالة ،وكان يالحق في رواياته التي تعد دراسات اجتماعية مجتمعا عاطال
تافها وأرستقراطية خسيسة مضرة ،لقد صارع شر الزمن سلطة المال ،كان ديمقراطيا...لقد
قاوم الشر االجتماعي حيثما صادفه»( .)3فكان بذلك مصلحا اجتماعيا يدعو إلى الفضيلة
وطلب العلم ،ألن في هذا األخير منفعة للجميع ،فبفضله ترتقي األمم وتزدهر في كل
المجاالت .وظهر ذلك جليا في رواياته "تيريز راكين"" ،الحانة"" ،نانا"" ،جرمينال" ،و"الحيوان
البشري" والتي بفضلها استطاع تخليد اسمه.
وتعد رواية "جرمينال" من أروع ما كتب ،إذ سرد فيها بأسلوب رائع «سلسلة واسعة من
اللوحات المحزنة التي تتراكم تصعد وتنتشر كمد البحر وجزره ،نهار في المنجم ،ونهار بين
( -)1جورج لوكاش :الرواية كملحمة برجوازية ،ص(.)11 -12
( -)2رشيد بوشعير :الواقعية وتياراتها في اآلداب السردية األوربية ،دار األهالي ،دمشق ،سورية( ،ط،)1881( ،)1
ص(.)11
( -)3مارك بيرنار :إميل زوال( ،ت) :غالية شملي ،سلسلة أعالم الفكر العالمي ،المؤسسة العربية للدراسات والنشر ،بيروت،
لبنان( ،ط ،)1819( ،)1ص(.)141
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بيوت العمل ،اجتماع الثائرين ليال ،نزهة الث الثة آالف بائس الخانقة في القرية ،اصطدام هذه
صور...كل ما هو حتمي غير شخصي ،وال
الجموع الغفيرة بالجنود ،النزاع في الحفرة...لقد ّ
يقاوم في هذه الدراما عدوى الغضب وروح الجماعة في الزمرة»( .)1فهو بذلك أعطانا صورة

حية ووثيقة رسمية لهذه الشريحة من العمال المضطهدين الذين يسعون إلى التخلص من هذا
الوضع المزري.
والجدير بالذكر أن كتاب هذا التيار استمر تأثيرهم حتى الحرب العالمية األولى مؤمنين
بأن الفن هو آخر الميتافيزيقيات وسط حالة الضياع التي تعيشها أوربا المثقلة بالصراعات
واالحتجاجات المتزايدة نتيجة الغضب الجماهيري إضافة إلى الثورات الداخلية واتخاذهم
للبؤس اإلنساني كموضوع لرواياتهم ،إنما القصد منه إلحاق «العار بالبرجوازية ،بدال من
معالجة اآلليات الدالة والظواهر االجتماعية واالقتصادية للحياة المعاصرة ،وال شك أن زوال
نفسه يفكر بطريقة ميكروسكوبية ،وهو معني ببنية المجتمع األساسية ،إنه بالتالي مرتبط
بمواقف الفكر االشتراكي الحقيقية ،لكن اآلخرين من الكتاب الطبيعيين يخفقون في ذلك...
وبشكل تلقائي كان "هنريج مان" على األقل مدركا لهذه الحقيقة ،وربما توجب علينا اعتبار
المدرسة الطبيعية في ألمانيا ،وفي الواليات المتحدة مرتبطة مباشرة مع مبادئ ومثل
الديمقراطية االشتراكية»

()2

ألن كتابها كانوا يدعون إلى العدالة االجتماعية عن طريق الميل

إلى المستضعفين والمطالبة بإعطائهم كامل حقوقهم.
ونتيجة لسقوط الطبيعيين في فخ الحقيقة وحدها وصدق القول في التعبير ورفض أي
تدخل للخيال والذاتية اتهمهم «النقاد باالهتمام فقط بما هو رخيص وقبيح ورديء ،بل حتى
قيمة لهذا االتجاه سببا
التلذذ بنبش رذائل البشرية واالتّجار فيها ،وكانت فعال أول قصة ّ

التهام مؤلّفها "غوستاف فلوبير" قضائيا بكتابة رواية مخلة باآلداب»

()3

كونه قام بفضح

وتعرية أخالق مجتمعه.
( -)1مارك بيرنار :إميل زوال ،ص(.)121
( -)2ميشال زيرافا :الرواية واألسطورة  ،ص(.)21 -20

( -)3ليلى عنان :الواقعية في األدب الفرنسي ،دار المعارف ،القاهرة ،مصر( ،دط)( ،دت) ،ص(.)11
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وعرفت روسيا منذ نهاية األربعينيات وحتى نهاية القرن التاسع عشر بلوغ الرواية أوج
تطورها في أسلوبها وفي ارتباطها بالواقع االجتماعي لتلك الفترة ،فكانت شخصياتها
متغيرة وفق الواقع المعاش وتطوره عبر المراحل التاريخية التي
ومضامينها وأساليبها الفنية ّ

مرت بها روسيا في النصف الثاني من القرن التاسع عشر .فظهر ما يسمى بأدب
الديمقراطيين الثوريين الذي اتّسم فيه أصحابه بنقدهم الالذع لإلقطاعيين والبرجوازيين .كما
صوروا العامة من أبناء الشعب من أهالي القرية وفقراء المدينة .فنجد " تورغنيف" الذي أرخ
في رواياته للحياة الروسية ما بين األربعينات والسبعينات من القرن التاسع عشر «يستعرض
في روايته شخصيات "الالمنتين" في األربعينات ،ويقدم أفضل تجسيد فني لها في شخصية
"رودين" في روايته التي تحمل االسم نفسه ،ويصور لنا "روسية الفتية" المرتقية في شخصية
"يلينا ستاخوفا" في روايته "العشية" في الخمسينيات ثم يجسد لنا نموذج األبناء الديمقراطيين
في شخص "بازاروف" في روايته "اآلباء واألبناء" وفي الستينيات والسبعينات يقدم لنا
تورغنيف نماذج الثوار الشعبيين في روايته "األرض البكر"»( .)1ورواياته هذه في مجموعها
تعبر عن ضرورة تغيير حياة الشعب الروسي تغيي ار جذريا بسبب عدم تالؤم النظام
مهمات النهضة القومية الداعية إلى تحرير العمال والفالحين من قبضة
االجتماعي القائم مع ّ

اإلقطاعيين والرأسماليين ولن يتسنى ذلك إال بإسقاط النظام الملكي.

باإلضافة إلى "تورغنيف" هناك روائيين آخرين أمثال «"جيرستين" في روايته "من
المذنب" ( ،)1941التي هاجم فيها نظام القنانة والعالقات القائمة على أساسه...والروائي
"جونتاشروف" في روايته "قصة عادية" ( )1941و"أبلوموف" ( )1928اللتين يعطي بهما
صورة تحليلية للشباب المثقف النبيل وينتقد أفكاره الرومانسية التي تفتقر إلى الطاقة والعمل
وتكتسب وجوده خموال ودعة.
أما الروائيون الذين اتجهوا إلى تصوير حياة الفالح فقد كان في مقدمتهم "جريجوريفتش"
الذي جعل من الحياة اليومية للفالحين والصراعات القاسية في وجودهم اليومي والقرية
( -)1فؤاد المرعي :المدخل إلى اآلداب األوربية ،ص(.)211
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المحاصرة مضمون رواياته "الطرق الزراعية" ( ،)1922و"الصيادون" ( ،)1921و"المهجرون"
(»)1922

()1

التي صورت حالة البؤس والشقاء التي عانى منها الفالح الروسي البسيط.

وكان لـ"تولستوي ودوستويفسكي" دو ار كبي ار في األدب الروسي والعالمي ،فمؤلفات
"تولتسوي" عبرت عن «احتجاج جماهير الفالحين الروس الغفيرة ويأسها بعد أن وجدت
نفسها على حافة التشرد والموت جوعا بعد اإلصالح القيصري ،أما مؤلفات دوستويفسكي
فعبرت عن التناقض في وعي فقراء المدينة وحياتهم ،ففي ظروف نمو الرأسمالية والحالة
الثورية نموا عاصفا عانى هؤالء»...

()2

من كل أشكال الظلم والتهميش ،األمر الذي جعلهم

يفكرون في التغيير الذي يطرح عليهم مشكل البديل االجتماعي وهو الشيء الذي أوقعهم في
حيرة من أمرهم.
وجاءت مؤلفات "تشيخوف" أكثر جرأة في تعرية الواقع الروسي القيصري مبينة «عشية
ثورة ( )1802خواء القوى االجتماعية الهرمة المتمثلة باإلقطاعية المعزولة والبرجوازية
المتوحشة والمثقفين العاجزين عن العمل ،إن جميع هؤالء ال يستطيعون في رأي كاتب
"نسيان الكرز" اإلسهام في بناء الحياة»

()3

كونهم ال يمتلكون األدوات الالزمة لذلك.

وفي أواخر القرن التاسع عشر ازدادت العالقات الرأسمالية في روسيا تطوار ،الشيء
الذي أدى إلى تنشيط الحركة العمالية وانتشار الفكر االشتراكي ،وبرز في رواية هذه الفترة
«موضوع العالقة بين الفرد والمجتمع ليصبح الهدف الرئيسي للروائيين الذين اهتموا بإضاءة
الصور الروحية لإلنسان الروسي لهذه الفترة االنتقالية ،وكان في مقدمة هؤالء الروائيين
الكاتب "تولستوي" في البحث ،واتجه أيضا الروائيون سالنيكوف شيدرين ،وجرين
ميخائيلوفسكي ،ومامين سيرياك ،وباإلضافة إلى ذلك فقد ظهر في هذه الفترة نمط جديد
للشخصية التي تحتج بكل مضمون حياتها ومصيرها ضد النظام القائم ،وكانت هذه
الشخصية الجديدة في روايات جوركي "ڤاما جوردييف" ( )1988-1991و"األصدقاء الثالثة"
( -)1مكارم الغمري :الرواية الروسية حتى أواخر القرن التاسع عشر ،ص(.)100
( -)2فؤاد المرعي :المدخل إلى اآلداب األوربية ،ص(.)211
( -)3المرجع نفسه :ص(.)219

- 20 -

()1
عبرت عن طموحات ورغبة الفرد الروسي في
( . »)1801-1800هذه الشخصيات ّ

المساهمة في الحياة السياسية واالقتصادية للبالد بدحر اإلقطاعيين الرأسماليين.

ومع دخول البروليتاريا إلى مسرح التاريخ نتيجة صراعها الطبقي مع البرجوازية ،فإن
ذلك انعكس على األدب وكانت نتيجته ظهور ما يسمى بالواقعية االشتراكية التي تنسب أبوة
كتابتها في مجال الرواية إلى "مكسيم غورجي" الذي تشهد مؤلفاته على اهتمامه العميق
بأعمال سابقيه والتجديد الذي قام به ،فكتاباته «المبكرة منها ال تشهد خواء النظام االجتماعي
القديم ومعاداته لإلنسان فقط ،بل تكشف أيضا حتمية انهيار العالم القديم وانشاء العالم
الجديد»( ،)2أي العالم االشتراكي الذي يضمن المساواة بين جميع أفراد المجتمع حسب
رؤيته.
قدر «لينين روح
وكانت روايته "األم" تجسيدا حقيقيا ألفكار ومبادئ االشتراكية ،إذ ّ
الحزب والشخصية اإليديولوجية والمهارة الفنية في "األم" ،وقد وصف "غوركي" بأنه أكبر
األم تبدوا تطبيقا للواقعية االشتراكية ،هدفها األساسي خلق
ممثل للفن البروليتاري ،والواقع أن ّ

نموذج فني جديد للشخصية البروليتارية اإليجابية...إذ كانت فكرة انخراط أم بسيطة مسنة في
العمل الثوري ،غير عادية في السنوات األولى من القرن العشرين ،)3(»...إذ أن مبادئ
االشتراكية لم يتم تبنيها بعد في المجال األدبي .والشيء الذي يريده "غوركي" من وراء
العجوز هو الدفع بالفئة الشبانية إلى االنخراط في الحركة البروليتارية على أساس أنهم هم
من يمثلون مستقبل روسيا ضد الرأسمالية وكل أشكال استغالل اإلنسان ألخيه اإلنسان.
وما يالحظ في روايات االشتراكيين التأكيد الدائم على «النزعة اإلنسانية ابتداء من
مكسيم غوركي وانتهاء بنقاد معاصرين مثل :يوري بورييف الذي يؤكد أن اإلنسان ال يكبر
خارج اإلنسانية" :ليس هناك تقدم خارج اإلنسانية ،وال وجود إلنسانية خارج التقدم
االجتماعي ،ومن أفضل هذه األمثلة على هذه النزعة...قصص شولوخوف (الدون الهادئ)
( -)1مكارم الغمري :الرواية الروسية حتى أواخر القرن التاسع عشر ،ص(.)104
( -)2فؤاد المرعي :المدخل إلى اآلداب األوربية ،ص(.)222

( -)3حسام الخطيب :محاضرات في تطور األدب األوربي ،ص(.)108
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و(مصير إنسان) ،و(األراضي البكر) ،وقصة تفاردوفسكي (آفاق بعيدة) ،و(اإلنسان)
لميازيلتس ،و(محكمة الذاكرة) ألساييف»

()1

التي عبرت عن الطبقة المسحوقة في المجتمع

الروسي وأعطتها األولوية في بناء الدولة.
وفي فرنسا نعثر على بعض الروائيين مثل" :مارلو بونتي ،وسيمون دي بوفوار ،وجان
بول سارتر ،وألبير كامي" ممن تميزوا بالنزعة المناوئة للبرجوازية إذ أثار هؤالء «مشكلة
اإلنسان المصيرية ضمن واقعه المعاش ،ومن هنا كان الرفض الشامل للمجتمع البرجوازي
القائم على التعصب والحواجز الدينية والقومية والطبقية واللونية ،وكان النطق باسم اإلنسان
المسحوق في كل مستوى من مستويات الحياة البرجوازية»...

()2

شعارهم األساسي ،لكن ما

يعاب على البعض منهم هو أن إنسانيتهم هذه ال تتعدى حدود أوطانهم ،وهذا ما يظهر جليا
في موقف "كامي" من قضية الثورة الجزائرية واستقاللها.
أما في أمريكا الجنوبية فقد اشتهر "غابرييل غارسيا ماركيز" في رواياته بدفاعه عن حرية
وسعادة شعوب أمريكا الالّتينية ،إالّ أنه «ال يحشر في زمرة الكتاب الملتزمين أو الموكلين
بالتبليغ السياسي ،إن التزامه بقضية اإلنسان هي أكثر دقة وشمولية من هذا ولربما التجأ في
أعماله الختيار لحظات الهدنة النادرة في قارته ،ألنها اللحظات الوحيدة التي يتأمل فيها
خفوت الدم الفائر ،إنها اللحظات الوحيدة بالنسبة للكاتب التي يتمكن فيها من افتقاد
الضائعين والمتشردين»

()3

وذلك عن طريق استرجاع ذكرياتهم ومآسيهم.

وتعتبر روايته "مائة عام من العزلة" التي دارت أحداثها حول قرية تدعى (ماكوندو)
أشهر رواياته على اإلطالق ،حيث اعتبرها النقاد «كولمبيا بأكملها ،لكن ماكوندو وهي أيضا
بقعة في العالم ،إنها تقترب من صورة أمريكا الالّتينية ،بل هي كثنائية كبديل لهذا العالم

( -)1حسام الخطيب :محاضرات في تطور األدب األوربي ،ص(.)101
( -)2المرجع نفسه :ص(.)121
( -)3بيلينيو أبوليو مندو از :غابرييل غارسيا ماركيز رائد الواقعية السحرية( ،ت) :عبد اللّه حمادي ،المؤسسة الوطنية للكتاب
الجزائر( ،دط)  ، )1891( ،ص(.)11
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بأسره»

()1

المملوء بمختلف أنواع األنظمة الديكتاتورية المتسلطة ،وبأبشع صور االستغالل

والصراعات ،والحروب الدموية التي خلفت الكثير من الضحايا األبرياء.
ولعل عبقريته هذه في اإلبداع ما هي إال نتاج طبيعي «لمحلول وراثي شارك في عملية
صهره ونضجه روافد متعددة ما بين إفريقية وأندلسية عربية إلى هندية في القدم إلى تيارات
الحداثة والمعاصرة والتي ما انفكت تجتاح قارته منذ وطأها الغزاة اإلسبان ،إنها بؤرة
انصهرت فيها بوتقتها العقالنية المنطقية بالمثالية الخرافية مع الغنائية الملتهبة ،إنه عالم
تتحد فيه عناصر الجمال الطبيعية المتوحشة مع عزلة الكائن البشري المنعدم المصير ،فجاء
دوره ليكمل إشكالية المعادل الموضوعي لتلك األجواء المفعمة بالسحرية والغرابة»

()2

المرتبطتين في األصل بواقع اإلنسان الجريح الذي يعاني من ويالت الحكم واالقتتال الدموي
الرهيب.
أما فيما يخص الوطن العربي فظهور الرواية فيه ارتبط بعاملين أساسيين «أحدهما ،أثر
كل من مصر ولبنان في نشأة هذا الجنس األدبي سواء في درجة التأثر بالغرب ،أو التأثير
في األقطار العربية ،أما العامل اآلخر فهو أن تطور الفن الروائي ارتبط في تطوره بتطور
االتجاه القومي العربي ونضجه أكثر من أي عامل آخر»( ،)3ألنه كان هو الحافز األكبر في
إنجاز النصوص الروائية العربية فمعظمها عبرت بوضوح عن تاريخ هذه األمة وأصالة
انتمائها العربي وعن مقوماتها التي تجعل منها مجتمعا له خصوصياته التي تميزه عن الغرب
والمجتمعات األخرى .وما ميز الرواية العربية في مراحلها األولى سيطرت الرؤية الرومانسية
عليها ،ففي الفترة الممتدة من ( 1814إلى  )1844كانت الروايات الرومانسية تسير في
اتجاهين متوازيين:

( -)1بيلينيو أبوليو مندوزا :غابرييل غارسيا ماركيز رائد الواقعية السحرية ،ص(.)21
( -)2المرجع نفسه :ص(.)12
( -)3مصطفى عبد الغني :االتجاه القومي في الرواية ،مجلة عالم المعرفة( ،ع ،)199المجلس الوطني للثقافة والفنون
واآلداب ،الكويت ،)1819( ،ص(.)20
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«األول :الرواية االجتماعية :التي تستلهم أحداثها من المجتمع الذي يعيش فيه الكاتب...
كما نجد في روايات هيكل والمازني ،وتوفيق الحكيم ،ومحمود تيمور ،وطه حسين والعقاد.
اآلخر :الرواية التاريخية :والتي تستوحي موضوعها من التاريخ...كما نجد في أعمال
جورجي زيدان ،وفريد أبو حديد وعلي باكثير ،وسعيد العريا ،وعلي الجارم ،ونجيب محفوظ،
وعبد الحميد جودة السحار وغيرهم»

()1

من الذين جعلوا التاريخ العربي اإلسالمي مصد ار

لكتابة نصوصهم.
إن ارتباط الرواية العربية الفنية بالمجتمع ظهر جليا في باكورتها "زينب" التي صور
فيها مؤلّفها "هيكل" الريف المصري «بعاداته وتقاليده ،وبساطة أهله ومحاسن حياتهم،
ومساوئها وماران عليها من اعتقادات في الجن والشياطين ومشايخ الطرق ،ونقل ذلك هيكل
نقال دقيقا ،بحيث تمثل قصته واقع حياة الريف المصري في أول القرن تمثيال صادقا ،ونراه
كثير لينقد هذا الواقع وما فيه من نظم اجتماعية غير متسقة وخاصة من حيث
ا
يقف
الزواج»...

()2

الذي كان خاضعا للضغوطات األسرية ،فالمرأة ليس لها الحق في إبداء رأيها

حول من تتزوج.
وبعد هزيمة ( )1849عرف النص الروائي العربي جرأة كبيرة في مالمسة الواقع
االجتماعي ،ويتجلى ذلك في رواية "القاهرة الجديدة" و"الثالثية" لنجيب محفوظ ،فهي «تصل
إلى االنتماء االجتماعي ،وتدخل في تركيبه الداخلي لتقدم نماذج حية ،تتفاعل بالتجربة
اإلنسانية وتصل بها إلى معنى االلتزام من خالل االنتماء إلى حركة المجتمع التي تتجسد
في شخصيتين رئيسيتين من ثالثيته ،فهمي عبد الجواد الذي يقدم حياته في النضال الثوري
العارم الذي خاضه الشعب المصري في لهب ثورة ( ،)1818هذا النموذج ال يتأكد إال مع
نموذج شقيقه كمال عبد الجواد»

()3

المناقض تماما لتوجه شقيقه ،فالرواية حددت طرفي

( -)1طه وادي :الرواية السياسية ،دار النشر للدراسات العربية ،القاهرة ،مصر( ،ط ، )1881( ،)1ص(.)19
( -)2شوقي ضيف :األدب العربي المعاصر في مصر ،دار المعارف ،مصر( ،ط( ،)10دت) ،ص(.)212 -214
( -)3إلياس خوري :تجربة البحث عن أفق ،مقدمة لدراسة الرواية العربية بعد الهزيمة ،منظمة التحرير الفلسطينية ،مركز
األبحاث ،بيروت ،لبنان( ،دط) ،)1814( ،ص(.)12
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الصراع األساسيين في المجتمع العربي تحديدا المصري بتبيان هوية األخوين االجتماعية
والسياسية ،كما عرضت حالة المجتمع وموقع وموقف السلطة الحاكمة من الصراع بين
القوتين اللّتين يمثالهما الشقيقين «"اإلخوان المسلمون" بما يمثلون من سلفية و"الشيوعيون"
القوتين لم
بما يمثلون من عصرية ومستقبلية ،والسلطة اآلن في الوسط منهما ،إال أن أيا من ّ

القوة بحيث يستطيع السيطرة ،ولهذا فالطبيعي أن تعتقل
يستطع بعد الوصول إلى درجة من ّ

الشرطة االثنين معا»

()1

على أساس محاولة زعزعة االستقرار الداخلي.

وحاول حليم بركات في روايته األولى "ستة أيام" «كتابة وثيقة اجتماعية ،تنطلق من
معاناة بطله سهيل ،للصراع الذي تخوضه مدينة دير البحر ،والذي ينتهي في ستة أيام،
بهزيمة ساحقة بسبب تداخل حالتين :الخيانة الداخلية والعربية وعدم القدرة على التحديث
والتنظيم حول هاتين الحالتين نعايش سهيل وهمومه وقضاياه ،فهو يحب مدينته ويحب شعبه
يحاول المستحيل في سبيل الثورة ،فتتحول ثورته إلى مجرد ثورة شخصية»...

()2

انتهت

بفشلها وبالدمار الكارثي لمدينتة التي عاش فيها.
هكذا ظلت الرؤية الواقعية سمة الرواية العربية طيلة الفترة الممتدة من سنة ()1844
حتى سنة ( ،)1811وروائيو هذه الحقبة معظمهم كتبوا في «إطار ما يمكن أن يسمى
بالواقعية التقليدية"...واقعية نقدية" تعني بنقد المجتمع من أجل اإلصالح والنهضة والتقدم من
خالل تقديم نماذج إنسانية مأزومة تعكس حركة المجتمع وبعض قضايا الواقع»...

()3

المحلي

للمجتمعات العربية التي تعاني من االستعمار والتخلف واالستبداد والصراع الداخلي حول من
يحكم وتصوير كل مظاهر البؤس والفقر.
وشكلت هزيمة ( )1811صدمة كبيرة في نفسية المواطن العربي إذ أصبح يشعر بخيبة
األمل كما فقد الثقة في من يحكمونه فأصبح عقله مشوشا وتجلى ذلك في «إفراز قطاع
عريض من قطاعات الرواية العربية الحديثة ما بعد (" :)1811رواية المنفى" و"رواية الغربة
( -)1محمد كامل الحطيب :الرواية والواقع ،ص(.)12
( -)2إلياس خوري :تجربة البحث عن أفق ،ص(.)11
( -)3طه وادي :الرواية السياسية ،ص(.)18
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أو االغتراب" و"رواية الهجرة" و"رواية الشرق والغرب ""،رواية (صراع أو لقاء) الحضارات" أو
لنقل "روايات اآلنا واآلخر" بصفة عامة»( ،)1أو ما يمكن أن نقول عنها بأنها تمثل انهزام
الذات العربية المشردة التائهة المش ّككة في مصيرها.
ومعظم الروائيين الذين كتبوا بعد الهزيمة انطلقوا من رؤية واقعية جديدة تميزت بعدة
سمات فنية أهمها :استلهام بعض تقاليد القص والحكي العربي القديم وتقديمها في صورة
تفوق الوعي األيديولوجي على
إنسانية مسحوقة أو تعيش على هامش المجتمع إلى جانب ّ
الوعي الجمالي

()2

ألن الروائيين كان همهم الوحيد هو إيصال أفكارهم للقارئ ال غير.

ولعل رواية" تيسير سبول" "أنت منذ اليوم" تمثل صورة صادقة لواقع المبدع العربي
ومجتمعه في آن واحد بعد هزيمة ( ،)1811فهي تبدأ «بكامي ار تتجول بين المنزل والشارع،
تلتقط جميع الت فاصيل ،وتخلف وراءها شعو ار حادا بالغربة ،الوحدة هي ما يوحد هذه
التفاصيل "عربي" بطل الرواية ،الذي هو متفرج وبطل في وقت واحد ،بطل في الرواية ألنه
يتعرض للكوابيس بشكل مباشر...ومتفرج ألنه ال يشارك في صناعة أحداث الرواية ،إنه
تماما كالقارئ العربي الذي كان داخل الحرب ،الهزيمة ،وخارجها في آن ،هذا اإلصرار على
الغربة العامة هو أول ما يواجهنا في الرواية»( ،)3فتقبل الهزيمة وما أحدثته ليس باألمر
السهل كونها ش ّككت المثقف العربي في مستقبل وطنه الجريح الذي ليس باستطاعته مجابهة
الحلفاء واسرائيل.
وتطرح روايات "حنا مينة "في الخالص من هذا البؤس تبني التوجه االشتراكي كحل
لكل األزمات التي يتخبط فيها وطنه األم سورية الذي يمثل نموذجا لكل األقطار العربية،
فرواياته هي « المحاولة الوحيدة المتكاملة في أدبنا المعاصر للوصول إلى لحظة الممارسة
الثورية في وسط الطبقة العاملة ،ومينة الذي استطاع في روايته "الشراع العاصفة" أن يصل
( -)1محمد الشحات :سرديات المنفى ،الرواية العربية بعد عام ( ،)1811دار أزمنة ،عمان ،األردن( ،ط،)2001( ،)1
ص(.)12
( -)2ينظر طه وادي :الرواية السياسية ،ص(.)91 -90

( -)3إلياس خوري :تجربة البحث عن أفق ،ص(.)11 -12
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إلى القدرة على تمثل التجربة الشعبية المشخصة في "الطروسي" انتقل في تجربته الروائية
إلى التعامل مع أفق هذه التجربة ،دمج المثقف البرجوازي بالممارسة الجماهيرية في روايتيه
"الثلج يأتي من النافذة ،وشمس في يوم غائم"»( .)1وأبطاله الواقعيون في هذه النصوص
جميعهم يغرسون أقدامهم عميقا في تربة بالدهم ،في بيئتهم االجتماعية ،ويبحثون عن أبواب
الثورة القادمة التي تم ّكنهم من الحرية التي ينشدونها ،غير أن رؤية العالقات بهذا الشكل
كون.
الواضح ال يمكن أن تتم في مجتمع ال تزال طبقاته في مراحل التمايز والت ّ

إن معظم روائيي هذا الجيل تتشكل إبداعاتهم في «واقع اجتماعي ملبد بالعواصف

واألعاصير والزالزل والبراكين ،ال أمل في وحدة قومية...أو استقالل وطني...أو عدالة
اجتماعية ...أو ديمقراطية حقيقية .من أجل ذلك كله نجد أن معظم كتّاب الرواية يتوجهون
بجرأة نحو كشف مواطن السقوط ومراكز العفن في الواقع»

()2

سواء كان سياسيا أو اجتماعيا.

أما في الجزائر فإن الكتابة الروائية فيها لم تعرف االلتحام بالواقع المحلي والتعبير عنه
إال بعد أحداث الثامن ماي ( ،)1842وقد ظهرت هذه القدرة على «التالؤم مع تأزمات الواقع،
ورصدها بشكل واقعي في الرواية الجزائرية ذات التعبير الفرنسي ،وقبلها بقليل عند بعض
المتجزئرين ،)3(»...ثم تطورت هذه الرؤية مع جيل الخمسينيات من األدباء الفرنسيين،
فالرواية الجزائرية التي كتبت في تلك الفترة كانت «واقعية إلى أبعد الحدود على الرغم من
التناقضات التي كانت تصاحب هذا التطور ،و واقعيتها جاءت نتيجة لكونها كانت خاضعة
لشروطها الموضوعية ،تلك الشروط التي فرضتها ثوراتها ،والتي كانت في أغلبها دموية
تبحث عن صدام حقيقي بين قوى مستعمرة بكل ما لها من أجهزة ،وثقافة ،وبين شعب يتلمس
شخصيته»

()4

ويبحث عن حريته المفقودة.

( -)1إلياس خوري :تجربة البحث عن أفق ،ص(.)91
( -)2طه داي :الرواية السياسية ،ص(.)91
( -)3واسيني األعرج :اتجاهات الرواية العربية في الجزائر ،بحث في األصول التاريخية والجمالية للرواية الجزائرية،
المؤسسة الوطنية للكتاب ،الجزائر( ،دط) ،)1891( ،ص(.)114

( -)4المرجع نفسه :ص(.)111
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وهذا التراث الروائي هو الذي بنى عليه معظم كتّاب ما بعد االستقالل –السبعينيات-
إنجازاتهم التي استهلكت «الرواية الجديدة (الغربية) كما استطاعت أن تدفع االتجاه الواقعي
الجزائري إلى األمام ليصحح من مفاهيمه السابقة عن الواقعية...إذ استطاعت أن تطرح
المجتمع الجزائري للنقاش ،أن تعود إلى الموضوعات التاريخية لتتناول بالبحث اإلبداعي،
حياة األسر الجزائرية في ظل التعاسة التي فرضتها عليها البرجوازية الفرنسية .)1(»...كما
النهج االشتراكي
صورت مختلف الصراعات السياسية الحاصلة في البالد واشكالية اختيار ّ

للنهوض بها في كل المجاالت ،وخطورة التراجع عنه ،وهذا ما ظهر جليا في روايات
السبعينيات والثمانينيات.

وتعتبر روايات التسعينيات صورة حية لواقع الجزائر ،وما حدث فيها من اقتتال دموي
رهيب تقشعر له األبدان ،إذ استدارت الكتابة فيها إلى «فاعل العنف بأشكاله تلتقط مظاهره
ودوافعه التي تأمر بالقمع ،أو التطرف ،أو القتل ،فتتجلى شخصيات العنف وهي تنتقل من
التعصب الفكري إلى القتل معبرة عن موقف ما لجماعة ما تجاه مرحلة تاريخية جاء الروائي
ليعبر عن موقفها في المستوى الفني مع اختالف وجهات النظر باختالف مرجعيات
ّ

الجماعة ،وكذا الكتّاب»( ،)2فكل واحد يكتب حسب توجهه الفكري وحسب رؤيته لمنظور
الصراع الداخلي في البالد.

( -)1واسيني األعرج :اتجاهات الرواية العربية في الجزائر ،ص(.)119
( -)2الشريف حبيلة :الرواية والعنف ،دراسة سوسيونصية في الرواية الجزائرية المعاصرة ،عالم الكتب الحديث ،عمان،
األردن( ،ط ،)2010( ،)1ص(.)212
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I

-1بنية املجتمع الجزائري خالل املرحلة األولى من االستعمار.
-1-1البنية السياسية.
-2-1البنية االقتصادية.
-3-1البنية االجتماعية.
-4-1البنية الثقافية والدينية.
-5-1املقاومات الشعبية.
-2املرحلة الثانية :تشكل الحركة الوطنية.
-3املرحلة الثالثة :إرهاصات العمل التنظيمي املسلح ثم الثورة.
-4مرحلة االستقالل وبناء الدولة.
II

-III
-1أبوة النص الروائي العالمي :الحمار الذهبي لـ "أبوليوس لوكيوس".
-2أبوة النص الروائي العربي :حكاية العشاق في الحب واالشتياق لـ"محمد بن إبراهيم بن
مصطفى باشا".
-3الرواية الرومانسية" :الفتى لرمضان حمود".
-4الرواية اإلصالحية" :غادة أم القرى ألحمد رضا حوحو".
-5الكتابة الروائية في الخمسينيات.
-6الرواية الجزائرية في عهد الحزب الواحد.
-7اتجاهات الرواية الجزائرية في السبعينيات والثمانينيات.
-1-7االتجاه الواقعي النقدي.
-2-7االتجاه الواقعي االشتراكي.
-8الرواية الجزائرية بعد االنفتاح السياس ي.
-9تيمات الرواية الجزائرية بعد االنفتاح السياس ي.
-1-9تيمة املوت.
-2-9أزمةاملثقف في التسعينيات.
-3-9أزمة الكتابة في رواية التسعينيات.

-Iبنية المجتمع الجزائري :
يستغرب المتصفح لتاريخ الوجود الفرنسي في الجزائر تلك القساوة وذلك االضطهاد
والطغيان الذي مارسته فرنسا –الجديدة ،فرنسا الحرية والعدالة والمساواة -الستئصال العنصر
الجزائري ،لكن ذلك االستغراب يزول إذا ما وقفنا على خطابات الساسة الفرنسيين قبل
الحملة ،فهذا وزير الحربية الفرنسية "كليرمون" يصرح أمام مجلس الوزراء في خطاب رسمي
في أكتوبر( )1287قائال« :لعله مع الوقت سيكون من حظنا أن نمدنهم وذلك بجعلهم
مسيحيين»( ،)1وتأكد ذلك يوم أعلن شارل العاشر ملك فرنسا في مارس ( )1238قائال« :أن
التعويض الحاسم الذي أريد الحصول عليه ،وأنا أثأر لشرف فرنسا ،أن يتحولوا بمعونة اهلل
لصالح المسيحية»(.)2
إن الغزو الفرنسي للجزائر كان «حلقة من سلسلة الحروب الصليبية التي شنتها أوربا
المسيحية على العالم اإلسالمي أساسا بسبب الخالفات العقائدية العميقة»( ،)3فكان رفع
الصليب من طرف الجيش الفرنسي يدغدغ مشاعر الشعب الفرنسي وكل أوربا لضمان
المساندة سياسيا واقتصاديا وحتى عسكريا ،ولهذا السبب كانت المقاومة الجزائرية شرسة رغم
البون الشاسع بين القوتين ،فاآللة الحربية الجزائرية الرادعة قد كسرت شوكتها في معركة
نافارين قبل ثالث سنوات  -)1187(-من الغزو ،فبمقابل ارية الصليب رفعت راية اإلسالم،
فكانت المؤسسات الدينية الوطنية في مواجهة االحتالل بعد مغادرة العثمانيين حيث سارعت
الزوايا الصـ ـ ـ ـ ـوفية في عقد اجت ـ ـ ـ ـماع مع زعماء القبائ ـ ـل في ( 82جويلية )1238في تامنفوست
-غرب العاصمة -أين أعلنوا الجهاد والنفير ضد المحتل

()4

فما كان على الطرق الصوفية

الجزائرية «إال أن دقت طبولها وأسفرت عن وجهها للدفاع عن اإلسالم المهدد والمسلمين

( -)1عمار بوحوش :التاريخ السياسي للجزائر ،دار الغرب اإلسالمي ،بيروت ،لبنان( ،ط ،)1117( ،)1ص(.)21
( -)2المرجع نفسه :الصفحة نفسها.
( -)3بشير مالح :تاريخ الجزائر المعاصر ،دار المعرفة ،الجزائر( ،دط) ، )8882( ،ص(.)82
( -)4ينظر المرجع نفسه :ص( .)23
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المتضررين المتضرعين»

()1

فتزعم رجالها المقاومة الشعبية بداية من األمير عبد القادر إلى

بوعمامة مرو ار بالشيخ المقراني ،والشيخ الحداد والشريف بوبغلة ،والال فاطمة نسومر
وجميعهم ينتمون إلى المؤسسة الدينية الجزائرية.
-1بنية المجتمع الجزائري خالل المرحلة األولى من االستعمار:
-1-1البنية السياسية :منذ بداية الحكم العثماني للجزائر في بداية القرن السادس عشر
ميالدي وأوروبا تترصد ضعف أو تراجع العثمانيين لتنقض على الجزائر ،فكان حتما أن
يواجه ذلك بقوة عسكرية يقظة ومجهزة ،فعمل العثمانيون على بناء أسطول بحري ذا سمعة
وهيبة في البحر المتوسط ،فكانت قوة الدولة الجزائرية إبان التواجد العثماني «مستمدة من
وجود جيش بحري بلغت قوته في عهد الريس حميدو ما يقرب  088قطعة حربية يعمل على
متنها مابين  38ألف و 88ألف بحار»(.)2
لقد كان هذا األسطول شوكة أرقت األساطيل والق ارصنة األوربيين ،إذ ساعد على صد
القراصنة خاصة على مهاجري األندلس واألساطيل األوربية على مدن المغرب قاطبة ،كما
طرد اإلسبان من عديد المدن المغاربية ،وكان سدا منيعا لردع الحمالت الصليبية على ديار
اإلسالم ،وتمكن قادته من فرض الجباية على السفن التجارية التي تمر في البحر األبيض
المتوسط وتحصيل أموال كبيرة لخزينة الدولة الجزائرية(.)3
وتعتبر معركة "نافارين" سنة ( )1287بين األسطول العثماني بمساعدة األسطول
الجزائري ضد التحالف األوربي –فرنسا وانجلت ار وروسيا-الحدث األكبر في تغير موازين القوة
حيث انهزم العثمانيون وتحطم ثلثي األسطول المشترك وقتل الكثير من الجنود ،فدب
الضعف في الدولة( .)4ولم يعد ذلك األسطول قاد ار على القيام بمهامه السابقة ،فاستغلت
( -)1أبو القاسم سعد اهلل :الحركة الوطنية الجزائرية( ،ج ،)1188 -1238( ،)1دار الغرب اإلسالمي ،بيروت ،لبنان،
(ط ،)1118( ،)1ص(. )812
( -)2عمار بوحوش :التاريخ السياسي للجزائر ،ص(.)72
( -)3ينظر المرجع نفسه :ص(.)77 -72
( -)4ينظر مبارك الميلي :تاريخ الجزائر في القديم والحديث( ،ج ،)3مكتبة النهضة الجزائرية ،الجزائر( ،دط)( ،دت) ،ص
(.)381 -388
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فرنسا حادثة المروحة وأعلنت الحرب على الجزائر ،واستسلم الداي حسين وأمضى معاهدة
االستسالم في  80جويلية  1238التي لم يحترمها الفرنسيون منذ اليوم األول ،فانهار الجيش
اإلنكشاري ،وتفككت الوحدة السياسية للبالد بسقوط رمزها الداي حسين وغدت البالد وكذا
العباد بال راع.
-2-1البنية االقتصادية :كان االقتصاد الجزائري في العهد التركي قائما على ما يدره نشاط
األسطول البحري من أموال الجباية ،إذ كان يدر على خزينة الدولة أمواال كثيرة من الرسوم
الجمركية ،وغنائم الحرب والفدية من تحرير األسرى والعبيد...باإلضافة إلى موارد أخرى
داخلية مثل الزكاة والخراج والعشور والالزمة –ضريبة يدفعها الشعب كمساهمة في نفقات
الجيش-لكن بعد انهيار األسطول تراجعت الموارد الخارجية كثي ار حتى انعدمت عشيت
االحتالل.
أما فيما يخص الشعب فإن معظمه كان يعمل في الزراعة التي كانت تدر عليه
مدخوال جيدا خاصة زراعة الحبوب التي كانت تصدر ألوروبا ،ونسبة أخرى ضئيلة تعمل في
التجارة المحتكرة من طرف اليهود وقليل من األتراك.
وبعد االحتالل صار الشعب يعيش حالة من الفقر المدقع نتيجة تجريده من ثروته
الوحيدة التي كان يقتات منها وهي األرض ،فصودرت ووزعت على المعمرين ،فأصبح أهل
البلد يعملون عندهم بالخمس وأقل من ذلك ،أما خزينة الدولة «فقد نهبت من الجنود المحتلين
وصودرت خي رات الخزناجي وحملت في خمس بواخر إلى فرنسا ،وتتمثل كما نقلته بعض
المصادر في أكثر من سبعة أطنان من الذهب ،وحوالي  118أطنان من الفضة باإلضافة
إلى الماليين المملينة من الفرانكات»

()1

فلم يعد بذلك في خزينة الدولة أي يشيء.

-3-1البنية االجتماعية :كان سكان الجزائر في عهد العثمانيين يتشكلون من فئتين ،هما:
أهل المخزن :وهم الطبقة الحاكمة ذات األصول التركية ،وتتكون من عسكريين وموظفينمدنيين وأصحاب االمتيازات وكبار المالكين.
( -)1عمار بوحوش :التاريخ السياسي للجزائر ،ص(.)188
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الرعية :وهم عامة الشعب الذين يمكن ألهل المخزن استخدامهم ،ويتفرع منهم الكراغلة،وهناك قسم آخر من غير المسلمين وهم األوربيون واليهود الناشطين في التجارة( ،)1وكان
مجموعهم حسب بعض التقديرات «بين ثالثة وثالثة ونصف مليون»( .)2ومع السنوات األولى
لالحتالل والهجرة المكثفة للمعمرين تزايد عدد الوافدين الجدد ورافقه تناقض عدد السكان
األصليين بفعل الحرب واألمراض واألوبئة القاتلة ،فقد تقلص عدد السكان.
وبعد حوالي «خمسة عشر سنة من االحتالل ،أي سنة (1180م) وصل إلى مليوني
نسمة فقط»( ،)3وان أهم عنصر في تراجع عدد السكان هو الهجرة الفردية والجماعية
للجزائريين إلى المشرق ،إلى درجة أنها صدمت أحد الكتاب الفرنسيين بوصفه إياها بأنها
«الهلع الحقيقي ،إنه يوشك أن يكون وباء أخالقيا»(.)4
وازداد هذا النزيف الديموغ ارفي مع صدور مرسوم الخدمة العسكرية اإلجبارية على
الشباب الجزائريين سنة (1118م) ،إذ هاجرت عائالت بأكملها ،وكانت أشهر هذه الهجرات
تلك التي انطلقت من تلمسان ،حيث غادرت التراب الوطني أكثر من ألف و مائتي عائلة.
-4-1البنية الثقافية والدينية :كانت المساجد المكان األكثر استقطابا للجزائريين عشية
االحتالل سواء للعبادة أو للتعليم ،فأثمر ذلك على نسبة تعليم تفوق %18من الشعب ،لذا
عمدت فرنسا إلى محاربتها ومحاصرتها فيوم وطأت أقدامها التراب الوطني «كان في مدينة
الجزائر وحدها  182مسجدا ،ولما استقلت البالد لم يبق فيها سوى  2مساجد ،وكان مصير
الباقي أن حولت إلى كنائس وثكنات واصطبالت»( ،)5ومنها ما هدم أيضا ،وشمل الهدم
أيضا دور النساخين إذ أمر «الجنرال كلوزيل بتهديم محالت تدعى القيصرية كانت تبيع
الكتب التي هي أدوات الحضارة...إن هذا السلوك يدل على أن هذا الجنرال بدال من أن
( -)1ينظر مبارك الميلي :تاريخ الجزائر القديم والحديث ،ص(.)818
( -)2عمار بوحوش :التاريخ السياسي للجزائر ،ص(.)72
( -)3مزيان سعدي :جرائم فرنسا في الجزائر ،دار هومة ،الجزائر( ،دط) ،)8880( ،ص(.)10
( -)4أبو القاسم سعد اهلل :الحركة الوطنية الجزائرية( ،ج ،)1138 -1188( ،)8دار الغرب اإلسالمي ،بيروت ،لبنان،
(ط ،)1118( ،)1ص(.)111

( -)5محمود شاكر :التاريخ اإلسالمي( ،ج ،)18المكتب اإلسالمي ،بيروت ،لبنان( ،ط ،)1112( ،)8ص(.)830
- 33 -

يعمل على تزويدنا بنور العلم والحضارة ،كان ينوي إغراقنا في الظلمات والجهل»( ،)1فأصبح
الشعب باإلضافة إلى االضطهاد في األبدان فريسة للجهل واألمية ،وكذا التنصير ،فقد
استغل القساوسة والرهبان األوربيون هذه األوضاع فعمدوا إلى ابتزاز الناس في دينهم بلقمة
الخبز.
-5-1المقاومات الشعبية :لم تنعم فرنسا بالراحة منذ أن نزل جيشها بسيدي فرج ،إذ تتالت
الثورات واالنتفاضات الشعبية ،وهب الشعب فرادى وجماعات حاملين راية الجهاد بزعامة
شيوخ الزوايا والقبائل ،مثل مقاومة مصطفى بومزراق ،واألمير عبد القادر ،وأحمد باي
والمقراني...وغيرهم ،فـ«بالرغم من قلة اإلمكانات المادية لهؤالء الثوار استطاعوا أن يصمدوا
أمام جيش فرنسي منظم وقوي»

()2

أظهروا فيها مقاومة شديدة رغم العقوبات الفردية

والجماعية القاسية التي كانوا يتعرضون لها.
-2المرحلة الثانية :تشكل الحركة الوطنية
نتيجة لعدم جدوى الوسائل العسكرية بفعل قوة المحتل والحصيلة الثقيلة التي تعرضت
لها المقاومة الشعبية من قتلى وقوانين استثنائية جائرة ،لجأ الجزائريون إلى النضال بأسلوب
آخر مسموح وميسور صاحب نهضة ثقافية في الوالدة تمثلت في ظهور حركة "الجزائر
الفتاة" والصحف اليومية واألسبوعية المستقلة نوعا ما عن السلطات االستعمارية والنوادي
والجمعيات الثقافية.
وكانت حركة "الجزائر الفتاة" أول نواة فعلية للحركة الوطنية ،بدأت نشاطها وسطع
نجمها مع بداية القرن العشرين ،واشتهرت وذاع صيتها وكسبت ثقة الجزائريين باستماتتها في
مناهضة قانون التجنيد اإلجباري ،وكان منهجها يهدف إلى «تحرير البالد بطرق شرعية
سياسية ،مستعملة في أغلب األحيان وسائل غربية»

()3

تمثلت في النضال السياسي.

( -)1حمدان خوجة :المرآة( ،تع) :محمد العربي الزبيري ،الجزائر عاصمة الثقافة العربية ،)8887( ،ص(.)877
( -)2عمار عمورة :موجز في تاريخ الجزائر ،دار ريحانة ،الجزائر( ،ط ،)8888( ، )1ص(.)138
( -)3أبو القاسم سعد اهلل :الحركة الوطنية( ،ج ،)8ص(.)12
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وبعد الحرب العالمية األولى ظهر النشاط الكبير لألمير" خالد" ،خاصة في مشاركته
في االنتخابات وفوزه أكثر من مرة فيها ،والتفاف الشعب حوله إلى أن تم نفيه سنة (1180م)
ألنه كما قال عنه توفيق المدني« :كان صريحا أقصى درجات الصراحة صلبا في الحق وال
يلين وال يعترف بوجوب المرونة السياسية ،يحسن قيادة الجموع وال يحسن قيادة األفراد وكان
ذلك من أهم أسباب فشله».

()1

وقبل مغادرته الجزائر أوصى زمالءه بعدم االختالف ونبذ الفرقة على جمعيات
متصارعة ،وأوصاهم باالنضمام إلى التكتالت اليسارية الفرنسية التي كانت تظهر ليونة تجاه
القضية الجزائرية.
وفعال نشأ ضمن رحم الفكر الشيوعي حزب "نجم شمال إفريقيا "في فرنسا سنة
(1182م) ،وكانت سياسته في البداية الدعوة إلى المساواة العاجلة بين الج ازئريين واألوربيين
في الجزائر ،ثم مع الوقت أصبح يطالب باالستقالل التام( ،)2وكان قائد هذا الحزب وزعيمه
الروحي "مصالي الحاج" الذي قاده في النضال السياسي تحت تسميات مختلفة" ،حزب
الشعب الجزائري ،حركة انتصار الحريات الديمقراطية" ،ومن ثمة المنظمة الخاصة التي
فجرت الثورة.
ومن وجوه الحركة الوطنية أيضا "جمعية العلماء المسلمين الجزائريين" المعتمدة رسميا
سنة (1131م) بزعامة الشيخ "عبد الحميد بن باديس" ،التي اتجهت منذ نشأتها إلى العمل
على غرس الروح الوطنية في نفوس الشباب الجزائري ،وتعليمهم لغة آبائهم وترسيخ
شخصيتهم عبر تعريفهم بتراثهم العربي اإلسالمي الصحيح ،فكانت لها بذلك «قاعدة شعبية
ال مثيل لها في تاريخ الجزائر»( ،)3تحققت لها بفضل قادتها النشطاء الذين غطوا جميع ربوع
الوطن رافعين شعار "اإلسالم ديننا والعربية لغتنا والجزائر وطننا".

( -)1عمار بوحوش :التاريخ السياسي للجزائر ،ص(.)887
( -)2ينظر أبو القاسم سعد اهلل :الحركة الوطنية( ،ج ،)8ص(.)818
( -)3عمار بوحوش :التاريخ السياسي للجزائر ،ص(.)888
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لقد أدرك هؤالء المصلحون «أن العمل يجب أن يقوم على التربية اإلسالمية من جديد
واعادة البناء من البداية ،وتكوين القاعدة الصلبة التي يمكن أن يقوم عليها الجهاد في
المستقبل ،وهذا هو المنطق الذي يجب البدء به ،مع عدم إهمال الصراع السياسي
يتجز من العمل اإلسالمي»(.)1
أ
والتنظيمي ،فكالهما جزء ال
ومن نشطاء الحركة الوطنية نجد أيضا دعاة اإلدماج بزعامة "فرحات عباس" الذي قال
يوما :أنني بحثت عن األمة الجزائرية في المقابر فلم أجدها ،بمعنى أنه بحث عنها في
التاريخ فلم يعثر عليها ،هذا التيار كان يطالب بالمساواة التامة بين الجزائريين واألوربيين
ودمج الجزائريين في المجتمع الفرنسي ،فهو لم يدع إلى االستقالل ،ولكن االعتراف بالوجود
الجزائري تحت راية الجمهورية الفرنسية.
لقد عرف النصف األول من القرن العشرين ديناميكية جديدة في المجتمع الجزائري،
وهو النضال السياسي الذي يعتمد على إنتاج أفكار وسياسات متباينة الرؤى اتجاه المستعمر،
والناظر إلى هذه المقاربات يجد أنها فسيفساء ملونة بعدد ألوان الطيف «فقد ظهرت جماعات
وأحزاب مخت لفة من أقصى اليمين إلى أقصى اليسار ،كان مقد ار لها أن تقود الحركة الوطنية
إلى انفصالها النهائي عن فرنسا سنة (1108م)».

()2

-3المرحلة الثالثة :إرهاصات العمل التنظيمي المسلح ثم الثورة
مرة أخرى كان الجزائريون وقودا لحرب كونية ثانية ( )1180 -1131في أوربا حيث
اقتيد اآلالف من أبناء هذا الوطن إلى جبهات القتال في أوربا ،بالتحديد إلى فرنسا لتحريرها
من النازية فقاتلوا بتفان فالحلفاء قد نزلوا بالجزائر في ( 82نوفمبر 1188م) وأعلنوا مبادئ
الحرية ،وحق تقرير المصير ،فالتم زعماء الحركة الوطنية في مؤتمر جامع وخرجوا ببيان
صاغه فرحات عباس ،كان أبرز ما جاء فيه إلغاء النظام االستعماري واالعتراف بالشخصية
الجزائرية ،وحرية ممارسة الشعائر الدينية وتعليم اللغة العربية والمساواة بين جميع السكان،

( -)1محمود شاكر :التاريخ اإلسالمي( ،ج ،)18ص(.)882

( -)2أبو القاسم سعد اهلل :الحركة الوطنية( ،ج ،)8ص(.)887
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وقدم هذا البيان إلى قادة الحلفاء والسلطات الفرنسية( ،)1فكان الجواب مجازر ( 82ماي
1180م) ،فلما خرج العالم كله محتفال بهزيمة النازية والفاشية وانتصار الحلفاء «استنفرت
فرنسا في الجزائر جيوشها الثالثة البرية والبحرية والجوية وميليشيات المستوطنين والشرطة
والدرك والفيلق األجنبي القتراف مجزرة رهيبة دامت إلى أوائل جويلية راح ضحيتها ما بين
 80ألف إلى  188ألف ضحية»( ،)2فشكلت هذه المجازر صدمة في نفوس الجزائريين
والحركة الوطنية ،ومن هنا بدأ يدب الشقاق في صفوف المناضلين بين من كان يرى ضرورة
االستعداد العاجل للعمل المسلح ،وبين من كان يدعو للتريث.
وفي عام ( )1182عمدت السلطات الفرنسية إلى التهدئة وسمحت بعودة األحزاب إلى
النشاط ،ونظمت انتخابات عديدة زورت كلها ،وأعلنت عن القانون األساسي وهو دستور
الجزائر الذي لم يختلف كثي ار عن القوانين السابقة إال في جزئيات صغيرة فقط.
كما عرفت هذه الفترة مواصلة "حزب الشعب" لنضاله إذ تبنى لنفسه تسمية أخرى هي
"حركة انتصار الحريات الديمقراطية" وكان ذلك في «نوفمبر (...)1182فقد جمعت هذه
الحركة بين أسلوب العمل السياسي وأسلوب العمل العسكري لحل القضية الوطنية»

(.)3

وطالب هذا الحزب بالتصفية الفورية للنظام االستعماري ،وفي «مؤتمره الثاني الذي انعقد
سنة ( ،)1108وضع برنامجا اجتماعيا واقتصاديا بغياب "مصالي الحاج" ،وعندما أطلق
سراح "مصالي الحاج" أعاق تحقيق هذه الق اررات االجتماعية واالقتصادية للحزب ،ووقف
ضد األكثرية في اللجنة المركزية للحزب ،وهذا أدى إلى انشقاق المركزيين عن المصاليين،
فوجدت المنظمة السرية ( )OSالحل للخروج من األزمة باتحاد المناضلين النشيطين من أجل
استقالل الجزائر ،وقد تكونت هذه المنظمة سنة تأسيس الحزب عام ( ،)1187فلم ينظم
أعضاء المنظمة ال إلى المصاليين وال إلى المركزيين ،بل شكلوا تيا ار ثالثا عرف باسم "اللجنة
( -)1ينظر محمود شاكر :التاريخ اإلسالمي ( ،ج ،)18ص(.)820 -828
( -)2بشير مالح :تاريخ الجزائر المعاصر ،ص(.)802
( -)3محمد األمين الزاوي :الرواية الجزائرية المكتوبة باللغة الفرنسية ،رسالة ماجستير بإشراف د/حسام الخطيب ،قسم اللغة
العربية ،جامعة دمشق ،سورية ،)1984 -1983( ،ص(.)121
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الثورية للوحدة والعمل" ومنها تشكلت "لجنة التسعة"...التي كونت جيش التحرير الوطني ،ثم
أعلنت قيام جبهة التحرير الوطني في الفاتح من نوفمبر (.)1(»)1108
ونتوقف هنا عند أمر هام كان له تداعيات كبيرة على النضال الوطني لعل انعكاساته
ما زالت إلى اليوم هي األزمة البربرية التي عصفت بحزب حركة انتصار الحريات
الديمقراطية ،وظهرت إلى العلن في مؤتمر الحزب في أكتوبر ( )1182أين ظهر بعض
األعضاء اليساريين من منطقة القبائل وأثاروا قضية ال ظالم ،عهدنا المحتل هو الذي كان
يضرب على وترها ،وهي قضية اللغة والبعد األمازيغي للبالد ،ونبذ المرجعية العربية
اإلسالمية ،فظهر انشقاق في الحزب وامتدت ارتداداته إلى المنظمة الخاصة ،وأبعد الكثير
من المناضلين بمجرد الشبهة ،وأبعد "حسين آيت أحمد" من رئاسة المنظمة ،واستهدف
الكثير من الكوادر المنحدرين من منطقة القبائل والمتعاطفين معهم ،وكادت هذه األزمة أن
تعصف بالعمل الثوري الموحد.

()2

وفي فترة الثورة تكون االتحاد العام "للعمال الجزائريين" وهو أول تنظيم نقابي مستقل في
خضم حرب التحرير ،حيث انعقد المجلس التأسيسي لالتحاد العام للعمال الجزائريين في
أربعة وعشرين شباط في مدينة الجزائر وارتكز على نقطتين في برنامجه والمتمثلين في
أفضلية النضال من أجل االستقالل الوطني وأفضلية تنظيم العمال الزراعيين( ،)3فكان بذلك
مدعما للثورة سواء من الداخل أو من الخارج ،وخاصة بوقوفه في وجه «اتحاد نقابات العمال
الجزائريين ،وهي نقابة مأجورة نظمها أتباع "مصالي الحاج" في الحركة الوطنية الجزائرية،
وبما أنها ضعيفة عدديا فهي تمثل محاولة تجزئة الحركة النقابية الجزائرية التي ستجر إلى
اقتتال أخوي وخاصة في أوساط الهجرة ،حيث أن نفوذ "مصالي الحاج" لم يكن قد انتهى كليا

( -)1عبد اهلل بن قرين :النقد األدبي الحديث في الجزائر ،رسالة ماجستير بإشراف دِ /فؤاد المرعي ،قسم اللغة العربية،
جامعة حلب ،سورية ،)1122 -1120( ،ص(.)81
( -)2ينظر عمار بوحوش :التاريخ السياسي للجزائر ،ص(.)311 -312

( -)3ينظر عبد القادر جغلول :تاريخ الجزائر الحديث ،دار الحداثة ،بيروت ،لبنان( ،ط ،)1121( ،)1ص(.)123 -128
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في ذلك الوقت»( ،)1لكن في نهاية المطاف استطاعت جبهة التحرير الوطني قيادة البالد
نحو االستقالل سنة (.)1128
-4مرحلة االستقالل وبناء الدولة:
انتهجت البالد بعد االستقالل النهج االشتراكي ،وكان ذلك تحديدا بعد تولي الرئيس
الراحل "هواري بومدين" زمام السلطة الذي سعى من وراء تطبيقه لالشتراكية إلى تحقيق
أهداف ثالثة تمثلت في:
«-أوال :دعم االستقالل الوطني.
 ثانيا :إقامة مجتمع متحرر من استغالل اإلنسان ألخيه اإلنسان. -ثالثا :ترقية اإلنسان الجزائري وتوفير أسباب تفتح شخصيته وازدهارها».

()2

على أن هذا التوجه السياسي لم يكن وليد االستقالل ،إذ أن «االتجاه نحو اختيار
اشتراكي قد ظهر في أفكار وتصرفات مناضلي "جبهة التحرير الوطني" ومجاهدي جيش
التحرير الوطني طوال المدة التي استغرقها الكفاح الشعبي التحرري ،وتجلى ذلك بصفة
خاصة قبيل االستقالل ،وهذا النظام االقتصادي واالجتماعي واألخالقي الذي أخذ بناؤه يرتفع
شيئا فشيئا فيما بعد الحرب  ،ال يمكن بحكم المنطق إال أن تتخذ وجهة معاكسة لكل ما يمثله
النظام اإلقطاعي واإلمبريالي ،ولكل المجموعات القوية الرأسمالية األجنبية والمتعاملين معها
من األهالي»(.)3
وبعد االستقالل أصبحت الدولة منهمكة «باستم اررية الثورة أكثر من االستم اررية
التاريخية ،ومنهمكة باستم اررية وتعميق االنقطاع أكثر من تسيير التركة االستعمارية ،فهي
تعيد البناء بعمق وتوحد المجال السياسي –اإلداري :تحويل جيش التحرير الوطني إلى جيش
عصري هو الجيش الوطني الشعبي-وانشاء دبلوماسية فعالة بإكثار وتكثيف الوجود الحكومي
فوق أراضي الوطن ووضع أنظمة تربط بين الدولة والسكان "المجالس الشعبية البلدية،
( -)1عبد القادر جغلول :تاريخ الجزائر الحديث ،ص(.)123
( -)2جبهة التحرير الوطني :الميثاق الوطني ،الطباعة الشعبية للجيش ،الجزائر ،)1172( ،ص(.)87
( -)3المرجع نفسه :ص(.)87
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المجالس الشعبية الواليات ،والمجلس الشعبي الوطني"...غير أن الدولة الوطنية ال تستمد
شرعيتها من االستفتاءات االنتخابية ،وال من قدرتها على إعادة تركيز المجتمع الجزائري
بصورة هجومية ،إنها في الحقيقة تريد أن تكون المؤسس للمجتمع الجديد.)1(»...
وليس هناك ما من شك في أن بنية المجتمع الجزائري المستقل كانت موروثا استعماريا
سياسيا واقتصاديا ،فمن مخلفات االستعمار من حيث البنية التحتية االقتصاد الجزائري
الموروث ،لذلك فإن القيادة السياسية للبالد «عجلت بنزع الطابع االستعماري عن االقتصاد،
وشرعت في إقامة بنيات اشتراكية متينة ،وهكذا فإن التأميم المنهجي لألراضي ،والمناجم،
والمحروقات والتجارة الخارجية ،والبنوك ،وشركات التأمين ،ووسائل النقل ،واألمالك العقارية
الشاغرة ،وكل الشركات األجنبية قد وضع بين أيدي األمة كافة المقاليد االقتصادية»(.)2
واكتملت عملية التأميم في جوهرها بـ«الهجمة المظفرة في ميدان المحروقات عام
( ،)1171لقد وضعت الدولة نتيجة التراكم االستعماري جزءا من العائد البترولي استراتيجية
للتطور االقتصادي واضحة المعالم ،وذلك باستئصال هيكلة القوى اإلنتاجية التي تركها
االستعمار وتنفيذ التطور المستقل والمخطط لكل االقتصاد الجزائري ،فخالل المخططين
الرباعيين ( )1177 -1178( ،)1173 -1178وضع مبلغ قدره ( )28مليون دينار إلنشاء
نظام صناعي جديد متنوع ،فإذا أعطيت بعض المزايا للصناعات المصنعة (

Industries

( )Industrialisontesبتروكيميائية ،أي الصناعة المستخرجة من البترول -صناعة الحديد
والميكانيك ومواد البناء) ،فإن (التطور باألقطاب) قد وضع سلسلة معقدة من الصناعات
االستهالكية»(.)3
وهذا التخطيط الصناعي إنما كان الهدف منه هو دفع مسيرة الثورة الزراعية التي دعا
أصحابها إلى « تحطيم الملكيات الكبيرة كوسيلة حاسمة من الناحية المادية للقضاء على
االستقالل الطبقي االجتماعي ،ومن جهة أخرى توزيع األراضي المؤممة على الفالحين
( -)1عبد القادر جغلول :تاريخ الجزائر الحديث ،ص(.)888
( -)2جبهة التحرير الوطني :الميثاق الوطني ،ص(.)38

( -)3عبد القادر جغلول :تاريخ الجزائر الحديث ،ص(.)888
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الفقراء في الريف الذين تحملوا عبء تحرير البلد من االستعمار مع تنظيم في تعاونيات حتى
يمكن للدولة أن تقوم بمساعدتهم مساعدة فعالة في رفع اإلنتاج الزراعي وتطوير مستوى
معيشتهم ،وهو هدف ينطبق أيضا على فالحي القطاع التقليدي ألن سياسة التنمية الزراعية
يجب أن تكون كال متكامال وتكون مندمجة في سياسة اقتصادية شاملة هي سياسة التنمية
اال قتصادية واالجتماعية للبلد التي من أهدافها استخدام كل الموارد المادية والبشرية استخداما
كامال ،وباألخص منها القضاء على البطالة ،فهو عمل استثماري واسع يعتمد:
أوال :على تأطير جهوده في نظام تعاوني.ثانيا :على استخدام العمل المتعطل كما لو أنه ادخار بشري»(.)1إن مشروع الثورة الزراعية المقترح عام ( )1122الذي كان من بين أهدافه «أن تحديد
الملكية العقارية واالستغالل الجماعي لألراضي يندرجان في نفس إطار اآلفاق الخاصة
بتأميم الثروات الوطنية ووسائل اإلنتاج الكبرى والتسيير الذاتي»( ،)2كان ناقصا فجاء ميثاق
وقانون الثورة الزراعية الذي «أعدت مشروعه و ازرة اإلصالح الزراعي عام ( )1178ووافق
عليه مجل ـ ـ ـس الثورة والحكومـة يوم (18جويلية ،)1171وتم التوقيع على أمر تطبيقـ ـ ـ ـه في
( 82نوفمبر) من نفس السنة ،وقد جاء في مقدمة الميثاق :أن الثورة الزراعية ضرورة
اقتصادية اقتضتها حالة عدم المساواة في توزيعها لألراضي ،وال يخف أن هذا هو السبب
الرئيسي في انخفاض مستوى المعيشة للجماهير الريفية ،وعدم قدرتها على األساليب الزراعية
ومشاركتها في التنمية االقتصادية للبالد»( .)3لذلك فقد نص ميثاق الثورة ( )1178بضرورة
القضاء على الملكية العقارية الكبيرة على العائد ،وعلى استغالل الملكية الكبيرة ،والتحديد
الجزئي للبرجوازية الزراعية واعادة توزيع األراضي والتنظيم التعاوني.

()4

( -)1محمد بلقاسم حسن بهلول :القطاع التقليدي في الزراعة بالجزائر ،المؤسسة الوطنية للكتاب ،الجزائر( ،دط))1120( ،
ص(.)822
( -)2جبهة التحرير الوطني :الميثاق الوطني ( ،)1172ص(.)87
( -)3محمد بلقاسم حسن بهلول :القطاع التقليدي في الزراعة بالجزائر ،ص(.)822
( -)4ينظر عبد القادر جغلول :تاريخ الجزائر الحديث ،ص(.)111-112 -117
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أما على المستوى الثقافي فكانت التركة االستعمارية ضعيفة والنخبة الهزيلة قد اخترقتها
التقسيمات اللغوية والثقافية ،وهي متجاورة مع عدد من األميين مزدوجي اللغة ،وقد أخذت
الدولة على عاتقها تحويل البنى الثقافية الموروثة من االستعمار ،وخلق أجهزة ثقافية
وأيديولوجية وطنية جديدة (الصحافة ،اإلذاعة والتلفزة الجزائرية ،المسرح الوطني الجزائري،
األرشيف ،والديوان الوطني للسنيما) ،والتغيير األكثر عمقا يحدث في ميدان الجهاز التربوي،
وبذلك يقضي على البنى الموروثة من االستعمار كليا( ،)1كما أعطت الدولة األفضلية
للجانب الصحي للفرد الجزائري ،وهذا بتبنيها الطب المجاني ،ظف إلى ذلك مشاريع السكن
والبريد والمواصالت.
وعقب رحيل الرئيس "بومدين" شهدت الدولة الجزائرية تراجعا كبي ار عن المسار
االشتراكي مما أثر سلبا على الحياة االجتماعية واالقتصادية ،كما سعت السلطة الجديدة إلى
االنفتاح على العالم الغربي.
وكنتيجة لذلك أخذ الشباب «الناشئ يشعر بالضغط ويتعطش إلى الحرية ،الجيل الذي
نشأ أثناء االستقالل ،والذي لم يكابد االستعمار الفرنسي يسمع بالحرية في البلدان الثانية،
فيتلهف لها ،لكن الضغط يكبت أحالمه»( ،)2فبدأت أوال تلوح في األفق أزمة الهوية في
منطقة القبائل بداية من ( )1128وتأخذ أبعادا غير محمودة ،صاحبها ظهور التيار الديني،
وكان لألزمة االقتصادية سنة ( )1122صداها بضرورة التغيير ،إذ عرفت البالد تقلصا في
المداخيل وزيادة في السخط الشعبي.
كل هذه التناقضات وذلك الكبت المتراكم أدى إلى انفجار البالد في الخامس من أكتوبر
 1122غير وجه الجزائر ،فكانت النتائج دستور جديد عام ( ،)1121تم فيه التراجع عن
الخيار االشتراكي وأرخ للتعددية الحزبية للبالد.
إن ما يمكن مالحظته حول التجربة االشتراكية الجزائرية هي أنها لم تعمر طويال،
وانتهت إلى نتائج ليست باالشت اركية ،واستمر النضال على أسس تحرير الفالح من االقتصاد
( -)1عبد القادر جغلول :تاريخ الجزائر الحديث ،ص(.)883
( -)2محمود شاكر :التاريخ اإلسالمي( ،ج ،)18ص(.)38
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الموجه ،وربما هذا ما سيبني البنية التحتية للمجتمع الجزائري مستقبال .أما على المستوى
الصناعي الذي لم يرق في الجزائر إلى خصوصية التجربة ،بل بقي اقتصادا صناعيا
تركيبيا ،ثم أغلقت الكثير من مؤسسات الدولة وتحولت أخرى إلى الخوصصة والخصخصة.
لقد كانت أحداث الخامس من أكتوبر ( )1122نقطة تحول كبير في جزائر ما بعد
االستقالل ،وهذا باإلعالن عن االنفتاح السياسي الذي أدخل البالد فيما بعد في دوامة كادت
أن تعصف بها سياسيا واقتصاديا واجتماعيا وثقافيا ،وهذا بفعل الصدام الدموي األول من
نوعه الذي حدث بين أبناء الوطن الجزائري الواحد ،والذي هدد بنسف أركانه وتقويض
مؤسساته ،األمر الذي أحدث صدمة عنيفة في الوعي الرسمي والشعبي معا فكانت بداية
مرحله األولى متمثلة في المظاهرات الشعبية التي اتخذت« شكل اضطرابات
العنف في ا
وحركات احتجاجية ،وأحداث شغب مست تقريبا كامل التراب الوطني ،وكانت استجابة النظام
في تلك الفترة بإقرار التعددية الحزبية».

()1

وسمح هذا القرار بصعود مختلف التناقضات التي أرغمت على الصمت في عهد
األحادية ،واطالق الحريات ،مما ولد حماسا كبي ار في إنشاء أحزاب سياسية متباينة الرؤى،
والتي «وصل عددها حوالي ( )28حزبا ،ويعتبر هذا العدد الكبير ظاهرة طبيعية مرتبطة
بمسألة االنتقال الديمقراطي ،لكن ما هو غير صحي...هو ضعف هذه األحزاب وعدم
امتالكها لبرامج سياسية واقتصادية مفصلة ومتكاملة ،حيث كان برنامجها الوحيد هو نقد
النظام»

()2

األمر الذي جعلها تفتقد إلى مرجعية ثقافية وسياسية واقتصادية قوية يمكن من

خاللها التأسيس لقواعد الديمقراطية السليمة ،وكانت الفرصة مواتية لظهور وذيوع صيت
التيار الديني ،إذ استطاع انتزاع مكان له داخل المحيط السياسي آنذاك ،إذ فاز في دورتين

( -)1د .آدم قبي ،شمسة أبو شامة :إدارة النظام السياسي للعنف في الجزائر ( ،)8888 -1122مجلة الباحث( ،ع،)3
كلية الحقوق والعلوم االقتصادية ،جامعة ورقلة ،الجزائر ،)8880( ،ص(.)133
( -)2رابح لونيسي :الجزائر في دوامة الصراع بين العسكريين والسياسيين  ،دار المعرفة ،الج ازئر( ،دط) ،)8888( ،ص
(.)880
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متتاليتين من االنتخابات ،األولى في البلديات ،وكانت في( 18جوان  ،)1118أما الثانية
فكانت في  82ديسمبر من نفس السنة

(.)1

وكان من نتائج ذلك أن أوقف المسار االنتخابي ألن السلطة الحاكمة رأت في فوز
التيار الديني خط ار على النظام الجمهوري( ،)2وألن أعضاءه يريدون الوصول للسلطة
بالصندوق ثم يلغون االختيار الديمقراطي وال يعترفون بالدستور ،وتتراجع بذلك البالد سياسيا
واقتصاديا.
وبفعل هذا التشاحن دخلت البالد في حالة الطوارئ وأصبحت لغة السالح هي السائدة،
وأصبحت المؤسسة العسكرية واألجهزة األمنية هي من تتحمل أوزار األزمة إيمانا منها
بضرورة الحفاظ على وحدة البالد وسالمتها من أي خطر كان ،فكان رد اإلسالميين بأن
قاموا بالمظاهرات واالعتصامات ليدخلوا بعدها في مواجهات عنيفة مع معارضيهم.
كل هذه األحداث والتغيرات أدخلت الجزائر في أزمة صراع وعنف ،وذلك بفعل ما
اصطلح على تسميته باإلرهاب الذي شكل حدثا مرعبا في البالد نتيجة وحشية الجرائم التي
اقترفها في حق الشعب ،إذ استغرق مدة غير قصيرة وارتكب جرائم كثيرة.
وعلى الرغم من كل ما حدث استطاعت الدولة الجزائرية أن تنهض من جديد بفضل
أبنائها المخلصين ،فبدأت محاولة بعث بريقها من جديد عن طريق إطالق مشاريع كبرى
مست باألخص البنية التحتية كالسكن والمؤسسات التعليمية بمختلف أطوارها ،وانشاء شبكة
عمالقة من الطرقات ،وفتح الشراكة مع المؤسسات األجنبية المختلفة ،إضافة إلى عمليات
التنقيب الواسعة الخاصة بالطاقة ،واعادة فتح مناصب جديدة للطاقات الشبانية سواء عن
طريق التوظيف أو بمنح قروض استثمارية من شأنها أن تغطي العجز الحاصل في نسبة

( -)1ينظر إدريس بوانو :إسالميو تركيا ،العثمانيون الجدد ،القسم الخامس ،مؤسسة البسالة ،سورية ( ،ط)8880( ،)1
ص(.)18
( -)2ينظر محمد عباس :الوطن والعشيرة ،تشريح أزمة  ،1112 -1111و ازرة الثقافة ،الجزائر( ،ط،)8880( ،)1
ص(.)82
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البطالة ،كما اتجهت الدولة إلى التشجيع على خدمة األرض لتكون موردا اقتصاديا مستقبليا
بديال للطاقة.
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-IIانعكاس البنية التحتية والفوقية على اإلنتاج األدبي في الجزائر:
عرفت البداية األولى للتواجد االستعماري الفرنسي بالجزائر ضعفا كبي ار في ميدان
األدب ،يشبه إلى حد كبير مرحلة الحكم العثماني للبالد ،مع وجود فارق أساسي بينهما
يتمثل في كون «األدب في العهد السابق على الغزو كان يعيش على بقايا قشور الثقافة
العربية ،ويعني بمظهرها ال بلبابها...أما بعد الغزو فقد كادت تطمس هذه المعالم وتندثر
حتى بقايا هذه القشور لوال بعض النماذج التي تركها لنا تاريخ األدب في هذه الفترة والتي
سجلت لنا ما مدى أصاب األدب من تدهور من جهة ،ومن تقليد للعصور السابقة عليه من
جهة»

()1

فال إبداع وال تجديد فيه ،بل هو تراجع مستمر نحو نفق مظلم.

وكان الشعر الشعبي طيلة االستعمار الفن التعبيري الروحي األكثر انتشا ار ،حيث
واصل فيه الشاعر الجزائري «نضاله بالكلمة كأبيه أو جده في العهود األخرى ،بل إنه وسع
دائرة هذا الشعر أكثر ولينه حتى استوعب كل األغراض واألهداف ،واستقطب مظاهر الحياة
المختلفة منها المتصلة باالحتالل ونتائجه السلبية»

()2

التي لحقت بالبالد والمجتمع  ،وكانت

معظم القصائد قد مزحت بين السياسة والدين وهاجمت المحتلين والكفار ،كما سجلت أحداثا
سياسية أثناء حرب األمير عبد القادر

()3

وما بعدها من مقاومات شعبية شرسة.

ومن بين الشعراء الشعبيين نجد عبد "القادر الوهراني" الذي فضح جرائم االستعمار
الفرنسي في قصيدته "مرثية الجزائر" والتي اعتبرت من صميم المقاومة الوطنية بالكلمة
المناضلة ،كما صورت الشاعرة "ربيعة بولقدايم" عواطفها الجياشة في قصائد عامية حول

( -)1عبد اهلل الركيبي :الشعر الديني الجزائري الحديث ،الشركة الوطنية للنشر والتوزيع ،الجزائر( ،ط،)1121( ،)1
ص(.)11
( -)2العربي دحو :الشعر الشعبي ودوره في الثورة التحريرية الكبرى بمنطقة األوراس (( ،)1128 -1108ج ،)1المؤسسة
الوطنية للكتاب ،الجزائر( ،دط)  ،)1121( ،ص(.)08

( -)3ينظر عبد اهلل الركيبي :الشعر الديني الجزائري الحديث ،ص(.)328 -323
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شخصية "بوعمامة "التي تمثل رمز الصمود واالستبسال ضد الغزاة ،وعلى منوالها رثى
"الشيخ المهناوي" "بوعمامة في قصيدة شعبية عمودية تتجاوز الخمسين بيتا(.)1
والمالحظ أن الشعراء الشعبيين لم ينقطعوا في إبداعهم ،بل واصلوا ذلك إلى غاية حرب
التحرير ،حيث كان «المداح في المناسبات االجتماعية واألسواق العامة والمقاهي الشعبية
المعروفة عندنا في كل مكان ينشد أشعاره ويقص قصصه وأساطيره مثي ار للعواطف ،ومحمسا
للعمل والنضال ،ومحوال للهزائم التي عرفها شعبنا إلى آمال ونصر مستقبلي ،وبهذا حافظ
الشعر الشعبي على روح الكيان الجزائري»

()2

وانتمائه الحضاري والثقافي وحتى الجغرافي.

أما في الشعر الرسمي فقد برز" األمير عبد القادر" بقدر ما أتاح له تكوينه «الثقافي،
ومحيطه الفكري ،وأن يكون شاع ار بطال فوق ما تهيئه له الظروف ويحتمله العصر ،فاجتهد
في أن يكون يطعم هذا بذاك ويوفر التطابق بين الوجهين والتجاوب بين الموقفين ،موقف
البطل المجسم والشاعر المعبر»

()3

بكل صدق ،كيف ال وهو يحمل على عاتقه إمارة هذا

الشعب ،كما يحمل أيضا مسؤولية الدفاع عنه ضد المغتصبين ألرض وطنه.
ولعل أفضل ما جادت به قريحته في ميدان الشعر هي تلك القصائد التي تناول فيها
«موضوعات الفخر والحماسة ،ألنهما أشبه به وأجدر بشخصيته...فالفخر منه واليه وهو
أولى به ،فالبطولة جزء من شخصيته ،لذلك كان شعره صادقا كل الصدق صحيحا كل
الصحة ،ومن هذا المنطلق أراد عبد القادر أن يعيد إلى األذهان في الجزائر تلك الصور
للفروسية العربية األصيلة في وقت كانت البطولة فيه عاجزة عجز المرحلة التي تمر بها
البالد»

()4

بفعل الغزو االستعماري االستيطاني لها.

( -)1ينظر عبد الملك مرتاض :أدب المقاومة الوطنية في الجزائر(( ،)1128 -1238ج ،)1رصد لحضور لمقاومة في
النثر الفني ،دار هومة ،الجزائر( ،دط) ،)8881( ،ص(.)130 -118
( -)2عبد اهلل بن قرين :النقد األدبي الحديث في الجزائر ،ص(.)13
( -)3عبد الرزاق بن سبع :األمير عبد القادر الجزائري وأدبه  ،مؤسسة جائزة عبد العزيز سعود البابطين لإلبداع الشعري،
الكويت( ،دط) ،)8888( ،ص()22

( -)4المرجع نفسه :ص(.)78
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وفي أشعاره نجده «يباغت العدو وينزل به الضربات القاتلة يالحقه أينما حل وارتحل،
يبعث فيه الخوف ،وينشر الرعب ،ليطوي أعنف أسطورة استعمارية بأروع صفحة بطولية»

()1

فكانت بذلك قصائده محفزة لشعبه من أجل المقاومة والصمود في سبيل تحرير وطنه.
لقد كانت قصائد األمير عبد القادر إعالنا عن «نهضة الشعر الجزائري ،حيث زرع
بذور التيار اإلحيائي باتخاذه نماذج من الشعر العربي القديم ،تتميز برصانتها وقوة بنائها،
مثل شعر عنترة وحسان بن ثابت وأبي فراس الحمداني والمتنبي وغيرهم»( ،)2فاستطاع بذلك
التخلص من النموذج الشعري الذي عرف في العهد العثماني بالجزائر.
وهناك قصائد أخرى لكنها قليلة تنسب إلى فئة من الشعراء الذين كتبوا بالفصحى
محاولين تصوير بداية االحتالل فيها ،وما تعرض له الشعب الجزائري من ظلم وطغيان
«ومن جملة هذه القصائد قصيدة الشاعر "محمد بن الشاهد" التي قالها أثناء الغزو ،وهي
ترسم صورة صادقة لألوضاع االجتماعية والسياسية ولما تعرض له الدين وما نكب به
الشعب ،يقول فيها:
أمن صولة األعداء سور الجزائر



سرى فيك رعب أم ركنت إلى األسفل

حتى يختمها بقوله:
ويا صاح :تدبير األمور لخالقي



فصب ار عسى عسر يبدل باليسر»(.)3

أما القصائد الشعرية األخرى فتميزت بانحطاط مستواها اللغوي والفني ،وأغلب من كتبها
هم رجال طرقيون ذووا ثقافة محدودة ،أغلبهم كتبوا قصائد بعيدة عن الوضع العام للبالد
آنذاك .واستمر هذا اللون وهذا االنحطاط إلى أن جاء أعضاء جمعية العلماء المسلمين الذين
حاولوا تقليد الشعراء العرب القدامى بغية بعث اللغة العربية من جديد والتي عرفت تراجعا
رهيبا بفعل سياسة الخناق والتضييق والتجهيل التي مورست في حق الشعب الجزائري.

( -)1عبد الرزاق بن سبع :األمير عبد القادر الجزائري وأدبه ،ص()71
( -)2عبد الحميد هيمة :الصورة الفنية في الخطاب الشعري الجزائري ،دار هومة ،الجزائر( ،دط) ،)8880( ،ص(.)38
( -)3عبد اهلل الركيبي الشعر الديني الجزائري الحديث ،ص(.)12 -10
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ومن األشكال النثرية التي عرفها األدب الجزائري في القرن التاسع عشر فن الخطابة،
إذ كانت مرجعا لغويا مهما في تلك الفترة إضافة إلى دورها في شحذ همم الذين يحاربون
األعداء وتحفيزهم على الجهاد خاصة في الثالثينيات واألربعينيات من ذلك القرن ،وكان
"األمير عبد القادر" وبعض من المثقفين الجزائريين الذين ملكوا ناصية القول قد استخدموا
هذا الفن لتحفيز الجزائريين على المقاومة وعدم االستسالم ،وكانت الحماسة من «أبرز
السمات التي نلحظها في إنتاج الخطباء في ذلك العصر ،ألن الخطيب كان في موقف
يحتاج معه إلى أن يدعوا الناس إلى القتال ومكافحة الفرنسيين الغزاة ،وهناك خاصية أخرى
بارزة للعيان ،وهي أن النظرة الدينية تطغي في الخطب التي بقيت من تلك الفترة...أما
الخاصية الثانية ...فهي أن أسلوبها واضح...ال تتكلف فيه ،وأن السجع يأتي تلقائيا والعناية
به ليست مقصودة.»...

()1

واستمر هذا الفن في القرن العشرين مع أعضاء جمعية العلماء المسلمين ،والتي كان
على رأسها كل من "الشيخ عبد الحميد بن باديس والبشير اإلبراهيمي والطيب العقبي وأحمد
توفيق المدني" وغيرهم .كل هؤالء عملوا على استغالل الخطابة في نشر دعوتهم القائمة على
إصالح المجتمع والتربية واألخالق الحميدة؛ أي العودة إلى الكتاب والسنة ومحاربة كل
اآلفات االجتماعية المنافية للعقيدة الصحيحة ،كما لم يهملوا الجانب السياسي في بعض
خطبهم.
والى جانب علماء الجمعية وجد تيار آخر «يركز على الناحية السياسية الوطنية،
ويهاجم االستعمار بجرأة وصراحة فائقة ،ويمثل هذا االتجاه "خطباء حزب الشعب" الذين
ذهبت آثارهم ،ذلك أن طريقهم في مهاجمة السلطات االستعمارية جعلت من الصعب نشر
خطبهم أو تسجيلها ،كما أن صحفهم كانت تصادر باستمرار ،)2(»...وهذا أمر طبيعي
لكونها تحريضية تدعوا إلى المقاومة من أجل نيل الحرية.

( -)1عبد اهلل الركيبي :تطور النثر األدبي الجزائري الحديث ،ص(.)10 -18
( -)2المرجع نفسه :ص(.)23
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باإلضافة إلى فن الخطابة نجد األقالم الجزائرية خلفت الكثير من الرسائل ،ففي القرن
التاسع عشر عرف هذا النوع اتجاهين ،األول يبدي فيه الكاتب مشاعره ويعبر عن عواطفه،
كما تظهر فيه ثقافته وتمكنه من اللغة العربية واستيعابه لمفرداتها وأساليبها وبطرق القدامى،
ويمثل هذا االتجاه "حمدان خوجة" وهذا ما نلمسه في الرسالة التي كتبها لشيخه "سيدي علي
بن محمد" معب ار له فيها عن عرفانه له بالجميل وشوقه إليه( .)1وللتذكير فإن "حمدان خوجة "
خلف لنا كتابا مهما يحمل عنوان "المرآة" والذي بإمكاننا تصنيفه في «جنس أدب المذكرات
وفي االقتصاد والسياسة والتاريخ والفكر ،وهو في كل األحوال يعالج أطوار من المقاومة
السياسية التي نهض بها أعيان مدينة الجزائر ضد الفرنسيين في األيام األولى لالحتالل»

()2

ومن ضمنهم صاحب هذا المؤلف ،ولوال هذا الكتاب الهام في تاريخ الجزائر الحديث
لضاعت «معلومات ال يمكن أن توجد في كتابات الفرنسيين التاريخية المحيرة في معظم
أطوارها»

()3

بفعل التزوير والتحريف للوقائع.

أما االتجاه الثاني فهو الذي يعمد فيه الكاتب إلى البساطة والوضوح ،دون قصد للجمال
األدبي ودون عناية بالصياغة ،ويتضح هذا األسلوب في رسائل "األمير عبد القادر" للقائد
الفرنسي" بيجو" ولغيره من الحكام الفرنسيين أثناء مفاوضاته معهم ،طوال الفترة التي حمل
فيها لواء المقاومة ضد المستعمرين ،فهو في هذه الرسائل حرر النثر من األسلوب العتيق
ومن الركاكة والتكلف ،وجعل منه وسيلة للتعبير عن األفكار التي غزت الحياة السياسية
واالجتماعية ،ويشرح فيها موقفه من السلم والحرب باعتباره رجل دولة وممثال لقضية وطنية
سامية تتمثل في الحرية واستعادة األرض من المغتصبين(.)4
والى جانب هذين االتجاهين برز إلى الوجود لون آخر من الرسائل الذي تميز بالضعف
اللغوي وبركاكة األسلوب ورداءته ،وحتى موضوعاته كانت هزيلة ،ومثل هذا االتجاه «محمد
( -)1عبد اهلل الركيبي :تطور النثر األدبي الجزائري الحديث ،ص()32 -37
( -)2عبد المالك مرتاض :أدب المقاومة الوطنية في الجزائر (( ، )1128 -1238ج ،)1ص(.)130
( -)3المرجع نفسه :ص (.)88

( -)4ينظر عبد اهلل الركيبي :تطور النثر األدبي الحديث في الجزائر ،ص(.)81 -88
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الشاذلي القسنطيني...وهو إن ثقف ثقافة عربية كما كانت في عصره فإنه ال يمتاز بأسلوب
أدبي ،كما أن عنايته انصبت على مشاكله وظروفه الخاصة ،كما يظهر في رسائلة إلى أحد
الضباط الفرنسيين ما بين .)1(»1228-1208
وفي أواخر هذا القرن ازداد فن الرسائل تدهو ار وانحطاطا ،فالتي وجد منها في هذه
الفترة كانت مجرد حوادث وقعت ألصحابها تم نقلها لإلدارة الفرنسية ،ومن هذا النوع «مجموع
الرسائل التي كتبها "أبو القاسم بن سديرة" وجمعها في كتيب صغير...على أن الملفت للنظر
في هذه الرسائل هو أن معظمها يعرض للمشاكل التي حدثت لألفراد أو الجماعات مثل
الشكوى من طول السجن أو التبرؤ من تهمة القتل والسرقة واالعتداء على الغير أو الحديث
عن مشاكل الطالق ،وما إلى هذا مما يصور المجتمع الجزائري وكأنه يعيش في فوضى ال
مثيل لها .)2(»...وهذا األمر صحيح إذ كان الشعب الجزائري آنذاك يعيش أسوء فتراته عبر
التاريخ بفعل البطش والظلم الذي تعرض له.
ومع حلول القرن العشرين عرف هذا اللون األدبي تطو ار على أيدي رجال الحركة
اإلصالحية ،سواء من حيث اللغة أو الموضوعات التي عالجوها والتي كانت أكثر التحاما
بالواقع االجتماعي المحلي ،كما كان للرسائل دور هام في التواصل بين أبناء الحركة الوطنية
إبان الثورة التحريرية المسلحة.
باإلضافة إلى الرسائل وجد لون أدبي آخر إبان التواجد الفرنسي والمعروف بأدب
الرحلة ،وفيه نعثر على نموذجين صور فيهما مؤلفاهما رحلتيهما إلى باريس ،أولهما رحلة
"سليمان بن صيام" سنة (1821هـ1208 /م) والثانية رحلة "أحمد ولد قاد" في نفس السنة ،وال
نعرف عن هذين الشخصين سوى أنهما من األعيان في الوطن الذي كانت فيه سلطة
االحتالل تقربهم وترعاهم فيه بالمناصب ،وتهيئ لهم الرحالت كي تستغلهم في التأثير على

( -)1عبد اهلل الركيبي :تطور النثر األدبي الحديث في الجزائر ،ص(.)80
( -)2المرجع نفسه :ص(.)82
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المواطنين لينصاعوا إلرادة االحتالل الفرنسي( ،)1فأقل ما يقال عنهما أنهما كانا من الخونة
وبائعي الضمير الذين ال تهمهم إال المصلحة الخاصة.
وهاتان الرحلتان تتفقان في االنبهار بالحياة الفرنسية بوجهها السياسي والصناعي
واالجتماعي ،كما تتفقان في الدعاية السافرة لالحتالل الفرنسي ،وذلك بتلميع وجهه

(،)2

فهما

لم تخدما القضية الوطنية ،إذ لم تتعرضا إلى المقارنة بين فرنسا والجزائر والى حالة البؤس
التي يعيشها الجزائريون.
كما عرفت الساحة الثقافية للبالد بروز «روايات الجوالين (الحكواتية) ،وكان يطلق
عليها اسم (القوالين) آنذاك ،التي هي شكل من أشكال المسرح البدائي المتمثلة في الطقوس
والمواكب وعروض خيال الظل التي عرفت في فترة االستعمار التركي واستمرت مع فترة
االحتالل الفرنسي»(.)3
كما وجد لون آخر «شبيه بخيال الظل وهو مسرح "الڤراڤور" الذي كانت موضوعاته
مستقاة من واقع الجزائر ،فانتقد المحتلين واالحتالل الفرنسي ،كما سخر من أولئك الذين
يتعاملون معهم ،ولكن السلطات الفرنسية حرمت ذلك المسرح الشعبي...في سنوات
(»)1283

()4

كونه أصبح يشكل خط ار عليها.

وفي بدايات القرن العشرين بدأت تباشير المسرح الجزائري تظهر في األفق ،وذلك
ببزوغ نجم شخصية "رشيد القسنطيني" الذي يعتبر رائد هذا الفن في الجزائر ،والمسرحيات
التي عرضها كانت أغلبها في «المهزلة والكوميديا والدراما ،وكانت المهزلة بالذات تتمتع
بلون من التجديد المتواصل في التعبير والموضوع ،ورغم أنه نفسه لم تكن له أفكاره الواضحة

( -)1ينظر عمر بن قينة  :في األدب الجزائري الحديث (تاريخا ..أنواعا ،وقضايا ...وأعالما) ،ديوان المطبوعات الجامعية
الجزائر( ،دط) ،)1110( ،ص(.)112
( -)2ينظر المرجع نفسه :ص(.)188
( -)3عبد اهلل بن قرين :النقد األدبي الحديث في الجزائر ،ص(.)13
( -)4سعاد محمد خضر :األدب الجزائري المعاصر ،دراسة أدبية نقدية ،منشورات المكتبة العصرية ،صيدا ،بيروت ،لبنان،
(دط) ،)1127( ،ص(.)08
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المحددة عن مستقبل بالده ،إال انه مع ذلك تعرض بالنقد لجميع المشاكل المعاصرة التي
عاشها المجتمع الجزائري وعانى منها الشعب كله»(.)1
ثم جاء من بعده "محي الدين بشطرزي" الذي سعى إلى تطوير المسرح الجزائري عبر
مجموعة من المسرحيات أهمها «"الخداعين" و"بني وي-وي فاقو" (أي استيقظ أولئك الذين
يتكلمون الفرنسية) ،وتابع محي الدين تطرقه لمواضيع تتعلق بمشاكل األسرة كسلفه
قسنطيني ،وكذلك إلى مشاكل اإلدارة الفرنسية ومساوئها»(.)2
إضافة إلى "قسنطيني وبشطرزي" عرف المسرح الجزائري آنذاك شخصيات أخرى
كـ"عاللو" و"محمد التوري" و"أحمد رضا حوحو" و"مصطفى كاتب" وغيرهم ممن اهتموا
بالقضايا االجتماعية المحلية بطرق مختلفة.
ويذهب بعض الباحثين إلى التأكيد على أن المسرح الجزائري «بعد سنة  1180وحتى السنة
التي انتهت فيها الحرب ووقعت فيها حوادث مايو  1180بالجزائر...هذه الفترة تعتبر...بداية
للمسرح الجاد الذي استمر أثناء الثورة ،وأنشئت غرفة تابعة لجبهة التحرير الوطني قدمت
عروضا خارج الوطن»...

()3

عرضت فيها القضية الوطنية وصوت الثورة والشعب المتطلع

للحرية.
ومع بداية القرن العشرين عرفت البالد ظهور الصحافة الوطنية التي ساعدت على
بلورة النهضة الفكرية واألدبية في مجتمع حكم عليه االستعمار بالجهل واألمية ،وكانت
«الشهاب والبصائر بمثابة المعين الثرثار الزالل ماؤه ،تستمد منه جميع الصحف األخرى ،أو
بمثابة القطب الذي تدور عليه األشياء وتقوم عليه»

()4

وذلك بفعل المكانة التي كانتا

تحتالنها ،إذ استطاعت «الشهاب خالل خمسة عشر عاما...أن تحدد لها نظرية اجتماعية

( -)1سعاد محمد خضر :األدب الجزائري المعاصر ،ص(.)00
( -)2المرجع نفسه.)02 -07( :
( -)3عبد اهلل الركيبي :تطور النثر األدبي الجزائري الحديث ،ص(.)812
( -)4عبد المالك مرتاض :نهضة األدب العربي المعاصر في الجزائر ،)1108 -1180( ،الشركة الوطنية لنشر والتوزيع،
الجزائر( ،ط ،)1112( ،)8ص(.)181
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وسياسية وثقافية ودينية ،وكان للشهاب مكانة عالمية ليس فقط في الجزائر ،بل وفي مصر
وسوريا ،وذلك للمستوى األدبي الرفيع الذي تميزت به مقاالتها»(.)1
وكنتيجة لظهور الصحافة واالتصال بالمشرقيين واقتفاء آثار كتابهم وأدباءهم وظهور
الحركات السياسية واإلصالحية ظهرت في الساحة الوطنية أشكاال أدبية جديدة مثل «المقال
الذي ظهر ليعالج مشاكل سياسية ثم إصالحية ثم أدبية إصالحية ،ثم أدبية صرفة ،بحيث
يمكن أن نقول أن إيمان الكاتب بدور المقال في الحياة األدبية والفكرية واالجتماعية قد أسهم
في انتشاره وساعده على تطوره ،فقد نشأ أوال وأخي ار في أحضان الحركة اإلصالحية»...

()2

وهذا المتالكها للنخبة المثقفة التي باستطاعتها الكتابة والستحواذها على معظم الجرائد
والمجالت آنذاك ألن ا لهدف من وراء إنشائها هو بعث الثقافة العربية اإلسالمية من جديد
والقضاء على األمية والجهل.
ويضاف إلى المقال فن القصة ،فبفضل الصحافة عرف النور فظهرت إلى الوجود
أولى المحاوالت على يدي «(الديسي) في قصته –المناظرة-بعنوان" :المناظرة بين العلم
والجهل" سنة

()1182

وهي نقل لجدل تصور الكاتب حدوثه بين الجهل والعلم فهيأ لذلك

شخصيتين قصصيتين ،إحداهما بلسان (العلم) ،واألخرى بلسان (الجهل) ،وألحق بهما
شخصية ثالثة (حكما) تنطق بلسان (العدل) واإلنصاف»( .)3وهذه القصة بمثابة دعوة إلى
ضرورة النهوض بالمجتمع الجزائري عن طريق دعوته إلى طلب العلم والمعرفة ،فالجهل قد
نخر جسده.
بعد هذه المحاولة جاءت محاوالت أخرى كقصة "السعادة البتراء "لـ"محمد بن العابد
الجياللي" والتي نشرها في "ركن معرض آراء وأفكار" بمجلة "الشهاب" باسمه المستعار
(رشيد) وفي هذه القصة مسحة إنسانية عكستها العالقة االجتماعية الودية الحميمية بين
أسرتي الشيخ (أبي القاسم) والشيخ (القاضي) ،كما تحوي على مسحة رومانسية لظالل
( -)1سعاد محمد خضر :األدب الجزائري المعاصر ،ص(.)01
( -)2عبد اهلل الركيبي :تطور النثر األدبي الجزائري الحديث ،ص(.)138
( -)3عمر بن قينة :في األدب الجزائري الحديث ،ص(.)128
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البراءة المتطورة بين الحبيبين والزوجين (محمد) و(سعاد) اللذين بدأ حياتهما كتلميذين في
المدرسة لينتهي بهما المطاف إلى الزواج نتيجة عالقة عاطفية صادقة بعيدة عن نزوات
النفس ،والكاتب في هذه القصة لم يكن مهتما بالبناء الفني بقدر ما كان مشغوال بالطيوف
الرومانسية والرؤى اإلصالحية والفكرية بخلفيتها االجتماعية ،وبنفس الطريقة تقريبا عالج
موضوع قصته "على صوت البدال"(.)1
كما كتب "محمد السعيد الزاهري" قصة بعنوان "فرانسوا ورشيد" وهي النص القصصي
الوحيد الذي صادفنا في عشرينيات القرن الماضي يتناول «موضوعا سياسيا يقاوم االستعمار
الفرنسي في الجزائر ،ويفضح نفاقه وعبثه»

()2

وعنصريته من خالل التمييز بين األطفال

الفرنسيين والجزائريين داخل مقاعد الدراسة ،األمر الذي أحدث «ضجة كبرى في األوساط
السياسية االستعمارية جميعا ،وذ لك يعود إلى األفكار الجريئة التي طرحتها في وقت مبكر
عن نشأة الحركة الوطنية الجزائرية»

()3

إذ أن الفكر التحرري لم يظهر في تلك الفترة.

ويدين أدبنا القصصي في تطوره إلى "أحمد رضا حوحو" ،إذ ألف العديد من القصص
أهمها على وجه التحديد "مع حمار الحكيم" و"صاحبة الوحي" وقصص أخرى ،فالنص األول
«ممتع شيق فيه كثير من الخيال واالبتكار والجرأة في نقد المشاكل ،وهو يتميز بدقة
التصوير ،وروعة التحليل للمشاكل واألحوال التي كانت قائمة في الجزائر على عهد حوحو،
كما يتميز باألسلوب الخفيف ،والسخرية المرة ،والدعابة الحلوة والتهكم الحاد العنيف»

()4

وروح التشاؤم تسيطر على كل صفحات القصة بفعل الحياة المرة نتيجة األوضاع المزرية،
كما كان أيضا في "صاحبة الوحي" «شديد التشاؤم ساخطا على الحياة وكان يرى من أجل
ذلك زخرفها غرورا ،وابتسامها خداعا ،وسعادتها زيفا ،كما يتبين لنا أيضا أن حوحو لم يعول

( -)1ينظر عمر بن قينة :في األدب الجزائري الحديث ،ص(.)127 -122
( -)2عبد الملك مرتاض :أدب المقاومة الوطنية في الجزائر (( ،)1128 -1238ج ،)8ص(.)11
( -)3المرجع نفسه :ص(.)17

( -)4عبد المالك مرتاض :نهضة األدب العربي المعاصر في الجزائر ( ،)1108 -1180ص(.)128
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في تدبيج هذه األقاصيص على الخيال قدر ما عول على الوقائع االجتماعية يستمد منها
عناصر أفكاره.)1(»...
وفي الخمسينات وبداية الستينات عرفت القصة الجزائرية تطو ار ملحوظا في بنيتها الفنية
وفي جرأتها لطرح القضايا الحساسة المتعلقة بالثورة واالستعمار ،وكانت كل األعمال
القصصية قد صدرت «في (تونس) و(القاهرة) ثم الجزائر بعد االستقالل ،فصدر في ذلك
للطاهر وطار (دخان من قلبي) ،ولعبد الحميد بن هدوقة (ظالل جزائرية) ،وللركيبي (نفوس
ثائرة) ،وللبهي فضالء (دقت الساعة) ،ولزهور ونيسي (على الشاطئ اآلخر) ،وألبي العيد
دودو (بحيرة الزيتون)»( ،)2فكانت هذه النصوص بمثابة االنطالقة الفعلية لعالم القصة
المكتملة فنيا في األدب الجزائري على الرغم من وجود بعض النقائص فيها كاالعتماد على
الواقع كمرجع أساسي وكبح الخيال.
والمالحظ أنه مع انتفاضة ( )1180تبلور الوعي الوطني أكثر في فهم الواقع ،فانتعش
في هذا الجو األدب الوطني المكتوب باللغتين (الفرنسية والعربية) بتفاوت نسبي ،حقق فيه
األدب تطو ار ملحوظا في مجال التعبير عن الحياة وتصويرها في تناقضاتها ،فاندفع األدباء
المفرنسون خصوصا إلى اتخاذ مواقف أكثر تقدمية ،ففي الفترة الممتدة بين ()1102 -1108
ظهرت أعماال أكثر واقعية وأكثر نضجا متجاوزة بذلك النقد المجرد فقد دخل الكاتب أجيج
الثورة محاوال البحث عن أسلحة أكثر فعالية وأساليب أكثر بساطة إليصالها إلى الجمهور
مساهمة منه في تحريكه نحو الفعل الثوري الفعال ،وفي الفترة الممتدة بين ()1128 -1102
تبلور أدب المقاومة أكثر وأخذ أبعادا شمولية واتساعا ،فبعد أن كان يبشر بالحرب في
بدايته ،أصبح يقدس الشهادة في سبيل الوطن ،ويمجدها ويرسم تباشير االستقالل التي بدأت
تلوح في األفق(.)3

( -)1عبدالمالك مرتاض :نهضة األدب العربي المعاصر في الجزائر ،ص(.)178
( -)2عمر بن قينة :في األدب الجزائري الحديث ،ص(.)122

( -)3ينظر واسيني األعرج :اتجاهات الرواية العربية في الجزائر ،ص(.)72
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ومهما قيل عن األدب الجزائري المكتوب باللغة الفرنسية من حيث لغته فإنه «يظل
أدبا وطنيا ارتبط ارتباطا مصيريا بهموم شعبه وروحه الجزائرية وثورته التحريرية ومضمونها
اإلنساني والحضاري ،ففي الفترة الممتدة ما بين ( )1121-1180ظهرت سبع وثالثون رواية
جزائرية مكتوبة باللغة الفرنسية ،وصدرت فيما بين ( ،)1178-1120سبع عشر رواية مكتوبة
باللغة الفرنسية عبرت بوضوح وشجاعة عن واقع الشعب الجزائري وهمومه وآفاقه»(.)1
وعلى النقيض من ذلك «نجد الكتابات باللغة العربية خالية من ذلك النزوع ،ما عدا
القصائد الشعرية لـ "مفدي زكرياء" ،أما األعمال الروائية التي ظهرت قبل ( )1128وما بعدها
بقليل فكانت رهينة الفكر اإلصالحي ،ونظرتها إلى االحتالل كانت باهتة ،وقد عرفت هذه
المرحلة «بعض المجموعات القصصية والكتابات األخرى التي وجدت في هذه الحقبة
التاريخية ،لم تضف شيئا جديدا بقدر ما حاولت اجترار الماضي برؤى مختلفة ،وهناك
استثناءات بكل تأكيد ،ولكنها ال تعمل إال على تأكيد القاعدة ،وحتى الذين تصدوا لمشاكل ما
بعد االستقالل بشتى ظروفها ،ومن بينهم "محمد المنيع" صاحب رواية "صوت الغرام"
( ،)1127لم يضيفوا الكثير إلى الرصيد القصصي في الجزائر ،والشيء نفسه يمكن أن نورده
هنا عن الشعر ،فقد ظل يحافظ على خطه الحماسي الذي استلهمه من ظروف الثورة
الوطنية العظمى محدود الرؤية مرتبطا في معظمه بالوازع الديني ؛ بل بالجانب الميتافيزيقي
منه»( ،)2هذا مع العلم أن هناك مثال في القصة القصيرة تجارب وأعماال رائدة «والتي بدأ
أ صحابها يسيرون نحو كتابة الرواية كتطور جد طبيعي يجسد رحلتهم األدبية والفكرية
والفنية ،وأهم هؤالء "ابن هدوقة عبد الحميد ،والطاهر وطار" هذا األخير الذي ختم مجموعته
القصصية "الطعنات" بقصة استوفت معظم الركائز األساسية للعمل الروائي "رمانة" ولكنها لم
تصل إلى أن تكون رواية كاملة البناء الشكلي والفني ،ألن الظرف التاريخي بكل مفارقاته
االقتصادية واالجتماعية والثقافية ،زيادة على أن ثقافة األديب نفسه وظروفه الخاصة

( -)1عبد اهلل بن قرين :النقد األدبي الحديث في الجزائر ،ص(.)18

( -)2واسيني األعرج :اتجاهات الرواية العربية في الجزائر ،ص(.)20 -28
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والموضوعية لم تكن لتساعد وال لتسهم في ظهور الرواية»( ،)1ولكنها أسست القتحام عالم
كتابة هذا اللون األدبي الذي كان مستعصيا على األقالم اإلبداعية الجزائرية.
وعرفت البالد بعد االستقالل تحوالت عميقة وجذرية في بنية مجتمعها المستعمر
و« استمرت ورافقت التحوالت المادية التي اقتضاها الصراع االجتماعي والسياسي والثقافي
والتاريخي لفترة النضال من أجل التحرر الوطني ،إن االستقالل هو ثمرة ذلك النضال ،وقد
حققت الجماهير في مرحلة السبعينيات خطوات تقدمية في شتى مجاالت الحياة ،إن تغيير
البنية التحتية للمجتمع المستقل فرض إلى حد كبير تغيير البنية الفوقية للمجتمع ،ومن هنا
ترسخ مفهوم الجيل الجديد المؤمن بقضايا بالده العادلة والمناضلة من أجل ترسيخ الفكر
االشتراكي ال شعارات مثلما هو الحال عند األدباء والنقاد التقليديين ،والسلفيين والبرجوازيين،
بل حاولوا أن ينطلقوا من تجربة الثورة الجزائرية والتحوالت الديمقراطية التي تجسدت عبر
نضاالت الجماهير تاريخيا ،وانعكس ذلك الوعي في ممارستهم الفكرية واألدبية والنقدية
الهادفة إلى بناء اقتصاد وطني قوي»(.)2
لقد تجاوزت الرواية الجزائرية بعد االستقالل البكاء وتصوير الفرادة أو التفرد في الحكم،
الرشدة التي تطورت بفضل التغيير الذي
كما أنها استرجعت الثقة الجماهيرية في القيادة ا
حدث تاريخيا ،وبفضل ميثاق الثورة الزراعية ( ،)1178والميثاق الوطني الذي ارتقى إلى نزع
صفة التبعية للقانون االستعماري ،ثم استرجاع وتأميم ممتلكات الدولة وتقنينها وفق بناء
الدولة الجديدة .وهكذا ذاب الوعي الفني والفكري في المشروع االقتصادي الطموح إلى
استحداث الصناعة والتصنيع ،واالنطالق في المشاريع االقتصادية الوطنية الكبرى ،ودعم
الثروة الزراعية ،وقهر صورة اإلقطاع وحكمه وسلطته على الفالحين الفقراء (الخماسين)،
واسترجاع اإلنسان الجزائري لثقته وكرامته على األقل في الميادين التالية :إجبارية التعليم،
والطب المجاني ،والخدمات االجتماعية المختلفة ،وهذا الوعي االقتصادي والسياسي
واالجتماعي هو الذي انعكس في وعي الكاتب الجزائري التقدمي فـ«منذ الوهلة األولى يتضح
( -)1واسيني األعرج :اتجاهات الرواية العربية في الجزائر ،ص(.)20
( -)2عبد اهلل بن قرين :النقد األدبي الحديث في الجزائر ،ص(.)22
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لنا أن الموقف األيديولوجي للرواية العربية الجزائرية موقفان أساسيان :موقف الواقعية
االشتراكية الذي يمثله "وطار" وموقف الواقعية النقدية الذي يمثله معظم الكتاب»

()1

من أمثال

"عبد الحميد بن هدوقة ،ومرزاق بقطاش" في السبعينيات" ،والحبيب السايح" في الثمانينيات
الذي دعا في روايته "زمن المرود" إلى ضرورة المحافظة على ما تحقق في السبعينيات ،
لذلك فإننا نجده فيها قد ثار على التراجع عن المنجزات الوطنية الكبرى ،وعن والتسيب
والالمباالة والعمل على االنتقال من نموذج االشتراكية إلى الرأسمالية الفوضوية ،من دون
رأس مال حر وشخصي أو عائلي  ،وهنا سادت فوضى القيمة للمال والمشاريع والبرامج.
وبنهاية الثمانينيات وحلول التسعينيات عرف الخطاب الروائي تحوالت كثيرة ،وذلك
بفعل «الخروج من سياسة النظرة األحادية والقوالب األيديولوجية ،حيث كانت أعمال الروائيين
تعبي ار عن أزمة البالد والشعب ،وتحولت الثنائية من أزمة األدب إلى أدب األزمة ،فمع
التسعينيات أضحى يعالج أزمة ،وتحول اهتمام جل الروائيين الجزائريين إلى التعبير في
رواياتهم عن الحالة الراهنة التي تعيشها البالد والشعب في الوقت ذاته»( ،)2وهذا ما عبر
عنه" الحبيب السايح" في روايتيه "تماسخت والموت في وهران" إذ كانتا صورة حية لما حدث
في البالد خالل تلك الفترة.

( -)1محمد مصايف :الرواية العربية الجزائرية الحديثة بين الواقعية وااللتزام ،دار العربية للكتاب ،طربلس ،ليبيا ،تونس،
المؤسسة الوطنية للكتاب ،الجزائر( ،دط) ،)1123( ،ص(.)83
( -)2حفناوي بعلي :هاجس الحداثة واشكالية العنف في رواية جيل األزمة ،الملتقى الدولي الثامن للرواية ،دراسات وابداعات
الملتقى السابع ،و ازرة الثقافة ،مديرية الثقافة لوالية برج بوعريريج ،مطبعة إقتياح ،برج الكيفان ،الجزائر ،)8888( ،ص

(.)183
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-IIIالرواية الجزائرية والتحوالت االجتماعية :
-1أبوة النص الروائي العالمي :الحمار الذهبي لـ "أبوليوسلوكيوس"
إن البحث في نشأة الرواية الجزائرية يقودنا إلى الماضي السحيق لفجر الرواية ،أو كما
يسميها "بيرنار فاليت"«عصر الملحمة العتيقة»( ،)1وتحديدا إلى القرن الثاني الميالدي ،حيث
ظهر أديب ذائع الصيت هو «أبوليوسلوكيوس»

()2

الذي يعتبر صاحب أول رواية وصلتنا

كاملة ،إن لم تكن هي األولى على اإلطالق .ويؤكد ذلك "أبو العيد دودو" بقوله« :ليس في
الحقيقة ما يمنعنا أن نعتبر رواية (الحمار الذهبي) ثاني رواية ظهرت في العالم ،إن صح
حقا أن رواية "غايوس بيترونيوس أربيتر( "Gaius Betrounius Arbiterت  22ب م) وهي
"ستريكون  "Satyriconالساخرة التي وصلتنا ناقصة ،إن صح أنها كانت األولى فعال ،غير أن
رواية "أبوليوس" تعتبر على أية حال أو رواية وصلت إلينا كاملة ،وشكلت نوعا أدبيا جديدا
هو النوع الذي يعرف اليوم بالرواية اإلطارية ،وبالرواية األنوية ،أو الرواية»

()3

التي يقوم فيها

المؤلف نفسه بسرد أحداثها بضمير المتكلم.
كما اعتبرها الناقد الفرنسي "بيرنار فاليت" أول عمل روائي قدم بغرض اإلضحاك(.)4
وهذه الرواية في واقع األمر محاكاة ساخرة من نوع مختلف ،فهي مغايرة لطبيعة القصة
اليونانية الهجائية «كما نجدها في رواية ستريكون...وانما هي تنتمي إلى أنموذج قصة
المغامرات ،أو قصة المخاطرات...ومن ثم يبدو أن التحول الساخر من إنسان إلى حمار قد
تكون له صلة أيضا بتغيير الجنس األدبي من الملحمة الشعرية إلى الملحمة النثرية ،وعلى
هذا فهي ليست رواية هجائية بأتم معنى الكلمة ،إذ هي تجمع بين السخرية واالستعراضية
( -)1بيرنار فاليت :في كتابة الرواية ،مدخل إلى المناهج والتقنيات المعاصرة للتحليل األدبي( ،ت) :عبد الحميد بورايو ،دار
الحكمة( ،دط)  ،)8888( ،ص(.)83

( -)2ولد عام (188م أو 180م) في مداوروش بالشرق الجزائري ،وكان يسمي نفسه في مخطوطاته "أبوليوس المدواري
األفالطوني  ،Apuleius Madaurensisuتلقى تعليم مكثفا في مدينة قرطاج ثم أثينا،لم يصلنا من خطبه وأشعاره وكتاباته
الفنية سوى الدفاع  ،Alogiaاألزاهير  ،Floridaعن إله سقراط  ،Deo Socratesعن أفالطون وتعاليمه

Platan et

 ،Eius Dogmatesعن العالم  ،De Mundoوأخي ار أحد عشر كتابا في التحول .Metamorphosen Libri X
( -)3أبوليوس لوكيوس :الحمار الذهبي( ،ت) :أبو العيد دودو ،منشورات االختالف ،الجزائر( ،دط) ،)8881( ،ص(.)18
( -)4ينظر بيرنار فاليت :في كتابة الرواية ،ص(.)88 -83

- 60 -

الفكاهية ،والهزلية الماجنة ،والنكات الخلقية والهجائية الالذعة ،إضافة إلى مراعاة الحاالت
الوجدانية المتصلة بالمواقف المختلفة لشخصياتها الفاعلة ،خاصة وأن ألسمائها دالالت
محددة»( ،)1وبذلك فهي تعد نصا متمي از في عصره.
والحدث الرئيسي الذي تقوم عليه هذه الرواية يكمن في «قصة إنسان يهتم بالسحر،
ويجب أن يتحول إلى طير ،ولكنه يتحول إلى حمار»

()2

دون أن تتحقق رغبته.

يروي "أبوليوس" في رواية "الحمار الذهبي" قصة الشاب "لوكيس" الذي يقوم برحلة
إلى "تيساليا" ،وهي مقاطعة في شمال اليونان ،ذات عالقة تقليدية بالسحر ،يتورط هناك
بعالقة خليعة مع خادمة تدعى "فوتيس" يحصل منها على تعويذة سحرية ،تخبره الخادمة أنها
ستحوله إلى طائر حينما تشاء ،وبالفعل بعد استخدامه للتعويذة تحول ولكن ليس إلى طائر
بل إلى حمار ،فأصبح غير قادر على الكالم ،لكنه يستطيع أن يفهم كأي كائن بشري ،ليبدأ
بعدها سلسلة من المغامرات مباشرة بعد سرقته من طرف بعض اللصوص.
ومغامراته هذه تشكل الفكرة الرئيسية للرواية ،حيث يسمع خاللها قصصا كثيرة ،ألن
الناس يتحدثون أمامه بحرية معتقدين أنه ليس أكثر من حمار ،وهذه القصة حيكت ضمن
الرواية في كونها تزيينا لها فقط ال تخدمها إطالقا.
ويعتبر الفصل الذي تناول قصة حب "كيوبيد زبيسكي" أشهر فصول الكتاب ،وهي
حكاية شعبية عرفت في بالد اليونان أو األدب الالتيني ،ذات أسلوب ساحر للغاية ومليء
باالستعارات والرموز ،موحيا أن "زبيسكي" هي في الحقيقة الروح اإلنسانية.
وفي بقية الفصول يبحث "لوكيس" عبثا عن األزهار طيلة رحالته ،وهي الطعام الذي
يعيده إلى شكله البشري ،حيث يجده في نهاية الرواية بمساعدة اآللهة "أسيس" التي يراها في
حلمه ذات جمال أخاذ وبأس شديد ،والتي تطلب منه حضور احتفالها والتقرب من كاهنها
الذي يطلب منه أكل زهرة من إكليل زهور موضوع على رأسه ،فتحدث المعجزة وهو ينفذ
( -)1واسيني األعرج :مجمع النصوص الغائبة ،أنطولوجيا الرواية الجزائرية التأسيسية -1،محنة التأسيس ،الفضاء الحر،
الجزائر( ،دط) ،)8887( ،ص(.)33

( -)2المرجع نفسه :ص(.)38
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ما يراه في حلمه ممتلئا رعبا ،حيث يسقط شكله الحيواني ويتحول إلى صورته األولى .ومع
مرور الزمن يدخل في طقوس "أسيس" ،وطقوس أخيها اإلله "أوسيرس" ،وبها تنتهي الرواية
مع مالحظة عن سيرته الذاتية بأنه كان معتنقا لمذاهب الصوفية الشرقية التي قضى قسما
كبي ار في خدمتها ،والمالحظ على هذه الرواية طغيان الرمزية عليها ،فهي واضحة وجلية،
حيث يخدم اإلنسان نزواته أفضل بقليل من الحيوان.
إن الحمار الذهبي ليست مصد ار يونانيا إذ تجاوزه فيها "لوكيوس" من زاويتين ،بحيث
إطار إلضافة حكايات مماثلة تخترق مسير الحدث
ا
«أخذ المصدر اليوناني على أنه
المستقيم ،وال تنظم إلى الحدث الرئيسي في أغلب األحيان إال بصورة آلية...وليس من
المستبعد أن يكون قد اعتمد هنا على مصادر أجنبية أو محلية خصوصا فيما يتصل من
ذلك باألعمال السحرية التي كانت في نوميديا شرقا وغربا ...ثم إن أبوليوس تجاوز المصدر
اليوناني ...عندما حل في نهاية الرواية محل بطله ،وتحدث فيها عن حياته الخاصة ،ففصل
بذلك الحدث الرئيسي عن مجراه واهتم بتمجيد عبادة اإلله إيزيس»(.)1
لكن وعلى الرغم من خروجها في بعض تفاصيلها عن الموضوع المخصص لها وعن
حدود الحشمة إال أنها سرعان ما أصبحت أحد األعمال األدبية المفضلة ،فحديث "أبوليوس"
فيها عن «نفسه وعن حياته الخاصة ،وعن نزعته الدينية...هو الذي أوحى للقديس
أوغستينيوس بكتابة اعترافاته وبوضع كتابه عن مدينة اهلل  Decivitate dieالذي يدافع فيه
عن الديانة المسيحية في مقابل دفاع مواطنه عن العبادة الشرقية ،على أنه فاقهم جميعا من
حيث شمولية معارفه وتنوع كتاباته في المجاالت العلمية ،والميادين األدبية والشعرية ،خاصة
الكتابات القصصية والروائية...ووصف بأمير خطباء إفريقيا»( ،)2فكان بذلك أشهر شخصية
فكرية وأدبية في عصره لما امتلكه من ثقافة واسعة.
كما صارت نموذجا لسائر رواة القصة الالحقين أمثال «ميغيل سيرفنثيس Miguel

 )1212-1087( Cirvantesفي روايته دون كيشوت  ،Don Quichotteو"هانس ياكوب
( -)1واسيني األعرج :مجمع النصوص الغائبة ،ص(.)32
( -)2المرجع نفسه :ص(.)83
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غريملهاوسن  "Hans Gakob Grimlshausenو"آالن رينه لوساج Alan René lessage

( )1222-1787في قصته جيل بالس السنتياني "Histoir de Gil Blas de Santillane
و"لويس كوبيروس  )1183-1223( "LuisKoupérusفي روايته الحمار العاشق
( Derverleibte Eselالترجمة األلمانية) .)1(»...وهذا التأثر من الكتاب بها إنما يدل على
فنيتها وجمال موضوعها المرتبط بالعجائبي.
إن تأثير هذا النص األدبي امتد إلى كتاب الرواية المحدثين خاصة فيما يتعلق بحكاية
الحب والنفس ،كما أن الدراسات النفسية «بدأت هي األخرى تهتم برواية الحمار الذهبي بعد
أن تكشف لها أنها ذات صلة عميقة بإنسان القرن العشرين ،إذ فهمت على أنها تعبير رمزي
عن القضايا الالشعورية ،ذلك ما فعلته معاونة العالم النفسي السويسري الشهير كارل
غوستاف يونغ ( )1121-1270ماري لويز فرانتس في كتابها "خالصة األنثوي في الرجل "
الحمار الذهبي ألبوليوسلوكيوس من وجهة الدراسة النفسية»(.)2
وأخي ار يمكن القول بأن نص رواية الحمار الذهبي يعتبر دليال تاريخيا قاطعا على أن
إرهاصات ميالد الفن الروائي جذوره ضاربة في القدم ،وأن للقلم الجزائري الشرف في أن
يكون من األوائل الذين كتبوا في هذا المجال حتى وان كان من حيث المولد ألن مؤلفها كان
ذا ثقافة التينية.
-2أبوة النص الروائي العربي :حكاية العشاق في الحب واالشتياق لـ"محمد بن إبراهيم بن
مصطفى باشا":
منذ الحمار الذهبي لـ" أبوليوسلوكيوس" لم يعرف النثر الجزائري عمال روائيا إال بعد
مضي حوالي سبعة عشر قرنا وما يزيد عن ذلك ،إذ تم اكتشاف نص «حكاية العشاق في
الحب واالشتياق مخطوطا بالمكتبة الوطنية بالجزائر ،من طرف الدكتور أبو القاسم سعد اهلل،
الذي عثر على الخطوط ونفض عنه غبار الصمت ،وأعلنه تحقيقا ونصا روائيا مكتوبا

( -)1أبوليوس لوكيوس :الحمار الذهبي ،ص(.)38 -81

( -)2واسيني األعرج :مجمع النصوص الغائبة ،ص(.)81
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سنة 1177تحت تسميته "حكاية العشاق في الحب واالشتياق" (رواية جزائرية)»( ،)1وهذا ما
أكده محقق هذا النص بقوله« :عثرنا حديثا على مخطوطة تحمل عنوان حكاية العشاق في
الحب واالشتياق ،وما جرى البن الملك الشائع مع زهرة األنس بنت التاجر ،تأليف محمد بن
إبراهيم بن مصطفى باشا الذي كتبها في مدينة الجزائر سنة (822هـ1281/م) ،والكتاب عبارة
عن قصة تروي مغامرة عاطفية جرت بين فتاة جميلة من طبقة عالية ،وأمير شاب من أسرة
أحد دايات الجزائر ،وهي مكتوبة بأسلوب رقيق جمع بين النثر الصافي القريب من الفصيح
والشعر الملحون ،ورغم أن أهمية هذه القصة التاريخية غير كبيرة فقد رأينا أن ننفض عنها
الغبار نظ ار ألهميتها األدبية والثقافية ،والسيما في هذه األثناء التي كثر فيها الحديث عن
التراث الوطني»(.)2
وصاحب هذه الحكاية كان جده «مصطفى باشا دايا على الجزائر (،)3(»)1280-1710
والذي ما زالت تحتفظ بها ذاكرة الجزائر إلى يومنا هذا ،فهو الذي «بقي اسمه يطلق على
ضاحية العاصمة والمستشفى المعروف بها»(.)4
كما كان والد "إبراهيم" من بين الشخصيات التي لعبت دو ار كبي ار في «مواجهة االحتالل
الفرنسي على المستوى السياسي ،فكان صديقا لحمدان خوجة ،ومساعدا له ،فرفض الخروج
عن الجزائر بعد االحتالل من أجل النضال لصالح مواطنيه ،حيث انتهى به األمر وتوفى
سنة (.)5(»)1282
أما صاحب هذه الحكاية فال يعرف عنه إال ما ورد في «كتابه من إشارات إلى حياته أو
حياة بعض أفراد أسرته ،بل إننا ال نعرف حتى عن تاريخ ميالده أو وفاته ،وكل ما نعرف
( -)1زهور كرام :الرواية العربية وزمن التكون من منظور سياقي ،دار األمان ،الرباط ،المغرب ،منشورات االختالف،
الجزائر ،الدار العربية للعلوم ناشرون ،بيروت ،لبنان( ،ط ،)8818( ،)1ص(.)87

( -)2أبو القاسم سعد اهلل :حكاية العشاق في الحب واالشتياق ،مجلة الثقافة ،بعد(ع ،)112و ازرة الثقافة واالتصال الجزائر،
( ،)8888ص(.)138
( -)3عمر بن قينة :دراسات في القصة الجزائرية القصيرة والطويلة ،المؤسسة الوطنية للكتاب ،الجزائر( ،دط)،)1122( ،
ص(.)188
(-)4أبو القاسم سعد اهلل :تاريخ الجزائر الثقافي (ج ،)2دار الغرب اإلسالمي ،بيروت ،لبنان( ،ط ،)1112( ،)1ص(.)181
( -)5عمر بن قينة :دراسات في القصة القصيرة والطويلة ،ص(.)188
- 64 -

في هذا المجال هو أنه قد ولد في بداية القرن الثالث عشر الهجري ،وأنه قد تثقف جيدا من
ثقافة أمثاله من أبناء الطبقة الجزائرية الراقية .وتظهر لنا حكاية العشاق مدى ثقافته الفقهية
واألدبية ،وال شك أنه شاهد االحتالل عينا وأنه عرف عن أبيه أشياء كثيرة عن تطورات
الوضع السياسي والعسكري واالجتماعي في الجزائر أثناء الفترة األولى لالحتالل ،كما عرف
منه أو سافر معه إلى الشرق وأوروبا ،ولعله كان موظفا في إحدى المصالح الفرنسية
أثار أدبية وتاريخية أخرى ،ولكن الظاهر أن رجال في
بالجزائر...وال ندري إن كان للمؤلف ا
مثل قدرته واطالعه ال يمكن أن يكون له سوى هذا األثر»(.)1
أما الجو الذي كتبت فيه هذه الرواية ،فكان متوت ار إذ يعود إلى فترة «الحرب الضروس
التي عرفتها الجزائر منذ ( ،)1238وبالتحديد منذ تولي "بوجو" الذي عمل على تحطيم
االقتصاد الوطني ،الذي كان يقوم في جله على الزراعة والمبادالت التجارية بين الدواوير
والمدن الداخلية ،حيث عمد االستعمار إلى نقل السكان قه ار من بيئاتهم المعتادة إلى بيئات
جديدة ،يضاف إلى ذلك حالة الالأمن في الطرق الداخلية واالستيالء على المحاصيل
الزراعية ،واتالف الحبوب في المخازن األرضية أو المطامير ،كما أن األراضي الخصبة
صودرت باسم الثورة على السلطة العدوة وحرثها من طرف االستعمار أو بتوزيعها على
األوربيين الذين جاءوا لالستيطان»(.)2
وكانت عائلة "مصطفى بن إبراهيم "من العائالت التي مسها قانون مصادرة األراضي،
فقد «تحدث الكتاب عن العديد من العائالت الجزائرية التي كانت ثرية ،فأصبحت في عهد
بوجو تمد يدها متسولة ،ومن تلك العائالت الجزائرية :ابن الحفاف ومصطفى باشا ،وعلى بن
عيسى ،وحمودة الفكون ،وبعض العائالت في بجاية...الخ» (.)3
وأرخ "سعد اهلل" لموقف هذه العائلة من االستعمار وما آل إليه مصيرها بقوله« :وكان
أبو المؤلف إبراهيم بن مصطفى ممن تولى الدفاع عن أهل العاصمة بعد االحتالل ،وألف
( -)1أبو القاسم سعد اهلل :حكاية العشاق في الحب واالشتياق ،ص(.)133
( -)2أبو القاسم سعد اهلل :الحركة الوطنية الجزائرية (( ،)1188 -1238ج ،)1ص(.)881 -888
( -)3المرجع نفسه :ص(.)883-888

- 65 -

مع حمدان وخوجة وغيره لجنة وطنية لتقديم العرائض والشكاوي ،واالتصال بالصحافة وانتهى
به األمر إلى السجن في عنابة والوفاة بها ،وكانت للعائلة أمالك وثروات وسمعة فضاعت
كلها وتبددت مع االحتالل فاستولى الفرنسيون على قصرهم ،وحولوا بعض أمالكهم إلى
مكان للمكتبة العمومية والمتحف ،وكان األمير معروفا باسم األمير مصطفى...وقد آلت
بعض أمالكه سنة ( )1201إلى عائلة فياالر الفرنسية ،وفي سنة ( )1223انتقلت إلى غيره،
وهكذا كانت عائلة األمير مصطفى قد رهنت أمالكها عند األوربيين ،وعندما عجزت عن
الدفع لفقرها انتزعت منها األمالك عن طريق المحاكم»( ،)1فأصبحت كبقية األسر الجزائرية
تعاني من الفقر والحرمان ،وهذا ما نلمسه في نص الحكاية إن لم نكن مغامرين بالرأي «إذ
ادعينا أن في القصة بعض الرموز السياسية ،فانغماس ابن الملك في اللهو وعزفه عن الحياة
العامة قد يكون نوعا من التفكير عما فقده من ملك أبائه بعد استيالء األجنبي على البالد،
أو التعبير عن موقفه من طبقة الحضر التي انصرفت إلى العزلة والتأسي بعد أن خسرت
كل شيء بسبب االحتالل ،وفي القصيدة التي ذكرها المؤلف في آخر القصة...تعبير واضح
على الم اررة السياسية التي كان يعاني منها المؤلف ،)2(»...إضافة إلى الم اررة النفسية بفعل
سوء حظة كونه «فقد ثالثة أفراد من أسرته في عام واحد وهو ( )1828فقد ماتت زوجته
فاطمة في شهر محرم وابنه أحمد في صفر ووالده إبراهيم في شهر ربيع الثاني ،وبعد أربع
سنوات ( )1822هاجر عنه أخوه عمر إلى إسطنبول فازداد وحدة ،كما خرج هو من داره
القديمة إلى دار في زنقة الجنايز ،ثم خرج منها بعد عام واحد (.)3(»...)1827
وفيما يخص موضوع هذه القصة فإنه ارتبط بالحب ،فهي تسرد لنا قصة «عشيقين
والعشق في الحضارة اإلسالمية أمر ال يسمح به ،وقد أخبرنا الكاتب «أن الملك قبيل وفاته
أوصى ابنه بجملة من الوصايا منها هذه" :يا بني إياك والعشق فتهلك نفسك ،ويتخرب
ملكك" ،لك ن االبن لم ينفذ هذه الوصية فيعشق ،ولما كان العشق في العرف العربي ،وفي
( -)1أبو القاسم سعد اهلل :تاريخ الجزائر الثقافي( ،ج ، )2ص(.)181
( -)2أبو القاسم سعد اهلل :حكاية العشاق في الحب واالشتياق ،ص(.)137
( -)3المرجع نفسه :ص(.)138
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الفن أيضا يجهض غالبا وال ينتهي إلى الزواج ،فكذلك وجدنا هذه الرواية ،تنتهي بأن يموت
الحبيبان وهما على هذه الحال لم يدخال إطا ار شرعيا بالزواج».

()1

لقد تجسدت في هذه القصة مظاهر مختلفة لعل أهمها «الحياة الطبقية من خالل
الشخصيات ،وأهمها طبقة القصور الخليعة المتفسخة حيث إدمان الهوى بشراهة ،تبذير
الوقت والمال بال جدوى ،فغدا محور الحياة عندها موائد ممدودة كتعويض لإلحساس
بالخيبة ،وسوء المصير مما حتم السعي للعب عن المتع بال قيود وال حدود ،وقد عكست هذه
القصة أشياء كثيرة من بينها الهزة التي شرعت تتعرض لها بنية المجتمع الجزائري...
والتصدع الذي أصاب كثي ار من األسر...الشرخ الذي بدأ يمتد في عادات وتقاليد المجتمع...
إلى آخر ما هناك من مجاالت ثرية...خصبة»(.)2
ومن حيث بناء هذه الحكاية فإنها تبدأ بعد العنوان بالعبارة اآلتية« :الحمد هلل الذي ال
إله إال هو عالم الغيوب وفرج (كذا) الكروب وما للف (كذا) القلوب ،وجامع بين المحب
والمحبوب ...وبعد أقول واهلل أعلم بغيبه وأحكم فيما مضى وتقدم ،كان بالجزائر ملك شائع في
الجود والكرم...تهابه الملوك وتخشاه ،وكان له ولد قد علمه من األدب والعلم ما يناسب
ويليق ،وكان يحبه حبا شديدا .وتقع المخطوطة في ( )182ورقة مقياس كل ورقة (.»)18

()3

والمطلع على هذه الحكاية يجد بأنها تبدأ بافتتاحية دينية خالصة ثم يستعمل بعدها
المؤلف لفظ «وبعد ،ليقدم فقرة تعرف بوالده وشخصيته ،الذي كان ملكا معروفا بالجود
والكرم ،تخشى الملوك سطوته ،وكان له ولد قد علمه من العلم واألدب ما يناسب ويليق.
ويستهل الحكاية بعبارة مألوفة باستمرار "قال صاحب الحديث" ،إشارة إلى الراوي الذي هو
المؤلف نفسه فيسرد مجموعة من النصائح األخالقية على لسان والده»(.)4

( -)1صالح مفقودة :المرأة في الرواية الجزائرية ،دار الهدى ،عين مليلة ،الجزائر( ،ط ،)8883( ، )1ص(.)71
( -)2عمر بن قينة :دراسات في القصة الجزائرية (القصيرة الطويلة) ،ص(.)182 -180
( -)3أبو القاسم سعد اهلل :حكاية العشاق في الحب واالشتياق ،ص(.)133
( -)4مخلوف عامر  :الواقع والمشهد األدبي نهاية قرن وبداية قرن ،المكتبة الوطنية الجزائرية ،الجزائر( ،دط)،)8811( ،
ص(.)72
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ونجد نص هذه الحكاية ينفتح سرديا عن طريق «سارد يتخذ مواصفات الراوي في السرد
الت ارثي العربي ،وقبل االنخراط في اللعبة السردية يقدم السارد النص بالحمدلة والبسملة وطلب
مغفرة الذنوب ،بعد ذلك يكشف عن ضميره المفرد المتكلم بتصريحه ،وبعد أقول واهلل أعلم
بغيبه وأحكم .ليتضح من البداية أن النص يندرج في مساحة الكالم غير منطلق الكتابة .غير
أن السارد سرعان ما...يتوارى خلف سارد آخر يأتي مبطنا تحت صيغة "قال صاحب
الحديث" لتصبح أمام ساردين ،أولهما ظاهر ،ومعلن عن ضميره ،ويتلبس-أحيانا مع المؤلف
(محمد بن إبراهيم) -كما تدل على ذلك مؤشرات نصية تتضح أكثر في نهاية النص حيث
يحدث اللبس بين السارد الظاهر والمؤلف في اإلعالن عن رغبة كتابة قصة حكاية
العشاق.)1(»...
إن آثار ألف ليلة وليلة بارزة للعيان في نص هذه الحكاية ،وذلك من حيث« :طبيعة
الشخصيات ،فابن الملك جميل يعشق من أول نظرة ،فضال عن كونه صاحب مال وفير،
والعجوز الشمطاء تمارس التحايل والوشاية .وزهرة األنس وهبت من الجمال والمال ما يجعلها
محط األنظار ،والشيخ العطار يلعب دور الوسيط .وبين بطلي الحكاية الرئيسيين مجموعة
من الخدم والجواري والندماء ،منهم من يخدم بصدق وثقة ،ومنهم يخدع ويخادع»(.)2
أما فيما يخص لغة هذا النص فجاءت «فصيحة لكنها مخترقة باللهجة الجزائرية،
ويهيمن على إيقاعها الكالم الشفهي الذي أثر في صياغة التعبير ونسق الجملة ،وطريقة
كتابة الكلمات ،ال تعرف اللغة السردية تناوبا ممنهجا وواضحا بين اللغة الفصيحة والشفهية،
إذ يحدث التداخل بين المستويين اللغويين ،والذي يهيمن عليه في –غالب األحيان-المنطق
الشفهي معجما وتركيبا وتعبي ار دون أن يخلق ذلك توت ار في إيقاع السرد»(.)3
كما يتخلل النص في بعض مواضعه جملة من االستطرادات ،ويظهر ذلك في
«مواضيع كانت بال شك تشغل فكر المؤلف ،فهو يتدخل ويوقف الراوي ليقص علينا خب ار
( -)1زهور كرام :الرواية العربية وزمن التكون ،ص(.)38
( -)2مخلوف عامر :الواقع والمشهد األدبي ،ص(.)71

( -)3زهور كرام :الرواية العربية وزمن التكون ،ص(.)38
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عن العشق أو نحوه  ،ثم يعود فيترك المجال للراوي وهو ما قد يعتبره النقاد ضعفا فنيا في
القصة»

()1

وذلك كون صاحب النص لم يتقيد بموضوعه.

باإلضافة إلى ذلك نجدها توظف بين صفحاتها الكثير من األبيات الشعرية إذ «يمتد
الشعر على طول صفحاتها ،إن صح أن يسمى شع ار الحقا ،إذ أنه في معظمه ال يملك من
الشعر سوى القافية ،وكأنه مجرد كالم مسجوع علما بأن السجع كان دوما يلعب دو ار أساسيا
في الحكي الشعبي».

()2

وما يميز هذا النص أيضا هو الدور الفعال للمرأة فيه عكس ما كانت عليه النصوص
التراثية السابقة ،فبطلة الرواية «زهرة األنس ليست من النوع الذي ينجذب لحالة عشق حسب
رغبات اآلخر باعتبارها ذاتا مرغوبا فيها ،وانما تحضر ذاتا تتميز بأفعال اإلرادة والمبادرة
والمغامرة والرغبة ،فابن الملك وان كان عبر عن ولعه بها ،ورغب في مالقاتها ،وافتعل
الحكايا لعقد الوصال ،غير أن زهرة األنس هي التي بادرت بالكتابة إليه ،والدعوة إلى اللقاء
به ،واعالن عشقها البن الملك»( .)3كما أن هذه القصة خالية تماما من «العنف وتميل إلى
النعومة في األلفاظ والبطء في الحركة ،وتعتمد في حل المشاكل على الظروف والمناورات
أكثر من التخطيط والمواجهة ،ولعل المتتبع للجانب التاريخي الواقعي في القصة سيجد
صعوبة شاقة في العثور عليه ،ذلك أن الشخصيات في ظاهرها خيالية والزمان غير محدود،
والمكان أيضا ال يكاد يذكر ،وال نجد في النص سوى إشارة واحدة إلى أن البربري هو مدينة
(تدلس) الواقعة على ساحل البحر .أما مسرح القصة فيبدوا أنه في إحدى المدن ولكنه غير
محدد أيضا».

()4

لقد أثار هذا النص العديد من التساؤالت حول إشكالية تصنيفه ضمن أنواع الخطابات
النثرية ،حي ث تأرجحت اآلراء بين اعتبارها قصة شعبية أو رواية فنية ،فمحققها وباعثها إلى
( -)1أبو القاسم سعد اهلل :حكاية العشاق في الحب واالشتياق ،ص(.)132
( -)2مخلوف عامر :الواقع والمشهد األدبي ،ص(.)28
( -)3زهور كرام :الرواية العربية وزمن التكوين ،ص(.)38

( -)4أبو القاسم سعد اهلل :حكاية العشاق في الحب واالشتياق ،ص( .) 13
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النور أبو القاسم سعد اهلل أكد على أنها رواية شعبية ،وهذا عندما قال عنها« :كتب احد
الجزائريين رواية شعبية ذات أبطال وأحداث وطنية وشخصيات تاريخية ،وهي رواية "حكايات
العشاق في الحب واالشتياق" ومؤل فها هو مصطفى بن إبراهيم باشا ،وتاريخ تأليفها هو سنة
(.»...)1281

()1

كما تعرض "عمر بن قينة" إلى إشكالية تصنيفها ورأى بأنها تتموضع بين المقامة
والرواية والقصة الشعبية مؤكدا على أنه «إذا كانت طبيعة االختالف بينها وبين المقامات
أكثر من طبيعة التقارب ،فإن موقعها فيما أعتقد في مستوى بين القصة الشعبية والرواية
الفنية ،وفي األدب الرسمي كما يسميه البعض.
ولوال الظروف اللغوية والفكرية ،ومستواها المختلف (في الجزائر خاصة) في الفترة التي كتبت
فيها الرواية ( )1281بالنسبة لهذا العصر لكانت رواية فنية جيدة.
لهذا بدأ ربما مني ميل إلى اعتبار هذه القصة الطويلة مرحلة أولى في ميالد الرواية العربية
كرم" إذ
الحديثة (على مستوى الوطن العربي كله)»( .)2وهذا ما أشارت إليه الباحثة "زهور ا
أكدت على أحقية المغرب العربي في الريادة في مجال كتابة الرواية ،فهي تشير إلى وجود
«نص سردي ،اعتبر عند تحقيقه رواية فنية ،وهو نص...يجعل سؤال التكون الروائي ينفتح
على تجارب مغاربية تعزز أصالته األجناسية .يتعلق األمر بنص جزائري "حكاية العشاق في
الحب واالشتياق" لمؤلفه محمد بن إبراهيم (األمير مصطفى) والمكتوب مخطوطا سنة
(1822هـ)».

()3

أما الناقد عبد العالي رزاقي فأكد «على روايتها وأسبقيتها المطلقة في الوطن العربي،
فهي بالنسبة له أول رواية عربية ظهرت في الجزائر قبل رواية زينب لهيكل في مصر سنة
(1118م)»( ،)4وهو الرأي نفسه الذي ذهب إليه الناقد والباحث األكاديمي الجزائري "عبد
( -)1أبو القاسم سعد اهلل :تاريخ الجزائر الثقافي( ،ج ،)2ص()181
( -)2عمر بن قينة :دراسات في القصة الجزائرية القصيرة والطويلة ،ص(.)182
( -)3زهور كرام :الرواية العربية وزمن التكون ،ص(.)87

( -)4عبد اهلل بن قرين :النقد األدبي الحديث في الجزائر ،ص(.)117
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القادر شرشار" إذ عدها «أول نص سردي عربي جزائري ظهر للوجود في مطلع العصر
الحديث ( ،)1280وبذلك سبق زينب بأكثر من ستين سنة».

()1

لكن بالمقابل نجد الناقد "مخلوف عامر" يرفض أن تكون هذه الحكاية أول رواية عربية
فهو لم يجد فيها «ما يؤهلها للريادة المزعومة ،ومصدر ذلك في تقريره أننا لم نستثمر
منجزات المدارس النقدية المعاصرة على نحو مفيد ،فإما أننا نراوح مكاننا في دائرة الرؤى
التقليدية لألدب ،واما أننا نلتقط مفاهيم نقدية منبتة عن جذورها الفلسفية والمعرفية ونلصقها
جاهزة على نص عربي له مميزاته وخصوصياته».

()2

بعد كل هذه اآلراء النقدية التي قمت بعرضها توصلت إلى أنه ال يمكنني اعتبار هذه
الحكاية رواية فنية ،إذ أدخلها في «مصاف األدب التقليدي بسبب نظرتها إلى الواقع ،وعدم
توفرها على الشروط الفنية...ويبقى لها فضل الريادة وتفوقها اللغوي بشكل خاص ،إذ كتبت
في تلك المرحلة بالدارجة»( ،)3وهذا لكون المستوى الثقافي العام للجزائر في القرن التاسع
عشر كان متدنيا ،وأيضا لضعف صاحبها أدبيا وعدم امتالكه األدوات الفنية الالزمة لكتابة
نص نثري.
-3الرواية الرومانسية" :الفتى لرمضان حمود"
يعد «رمضان حمود»

()4

علما من أعالم األدب الجزائري في فترة العشرينات والفترات

الالحقة لها ،وما تزال مؤلفاته وخاصة رواية "الفتى" مثار بحث وجدال لدى العديد من النقاد،
فـالناقد "محمد ناصر" قدمها بالصيغة اآلتية« :الفتى قصة إصالحية ومرآة من حياة شاب
يسعى إلعزاز شعبه وترقية أمته»( .)5وذهب إلى الرأي نفسه "صالح الخرفي" معتب ار إياها أول
( -)1زهور كرام :الرواية العربية وزمن ص(.)82
( -)2مخلوف عامر :الواقع والمشهد األدبي ،ص(.)28

( -)3عبد اهلل بن قرين :النقد األدبي الحديث في الجزائر ،ص(.)20
( -)4شاعر وناقد أدبي ثوري وقاص اجتماعي إصالحي وكاتب مقاالت وخواطر ،ومناضل ضد التخلف االجتماعي وضد
االستعمار ،ولد بمدينة غرداية سنة ( )1182حيث تلقى تعليمه األولي بها ثم بمدينة غليزان ،وأكمل مشواره التعليمي في
تونس ،كان شديد التأثر بالمدرسة الشابية والرومانسية عموما ،توفى سنة ( ،)1181خلف لنا "بذور الحياة" عام (،)1182
ورواية "الفتى" عام (.)1181

( -)5محمد ناصر :رمضان حمود حياته وآثاره  ،المؤسسة الوطنية للكتاب ،الجزائر(،دط) ،)1120( ،ص(.)381
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قصة في األدب الجزائري الحديث ،وذلك عندما قال عنها« :وريادة أخرى لـ"رمضان حمود"
في القصة التي نشرها في العشرينيات بعنوان "الفتى" ولم تمهله المنية الستكمال نصفها
الثاني هيكليا واستكمال أدواتها فنيا ونضج صورها خياليا ،فهو بذلك أول من جرب كتابة
القصة في األدب الجزائري الحديث ،ال نتحدث عن نجاح التجربة أو فشلها ،وانما الحديث
عن التوقيت الذي يعتبر رائدا»(.)1
كما كان لـ"أبو القاسم سعد اهلل" نفس هذا الحكم عليها وهذا بقوله"« :الفتى" وهي قصة
كتبها الشاعر األديب "رمضان حمود" ونشرها في تونس»(.)2
أما "عبد اهلل بن قرين" فقد خالف الجميع في تسميتها حيث اعتبرها أول رواية عربية
رومانسية( ،)3كما وصفها بأنها «نموذج منفرد في زمنه في الكتابة اإلبداعية في مجالي
القصة والرواية بالعربية .إنه باكورة الكتابة السردية الحديثة في الجزائر باللغة العربية ،ينتمي
العمل األدبي "الفتى" إلى جنس األدب الملحمي القصصي السردي»(.)4
وواصل الحديث عنها مؤكدا بعد التنظير للرواية بالمفهوم األوربي إلى أن «"الفتى"
رواية ذاتية اجتماعية توثيقية ضعيفة التخييل وواضحة الرؤية ،وتقريرية اللغة والموضوعات
االجتماعية التي حملها بطلها بوصفها رؤية إبداعية فنية».

()5

وهذه الرواية في مضمونها ما هي إال ترجمة شخصية لحياة الروائي نفسه إذ «عكست
جوانب من حياة مؤلفها الشاب الطموح ،فهي تمثل شابا كان يعمل على إسعاد شعبه في
ظروف سيطر فيها األجنبي على بالده».

()6

( -)1صالح الخرفي :رمضان حمود  ،سلسلة في األدب الجزائري الحديث ( ، )3المؤسسة الوطنية للكتاب  ،الجزائر( ،دط)،
( ،)1120ص(.)38

( -)2أبو القاسم سعد اهلل :تاريخ الجزائر ،الثقافي (ج ،)2ص(.)133
( -)3ينظر عبد اهلل بن قرين :رمضان حمود ( ،)1181 -1182مطبعة القورزي ،بوسعادة ،الجزائر( ،دط)،)8883( ،
ص(.)17
( -)4المرجع نفسه :ص(.)11
( -)5المرجع نفسه :ص(.)181

( -)6أبو القاسم سعد اهلل :تاريخ الجزائر الثقافي (ج ،)2ص(.)133
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كما أنها ضمت العديد من الموضوعات المرتبة على شكل لوحات فنية راعى فيها
الروائي التسلسل الزمني لمختلف مراحل البطل على الشكل اآلتي« :بدأ الحديث عن قصة
محمد ذلك الطفل الذي نشأ في إحدى قرى ميزات ،وتابع المؤلف الطفل في نموه في البيئة
الصحراوية ،ثم سافر الطفل إلى إحدى مدن الجزائر الشمالية ،وهناك دخل المدرسة ،وتدخل
المؤلف ليعظ ويرشد وليذكر بعض الشعر ،وليشيد بالتربية وأثرها ،وبعد أن عاد الطفل إلى
وطنه سافر من جديد ودخل مدرسة فرنسية ،وهكذا يظل يتردد بين مسقط أرسه والمدرسة،
وانتهى به األمر إلى الزواج والدخول ميدان اإلصالح االجتماعي ،وذلك بحديث مسهب عن
العلوم والدين والكفاح والتجارة».

()1

وبخصوص الحكم عليها فإنني أتبنى الرأي األخير على الرغم من قصرها كما أعاد
إخراجها الباحث "عبد اهلل بن قرين" في كتابه "رمضان حمود" إذ أنها وظفت فنيا «تقنيته
الكتابة الرومانسية التي تمثلت في الفردية ،وطغيان الذاتية ،والدعوة الثورية للتغيير،)2(»...
ومعتبرين إياها رواية رومانسية بالنظر إلى المعاناة التي تحملها بين طياتها وأسلوب كتابتها،
فهي رواية تنتمي إلى السيرة الذاتية بطابع رومانسي.
-4الرواية اإلصالحية" :غادة أم القرى ألحمد رضا حوحو"
خضعت الجزائر لهيمنة استعمارية قاربت القرن وربع القرن عمل فيها االستعمار على
طمس الشخصية الوطنية حتى يتسن له السيطرة على البالد ،وفرض كيانه فـ«محاربة
الشخصية الجزائرية بكافة مميزاتها الذاتية والموضوعية ،بدأت منذ دخول االستعمار الذي
سخر وسائله الكولونيالية ال لضرب اللغة وحدها ،ولكن لضرب كل ما يمكنه أن يسهم في
توعية الجماهير بدورها الثقافي».

()3

وبحلول القرن العشرين عرف العالم الحرب الكونية األولى التي أثرت إيجابا على
الوضع المتردي في البالد من حيث «األفكار الهامة التي تعلمها الجزائريون من الحرب
( -)1أبو القاسم سعد اهلل :تاريخ الجزائر الثقافي(ج ،)2ص(.)133
( -)2عبد اهلل بن قرين :رمضان حمود( ،)1181 -1182ص(.)188
( -)3واسيني األعرج :اتجاهات الرواية العربية في الجزائر ،ص(.)82
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كفكرة المساواة ،ألنهم ساهموا في انتصار فرنسا والحلفاء ،كما تأثروا باألحزاب الفرنسية
الثورية وأحداث الشرق األدبي وباألفكار الديمقراطية التي عبر عنها الرئيس "ويلسن"»( .)1كل
هذه الظروف عملت على مي ـ ـ ـالد األحـ ـ ـزاب السياسية من بينها جمعية العلماء المسلميـ ـ ـن
التي رغم أنها «خلقت رسميا فـ ـ ـي ماي ( )1131فإن أصولها تعود إلى عهد النهضة
()1118-1188؛ أي إلى أفكار "الشيخ الونيسي والمجاوي ،وابن سماية ،وابن الموهوب"
وغيرهم ،وبين ( )1138-1111وضع العلماء أسس جمعيتهم المستقلة ،الصحافة والمدارس
والنوادي الثقافية ،والدعاية ،ونشر التاريخ الجزائري ،وتحت القيادة الديناميكية للشيخ "عبد
الحميد بن باديس" كان العلماء نشطين بشكل ملحوظ خالل العشرينيات».

()2

وبحلول الثالثينيات ازداد ذلك النشاط ،وعرفت الجمعية انتعاشا كبي ار سواء من الناحية
السياسية بوقوفها ضد اإلدماج ،أو من الناحية الثقافية من خالل كتاب عديدين تتلمذوا في
نواديها من بينهم "أحمد رضا حوحو" الذي صار يمثل اتجاها روائيا بكامله ،وهو االتجاه
التقليدي اإلصالحي ،أو ما اصطلح على تسميته بالكالسيكي فـ"رضا حوحو" خير من كان
يمثل الجمعية ويعبر عن وجهة نظرها أيام الحرب التحريرية.

()3

إن الدارس ألدب" حوحو" يدرك جيدا بأن بين ثناياه موهبة ال تخل من إبداع وتجديد،
وتتميز برؤية فنية متطورة ،إذا ما قيست بالوضع الثقافي في الجزائر ،وهو األمر الذي جعله
رائد القصة وباعثها إلى الوجود .)4(...كما كان أول أديب «يطرق أبواب العالم الروائي في
ظل برجوازية فرنسية قمعية ،عملت كل ما بوسعها إلعاقة تطور اإلبداع كغيره من مجاالت
الفكر والفن األخرى عن طريق محاربة مضامينه ،واللغة التي صيغت بها»

()5

حيث خلف لنا

( -)1أبو القاسم سعد اهلل :الحركة الوطنية الجزائرية (( ،)1180 -1138ج ،)3دار الغرب اإلسالمي ،بيروت ،لبنان،
(ط ،)1118( ،)8ص(.)820

( -)2أبو القاسم سعد اهلل :الحركة الوطنية الجزائرية (ج ،)1180 -1138( )8ص(.)818
( -)3ينظر واسيني األعرج :اتجاهات الرواية العربية في الجزائر ،ص(.)88 -31
( -)4ينظر محمد خان :األدب اإلصالحي في الجزائر ،دراسة تحليلية ألدب حوحو( ،ج ،)8مجلة العلوم اإلنسانية(،ع،)8
جامعة محمد خيضر ،بسكرة ،الجزائر ،)8888( ،ص(.)33

( -)5واسيني األعرج :اتجاهات الرواية العربية في الجزائر ،ص(.)138
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روايته الوحيدة "غادة أم القرى" التي كتبها في بداية «األربعينيات وربما قبل ذلك باالستناد
إلى المقدمة التي كتبها له السيد "أحمد بوشناق المدني" والمؤرخة في (1328 /18 /81هـ)،
وهو ما يقابل حسب تقديرنا ( 88يناير 1183م)»(.)1
أما فيما يخص اعتبار "غادة أم القرى" رواية فقد اختلف حولها الباحثون والنقاد .فـ"عايدة
أديب بامية" وضعتها ضمن إطار القصة مشيرة إلى ذلك في حديثها عن المرأة في القصة
الجزائرية عندما قالت« :وكان موقف "حوحو" أكثر إشفاقا على المرأة ،إذ كان باألحرى
موقفه موقف حب واهتمام صادق ،فهو باإلضافة إلى أنه يجعل من نفسه مدافعا عن المرأة
الجزائرية ،فقد أعطاها مكانة بارزة في قصصه وكتاباته ،وكلماته البينة نقرأها في تقديمه
لكتابة "غادة أم القرى"».

()2

كما أن "عبد اهلل الركيبي" هو اآلخر صنفها في إطار القصة معتب ار إياها في اآلن ذاته
بصيص أمل لميالد الرواية العربية الجزائرية على حد تعبيره «أما فيما يتعلق بالرواية
العربية...فهي من مواليد السبعينيات بالرغم أن من هناك بذو ار ظهرت بعد الحرب العالمية
الثانية يمكن أن نلحظ فيها بدايات ساذجة للرواية العربية الجزائرية سواء في موضوعاتها أو
أسلوبها الفني ،فهناك قصة مطولة بعض الشيء كتبها "أحمد رضا حوحو" وسماها" غادة أم
القرى"».

()3

وهناك من وضعها موضع الوسط بين القصة والرواية ،وهو الرأي الذي ذهب إليه
"محمد خان" بقوله« :إن "غادة أم القرى" التي تقع بين القصة والرواية هي أول عمل
قصصي له وتتجلى فيها موهبته األدبية وقدرته الفنية...وهذا العمل من أنجح أعماله
القصصية»(.)4

( -)1صالح مفقودة :المرأة في الرواية الجزائرية ،ص(.)01
( -)2عايدة أديب بامية :تطور األدب القصصي الجزائري (،)1127 -1180ديوان المطبوعات الجامعية ،الجزائر( ،دط)
( ، )1128ص(.)312
( -)3عبد اهلل الركيبي :تطور النثر األدبي الجزائري الحديث ،ص(.)888 -111

( -)4محمد خان :األدب اإلصالحي في الجزائر ،دراسة تحليلية ألدب( ،ج ،)8ص(.)33
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أما عن الذين اعتبروها رواية فنجد "عبد المالك مرتاض" الذي أكد على أن النثر
الجزائري في تلك الفترة «لم يعرف سوى محاولة روائية واحدة هي "غادة أم القرى" ،وهذه
الرواية من النوع القصير ولكنها جاوزت في حجمها مفهوم القصة القصيرة بكثير ،وناهيك أن
الكاتب نشرها وحدها مستقلة في مجلد واحد».

()1

وركز "عمر بن قينة" في الحكم عليها من حيث الموضوع الذي طرحته ،ومن حيث
بنيتها معتب ار إياها «محاولة لمعانقة الفن الروائي بوعي قصصي ،وجدية في الفكرة والحدث
والشخصيات والصياغة.»...

()2

كما ذكرها كل من" محمد مصايف ،أحمد منور ،عبد اهلل بن قرين ،حسين قحام،
محمد ساري" في بحوثهم األكاديمية حول األدب الجزائري ،إذ لم يشكك أحد في روايتها فنا
وجماال.
وفيما يخص الموضوع الذي عالجته هذه الرواية فإنه اقتصر على المرأة ،إذ «خصص
الكتاب ألوضاع المرأة المكية ،وهذا ما يفيده العنوان ،حيث إن "غادة" تعني الفتاة الحسناء،
وأما "أم القرى" هي مكة ،وأهدي هذا الكتاب إلى المرأة الجزائرية»( .)3وما فكرة إسقاط المرأة
الحجازية على نظيرتها الحجازية إال دليل على تواجدهما في نفس الوضعية الحرجة ،فكالهما
صورة لألخرى ،لذلك نجده يدين فيها الواقع الذي «تحرم فيه المرأة من حقها في الرأي
وتصادر مشاعرها لتعيش الشقاء والبؤس ،فبدأ للكتاب أن المرأة ال تختلف عن أختها
الحجازية»...

()4

من حيث الوضع االجتماعي والثقافي.

وبالنسبة لتصنيفي لها داخل اإلطار اإلصالحي فهذا راجع أساسا إلى الشخوص الواردة
فيها فـ «المرأة في نظرهم ال تكتمل أنوثتها إال إذ تزوجت ،واال فهي ستظل ناقصة وعرضة

( -)1عبد المالك مرتاض :فنون النثر األدبي في الجزائر ( ،)1108 -1131ديوان المطبوعات الجامعية  ،الجزائر( ،دط)،
( ،)1123ص(.)111 -118
( -)2عمر بن قينة :في األدب الجزائري الحديث ،ص(.)117
( -)3صالح مفقودة :المرأة في الرواية الجزائرية ،ص(.)21

( -)4عمر بن قينة :في األدب الجزائري الحديث ،ص(.)117
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الرتكاب المعاصي األخالقية»( .)1وهذا الرأي حسب اعتقادي سلفي يقف موقف المعارض
من الغزو الحضاري االستعماري األوربي ،فنظرة "حوحو" إلى المرأة وحريتها «لم تخرج هذه
القياسات األخالقية ،فهي ليست أكثر من زينة توضع بين أربعة جدران ،كأي غرض ثمين
من أغراض البيت ممنوعة حتى من التنفس خارج البوتقة المسطرة لها سلفا ،فـ"رضا حوحو"
عندما يحاول أن يخرجها من هذه األجواء سرعان ما يضعها رهن الفكر اإلصالحي الذي ال
يخرج أبدا عن الطروحات اإلقطاعية التي تعتبر فيه المرأة جزءا من أمالك البيت ،فحريتها ال
يمكن أن تتم إال عن طريق الرجل.»...

()2

وهذا التوجه خاطئ بالقياس إلى وضعية البالد الحرجة آنذاك ،فبدل أن يوجه الروائي
المرأة إلى طلب المعرفة والمشاركة في الثورة ضد االستعمار وتحريكها من الداخل وتحسيسها
باجتماعيتها بوصفها مؤمنة .ذهب إلى النقيض من ذلك ،وهذا يقودني إلى الحكم عليه
بالقصور الفكري والعجز في الرؤية آنذاك وهو األمر الذي دفع بالكاتب إلى ممارسته هروبه
داخل لحظات رومانسية وهناك يمارس ضعفه وتأوهاته وآالمه وأحزانه من خالل صور
وتشابيه واستعارات تجنح بالقارئ عاليا في فضاءات كاذبة بسعادة مزورة.

()3

وعلى الرغم من هذه النظرة السلبية التي ميزت "حوحو" في روايته هذه ،إال أنها تبقى
في نظري بذرة تأسيسية للرواية المكتوبة باللغة العربية في الجزائر ،وأذهب إلى ما ذهب إليه
واسيني األعرج عندما قال عنها« :وتبقى في النهاية رواية "غادة أم القرى" مع كل نقائصها
وه فواتها ،رواية فتحت الطريق المغلق أمام الرواية المكتوبة باللغة العربية لتشتق طريقها نحو
ما هو أفضل سواء من حيث المضامين أو من حيث الوعي الجمالي لتقنيات الرواية»

()4

المتعارف عليها ،فكان له الفضل بذلك في تعبيد الطريق لألقالم الروائية التي جاءت من
بعده.
( -)1واسيني األعرج :اتجاهات الرواية العربية في الجزائر ،ص(.)138
( -)2المرجع نفسه :الصفحة نفسها.
( -)3المرجع نفسه :ص(.)188
( -)4المرجع نفسه :ص(.)138
- 77 -

-5الكتابة الروائية في الخمسينيات:
لم يكن اإلبداع الروائي الجزائري في هذه الفترة غزيرا ،إذ لم يتعد الروايتين هما:
«الطالب المنكوب لـ "عبد المجيد الشافعي" سنة ( ،)1101ورواية "الحريق" لـ "نور الدين
بوجدرة" التي طبعت سنة ( ،)1107وكالهما كانتا تحاوالن أن تطرحا سؤاال قديما جديدا،
وهو ":كيف نشفي هذا المجتمع من جروحه؟ "األمر الذي أبعدها عن السقوط في الشعبية
المزيفة ،وبأسلوب "جون ديوي" (الشعوبية  ،)1(»)Lepopulismeوهاتين الروايتين حسب وجهة
نظري لم ترقيا إلى المستوى المطلوب ،ويعود ذلك إلى سيطرة المضامين االنفعالية التي
تمجد السطحية ،ولم أجد أي كاتب أثار مسألة الشكل الفني أو الجوانب الجمالية للنص التي
تشغل فضاءه بالبرق ،وتقدم له صياغة فنية متفوقة ،والظالل الشاعرية المشعة ،ألن
أصحابها لم يستفيدوا من األدب المكتوب باللغة الفرنسية ،وبخاصة النقد بمفهومه الرؤيوي.

()2

كما يمكن أيضا إرجاع هذا الضعف إلى «نوعية التعليم الذي كانت تقدمه جمعية
العلماء ،فهو أولي وبسيط»

()3

وتقليدي ألنها لم تكن تملك الوسائل الالزمة لمدرسة عصرية

ومتطورة ،وذلك بفعل الخناق المفروض عليها من طرف االستعمار.
ومهما يكن فإنني أتبنى الرأي نفسه الذي تبناه "واسيني األعرج" عندما اعتبر هاتين
الروايتين مع ضعفها الموضوعي خطوتين على الطريق الطويل المؤدي لمولد الرواية
الجزائرية بشكل كامل من الناحية الفنية لمفهوم الرواية

()4

الحديثة.

-6الرواية الجزائرية في عهد الحزب الواحد:
ومتأخر في الكتابة الروائية باللغة
ا
عرفت فترة الستينيات من االستقالل ظهو ار شحيحا
العربية إذ لم يتسن للكتاب الجزائريين أن يبدعوا في هذا المجال إال في أواخر هذه العشرية،
وهذا ما أكدته "عايدة أديب بامية" بقولها« :تأخر ظهور هذا النوع األدبي حتى عام ()1127
( -)1واسيني األعرج :اتجاهات الرواية العربية في الجزائر ،ص()138
( -)2ينظر إدريس بوديبة :الرؤية والبنية في روايات الطاهر وطار ،شركة أشغال الطباعة قسنطينة ،الجزائر( ،ط،)1
( ،)8888ص(.)32 -37 -32
( -)3عايدة أديب بامية :تطور األدب القصصي الجزائري ،ص(.)28

( -)4ينظر واسيني األعرج :اتجاهات الرواية العربية في الجزائر ،ص(.)181
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حيث صدرت رواية صوت الغرام لـ"محمد منيع"»( .)1وهي رواية تنتمي إلى التيار اإلصالحي
عكست في مجملها «رؤى فكرية وجمالية قاصرة عن فهم جدلية التطور االجتماعي
والتناقضات التي تتحكم في سيرورة المجتمع...فهي لم تستطع إضافة الجديد إلى الرصيد
القصصي الجزائري بقدر ما حاولت اجترار الماضي».

()2

إال أنه وعلى الرغم من «سذاجة المواقف واألحداث والطروحات واإللمام الوقائعي
التسجيلي لمختلف جوانب السرد التي وضعت جميعها أدوات الكاتب في القصور فإن
"صوت الغرام" تحمل في طياتها يقظة روائية حقيقية ،ويتمثل ذلك على الخصوص في
الغ ازرة اللغوية التي يتوفر عليها النص ،وجرأة الكاتب في توظيف التراث الشعبي ،ونقل
األلوان المحلية لروح الريف الجزائري ،الذي أظهر الكاتب معرفة حميمية بتفاصيله لوال أنه
بدا عاج از عن السيطرة على الفضاء الروائي الذي ظهر مهت از ومفتقدا لإلقناع الفني»(.)3
وكذلك الفكري إذ لم تضف الشيء الكثير ،ومع ذلك «فإنها مزقت ذلك الصوت المضروب
حول الرواية العربية في الجزائر.»...

()4

ومن جملة األسباب التي أدت إلى غياب الرواية العربية الجزائرية في هذه الفترة كون
البالد «خرجت...من "حرب الدمار" المفروضة عليها من طرف البرجوازية الفرنسية
االحتكارية بتركة استعمارية ،كان عليها العمل الجاد للخروج منها ،فلم يكن ما يسمى اليوم
باالقتصاد الجزائري ،بل كان هناك اقتصاد فرنسي بالجزائر مسير من طرف العاصمة تحت
الضغط الدائم لباريس»( ،)5إلى جانب ذلك نجد أن «العوامل الثقافية والفنية...تعتبر المسؤولة
األولى عن ندرة الرواية العربية .وأن ظهور رواية واحدة فقط باللغة العربية فيما بعد
االستقالل وحتى عام ( )1127ال يترك المجال لالعتذار ،بل يضع المسؤولية على األدباء
( -)1عايدة بامية أديب :تطور النثر القصصي الجزائري ،ص(.)21
( -)2بوشوشة بن جمعة :اتجاهات الرواية في المغرب العربي ،المغاربية للطباعة والنشر واإلشهار ،تونس( ،ط،)1
( ،)1111ص(.)38
( -)3إدريس بوديبة :الرؤية والبنية في روايات الطاهر وطار ،ص(.)32
( -)4واسيني األعرج :اتجاهات الرواية العربية في الجزائر ،ص(.)22
(-)5المرجع نفسه :ص(.)21
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الجزائريين ،فالتعليم التقليدي في مدارس العلماء لم يفد الكتاب إلنتاج أعمال أدبية كالرواية،
فلم يعطوها حقها ،)1(»...كما أن هؤالء الكتاب لم يجدوا أمامهم نماذج جزائرية يقلدونها أو
ينسجون على منوالها ،إضافة إلى صعوبة النشر.
وبحلول السبعينيات عرفت الرواية العربية الجزائرية االنطالقة الفعلية لوجودها مصاحبة
في ذلك «التغيرات االجتماعية والتحوالت الديمقراطية بكل إنجازاتها الثورية ،بل كانت الوجه
اآلخر ،الفني طبعا لهذه ا لتحوالت الثورية ،وهذا ما يجعلنا نقول أن الرواية الجزائرية المكتوبة
باللغة العربية بعد االستقالل ،كانت بمثابة الوليد الشرعي الذي أنجبته التحوالت الثورية بكل
تناقضاتها»( .)2وهذا ما عبرت عنه «قصة "ماال تذروه الرياح" لـ"محمد عرعار" ثم رواية "ريح
الجنوب" للكاتب عبد الحميد بن هدوقة ،ثم ظهرت...روايتان لـ"الطاهر وطار" وهما على
التوالي "الزلزال ثم الالز"»(.)3
غير أن النشأة الجادة ارتبطت بـ«رواية ريح الجنوب" وقد كتبها "عبد الحميد بن هدوقة"
في فترة كان الحديث السياسي جاريا بشكل جدي عن الثورة الزراعية ،فأنجزه في نوفمبر

( )1178تزكية للخطاب السياسي الذي كان يلوح بآمال واسعة للخروج بالريف من عزلته
ورفع الضيم عن الفالح ،ودفع كل أشكال االستغالل لإلنسان»(.)4
وكانت الوالدة الثانية لـ "الطاهر وطار" األكثر عمقا للرواية الجزائرية المكتوبة باللغة
العربية ،إذ جاءت «"الالاز" كإنجاز فني جريء ،وضخم يطرح بكل واقعية وموضوعية قضية
الثورة الوطنية ،ال من وجهة التحالف ات المنطقية لقوى الثورة التي فرضتها تلك المرحلة ،ولكن
كذلك من وجهة التناقضات الداخلية التي كانت تحدث داخل الحزب الواحد ،والتي كانت
تحاول القوى الرجعية تعميقها إلى حالة اإلجهاض واالحتواء من الداخل ،وهي تريد بذلك قتل
الثورة ،وهي لم تفتح بعد عينها  ،واستغالل هذه األوضاع يظهر كما تبرزه رواية "الالاز" حين
( -)1عايدة أديب بامية :تطور األدب القصصي الجزائري ،ص(.)21
( -)2واسيني األعرج :اتجاهات الرواية العربية في الجزائر ،ص(.)22
( -)3عبد اهلل الركيبي :تطور النثر الجزائري الحديث ،ص(.)881

( -)4عمر بن قينة :في األدب الجزائري الحديث الجزائر ،ص(.)112
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تكون القيادات المعول عليها جد هزيلة على المستوى الفكري واأليديولوجي ،وعلى مستوى
ممارستها األيديولوجية».

()1

في النهاية يمك ن القول بأن فجر االستقالل خلق الحرية لإلنسان الجزائري المبدع باللغة
التي امتلكها ،والتوجه الفكري واأليديولوجي الذي تبناه المثقف الجزائري ،والمدرسة األدبية
التي غرق منها تأثره الفني والجمالي واإلنساني والحضاري.
-7اتجاهات الرواية الجزائرية في السبعينيات والثمانينيات:
سعى الروائيون الجزائريون في هذه الفترة إلى مسايرة التحوالت السياسية واالقتصادية
واالجتماعية للدولة الجزائرية آنذاك ،معبرين في ذلك عن رؤاهم إزاء هذا الواقع الجديد بطرق
مختلفة وبأفكار تصب كلها في كيفية المحافظة على المكاسب الثورية التي تحققت بفعل
االستقالل متبنين اتجاهين في الكتابة هما الواقعية النقدية والواقعية االشتراكية.
-1-7االتجاه الواقعي النقدي :تعود حيثيات االتجاه الواقعي النقدي في الرواية الجزائرية
إلى مطلع السبعينيات في مرحلة تبلور الوعي الثوري وسيادة األيديولوجية االشتراكية في
السياسة واالقتصاد والثقافة بشكل عام ،حيث سعى الروائيون في تلك الفترة إلى تكييف
إبداعاتهم وفق المنحى التاريخي الجديد لمرحلة االستعمار وارهاصات اإلقطاع والطبقية،
لذلك كانت أعمالهم منتقدة للواقع السالف بكافة تناقضاته ،والواقع القائم بسلبياته مع األمل
في الغد المنشود ،والمسجل على االتجاه الواقعي النقدي أنه ال يقدم البديل.
وأبرز من مثل هذا االتجاه "عبد الحميد بن هدوقة" في روايتة األولى "ريح الجنوب" التي
تعتبر من أنجح األعمال التي تندرج ضمن هذا اإلطار وذلك «لنضجها ،واقترابها بشكل
جدي من األوضاع االجتماعية التي صاحبت ألعاب اإلقطاع من أجل الحفاظ على
مصالحه ،فهو مستعد لبيع أغلى شيء للشيطان والتحالف معه مقابل أال تمس أراضيه من
طرف قوانين اإلصالح الزراعي ،خصوصا وأن الرواية تجسد...أواخر الستينيات؛ أي قبل
صدور مواثيق الثورة الزراعية مع بداية السبعينيات».
( -)1واسيني األعرج :اتجاهات الرواية العربية في الجزائر ،ص(.)18
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()1

إن الصدق الفني في هذه الرواية هو الذي جعل "ابن هدوقة" يفضح طموحات
وأالعيب اإلقطاع فـ«ابن القاضي...ليس إال الوجه اآلخر المتفسخ لهذه الطبقة التي يحكم
عليها التاريخ باإلتالف ،وبالتالي فكل التصورات والتحليالت التي تصدر من "ابن القاضي"
ليست إال تصورات ونظرات تجد تفسيرها في الفكر اإلقطاعي.)2(»...
ولئن اكتفت "ريح الجنوب" بالوقوف عند حدود اإلدانة والتنبؤ ،فإن روايتيه "نهاية
األمس" و"بان الصبح" « تجاوزتا هذا الموقف بتحويل الصراع الخفي إلى مواجهة حقيقية بين
الشخصيات التي ترمز إلى فئات مختلفة ومتباينة...إنهما روايتان ترسمان بمهارة لوحة
بانورامية ذات روافد عديدة لحياة الجزائر االشتراكية عارضتين شخصيات مرسومة بدقة بعيدة
عن التجريد الذهني ومحتفظة بثقلها التاريخي ،وبماضيها الممتد في حاضرها ،والحق أن ابن
هدوقة في هاتين الروايتين...عرف كيف يؤلف صورة حية عن المجتمع ويؤرخ لجيل كامل
بآما له وآالمه وما تنطوي عنه نفوس الناس من خميرة طيبة تدعو إلى حب الخير
والتطور»

()3

لهذا الوطن الغالي.

واستفاد الروائيون اآلخرون إلى حد بعيد من التجربة الروائية لـ "عبد الحميد بن هدوقة"
فـ«مرزاق بقطاش ثمرة تناقضات االستقالل حاول أن يستفيد من تاريخ بالده ،ومن زخم الثورة
الجزائرية في روايته "طيور في الظهيرة" مثلما فعل الكاتب "عرعار محمد" من قبله في روايته
"ماال تذروه الرياح" التي غلب عليها الطابع الرومانتيكي ،ثم من بعده في عمله الثاني...
"الطموح" .طبعا مع االختالف الموجود بين التجربتين الروائيتين...لكنهما تشتركان في
االنتقادات التي بنيت على ركام السلبيات التي ورثها المجتمع من التقاليد البرجوازية الفرنسية
بكل إيجابياتها وسلبياتها ومن تناقضات مرحلة التطور التي أعقبت االستقالل»(.)4

( -)1واسيني األعرج :اتجاهات الرواية العربية في الجزائر ،ص(.)327
( -)2المرجع نفسه :الصفحة نفسها.
( -)3شريف عبد الواحد :تجربة ابن هدوقة الروائية ،أعمال وبحوث كتاب الملتقى الرابع عبد الحميد بن هدوقة  ،و ازرة الثقافة
واالتصال ،مديرية الثقافة لوالية برج بوعريريج ،دار هومة ،الجزائر( ،دط) ،)8881( ،ص(.)123 -128

( -)4واسيني األعرج :اتجاهات الرواية العربية في الجزائر ،ص(.)321
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ويعتبر "الحبيب السايح" من بين الروائيين الذين اتجهوا نحو هذا النمط من الكتابة
إليمانه بضرورة المحافظة على المكتسبات التي تحققت في فترة السبعينيات ،إذ كان يرى
بأن أدب الشباب هو تجسيد «للمحتوى الديمقراطي الوطني المعادي لالستعمار واإلقطاع،
هذا المحتوى الذي شارك في إنمائه األدب االشتراكي ،وكذلك أولئك الذين لهم مواقف
وطنية ،إن األدباء الذين استطاعوا أن يسايروا المرحلة وأن يعبروا عنها هم أولئك الذين تبنوا
إلى اآلن الطرح العلمي للقضايا ،وهذا بفضل التحوالت الجذرية والديمقراطية التي تعرفها
البالد ،ثم يضيف "الحبيب السايح" شرط التحزب لألديب لكي يرقى إلى المرحلة التاريخية
التي تعيشها البالد ،كما جاءت محددة في الميثاق الوطني»( ،)1وال يجب الخروج عنها بل
االلتزام بها ضروري.
وتندرج رواية "زمن النمرود" ضمن نمط الواقعية النقدية ،وهذا «برصدها لعالمات دالة
على أزمة تحول المجتمع الجزائري على الصعيد السياسي واالجتماعي ،تمثل االنتخابات
مدار لها ،فالرواية تصور أزمة الديمقراطية في
ا
البلدية التي نظمت في غضون عام ()1172
جزائر االستقالل من خالل سردها لخفايا االنتخابات البلدية وأطوارها بمدينة "سعيدة" موطن
الكاتب نموذجا لشتى المدن الجزائرية وتجسيدها أكثر من مظهر صراع بين طرفين
متعارضين تمثل السلطة الحاكمة أولهما في حين يمثل جيل االستقالل المتطلع إلى التغيير
قصد التنعم بثمار االستقالل ثانيهما ،فهذه الرواية تستمد مصدر قوتها من استحضارها لهذا
التاريخ الحي لجزائر السبعينيات...وهي تنجز ذلك بكثير من الجرأة غير متهيبة من
العواقب.)2(»...
-2-7االتجاه الواقعي االشتراكي :لم تكن الرواية الجزائرية بمنأى عن الواقعية االشتراكية
كمذهب في األ دب من منطلق نقد القائم واألمل في القادم ،والحقيقة أن دوافع الواقعية
االشتراكية في األدب الجزائري والرواية على وجه الخصوص هو الوعي بخصوصية
الظروف المعيشية التي سادت المجتمع الجزائري في حقب تاريخية متعاقبة ،ولعل الظروف
( -)1عبد اهلل بن قرين :النقد األدبي الحديث في الجزائر ،ص(.)187

( -)2بوشوشة بن جمعة :اتجاهات الرواية في المغرب العربي ،ص(.)881 -882
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المادية أنتجت نموذجا نوعيا للوعي انعكس على األدب الجزائري بعدما تبنته النخبة الحاكمة
بغرض تقديم البديل النوعي للمجتمع الجديد.
وظهر هذا النوع من الكتابة بشكل بارز للغاية في رواية "الزلزال" لـ"الطاهر وطار" التي
«كشفت اللعبة ا لرجعية بكل خلفياتها التي يطرحها اإلقطاع كبديل لما هو قائم ،والشيء نفسه
يمكن أن يقال عن المجاالت الصناعية التي عملت الجزائر فيها على التخلص من الهيمنة
اإلمبريالية وتطبيق الديمقراطية.)1(»...
إن كل روايات هذا الكاتب تصب في مجال الواقعية االشتراكية ،طرح من خاللها «فكرة
تتبع المرحلة الن ضالية للجزائر عبر كافة حقب تطورها التاريخي ،بدءا من الثورة الوطنية
"الالز" إلى الثورة الديمقراطية الوطنية في "العشق والموت في الزمن الحراشي" بكافة
إشكاالتها التاريخية»( ،)2أما روايته "الحوات والقصر" فتصور «أزمة السلطة وعزلتها والطريق
المسدود الذي وصلت إليه بتخليها عن معالجة مشاكل الرعية ،ثم انهيارها في األخير بعد
النضال الذي خاضعه "علي الحوات" ونجاجه في استعداء القرى السبع ضد القصر...وهذا
المنظور الفكري يصب في المراجع الثقافية لمدرسة الواقعية االشتراكية التي يشتغل الكاتب
في إطارها ،ويعتنق مذهبها.)3(»...
ونسج واسيني األعرج في روايته "ما تبقى من سيرة لخضر حمروش" على منوال
"الطاهر وطار" في "الالز" و"العشق والموت في زمن الحراشي" فالطفلة ذات األشرطة
الحمراء التي تقرن بالسعادة ،وتقترن بالنجمة والضياء ،هي الحياة الجديدة السعيدة التي
ينتظرها الكادحون في ظل التسيير االشتراكي ،والثورة الزراعية ،بعدما تعرضت للمضايقة
والذبح وقت الثورة التحريرية ،مؤمنا بعودة تلك النجمة التي ترمز لالشتراكية ،وبضرورة الحل
االشتراكي ،بل وحتميته(.)4
( -)1واسيني األعرج  :الكتابة الواقعية عند الطاهر وطار ،المؤسسة الوطنية للكتاب ،الجزائر( ،دط) ،)1121( ،ص(.)88
( -)2المرجع نفسه :ص (.)87
( -)3إدريس بوديبة :الرؤية والبنية في روايات الطاهر وطار ،ص (.)828
( -)4ينظر الصالح مفقود :المرأة في الرواية الجزائرية ،ص(.)328
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وأخي ار يمكن القول بأن الروائيين الجزائريين في السبعينيات والثمانينيات تبنوا هذا االتجاه
إيمانا منهم بأن االشتراكية هي السبيل الوحيد لتحقيق العدالة والمساواة والرفاهية لجميع أبناء
الشعب الجزائري.
-8الرواية الجزائرية بعد االنفتاح السياسي:
لم يكن األدب في الجزائر بمنأى عن األوضاع السياسية المتأزمة التي عرفتها البالد
في السبعينيات ،إذ عمل على تصويرها كما هي عليه ،وذلك لكون «عالقة األب باألحداث
والثورات واألزمات وطيدة ،بحيث ال يمكن أن نجد حدثا بدون أدب يؤرخ ألسبابه وظواهره
وأحداثه ونتائجه»( ،)1وكان للرواية الحيز األكبر في نقل هذا الواقع المؤلم على الرغم من
ا نشغال الناس به في سعيهم اليومي وأرقهم الليلي إال أن ذلك «لم يمنع بعض الكتاب من
تسجيله ،بل إن ثقله هو الذي يفرض على الكاتب حالة من الحضور يصعب عليه أن
يتنصل منها»( ،)2فالروائي الجزائري استطاع بمهارة فائقة أن يستوعب «زمن الوقائع
بصراعاته الحادة التي أحدثت هزة قوية في سلم القيم واألفكار ،وهو ما يجعلنا نجزم أن
األزمة لم تكن أزمة واقع مرير فرضته المرحلة بقدر ما هي أزمة عقول يكاد تشكيلها من
جديد ،وذلك بصهرها في الدواخل واألعماق»(.)3
إن معظم الروايات الجزائرية في فترة التسعينيات كان مرجعها الراهن المأساوي إذ
أرخت «لمرحلة العنف بكل تفاصيله ،وقرأنا مطارحات نظرية في األيديولوجيا والسياسة على
لسان الساردين والشخصيات ،وعكست مساراتهم الصورية المآل الذي آلت إليه وهو الموت
المحقق كما عكسته بعض الروايات ،فالموت في "فتاوى زمن الموت" يتحقق بفتوى تعميم
القتل بتهمة الردة كما حدث لمواطني الحي الذي عرض لنا الروائي أشكال البؤس والقتل
( -)1عبد اللطيف حني :الرواية الجزائرية بين األزمة وفعالية الكتابة ،أعمال الملتقي الوطني الثاني في األدب الجزائري بين
خطاب األزمة ووعي الكتابة17 /12( ،مارس  )8881معهد اآلداب واللغات ،قسم اللغة العربية وآدابها ،المركز الجامعي
الوادي ،مطبعة مزوار ،الجزائر ،)8818( ،ص(.)18
( -)2مخلوف عامر :الرواية والتحوالت في الجزائر ،دراسة نقدية في مضمون الرواية المكتوبة بالعربية ،دراسة اتحاد الكتاب
العرب ،دمشق ،سورية( ،دط)  ،)888( ،ص(.)20

( -)3عبد اللطيف حني :الرواية الجزائرية بين األزمة وفعالية الكتابة ،ص(.)82
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الفردي والجماعي فيه»( ،)1وهذا التحول في القيم الجمالية للرواية الجزائرية ما هو إال
استجابة «للتحوالت التي عاشها المجتمع الجزائري خالل فترة الثمانينيات ،وما نتج عنها من
إعادة النظر في تطبيقات األيديولوجية السبعينية من أوهام السياسة االشتراكية ،وما تبعه من
اهتزاز القيم ،ومن آ فاق اجتماعية وأخالقية كان نتيجتها الشرخ الذي حدث في أكتوبر
(.)2(»)1122
وتبعا للتحوالت السياسية والثقافية التي شهدتها الجزائر مع مطلع التسعينيات وتصاعد
موجة العنف واإلرهاب ،تحول اهتمام الكاتب إلى التعبير عن الوضع الراهن واألزمة
المتشعبة التي ضربت الجزائر مما أدى إلى ظهور شكل روائي جديد.
وانه لمن األكيد أن لكل فترة ما من حياة األمم أدب يحمل صورتها ويحيل إليها ،وهو
ما ينطبق على األدب الجزائري في التسعينيات ،حيث أن «هذه المعالم الدامية تشكلت في
ذاكرة الشعراء والفنانين ،فأبدعوا أدبا سمي بمسميات عديدة تعكس مفهومه ،مثل أدب األزمة
وأدب المحنة واألدب االستعجالي وغيرها من األسماء العاكسة للوضع المتأزم»

()3

للبالد.

ولكل تسمية من هذه التسميات منطلقاتها ومبرراتها إذ نجد الكثير من النقاد يسمي «أدب
التسعيني ات أو العشرية السوداء في الجزائر باألدب االستعجالي ألنه ولد نتيجة الظروف
المفاجئة التي طبعت المجتمع الجزائري في مجال اإلرهاب ،حيث األحداث متتالية ومتتابعة
ومتسارعة ومفاجئة على نمطيه لم يعهدها المجتمع وبأحداث يخبر عنها ،مما يتطلب أدبا
استعجاليا يعبر عنها ،ويؤرخ لها ويكشف عنها وعن أسبابها ونتائجها ،ويتخذ موقفا منها»(.)4
ونجد الناقد "عبد الوهاب معوشي" يصف أدب هذه الفترة باألدب المسلح لكونه يحتفي
بمظاهر العنف والقتل وسيادة منطق السالح فيه ،كما يرى بأن النقاد سيظلون «يأخذون على
هذا األدب –األدب المسلح-افتقاد الوقائع إلى العمق وغياب الكائن والجمالي على حساب
( -)1آمنة بلعلى :المتخيل في الرواية الجزائرية من المتماثل إلى المختلف ،دار األمل ،تيزي وزو ،الجزائر( ،دط)،
( ،)8882ص(.)72 -77
( -)2المرجع نفسه :ص(.)27
( -)3عبد اللطيف حني :الرواية الجزائرية بين األزمة وفعالية الكتابة ،ص(.)83
( -)4المرجع نفسه :الصفحة نفسها.

- 86 -

الموقف ،وليس أدل من ذلك رواية "خرفان اهلل" التي حفلت بمشاهد القتل واإلرهاب والتعذيب،
ولو أن صاحبها وهو "يسمينة خضرة" مراسل حربي إلحدى الوكاالت ،ولكم هو عسير جدا
اعتبارها رواية خاضعة للتجنيس والتبئير ،فهي أشبه بمرافقة نضالية...إنها ثالثة المنافي التي
تكون داخلها األدب الجزائري ،أو هذا األدب اإلسعافي ،اللغة...األدلجة النضالية»(.)1
وهذه الروايات التي ولدت أثناء األزمة واكبت المأساة بأساليب متعددة منها ما سقط في
المباشرة والتقريرية ،وهناك من النصوص ما استطاع بناء رؤية سردية إبداعية وبوعي نقدي
قصد بلورة رؤية الذات في عالقتها بمختلف التحوالت على مستوى الواقع خاصة.
لقد وصفت روايات هذه العشرية بالتسجيلية والنقل الحرفي لألحداث مثل رواية "دم
الغزال" لـ "مرزاق بقطاش" التي راح يسرد لنا فيها حادثة اغتياله واغتيال الرئيس "محمد
بوضياف" ،ففي الجزء األول من الرواية سجل اغتيال" بوضياف" وعنونه بـ "ماقتلوه وما
صلبوه" ،ووقف على لحظات ما قبل الدفن ومراسيم التشييع ...وفي القسم الثالث من الرواية
المعنون" :مرزاق بقطاش" يسجل لنا حادثة اغتياله بكل تفاصيلها ،وكيف نجا من الموت(.)2
إن هذه التسجيلية للوقائع التاريخية والشخصية لم تكن «حك ار على مرزاق بقطاش الذي
عرف كيف يبررها ،وانما ارتبطت وبتفاوت برواية التسعينيات على العموم ،ولعل عناوين
مثل "متاهات ليل الفتنة" و"فتاوى زمن الموت" و"الورم" و"المراسم والجنائز" و"الشمعة
والدهاليز" و"سيدة المقام" وغيرها ،تجسد االرتباط الوثيق باألزمة الذي انعكس على بناء
الرواية»( .)3ورواية "تماسخت دم النسيان للحبيب السايح" اتسمت بهذه الخاصية لكونها
سجلت وقائع تاريخية حدثت فعال فترة التسعينيات.
واألوضاع الجديدة التي كانت وليدة تحوالت الواقع الجزائري بزخم أحداثه وتناقضاته
أسهمت في بلورة هذا الوضع ،إذ شكلت تربة خصبة في حقل اإلبداع الفني ورافدا أمام
هيمنة الخطاب األيديولوجي على النص الروائي إذ ظهرت رواية المعارضة التي لم يقبل
( -)1عبد الوهاب المعوشي :تفكيرات في الجسد الجزائري ،منشورات االختالف ،الجزائر( ،ط ،)8881( ،)1ص(.)27
( -)2ينظر آمنة بلعلي :المتخيل في الرواية الجزائرية ،ص(.)188
( -)3المرجع نفسه :ص(.)182
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خطابها األيديولوج ـ ـ ـ ـي زمن الهيمنة الكلية لخط ـ ـ ـاب الح ـ ـزب الواحد الحاكم آنذاك ،فتـ ـحولت
الروايـ ـ ـة –النص -إلى سلسلة من األعمال المنظمة وفق نسق تاريخي ووثيقة متممة للعملية
التاريخية ،باعتبارها أث ار تسجيليا لفترة تاريخية محددة خاصة بحركة اجتماعية وفق تيار وعي
خاص.
وما يميز هذه النصوص المغايرة هو كون منتجيها شباب يكتبون الرواية ألول مرة،
بعد أن تمرسوا على الكتابة في الصحافة لفترة معينة ،وهذا الجيل من الروائيين اشترك مع
الجيل السابق -السبعينيات والثمانينيات ،-في الحقل الروائي جنبا إلى جنب ،غير أن
كتاباتهم تميزت عن الجيل األول بتنوع مضامينه الخطابية خاصة ،ومن بين هؤالء الروائيين
الشباب نذكر منهم بشير مفتي ،وعز الدين جالوجي ،وكمال فرور ،وعبير شهرزاد ،وابراهيم
سعدي ،وحسن عالم ،وعبد الحميد عقار ،وجياللي عمراني ،وسفيان زدادقة( ،)1وكل واحد
منهم كتب عن األزمة من منظوره األيديولوجي الخاص ،بأسلوب تقريري مباشر يتصف
بالتصوير الفوتوغرافي للواقع والضعف في الجوانب الفنية.
وأكد "السعيد بوطاجين" أن الفتنة في رواية المحنة قد أسهمت في «تكريس قاموس
لغوي يكاد يكون ميتا من حيث أنه محدد ومباشر ،ولم يستطع روائيون كثيرون التخلص من
مرجعية نواة الصحافة والسلطة المضادة اللتين تؤسسان على المواقف اللصيقة بالظروف
أيضا»( ،)2فعنصر اإلبداع اللغوي والجانب التخيلي باهتين إلى أبعد حد.
أما الروائي "الطاهر وطار" فرأى بأن رواية تلك الفترة «حاولت أن تكون مناشير كتبها
مجموعة يدعون أنهم ديمقراطيون وحداثيون ،وهي عبارة عن شتائم وعن حط من قيمة األدب
كمستوى راق ومتحضر ،وهناك مجموعة أخرى من الشباب كتبوا عن أحاسيسهم ،أذكر ما
نشرناه نحن في الجاحظية "شهرزاد ،زرياب بوكفة" كتبوا جيدا ولم يقعوا في السهولة واتخاذ
المواقف بل استوعبوا الحالة وعبروا عنها ،واعتقد أن أهم ما عبرت عنه الرواية هي أنها لم
( -)1ينظر عبد اللطيف حني :الرواية الجزائرية بين األزمة وفاعلية الكتابة ،ص(.)18
( -)2حفناوي بعلي :هاجس الحداثة واشكالية العنف في رواية جيل األزمة ،الملتقى الدولي الثامن للرواية ،دراسات وابداعات
الملتقى السابع عبد الحميد بن هدوقة ،مطبعة إقتياح  ،برج الكيفان ،الجزائر ،)8888( ،ص(.)188
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تنهزم أمام األزمة»( ،)1بل عبرت عنها وسايرتها حتى وان كانت بأساليب وطرق متباينة في
عرضها تكاد تكون بعيدة عما توصف به الرواية الناضجة فنيا.
والمتصفح للنصوص الروائية لجيل األزمة يدرك بأن مرجعهم األساسي كان وسائل
اإلعالم بالدرجة األولى ،فـ "مرزاق بقطاش" عندما سئل عن عدم وجود أثر للدماء في روايته
"خويا دحمان" أجاب قائال :بأنه ال يمكنه رصد األحداث الدموية مثلما تنقله التلفزة ،والرواية
الجزائرية في نظره لم تعالج موضوع العشرية السوداء فعال ،بل هناك روبورتاجات صحفية
وتلفزيونية عرفت كيف تتناول هذا الموضوع .أما الجانب الروائي فهو ال يؤمن به من حيث
تحقيقه للمرجو في هذا الشأن ،ذلك بأن الرواية من حيث الجوهر تعني التأمل العميق وليس
اللخبطة في إشارة صريحة منه للنصوص الروائية التي كانت مجرد إعادة للواقع فقط على
شاكلة الكتابة الصحفية( ،)2التي تفتقر لجماليات اإلبداع األدبي.
-9تيمات الرواية الجزائرية بعد االنفتاح السياسي:
 -1-9تيمة الموت :يسيطر موضوع الموت على أغلب النصوص الروائية التي تناولت
مأساة البالد خالل العشرية السوداء ،ويظهر فيها بصور مختلفة كالذبح والشنق أو الرمي
بالرصاص وحتى الحرق ،ففي رواية "تيميمون" لـ"رشيد بوجدرة" التي تتداعى فيها ذكريات
العشق والحب والكره ،والغيرة ،وسط الصحراء الجزائرية تستحضر الموت عن طريق وسائل
اإلعالم المختلفة ،فبمجرد فتح المذياع يسمع الخبر اآلتي «اغتيل األستاذ بن سعدي هذا
الصباح على الساعة الثامنة بمنزله من طرف عصابة إرهابية من اإلسالميين ،وحدث ذلك
بمرأى ابنته البالغة عشرين عاما»( ،)3بعدها مباشرة وصله الخبر مكتوبا في الجريدة.

( -)1السعيد بوطاجين :رواية التسعينيات واللغة الصحفية ،مجلة اللغة واألدب( ،ملتقى علم النص)( ،ع ،)10دار الحكمة
الجزائر ،أفريل ( ،)8881ص(.)378
( -)2ينظر مرزاق بقطاش :ما كتب ال يرقي إلى المستوى الفني المنشود ،يومية النصر ،قسنطينة ،الجزائر( ،ع،)13308
الخميس(  )81ديسمبر (.)8818

( -)3رشيد بوجدرة :تيميمون  ،دار االجتهاد  ،الجزائر ،)1118( ،ص (.)87
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وفي موضع آخر من الرواية وردتوفي موضع آخر من الرواية وردت صورة أخرى للقتل إذ
«تسبب انفجار قنبلة وضعها األصوليون في مطار العاصمة في مجزرة خلفت تسعة قتلى،
وأكثر من مائة جريح في حالة خطيرة»(.)1
وعرضت الرواية أيضا حالة قتل عاملة فقيرة كانت «شغالة منزلية في السادسة
واألربعين من عمرها ،أم لخمسة أطفال تغتال رميا بالرصاص وهي عائدة إلى بيتها»(،)2
وهي صورة تعبر على أن اإلرهاب لم يستثن أحدا بالقتل حتى البسطاء من الناس راحوا
ضحية له.
كما تطرقت الرواية إلى القتل الوحشي الذي تعرضت له الفئة المثقفة في البالد ،وهذا
باستحضارها لواقعة اغتيال الكاتب الطاهر جاووت «الكاتب الكبير الطاهر جعوط يغتال
برصاصتين في رأسه من طرف ثالثة إرهابيين وهو يقود ابنته إلى المدرسة»(.)3
لقد صورت محكيات اإلرهاب مجمل الجرائم اإلنسانية في الجزائر من «مقتل الزعيم
الغزل" لمرزاق بقطاش إلى شهادات الفتيات المختطفات من قبل
ا
بوضياف في رواية "دم
الجماعة اإلسالمية المسلحة ( )GIAفي رواية "الحب في المناطق المحرمة" لـ"الجياللي
خالص" إلى متاهة الدم المنتسجة من تعاقب المذابح في القرى والجبال والمدن ،كما في
رواية "متاهات ليل الفتنة" للعياشي أحميدة .)4(»...هذه الرواية األخيرة التي صورت حالة
الرعب التي عرفتها قرية "ماكدرة" من طرف اإلرهابي "أبوزيد" صاحب الحصان األشهب
الجاحظ العينين وجماعته من المجرمين فعندما كانت «الساعة تشير إلى الواحدة صباحا،
كانت ماكدرة غارقة في سباة عميق ،أما هم فتوزعوا مجموعات ،مجموعة تمركزت عناصرها

( -)1رشيد بوجدرة :تيميمون ،ص(.)18
( -)2المرجع نفسه :ص(.)188
( -)3المرجع نفسه :ص(.)111
( -)4شرف الدين ماجدولين :الرواية الجزائرية من عنف الثورة إلى ثورة العنف ،األدب المغاربي اليوم ،قراءات مغربية ،
منشورات اتحاد كتاب المغرب ،الرباط ،المغرب( ،ط ،)8882( ،)1ص (.)881
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أمام أبواب ما كدرة األربعة ،ومجموعة انقضت كالعقبان الخرافية على بعض المنازل البيوت
القصديرية ،و ومجموعة ثالثة راحت تنفذ القتل رميا بالرصاص وبالذبح.)1(»...
ولم يكن الحبيب السايح بمنأى عن الحالة التي عاشتها البالد في هذه الفترة المريرة،
فروايتيه "تماسخت" و"الموت في وهران" كانتا صورة حية لبشاعة األحداث التي هزت الجزائر
والتي راح ضحيتها العديد من الجزائريين بفعل التفجيرات أو القتل المباشر عن طريق الرمي
بالرصاص أو الذبح.
-2-9أزمـــــةالمثقف فـــــي التســـــعينيات :حض ـ ـيت شخصـ ــية المثقـ ــف فـ ــي الروايـ ــة الجزائريـ ــة
المعاصـرة بمكانــة هامــة ،فأغلــب النصــوص الروائيــة المعبـرة عــن األزمــة استحضــرت شخصــية
هــذا اإلنســان وجعلــت منــه طرفــا فــي ص ـراع شخصــياتها مانحــة إيــاه صــورتين إحــداهما ســلبية
واألخرى إيجابية.
المثقف السلبي :هو ذلك الشخص المتعلم الذي ال تهمه إال مصالحه الخاصة« ،ينغمسفي حياة الغاب تقوده أنانيته إلى الفتك باآلخرين والصعود على جثث األبرياء ،وهو بطل
العصر الصاعد من رحم الطبقات الفقيرة التي ال تملك غير بؤسها والذي يرغب في الوصول
السريع»

()2

إلى أعلى المناصب ،ويمثل هذا النمط في المتون الروائية الجزائرية شخصية

المعلم في رواية "وادي الظالم" لـ"عبد المالك مرتاض" فبعد أن كان هذا الشخص يمثل
الصورة المشرقة للمجتمع فإنه ولسوء الضمير «تحول من بطل فاعل إلى بطل سلبي ال يهتم
إال بنفسه ،ويبدل قيمه القديمة بقيم جديدة ،قيم المرتزقة الذين ال يعتنون إال بالمصالح الذاتية
لهم ،فيتحول من الشخص المحب ألسرته المحافظ على منزله إلى آخر يبيع ويفرط بقيمه
الروحية بسهولة ،فأول ما يفعله ترك مهنة التعليم واالشتغال في التجارة ،والزواج بامرأة أخرى

( -)1أحميدة العياشي :متاهات ليل الفتنة  ،منشورات البرزخ  ،الجزائر ، )8881( ،ص (.)18
( -)2سعاد عبد اهلل العنزي :صورة العنف السياسي في الرواية الجزائرية المعاصرة ،دراسة نقدية ،دار الفراشة للطباعة
والنشر ،الكويت( ،ط ،)8818( ،)1ص (.)82
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غير زوجته فتاة صبية»( ، )1تاركا رسالته المتمثلة في إرشاد وتوجيه المجتمع ،وذلك بفعل
خوفه من التهديدات اإلرهابية.
وتصور لنا رواية "قصيدة في التذلل " لـ"الطاهر وطار" حكاية شاعر مثقف باع نفسه
للسلطة مقابل الكرسي ،مثل غيره من أشباه المسؤولين عبدا لمن هم أرفع منزلة منه مستهت ار
في حياته عربيدا يلهث وراء مصالحه الخاصة ،لكن هذا الوضع لم يدم به طويال إذ سرعان
ما أخذ ضربة قوية على رأسه وذلك بمغادرة زوجته وابنته للمنزل ،عندما قرر الذهاب
وراءهما ،وتأكد من أن الجري وراء المنصب ضيع له أهم شيء في حياته ،وهي عائلته التي
ال تقدر بثمن( .)2والرواية في مجملها تعبر عن االنهزام الحضاري لجزائر االستقالل ،فبدل
أن يتبنى مثقفوها النهوض بها راحوا ينصاعون وراء مصالحهم الشخصية.
ومن الصور السلبية للمثقف في الرواية الجزائرية االنهزامية وعدم اختيار الموقف
المشرف الذي كان البد عليه أن يتخذه من الوضع العام للبالد خالل التسعينيات ،فاألستاذ
الجامعي في "سيدة" "المقام لألعرج واسيني" تزداد مأساته وشعوره بالخيبة واليأس والحزن من
فجيعته بعد موت "مريم" لتبلغ أزمته أوجها باستفحال اليأس في مدينته الكئيبة ،فال يجد سوى
االنتحار كمظهر من مظاهر رفض الواقع .فالحالة التي وصل إليها بفقدانه لـ "مريم" جعلته
يعيش حالة من الذهول واالبتعاد عما يحدث بفعل "حراس النوايا" الذين سيطروا على المدينة،
وهذا ما جاء على لسانه في الرواية «تأملت نفسي من جديد ،شيء ما يسير بشكل غير
طبيعي كه ....كه أنت أستاذ جامعي؟ وكاتب وعاشق للفن الكالسيكي ،يا رجل يكفي من
النكت ،أنت ال شيء في هذا الفضاء المؤكسد ،حراس النوايا محقين عندما قالوا لك يكفي
من الفتن (الكذب) ،أستاذ الزفت ،ال شيء فيك يثبت هويتك التي لم يسأل عنها حراس
النوايا ،ما معنى الهوية في وطن ليس لك؟ يا رجل مزق ربها وريح»( .)3ليخلص في نهاية
المطاف إلى أن االنتحار هو السبيل الوحيد للتخلص من أوجاعه عندما قال« :تذكرت
( -)1سعاد عبد اهلل العنزي :صورة العنف السياسي في الرواية الجزائرية المعاصرة  ،ص(.)81
( -)2ينظر الطاهر وطار :قصيدة في التذلل ،منشورات الفضاء الحر ،دالي إبراهيم ،الجزائر.)8818(،

( -)3واسيني األعرج :سيدة المقام ،منشورات الفضاء الحر ،دالي إبراهيم  ،الجزائر( ،ط ،)8818( ،)1ص (.)873
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صديقتي الشاعرة صافية كتواتي قتلتها المدينة فرمت بنفسها من أعلى قمة في جسر تليملي
الذي يربط أسفل المدينة بمرتفعاتها»( .)1فهو بذلك يريد أن يقوم بنفس الفعل الشنيع الذي
قامت به تلك الشاعرة ،وهو تفكير سلبي يحد من قيمة ودور المثقف في إعالء صوت الحق
والدفاع عنه.
وتصور رواية "الرماد الذي غسل الماء" لـ"عزالدين جالوجي" هروب مثقفها "فاتح
اليحياوي" من واقعه المليء بالصراع بين الفئات االجتماعية المحرومة والسلطة وتفضيله
للعزلة نتيجة ما لحق به بفعل مواقفه اإلنسانية «تعرض فاتح اليحياوي النتكاسات كبيرة
جعلته يعيد كل حساباته ويفقد الثقة في الناس جميعا ،فينطوي على نفسه بعيدا عن
المجتمع»

()2

الذي أصابه بالصدمة وللحفاظ على نفسه.

وتزداد حالة الهروب من الواقع إلى درجة الجنون في رواية "تجربة في العشق" لـ"الطاهر
وطار" التي صور فيها حالة المستشار الذي همشته السلطة بعد إغرائه والذي أصبح ال
يمارس هوايته المفضلة القراءة إال من خالل الحلم والتداعي والهذيان بفعل أزمته التي أفقدته
حتى السيطرة على مشاعره بعد أن فقد كل معاني التواصل مع البشر المحيطين به ،األمر
الذي جعله يقيم عالقة مع عمود الهاتف ممارسا معه نوعا من التغيير والتجاوز ،وذلك من
خالل االنتقادات التي يوجهها لمحيطه االجتماعي موظفا الكثير من عبارات السخرية والتهكم
ينتقد من خاللها المؤسسة الثقافية الجزائرية بداية من الوزير الذي يختلف معه دائما إلى بقية
المسؤولين ،هذا ما جعله يدخل في هذيان مستمر يصدر من ذاته الممزقة بين كواليس
المسرح ومكاتب الو ازرة ،فما كان عليه سوى التواصل مع ذلك العمود الذي يرمز للعزلة
والوحدة والتهميش والى فقدان وسيلة االتصال بين المثقف والسلطة التي دوما ينهزم أمام
بطشها لينتهي به األمر بفقدان عقله(.)3

( -)1واسيني األعرج :سيدة المقام ،ص(.)801
(-)2عز الدين جالوجي :الرماد الذي غسل الماء ،دار الروائع للنشر والتوزيع ،الجزائر( ،ط ،)8818( ،)1ص(.)118
( -)3ينظر الطاهر وطار :تجربة في العشق ،موفم للنشر والتوزيع ،الجزائر.)8888( ،
- 93 -

ومما تردد في روايات التسعينيات تصوير حالة المثقف الذي وجد نفسه يعيش حالة
الضياع والشعور باإلحباط النفسي كونه أصبح سجين السلطة واإلرهاب فـ«الكاتب مطارد
محروم بفعل الخوف والتخفي حتى معاشرة ي أسرته يجد نفسه غريبا كغربة صالح في ثمود
(الحب في المناطق المحرمة) لـ"جياللي خالص" ،والموظف في و ازرة الثقافة ال يختلف حاله
عن حال الصحفي اإلسباني "دون كيشوت" الذي حضر إلى الجزائر يقتفي آثار جده
"سرفانتس" (حارسة الظالل) لـ"واسيني األعرج"»( ،)1الذي تعرض للعديد من التحقيقات انتهت
بترحيله ،فتحول من الحديث عن األماكن التي مر بها جده إلى الحديث عن ما حدث له من
مضايقات ،وكذا الحديث عن الجزائر بوصفها مدينة الوسواس والكوابيس والقلق والخوف
النعدام األمن فيها ،فكلها إرهاب وقتل.
وفي رواية "بوح الرجل القادم من الظالم" وبفعل ما تعرضت له المدينة من اقتتال نجد
بطلها المثقف يهرب إلى عالم العربدة والسكر موهما نفسه واآلخرين بأنه ال عالقة له بما
يحدث «حاولت أن أهرب من نفسي ،لكن إلى أين؟ الحانات وحدها فتحت لي صدرها،
حانات حقيرة ،تعيسة ،قذرة ،مكتظة على الدوام بالبؤس البشري أقصدها فور خروجي من
العمل وأغادرها وسط الليل ،)2(»...حامال معه بداخله همومه وهموم مجتمعه ،رافضا
االحتكاك بالناس خوفا منهم ،فمصيره قد يكون القتل مثل ابنه وأمه وباقي سكان المدينة
الذين لقوا حتفهم عن طريق الرصاص أو الذبح «ظللت قليل االحتكاك بالناس .خائفا أن
يسألوني –من أكون-من أين جئت ،من هو أبي-حتى في الحي يعرف الجميع من أنا ،كنت
ال أتصل بغيري ،ال أحد غاب عن علمه أنني كنت أعيش وحيدا في ذلك البيت الموحش
والمشحون بذكريات قاتمة ،على هذا النحو مضت حياتي خالل عدة سنوات»

()3

،هذه الوحدة

استغلها في الكتابة عن مدينته الجريحة.

( -)1مخلوف عامر :الواقع والمشهد األدبي ،ص (.)00
( -)2إبراهيم سعدي :بوح الرجل القادم من الظالم ،منشورات االختالف ،الجزائر( ،ط ،)8888( ،)1ص(.)881
( -)3المرجع نفسه :ص(.)880
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إن صورة هذا المثقف السلبي تكاد تكون هي الطاغية في حضوره في النصوص
الروائية الج ازئرية المعاصرة خاصة فترة في التسعينيات ،فهو إما إنسان يلهث وراء مصالحه
الخاصة أو انهزامي يلجأ إلى الهروب خشية الموت ،وهذا ما تجلى بوضوح في رواية
"تماسخت دم النسيان" فبطل ـها الصحفي الش ـ ـاب ك ـ ـريم عاش متنقال من بلد آلخ ـر –تونس
والمغرب-خوفا من أن تصطاده أيادي اإلرهاب مثلما كان األمر مع زمالئه من الصحفيين
والطبقة المثقفة في البالد.
 المثقف اإليجابي :وهو ذلك الشخص الذي يسعى إلى تغيير واقعه أو لفهمه انطالقا منتمسكه بأصوله أو انتمائه األيديولوجي ،وهذا ما جسدته رواية "كراف الخطايا" لـ"عيسى
لحيلح" التي صورت المثقف الساعي إلى تغيير الوضع فـ«منصور بوصفه ابن القرية متخرج
من السربون ،يطمح إلى القيام بتغيير زمن القرية محدثا فيه خلال كبي ار .كان الوحيد الذي
يملك رؤية العالم كونه مثقفا فاعال ،أتاح له ذلك من خالل ما ألصقه به من صفات بنائية
شكلت شخصيته ،ومكنته من تكوين وعي خاص بالزمن المعاش ،على أساسه أحدث ذلك
الخلل في زمن القرية ،فضح صانعيه ،علهم يتبنون وعيه ،فيعيدون صياغة زمن جديد خال
من الزيف»

()1

يسوده التسامح والتعايش السلمي والعمل من أجل النهوض بهذه القرية وبنائها

ودفع عجلتها إلى األمام ،هذه القرية إنما هي الوطن األم الجزائر الجريحة بفعل اإلرهاب،
فعودتها إلى سابق عهدها وأ حسن إنما يتم بفعل تآخي أبنائها بمختلف توجهاتهم وتفانيهم في
خدمتها ال في الصراع الذي يؤدي بها إلى النفق المظلم.
وتتجسد شخصية المثقف اإليجابي أيضا في رواية "الشمعة والدهاليز" لـ "الطاهر وطار"
فالشاعر ذو التوجه الماركسي والذي يمثل الشخصية المحورية في هذه الرواية يعيش الوحدة
واالنعزال ،يأبى أن تقتحم عليه متاهاته الدهاليزية المظلمة المثقلة بالمهموم والمساءالت
الفكرية والسياسية واالقتصادية واالجتماعية واإليديولوجية المتجلية في أبعاد حياتية وانتاجات
يوم ية يحاول أن يتمثل طبيعتها ويدرك علل طفوها على السطح الجزائري ،يستيقظ على
( -)1الشريف حبيلة :الرواية والعنف ،ص(.)183
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أصوات جموع من الشباب يرفعون شعارات ويدعون أنهم أقاموا جمهورية إسالمية في البالد،
ويضطر هذا الشاعر من خالل أحد المواقف إلى إقامة عالقة مع أحد قادتهم الملقب بـ"عمار
بن ياسر" الذي يشهد له بأنه ذو ثقافة جيدة وتوجه معتدل في تصوره لقيام الدولة اإلسالمية،
وبفضله استطاع الشاعر اعتالء منصب و ازرة الفالحة في دولة الحكم اإلسالمي ،لكنه كان
يتبنى التغيير في الدولة من زاوية رؤيته األيديولوجية الخاصة ،وهو ما كان سبب نهايته إذ
اتهم بالخيانة فحكم عليه باإلعدام بواسطة سبعة ملثمين ،كل واحد منهم يمثل توجها أو تيا ار
أو موقفا مخالفا له(.)1
والمتصفح للنصوص الروائية الجزائرية لتلك الفترة يجد بروز شخصية الصحفي في
متونها ،وهذا ما ظهر على سبيل المثال في رواية "متاهات ليل الفتنة" لـ"أحميدة العياشي"
التي ركز فيها على « ضحايا اإلرهابيين من الصحفيين ،كما تعرض لمحاوالت االغتيال التي
تعرضوا لها ،وتبدأ أحداث العنف عندما يقرر حميد وأحد شخصيات الرواية الدخول في حقل
الكتابة ضد اإلرهاب...وبالتالي كانت النتيجة أن قتلوه بوسيلة شنيعة»...

()2

انتقاما من نظرته

ورؤيته للواقع الذي سيطيح بهم جميعا في النهاية.
في النهاية يمكن القول بأن المثقف الساعي إلى التغيير اإليجابي الذي ورد في رواية
التسعينيات كان مصيره في األغلب الموت قتال.
-3-9أزمة الكتابة في رواية التسعينيات :اعتبرت النصوص الروائية الجزائرية الصادرة
نهاية التسعينيات من القرن الماضي إعالنا عن ميالد نمط جديد في الكتابة الروائية ،وذلك
الرتباطها بالعنف في تصوير واقع البالد في تلك الفترة ،وكان ذلك بلغة مباشرة تميل إلى لغة
الصحافة ،ومن بين تلك النصوص نجد ثالثية "أحالم مستغانمي" "ذاكرة الجسد ،فوضى
الحواس ،عابر سرير" "فتاوي زمن الموت" لـ"إبراهيم سعدي" ،وروايتي "المراسم والجنائز
وأشجار القيامة" لـ"بشير مفتي" ،و"متاهات ليل الفتنة" لـ"أحميدة العياشي" .وهذه الروايات
صورت في مجملها ظاهرة العنف الدموي ،وفي تعبيرها عنه تحولت إلى أزمة كتابة.
( -)1ينظر الطاهر وطار :الشمعة والدهاليز ،موفم للنشر والتوزيع ،الجزائر.)8888( ،

( -)2سعاد عبد اهلل العنزي :صورة العنف السياسي في الرواية الجزائرية المعاصرة ،ص(.)01
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إن حضور هذه الظاهرة كموضوع إشكالي في رواية التسعينيات يمكن أن تكون
«شكال من أشكال الوعي النظري بالكتابة الروائية من جهة ،كما أنها تجسد تحول المتخيل
السردي الذي بدأ يفرض نفسه بعد هيمنة الموضوع السياسي واأليديولوجي ببروز الكتابة
كموضوع إشكالي يعكس تمزق الروائي بين واقع معقد وأشكال جديدة ال تهمل»(.)1
ولما كان الروائي الجزائري كغيره من أبناء وطنه عرضة للتصفية الجسدية ،فإنه وجد
في الكتابة مالذه األخير للتعبير عما يجول بخاطره ،لذلك نجد نصوص رواية هذه الفترة
ركزت على «فعل الكتابة كمالذ أخير للمثقف ،يحتمي فيه من عفونة الواقع وتردي مستويات
الحياة ،حيث تشعر الذات بالخطر ،والحصار ،ومع ذلك تقاوم من خالل فعل الكتابة
كإصرار على فعل الحياة ،حيث يتحول الوجود المادي إلى وجود القوى متخيل تهرب الذات
بآمالها وذكرياتها إلى الكلمات أمال في حياة جديدة»

()2

يستطيع فيها المثقف إثبات وجوده

واعالء صوته.
وتطرح أغلب النصوص الروائية التسعينية إشكالية الكتابة لكونها الوسيلة الوحيدة التي
يمتلكها الكاتب لتجاوز أزمته أو التخفيف من حدتها و«تلطيف األجواء التراجيدية التي
تعيشها فئات المجتمع المختلفة ،تعلن هذه الكتابة ثورتها وتمردها على المكرس والسائد فإنها
كتابة تفجر الذاكرة والنص في بحث عنيف عن المعنى ،عندما يواجه الكاتب المثقف
ا الغتيال المجاني ،ويدفع ثمن أخطاء السياسيين الذين لم يحسنوا تسيير األزمة ،فإنه ال يملك
من وسيلة سوى الكتابة كمالذ أخير»

()3

للتعبير عن الوضعية الحرجة التي يعيشها هو

والبقية من أبناء وطنه المغلوب على أمرهم والذين ينتظرون الخالص من هذه األزمة التي
تشكل كابوسا بالنسبة لهم في ظل هذه الظروف الصعبة التي تحياها البالد تحولت الكتابة
الروائية إلى « نوع من الصراع ضد الصمت القاتل والتنديد بالجريمة ومقترفيها ،ترمي الكتابة
( -)1آمنة بلعلى :المتخيل في الرواية الجزائري ،ص(.)102
( -)2كيساء ميساء مالح :كتابة العنف في رواية فوضى الحواس ألحالم مستغانمي ،الملتقى الدولي الحادي عشر للرواية
العربية ،عبد الحميد بن هدوقة ،دراسات الملتقى العاشر ،دار إقتياح ،بورج الكيفان ،الجزائر ،)8882( ،ص(.)830

( -)3المرجع نفسه :ص(.)832
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إلى تعرية المتسببين فيما يتعرض له المثقف الذي ال يملك سالحا سوى الكلمة ،ومن خالل
فعل الكتابة يمارس الروائي قتال رمزيا ضد أولئك الذين يمارسون العنف»

()1

وذلك بفضحهم

عن طريق شخصيات نموذجية مستمدة من الواقع تمثلهم وتصور بشاعة جرمهم الالأخالقي
في حق أبناء وطنهم ،وهذا ما تجسد عند "واسيني األعرج" فالكتابة عنده تصور وطنا جريحا
ينتحر ،ففي روايته "سيدة المقام" تصر بطلتها "مريم" على ممارسة الكتابة بالجسد حينما تقرر
االستمرار في الرفض ،ويربط األستاذ الحزن الفضيع بالكتابة ،ما جعله بعد موت "مريم"
يشعر أنه بدأ يتخلى عن الفارس الذي ينام بداخله ،وأن شيئا ما في هذا الخواء يتحول إلى
عويل ونح يب ،لذلك قرر أن يتخلص من أوراقه ،كون الكتابة لم تستطع فعل شيء أمام
القحط ،فانتهى إلى نتيجة تقضي االنسحاب منها ،فالرواية هنا ترتد بعد إشكالية الواقع إلى
إشكالية الكتابة ،ويحمل "واسيني األعرج" هذه اإلشكالية باعتبارها أزمة المثقف في واقع
أفرغت الهزائم كل ما فيه من قيم(.)2
وتغدو الكتابة في روايته "ذاكرة الماء "منفى وجودي بامتياز «يكون فيها الراوي منفيا
داخل وطنه (الجزائر في حقبة الثمانينيات) ومنفيا خارجه (في هجراته المتكررة إلى فرنسا)،
وتمثل الرواية تمثيال فنيا وثقافيا الفتا أثر المنفى في ذاكرة الراوي وفي سرديته في مجتمع
الجزائر الذي كان يملؤه الرعب آنذاك ،وينتشر فيه القتل واإلبادة ونفي اآلخر جسديا
ومعنويا»

()3

لتصبح بذلك الكتابة تعبي ار عن معاناة الروائي من واقعه وما يفرضه المحيط

الخارجي عليه –النظام والمعارضة -من خطوط حمراء ال يمكنه تجاوزها.
وتعد الكتابة عند "بشير مفتي " الهاجس األكبر الذي يؤرق شخصيات نصوصه الروائية
إذ « نعثر في مواضيع متعددة من خالل حوارات الشخصيات مواقف تعكس فلسفة الكتابة
فتربطها أحيانا باالجتماعي وأخرى باأليديولوجي ليصبح الموضوع في الرواية هو الكتابة،

( -)1كيساء ميساء مالح :كتابة العنف في رواية فوضى الحواس ألحالم مستغانمي ،ص(.)832
( -)2ينظر آمنة بلعلى :المتخيل في الرواية الج ازئرية ،ص(.)121 -122

( -)3محمد الشحات :سرديات المنفى ،الرواية العربية بعد عام ( ،)1127ص(.)32
- 98 -

وتتوارى مواضيع السعي األخرى لحساب موضوع الرواية»( ،)1وهذا ما تجسده روايته "أشجار
القيامة" التي يطرح فيها إشكالية الكتابة من خالل عرض مكانة المبدع الذي يعاني من
التهميش والقمع ،ويظهر ذلك جليا في هذا المقطع «لو تركوني أغادر هذا المكان بسالم
لصمت إلى األبد ،فلست بطال وال شجاعا ،أنا مجرد كاتب ،مثل أهل حي الثقب والمنطقة
بأكملها ،شخصية تدمر نفسها بنفسها ،ونعيش على الهامش المتبقي»( ،)2فالكتابة من هذا
المنظور لم يعد لها معنى في مجتمع ال يهتم بالقراءة لتخبطه في مشاكله االجتماعية
المتعددة األوجه .كما أن كل شيء يطبع صار رهينا للمراقبة  ،لذلك نجد "بشير مفتى" يقر
بأنه مجرد ناقل لألحداث فقط «الثورة يشعلها المجانين أما أنا فأكتب عنها فقط»( ،)3وهي
صورة سلبية لموقف المثقف الجزائري من األزمة التي عرفتها الجزائر خالل التسعينيات فبدل
معالجة أسبابها واقتراح الحلول الممكنة لها راح يصورها فقط.
أما "الحبيب السايح" فالكتابة عنده صارت مستحيلة في وطن ال تحترم فيه آراء
اآلخرين ،فكل من ينطق الحقيقة يكون مصيره الموت ،لذلك نجده يفضل الخلوة بعيدا عن ما
يشغل الرأي العام ما دام التعبير عنه أم ار محظورا ،وهذا ما ورد حول بطل روايته
"تماسخت"« :كان إذا احتل الغرفة وأحكم الغلق بدد أي أثر ألي ورق على الطاولة ،مبقيا
القرعة والكأس ،آلة التسجيل ،كمية من الجبن والزيتون والبصل الطري...ونصيبا من الحزن،
ألنه ال يذكر أنه سخر يوما ،كما بعض زمالئه بتلك العبثية من مهنة الموت ،كما صاروا
ينعتونها ،منذ اغتيال أول زميل لهم.)4(»...
إن محكيات نصوص اإلرهاب في مجموعها اتسمت بمعالجتها لموضوع العنف ،الذي
كان هاجسا يؤرق مبدعيها ،وهذا بفعل اإلرهاب وما أحدثه من هلع وفزع في النفوس ،فكانت
األقالم الروائية معبرة ومصورة في آن واحد لوحشية الجرائم التي ارتكبت في حق الشعب
( -)1آمنة بلعلى :المتخيل في الرواية الجزائرية ،ص (.)178
( -)2بشير مفتي :أشجار القيامة ،منشورات االختالف  ،الجزائر( ،ط ، )8880( ، )1ص (.)182
( -)3المرجع نفسه :ص (.)21
( -)4تماسخت ،ص (.)87
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الجزائري األبي ،وعن الوقع النفسي الذي تركته ،فكانت تلك اإلصدارات الروائية شهادة حية،
بل نصا تاريخيا رصد معاناة الشعب في تلك العشرية المظلمة وما لحق البالد من تراجع
مس الجوانب السياسية واالقتصادية واالجتماعية والثقافية ،إذ سادت الفوضى وعم الحزن
والسكون في النفوس على مصير البالد الذي أصبح مجهوال في نظر الكثير لوال وقفة
الوطنيين المخلصين لجزائر الشهداء.
والقارئ لنصوص محكيات اإلرهاب يالحظ جملة من الميزات المشتركة فيما بينها
يمكن اختزالها في أربع سمات أساسية هي:
«-1المنفى الداخلي
-8هيمنة الصوت الواحد
-3التصوير الفيزيولوجي الصادم
-8نعي المدينة»( ،)1وحالة الحزن نتيجة لما حدث في البالد من مآسي صادمة.
وتجدر اإلشارة إلى أن هناك مجموعة من األقالم الروائية الشابة ظهرت في اآلونة
األخيرة حاولت الخروج عن إطار رواية العنف إلى موضوعات أخرى نذكر منهم على سبيل
المثال "بوعالم بطاطاش" في روايته "مذكرات آخر إنسان على وجه األرض"

()2

التي تناول

فيها موضوع البيئة في إطار الواقعية السحرية ،حيث قام باستحضار الحاضر عن طريق
تمكين مجموعة من الشخصيات التي تعيش المستقبل من محاكمة األجيال الحالية في
استثمارها للثروات الطبيعية التي تزخر بها الكرة األرضية.
كما كتبت "ديهية لويز" رواية اجتماعية بعنوان "جسد يسكنني"

()3

سردت فيها قصة

طالبة تدرس بجامعة بجاية تزوجت عنوة فتوقفت عن الدراسة ثم عادت إليها من جديد بعد
طالقها وهي حامل لتنجب بعد ذلك فتاة سمتها أحالم تخلت عنها بإرادتها لطليقها بسبب
ظروفها االجتماعية ولرغبتها في مواصلة دراستها ،بعد ذلك تعرفت على شخص آخر يدعى
( -)1شرف الدين ماجدولين :الرواية الجزائرية من عنف الثورة إلى ثورة العنف ،ص(.)881
( -)2بوعالم بطاطاش :مذكرة آخر إنسان على وجه األرض ،دار الحكمة ،الجزائر( ،ط.)8881( ،)1
( -)3ديهية لويز :جسد يسكنني ،دار ثير للنشر ،بجاية ،الجزائر.)8818(،
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"كريم" عن طريق صديق لها اسمه "محمد" هذا األخير قام بمساعدتها ماديا ثم عرض عليها
الزواج ،وفي ليلة الزفاف انتحر الكتشافه أنها كانت على عالقة حميمية مع "كريم" تاركا لها
ثروة طائلة ضمنت لها مقومات الرفاهية ،لكنها عانت من الكآبة نتيجة تخليها عن ابنتها
الوحيدة "أحالم" وصدفة تعرفت على امرأة تدعى "فاطمة" كانت تعرف ابنتها جيدا ،وعن
طريقها كانت أخبار "أحالم" تصلها ،كما كانت تنقل إليها الرسائل والهدايا .وانتهت الرواية
بموت البطلة "فريدة" في حادث مرور مروع دون أن تأخذ ابنتها في حضنها ،وبذلك ماتت
عاشقة البنتها وحزينة لعدم رؤيتها .أما "أحالم" وبعد اكتشافها لحقيقة أمها عن طريق ما
كتبته لها فقد انتابها الغضب الشديد بسبب عدم إخبارها بالحقيقة.
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-I
-1سير أحداث رواية "زمن النمرود".
-2سير أحداث رواية "ذاك الحنين".
-3سير أحداث رواية "تماسخت".
-4سير أحداث رواية "املوت في وهران".
II
-1الشخصية االنتهازية.
-2شخصية املثقف.
-3الشخصية الدينية.
-4شخصية املجاهد.
-5الشخصية االنهزامية.
-6الشخصية الورقية.
-7شخصية املرأة
III
-1مقاربة الزمن للواقع االجتماعي.
-1-1الزمن الوقائعي.
-2-1الزمن الفني.
-3-1الزمن النفس ي.
-2مقاربة املكان للواقع االجتماعي.
-1-2أماكن مفتوحة.
-2-2أماكن مغلقة.

-Iبنية الحدث االجتماعي:
-1سير أحداث رواية "زمن النمرود":
عالج "الحبيب سايح" في رايته هذه حدثا تاريخيا مهما تمثل في االنتخابات البلدية
والوالئية في الجزائر في نهاية السبعينيات من خالل عرض نموذج لها في مدينة سعيدة «هذه
المرة كذلك قد ال يثبت تكذيب بشأن الخبر الذي انتشر ذلك ،ألن له عالقة بالمواعيد
التاريخية ،موعد تجديد مجالس القسمات والبلديات موعد تجديد المجلس الوالئي قد ال يأخذ
كل األهمية»( .)1هذه االقتراعات التي كان من المفروض أن تكون الحل الحاسم للتعبير
الديمقراطي والجمهوري والشعبي ،لكن اإلشكال األيديولوجي تعمق وانزاح نحو التصرف
الفردي والسلوك الحزبي والوصاية وأشكال أخرى طغت على ديمقراطية الخطاب ،أين تميعت
الحقيقة وانتصرت فيها القوى المعادية للديمقراطية وشرعية االنتخابات بالتزوير.
ويمكن تقسيم أحداث هذه الرواية إلى ثالثة مراحل ما قبل االنتخابات واالنتخابات
وأخي ار ما بعد االنتخابات .والمرحلة األولى تنسب إلى الفرد الشخص –الهواري بومدين-في
إطار حزبي هيمنت فيه الشخصية الفردية على الدولة عسكريا وحزبيا ،إذ قاد الدولة
بحكوماته الخاصة وخطط لمشاريع التنمية الوطنية وحاول إيجاد توازن جهوي دولي في إطار
الشرعية الدولية والمطالبة المستمرة بتحسين سعر البترول والغاز والمواد األولية وتسيير
النظام الموجه بدل النظام الحر .هذا الوريث لم يبق شرعيا إال في إطاره الحزبي ،وهو هيمنة
الرأسماليين لتغيير التوجه الفكري والفلسفي والعقائدي والديمقراطية بزعامات ادعت اإلصالح
الذي لم ينتج إال التخلف عن المشاريع الكبرى وتفتيت مؤسسات الدولة إلى وحدات
استهالكية أو تجارية صغيرة ال تساهم في التنمية الوطنية بقدر ما تساهم في الخوصصة
والخصحصة التي ألفقت بسبب نتائجه االنتخابات ،ومنها:
أوال :المد الحزبي أو التوجه نحو الديمقراطية والتعددية الحزبية.

( -)1زمن النمرود :ص(.)31 -31
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ثانيا :الدعم الحزبي أو التوجه نحو الديمقراطية والتعددية الذي يوافق على التخلي عن
مشروع الشرعية الثورية ،والثورة الزراعية ،والتوجه االشتراكي ،والتسيير المنظم والموجه
لمؤسسات الدولة الكبرى والصغرى.
ثالثا :التحريض على مشروع العدالة االجتماعية بأنه مشروع كافر ومستورد وال بد من
التخلي عليه أو نزعه واقتالعه من مشاريع تخطيط الدولة واالتفاق على الليبرالية بديال عن
االشتراكية.
وتعتبر أحداث هذه المرحلة األطول ،إذ تشغل حي از مهما من الرواية زاخرة بأشكال
الصراع الدائر بين "ذرية الذئاب وذرية النمرود" وما يحيكه كل طرف لآلخر من مكائد
ومناورات قصد اإليقاع بخصمه ،باإلضافة إلى ما تسترجعه الذاكرة من أحداث تاريخية.
ويمثل مقهى "تش ارك الفم" نقطة البداية لظهور ذلك الصراع ،حيث اتخذه أتباع "ذرية
النمرود" مكانا لنشر الشائعات وترويجها ضد "ذرية الذئاب" محاولين تلطيخ سمعتهم
واإلطاحة بهم في االنتخابات المقبلة ،ولعل ما قيل حول رئيس البلدية ومنسق القسمة
وغيرهما لخير دليل على ذلك.
بالمقابل جاء رد فعل "ذرية الذئاب" من دار القسمة التي نسجوا بها الحيل والمكائد
للنيل من أعدائهم ،وذلك باتهامهم بالشيوعية والعمالة «المتطوعون ورأسهم الكبير هم
ذريته...هو شيوعي والمتطوعون شيوعيون»(.)1
وخبير بأمور
ا
وكان "ولد ربيعة" كاتب القسمة أول المستهدفين ،وهذا لكونه مثقفا
السياسة وعلى دراية بكل ما يجري في قسمة الحزب ،سعى من خالل حصوله على ملفات
تدين منسق القسمة "يزيد" إلى اإلطاحة به وبأتباعه في االنتخابات المقبلة .وهذا ما دفع
بـ"يزيد" إلى طلب المساعدة من كبار الحزب" "الحاج عون اهلل والحاج الحرايري" بغية تنحية
"ولد ربيعة" كما قام بطرد "يمينة" من الحزب ونقلها إلى مستوصف آخر كونها «تتمتع بثقة
كبيرة عند النساء هنا في "بالول" .وحتى عند المناضلين المخلصين ،و"يزيد" يعرف هذا...
( -)1زمن النمرود :ص(.)13
- 104 -

االنتخابات قربت خافها تؤثر عليها .خلق هذه الحكاية :هدفه توسيخ سمعة "يمينة" وسمعة
كل أصدقائها ،)1(»...والشيء نفسه فعله مع "زينب" إذ حرض عليها "أم الشيخ" فطردتها من
االتحاد النسوي بتهمة ممارسة الرشوة والفساد األخالقي ،األمر الذي أثار حفيظة "ذرية
النمرود" وسخطهم على هذا القرار التعسفي «"...ولد ربيعة" ومنسق االتحادية وآخرون
تشاوروا في القضية وقالوا :هذا مساس مباشر بأخالق الحزب...وعزل "يمينة وزينب" مضاد
لقوانين المنظمات الجماهيرية...منسق االتحادية قالوا وعد باتخاذ إجراءات رادعة»(.)2
كما عرف مصنع الورق اضطرابات داخلية وهذا بفعل جلب "الحاج عون اهلل" أليادي
عاملة من خارج الوالية ،رغم نسبة البطالة الموجودة بها ،وهذا حفاظا على مصالحه بالوقوف
في وجه النقابة العمالية المشكلة بالمصنع ،إلى جانب عدم كفاءة مديره الذي سمح للشركة
األجنبية بإبعاد العمال عن مراقبة ماكينات المصنع ،باإلضافة إلى عدم اكتراث المسؤولين
لتأخر الشركة األجنبية األخرى المتعددة الجنسيات بإنجاز بعض الوحدات الملحقة بالمصنع
وممارساتها المشبوهة لبعض النشاطات بداخله ،وهو ما أدى بـ"أمين" والعمال إلى الثورة على
المفسدين فـ«بات المصنع بين أيدي العمال .كونوا فرقا للمراقبة وأخرى لألمن ،انتخبوا رئيسا
على كل ورشة نظام  1في  8بصفة رائعة ،بعض الفرق كانت تحضر قبل الوقت .رهان كان
يجب أن يكسب»(.)3
أما المرحلة الثانية المتمثلة في االنتخابات فتمثل أحداثها بداية الصراع الفعلي بين
الطرفين المتعارضين فـ"ذرية الذئاب" متمسكة ببقائها في السلطة سواء بالمال أو بالجاه أو
بالقوة ،بينما نجد من الجهة األخرى "ذرية النمرود" تسعى من وراء هذه االنتخابات إلى انتزاع
رئاسة القسمة وادارة شؤونها من طرف "ولد ربيعة" ،واستطاعت "ذرية النمرود" الظفر
باألغلبية في التصويت ،لكن "ذرية الذئاب" أقدمت على تزوير نتائج االقتراع علنا ،وعينت
"يزيد" مرة أخرى على رأس القسمة بأمر من "سي مقدر" المشرف على االنتخابات ،وذلك
( -)1زمن النمرود :ص(.)331
( -)2المصدر نفسه :ص(.)311
( -)3المصدر نفسه :ص(.)371
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بحجة كفاءته في تسيير شؤون القسمة ،لذلك ال يمكن استبداله «أيها اإلخوة المناضلون ال
يخفى عليكم معنا في القاعة مناضل كبير بذل جهده وعرقه ووقته...
 وما تنس ما له... في سبيل القسمة ومناضليها...لذا من غير المعقول أبدا االستغناء عن تجربته...أيها اإلخوة تكوين إطار في الحزب يلزم الوقت والجهد»( ،)1وهو ما أثار غضب "ذرية
النمرود" الذين اشتبكوا مع هؤالء المزورين .وهذه النهاية المؤسفة جاءت عندما لم تتحقق
معادلة التعايش في ظروف سليمة ،ولم تعبر عنها االنتخابات الديمقراطية ،لذلك لجأ
أصحاب القرار إلى التزوير النتصار فكرتهم مع حلفائهم.
وتأتي أحداث المرحلة الثالثة ،وفيها تم الزج بزعماء "ذرية النمرود" داخل السجن لتتبخر
أحالمهم بإعادة مسار القسمة والبلدية لسابق عهدهما.
-2سير أحداث رواية "ذاك الحنين":
تصور أحداث هذه الرواية وضع مدينة الجزائر بعد االنقالب عن المسار االشتراكي،
واحالل الرأسمالية الفوضوية بديال له ،فهي بذلك تطرح فكرة الصراع بين زمنين مختلفين
متناقضين مثلهما الروائي بالجدلية بين الشمس والقمر مبينا من خاللها أن هذه المدينة
أصبحت تعيش خارج التاريخ في عالم تسوده الخرافات ،وأن الرقم الهندي أخطأ زمنه بحوالي
ستة قرون موضحا بأن «الساعة الحقيقية هي التي تسيرها الساعة الشمسية»(.)2
وبفعل اختالل هذا التوازن الزمني تختفي "مادلين" وبالمقابل وتظهر بالمقابل "علجية"
صامدة تلخص الوض ع المزري الذي آلت إليه المدينة بفعل تخلفها ،إلى أن ضربتها الريح
القبلية لتأتي على األخضر واليابس فيها ،فلم تعد هناك لألولياء الصالحين بركة فيها لتعلن
في النهاية ساعة احتضارها.
افتتح "السايح" روايته هذه بآيتين من القرآن الكريم ليبين بأن الجدلية القائمة بين
التقويمين الشمسي والقمري ما زالت مطروحة إلى يومنا هذا﴿ هو الذي جعل الشمس ضياء
( -)1زمن النمرود :ص(.)381
( -)2ذاك الحنين :ص(.)11
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والقمر نو ار وقدره منازل لتعلموا عدد السنين والحساب ،ما خلق اهلل ذلك إال بالحق نفصل
اآليات لقوم يعلمون﴾ [سورة يونس ،اآلية ( ،])5واآلية ﴿فالق اإلصباح وجاعل الليل سكنا
والشمس والقمر حسبانا ،ذلك تقدير العزيز العليم﴾ [سورة األنغام ،اآلية(.])11
تبدأ أحداث هذه الرواية بحسرة خليفة المداح على ما آل إليه وضع المدينة «مولى
المحنة ياحضار واحد من البالد ،سبحان خالقي موالي مكن لي نعمة الكالم .الرجال بأفعالها
كما النساء بمعادنها والبلدان بآثارها .جاه الزمان على بغتة ،فتح له الصدر وقال ،القلب فيه
حنيني محفور لمدينة هرشمت مزولتها ،وبالد أتلف كنيسته وجحد مسابحه ونسي
جوامعه.)1(»...
هذا الوضع المؤلم كان سببه اليد الهاللية التي رمز لها الروائي بالريح القبلية والمتمثلة
في أصحاب السلطات وما خلفه نظامها الرديء من إفالس للبنوك وتخريب لالقتصاد
الوطني نتيجة عدم مباالتهم بالدور المنوط بهم .وهذا ما عبر عنه بطل الرواية "بوحباكة"
وهو رجل مثقف كان يرتاد مقهى "الزلط" لتوعية الناس ضد ما يجري من فساد ،كما كان
أيضا يهاجم اليد الهاللية بنشر مقاالت مناهضة لسياستها في إحدى اليوميات الجهوية «فيق أر
في الطريق يقينا أن البالد تعلم تصريف الكنود في زمن يسري إلى القبح يؤاكل رصاص تلك
المرايا منذئذ راودته فكرة استحضار وجوه يحدس فيها ش ار مدرجا بالقدر الكافي سحقه حشرة،
لعكسها عارية كما ولدت النساء والرجال ،ثم نفخ الح اررة فيها فتحول شاشات تبث الوضعيات
الخفية في الكثير من الديار ذات الشبهة وفي المقرات الموسومة بالعهر ،وفي اإلدارات التي
ينخرها كسل أولئك الموظفات ،ويشوش نظامها منامل مما فتلته اليد الهاللية.)2(»...
ويسرد الروائي على لسان "خليفة المداح" الذي كان ناقال ألفكار وأقوال "بوحباكة" كل
األعمال التخريبية لالقتصاد الوطني من طرف هؤالء الذين ال يؤمنون بازدهار وطنهم ،فما
يحدث داخل البلدية من تالعبات في بيع العقار لخير دليل على ذلك «لم يلتفت إلى البلدية،

( -)1ذاك الحنين :ص(.)33

( -)2المصدر نفسه :ص(.)31
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فقد صدقت نبوءته في السرطانات التي دمرت عقارها وبالت على مجدها»( .)1كما يذكر
أيضا الغش الذي كانت تمارسه و ازرة التجارة ضد المواطن «حتى ولو خلطت و ازرة التجارة
القهوة المستوردة من الدرجة الثالثة بالشعير والخرطان وبأنواع من أغذية األنغام ،أما خلطها
بالحمص فتسميم مغرض ضد ديوان الحبوب لصالح بائعي الكرنتيكة ،وبقي أن يجرب نوى
التمر والعنب المعصور نبيذا ،فحتى هذا النوى صار أهل السهوب يستعملونه وقودا؟ علفا؟
سمادا؟ أكال؟ تجريب زق الدجاج سيلحق.)2(»...
ومن المنكرات األخرى التي قام بها الهالليون تحويل القروض البنكية الموجهة لتدعيم
الفالحة إلى نشاطات أخرى ثم سحبها «...نقدا في شكاير السيمة وفي الزوادات والغ اررات
والقفاف ،وفي كل ما حبكته اليد الهاللية من خراب ،فاستثمرت في مشاريع تجارية طفيلية،
وشريت بها مساكن جاهزة وسيارات "مازدة باشي" وحولت إلى عمالت بنسب مخجلة،
وقطعت بها تذاكر إلى أستراليا بحثا عن المجد والمال الضائعين في دم األحالم المجهضة،
وأقيمت بها األعراس المتأخرة والمتجددة ،واستبدلت بها السروج ،وصار في عرف رواد قهوة
الزلط أن من يدخل أي بنك ال يدخله إال لسلفية ،وصارت السلفية تقابل الوصولية الحضرية،
وصار تاريخ البالد يقوم بعام السلفية.)3(»...
وكنتيجة حتمية لهذا النهج التعسفي في تسيير شؤون المدينة فإن فرص العمل بها تكاد
تنعدم بسبب عدم وجود مشاريع استثمارية وافالس مؤسساتها واغالقها وهو ما انجر عنه
عزوف الشباب عن الزواج النعدام المداخيل «ويوم انطعن كروم العوام يا حضار في الظهر
بالخنجر الغدار تغيرت حال البالد وراح السهب يسفي القبلي والغبار ،صارت الرجولية
والجالل للذكريات ،وعاد العشق هجرة والزواج منتهي الجنون بعد الثالثين»(.)4

( -)1ذاك الحنين :ص(.)35
( -)2المصدر نفسه :الصفحة نفسها.
( -)3المصدر نفسه :ص(.)31
( -)4المصدر نفسه :ص(.)53
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وحتى مشروع الميترو الذي روج له الهالليون لم يكن سوى مخذ ار إلسكات األفواه
المنتقدة لهم وبقي مجرد ضرب من األوهام «مساء يوم صيف نبتت على رصيفها الشرقي
المدرج فكرة المترو ،ومنها راج أن بوحب اكة هو المبشر بالمشروع الحضاري في البالد قبل
العاصمة نفسها ،فاألشغال التي شهدتها دارة البالد والحواجز واألسيجة وآليات األشغال
الصغيرة والضخمة وعناية المسؤولين الفائقة لم يكن لها تفسير يستقيم غير ما روج.)1(»...
وبفعل استفحال الفساد في المدينة قرر بطل الرواية "بوحباكة" الركون للعزلة ،ألنه فقد
األمل في تغيير األوضاع بعد صبر طويل «ما معنى أن أكون حالة في هذا الدمار»(،)2
مسترجعا في ذلك ذكريات الزمن الجميل أين كانت تنعم المدينة باالزدهار «كذلك كان
بوحباكة ،لما أراد أن يدبج شيئا عن تاريخ البالد ،يتحرق حنينا إلى زمن جميل ،لم يسعفه
التذكر إال على أن يخط شيئا مرضيا ،كالحنينين تماما»(.)3
وتظهر شخصيات الرواية المغلوب على أمرها تعاني من الوحدة مثلما هو الحال
بالنسبة "لعلجية" التي ترى بأنها صارت مقطوعة من شجرة من طين مثلها مثل "بوحباكة"
الذي يسكن وراء الوادي فال منزل له يأويه.
وبعد هذا الوصف العام تتطور أحداث هذه الرواية بمحاولة تمرد المستضعفين على
االنتهازيين ،ولكن في صمت رهيب ،انتهى بفشل الضعفاء في التغيير ،وكأنهم أمام استعمار
قوي يمتلك كل األدوات لردع كل من يعاديه يتناوب أفراده على المناصب الحساسة الواحد
تلوى اآلخر ،فلم يبق للبسطاء سوى العيش بمخيلتهم في الماضي الجميل الذي كانوا يعيشونه
متنعمين فيه بخيرات مدينتهم التي فقدت بريقها اآلن فـ«الرجلة ضاعت ،وفقدت السيدة ديار
عزها ،وخسرت أشجارها ،ولم عليها غبار القبلي ،وهجم على فضائها فلول ما صنعت تلك
اليد فباد حسنها ،وجميع معالم تالفيف ذاكرتها تلفت ،)4(»...ليقرر بعد ذلك "بوحباكة" ومن
( -)1ذاك الحنين :ص(.)57-51
( -)2المصدر نفسه :ص(.)35
( -)3المصدر نفسه :ص(.)53
( -)4المصدر نفسه :ص(.)11
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معه النسيان والهجرة إلى مكان ال وجود فيه لوحوش بشرية كاليد الهاللية «فال ألم وال حسرة
وال حنين غير حلم بهجرة إلى أرض ال يصلها القبلي ،وال تعركها يد هاللية»(.)1
وتنتهي أحداث هذه الرواية بتحاشي الصدام مع هؤالء المفسدين ،وأن كل من في هذه
المدينة حتما سيرحل «أنا ذاهب ،أنت راحل دمرتنا حماقات البشر»( ،)2الذين ال يعرفون قيمة
الوطن وأهمية المحافظة عليه ،لكن «البلدة كاإلنسان ال تحيا بال زمن ،ألن الذاكرة هي
الزمن»

()3

الذي سينقل لألجيال الالحقة ما فعله هؤالء المخربون بمدينتهم.

-3سير أحداث رواية "تماسخت":
رواية "تماسخت" هي صورة حية لما كابدته الجزائر من معاناة خالل العشرية
السوداء ،وهي أيضا صورة عن مثقفها المحب لوطنه والمغلوب على أمره الذي أرهقه الترحال
بين الجزائر وتونس والمغرب هربا من جحيم اإلرهاب.
تبدأ هذه الرواية بمقدمة تحمل عنوان "رؤيا" وهي عبارة عن كابوس عاشه بطلها محاوال
فيه عرض أجزاء مبهمة من واقعه التعيس والذي سيظهر تدريجيا على مدار أحداث الرواية
التي تنتهي بخاتمة عنوانها يقظة ،وهي عبارة عن خواطر واعية مرة محبطة في وجه جميلة
وخيبة فادحة حين تقف أمام بسمة وشهلة اللتين ترمزان للوطن األم الجزائر ،كما تكشف لنا
هذه الخواطر عن حجم المعاناة التي الزمت البطل أثناء ترحاله.
وتنقسم "تماسخت" إلى ثالثة مقاطع رئيسية ،تبدأ أحداث المقطع األول من تونس التي
اتخذ منها بطلها "كريم" في بادئ األمر مكانا إلقامته خوفا من أيادي الغدر التي كانت
تتربص به ،وفيها عبر عن حزنه الشديد بسبب بعده عن أسرته ووطنه الذي أصبح عرضة
لوحشية اإلرهاب ،ويذكر بأن ق ارره باللجوء إلى هذا البلد إنما جاء بعد مقتل أحد زمالئه
الصحفيين «...ألنه ال يذكر أنه سخر يوما ،كما بعض زمالئه بتلك العبثية من مهنة
الموت ،ك ما صاروا ينعتونها ،منذ اغتيال أول زميل لهم ،وكان يزعم أنه أول من نحت لها
( -)1ذاك الحنين :ص(.)317
( -)2المصدر نفسه :ص(.)311
( -)3المصدر نفسه :ص(.)85
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اسم المهحنة ،متجاو از كسر الساكن األول ،التي ال يعوض عنها غير الشعور بمقاسمة
اآلخرين ،هلعك ،وغضبك ،واإلحساس بأنهم هم الذين يتحدثون بلسانك ،مثلما سخر من ذاته
إذ غادر المكتب العنا اليوم الذي وطئت فيه قدماه مدرج كلية الصحافة ،واجدا نفسه في حل
من أي زمالة ،كل لذاته ،والموت للجميع»( ،)1تاركا وراءه مدينة وهران نائمة في حصانة
قلوب أهلها ،مخفيا سر رحيله عن أمه ،وخوفه من مواجهة القدر الذي هو هارب من أجله.
وفرضت عليه الوحدة التي عاشها هناك في الغربة استرجاع ذكريات طفولته المليئة
بالبساطة ،حيث كان ينوي السيطرة على زقاقهم انطالقا من انتمائه لعصابة صغيرة ،كما
صور خيبة أمله في الحصول على محبوبتة "خيرة" التي تزوجت من تاجر وهراني ،وفي كل
ذلك لم تفارق مخيلته الصورة القاتمة التي أضحت عليها مدينة وهران الساحرة ،إلى اشتياقه
ألمه الريفية المكافحة ضد صعوبة الحياة ،لينتقل بعدها إلى ذكر الحشود الهائلة من
المواطنين الذين توجهوا نحو الحدود الشرقية والغربية والى القنصلية الفرنسية طلبا للحصول
على التأشيرة بغية المغادرة خوفا من بطش اإلرهاب فـ«الوضع األمني متدهور وفرنسا تشدد
إجراءات منح التأشيرة...
األخبار تتحدث عن حركة عبور غير عادية على الحدود الغربية والشرقية.
 محنة! ولكن الحدود الغربية تختنق على ما يشاع ترى ما يؤكد ذلك؟ إلى اآلن؟ ال ،ولكن السلطات هناك لن تسمح بتوافد من ال مصلحة لها فيه»( ،)2فالمغربأغلقت حدودها كونها ترى أن القضية شأن داخلي جزائري ال عالقة لها به.
لقد سيطر على ذهن "كريم" هول اإلرهاب وما فعله بزمالئه "عمر -إسماعيل -جميلة"
الذين راحوا ضحية وحشيته متحديا إياه بأنه لن يكون له كبش فداء كسابقيه من الصحفيين،
ليسرد بعد ذلك كيفية جمع اإلرهابيين لألموال عن طريق إرغام المواطنين األبرياء الذين كثي ار
( -)1تماسخت :ص(.)17

( -)2المصدر نفسه :ص(.)33
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ما تعرضوا للحصار دون مباالة المسؤولين «فلدى عودته من مقر الجريدة الرئيسي في قطار
الجزائر وهران تذكر بم اررة تلك السخرية من موقف الوزير لحظة أن أوقفهم مسلحون صعدوا
في محطة صغيرة قرب الشلف ،كما الحظ ذلك على مجموعة متوترة الحركة متشنجة
المالمح يتحسس أغلب أفرادها الذين قدرهم بعشرة أشياء محمولة تحت معاطفهم وجالبيبهم
أو في حقائبهم ،وأنزلوا الركاب عن آخرهم مطلقين الرصاص من أماكن متفرقة يشعرونهم
بالحصار ،فذعر األطفال وصرخت بعض النساء وتعثر بعض العجزة ،ولكن ال أحد حاول
اإلفالت.)1(»...
ولم يقتصر وصفه لمعاناة المدنيين لإلرهاب ،بل تعداه إلى رجال األمن الذين توعدهم
المسلحون بعدم رحمتهم كونهم عدوهم األول «...ال تأخذكم رأفة بمن يحمل على رأسه قبعة
أو خوذة ،قتال أقتلوه ،وولدا له ال تذروه ،حريمة سبي وبناته غنيمة .فأما المسكن فهدما
والزرع فحرقا والمنشأة فتدمي ار .إنكم إنما بدم الطاغوت وأتباعه ومتاعهم تتقربون إلى اهلل وبه
تتفيحون لكم ظال يوم القيامة ،واياكم والندم .والتوبة إياكم إياكم .فكل على نيتة يوم نشر
مبعوث»(.)2
ونتيجة فكرهم التكفيري هذا فإن المثقفين خاصة منهم الشعراء لم يسلموا من بطشهم
وحتى المغنيين المدافعين عن الخبزة والبسطاء من الناس استهزئ بجنائزهم ،وصار شهر
رمضان فرصة لالنتقام وتصفية الحسابات ،لتغدوا بذلك البالد رم از للوحشية والخراب و
االنهيار التام لالقتصاد «رمضان عزيز ،وبعد غد عيد ،يذكرها للمذيعة ،تزرع فيه القنوط:
شهر العبادة والتسامح والغفران ،تبتذلها في خضم عرض األحداث ببراعة األسف وتداخلها
بقراءة كاسدة لبيان مصالح األمن عن ارتكاب مجموعة مسلحة مجزرة في حق مواطنين
عزل ،ملتزمة مقتضيات المهنة في قناة حكومية وحيدة تفتقد أنظمة صناعة الخبر مثلما
افتقدت األروقة الجديدة وأسواق الفالح مهارة التجارة ،فانقرضت ورجع عمالها المحتالون إلى

( -)1تماسخت :ص(.)11

( -)2المصدر نفسه :ص(.)11
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سيبهم يتمنون أن لو عادوا يوما إلى الرعي أو الخماسة»...

()1

متمنين عودة أيام الرئيس

الراحل "هواري بومدين" أين كانت البالد في عهده رم از لالستقرار والبناء والتشييد.
أما أحداث الجزء الثاني فبدأت بتوجه "كريم" نحو مدينة وجدة المغربية بواسطة القطار،
وفيه يسترجع صورة "فطوم" التي فقدت قرينها "عمر" وحزنها الشديد عليه ،وفي ذلك يفسر
إفراطه في شرب النبيذ معتب ار إياه «نعمة من الرب في تعديل المزاج»( ،)2ألنه حسب اعتقاده
ينسيه آالمه وأحزانه .ويرى بأن الوحوش اإلرهابيين يرتكبون جرائمهم ألنهم ينسون خشية اهلل،
ويصفهم بأنهم وحوش وكالب وجرذان الطاغوت.
كما أكد على أن سبب قتل زميله "عمر" يعود إلى نشر إحدى زميالته في ركنه رسالة
مفتوحة بعثت بها إلى رئيس الجمهورية مطالبة فيها إياه بإشعال الشموع في شرفات المنازل
واألبواب والنوافذ كل منتصف ليلة عيد الثورة ،فكان الرد من مسؤول الحزب ساخ ار مليئا
بالكالم البذيء المسيء له وألمه.
وكان "كريم" يرى ب أنه خلق ألجل المعاناة التي تحاصر وهران ورفاقه ووطنه،
والفالحي ن الذين يقتاتون تحت رحمة الحكومة ،أما الثوار فإنهم هم القادرون على تخليص
البالد من األوهام والظلم ،ويصور اإلرهابيين على أنهم وحوش في صور بشر ،فأوكارهم
حولت لمصليات يغتسلون فيها بطهار دمهم ليصلوا جمعتهم إلله غير رب العالمين همهم
الوحيد ترصد ضحاياهم ،ليصل بعد ذلك إلى نتيجة مفادها أن العيش في الجزائر أصبح
مستحيال ،ولكي تبقى فيها وجب عليك أن تكون هالليا ،وأن تغيير الوضع بها يتطلب ردا
من الفالحين وثورة من الطبقة الكادحة ،ولما وصل إلى المحطة المركزية بالرباط رجع به
ذهنه إلى بيتهم الريفي مع أمه ،معانقا ذكريات وطنه األليمة ،بعد ذلك يتطرق إلى اتصاله
بمرأة مسيحية تدعى "سوزان" التي أرشدته إلى العنوان الذي يجب أن يذهب إليه وهو فندق
"السنترال باليما" في شارع "محمد الخامس" بقلب العاصمة المغربية واجدا نفسه في مرحلة
جديدة من حياته ،حيث التقى بـ"المكاوي" و"الواصلي" وهما أحد النشطاء في حركة حقوق
( -)1تماسخت :ص(.)11-11
( -)2المصدر نفسه :ص(.)51
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اإلنسان المنتهكة ،كما تعرف أيضا بـ"القيرواني" الذي هو حسب اعتقاده عارف بكل أنواع
النبيذ وأسمائها وحتى أوانيها ومنافعها ونعوتها ،وبشخص "عبد الحميد" الذي تشرف بدعوته
إلى العشاء مؤكدا على أنه رجل محنك ،كما التقى بـ"عبد الحق" ذي الصفات اللطيفة
والحركات الهزلية والذي سبق له وأن أقام في وهران مدة سنة وأربعة أشهر أين تعرف فيها
على المسرحي الجزائري الكبير "عبد القادر علولة".
وأثناء التقائه بأصحاب المهنة الواحدة كان الخوف ينتابه خاصة من األحداث
المأساوية التي عرفتها جامعة مدينة "وجدة" الحدودية ،ومن إمكانية وضعه في مصيدة
سياسية من طرف الصحافة المغربية نتيجة الحساسية الموجودة بين البلدين بفعل قضية
الصحراء الغربية التي كان يتحاشى الحديث عنها رفقة أصدقائه المغاربة مفضال االستماع
آلرائهم حولها.
وأثناء تواجده بالمغرب لم يفارقه أبدا هول أزمة البالد خاصة أثناء تواجده وحيدا في
غرفة الفندق ،واصفا الوضع في الجزائر بأنه حرب أهلية وحملة للتجنيد والتسليح ،فالعاصفة
الدموية تمكنت من اجتياح ألعاب األطفال وأشيائهم وحتى محافظهم الدراسية ،كما أن بعض
األماكن واألحياء صارت أطالال «من أين ذه الغشيمة التي تبغي لهم أن يبكوا بكاءهم جافا
حتى الدم؟ حتى إذا التفتوا من حولهم ،فأبصروا ذلك الوحش الكامن لهم في ظلمة أحالمهم
فروا فاستضاعوا تذكاراتهم ،ونسوا أزقتهم ،ثم تاهوا في نهج بال نهاية ،يمرون على ساحاتهم
عمرتها بقايا الخراب ،فال يصادفون قرناءهم ،يسيرون بال وجهة ،وبال وجوه يتنقلون ...فإن
رأى بعضهم بعضا نظروا أنفسهم لم يعودوا أطفاال ،ال يستثقلون الرشاشات تسرق أثر للبراءة
من عيونهم يتحدثون عن الموت كما لو يكتبون عجائب حكاياهم وشرائط رسومهم.)1(»...
وينتقل بعدها إلى االعتزاز بنفسه واصفا شخصيته بأنها ممثلة ورمز لكل شعوب العالم
التي تعاني من العبودية ،و أن انشغاله بهمومهم تجعله ال يشعر أنه سيصل لسن الستين
من عمره ،وذل ك بسبب حجم القضية التي يتبناها ،حتى أنه لو مثلهم فإن ذلك ربما سيمهد
( -)1تماسخت :ص(.)87
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لمرحلة دموية أخرى ذلك أن السلطة الحاكمة تترك المتمردين يصلون إلى القمة لتقوم
بتحطيمهم ،واإلرهابيون يريدون فرض الدين بالخنجر والمحشوشة ،ليخلص في النهاية إلى
أن االقتتال في الجزائر هو امتداد لتاريخها العربي اإلسالمي الذي عرف الكثير من الدسائس
والمؤامرات التي أودت بالكثير من الضحايا األبرياء على مدار الخمسة عشر قرنا الماضية.
وبعد ذلك تطرق إلى حادث مهم أثر على عدم استمرار إقامته بالمغرب ،والمتمثل في
انسحاب أفراد الجمعية الواحد تلو اآلخر بحجج متباينة وأن العمل الذي يمارسونه لم يعد يدر
عليهم المال كون المغاربة ال يثقون فيهم بل يخافونهم ،وهذا بفعل ما يشاع عن الجزائر في
القنوات الفضائية المختلفة وفي الصحف اليومية الشرق أوسطية ،وكنتيجة حتمية لهذا
الوضع فإن وضع "كريم" المادي أصبح سيئا جدا فحاول خوض تجربة الترجمة والكتابة
بتحفظ شديد ،لكنه لم ينجح في تأمين قوته اليومي وال في دفع مستحقات إيجار غرفة الفندق.
وبفعل الحالة المزرية التي أصبح عليها فإنه يقدم أصابع االتهام إلى النظام الجزائري
الذي رأى بأنه يعمل على تدعيم االنفصاليين مستشهدا بالتاريخ الذي تطرح فيه عالمات
استفهام حول قتل المغاربة لملكهم األحمر والجزائريين لرئيسهم الراحل "محمد بوضياف"
«واضعا يدك على أم رأسك ،قتلوا زعيمهم األحمر مثلما اغتلنا رئيسنا على المباشر،
أوديبيون نحن مثلهم»( ،)1لينتهي إلى أن أفكاره الداعية إلى العدالة والمساواة والحرية
أصبحت ضرب من الخيال ،وأن الصراع والحرب في سبيل تحقيقها اضمحلت على الرغم
من بقائه يصارع ضد الذئاب والوحوش .وأما الجماهير بالنسبة له فال هم لهم ،سوى بطونهم
والحلم بالوصول إلى الجنة ولو كان ذلك بارتكاب المعاصي ،لذلك فإن توجيههم والدفاع
عنهم أصبح أمر ال جدوى منه «فال جماهير وال اشتراكية»

()2

فكل واحد أضحى يلهث وراء

مصالحه الخاصة ال غير.
وتبدأ أحداث الجزء األخير بوصوله إلى أرض الوطن ،ومداهمة الشرطة لمنزله بحثا
عنه واستجوابها ألمه ،وهو ما أثر على نفسيته كون رجال األمن لم يحاكموا الدمويين بقدر
( -)1تماسخت :ص(.)317

( -)2المصدر نفسه :ص(.)355
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ما حاكموا األبرياء ،ليقرر بعدها الرحيل مرة ثانية إلى تونس ،أين وجد "كمال وتوفيق" في
استقباله ،وهما عضوان في جمعية ثقافية يترأسها "بنسالم" الذي رحب به كعضو في جمعيته،
ولما أتيحت له هذه الفرصة بدأ ينشط حتى أنه قام بإدالء تصريح للتلفزيون التونسي عن
األوضاع في الجزائر ،واستطاع أن يبني عالقات مع مختلف الشرائح االجتماعية ،كما
تعرف على شخص "الرجاع" وهو صاحب دار نشر طلب منه ترجمة كتاب مقابل الحصول
على مبلغ مالي ،لكنه لم يف بوعده ،بل كان مجرد محتال ،ولوال "حياة" التي أوصاه بها
صديقة "الواصلي" األستاذ الجامعي بالسربون لما حلت ضائقته ،فكانت بالنسبة له بمثابة
الرجل الشهم .وفي كل ذلك لم تفارق مخيلته األوضاع التي هي عليها بلده متمنيا العودة
إليها على الرغم مما فيها من اضطرابات «أنا مغلول بعزلتي ،وأنت صديقي ليس لك غير
فرحك المنتظر على حافة الخطر ،ويكون لي التحسر أجمعه على رؤيتي عالمي في وطني
بوابة إلى الحماقة والموت»( .)1ليقرر في نهاية المطاف الرجوع إلى أرض الوطن بدل العزلة
والترحال «وداعا تونس وشكرا ،صباح الموت في الجزائر ،آية دمي ال يتلوها غيري»( ،)2أين
استقر بالجنوب الغربي تحديدا بمنطقة "تماسخت" بوالية أدرار .وتبقى في النهاية ذاكرة
الكاتب تتراوح في رحلة الصفا والمروى بين وهران وأدرار يتذكر خاللها األحداث التي عاشها
خالل رحلته حيث ينسج خيوطها وهو على اعتقاد تام أن قارئه المستقبلي سيبدأ من هنا.
وأخي ار تنتهي أحداث هذه الرواية في أدرار تحديدا في جانفي سنة ( )3111والتي تمثل
بلوغ االضطراب األمني في البالد أوجه «في ذاكرتي يزعزعني بين رقان وتماسخت نوحا
لنسج دم النسيان»(.)3
-4سير أحداث رواية "الموت في وهران":
عالج الحبيب السايح في روايته هذه المقسمة إلى سبعة فصول فاجعة اإلرهاب التي
حلت بالبالد ،وما انجر عنها من آثار سلبية على األسرة والمجتمع الجزائري برمته .وأحداث
( -)1تماسخت :ص(.)315
( -)2المصدر نفسه :ص(.)353
( -)3المصدر نفسه :نهاية يقظة.
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الرواية جرت وقائعها بمدينة وهران بداية من سنة  3113التي تزامنت مع دخول بطلها
"الهواري" المدرسة االبتدائية والذي يسرد يومياته المليئة بالكآبة والحزن بداية من فقدانه لوالده
"معمر الصفصاف" نتيجة إطالق الرصاص عليه من طرف قوات األمن ألنه كان إرهابيا
«يقي نا أن أساسات أبي ،التي اعتقدها عمدت إيمانه في هذا الوجود ،كانت هشة جدا،
انهارت تماما ،عند لحظة تصويبه مسدس إلى رأس المدير ،وأن بدنه كان تصدع وهو يرى
ضحيته يهوي جميال على سؤال" :لماذا تقتلني؟"...وأن روحه أقعدته حيرة السؤال عند رأس
القتيل .وأنه تالشى بتلقيه زخة رشاش في الصدر ،لحظة االشتباك مع فرقة الروجي والد
بخته الشرفي»(.)1
هذا الحدث المؤلم جعله يحس بالنقص مقارنة بالتالميذ اآلخرين الذين ينعمون بدفء
الوالدين ،ليذكر بعدها لقاءه بـ"حسينة" واقامتها معه في شقته ،ثم ينتقل إلى الحديث عن
ذكرياته في الصف االبتدائي ،فالمتوسط بإكمالية (عقبة) التي لم تمنحه سوى الملل والقرف
بسبب حقد مستشارها العام عليه الذي قام بتحريض أستاذ الرياضيات ضده انتقاما من والده
الذي قتل مدير المدرسة االبتدائية .بعد ذلك قام بسرد مرحلة تواجده بالثانوية التي كانت أكثر
كآبة من سابقتيها ،األمر الذي جعل منه كثير الغياب ،ثم تحدث عن انتقاله رفقة والدته لحي
"سان بيار" أين تعرف هناك على "عبدقا النقريطو" وزوجته "عيشة" ،هذا الرجل لم يبخل عليه
بمديد المساعدة ،إذ كان وراء تبرير كل غياباته إضافة إلى جلساته معه في "مقهى الوداد"
بغية الترفيه عنه .بعدها تطرق إلى ذكر شخصية "بخته الشرفي" التي كانت تلح عليه
بضرورة المطالعة ،وأن مستقبله مرهون بتفوقه الدراسي .كما ذكر أيضا شخصيتي الحبيبين
"ناصر العوني" و"مريم بوخاتة" متأث ار بمدى ارتباطهما ببعضهما البعض مقارنة بعالقة والديه
التي سيطر عليها العنف في تعاملهما.
ونتيجة للوضع المزري الذي آلت إليه أسرته الصغيرة لجأت أمه "وهيبة بوذراع" إلى
الخروج للعمل بحثا عن القوت وتربية ابنها الذي استطاع الوصول إلى الجامعة ،لكنه سرعان
( -)1الموت في وهران :ص(.)51
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ما طرد منها بسبب إساءته المعاملة ألحد أساتذته «غداة طردي من الجامعة ،أستعيد ذلك
مغصوصا ،لم تكن أبدت لي أن خاطرها تصدع...سمعتها سألت ربها ماذا فعلت تحت
سمائه حتى يتحرش بها زمانها عل ما كان بقي لها في دنياها :أنا ،ويقطع أوصال
حياتها»(.)1
وتتطور أحداث الرواية بوفاة والدته بعد إصابتها بمرض فقدان المناعة المكتسبة الذي
انتقل إليها بسبب عالقة جنسية مع مدير عملها «وأمالت وجهها عني شماال على الوسادة،
مفسحة لدمعة يتيمة ،تحاشيا أن تواجهني ،كانت تلك رغبتها األخيرة ،إنها قناعتي اآلن،
ونطقت بصفاء ،لم أعهده في حنجرتها منذ مهواها إلى قاع اعتاللها ،أن السيد عاشور
بونعايم مدير عملها كان معها عادال وسخيا ،وأنه لن يرفض لي شيئا إن أنا قصدته ثم
توجعت رادة ج بهتها نحوي ،واقفا عن يمينها ،ومدت لي يدها ،فأمسكتها ملتهبة ،فضغطتها
في وهن ،وزفرت ،مغمضة غمضتها األخيرة»

()2

تاركة له مبلغا من المال داخل صندوق

بمنزلها لسداد مستلزمات جنازتها.
وتبلغ األحداث ذروتها بدخول "هواري" السجن إثر اتهامه بجريمة قتل صديقته "حسينة"
التي وجدت في شقته جثة هامدة «فبناء على وجه االتهام" :االمتناع عمدا عن تقديم مساعدة
إلى شخص في حالة خطر" ،ثم النطق بالحكم علي ثالثة أشهر حبسا نافذة وغرامة خمسمائة
دينار ،مع مراعاة ظروف مخففة ،كان محامي انتزعها لي ،متحذلقا على كلمة عمدا الواردة
في الفقرة كوني لم أتعمد القتل ،بانيا خطته على نتائج تقرير الخبرة الشرعي المثبتة للسكتة
بفعل الجرعة المميتة ،وعلى شهرة حسنية في أوساط تجارة الجنس باعتباري إحدى
ضحاياها.)3(»...
وأخي ار تنتهي أحداث هذه الرواية بخروج "هواري" من السجن ومالزمته لبيته في ظل
غياب صديقته "بختة الشرقي" التي كثي ار ما كانت تسأل عنه.
( -)1الموت في وهران :ص(.)11
( -)2المصدر نفسه :ص(.)18
( -)3المصدر نفسه :ص(.)11
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إن النتيجة التي يمكن الخروج بها من خالل بنية أحداث هذه الروايات أن نهاياتها تمثل
بدايتها ،فرواية "زمن النمرود" التي انتهت بمهاجمة "عوج الفم" لـ" ذرية الذئاب" من مقهى
ممارستهم التعسفية اتجاه كل من يعاديهم هي إعالن عن بداية الصراع
ا
"تشراك الفم" نتيجة
بين القطبين المتصارعين « عوج الفم نفسه سيصبح خب ار يتسرب إلى كل األسماع ،عندما مر
من أول خطوة ،يغادر القهوة ،كان يركب خبرا" :الحاج عون اهلل كان يظل عند أم الشيخ:
البارح كان هنا أوصى بعزل يزيد من القسمة وقال :صار قارورة خريف .أسقطتها ريح
بالول ...وربما تتعفن" قالوا من شخصية في العدالة .رجا أن يتابع "أمين" قضائيا.
مثل هذا الخبر يجب أن يسري ،كالطاعون يفتك ،هكذا يبغي عوج الفم».

()1

كما أن رواية "ذاك الحنين" التي أسدل ستار أحداثها بحسرة "بوحباكة" على لسان
"خليفة المداح" لما آل إليه وضع المدينة ،ماهي إال بداية فعلية لما ارتكبه الهالليون من
جرائم في حقها وحق أهاليها «كما ربيع هذا البالد في القبلي غارق ،القلب معصور كالشمس
غالية ،وعروق الدم فيها األحزان تسفي الهبة ،والقضاء اآلتي هو ال من خلف السهوب
ترتهن له الحضرة الباقية في قلب أم أتراسا دون أسرار ذاك الحنين ،كيال تحرقه تلك اليد ما
في القلب يتبقى»(.)2
أما رواية "تماسخت" التي تنتهي بعودة البطل "أمين" إلى أرض وطنه من تونس بعد
رحلة من الهروب والضياع ،فما هي سوى بداية لهذا النص الذي تسرد وقائعه من أدرار
«وفي ذاكرتي صوت يزعزعني بين رقان وتماسخت نوحا للنشيج دم النسيان»(.)3
وأخي ار تبدأ رواية "الموت في وهران" بعودة "بختة الشرقي" من باريس ومالقاتها
لـ"هواري"  ،وهذه الفاتحة بالنظر لمجريات أحداث هذه الرواية تمثل خاتمتها ،فبعد حالة الحزن
والعزلة التي عانى منهما "هواري" ها هي صديقته تعود إليه من جديد لتضمد جراحاته «كنت
قمت ،إثر معاودة الدق على بابي أشد إلحاحا" :نعم ،لحظة!" سمعت صوتها" :افتح!"
( -)1زمن النمرود :ص(.)333
( -)2ذاك الحنين :ص(.)311
( -)3تماسخت :ص(.)351
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مثل طيف مسحور مألت العتبة" :يا إلهي أنت فعال!"
ردت الباب خلفها "وهل كنت تنتظر غيري؟" رامية حقيبتي يدها وسفرها" :شحال توحشتك!
ضمني بقوة!"
ناديتها من خلف دمعي :بختة ،صديقتي!.)1(»...
إن هذه التقنية في الكتابة التي اعتمدها "السايح" تجعل من نصوصه مفتوحة أمام
القارئ للعديد من التخمينات والتأويالت حول مصير نهاياتها ووضع أبطالها.

( -)1الموت في وهران :ص(.)11
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-IIفاعلية الشخصيات ومقاربتها للواقع االجتماعي :
تنوعت الشخصيات في هذه الروايات وكلها مستمدة من الواقع االجتماعي الجزائري،
ويمكن تصنيفها كاآلتي:
-1الشخصية االنتهازية:
يظهر هذا النوع من الشخصية في رواية "زمن النمرود" ممثال في ثالث شخصيات
هي (الحاج عن اهلل-الحاج الحرايري-ويزيد) ،و"الحاج عون اهلل" يمثل رأس تكتل "ذرية
الذئاب" مسؤول كبير في حزب جبهة التحرير الوطني بالعاصمة ،يتميز بكره الشديد
لالشتراكية واالشتراكيين رغم انتمائه لهذا الحزب «يكره االشتراكية كما دم الضرس ،يحاربها
لو يجد الطريق ،يحصد من فوق األرض كل واحد مؤمن بها .هذا الحقد يجري له في الدم.
هذا مرضه»( .)1ومركزه السلطوي هذا جعل منه رأس الفتنة فيما يحاك من دسائس ومناورات
ضد أعدائه من "ذرية النمرود" ،فالنمرودي في عرفه هو «كل واحد نطق بالثورة ،آمن بها.
كل واحد شاف المنكر وقال يتغير»(.)2
ادعى عند اندالع الثورة التحريرية بأنه التحق بالجبل وسجن مع زعمائها .وبعد إطالق
سراحه فر هاربا إلى تونس حيث كون بها تجارة .وبعد االستقالل مباشرة عاد إلى أرض
الوطن حيث عين محافظا للوالية ،وبفعل مركزه هذا قام بتنصيب العديد من أمناء القسمات
ورؤساء البلديات من "الخبزيست" ،قصد بسط نفوذه واضعاف "ذرية النمرود" ،حيث كان
يجمع أتباعه ويحرضهم عليها «عدو واحد حاربوه "ذرية النمرود" ،وأنت تقصد كل
الثوريين ...تؤكد لهم وتؤكد .حاربوا ذرية النمرود تأكلوا الخبز.)3(»...
أما "الحاج الحرايري" الذي يأتي في المركز الثاني من حيث النفوذ بعد "الحاج عون
اهلل" فهو يشغل منصب اتحاد الفالحين ،ويزعم بأنه درس في زاوية "موالي إدريس" بالمغرب،
ثم عاد إلى الجزائر وشارك في الثورة التحريرية .وبعد تعرضه للمرض عاد مرة ثانية إلى
( -)1زمن النمرود :ص(.)13
( -)2المصدر نفسه :ص(.)15

( -)3المصدر نفسه :ص(.)11 -11
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المغرب ،ولما استرجعت الجزائر سيادتها عين مسؤوال كبي ار في قطاع الفالحة .وكان
"الحرايري" ال يؤمن بمبادئ جبهة التحرير الوطني ،ويكن الحقد لـ "ذرية النمرود" ،همه الوحيد
المحافظة على مصالحه ،كما كان ينبذ النقابات ويرى بأنها سليلة للشيوعية.
باإلضافة إلى ذلك نجده كان مستاء من الملكية الجماعية لألراضي ،فهي حسب
اعتقاده سببا في تراجع اإلنتاج وركوده .وكان يتمنى صدور مرسوم حكومي ببيع األراضي أو
كرائها حتى يتمكن من االستحواذ عليها «أنا من عندي الحكومة من الغد تبدأ في بيع أراضي
المزارع والتعاونيات...خسارة في خسارة .أصحاب المال والخير أعطى ربي»( .)1لذلك نجده
يرفض مديد المساعدة للفالحين لتسويق التفاح قصد تحطيمهم والتنازل عن خدمة األرض.
كما كان يأمل في الوصول إلى منصب محافظ وذلك بمساعدة أنصاره من من يشغلون
مناصب سياسية بغية اإلبقاء على سيطرته ونفوذه فـ«الشعب ،والحزب ،والدولة ،والثورة،
والمسؤولية في حسابه زايد ناقص ،تحرق الجزائر؟ تخرب؟ يحتلها األعداء؟ ما يهمه»...

()2

فمصلحته فوق الجميع.
ويأتي "يزيد" في المركز الثالث من حيث النفوذ السلطوي ،حيث يشغل منصب "منسق
القسمة" يتميز بوصوليته وانتهازيته ،ويسعى جاهدا إلى المحافظة على مركزه ومصالحه،
لذلك قام بتعيين ابن عمه "الحاج المزرقط" رئيسا للبلدية ،وكان في موقع منصبه يكره كاتب
القسمة "ولد ربيعة" ،إذ كان يرى بأن مزاحم له ،لذلك توعده بالنيل منه خاصة عندما هدده
بالملفات .كما عمل رفقة "الحاج الحرايري" على تعطيل تسويق التفاح ومنع "ذرية النمرود"
من دخول الحزب ألنه يرى بأن المسؤولية ال يمكن أن يتحملها إال األغنياء وأصحاب النفوذ
ال الفقراء من الفالحين «ربي خلق وفرق كتب لكل واحد رزقه في اللوح المحفوظ ،دخلوا في
شرك ربي كفار .المسؤولية باألرض واألرض بالمسؤولية مثل المرأة للرجل .يا عباد اهلل قادر
يتحمل المسؤولية راعي أو خماس؟.)3(»...
( -)1زمن النمرود :ص(.)73
( -)2المصدر نفسه :ص(.)73
( -)3المصدر نفسه :ص(.)11
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ولما قرب موعد االنتخابات سعى إلى تزويرها متحديا خصومه من "ذرية النمرود" قائال
لهم« :بالقوة أنا منصب .بالجاه أنا منصب .بالمال أنا منصب»( .)1ولكي يحقق بقاءه على
رئاسة القسمة لم يتردد في رشوة "الحاج الحرايري" من أجل تزوير االنتخابات لصالحه
« العربون وصلكم...؟ الكبيرة يوم تنصيبي ،لكن أضمنوا فوزي في االنتخابات وعلى رأس
القسمة نصبوني.»...

()2

وبالفعل فقد حدث وأن زورت نتائج االنتخ ابات وتم تعيينه على رأس القسمة ،لكنه لم
ينعم كثي ار بمنصبه الجديد القديم إذ سرعان ما عزله "الحاج عون اهلل" «الحاج عون اهلل كان
يظل عند "أم الشيخ" والبارح كان هنا ،وأوصى بعزل "يزيد" من القسمة ،وقال :صار ورقة
خريف أسقطتها ريح بالول ...وربما تتعفن»...

()3

،ألن تواجده بالقسمة صار خط ار عليه

بسبب النزاع الذي دار بينه وبين "ذرية النمرود".
ويمثل هذا النوع من الشخصية في رواية "ذاك الحنين" تكتل "اليد الهاللية" التي
سيطرت على جميع المناصب الحساسة في الوالية والبلدية مستغلة ذلك في نسف البنوك عن
طريق السلفيات واستثمار األموال في مشاريع وهمية وبيع العقارات لصالحها بأثمان زهيدة،
والقضاء على مختلف القطاعات االقتصادية التي كانت تدر أرباحا على سكان المدينة الذين
انتهى بهم األمر إلى الفقر والتشرد «وأمسى الناس في البالد يفقدون كل حين أسماء
حشائشهم وأشجارهم ،وأسماء حيواناتهم ومأكوالتهم وأغطيتهم ،وألبستهم وأفرشتهم ،وأسماء
الصبيان ،وصفات المطر والخضر ،وأنواع الدقيق والماء والعنب والتين والبرتقال ،وأسماء
الدجاج والصوف والخيط ،ورؤية المؤذنين على الصوامع قريبين من السماء إلى اهلل ...لم
يبق غير الحنين»(.)4

( -)1زمن النمرود :ص(.)311
( -)2المصدر نفسه :ص(.)377
( -)3المصدر نفسه :ص(.)333
( -)4ذاك الحنين :ص(.)71
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ويقل هذا النمط من الشخصية في رواية "تماسخت" كما أن دورها كان ثانويا ،وذلك
لطبيعة الصراع الموجود في هذه الرواية والشخصيات المنسوبة لهذا النوع هي أجنبية من
جنسية تونسية ،تسعى إلى ابتزاز غيرها أولها تاجر الحمص الذي استغل "كريم" في العمل،
إذ كان يشتغل عنده من الساعة السادسة صباحا إلى التاسعة ليال مقابل مبلغ زهيد .أما
ثانيها فهو "الرجاع" صاحب دار للنشر ،اقترح على "كريم" ترجمة كتاب فكري ألحد
الجزائريين المنفيين إلى اللغة العربية مقابل مادي يعين به حاجته ،لكنه لم يف بوعده بعدما
ترجمه «أنت تحاول أن تبتزني...
 وين عملي؟لم يجب تفر منه نظراته إلى يمينه ،فتقدم كريم مزيحا الكرسي ،وكان الرجاع تجمد مكانه.
فبعثر ملفين على األقل قبل أن يعثر على أوراقه ،فسحبها متراجعا مواجها الرجاع المبهوت
بإصرار من يسترد حقا مغصوبا .طاويا الملف تحت إبطه بغيظ
 -ماراكش رجل».

()1

أما عن الشخصية االنتهازية في رواية "الموت في وهران" فهي تأخذ منحى آخر يمثله
رجال السوء وهم (كبابة ،نوار ،عبد الجبار معموري ،عاشور بونعايم) وجميعهم يغرقون في
بحر الفساد األخالقي والرذيلة يفتكون بكل ضحية رماها القدر بين أيديهم القذرة فهم رمز
الفساد واالنحطاط الخلقي الذي شهدته البالد عقب األزمة.
-2شخصية المثقف:
ويمثل في هذه الروايات لسان العمال المغتصبة حقوقهم ،وصوت المسحوقين
والضعفاء من المجتمع بفعل االستغالليين والظروف االجتماعية القاهرة ،ولما آل إليه وضع
البالد نتيجة اإلرهاب.
تظهر هذه الشخصية في رواية "زمن النمرود" ممثلة في "أمين" وهو رأس "ذرية
النمرود" وكبير المتطوعين ،وصوت الوعي للمستفيدين من الثورة الراعية والتأميمات ماضيا
( -)1تماسخت :ص(.)331
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وعمال مصنع الورق في سعيدة حاضرا .دخل المصنع عامال ثم أصبح إطا ار وهو ما يزال
طالبا بمعهد العلوم االجتماعية ،درس الكثير حول االشتراكية والرأسمالية والصراع الطبقي.
اقتنع بضرورة إقران النظري بالعملي ،فاتهم بالتشويش والعمالة لصالح المعسكر الشرقي
«النضال أمر حيوي ،والعمال ينبغي أن يخوضوه حتى داخل نقابة صفراء»(.)1
وبسبب جلب "الحاج عون اهلل" لعدد كبير من العمال من خارج الوالية ،واسناد تسيير
مصنع الورق لشركة أجنبية عملت على تخريبه واقصاء عماله ،وقف "أمين" في وجه
المسؤولين قائال"...« :المراقبة ال تحكم في التسيير وال مجلس عمال ديمقراطي"،)2(»...
مؤكدا لهم بأن «المعمل للعمال والطاعة على الجميع ...مجلس عمل ديمقراطي»

()3

،داعيا

العمال إلى االتحاد والوقوف كرجل واحد في وجه كل من يريد المساس بلقمة عيشهم.
ونتيجة لموقفه هذا من المسؤولين بتحميلهم للوضع الذي آل إليه المصنع أودع السجن
رغم مساومته بالعدول عن رأيه مقابل اإلفراج عنه ،إال أنه بقي متمسكا بمبدئه المناهض لكل
أشكال االستغالل ،ولالنتهازيين الذين يعملون جاهدين على تدمير القطاع العمومي.
ويأتي "هارون" في المركز الثاني من حيث الثقل ،وهو من متطوعي االستقالل،
استقطبته "ذرية النمرود" يوم حضر مؤتمر الشبيبة باعتباره ابن شهيد ،ومن دعاة حرية المرأة
في النضال .ألقي عليه القبض من طرف أعوان الدرك الوطني بسبب نشره لمقال فضح فيه
فساد كل من منسق القسمة ورئيس البلدية والجهاز الرقابي «قلتها :المراقبة منعدمة .وبعد؟؟
ال يزيد قائم بواجبه ،وال ابن عمه رئيس البلدية...قدام الشاف قايلها»( ،)4فألصقت به تهمة
المساس بالحريات الفردية وتشويه السلطة .ولعدم ثبوت األدلة الكافية ضده تم إخالء سبيله،
غير أنه أثناء تعيين أعضاء القسمة والمجلس الشعبي البلدي أصيب في رأسه نتيجة موقفه

( -)1زمن النمرود :ص(.)311
( -)2المصدر نفسه :ص(.)317
( -)3المصدر نفسه :ص(.)318
( -)4المصدر نفسه :ص(.)351
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المناهض للتزوير ،وأودع السجن مرة ثانية بحجة نشر الفوضى والتحريض بعدم نزاهة
االنتخابات.
وفي رواية "ذاك الحنين" نجد "بوحباكة" الرجل الوحيد الذي فقد جميع أحبابه ،حياته
كلها بؤس وشقاء بفعل الفقر المدقع الذي يعيشه ،فضل العزلة في وسط مجتمع استسلم لليد
الهاللية التي استولت على كل شيء في المدينة دون أدنى مقاومة من أهاليها .كان ينشر
المقاالت عن تاريخ البالد وعن المت سببين في حالته المزرية وفي معاناة من يعيشون معه
«كذلك كان بوحباكة ،لما أراد أن يدبح شيئا عن تاريخ البالد ،يتحرق إلى زمن جميل ،لم
يسعفه التذكر إال أن يخط شيئا مرضيا كالحنين تماما»( .)1ومما دبج أيضا حول المفسدين
« ...أن أهل البالد من غير المؤمنين التائبين ومن الحشاشين الطوايسية ال يفجرون غير
العيون الحاسدة برغم جميع الخامسات وال يرعون غير األلسنة القاطعة النفاثات ،فهم ال
يحملون في قلوبهم الحرجة غير الحقد والتعاسة والشقاوة» (.)2
لقد كان "بوحباكة" بعيدا كل البعد عن المشاكل ونشر الشائعات غير أنه كان يسعى
إلى استجالب عداء الهالليين ألن ما يقومون به هو العداء نفسه «حتى ولو أن بوحباكة لم
يكن دخل حلبة المهاترة على نشر الشائعة وترويجها وال نافسه على تقول ،فهو جاد أكثر من
المتوقع ،وهو يبلغ األقصى في استجالب العداء واألعداء ،بينما بوحباكة ال يأخذ إال من
زاويتها العبثية .فإن كان يظل صديقا للجميع فهو ليس عدوا ألحد»...

()3

،غايته إيقاظ

العقول النائمة التي ترضى بالذل والفساد دون أدنى معارضة ،لذلك فهو يعمل على تنوير
عقولهم عن طريق ما يحدث خارج المدينة من تطور ،وكان ذلك بالترويج للمشروع
الحضاري في البالد ،المتمثل في الميترو «مساء يوم صيف نبتت على رصيفها الشرقي
المدرج فكرة الميترو ،ومنها راج أن بوحباكة هو المبشر بالمشروع الحضاري في البالد قبل
العاصمة نفسها ،فاألشغال التي شهدتها دارة البالد والحواجز واألسيجة وآليات األشغال
( -)1ذاك الحنين :ص(.)53
( -)2المصدر نفسه :ص(.)31
( -)3المصدر نفسه :ص(.)57
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الصغيرة والضخمة وعناية المسؤولين الفائقة لم يكن لها من تفسير يستقيم غير
ماروج .)1(»...والقصد من ذلك هو دعوة المواطنين لاللتفاف ضد ما يحدث من نهب
للمشاريع في المدينة وضرورة مجابهة الهالليين ومحاسبتهم عن األموال والمشاريع الوهمية.
وكان مؤمنا بأن تردده على مقهى "الزلط" لنشر أفكاره ما هو إال ظاهرة مرضية ،كما
أن إص ارره على البقاء في البالد دون الوقوف في وجه االنتهازيين علنا هو جبن ال غير
«عشية هجرة البالد حرص بوحباكة على أن يسعف خاطره بأن األتراس في وجه الجحود
شرف ،ولكن االغتنام الذي لم عليه كان كمثل القبلي محط البالد أمس ،ففلسف له معاني
األصدقاء واألحباب واألعداء ،ولكن لم يزحزح إص ارره على أن بقاءه في البالد متلبدا ال
يعني سوى تأكيد شائعة أنه يختر في فراش جبنه ،وتلذيذ قهوة الزلط مذاقا لوكه ظاهرة
مرضية تصيب الفحولة ،ويرددون أن الرجل يمكن أن يصاب فيبقى له شيء ما في جسده
يقاوم به فناء الروح.)2(»...
إن "بوحباكة" هذا يقف موقفا يعلن فيه عن وجود سلبي مقهور يصور فيه إخفاقات
المؤلف نفسه إذ «كان...الوحيد من حلل إليه في القلب ودا لشخصه المكلوم»( .)3كما أن
الذي يق أر الرواية يشعر أن هذه الشخصية حاضرة وباستمرار حتى وان لم يذكر لها اسم أو
صفة كونها تعيش وضعا ال يخصها بل يخص كل من عاش وضعها ،ويظهر ذلك على
سبيل المثال في الوضعية السيئة التي هي عليها ،فهي بدون مأوى تلجأ في كل مرة إلى
مكان ما تبيت فيه «...وبوحباكة وراء الوادي يسكن»( ،)4وهذا لكثرة تردده على الوادي الذي
اعتبره مقره ومسكنه الخاص.
أما في رواية "تماسخت" فتتجسد شخصية المثقف في ذلك الصحفي البسيط المسمى
بـ"كريم" الذي غادر مقر الجريدة بعد مقتل زمالئه متجها إلى تونس فالمغرب خوفا من شبح
( -)1ذاك الحنين :ص(.)57-51
( -)2المصدر نفسه :ص(.)31
( -)3المصدر نفسه :ص(.)33
( -)4المصدر نفسه :ص(.)13
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اإلرهاب الذي كان يطارده في كل مكان تواجد به ساخطا على الوضع الذي آلت إليه البالد
مؤمنا بأن زمن االشتراكية قد ولى «خمسة عشر عاما من عز عمره سيحها تشيعا لسراب
من بالغ أممية مرغية ،مهدهدة ،بيانا وبديعا ،لم يكن فردوسها المعد سوى رمل متحرك
بسراب...إلخ»( ،)1داعيا إلى التخلي عن فكرة التضحية من أجل أناس يلهثون وراء سفك
دمه ،واصفا إياهم بالوحوش التي حرفت عقيدتها وتمردت على قادتها واستهزأت بعلمائها «أن
تضحي في سبيل من يطاردون فيك دمك ويدمرون في هذا البلد كل حلم...
 التاريخ ال يتقدم بدونهم التاريخ تصنعه الصفوة وتحركه النخبة... تخلوا عن األنبياء ،غالطوا الزعماء ،تحايلوا على القادة ،خذلوا األبطال ،وأوقعوا بهموتسببوا في رميهم إلى غياهب العزلة واليأس وتنذروا بموتهم البطيء حسرة وندما ،وتفرجوا
على صلب العلماء وتدفأوا على نار كتبهم في الساحات العمومية»( .)2رافضا في ذلك
الكتابة من جديد معلنا تجرده من أفكار الحزب التي يتبناها فقد «...أيقن أن هيئة التنظيم
استوعبت شفرة سلوكه تجاه الدار لما رفض بلباقة صوفي أية كتابة ،ورتب أدبيات الحزب
ومراجعه األممية إلى الرف األسفل»...

()3

 ،مستحض ار في ذلك صورة الجامعة الجزائرية في

السبعينيا ت وتأثر طالبها بمبادئ وخطابات الرئيس الراحل هواري بومدين ،ومساهم ـ ـ ـة
صديق ـ ـ ـ ـه عمر في حش ـود الطلبة دفاعا عن هذا التوجـ ـه الداعـ ـ ـ ـي لبنـاء الب ـالد «..الجامعة
السبعينية وارساليات التطوع وأيام ندوة الشبيبة األولى التي كان الزعيم خاللها أكبر فيهما،
وفي عمر ،في المئات ،في اآلالف ،الحلم بكبر السماء...وقد كان من قبل داعية للنضال
من داخل األجهزة واألطر حتى األكثر صفرة .وال يقول أبدا قال لينين ،أو يذكر بأن العملة
منتظر على يسار اليمين ،وكان كريم يجده ذا قدرة خارقة على
ا
األممية الثالثة بال رائحة،

( -)1تماسخت :ص(.)353
( -)2المصدر نفسه :ص(.)351
( -)3المصدر نفسه :ص(.)358
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سحب المقوالت الماركسية اللينينية على أوضاع البلد...فغالبا ما وجد في األدبيات السرية
آثا ار من كالمه يوم كان طالبا يخطب في حشود الطلبة.)1(»...
وبمقابل ذلك يعرض صورة الطلبة اإلسالميين واصفا إياها بالدموية الداعية إلى االنتقام
من كل من يعادي توجهها «فانهمر السيل الجنوبي يجرف في طريقه هياكل اللجان الطالبية
ويغرق فضاءات نشاطائها ملصقات ومعارض واشهارات ،ويحتل إذاعاتها المحلية لبث
أناشيد الحقد والوعيد على أنقاض أغنيات ثورة الخبز ،والورد الموعود ،يثخنون ويشردون بقايا
رؤوس الشيطان األخرس ،كم يخطبون في الكتائب القادمة من األرياف ومن األحياء الفقيرة
والتي عسكروها في األحياء الجامعية وسلحوها شواقير وسيوفا وخناجر للزناة وأحماضا
محرقة للعاهرات من الطلبة والطالبات»...

()2

مبينا بأن هذا الفكر جذوره ممتدة في التاريخ

العربي اإلسالمي ،فهذا على سبيل المثال «أمير مسلم عرف بتجاسره على سفك دماء
المسلمين واراقتها ...ترى بابه ال يخلو من مقتول إال في النار ،فالقطع الثالث المعلقة:
الرأس ،الصدر ،الحوامل واألرجل جثمان رجل عارف...ال يحترم أحدا من أهل العلم
والصالح والشرف .فمن كان للقتل قتل ،ومن كان للعذاب عذب .ومن كان للضرب
ضرب .)3(»...بعدها يعرض العديد من الجرائم البشعة التي ارتكبها هؤالء في حق الجزائريين
موضحا موقف النظام منهم الذي ال يتعدى سوى السخرية وعرض أهم المجازر التي
ارتكبوها في مختلف وسائل اإلعالم «تسمع المذيعة تقول تجاوزت فظاعة التنكيل بالجثث
كل وصف في المجزرة التي لم يسبق لها مثيل ،فال تجد غير أن تنظر حولك قنطا وتدور
على نفسك ضجرا ،)4(»...بل إن أجهزة األمن في بعض األحيان تبقى تتفرج على ما يحدث
إيمانا منها بأنه موقف إيجابي «...على فرجة قوى أمن وجدت بعض دوائرها العليا في

( -)1تماسخت :ص(.)371
( -)2المصدر نفسه :ص(.)11
( -)3المصدر نفسه :ص(.)315
( -)4المصدر نفسه :ص(.)318
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الصدام الدامي ما يغذي التآكل الحتمي بين يمين ويسار في منظور استواء الوضع
للوسط»(.)1
وفي خضم هذا الصراع الدموي يرى أن دور المثقف أصبح سلبيا اتجاه الواقع ،وما
يحدث فيه من جرائم في حق اإلنسانية ،ويظهر ذلك في استهزائه من موقف المكاوي «يا
صديقي هذا العالم يجب أن ندمره وأن نعجنه وأن نعيد صياغته نحن الفنانين-طز-لم ينطقها
كريم متب اسما عارضا ظهره لكرباجه يجلد فيه صبره مداهنا إياه بنفاقية مثقف مزعوم ،يوهمه
أنه رجل مهم...ولكن كريم كان ال يراه إال بقلب أعمى واحساس متكلس ،)2(»...فهو يرى
بأن المثقف في البلدان العربية مغلول مقيد ال يمتلك حرية التعبير ،ويتجلى ذلك في حوار
دار بينه وبين المكاوي «-العرب عرب ،ومثقفوهم ال يزالون يخطئون مراسي وجودهم
كضمير
 يا خويا مالك والعرب؟ استرجع خارطتهم تتبين فداحة ضيق األفق وسمك األغالل المسبوكة .أصناف المقاصلالمنصوبة وظلمة الغياهب المهيأة لإلخراس ،ألوان الخيبات وأعراس نشيج الدم.
 ولكنها قبل ذلك إهانة تاريخية مستمرة ،مذلة إنسانية شامتة واغتصاب وجودي ،أال يجوزكاتب أو فنان حر شب ار من تلك األرض يتمتع فيه بحقه في الحياة.)3(»...
وبعد معاناته من الغربة بسبب قلة مداخيله وتخوف اآلخرين منه قرر في نهاية
المطاف العودة إلى أرض الوطن وانتظار المصير المجهول بدل عيشة الذل والهوان «الموت
على صدر الوطن أكرم من حياة بال كرامة ،ألن طلب النجاة بأي ثمن مذلة»( ،)4تجعل كل
من يعرفك يسخر منك ويقلل من احترامه لك.

( -)1تماسخت :ص(.)11
( -)2المصدر نفسه :ص(.)88
( -)3المصدر نفسه :ص(.)335
( -)4المصدر نفسه :ص(.)311
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وتظهر شخصية المثقف في رواية "الموت في وهران" ممثلة في "عبدقا النقريطو" الذي
كان يشغل منصب عامل تقني في مسرح وهران قبل أن تتأزم بها األوضاع في التسعينيات
«كان عبدقا النقريطو كما كنت اكتشفته لم يكن سوى عامل تقني في مسرح وهران يتقاضى
راتبا زهيدا .)1(»...وربطته ببطل الرواية عالقة صداقة قوية ،إذ قدم له يد المساعدة في
الكثير من المرات لعل أهمها لعبه دور ولي أمره لما كان يدرس بالثانوية ،ووقوفه إلى جانبه
لما توفيت والدته.
وأخي ار نخلص في النهاية إلى أن دور المثقف في هذه الرواية تباين بين مواجهة
االنتهازيين علنا حتى وان كلفه ذلك السجن ،وهذا ما تجلى في رواية "ذاك الحنين" ،أما رواية
"تماسخت" فاتسمت بخوف مثقفها من اإلرهاب وهروبه منه خارج أسوار حدود الوطن .وأخي ار
تظهر هذه الشخصية في "رواية الموت في وهران" على أنها رمز لإلنسان الحالم بتحقيق
األخوة ومساعدة المسحوقين من المجتمع عن طريق تسخير معارفها العلمية لصالحهم.
-3الشخصية الدينية:
يمثل هذا النوع من الشخصية في رواية "زمن النمرود" "عوج الفم" الذي يمتاز بتضلعه
وتبح ره في أمور السياسة المحلية ،كما يمتلك أيضا معلومات كثيرة عن السياسة العالمية
والمسائل القانونية والشرعية والفلسفية واألدبية ،ويعرف جيد المسؤولين المحليين للبلدية ألنه
كان أحد مسؤوليها ،أما اآلن فالبلدية بالنسبة له بدعة.
كما كان يدرك جيدا أن االنتخابات المقبلة شكلية والشعب فيها ضحية «قال لجلسائه:
يجددون أو ال يجددون ،ينتخب الشعب أو ال ينتخب .زائد ناقص .أقول لكم منذ اآلن من
سيكون منسق القسمة .من سيكون رئيس البلدية .ومن سيكون رئيس الجمهورية القادم .كل
شيء بالحساب...كل شيء مخطط الشعب تباع .غنم بال راعي.)2(»...
ولنشر أفكاره اتخذ من مقهى "تشراك الفم" مكانا له لترويج الشائعات ضد "ذرية الذئاب"
الحاملين للفكر الرأسمالي ،وذلك قصد إضعافهم في االنتخابات المقبلة عن طريق تعرية
( -)1الموت في وهران :ص(.)13
( -)2زمن النمرود :ص(.)33
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ماضيهم التاريخي المزيف وحاضرهم المليء باالختالس والمجون ،وهذا ما جعل "الحاج
الحرايري" يتوعده بدفع ثمن موقفه منهم.
وبسبب ما جرى في االنتخابات من صدام دموي بين "ذرية النمرود" و"ذرية الذئاب" بدا
له بأن "الحاج الحرايري" وأنصاره سيدفعون ثمن تزويرهم لالنتخابات ،فأطلق العنان للسانه
قائال« :هذه أفعال "الحرايري" ،لكن هذه المرة قبض عليه الكماش ،والثمن دافعه .التحقيق يقع
ويقر بفضيحته ،اهلل ،اهلل يا بني الحالليف...كولوا بعضكم»(.)1
وعلى الرغم من وقوفه إلى جانب أفراد "ذرية النمرود" لكنه يختلف معهم من حيث تبني
مبادئ االشتراكية كاختيار لبناء الدولة فـ«عداؤه لالشتراكية ال يخفيه .يعتبرها بؤسا .فق ار
وشقاء .يحاول إقناع غيره بموقفه .يناقش بحماس»

()2

متهما كل من يحمل الفكر االشتراكي

باإللحاد والفسق والشيوعية ،إال أنه يتقاطع معهم في محاربة المفسدين من اإلقطاعيين
والليبراليين من "ذرية الذئاب" ،فهم في نظره مخالفين لتعاليم اإلسالم ألنهم يستعملون أساليب
غير شرعية في الحصول على المناصب واألموال.
ولما كان مناهضا للفكر االشتراكي فهو يسخر من "ذرية النمرود" وعلى رأسهم "أمين"،
ألنهم يؤمنون بالشعارات التي يتبناها النظام ويساندونه في ذلك «"أمين الحكوميست" خرج
صباح اليوم من الحبس ،ولد نقابي...ماركس جديد؟؟ قلتها له مرة .كان منسق كل
"الحكوميست" هذا النظام تسانده يستعملك .في النهاية يرميك نفاية...حكيم كبير؟؟ هه ،ها
هو نظامه دخله الحبس»(.)3
وفي النهاية اتخذ "عوج الفم" ق ارره بترك المقهى ألنه لم يعد باستطاعته إقناع جلسائه
بأفكار.
وفي رواية "ذاك الحنين" يتقلص دور هذا النوع من الشخصية ،بل يكاد ينعدم إذ لم
يتعد امتهانها وظيفة معلم للقرآن بالكتاب وال تتقن أبجديات التدريس ،فالعنف هو وسيلتها في
( -)1زمن النمرود :ص(.)318 -317
( -)2المصدر نفسه :ص(.)31

( -)3المصدر نفسه :ص(.)318
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ردع وارغام األطفال على الحضور والحفظ «وقدر أن الطالب فهم منه استخدام تقاسيم وجهه
تعبي ار عن درجة تذمره القصوى كلما أهانه ضربا بالسوط حين يدخل الكتاب متأخ ار أو بعد
غياب .وفي آخر عقاب له تلقاه لم يستعمل لوحته لسرد اللساعات وال ذراعيه أو يديه ،تاركا
الطالب يضربه حيثما شاء على كتفيه وجنبيه ورقبته» ( ،)1بال هوادة وال رحمة.
وتأخذ شخصية الوحش الممثلة في الجمعات اإلسالمية المسلحة الحيز األكبر في
رواية "تماسخت"  ،فهي التي بنيت عليها أحداث هذه الرواية ،وهي سبب معاناة بطلها ،تحمل
صورة دموية قاتمة بفعل الجرائم التي ارتكبتها في حق المواطنين األبرياء «أتبدد في شارع
عميروش موعد الزلزال قيامة مركزه غياهب التنويريين الجدد ،ينشطر جحيما نضج له جلد
حقدهم فبدله إفكهم جلدا غيره لنهاية اللعنة .أطفاال ،نساء ،رجاال عجزة وفتيانا وصبايا خرجوا
ليومهم العادي ،بسطاء ،غرباء ،عشاق ،حالمون ،ومكدودون ساروا أو ركبوا الحافلة
العمومية ...وسوى ذلك محفظته على ظهره يحلم بحليب ساخن وحلوى ،وتلك بشرائط من
حرير تزهوا بها على قريناتها غدا في ساحة المدرسة ،جميعا ال يرون الوحش يغرز مخالب
حقده في كبد عميروش شارعا يمأله زخم حياتهم.
انفجرت السيارة فتجمع التشلؤ إربا إربا مفسحا للموت يرفل في الدم ويترصع نثارات
على الواجهات المعصوفة بالشظايا»(.)2
كما يرى هؤالء الوحوش بأن العمل في أجهزة األمن المختلفة وأداء الخدمة الوطنية في
صفوف الجيش بالمحرم والممنوع ،ألنه يمثل بالنسبة لهم الطاغوت ،كما أن التعليم في
المدارس الحكومية بدعة «-خدمت في صفوف جند الطاغوت؟
 أسفل قدمي بالطة. ماذا تشتغل عند الطاغوت؟ أنا بطال. درست في وكر الكفر؟( -)1ذاك الحنين :ص(.)73-73

( -)2تماسخت :ص(.)318-317
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 طردوني من الثانوية. -ستصلك بطاقة الهوية اإلسالمية»

(. )1

وسياسة هؤالء الوحشية التي أدت بقتل مفتش الشرطة الذي حقق في وفاة الصحفي
"عمر" لم تستثني الطبقة المثقفة في البالد ،إذ راح ضحيتها ذلك الشاعر الذي كافح من أجل
الكادحين والبسطاء الذين لم يحموه من أيادي الغدر «يستعيده ليل وهران خميسا كان مساءها
ترفلها بالغصب لذلك الحداد األزرق على شاعرها المغتال ،فانسكنت شوارعها بعواء الفراغ
وانحزنت أرصفتها بنشيج الصمت» ( .)2كما لم يسلم من بطشهم الطلبة الجامعيون
المعارضون لهم «وكان رشيد في حي بن عكنون الجامعي قد دوهمت غرفته وفلقت رأسه،
على التكبيرة ،بشاقور ،فاعتبرت الشرطة الحادثة معزولة ال سياسية .)3( »...وعموما يمكن
القول بأن كل ما هو ال إنساني تم نسبه لهذه الشخصية.
أما في رواية "الموت في وهران" فتجسد هذا النوع من الشخصية في والد "هواري"
"معمر الصفصاف" الذي لم يأخذ ذكره حي از كبي ار في الرواية ،وما ينسب له أنه كان ينتمي
إلى جماعة إسالمية مسلحة ،ارتكب جريمة قتل في حق مدير مدرسة ابتدائية تم على إثرها
مباشرة رميه بالرصاص من طرف قوات األمن لفظ خاللها أنفاسه األخيرة «لحظة تصويبه
مسدس إلى رأس المدير ،وأن بدنه كان تصدع وهو يرى ضحيته يهوي جميال على سؤال:
"لماذا تقتلني؟" ،وأن شبحه وحده هو الذي كان انسلخ نحو السيارة المتأهبة لإلقالع .وأن
روحه أقعدته حيرة السؤال عند رأس القتيل ،وأنه تالشى بتلقيه زخة رشاش في الصدر ،لحظة
االشتباك مع فرقة الروجي ،والد بختة الشرقي»(.)4
نخلص في النهاية إلى أن صورة الشخصية الدينية ارتبطت في هذه الروايات بمعاداة
كل فكر وتوجه يخالفها وبالعنف والتخلف.
( -)1تماسخت :ص(.)13
( -)2المصدر نفسه :ص(.)11
( -)3المصدر نفسه :ص(.)11

( -)4الموت في وهران :ص(.)59
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-4شخصية المجاهد:
لم يكن لهذه الشخصية ظهور ودور قوي في هذه النصوص ،بل إنه في بعضها ذكر
على الهامش فقط ،وفي بعضها اآلخر انعدم وجودها تماما .ولعل الحيز األكبر لظهورها
كان في رواية "زمن النمرود" ممثلة في "ولد ربيعة والمسعودي والمانكو" ،فـ"ولد ربيعة" هو
ابن شهيد التحق بالثورة بعد القضاء على أحد العمالء ،كما أصيب بجروح في إحدى
المعارك المسماة بـ"اللبة" ،زج به في السجون الفرنسية بالجزائر .وبعد االستقالل اشتغل
مدرسا ،ثم كاتبا للقسمة ،يمتاز بوعي عميق بمختلف بمظاهر الواقع وانحراف السلطة .وينزع
في مواقفه وخطاباته داخل الرواية إلى انتقاد "ذرية الذئاب" محمال إياها مسؤولية نكسات
جيله وخيبة أمله في االستقالل ،ويظهر ذلك في جليا في الحوار الذي دار بينه وبين صديقة
"المسعودي" «غلة االستقالل ماذقناها يا خويا "المسعودي" أنا قلبي دود ،والحالة طالت،
أغنياء وقتنا اليوم :كيف كانوا قبل االستقالل؟؟ من أين جاتهم األموال؟؟ ليلة القدر؟؟
االستقالل أغناهم...؟؟
أعاله تبقى أنت دائما تكسب من عرق أكتافك؟ أعاله أنا كذلك؟ أعاله كل الناس مثلي
ومثلك ،ربي كتب علينا؟ ال حاشا أعاله "يزيد" وأمثالهم يزيد مالهم؟؟ أعاله الناس ما تلحق
قوت يومها؟؟ أعاله جاهدت أنت؟؟ وأعاله مات الشهداء؟؟
آه خويا "مسعودي" آه .أنا مع الحالليف بني الحالليف صبري نفذ ،عييت ،كذبي طال على
التالميذ في المدرسة...عشر سنوات يكفي .كل صباح أبحث في عيونهم عن آثار االستقالل
تظهر لي الرياح تبعثرها...أنا عقلي خرج وصدري ضاق .عاقبتها .اإلنسان يخرج من رحمة
ربي»( .)1وكان يرى بأن االنتخابات المقبلة ستحمل التغيير لصالحهم لذلك طلب من منسق
القسمة "يزيد" عدم الضغط على المناضلين وترك االنتخابات تسير بنزاهة واال فاالتحاد
والقانون هما اللذان سيفصالن في األمر .ونتيجة لموقفه هذا فإن منسق القسمة ورئيس اتحاد
الفالحين اتهماه بالشيوعي والكافر والملحد.
( -)1زمن النمرود :ص(.)11
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وعند فرز أصوات االقتراع التي تم تزويرها لصالح "ذرية الذئاب" أصيب في رأسه
لمعارضته لذلك ،وانتهى به األمر إلى السجن.
أما "المسعودي" فقد شارك مع الفرنسيين في حرب الفيتنام ،وهناك تعلم القراءة والكتابة
قبل أن يفر مع عدد من الجنود إلى الجزائر .وبعد وصوله إلى أرض الوطن التحق بالثورة
المسلحة ،وهي في سنتها الثانية وذلك في القرية التي يسكنها.
وبعد االستقالل اهتم بالفالحة ،فكان رئيس فوج عمال لمزرعة تدعى "مزرعة بلخير"
التي عرفت مشكال في بيع منتوجها من التفاح ،وهذا بسبب تمادي مسؤول اتحاد الفالحين
"الحاج الحرايري" وبقية المسؤولين في مختلف إدارات الوالية في حل المشكلة ،الشيء الذي
دفع به إلى تحديهم وتحمل المسؤولية «هذه المزرعة انتزعناها من الكولون ،نحن نسيرها،
نحن نحل مشاكلها.)1(»...
ولكي تنتظم أمور الفالحين وتضمن حقوقهم كان يدعو إلى تشكيل تكتل يحمي
مصالحهم .كما كان يؤمن بضرورة تغيير الوضع الحالي ألنه حسب رأيه «االشتراكية يلزمها
حزب ثوري .واال تعثرت التجربة .الثورة كما (البابور) الحزب الثوري هو قايدها»( ،)2لذلك
وجب القضاء على "ذرية الذئاب" عن طريق إزاحتهم من المناصب التي يشغلونها.
وبخصوص "المانكو" فقد شارك في الحرب العالمية الثانية ضد النازية ،ورفض نياشين
الفرنسيين فسجن بسبب ذلك .وعقب بداية الثورة التحق بصفوف المجاهدين في الجبل ،وفي
إحدى المعارك فقد ذراعه اليمنى .وبعد االستقالل عين حارسا في البلدية يفتحها ويغلقها
وينظم كراسيها تحسبا لالجتماعات التي كان يحضرها دون اإلدالء برأيه ألنه طرد من
منصبه بسبب معارضته لسياسة "ذرية الذئاب"«...أنا عاهدت نفسي ،من ذلك االجتماع كان
الحاج عون اهلل ويزيد حاضرين اجتماعنا ،كل المجاهدين كانوا حاضرين اجتماعنا ...خطبوا
علينا ،بعد قالوا لنا :عندكم انتخابات ،اختاروا ممثليكم في المنظمة في القايمة كانت
أسماء...لكن يوم تنصيب قسمتنا فرضوا علينا ممثلين ...تغلغلت ،قمت وقلت :هذا ما هو
( -)1زمن النمرود :ص(.)85

( -)2المصدر نفسه :ص(.)13
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حق...كتبوا في التقرير علي...مشوش .وعزلوني .كان ورائي "يزيد" ببركة "عون اهلل"...
كتبت وكتبت...رساالتي كلها ما فاتت سعيدة ربي يتوالهم»(.)1
وفي النهاية بقيت حسرة الظلم تخيم على نفسيته حامدا في اآلن ذاته ربه على نعمة
االستقالل ،مؤمنا بأن اهلل يجازي ويعاقب كل واحد حسب عمله.
وتظهر هذه الشخصية في رواية "الموت في وهران" ممثلة في "العربي بوذراع" جد
"هواري" من األم الذي انضم إلى صفوف الكونفدرالية العامة للشغل ،ومنها في الحزب
الشيوعي ،ثم انسحب وانضم إلى إحدى خاليا جبهة التحرير الوطني في العام الثالث من
الثورة «...جدي كان انخرط في صفوف الكونفدرالية العامة للشغل ،ومنها في الحزب
الشيوعي .ثم انسحب وانضم إلى إحدى خاليا جبهة التحرير ،في نوفمبر العام الثالث من
الحرب فنفذ عملية فدائية باقتحامه ليال هو وأربعة آخرون مرك از متقدما للجيش الفرنسي
بتنسيق مع عسكري جزائري من داخله ،فقتلوا جنديين قاوما واستولوا على مخزن الذخيرة»(.)2
ومما يذكر حوله في الرواية أنه كان مؤمنا بضرورة مواصلة الثورة بعد االستقالل،
وذلك بتصفية الحزب من الخونة .وأنه دخل مستشفى األمراض العقلية إثر إصابته بنوبة
عصبية دهس من خاللها كل ما صادفه في طريقه غضبا من الخائن "بوذن" الذي صار
مسؤوال في الحزب «فإن جدي...كان نقل إلى مستشفى األمراض العقلية إثر نوبة عصبية
عاصفة خاللها كان دهس كل ما صادفه في طريقه ،بحثا عن سالحه الناري ،صائحا...
البيوع الكلب! سأقتله .آكل من كبده .أطهر تاريخي منه...بعد أن كان مر من أمام مقر
الحزب فتوقف وبصق بين قدميه ،لما رأى في مدخله مسؤوله األول بوذن -كنية عرف بها
ألذنه التي قطعتها له جبهة التحرير...يخرج بالكوستيم والكرافتة ونيشان صغير بألوان العلم
الوطني عند الجيب األعلى»(.)3

( -)1زمن النمرود :ص(.)353 -353
( -)2الموت في وهران :ص(.)351
( -)3المصدر نفسه :ص(.)311
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كما أن جدة "الهواري" من األم "شريف العارم" هي األخرى مجاهدة إن أمكن قول ذلك
إذ قامت بتخبئة أحد المجاهدين المسمى بـ"مصطفى" الذي قتل أحد الضباط الفرنسيين
«"جدتك العارم ،كانت شابة جميلة ".مضيفا"...هي التي خبأتني...يوم قضيت على
الكابتن" .)1(»...هذا فضال عن وقوفها بجانب زوجها ومساندتها له في قضية.
-5الشخصية االنهزامية:
تتجلى معالم هذه الشخصية في رواية "الموت في وهران" ممثلة في "هواري " الذي
يشبه إلى حد ما "أوديب" نظ ار لحجم المعاناة التي عرفها في حياته منذ طفولته إلى أن صار
شابا يافعا ،فبمجرد التحاقه بالمدرسة االبتدائية وهو في سن السادسة من عمره فقد والده
نتيجة إطالق سيل من الرصاص على جسده من طرف قوات األمن ،وذلك إثر قتله لمدير
المدرسة االبتدائية ،ليعيش بعدها "هواري" حالة نفسية صعبة ،فكل التالميذ الذين كانوا
يدرسون معه ينعمون بعطف األبوة وحنانها إال هو «كانت غيبة أبي اليد التي كفأت فوق
رأسي صحن م اررتي .فإني ال أدري كيف كنت ،خالل ست سنين ،أنظر بال خجل في عيون
من يعرفون واحدا مثلي ،لم يروا له والدا يوما؛ من جيراني خاصة الذين كنت أقاسمهم
الطريق إلى المدرسة .وال علمت ما الذي كان حال دون بعضهم ،ممن كانوا اقتربوا مني ،أن
يسألني عن ذلك ،قبل أن أكتشف في مرآتي بعد سنين أن في مالمحي انقباضات شراسة
عميقة فعال.)2(»...
وفي موضع آخر يعبر "هواري" عن حنينه واشتياقه لوالده فصورته لم تفارق مخيلته
أينما تواجد « لم أكن أدري أني حملت إلى قسمي الدراسي شارة اليتم ،إال لما قد تلبستني حيرة
على أبي أن ال يظهر ،كما يظهر كثير من أولياء غيري من األطفال .فرأيته خالل شرودي
وبين حين وحين عن عين المعلم الطاهر فراحي ،في انتظاري عند المخرج ،أو وجدته هو

( -)1الموت في وهران :ص(.)311

( -)2المصدر نفسه :ص(.)31 -35
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من فتح لي باب بيتنا إذا رجعت .أوكنت استيقظت صباحا فأبصرته واقفا على رأسي .لم
يحضر في منامي أبدا»(.)1
وعند انتقاله إلى المتوسطة بدأ شعوره يتنامى باالنتقام من كل من يتعرض له نتيجة
إحساسه بظلم الحياة له «فال شيء ،إذا ،كانت متوسطة عقبة أنبتته في كياني غير بذرة
التثبيط  .فقد امتأل قلبي سأما من قاعتها الدراسية المكتظة البائسة الجدران .وانشحن عقلي
تمردا على نظامها...واني لفكرت فعال في طعن مستشارها العام الحقود وأنا أقلب في
مطبخنا سكينا ،كنت حملته في محفظتي ،غداة محاولته معاقبتي في مكتبه ،فحميت
بساعدي وجهي من لكمته ،من غير أن أهتز .لم أكن تأخرت فعال عن الدخول إنما كانت
الغيرة قد قلقلته أن يراني أدخل مع بختة الشرقي نتحدث ونضحك.)2(»...
وعند التحاقه بالثانوية واصل نفوره من الدراسة ،إال أنه وعلى الرغم من كثرة غياباته
استطاع الحصول على شهادة البكالوريا التي فتحت له الطريق لاللتحاق بكلية الحقوق
بجامعة السانية بوهران ،لكنه سرعان ما لبث أن أثار فيها المشاكل مرة أخرى ،إذ تعرض إلى
الطرد بسبب إهانته ألحد أساتذته ،األمر الذي سبب ألما كبي ار ألمه «غداة طردي من
الجامعة...سمعتها سألت ربها ماذا فعلت تحت سمائه ،حتى يتحرش بها زمانها على ما كان
بقي لها في دنياها :أنا»(.)3
وما حز في نفسه أكثر حالة الفقر المدقع التي كان عليها ،وهو ما دفع بوالدته للخروج
إلى العمل واصابتها هناك بمرض فقدان المناعة ومطالبتها له بضرورة االعتماد على نفسه،
ألنها مريضة دون أن توضح له طبيعة مرضها الذي اكتشفه هو فيما بعد «ففيما أنا موجوع
بندوب كبوتي الدراسية أتحسسها في عقلي وروحي وفي جسدي ،ها قد عادت أدراجها
فدخلت علي .كان في عينيها بقية من دمعة ،شارع للضياع ،استقمت .واجهتني ،معاندة

( -)1الموت في وهران :ص(.)33
( -)2المصدر نفسه :ص(.)31 -35
( -)3المصدر نفسه :ص(.)11
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الوقفة .وبصرامة نبرتها ،كما كانت لوالدي يوم دفعني إلى داخل المدرسة ،حصرت ظهري
إلى جداري األخير" :هواري ،أنا مريضة .أنت الزم تفكر في حياتك".
ثمة أدركت كم كان أشقاها أن تتخيلني بقيت وحيدا! فازداد ما حولي سوداوية»(.)1
وبعد فقدانه ألمه اكتشف بأنه جاء إلى هذه الدنيا نتيجة عالقة غير شرعية ليكتب له
القدر بأنه في كل شيء مخالف للبشر «فأنا هو ،إذا ،هذا المخلوق الذي أجاءته إلى وجوده
نزوة أبوين مبرمجين ،مثل حيوانين ،إلعادة إنتاجهما ،فأي نصف مني من هذا الجسد ،هو
ألمي واآلخر ألبي ،أي نسبة؟ وما عشت إال بإحساس أني كلي ألمي.
وهو أنا ،إذا ،من يتحمل تبعات الشقاء أني قتلت ،ليس كما قتل أبي فقتل ،وأني زنيت
وعصيت؟
اسم األم :بوذراع وهيبة.
على خواء بقية األوراق ،حتى صفحة الطفل العشرين ،أخطل ذهني سؤال األربع زوجات
والعشرين ولدا في دفتر عائلي كان يمكن لوالدي إذا ،أن يجمع بين أربع أمهات فأضيع أنا
بين خلق كثير من أبنائه وبناته ،فال يكون لي ملجأ إال إلى أمي»(.)2
لقد عانى "هواري" بعد رحيل أمه من الضياع والحزن والكآبة لينتهي به األمر إلى
السجن بعد اتهامه بقتل "حسنية" التي وجدت في شقته جثه هامدة ،وبعد خروجه منه فقد
آخر شخص عزيز عليه وهو "بختة الشرقي" التي قررت الذهاب إلى باريس إلتمام لدراستها
«"ال بد أن أكون أنا في الطائرة نحو باريس...يجب أن أقول لك إني منذ رحيلنا إلى
العاصمة ،أحسست شيئا ما دبر لي بين أبي وأمي وبينها وبين خالتي أيضا ،بذريعة إتمام
دراستي العليا رفقة ابنها هناك...فأنا ذاهبة لتلبيه دعوة خالتي ثم ألرى بعيني حتى يكون لي
حكم على األمر إن دعت الضرورة .آسفة وحزية .بختة"»

()3

 ،ليعيش في نهاية المطاف في

عزلة تامة عن الناس ما عدا "عبدقا النقريطو" الذي صار بمثابة والده.
( -)1الموت في وهران :ص(.)11
( -)2المصدر نفسه :ص(.)58

( -)3المصدر نفسه :ص(.)373
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-6الشخصية الورقية:
يظهر هذا النوع من الشخصية في رواية "ذاك الحنين" ممثال في "خلفية المداح" وهو
شخصية ال يمكن القبض عليها ومحاصرتها كونها عديمة المعالم ،فهي مفهوم ودور
ووظيفة ،ولذلك يمكن أن تكون معادال موضوعيا للروائي نفسه ،كما تتميز بحضورها الدائم
في النص من بدايته إلى نهايته فأحداث الرواية ووصف شخصياتها وما تقوم به إنما تجري
على لسانه .واذا ما استحضرنا شخصية المداح المعروفة لدى الجزائريين في األسواق خاصة
لوجدناها تنطبق فعال على "خليفة" ،فهي مستوحاة من واقعنا المعيش ،تعتمد على عنصر
اإلبهار في سرد وقائع القصص التي ترويها «مولى المحنة يا حضار واحد من البالد،
سبحان خالقي موالي مكن لي نعمة الكالم .الرجال بأفعالها كما النساء بمعادنها والبلدان
بآثارها ...هي حسنية أو علجية أو بهجة أو سعدية أو حبارة أو يسمينة .ثم قال .سموه حمر
العين أو بوحباكة أو الخامبو أو حمو القط أو بلغرايب أو خليفة المداح فلله األسماء
الحسنى .لم تقدر له شهرة الفنانين وال وقاحة السياسيين ،وال مجد األبطال...يحلم بامرأة
وبحر ينام»(.)1
لقد حاول "خليفة المداح" االنتصار لفكره المناهض لالنتهازيين واالستغالليين الذين
يريدون االستخفاف بالمواطنين البسطاء بسلبهم ألدنى حقوقهم واالستيالء على خيرات
المدينة.
ولكي يصل إلى ما يريد قام بتمثيل هؤالء تحت مسمى "اليد الهاللية" أو "الريح القبلي"
التي تأتي على األخضر واليابس ،يقابلهم في ذلك شخصية "بوحباكة" التي تمثل اإلنسان
المثقف الذي يسعى جاهدا إلى توعية المواطنين من مقهى "الزلط" وعبر نشر مقاالته في
إحدى الجرائد الجهوية «سيدتي من أين جاء هؤالء الذين بسطوا عليك سطوتهم مرة واحدة؟
فالذت بصمت المقهور تقيم كيف تزيح عنها غشاوة القبلي...ضاعت الرجلة ،وفقدت السيدة
ديار عزها ،وخسرت أشجارها ،ولم عليها غبار القبلي ،وهجم على فضائها فلول ما صنعت
( -)1ذاك الحنين :ص(.)33
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تلك اليد فباد حسنها ،وجميع تالفيف ذاكرتها تلفت ،وكل أغراسها تحتحتت ،الغاشي
ياسيدتي ،الغاشي»(.)1
ولكي يشحذ همم المغلوب على أمرهم ويدفعهم إلى المطالبة بحقوقهم يقول« :السما،
والصدر يا حضار من اآلالم مرضوض ،كما ربيع هذا البالد في القبلي غارق ،القلب
معصور كما الشمس غايبة ،وعروق الدم فيها األحزان تسقي الهبة ،والقضاء اآلتي هوال من
خلف السهوب ترتهن له الخضرة الباقية في قلب أم أتراسا دون أسوار ذلك الحنين كيال تحرق
تلك اليد ما في القلب يتبقى»( ،)2داعيا إياهم إلى عدم االستسالم خوفا من مستقبل قد يكون
أكثر م اررة.
-7شخصية المرأة:
اختلف الدور المنوط بالمرأة في هذه الروايات إال أن القاسم المشترك بينها أنها كانت
أغلبها عرضة لسلطة ورغبات الرجل ،ففي "زمن النمرود" تبرز "يمينة وزينب" ،وهما من
أنصار "ذرية النمرود" ومن المتطوعات وعضوتين في االتحاد النسوي .األولى ممرضة سنها
ال يتعدى العشرين حاول منسق القسمة "يزيد" اغتصابها ،ولما رفضت طلب من رئيسية
االتحاد النسوي "أم الشيخ" إقصاءها من االتحاد بعد أن طردها من الحزب بحجة فساد
أخالقها ،وأخي ار قام بنقلها إلى مستشفى آخر.
أما "زينب" فهي معلمة باالبتدائي ،تعرضت هي األخرى للطرد من االتحاد النسوي
بدعوى صداقتها لـ"يمينة" ،ولكونها هي أيضا من أنصار "ذرية النمرود"
وبالمقابل تظهر في الطرف اآلخر الممثل في "ذرية الذئاب" صورة المرأة السلبية
مجسدة في "أم الشيخ" رئيسة االتحاد النسوي وعشيقة "الحاج عون" التي لم تتوان في تطبيق
أوامره والعمل على توسيع شعبيته بغية المحافظة على مصالحها.
وتعج رواية "ذاك الحنين" بالكثير من الشخصيات النسوية ذات الدور الثانوي ،لعل
أبرزها "علجية" وهي مرأة جميلة تعيش وحيدة بعد طالقها ،تجمعها عالقة حب مع "بوحباكة"
( -)1ذاك الحنين :ص(.)11

( -)2المصدر نفسه :ص(.)311
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فهي «لم تسأله يوما اسما أو ماال أو زمنا .ال أم وال أخت ،وال موطن لظل ،وال شارع
للتذكا ر ،وال خل ،وال نديم ،وال قريب لساعات الدمار ،وال لغة كلماتها من محار»( ،)1فما
يهمها سوى شخصه فقط .كما نجد "يسمينة" وهي مرأة فقيرة جدا تعيش في الشارع ،فهي
تمثل الدمار الذي خلفته اليد الهاللية وأصحاب السلفيات «في طريقك إلى المحطة قد
تصادفها أوقدت النار عند باب المدرسة»(.)2
ودون عنها "بوحباكة" قائال بأنها« :جسد من قمح وروح من زهر بري ،ومذاق من
عسل»( .)3كانت تعيش من البغي ،واختارت الجنون بدل الحسرة على حال البالد.
إضافة إلى ذلك تظهر شخصية "ميمونة" المنبوذة من طرف الجميع ألنها كانت تتاجر
بالبنات ،وما ساعدها في ذلك امتالكها للدار الكبيرة التي كانت تستغلها في ذلك.
وتأخذ "مادلين" األجنبية التي عشقها كل من "بلغرايب وبوحباكة" زمن الصبا الذي رحل
لألبد ،والذي يمثل بهجة الحياة في أحلى صورها ،وباألمان والراحة «مثله كمثل بلغرايب
يذكر المسبح البلدي ،كان "األنديجان" المراهق ،وكانت هي الرومية طفلة أو مراهقة ،يراها
الصبية يستعير لها من بحر وهران زرقة لعيونها.
 آه يا بلغرايب ياخويا ،آه.بينه وبينها كان السياج الحديدي والسور السامق والكراسي المنتشرة على حافتي المسبح،
والفقر والفصل ،وبحر وذاكرة وكلمة هي السحر :وطن .وشمس أوت في ظهره وراء ظل
السرو ،واللفحة تأتي من الماء الضارب إلى الخضرة حيث تغطس ثم تخرج»(.)4
وعلى الرغم من ارتباط هذه الشخصية بالتواجد االستعماري في البالد إال أن رحيلها
برحيله كان مؤسفا .وهذه الثنائية تطرح العديد من عالمات االستفهام ،فكيف يمكن ربط
الحنين ب ما له صلة باالستدمار المتوحش ،لتبقى في األخير الذاكرة تحن للصورة الجميلة
( -)1ذاك الحنين :ص(.)31-33
( -)2المصدر نفسه :ص(.)17
( -)3المصدر نفسه :الصفحة نفسها.
( -)4المصدر نفسه :ص(.)15
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المتمثلة في الوجه والجسد وتنبذ كل أشكال العنف «فقدت أعشاش لقاليقها ،ورحلت مادلين،
وما عاد يسمع دوي المدافع أو هدير صافرة اإلنذار تبشي ار بالعيد ،هل افتقدت اللقاليق رائحة
مادلين كيما تضيع البلدة قوامها فتحزن لقاليقها ،وافتقدت مادلين ذات صيف .ويذكر اليوم
فال يسمع لقلقة في األعشاس...فيبتئس ويشرد االنتشار...ال يقضي له في البالد بغير
الحنين المجهض.)1(»...
وتظهر شخصية المرأة في رواية "تماسخت" ممثلة في أم البطل "كريم" التي لم يتم ذكر
اسمها ،وهي مرأة ريفية إلى أبعد الحدود «إذ ذكر أمه في صباحاتها هناك في بيتهم الريفي
على صيحات ديكتها وهمهمات الحيوانات في الزربية توقد النار لتحضير قهوة بحليب
العنزي وخبز المدلوك بالزيت»(.)2إضافة إلى مهارتها في صنع لباس "البنروس" واألفرشة
واألغطية الصوفية واعتنائها بابنها «لو كان يستطيع أن يستعيد تفاصيل حكاية يدي أمه
حين تمدده ظه ار على ساقيها طوال عاريا وتهدد رأسه بأصابع رجليها وتداعب حضنه...
وتناغيه وتطليه بزيت الزيتون ،وتعممه بمسحوق الحناء ثم تقطمه»(.)3
هذه المرأة وعلى الرغم من صعوبة الحياة في فترة االستعمار وفقدانها ألبنائها فيما بعد
بفعل اإلرهاب ،إال أنها بقيت صامدة في وجه الحياة الصعبة ،لذا كان حضورها في النص
مرتبطا بالوطن الذي هو اآلخر يعاني من ويالت اإلرهاب ،فكلما ذكرت األم إال وذكرت
الجزائر «ولم يعد في البصيرة للوطن شكل غير وجه أمه»(.)4
ومن الشخصيات النسوية الجزائرية األخرى التي ورد ذكرها في هذه الرواية نجد "فطوم"
زوجة الصحفي المغتال "عمر" التي أصابتها الم اررة بعد رحيل زوجها .كما نجد كال من
"جميلة وشهلة" وهما صديقتين لـ"كريم" األولى ابنة منطقته الريفية ربطته بها عالقة حب منذ
الصغر إلى أن صارت زميلة له في مهنة الصحافة ،وهي األخرى لم تسلم من أيادي
( -)1ذاك الحنين :ص(.)78
( -)2تماسخت :ص(.)11
( -)3المصدر نفسه ::ص(.)311
( -)4المصدر نفسه :ص(.)331
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اإلرهاب ،إذ راحت ضحية له مثل أخيها الذي انفجرت عليه قنبلة تقليدية الصنع .ويذكر في
الرواية أنها طالبت رئيس الجمهورية من خالل رسالة لها في الجريدة بإضاءة الشموع في
منتصف ليلة عيد الثورة ،غير أن طلبها قوبل بالرفض والسخرية من طرف أحد مسؤولي
الحزب «...ذات أسبوع نشر لها...رسالة مفتوحة إلى رئيس الجمهورية تطالبه فيها كمواطنة
بإقرار إضاءة الشموع في الشرفات أو في النوافذ أو أمام األبواب كل منتصف ليلة عيد
الثورة ...ولم يتوقع مسؤوال في جهاز الحزب يهتف إلى الجريدة .بال مقدمات مبطنا سخريته
بتودد األب الروحي»(.)1
أما "شهلة" فهي طالبة في التعليم الثانوي تعرف عليها في تونس وأعجب بها كثي ار
لد رجة أنه أحبها رغم مغادرتها له في مدة قصيرة مؤكدا لها بأن دحر الوحش لن يتم إال على
يدي امرأة مثلها « ...أنت شهلة يا لحظة فارة من جنون جنوني ،تلك الجزائر لم تعد تعرفني.
كنت يوما ويومين وطني وثالثة أمي وهبلي .منتبذ أنا بال أرض .فرشت لي كل الحنين
الفاجع إلى مذبحك ابتالء أقايضك فيه حبا إياه دما لهيكل تركناه وراءنا يسمى وطنا ،فحولي
دمي بلون الزيتون وتزيني بعقد من ثمره وعلقيني غصنا منه على بوابته يوم تدحرين الوحش،
فلن يقتل الوحش سوى امرأة»( .)2وكان يرى في وجهها صورة لتضاريس وطنه معتب ار فراقها
له بالضياع «ياغربتك ،يا شهلة ،لن يكون لي بعدك غير الوجع فأمهليني كيما أحفر عن
خارطة وطن في تربية قهري تكونين أنت تضاريسه...
 أنت ضياعي األخير»(.)3كما تظهر الرواية شخصية المرأة األجنبية العربية واألوربية ،األولى تمثلها الصحفية
المغربية "نعيمة" التي أعجبت كثي ار بالرواية التي كتبها "كريم" مشجعة إياه باالستمرار ألن
أسلوبه وطريقة معالجته للموضوع راقية .والى جانب "نعيمة" نجد "حياة" التونسية التي تعرف
عليها "كريم" في ندوة المنستير ،وهي عضوة في االتحاد النسوي التونسي ،طلب منه
( -)1تماسخت :ص(.)53
( -)2المصدر نفسه :ص(.)311
( -)3المصدر نفسه :ص(.)331
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"الواصلي" االتصال بها من أجل إمداده بالمال .ويذكر بأن موقفها معه كان أحسن بكثير من
الرجال التونسيين الذين تعرف عليه «...حنا في الجزائر نقول كاين زوج رجال :الرجل
التراس والمرأة الحرة ،شك ار»( .)1ونظ ار لوقوفها معه في محنته واعجابه بها أقام معها عالقة
عاطفية.
أما فيما يخص المرأة األوربية فتمثلها كل من "سوزان وأولغا" ،األولى معلمة رشيقة
وجميلة ذات أصول فرنسية تحيل إلى فترة االستعمار ،يذكر "كريم" أنه تتلمذ على يديها في
صباه ،وأنها كانت ترى بأن مهمة العساكر الفرنسيين في الجزائر هي محاربة العدو المتمثل
في المجاهدين ،مستحض ار سؤالها له حول إمكانية أن تكون في الجنة المسيحيات للمسيحيين
والمسلمات للمسلمين فقط متمنيا أن يظفر بها ألن جمالها يثير عواطفه.
وفيما يتعلق بـ"أولغا" فهي أذرابيجانية األصل التقى بها "كريم" في مترو األنفاق وركب
معها الطائرة من موسكو إلى باكو األذرية ،حيث جمعته معها هناك في أحد الفنادق عالقة
حميمية مؤكدا على أن هذه الفتاة اشتراكية مثله «-إيه ،العربي خايف؟ ليس لك رغبة؟ أنا
اشتراكية حتى الغرق»(.)2
وتمثل العنصر النسوي في رواية "الموت في وهران" أم "هواري" "وهيبة بوذراع" التي
تزوجت من والده بطريقة غير شرعية ،وهي في نص الرواية تمثل المرأة الفقيرة التي قهرتها
ظروف الحياة بسبب وفاة زوجها ،كما تعتبر أيضا رم از لكفاح األم في سبيل الحفاظ على
حياة أبنائها ،إذ لجأت إلى العمل بأبسط األثمان لضمان مستقبل "هواري" خاصة الدراسي
منه ،لكنها في النهاية وقعت في المحرمات التي كانت سببا في وفاتها .ويشكل رحيلها
منعرجا خطي ار في حياة البطل هواري ،إذ بفقدانها أصبح وحيدا يتخبط في الحزن وال يعرف
حتى التصرف في أموره لينتهي به األمر إلى ارتكاب جريمة قتل أودع بسببها السجن.
وتعتبر "حسنية" سبب كارثة دخول "هواري" السجن ،هذه الفتاة اسمها الحقيقي "نسيمة
وزاني" ولدت في مدينة "سيدي بلعباس" ،ولما تحصلت على شهادة البكالوريا تقدم إليها طالب
( -)1تماسخت :ص(.)313

( -)2المصدر نفسه :ص(.)357
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بكلية الطب يدعى "عبد الجبار معموري" بطلب الزواج منها ،لكنها رفضت بحجة رغبتها في
مزاولة دراستها فقام باغتصابها لتنقلب فيما بعد حياتها رأسا على عقب كلها تعاسة ،إذ
أصبحت تقتات من المالهي الليلية كمغنية للمنحرفين خلقيا ،وهناك تعرفت على "نوار
مصمودي" وهو ابن لتاجر ثري يملك سيارة ومسكنا خاصا معتقدة أنه سيحل كل مشاكلها
غير أنها في النهاية صدمت بموقفه منها العتباره إياها مجرد باغية .لتلتقي بعدها بـ"هواري"
الذي آواها في منزله مقيما معها عالقة جنسية هناك انتهت بوفاتها عنده فاتهمته الشرطة
بقتلها «فبناء على وجه االتهام" :االمتناع عمدا عن تقديم مساعدة إلى شخص في حالة
خطر" ،تم النطق بالحكم على ثالثة أشهر حبسا نافذا وغرامة خمسمائة دينار ،مع مراعاة
ظروف مخففة ،كان محامي انتزعها لي»...

()1

 ،وهذا لعدم ثبوت األدلة الكافية الرتكاب

الجريمة.
وعلى النقيض من "حسنية" نجد "بختة الشرقي" ابنة مفتش الشرطة المدعو بـ"الروجي"
الذي قضى على "معمر الصفصاف" والتي درست مع "هواري" وبادلته شعور المحبة مقدمة
له يد المساعدة في الكثير من المواقف ،فهي التي كشفت له عن طبيعة األعمال التي
تمارسها المجموعات اإلرهابية التي كان والده فردا منها «"أحببت فقط أن أطلعك على جانب
واحد من عمليات تبييض المال الوسخ" .كان آتيا من غنائم الجماعات المسلحة ،ومن
بارونات التهريب على الحدود ،ومن ابتزاز مسؤولين في األمن ،ومن اختالسات الموظفين
الكبار ،ومن رشى مسؤولين في العدالة .وقالت لي إن كثي ار ممن يتولون في الظاهر التجارة
الكبرى والتعامالت ليسوا سوى مسخرين ألشخاص ذوي نفوذ يديرون كل شيء عن بعد»(.)2
ولم تتوان "بختة" في عرض مساعدتها لـ"هواري" في الدراسة ألنها كانت تعلم بظروفه
االجتماعية والمادية السيئة «يمكنك أن تحضر شهادة عليا في معهد خاص .أستطيع أن
أتدبر األمر بكل ما يترتب عليه»(.)3
( -)1الموت في وهران :ص(.)11
( -)2المصدر نفسه :ص (.)13

( -)3المصدر نفسه :ص(.)331
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وعموما فإن "بختة" كانت تمثل بالنسبة لـ"هواري" مصدر الخالص والهروب من آالمه
وأحزانه.
وأخي ار يمكن القول بأن الشخصيات التي وظفها "السايح" في رواياته هذه أغلبها مستمدة
من واقع المجتمع الجزائري والظروف المحيطة به ،وهذا قصد إيهام القارئ بحقيقة ما يكتب.
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-IIIالبعد االجتماعي للزمكان الفني:
يعتبر الزمان والمكان عنصرين أساسيين في تشكيل العالم الروائي ،فال يمكن تصور
نص ما مفرغ منهما ،ألنهما يحويان أحداثه ويحددان وقوعها ،فالنص الروائي كغيره من
الفنون األدبية األخرى شديد االلتحام بهما ،وال يمكن فصله عنهما إطالقا .ومنح السايح
أهمية كبيرة لهما في نصوصه هذه بغية تقريب رؤيته للواقع االجتماعي الجزائري عبر مراحله
المختلفة التي تناولها بالتصوير والتشخيص.
-1مقاربة الزمن للواقع االجتماعي:
عند قراءتي لهذه الروايات اتضح لي زمن وقوع أحداثها بشكل واضح ،كما الحظت
فيها تداخال بين األزمنة الثالثة الماضي ،الحاضر والمستقبل ،إلى جانب نزوع الزمن في
بعض األحيان إلى المطلق وارتباطه بالوضع النفسي للشخصيات ،وهذا يكشف لنا عن مدى
تحكم ومهارة الروائي "الحبيب السايح" في التالعب بتوظيف واستخدام هذه التقنية ،وبناء
على هذا قمت بتقسيم الزمن في هذه النصوص إلى وقائعي أي ما هو متعلق بحدوث
األفعال فعال ،وآخر فني تداخل فيه الماضي ،الحاضر والمستقبل ،وأخي ار إلى زمن نفسي.
-1-1الزمن الوقائعي :سجلت الرواية األولى "زمن النمرود" وضع الجزائر السياسي
واالقتصادي والفكري واالجتماعي نهاية السبعينيات وبداية الثمانينيات فـ «البوتقة التي
ينصهر فيها زمن خلق رواية "زمن النمرود" تتكثف بين ( ،)1(»)3183-3171حيث بدأت
السلطة الجديدة من بعد "هواري بومدين" في التخلي عن االشتراكية والتحول التدريجي نحو
الرأسمالية ،وهذا ما عبرت عنه الرواية بصراحة «أقتل العبد ،ال تقتل سيده ،العبد إذا رأى
الضوء تكبر ،واذا طلع عليه النهار تجبر .ياغشام ولد راعي "بوعالم"...تقولي :حزب فيه
أمثالك ما هو حزب أحصها .يجيء نهارك .أنت كذلك علموك الهدرة؟؟ وأصبحت تطعن؟؟

( -)1بشير بويجرة محمد :بنية الزمن في الخطاب الروائي الجزائري ( ،)3181 -3171ج( ،)3دار الغرب للنشر والتوزيع،
الجزائر( ،ط ،)3181( ،)3ص(.)31 -38
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هه .جند الخماسة والرعيان بني عم ك أو ال تجند ثورتكم الزراعية راحت مع من جاء بها في
مقبرة العالية اندفنت حذاه.)1(»...
وبدأ المسؤولون التفكير في انتزاع األراضي من الفالحين «لو بقي الكولون هنا ،أو هذه
األرض باعتها الحكومة لناس كبار أو كراتها لهم...كان الخير تدفق وعم ،لكن شف
وتعجب ...األرض عقرت مع عرب لوط»(.)2
ولم تتوقف ق ارراتهم السياسية عند بيع األراضي ،بل تعدتها إلى كل القطاعات ،وكان
شعارهم في ذلك «أعطوا الناس الحرية واطلبوا اإلنتاج .العرب ما ينفع معهم سوى السوط.
االشتراكية هذه ماجاءت للعرب .والعرب من خلقهم حار فيهم .ال حزب ينظمهم وال حكومة
قدرت تحكمهم .فالحون كلهم من الرعيان والخماسة...المنظمة ما هي قادرة على تنظيمهم...
والعرب تنتظم واهلل حبة»(.)3
التركمات الحدثية لهذه الرواية كانت «وسط عالم النص تتماوج وتتحلل داخل مدينة
إن ا
"سعيدة" ومن "مقهى المولودية" بالذات التي كانت تلعب داخل النص دور المفجر لألحداث
والمحرك آلليات الزمن في النص كله»(.)4
لقد صورت الرواية ما جرى داخل هذه المدينة من صراعات وما خطط فيها من مكائد
وطموحات ،فبدا «الوضع متوتر جدا ينذر باالنفجار ،الوالية كلها تغلي ،النمل يجري في
الرؤوس ،)5(»...وهذه بسبب االنحراف الذي شهدته ،فـ«قهوة المولودية هذا الصباح كانت
المصدر األول .تفسخ فيها الخبر .منذ االستقالل هي كذلك .ظلت ملتقى كل األخبار .كما
ظلت مصدرها .أخبار تدور حول السياسة والسياسيين...أخبار تتعلق باختالس أموال الدولة،
أخبار أخرى تدور حول الفضائح الجنسية ،أكبرها كانت هذه السنة.

( -)1زمن النمرود :ص(.)11
( -)2المصدر نفسه :ص(.)71
( -)3المصدر نفسه :ص(.)73
( -)4بشير بويجرة محمد :بنية الزمن في الخطاب الروائي الجزائري ( ،)3181 -3171ص(.)311
( -)5زمن النمرود :ص(.)38
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قالوا..:رئيس البلدية خبطها .إلى الشارع خرج .كان الوقت ليال يبحث عن عشيقته .وقع أن
نسي هذا .تركها مع صديق له .خال إليها أخذا لدوره.
وصل إلى بيت عائلتها .على الباب دق بحجر التقطه .فتح الباب .قيل له :قالت ستقضي
الليلة عندك.
كفر .سخط .لعن العائلة والحكومة والشعب»(.)1
إن هذه الصورة السافرة لرئيس البلدية إنما نمت عن «فهم دقيق واحساس مأساوي بعدم
جدوى الواقع المدني واهت اززه أمام آليات الزمن التي رمت بالمثقف في خضم الشبكة المعقدة
بين اإلدارة المغتصبة ،وبين الحدث كنتاج لحركة زمنية طبيعية ،ثم بين الفعل كعنصر
أساسي لتقديم السيمفونية ،فأصبح دوره ال يتجاوز في "زمن النمرود" االرتياد على مقهى
المولودية»( ،)2التي كان يشكل المعلمون فيها «الفئة األكبر عددا .األكثر ارتيادا .ال مكان
لهم بعد العمل للترفيه إالها .وال حديث لهم إال عن السمسرة حول أخبار...أحداث...
معظمها لن يتأكد .محورها تلك المتعلقة باألجرة .بالترقية .وبحركة النقل .حديثهم عن
السياسة ال يخرج عما تمليه وسائل اإلعالم الرسمية .لكنهم يقبلون عن الشائعة
ويرجونها»(.)3
والمالحظ على الزمن الوقائعي لهذه الرواية ارتباطه بتشريح الشخصيات الذي يحمل
في طياته «غاية تهدف إلى الكشف عن خبايا الزمن السياسي ووضعه تحت األضواء
الكاشفة التي كان زمن الخلق الجديد يبثها بين أركان وزوايا الواقع قصد قراءة وفهم الذات
الجزائرية انطالقا من مفهوم الواقع الداخلي المنهمر وسط الذاكرة والبيئة الشعبيتين ،والرافض
للدعاية واالنتماء غير الشرعيين»(.)4

( -)1زمن النمرود :ص(.)33
( -)2بشير بويجرة محمد :بنية الزمن في الخطاب الروائي الجزائري ( ،)3181 -3171ص(.)311
( -)3زمن النمرود :ص(.)33

(-)4بشير بويجرة محمد :بنية الزمن في الخطاب الروائي الجزائري ( ،)3181 -3171ص(.)311
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أما رواية "ذاك الحنين" فصورت لنا وضع البالد بعد سقوط االشتراكية فيها وتسلم
الرأسماليين واالنتهازيين لمقاليد السلطة والتي من خاللها عاثوا في الوطن فسادا «فيق أر في
الطريق يقينا أن البالد تعلم تصريف الكنود في زمن يسرى إلى القبح يؤاكل رصاص تلك
المرايا منذئذ راودته فكرة استحضار وجوه يحدس فيها ش ار مدرجا بالقدر الكافي سحقه حشرة،
لعكسها عارية كما ولدت النساء والرجال ،ثم نفخ الحرارة فيها فتحول شاشات تبث الوضعيات
الخفية في كثير من الديار ذات الشبهة ،وفي المقرات الموسومة بالعهر وفي اإلدارات التي
ينخرها كسل أولئك الموظفات ،ويشوش نظامها منامل مما قتلته اليد الهاللية ،)1(»...هذه
األخيرة تمكنت وفي فترة وجيزة من الزمن من القضاء على كل معالم بالد العزة والنخوة
والقوة ،فـ«الرجلة ضاعت ،وفقدت السيدة ديار عزها ،وخسرت أشجارها ،ولم عليها غيار
القبلي ،وهجم على فضائها فلول مما صنعت تلك اليد فباد حسنها وجميع معالم تالفيف
ذاكرتها تلقت.)2(»...
لقد عمل هؤالء المسؤولون الجدد على االحتيال على المواطن وخداعه وغشه في كل
شيء «...خلطت و ازرة التجارة القهوة المستوردة من الدرجة الثالثة ،بالشعير والخرطان،
وبأنواع من أغذية األنعام .أما خلطها بالحمص فتسميم مغرض ضد ديوان الحبوب لصالح
بائعي الكرنتيكة  ،وبقي أن يجرب نوى التمر والعنب المعصور نبيذا ،فحتى هذا النوى صار
أهل السهوب يستعملونه وقودا؟ علفا؟ سمادا؟ أكال؟ تجريب زق الدجاج سيلحق .واإلشهار
في القناة الوحيدة يموه وينصح بتردد مفضوح الفالحين باستعماله سمادا إلخصاب أراضيهم.
والجفاف؟ قبلي البالد يحرق األخضر ويأكل اليابس.)3(»...
ومن الصور التي تؤكد على عدم ن ازهة هؤالء في التسيير وسعيهم وراء تخريب اقتصاد
البالد منح القروض البنكية ألشخاص لم يستغلوها في اإلطار الذي تم فيه منحهم إياها من
أجل استثمارها في مشاريع تخدم الوطن والمواطن ،ألنه وبكل بساطة كان همهم الوحيد هو
( -)1ذاك الحنين :ص(.)31
( -)2المصدر نفسه :ص(.)11
( -)3المصدر نفسه :ص(.)35
- 152 -

الحصول على الرشوة وليس متابعة وفحص ملفات المستفيدين «لعل الذين حصدوا ريح بني
هالل هم موظفو البنوك الذين فقدوا أي مصداقية في كونهم جنتلمانات تشع من عيونهم رهبة
المال وسحر التبر ،ألن بريق السلفية جرفهم إلى العادي من المعامالت حتى صار البنك ال
يختلف عن أي إدارة فاحشة السمعة .وأما ما يشاع عن بنك التنمية فشيء يصعب تصديقه
من هول حقيقته ،فنسب االرتشاء تراوحت بين الخمسة وبين العشرة في المئة من قيمة مبلغ
السلفية ،هذه قصتها الرقابة.)1(»...
ومما يحيل أيضا على التحول في فترة الثمانينيات االستيالء على العقارات العمومية
من طرف المسؤولين ومنح بعضها ألقربائهم وأصدقائهم «لم يلتفت إلى البلدية فقد صدقت
نبوءته في السرطانات التي دمرت عقارها وبالت على مجدها .أما القسمة فقد هاله أمر
تحررها حتى ضاعت في مقرها الجهات األربع واختلط يمينها بيسارها ووسطها بطرفيها
األقصيين ،ولعب فيها بوبي ولد فوكس.)2(»...
وبفعل هذه السياسة المتعمدة تحولت حياة الرعية إلى انتكاسة وتعاسة ،فال شيء في
البالد أصبح يدعو إلى الفرح واألمل بمستقبل مشرق «هنا كانت القشدة ،وكانت اللعب
والدمى المتحركة ،وكان المساء وكان الزوال وكانت العطلة وكان الفرح ،وهنا كانت صبايا
جيل الستين ،بعد عشرين سنين ،ينساق إلى الحزن تباعا ،إلى الغربة ،إلى قفر القلب ،إلى
تعاسة الروح ،يكرع من نبع اإلهانة ،ويقتات من مغمس الغصة ،شبابا كانوا يعشقون ،أو
يهجرون ،أو يعلقون حباال ،وصبايا كن يعشقن أو يشربن الجافيل .وكان كل شيء مجلال
بقدسية الشرف ،حتى الخطيئة»(.)3
إن الحسد والغلة وعدم اإلحساس بالوطنية هو الذي أدى بهؤالء المتغطرسين إلى
ارتكاب حماقاتهم ضد أبناء وطنهم فـ«مما دبج بوحباكة أن أهل البالد من غير المؤمنين
التائبين ،ومن الحشاشين الطوايسية ال يفجرون غير العيون الحاسدة برغم جميع الخامسات،
( -)1ذاك الحنين :ص(.)31
( -)2المصدر نفسه :ص(.)35
( -)3المصدر نفسه :ص(.)53
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وال يرعون غير األلسنة القاطعة النفاثة ،فهم ال يحملون في قلوبهم الحرجة غير الحقد
والتعاسة والشقاوة»( ،)1والكراهية وحب الذات ونكران اآلخر.
وفي األخير نلحظ بأن الزمن الوقائعي في رواية "ذاك الحنين" ارتبط بالتحول السياسي
ا لمتسارع في الجزائر من االشتراكية نحو الرأسمالية غير المقننة التي فتحت المجال
لالنتهازيين باالستحواذ على اإلدارات والمؤسسات ،ومن ثمة النهب واالختالس واحتقار
البسطاء مما جعل اقتصاد البالد في تراجع رهيب ،وكل هذا تم تمثيله بالجدلية القائمة بين
الشمس والقمر ،فأ صبح الجزائري ال يعرف في أي زمن هو يعيش بعد أن كان ينعم بخيرات
وطنه.
وبخصوص رواية "تماسخت" فالزمن الوقائعي فيها ارتبط بفترة التسعينيات التي عرفت
فيها البالد اضطرابا أمنيا «-الوضع األمني متدهور وفرنسا تشدد إجراءات منح التأشيرة.
 مئات اآلالف يكونون متأهبين للمغادرة ،بعض المسؤولين الكبار يكونون رحلوا عائالتهمإلى الخارج.
 أعرف محامين وأطباء ومهندسين ورجال إعالم وجامعيين قد غادروا فعال. المتزوجين بفرنسيات خاصة... األخبار تتحدث عن حركة عبور غير عادية على الحدود الغربية والشرقية... العالم كله مرجوج ،وكل يطلب العافية ،المهم»( ،)2والنجاة من الموت الذي أصبح قد ارمحتما.
إن حالة الخوف والرعب هذه كان سببها اإلرهابيون الذين قرروا الحرب على المواطن
والنظام « تذكر الجريدة التي اشتراها من كشك المحطة فنسيها ،حيث تناول قهوة من هول ما
حمل صدرها بالبنط الغليظ ،يضغط الصورة المؤطرة لرأس فتاة مشلوحة الرقبة ،ال شيء
يردع مجانين ربهم ،وفي الفرعي :أختان تذبحان-سهام ست عشرة سنة ،ونصيرة عشرون
سنة ،ألنهما أبتا زواج المتعة .وال شيء عن أبويهما المختطفين ليلة الجمعة .هجوم قوات
( -)1ذاك الحنين :ص(.)31
( -)2تماسخت :ص(.)33
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األمن متواصل .أمير مجموعة المنطقة وخمسة عشر آخرون يتم القضاء عليهم»( .)1وهكذا
أصبحت البالد مقبلة على الحرب األهلية ،فالسلطة دعت إلى التجنيد من أجل الوقوف في
وجه هؤالء « وفوق ذاك كم صبح لطمته مونشات صحف الرباط :الحرب األهلية في الجزائر
تدق طبولها ،الدعوة إلى التجنيد والمقاومة المسلحة مستمرة»

()2

من أجل القضاء على من

يهددون سالمة وأمن البالد.
وبالمقابل سعى اإلرهابيون إلى جمع األموال من المواطنين بغية تقوية صفوفهم «...
وغادره كما جاء بتوقيعة الخطوة نفسها يسل انتباهه ،يمغنطه إلى أن غاب وسط بقية الركاب
المحشورين على الجانب المحاذي للجبل ،حيث مسلحون آخرون يجمعون األموال والحلي
والمؤونة وسط صمت رصاصي شقته صرخة أحدهم رجرج الفضاء بلعلعة من رشاشه معتليا
شفير القاطرة»( .)3كما عملوا في المساجد الجامعات وأحياء المدن وفي القرى واإلذاعات
المحلية على نشر أفكارهم من أجل كسب أكبر عدد ممكن من المواطنين في صفوفهم
وتخويف أعدائهم «فانهمر ا لسيل الجنوبي يجرف في طريقه هياكل اللجان الطالبية ويخرق
فضاءات نشطائها ملصقات ومعارض واشهارات ويحتل إذاعاتها المحلية لبث أناشيد الحقد
والوعيد على أنقاض أغنية الخبز والورد الموعود ،يثخنون ويشردون بقايا رؤوس الشيطان
األخرس ،كما يخطبون في الكتائب القادمة من األرياف ،ومن األحياء الفقيرة والتي عسكروها
في األحياء الجامعية وسلحوها شواقير وسيوفا وخناجر للزناة وأحماضا محرقة للعاهرات من
الطلبة والطالبات ،)4(»...معلنين الحرب على أجهزة النظام المدنية والعسكرية وعلى كل من
يخالف فكرهم واصفين إياهم بالطاغوت.
وكانت بداية جرائمهم تمثلت في قتل صوت الحق الممثل في الصحفيين على اعتبار
أنهم يترصدون كل صغيرة وكبيرة تخصهم ،ويقومن بنشرها أو إذاعتها «منذ يومين أو ثالثة
( -)1تماسخت :ص(.)31
( -)2المصدر نفسه :ص(.)81
( -)3المصدر نفسه :ص(.)13
( -)4المصدر نفسه :ص(.)11
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كان التقى صديقه اآلخر ،الكاتب الصحفي يذكر أنه أنجته معجزة هو وحده يقدر العظمة
ويخشع للعناية اإللهية بعد أن اخترقت قفاه رصاصتا حقد لحظة استراحة في رحبة الحكومة
بين الجيران .أثر الجرح يكاد يعطل في حنجرته صوته القادم من صدر مفعم حياة وايمانا...
الجزائر وجدت من أجلنا فهي ال تركع وال تسلم لنهاية مظلمة ،ألن قلبها ممون بدم
الشهادة»(.)1
كما لم يسلم المسؤولون الساميون في الدولة من بطشهم ،إذ «أعلنت مصالح األمن
الجزائرية أن قواتها قضت على منفذ عملية اغتيال رئيس الحكومة األسبق ومدير التلفزيون
كما قضت على ثالثة من أعوانه .)2(»...وحتى من كانوا يدافعون عن حقوق اإلنسان كانوا
هم أيضا عرضة لبطشهم «قبل أن تعلن وكالة األنباء الجزائرية أنه تم اليوم اغتيال رئيس
الرابطة الجزائرية لحقوق اإلنسان رميا بالرصاص في مكتبه بمسدسات كاتمة ،كي يمنع
سقوطه جديدا إلى غور فزععه ينزع في دمه هوسا.)3(»...
ولم تقتصر جرائمهم عند هذا الحد ،بل اتسعت دائرتها لتطال الشعراء «يستعيده ليل
وهران خميسا كان مساؤه ترفلها بالغضب لذلك الحداد األزرق على شاعرها المغتال
فانسكنت شوارعها بعواء الفراغ وانحزنت أرصفتها بنشيج الصمت»

()4

حزنا على من قدم

حياته قربانا للكادحين والرعاة والصعاليك .كما قاموا أيضا بتصفية اإلطارات الجامعية
المناوئة ألفكارهم «...تم اليوم اغتيال عميد جامعة العلوم والتكنولوجية في باب الزوار من
طرف مسلحين حين كان يخرج من بيته صباحا»(.)5
ومن الصور الدالة أيضا على فضاعة وحشية اإلرهاب آنذاك قتل األبرياء بال رحمة
«وفي زاوية ما أو شارع أو مقبرة أو ساحة أو مقهى يكز أسنانه منتظ ار غفل الضحية ليغرز
فيها األنياب والمخالب مجتثا من صدرها القلب يحمله في كفه عربون امتثال ألمير ليوقع له
( -)1تماسخت :ص(.)311
( -)2المصدر نفسه :ص(.)13
( -)3المصدر نفسه :ص(.)331
( -)4المصدر نفسه :ص(.)11

( -)5المصدر نفسه :ص(.)311
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صك عبور إلى جنة إله غير رب العالمين .تسمع المذيعة تقول تجاوزت فظاعة التنكيل
بالجثث كل وصف في المجزرة التي لم يسبق لها مثيل.)1(»...
ولكي يعزلوا البالد عن العالم ويبينوا للنظام الحاكم فرض سيطرتهم عليها فإنهم عمدوا
على إبادة األجانب المتواجدين بها «وفي غرفته دفق كأسا من النبيذ على آخر بيان لمصالح
وزارة الخارجية يعلن أن وزير الصحة صحب جثمانات اإليطاليين السبعة الذين اغتيلوا ذبحا
في الساعات األولى من صباح الخميس في باخرتهم المحملة قمحا الراسية في ميناء
جيجل»(.)2
ويعتبر رجل األمن العدو اللدود والطاغوت األكبر بالنسبة لهم كونه هو من يتصدى
لهم ويقوم بحماية وأمن وسالمة المسؤولين والمواطنين «ال تأخذكم أرفة بمن يحمل على رأسه
قبعة أو خوذة قتال أقتلوه ،وولدا له التذروه .حريمه سبي وبناته غنيمة .فأما المسكن فهدما
والزرع فحرقا والمنشأة فتدمي ار .إنكم إنما بدم الطاغوت وأتباعه ومتاعهم تتقربون إلى اهلل وبه
تتفيحون لكم ظال يوم القيامة»(.)3
هكذا كانت صورة الجزائر في التسعينيات قاتمة ال شيء يحيل إلى استمرار الحياة
فيها ،وهذا بفعل ما ارتكبه اإلرهاب فيها من جرائم شنيعة.
وأخي ار يتجلى الزمن الوقائعي في رواية "الموت في وهران" في تصوير ما آلت إليه
األوضاع في مدينة وهران كأنموذج عن الجزائر عامة بعد فترة التسعينيات ،هذه المرحلة
التي اتسمت بالمعاناة من الفقر ،والتي تمثلها في الرواية "أم هواري" التي لم تجد من
يساعدها فقررت الخروج للعمل ل سد مستلزمات أسرتها الصغيرة ،ورغم حصولها على منصب
شغل فهي لم تتمكن من العيش في منزل منفرد خاص بها إال بعد مرور مدة من الزمن،
فالجماعة اإلسالمية هي التي ضمنت لها ذلك «أذكر هذا ،ألن حنين طفولتي ال يزال
يهصرني إلى مدرستي األولى في حين اللوز (ليزامنديي ،سابقا) حيث كنا نسكن بالكراء في
( -)1تماسخت :ص(.)318
( -)2المصدر نفسه :ص(.)331
( -)3المصدر نفسه :ص(.)11
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حوش مشترك قبل انتقالنا إلى بناية ،أقمنا في غرفتين منها مطبخ وحمام في الطابق السفلي،
واقعة في حي سيدي الحسني (صناناس ،سابقا)»( .)1ولما مرضت لم يكن لديها ما يكفيها
من مال في حالة الضرورة ،لذلك طلبت من ابنها "هواري" االتصال بمدير عملها إن اقتضى
األمر « فكل ما أطاقته أمي ،في لحظة من لحظات إقامتها من غيبوبتها ،أنها همست لي
بأن أجد في درج صوان غرفة نومها مبلغا ماليا للضرورة...نطقت بصفاء ،لم أعهده في
ح نجرتها منذ مهواها إلى قاع اعتاللها ،أن السيد عاشور بونعايم مدير عملها كان معها
عادال وسخيا ،وأنه لن يرفض لي شيئا إن أنا قصدته»( ،)2ألنه ال يوجد غيره من سيساعدها،
فحتى "عبدقا النقريطو" جار "هواري" وصديقه الوحيد كان هو اآلخر فقير جدا «فإن عبدقا
النقريطو كما كنت اكتشفته ،لم يكن سوى عامل تقني في مسرح وهران يتقاضى راتبا زهيدا
غير منتظم لم يكن يكفيه هو وزوجته وابنته إتمام شهر على الخبز والحليب»(.)3
وعقب وفاتها لم تترك سوى صندوق معدني يحوي أشياء بسيطة «صبيحة أربعينية
أمي ،كنت ،وبما يوجبه اللطف تجاه إرث مبجل وضعت صندوقها المعدني فوق طاولة
البهو ...لما فتحت ،غمرني انبعاث غريب كان من رائحة عود القرنفل المنثور ومن بقية
عطر قديم من قارورتين صغيرتين هما من تذكارات جدتي ،ليس غيرها ،فقوارير عطور أمي
كان المعروض منها فوق صوان غرفة نومها أصغر حجما وأقل مما كان على مرفع حمامنا
المشترك .وكانت كلها من مستخلصات طبيعية بال كحول»( ،)4باإلضافة إلى مالبسها
وبعض الحلي التي اشتراها لها زوجها «إلى اليوم ما فتحت خزنة أمي على مالبسها الداخلية
المستعملة منها خاصة ،ألني ،كنت سلمت غيرها وأحذيتها إلى عبدقا النقريطو لزوجته ،إال
استيقظت لي منها رائحة جسدها ،مثلها مثل طقمها من الذهب الخالص :أساور من نوع
وحزم ،مرتبة ،فوق خمار وردي»(.)5
مسيبعات وسلسلة رقبة وخواتم وأقراط ا
( -)1الموت في وهران :ص(.)31
( -)2المصدر نفسه :ص(.)18
( -)3المصدر نفسه :ص(.)13
( -)4المصدر نفسه :ص(.)51
( -)5المصدر نفسه :ص(.)51
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إضافة إلى الفقر نجد االنحالل الخلقي يسيطر على الرواية ،فسبب وفاة والدة "هواري"
"وهيبة بوذراع" يعود أساسا إلى ممارستها للزناء ،فكان نتيجته إصابتها بداء فقدان المناعة
المكتسبة «فقد كان للطبيب أن أضاف ،ببرودة ،ناظ ار إلى الكشف بين يديه ،أن فيروس
نقص المناعة البشرية هو السبب ،وأن تدميره بلغ مستوى نهائيا»(.)1
وتظهر أيضا في الرواية صورة صاحبة االسم المستعار "حسنية" التي غادرت المنزل
بال رجعة رافضة فكرة إرغامها على الزواج من "عبد الجبار معموري" الذي حاول والدها
فرضه عليها للتخلص منها طاعة ألوامر زوجته الجديدة بعد وفاة أمها ،وكانت نهايتها أن
لحقها خطيبها المزعوم إلى الجامعة في وهران مدعيا بأنه تاب وسيتركها تكمل دراستها،
داعيا إياها إلى شقتهما التي سيقيمان فيها ،وهناك قام بفعله الشنيع معها «وبعد أيام جاءها
ملتحيا ،مظه ار لها أ نه تاب والتزم ،في مماشاتها له ،أليام أخرى ،كان يفتي لها في أنه يجب
على المرأة طاعة الرجل لدرجة أن ال تصوم إن هو لم يرخص لها بذلك ،وأن الضرب مباح
له لتأديبها...ودعاها إلى أن ترافقه لترى حيث سيقيمان...وكان البيت ألحد أقاربه الغائبين.
فثمة انقض عليها فصارعته...إلى أن خارت»( .)2وبذلك قضى على شرفها وحياتها
فأصبحت متشردة في المالهي مع أصدقاء السوء «وقدمت لي نفسها باسم حسنية ،طمأنتني،
في تدلل ،على أنها لم تأت لتسرقني أو لتفتح الطريق لغيرها االعتداء علي ،وبشقت لي
محفظتها...وقربتها عني .ووسعت الفتح ،فظهر لي مسدس ،من ضمن بعض أشيائها،
كبطاقة هوية وعلبة سجائر ومشط .وقالت لي إنها كانت تريد قتل كبابة النذل ،على ما
ألحقه بها ،لوال وجود خليط من شهود كانوا جميعا في حال عري سكارى مزطولين»( ،)3لتتخذ
بعدها من شقة "هواري" مكانا لها يأويها وكأنها زوجته «محنة حسنية ،قياسا إلى فواجعي أنا،
كانت أمر من أن تترجمها كلمات .إذ استرجع أوقات الفراغ معها في شقتي ،أجدني كنت
الطبيب النفساني برغم أنفي .كانت تلك هي اللحظات التي تنفتح لي فيها بألم على ماضيها؛
( -)1الموت في وهران :ص(.)11
( -)2المصدر نفسه :ص(.)73

( -)3المصدر نفسه :ص(.)38-37
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وفيما عداها غالبا ما حدثتني عن مستنقعات حياتها الليلية»( ،)1كعالقتها مع "نوار
مصمودي" الذي اكتشفت أنه «مدمن على االستمناء بواسطة المجالت الخاصة أو بمشاهدته
أفالم الخالعة ،فدب في صدرها بغضها له مذ أخبرها كيف عاش ألذ األوقات في تحقيق
نزواته مع محترفة للجنس .فأوهمته أنها تتفهمه "يومها ،نشبت تعاستي الحقيقية"»(.)2
كما يتجسد الفساد األخالقي أيضا في شخصية "عاشور بونعايم" المزدوج الوجه ،الذي
ألحق األذى بأم "هواري" إذ كان سببا مباش ار في وفاتها ،وذلك بممارسة الجنس معها ليحاول
بعدها التكفير عن ذنبه بعرض منصب شغل في شركته على ابن ضحيته ،ولم يكن هدفه
الحقيقي هو مديد المساعدة لـ"هواري" بقدر ما كان اقتناص ضحية أخرى مثل أمه «متوهما
أنه رأى فيما بدا له صمتا مني وهدوءا وصب ار ،إعالنا عن تقبيلي ذرائعه كلها ،ومجامالته
وتظرفه أيضا ،من غير أن يدرك ما بداخلي من غليان»( .)3فالمالحظ عليه أن ثراءه الفاحش
قد أعدم األمور اإليجابية في شخصه ،وأنه بالمال يشتري كل شيء.
والى جانب هؤالء جميعا تظهر أيضا شخصية "خصر البومة" ذو السوابق العدلية
المتميز ببطنه المنتفخ ورائحته القذرة الكريهة والذي سبق لـ"هواري" مشاجرته واسقاطه أرضا
«عرفت خصر البومة واحد من أولئك الذين تسبق أرجلهم كروشهم ،قفاه متدرجة ورقبته
غليظة .كان يقضي عقوبة السجن بثماني أعوام إلخالله بالحياء في حق قاصر وترويجه
محظورات»

()4

يمنع القانون بيعها واستهالكها.

ويعتبر بطل الرواية "هواري" الصورة الحية للزمن الوقائعي لهذه الرواية ،إذ اجتمع فيه
الفقر واالنحراف معا ،ولوال والدته لما تمكن من الوصول إلى الجامعة ،وال كان له حتى منزال
يأويه ،ألنه فقد والده وهو صبي صغير دون أن يترك له شيئا .وعلى الرغم من أن ظروف
الحياة كانت كلها ضده إال أنه كان بإمكانه أن يكون إراديا ومكافحا خاصة في دراسته ،وأن
( -)1الموت في وهران :ص(.)71
( -)2المصدر نفسه :ص(.)75
( -)3المصدر نفسه :ص(.)311
( -)4المصدر نفسه :ص(.)35
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يحس بمدى كفاح أمه من أجله ،لكنه على العكس من ذلك كان متسيبا في مختلف المراحل
الدراسية التي مر بها ،منتهيا به األمر إلى الطرد من الجامعة ،مسببا ألما كبي ار ألمه التي
كانت تأمل في أن يضمن مستقبله «سمعتها سألت ربها ماذا فعلت تحت سمائه حتى يتحرش
بها زمانها على ما كان بقي لها في دنياها :أنا...كان ذلك من بين ما كظمته لما أخبرتها أن
مجلس التأديب شطب اسمي من قائمة طلبة معهد الحقوق ،وأقر طردي من
الجامعة....واجهتني ،معاندة الوقفة .وبصرامة نبرتها ،كما كانت لوالدي يوم دفعني إلى داخل
المدرسة ،حصرت ظهري إلى جداري األخير" :هواري" أنا مريضة ،أنت الزم تفكر في
حياتك"»(.)1
ولم يقتصر تسيبه هذا في مجال الدراسة فقط ،بل تعداه إلى إقامة عالقات مع
أشخاص مجرمين منبوذين من المجتمع كـ "خصرو البومة" إضافة إلى إوائه في مسكنه
لـ"حسنية" التي ال يعرفها وارتكابه للمعاصي معها ،وارتياده معها فيما بعد للمالهي الليلية
ليصبح عربيدا «في الميلومان ،منتصف ليلة خمس ،كنت رددت في صمت ،مثل كثير من
الزبائن المنتشين...على نغم منفرد نوستالجي عباسي خالص من "راينا راي"...ولما كان ،بعد
استراحة ،رقم حسنية ،التي قدمها المنشط على أنها النجمة الساطعة ،قد آن ،أدرت ظهري
إلى الكونتوار نحو منصة وقوفها ،إلى يمينها عازف على األوكورديون والى شمالها آخر
على الفيولين وثالث خلفها على الباتري...رفعت لها كأسي ،أحس قلبها يتحطم ،فيما تهادي
زبائن الميلومان.)2(»...
وأخي ار انتهى به المطاف إلى دخول السجن ثالثة أشهر بتهمة قتل "حسنية" في منزله
«قبل أن يحضر أعوان الشرطة القضائية إلى البيت ،كما انتظرت نزولهم ألخذي من أجل
اإلفادة نظ ار إلى المعلومات التي قدمتها لمصالح المستشفى بعد أن أكدت لي الوفاة ،كنت
خبأت المسدس بين فاصلي المدفأة الغازية...فبناء على وجه االتهام...:تم النطق بالحكم

( -)1الموت في وهران :ص()11 -11
( -)2المصدر نفسه :ص(.)85 -81
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علي ثالثة أشهر حبسا نافذا وغرامة خمسمائة دينار ،)1(»...وهذا لعدم ثبوت األدلة في
ارتكابه للجريمة.
وفي النهاية يمكن القول بأن الزمن الوقائعي في هذه الرواية ارتبط بحالة الفراغ
والضياع التي عرفها مجتمعنا بعد الفترة الدموية التي نجم عنها تخليه عن قيمه التي كانت
تتحكم فيه وبروز االنحالل بمختلف مظاهره وأشكاله.
-2-1الزمن الفني :يتداخل في هذه الروايات الزمن بأنواعه الثالثة ،الماضي والحاضر
والمستقبل .والزمن الماضي في رواية "زمن النمرود" يحيل في مداه البعيد على جزائر
االستعمار ،وفي مداه القريب على جزائر االستقالل ،وبذلك فإن الماضي جزء إلى فترتين
لكل واحدة خصوصياتها ،فاألولى تعيدنا إلى الظلم الذي مارسه االستعمار الفرنسي،
وباألخص "الكولون" ضد أبناء الشعب الجزائري ،وذلك باغتصاب أراضيهم وجعلهم عبيدا
يخدمونه «آه "مارولي" سمعت عليه قالو :كولون كبير.
_ هذه األراضي كلها من هنا لسعيدة ،ومن هنا حتى "بالول"...كانت كلها له بالطيارة .كان
يسيرها .هذه األراضي لما كانت ملكه كانت تخرج الذهب...العرب كانت تخدم من الفج ـ ـ ـ ـ ــر
للمغرب.)2(»...
وورد في الرواية ذكر سنة ( )3111التي تمثل ذكر انعقاد المؤتمر اإلسالمي ومطالبة
الجزائريين بالعدالة والمساواة «إذا بغيتم الخير يعم والزوايا تكثر فرنسا تعمر حاربوا حاربوا
معنا "ابن باديس" جميع علمه كفر في عام ( )3111تحالف مع "ذري النمرود" وقادر يتحالف
مع الشيطان.)3(»...
كما ورد ذكر أحداث الثامن ماي التاريخية «أكثر من أربعمائة عامل ،البقية في
المصنع تقف على باب الوالية ،كانوا مروا مع أكبر شارع في المدين يهتفون ،قد تكون المرة

( -)1الموت في وهران :ص (.)11 -15
( -)2زمن النمرود :ص(.)11

( -)3المصدر نفسه :ص(.)11
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الثانية في تاريخ المدينة .لقد سبقتها هتافات (.)1(»)3115
واستمرت الرواية في عرض التاريخ الجزائري وخاصة فيما يتعلق بالثورة التحريرية،
فأعادت إلى ذهن القارئ بعض األحداث الهامة التي ألهبت فتيل الثورة الجزائرية في عام
( )3151ومشاركة الجزائريين في حرب الهند الصينية ،وما أحدثته من وقع داخل البالد
بإمكانية التخلص من العبودية «...كنا عشرة جزائريين دخلنا الحدود التونسية عزيمتي كانت
قوية ...االنتصار على االستعمار الفرنسي ما فارق مخي ،وكنت أحدث نفسي عسكر فرنسا
انهزم في الفيتنام...أعاله ما ينهزم في الجزائر...واالستعمار في العالم واحد يفهم لغة واحدة.
لغة النار والحديد»(.)2
باإلضافة إلى ذكر سنة ( )3158التي تمثل قمة التصعيد في الثورة الجزائرية مما
استدعى القيادة الفرنسية بزعامة "ديغول" إلى اإلسراع في محاولة امتصاص غضب
الجزائريين ،وذلك بالتوعد بإجراء إصالحات مستعجلة لصالح أبناء الشعب الجزائري.
أما فيما يخص الزمن الماضي في مداه القريب فإنه يحيلنا إلى جزائر االستقالل
وخاصة السبعينيات وما شهدته من تحوالت ،وهذا بالبدء في التخلي عن النظام االشتراكي،
وتبني الرأسمالية ،ويتجلى ذلك في الصورة التي رسمت لـ "الحاج عون اهلل" «...تكذب
وتقول :تحيا "الثورة االشتراكية" ،وفي نفسك تلعنها .وتلعن المؤمنين بها .تقول الرايس :وأنت
تحرف كالمه .تحاربه "السم في العسل".
تقول :جبهة التحرير كذا وكذا .وأنت مغلق أبوابها تحارب .وتطارد مناضيلها الصحاح.
تقول في التجمعات :المجد والخلود للشهداء .وأنت تأكل كل يوم حقوق أوالدهم وتدوس
قبورهم ،لو كان الشهداء من قبورهم قاموا .مثل الخاين حاكموك...ناس سعيد في تاريخها ما
عرفت الظلم مثل ظلمك»(.)3

( -)1زمن النمرود :ص(.)375
( -)2المصدر نفسه :ص(.)11
( -)3المصدر نفسه :ص(.)15
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وظهر هذا الظلم في الرواية بتفكيك نقابات العمال داخل مصنع الورق وطرد بعضهم
باإلضافة إلى الضغط على الفالحين بتكديس إنتاجهم من أجل التخلي عن خدمة األرض
وبالتالي بيعها واستغاللها من طرف أصحاب رؤوس األموال.
ويظهر الزمن الماضي في رواية "ذاك الحنين" على شاكلة رواية "زمن النمرود" ،فهو
مداه البعيد يعود بنا إلى حقبة االستعمار وفي مداه القريب إلى لمرحلة االستقالل ،وبذلك فإن
الماضي جزئ إلى شطرين ،األول يسبح بنا في ذكرى جزائر العبودية ،أين كان الجزائري
مغلوال معدوم الحرية ،وعلى الرغم من ذلك فقد صور هذا الماضي على أنه جميل يحمل
ذكريات الصبا الذي لم تمتد إليه أيادي الهالليين التي هي أكثر وحشية من الفرنسيين «ال
يدري بوحباكة متى غادرت اللقاليق إلى األبد .غابت مادلين واختفت كما يختفي وراء برج
واجهة دار البلدة بقي من شباك خامس أكثر صغرا ،تدهو ار تدهورا ،وفي أعلى البرج حيث
المدخل المسقوف فوقه منشب العلم ،بقية هالك من آثار صافرة إنذار كبيرة بعدة رؤوس
كالمحاقن تتلف تباعا ،وما عادت تعلن عن مواعيد اإلفطار في رمضان الحلو ،وال عن
حريق الغابات في أيام الصيف القائظة ،أو عن أيام الفرح في المناسبات الجميلة ،وقد بنى
عليها اللقالق البرهوش عشه قبل أن يختفي...متوقفا عند حدود أعلى الساعة الجدارية في
برج الواجهة ناحية الجنوب بين إثنين آخرين.)1(»...
كما تم اإلشارة إلى ذكر بعض المعالم األثرية للتواجد االستعماري الفرنسي في الجزائر،
والمتمثل في ساعة كبيرة بإحدى الساحات العمومية لمدينة سعيدة والتي نصبها أحد الضباط
الفرنسيين في جانفي من سنة ( .)3115هذه الساعة ربطت بالوضع الحالي للمدينة ،وكأن
الزمن لم يتغير ،بل ازداد سوءا عما كان عليه الحال رغم االستقالل «لم يفصل بين اليد
األولى واليد الثانية " هذه الساعة الشمسية الدقيقة أقامها السيد الفلكي كرافت الماكير قبطان
الجنود الفرنساويين برأي الحكيم ريم ،شيخ البلد...بناها عساكر الليجون النازلون بسعيدة
بفضل واعانة الحكام وضباط الجنود...
( -)1ذاك الحنين :ص(.)78-77
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سعيدة شهر رمضان إلى شهر ذو الحجة سنة ( )3151الهجرية"»(.)1
وهناك صورة أخرى تدل على أن الزمن بعد االستقالل يعبث بنا في التراجع والتخلف،
فبعد عشرين عاما من نيل الحرية يذكر "بوحباكة" بعد ذلك بعشر سنوات أنه سمح لألقدام
السوداء بدخول الجزائر وزيارة مدينة سعيدة ،رغم صدور قانون يمنعهم من ولوج التراب
الوطني ،وأنهم صدموا لما آل إليه وضع هذه المدينة «منذ عشرين عاما توقف إطالق النار،
ولكن متى صار الوقت بال وقت...وعن بوحباكة أشيع في بالصة الحيرة منذ عشر سنين أن
أحد السواح الفرنسيين من األقدام السود كسر المؤشر يوم زار البالد فمنع دخول البيت الذي
ولد فيه في الحي األخضر ،حيث جده تصور الساعة الشمسية وخطط بناء المزولة .ويوم
دار الدورات األربع ولم يحدد لها عالمة للباب توقف في جهتها الشرقية ،ظهره إلى شمس
ستار لالختالء ،وحالت جد ارنها
ا
الربيع...وغير بعيد بقايا دغال ورد تحولت منذ عشرين سنين
البيضاء المجدولة المرقومة ذات لون أصفر ضارب إلى السواد يفوح رائحة عطن تلتهم
رطوبته الخط الذي به اآلية حفرت من السورة التي يوم أملى عليه الطالب.)2(»...
أما في رواية "تماسخت" فتتسع دائرة الماضي لتشمل التاريخ اإلسالمي مضافا إليه فترة
االستعمار ،فسنوات السبعينات من االستقالل .ففيما يخص التاريخ اإلسالمي فكان
استحضاره من طرف الروائي للتدليل على أن ماضي أمتنا كان دمويا كما هو الحال عليه
اآلن «خمسة عشر قرنا من القتال الديني ضد اآلخر وضد الذات :ومن تأوير الحروب
المقدسة ،ومن اإلنزاف ،هناك في الخفاء .)3(»...هذا التاريخ يحفظ في ذاكرته قتل الخلفاء
الراشدين غد ار « من ذا الذي أوهمك أن السفك ال يرقي إلى بشاعة أسالفك ،وضرب لك مثال
بالثالثة الخلفاء الذين قتلوا غيلة وأبيدت عائلة آخرهم»(.)4

( -)1ذاك الحنين :ص(.)81
( -)2المصدر نفسه :ص(.)81
( -)3تماسخت :ص(.)315

( -)4المصدر نفسه :ص(.)318
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كما استدعى أيضا حادثة قتل الزبير بن العوام من طرف ابن جرموز ،وتحدي عمرو
بن العاص ألمير المؤمنين عمر بن الخطاب «ها قد تهاون الزبير ولم يلبس درعه وال ركب
فرسه وأصبح غاديا ،وها ابن جرموز يشير معه ،قد كفر على الدرع ،أي غطاه بثوبه...فلما
انتهى إلى وادي السباع استغفله فطعنه ثم رجع برأسه وسلبه...فقد ذكروا أن عم ار قال
ألميره :أتجبن عن خصمك ،و تتهمني في نصيحتي إليك؟ واهلل ألبارزن خصمك ولومت ألف
موتة في أول لقائه .فبارزه فطعنه الخصم فصرعه.)1(»...
ومن الصور الدالة أيضا على هذا الماضي مقتل أحد مشاهير الصوفية رائد القول
بالحلول واالتحاد الشيخ "الحسين بن المنصور الحالج" بعد سجنه ثمان سنوات ،وكان ذلك
بأمر من الوزير "أبو حامد بن العباس" بعد استشارة الفقهاء «وكان الوزير أبو حامد بعد
محاكمته الحالج حاول التنصل من تبعة إعدامه فألقى بهذه التبعة على عاتق الجميع .فقد
جمع الشهود والفقهاء الذين وافقوا على إعدامه...وأوعز إليهم أن يجتمعوا حول المكان الذي
صلب فيه وأن يصيحوا :نعم ،اقتله في قتله صالح المسلمين»( .)2ومن المعروف أنه بعد
قتله تم حرق جثته حتى يكون عبرة لمن وااله.
باإلضافة إلى ذلك وردت أيضا قصة مقتل "أبو الفتوح يحي بن حبش بن أميرك السهر
وردي" الملقب بـ "شهاب الدين" الباحث في أمور الدين والفلسفة والمنطق والحكمة ،والمعروف
بمذهب "حكمة اإلش ارق" .كانت نهايته بأمر من "صالح الدين" بعد اتهامه بفساد المعتقد،
والعتقاد "صالح الدين" بأنه ينسب الكفر البنه «استوقفني الشيخ وقال لي :انظر المقتول،
كذا يلقب يحي شهاب الدين السهر وردي ،وحيدا على ذلك السطح اختار موته عليه صوما.
فقلت :ولماذا يقتل صبرا؟ فقال :كي يهزم غرماءه الحاسدين والمفتين المأجورين .ثم جاء
البصير بن المعرة ليطعن في جهادهم بالعقل والحكمة ساخ ار»(.)3

( -)1تماسخت :ص(.)313
( -)2المصدر نفسه :ص(.)311
( -)3المصدر نفسه :ص(.)311
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ومما يحيل أيضا إلى ذلك الماضي الدموي ذكر ما ارتكبه من جرائم ثاني خلفاء بني
العباس "أبو جعفر المنصور" «ها أنت ترى بابه ال يخلو من مقتول إال في النادر فالقطع
الثالث المعلقة :الرأس ،الصدر ،الحوامل واألرجل جثمان رجل عارف...ال يحترم أحدا من
أهل العلم والصالح والشرف .فمن كان للقتل قتل ،ومن كان للعذاب عذب ،ومن كان
للضرب ضرب...فالرأس التي مررت بها في السوق معلقة هي ألخيه ولن تطرح إال بعد
ثالثة أيام .وفي يوم من أيام شؤمه قتل ثالثمائة رجل في ساعة واحدة ،وعذب شيخا فقي ار
وضرب عنقه ،كما قتل فقيهين من أهل السنة»(.)1
أما فيما يخص فترة االستعمار فقد ورد كيفية احتالل الجزائر عبر ميناء "سيدي فرج"
والمقاومة الشرسة التي واجهها الفرنسيون من طرف الجزائريين على الرغم من تواضع
عتادهم الحربي « احتفاء بروح سيدي فرج سكنت الشاطئ صد ار له موجا يسري في شرايين
كريم نبضا كأنفاس الفرسان رابطوا هنا في وجه من نزلوا هنا يشرسهم العدوان ويحركهم
الجوع ،ينسبك مسمعه وقع خيلهم وتغشي عينه أشرعة سفنهم المضروبة بالصليب ،فدمدمت
المدافع وفاحت رائح البارود ،ليال تسلل المشاة أتراكا ومورسيكيين ،برب ار وعربا وكروغليين
وترصوا معتصمين بعقدة شرف وطنهم»(.)2
وتواصل الرواية عرضها لماضي الجزائر باسترجاع صورة أول من دافع عليها "األمير
عبد القادر" الذي صار لمن بعده من الجزائريين رم از يحتذى به في مواصلة الكفاح والثورة
ضد الغزاة الفرنسيين «كنت رأيت تلك الشجرة في شارعه كأنها نبتت للتو باخضرار وشم أمي
على جبهتها وفي ذقنها وظاهر راحتيها وفي عقبيها العامرين ،يوم ساره األمير بكتاب تاركا
سيفه لدى أبي الذي لم يغمده سبع سنين.)3(»...
ويتوغل ماضي الرواية أكثر فيما ارتكبه االستعمار من جرائم ضد أبناء الشعب
الجزائري إبان الثورة المسلحة ،وهذا باسترجاع صورة السفاح "بيجار" الذي أزهق الكثير من
( -)1تماسخت :ص(.)315
( -)2المصدر نفسه :ص(.)317
( -)3المصدر نفسه :ص(.)13
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أرواح الجزائريين الطاهرة « دخل مع أمه المدينة تحت دخان نار الحرب ،وكان الشتاء
بصقيعية ثلجه ينهش كأنياب كلب مضور...وال الحقت االستخبارات الفرنسية أبي ،أما أخي
البكر فلم يقع في كمين كومندو بيجار عشية إيقاف الحرب.)1(»...
ويشكل ماضي جزائر السبعينيات جزءا هاما من أحداث الرواية ،وذلك بعرض مواقف
الرئيس الراحل "هواري بومدين" في حرب ( )3171ضد الصهاينة ،واحباط محاولة اعتداء
الرئيس المصري "أنور السادات" على ليبيا «هل أقدم زعيم أو نظام على بعض هذه
التضحية :استشهاد جزائريين من الجيش الوطني على أرض مصر وفلسطين ،توقيع الزعيم
صكا على بياض للسوفيات في حرب رمضان إلمداد الجبهة القومية باألسلحة المتطورة،
وردع الزعيم رئيس مصر المغتال عن محاولته االعتداء على ليبيا؟»( .)2كما ورد أيضا ذكر
مدى تعلق العمال والفالحين البسطاء وكذا المثقفين وطلبة الجامعات بشخص "هواري بمدين"
«فلم يطلب الفالحون المعدمون وال الخماسون المتهتكون أي ثورة .كانت نزوة زعيم غرست
في جنون مثقفين وحملها طلبة السبعينيات سف ار مخطوطا بالوهم الجميل ،ليس أكثر وال
أكبر .فلما مات الزعيم كانت فداحة العمر جحودا وفاجعة الوهم ردة»( ،)3فالمكاسب التي
تحققت في عهده بدأ التنازل عليها تدريجيا .وهذا الرجل الرمز أشارت الرواية صراحة إلى
أن وفاته لم تكن طبيعية وانما جاءت عن طريق الغدر «يوم غربت شمس الزعيم ،وعصرت،
وعصرت قلبه هفهفات شراعات عائد من مضيق كان ذات صيف سيعبره لوال أن خذلته
العناية فيصاب بالتسمم الغذائي وينزل كرها من الباخرة السوفياتية الراسية غير بعيد من
حيث يتفرج على حسرته ،ويحمل إلى المستشفى ليرقب من نافذة الطابق الرابع.)4(»...
باإلضافة إلى هذا كان لحادث ة توتر العالقات الجزائرية المغربية بسبب قضية الصحراء

( -)1تماسخت :ص(.)11
( -)2المصدر نفسه :ص(.)337
( -)3المصدر نفسه :ص(.)31 -31
( -)4المصدر نفسه :ص(.)11
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الغربية حضو ار في هذه الرواية خاصة عندما اتجه البطل "كريم" إلى المغرب «...وكان عبد
الحق دخل الكنيف ،وعاد ليواصل.
 تركت وهران بسبب كزينوفوبية رئيسكم في عام خمسة وسبعين لما تنبأت لحدوث ردالفعل ،فلم أنتظر أن أحوش وأشحن إلى الحدود»

()1

في النهاية يظهر أن نص هذه الرواية يحوي على الكثير من األحداث التاريخية ،وأن
االستشهاد بها إنما كان للتدليل فقط على أنها لم تكن مفصولة عن الماضي بل بنيت
أحداثها عليه.
وأخي ار نجد أن كل أحداث رواية "الموت في وهران" بنيت على الماضي الذي هو أيضا
ينقسم إلى بعيد يحيل إلى الثور المسلحة وآخر قريب يحيل إلى العشرية السوداء وما بعدها.
ففيما يخص األول فهو ال يحتل حي از كبي ار في النص ،بل كان مجرد ومضات فقط تدل على
استبسال الجزائريين وشجاعتهم ،فهذا "مصطفى" صديق جد "هواري" من أمه يحكي عن
كيفية قضائه على أحد الضباط الفرنسيين والدور الذي لعبته جدة "هواري" في حمايته «"هي
التي خبأتني فيها يوم قضيت على الكابتان"" ،صارم النبرة ":لم يكن غيري قادر على
الوصول إليه" ،ناق ار بظفر سبابته على عنق زجاجته" :كنت أرصد له حركة بعض
األشخاص ممن يشتبه في انتمائهم إلى الجبهة ،كان سي بوعتروس مسؤول تنظيمها السري
في المدينة ،قبل استشهاده ،يكيف لي طريقة نقلها .فهو الذي أوكل إلي مهمة أن أقترب من
الضابط.)2(»...
أما فيما يخص الماضي القريب فنجده يستوحذ على معظم أحداث الرواية خاصة
المتعلقة بحياة بطلها "هواري" بداية من دخوله المدرسة االبتدائية ألول مرة «ففي خريف ،مثل
هذا الخريف ،كنت بلغت ستة أعوام ،كان ذلك في سنة ( .)3113أذكر هذا ألن والدي معمر
الصفصاف كان هو الذي أوصلني أول مرة إلى مدرستي في حي اللوز (ليزامنديي،

( -)1تماسخت :ص(.)71

( -)2الموت في وهران :ص(.)318-317
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سابقا) ،)1(»...مرو ار بوفاة والده ،وتمرده في المتوسطة فالثانوية ،ثم طرده من الجامعة ،فذكر
مرض والدته ورحيلها لألبد ،وأخي ار دخوله للسجن وخروجه منه «فبناء على وجه االتهام...
ثم النطق بالحكم علي ثالثة أشهر حبسا نافذا وغرامة خمسمائة دينار...يوم خروجي من
السجن ،في صباح مشرق ،كان عبدقا النقريطو هو من القاني غير بعيد عن الباب.)2(»...
وهكذا فإن الزمن الماضي في "الموت في وهران" ارتبط بحالة ضياع بطلها وبمعاناته
في التكيف مع واقعه وانهزامه أمامه.
وفيما يتعلق بالزمن الحاضر فهو في "زمن النمرود" يبقى مهيمنا على عالمها وواقع
شخصياتها ،وهو «يمثل زمن التجربة والمعاناة ،ومن ثمة بؤرة األحداث ففيه تجد المناورات
وتحاك الدسائس بين الطائفتين المتصارعتين والمتنافستين في االنتخابات" ،ذرية النمرود"
و"ذرية الذئاب" وفيه تحدد مصائر الشخصيات ،ويحافظ بعضها على موقعه في السلطة
(الحاج عون اهلل والحاج الحرايري) ،ويفقد بعضها اآلخر ذلك الموقع ،وقد عجز عن المقاومة
والصمود (يزيد)  ،بينما ينتهي بعضها اآلخر إلى السجن نتيجة معارضته للسلطة ومقاومته
النحرافها وتعريته لها عن اآلخر (أمين ،ولد ربيعة ،هارون)»(.)3
أما عن رواية "ذاك الحنين" فحاضرها يدل على نهاية مدينة سعيدة بفعل تخريب "اليد
الهاللية" لها ،فالحياة أضحت فيها مستحيلة «ضاعت الرجلة ،وفقدت السيدة ديار عزها،
وخسرت أشجارها ،ولم عليها غبار القبلي ،وهجم على فضائها فلول ما صنعت تلك اليد فباد
حسنها ،وجميع معالم تالفيف ذاكرتها تلفت ،)4(»...والسبيل الوحيد للعيش هو الهجرة خارج
أسوارها.
ويتجلى الحاضر في رواية "تماسخت" في الوضعية المزرية التي صار عليها حال\ش
البالد بفعل الجرائم الوحشية التي ارتكبها اإلرهاب ،والتي نجم عنها محاولة المواطنين وأسر
( -)1الموت في وهران :ص(.)33
( -)2المصدر نفسه :ص(.)11
( -)3بوشوشة بن جمعة :اتجاهات الرواية في المغرب العربي.)317( ،
( -)4ذاك الحنين :ص(.)11
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المسؤولين النزوح إلى الدول المجاورة والهجرة إلى فرنسا ،والدول األوربية األخرى «-الوضع
األمني متدهور ،وفرنسا تشدد إجراءات منح التأشيرة.
 مئات اآلالف يكونون متأهبين للمغادرة ،بعض المسؤولين الكبار يكونون رحلوا عائالتهمإلى الخارج.
 أعرف محامين وأطباء ومهندسين ورجال إعالم وجامعيين قد غادروا فعال. المتزوجين بفرنسيات خاصة... األخبار تتحدث عن حركة عبور غير عادية على الحدود الغربية والشرقية. محنة! ولكن الحدود الغربية تختنق على ما يشاع... ولكن السلطات هناك لن تسمح بتوافد من ال مصلحة لها فيه»(.)1وهكذا أصبحت البالد على شفا الحرب الداخلية طرفيها أبناء الوطن الواحد «الحرب
األهلية في الجزائر تدق طبولها ،الدعوة إلى التجنيد والمقاومة المسلحة مستمرة»

()2

من أجل

القضاء على من يحاولون زعزعة أمنها واستق ارها.
وأخي ار نجد الحاضر في رواية "الموت في وهران" قد ارتبط بوضعية هواري بعد خروجه
من السجن ،فالحزن والكآبة ،والندم يسيطرون عليه مؤث ار تجنت إقامة عالقات مع الناس
«شيء مثل الحزن ،كالكآبة ،مثلهما معا ،يسيطر علي اآلن...حنيني يثور إلى أجواء
مدرستي الغائمة...وها إني أسمع ،كما غالبا ،رنة جرس باب جاري المقابل ،كأنه عندي .لم
يعد ذلك يثيرني .فمنذ عام كنت عطلت الجرس فاسترحت أيضا من إزعاج النساء...فإني لم
أعد أفتح الباب ألحد غير عبدقا النقريطو في أوقات نتواعد عليها لنخرج عشية الخميس إلى
بار التيتانيك ومنه إلى الكورنيش أو إلى الميلومان لنسهر»(.)3

( -)1تماسخت :ص(.)33
(  -)2المصدر نفسه :ص(.)81

( -)3الموت في وهران :ص(.)371 -373
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أما فيما يخص المستقبل فيظهر في رواية "زمن النمرود" من خالل الصراع بين
الطرفين المتعارضين من أجل الفوز باالنتخابات ،فلكل طرف طموحه الذي يسعى من ورائه
في هذه االقتراعات ،فـ"ذرية الذئاب" تعمل على مواصلة بسط نفوذها من أجل الحفاظ على
مصالحها «نصارح بعضنا ،بدأنا نتراجع اليوم بعد اليوم .أناقلتها :يوم تركنا "الحاج عون اهلل"
تشتت شملنا والرجلة ماتت فينا...في آخرك يازمان يجيء ولد ربيعة يقودني عن أنفي؟؟
 ما نفرط في مصالحنا يا سي "يازيد" .عدونا ما يرحمنا»(.)1إن شخصيات "ذرية الذئاب" في الرواية «يعيشون زمانا أحادي البعد يسير بهم في
اتجاه الخلف بال هوادة ،يعضد هذا الرأي ويبرهن على وجاهته ،وذلك االستعمال المتواتر من
طرفهم لتقنيات العودة إلى الماضي أو أشكال االستذكار المختلفة ،مما يحول الرواية إلى نوع
من الذاكرة التي تتولد فيها صور الماضي وتصبح جوابا على التطور التاريخي
المعاق.)2(»...
ومن األمثلة الدالة على ذلك حديث منسق القسمة عن والده «اهلل يرحمك يا بويا في
ذلك الكالم .كان "الحاج بوعالم" يملك السماء واألرض .أربع نساء .مائة ارع والخماسة في
أراضيه بال حساب .الكولون ما قدروا عليه .مزرعته ما ملكها ولد رومية وال خينتو.
 كان يركب عوده األدهم .ويسري ،كالبرق يطيح على الرعيان والخماسة .نظرة واحدةيعرف الناقص ما كان يسأل.
 حديثه كان السوط –عبد حرطاني ملكه أو ال سيدي الشيخ...-الراعي كان على ركبتيهيسجدد ويعطي ظهره ،ال كالم .ال آه .إذا تنهد طرده»( .)3وهذه الصورة تمثل الرغبة في
استمرار بسط السيادة والتسلط وال مجال للتنازل عن القمة والعيش مثل البسطاء من عامة
الشعب.
( -)1زمن النمرود :ص(.)313
( -)2حسن بحراوي :الرواية والواقع ،قراء في (زمن النمرود) ،مجلة آفاق ،ع( ،)3اتحاد كتاب المغرب ،الرباط ،المغرب،
( ،)3111ص(.)71

( -)3زمن النمرود :ص(.)15
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بالمقابل فإن المستقبل بالنسبة لـ"ذرية النمرود" يظهر في طموحهم في الفوز
باالنتخابات ،وبالتالي «تجاوز أخطاء الماضي واحداث القطيعة مع مخلفات االستعمار
وأذنابه ممن ال يزالوا أحياء يسعون ويؤثرون في الحياة السياسية للبالد»( ،)1فهم يعملون
جاهدين على ضرورة التغيير الجذري لكل هياكل الحزب «...حزبنا ينقصه التطهير والتجديد
والتدعيم .هذا الحزب يلزمه ثوار إيمانهم إيمان الشهداء بالحرية والعدالة .ما أخفي عليك...
الناس بدأت تنسى عهد الشهداء .هذه مصيبة .اهلل ال يبلينا.
 هذا الحق .االشتراكية يلزمها حزب ثوري .واال تعثرت التجربة .الثورة كما "البابور" فيالبحر الحزب الثوري هو قايدها»(.)2
ومن بين أشكال توظيف الزمن المرتبط بالمستقبل في هذه الرواية نجد الحلم الذي
« يشكل نوعا من الهروب من الواقع المعيش ،يسهم في تداخل الماضي بالحاضر بالمستقبل،
ويبرر ذلك ،ومن ثمة يقوم بتكسير النسق التقليدي للزمن فضال عن إسهامه في تعدد
الفضاءات وتداخلها وكشفه عن مدى تأزم الشخصيات ،وتداخل حدود الحقيقة والخيال في
الوقائع المروية إلى حد التماهي ،وتعدد مواقع الحلم في الرواية ،وكأنه يمثل أفق خالص من
وطأة معاناة الواقع»(.)3
ومن أمثلة ذلك قول "عوج الفم"« :أنا لو تعطى لي أربعة وعشرون ساعة من الحكم...
كما كل سراق سعيدة...كبارهم وصغارهم أفريها معاهم .أعرفهم واحدا واحدا»(.)4
أما المستقبل في رواية "ذاك الحنين" فيتنبأ له أن يكون مثل الماضي والحاضر ،بل
أكثر سوداوية بسبب عدم وجود مؤشرات تدل على مقاومة ودحر اليد الهاللية عن المدينة
« وال يقابله من البالد غير شحوبه مستقبال ،وفي صبحه إنما يوقظ جميع األحزان في جسده
المعروك بهباء تاريخه القصير عمر الفراش ،المفعم بأزمنة فرحه لحظة ربيع غادرت إلى
( -)1حسن بحراوي :الرواية والواقع ،قراء في (زمن النمرود) ،ص(.)71
( -)2زمن النمرود :ص(.)13
( -)3بوشوشة بن جمعة :اتجاهات الرواية في المغرب العربي ،ص(.)318
( -)4زمن النمرود :ص(.)51
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أبدها ،واليوم من أمسه في غده آيل إلى نهاية الحسرة والضياع ،يستجديه فيه ملل وغربة
وبقايا من تذكار ...وحدهم المجانين يتحسسون تجددهم في ما تخلفه حماقات الالحقين...
والالحقون لن يفتأوا باحثين عن ذاكرة لهم في رماد البالد يستنجدون بها على زمن توهم
يستطعمون نبث الضياع في أزقته المنهكة.)1(»...
وبخصوص الحلم في هذه الرواية فإنه ارتبط بـ"كروم العوام" الذي كان منبه ار بجمال
الفتيات األوربيات اللواتي كن في الجزائر أيام االستعمار العنا وجوده كما هو عليه متمنيا لو
أن والدته أنجبته مثل األبطال السينمائيين ،حتى يتمكن من جلب أنظار تلك الفتيات إليه
«وتذكر أن أمه لو توحمت على بطل سينمائي لولدته أشقر يلبس التبان ويتكلم الرومية كما
أوالد النصارى ،ولزاخ على أوالد السبنيول والطاليان والمالطيين ،ألنهم ينطقون الغين الفرنسية
كما ينطق العرب الراء.)2(»...
ويلوح المستقبل في رواية "تماسخت" بضبابيته من المجهول الذي ينتظر البطل "كريم"
بعودته إلى أرض وطنه ،فقد تكون خاتمته على أيدي اإلرهابيين ،مثل اللذين سبقوه «ومن
مطار هواري بومدين خرج كريم وحيدا إلى رصاصته ،ربما نحو خنجره ،وقد يكون سرطانه،
يقطع طريقه إلى وهران يطويه السؤال ،أين الضال ،المهدي؟ ترددت في أن تجهز على
الميئوس من جرحه ،إذ لم تواجهني بحقيقتي العارية المخجلة ،تبغي تأثيث ما نهبه الدمار
عن مملكة أحالمنا الضائعة بتذكارات...ها إني أفتح النافذة ،أقف لحظة ضمن إطارها.
هناك في األفق خيوط صبح تلوح ولكن بلون دمي»(.)3
ويظهر الحلم في هذه الرواية في محاولة تأكيد "كريم" على رجولته التي افتقدها بفعل
خوفه ،معلنا أمام المرآة بأنه سيصمد في وجهه اإلرهاب «...محتسيا جرعة ثانية متنفسا
نشوة افتخار ،ملوحا بشارة انتصار ،ال يدري ما الذي هزم ،وزحزح الكرسي إلى الوراء
محلحال خيط الميكرو خلفه ،محدقا في المرآة ،ضاغطا برجله تردده :يا وحش لن تقتلني بعد
( -)1ذاك الحنين :ص(.)51 -11
( -)2المصدر نفسه :ص(.)17
( -)3تماسخت :ص(.)351
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اليوم ،أبدا ،فلست أرنبا داجنا بتلك األذنين»( .)1لكن الحقيقة كانت عكس ذلك إذ فر هاربا
إلى تونس مرة أخرى خوفا من الموت.
وأخي ار يظهر المستقبل في رواية "الموت في وهران" أكثر غموضا أمام المصير
المجهول الذي ينتظر بطلها "هواري" بعد أن فقد أهدافه في الحياة ،فهو ال يدري ما سيفعله
« فاليوم يوم يأخذ فيه الزمن من عمري عامي الرابع والعشرين ،من غير أن أدري إن كان
سيمهلني قليال ،كما أنا من الرزمة أمامي أخذت هذه الورقة األخيرة ،مثل األولى منذ عام
بالضبط ،ألضيفها بعد حين إلى المسودة وأضع القلم»(.)2
أما الحلم في هذه الرواية فقد ارتبط بـ "بختة الشرقي" اإلنسانة الوحيدة التي بقيت
لـ"هواري" بعد رحيل والدته وخروجه من السجن والتي يشعر بالراحة في ظل وجودها معه
« فإنه شغلني ،حد أن شعرت أني لم أحتفظ بجملة واحدة من قراءاتي عشرات الصفحات ،إن
كنت سأجد بختة الشرقي في انتظاري...فقد كنت وقفت على رصيف النزول...كأني أراها
اآلن ،لوقفتها الثابتة كما في حال استعداد .كانت بشعر أسود مسرح إلى أسفل على كثفيها،
في بدلة بنفسجية استوعبت تفاصيل جسدها القويم .)3(»...لكن توهمه هذا كان مخطئا،
فالسيدة التي كانت بانتظاره لم تكن سوى سكريتيرة والد "بختة الشرقي".
-3-1الزمن النفسي :يظهر الزمن النفسي في رواية "زمن النمرود" في الموقف الذي اتخذته
"ذري النمرود" من "ذرية الذئاب" انطالقا من ماضيها الحافل في الدفاع عن هذا الوطن،
وانقاذه من االستعمار الذي ارتكب أبشع الجرائم في حق الجزائريين «غلة االستقالل ما
ذقناها ياخويا "المسعودي"...أنا قلبي دود .والحالة طالت .أغنياء وقتنا اليوم...كيف كانوا قبل
االستقالل؟؟ من أين جاتهم األموال؟؟ ليلة القدر؟؟ االستقالل أغناهم؟؟
عاله أنت تبقى دائما تكسب من عرق أكتافك؟ عاله أنا كذلك؟ عاله كل الناس مثلي مثلك،
ربي كتب علينا؟ ال حاشا.
( -)1تماسخت :ص(.)31
( -)2الموت في وهران :ص(.)31
( -)3المصدر نفسه :ص(.)371
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عاله "يزيد" وأمثاله يزيد مالهم؟؟ عاله ناس ما تلحق قوت يومها؟؟ عاله جاهدت أنت .وعاله
مات الشهداء؟؟...يا "لد ربيعة" يا خويا همك هو همي ،ومثلنا أعطى ربي الخير...قلبك
كماقلبي حام ،لكن نحب الخير للناس...نحن وأمثالنا موجودون ونبقى ما دام المرض والقهر
والجوع»(.)1
إن هذه الصورة ما هي إال تعبير عن سخط "النمروديين" عن الوضع الذي آلت إليه
مدينتهم نتيجة االختالس والتهميش ،األمر الذي أدى بهم إلى الصراخ «يا الجزائر يا أم
الفقراء ،متى يخرج "حديدوان باب الحديد"؟؟ وينقذك من األغوال»( .)2وهذا يؤكد مدى حجم
معاناة الجزائري الذي حقق االستقالل ولم ينعم بخيرات بالده التي استحوذ عليها
االستغالليون.
أما الزمن النفسي بالنسبة لـ"ذرية الذئاب" فيظهر في سعيها لمحاربة الديمقراطية عن
طريق تزوير االنتخابات للحفاظ على مصالحها «إذا طبقت الديمقراطية كما تسمى كانت
المصيبة...واجب قولها...
 بالسيف علينا ...يلزمنا تحضير قاعدة واسعة من المناضلين... المال يصنع الطريق في البحر...وأنا وعدتكم وما كذبت...القسمة باق فيها .بالمال بالجاهأو...بالقوة .نهايتي تكون نهايتكم .أفهموا.)3(»...
ويتجلى هذا النوع من الزمن في رواية "ذاك الحنين" في حسرة أبطالها على ما آل إليه
وضع مدينتهم بفعل الهالليين المخربين والمفسدين «سيدتي من أين جاء هؤالء الذين بسطوا
عليك سطوتهم مرة واحدة؟ فالذت بصمت المقهور تقيم كيف تزيح عنها غشاوة القبلي ،وقد
أسقط هو أيضا أن يسألها كيف ترضى كما تقبل واحدة "فم عود" أن يراودها هزية جدد فقدوا
شرف الرجلة ...ضاعت الرجلة وفقدت السيدة ديار عزها ،وخسرت أشجارها ،ولم عليها غبار

( -)1زمن النمرود :ص(.)11
( -)2المصدر نفسه :ص(.)73

( -)3المصدر نفسه :ص(.)311
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القبلي...فباد حسنها...وكل أغراسها تحتحتت .الغاشي يا سيدتي الغاشي»( .)1ليعم الحزن
فيها ويبسط سطوته عليها «حزم الفرح أمتعته من ساحات البالد وكنس بقاياه قلبي أهوج
حارق ،ال يغادرها إال كما يترك أهل القبيلة مضارب جد أو لموا له الوعدة السنوية»(.)2
وهكذا يصبح أمر فراقها محتوما ألن الحياة فيها أصبحت مستحيلة «السماء والصدر يا
حضار من اآلالم مرضوص ،كما ربيع هذا البالد في القبلي غارق ،القلب معصور كما
الشمس غايبة ،وعروق الدم فيها األحزان تسقي الهبة ،والقضاء اآلتي هوال من خلق السهوب
ترتهن له الخضرة الباقي في قلب أم أتراسا دون أتراس ذاك الحنين كيال تحرق تلك اليد ما
في القلب يتبقى.
 أنا ذاهب ،أنت راحل ،دمرتنا حماقات البشر»( ،)3الذين ال تهمهم سوى مصالحهمالشخصية فقط.
أما الزمن النفسي في رواية "تماسخت" فقد ارتبط بوقع صدمة "كريم" على حال البالد
التي أصبحت وك ار للخوف والرعب والجرم ،فكل الشعارات الداعية لألخوة والعدالة والمساواة
وللحرية في التعبير أصبحت ضرب من الماضي وشيء من الوهم والخيال «كل شيء يحسه
صار وراءه إلى األبد ،فما أسوار مملكة أو هامه في الحرية والعدل والتسامح سوى أنقاض
طوحتها عاصفة الرعب والرهبوت ،وعرته من زكاة النفس ،وسوت له ركنا ال يرى منه إال ما
يحدث لآلخرين ،ومدت له جناح الحياد ،حتى إذا آنس أمنا وتوكل انتصبت في طريقه
الفضيحة شارات تقبسها أمامه كل خطوة من خطواته خيبة على خيبة.)4(»...
وأمام هذا الواقع المفزع المؤلم لم يبق أمام "كريم" سوى البكاء ألنه ليس بوسعه أن يفعل
شيئا «كم وجد البكاء يجدر به! يحس نفسه أول مرة مساف ار في جوف أفعى ،لوال خوفه
شماتة الدمعة الموصوفة في عينين لم يفتأ يصقل نظراتهما كيال يترسب عليها أي إشفاق أو
( -)1ذاك الحنين :ص(.)11
( -)2المصدر نفسه :ص(.)311
( -)3المصدر نفسه :ص(.)311
( -)4تماسخت :ص(.)38
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ترسو فيهما راية تعاطف كاذب ،فإن أمه طالما شبهته بأبيه حين تفاخر به أو حين تتذكر
فيه التفاتاته الصارمة يحاكيها حركة ونظرة متأرجحتين بين الحلم والخوف ،يستعيده ليل
وهران خميسا...لذلك الحداد األزرق.)1(»...
إن مشهد الخوف والدم لم يفارق "كريم" حتى وهو في عزلته وغربته «اهلل في مدينتنا
مغضب يكت ب لعناته على من يستبيح طهارة الروح وقدسية الدم ،وأنا مغلول بعزلتي ،وأنت
صديقي ليس لك غير فرحك المنتظر على حافة الخطر ،ويكون لي التحسر أجمعه على
رؤيتي عالمي في وطني بوابة إلى الحماقة والموت»( ،)2فكل ما يجري في هذا الوطن
الجريح ال يوحي بزوال الفتنة في الظرف الحالي.
ويحيل هذا الزمن في رواية "الموت في وهران" إلى بطلها "هواري" وما أحاط به من
مآسي أهمها أنه كان نجل رجل مجرم سيء السمعة األمر الذي سبب له اإلحراج في
مواجهة زمالئه في المدرسة «فبأي شعور كنت سأواجه أحدهم ،بنتا كان أو ولدا؟ وان لقيتهم،
فبأي مالمح؟ ما الذي كنت سأقوله؟ أطلي جسدي بطين الفجيعة وأصرخ" :أبي ظالم!" فكذلك
همستها لبختة الشرقي ،مسكونا بصورة يتم أبناء مدير مدرستي بترمل أمهم .فإنهم كانوا،
لحظتها ،تظاهروا في ذهني فعال»(.)3
أما الفاجعة الثانية فتمثلت في فقدانه ألمه وادراكه ألهميتها في حياته ،بل حتى ندمه
على عدم اتباع نصائحها خاصة فيما يتعلق بالدراسة «ما لم أنسه أن أمي إذا عادت إلى
البيت من مراسم عزاء جدتي كانت حزينة جدا .على قهوة العشوية نظرت إلي عميقا" :بقيت
لي أنت!" ذلك ما كنت أحسستها نطقت لي به من خلف صمتها الغائم .فأخفيت عنها
شعوري الغامض إلى لحظة أن وضعت يدي تحت رأسي على مخدة سريري .يمكن لي اآلن

( -)1نماسخت :ص(.)11
( -)2المصدر نفسه :ص(.)315

( -)3الموت في وهران :ص(.)318
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أن أترجمه إلى" :أنت الكائنة الدائمة في دمي" ،والحقت مذعو ار طيفها نأى عني في سديم
رمادي»(.)1
وكانت الفاجعة الثالثة التي تمثلت في اتهامه بارتكاب جريمة قتل ودخوله على إثرها
السجن لمدة قصيرة ،ثم خروجه منه إلى عالم رأى فيه نفسه وحيدا حزينا «سأقوم ،من حيث
صرت صباح كل يوم حتى منتصفه أجلس على السداري الثاني إلى الطاولة بهذا القلم لهذه
األوراق مذ رحلت بخ تة الشرقي ،ألرى طالئع الخريف تلبس وهران الشاحبة وشاحها
الرومانسي.
شيء مثل الحزن ،كالكآبة ،مثلهما معا ،يسيطر علي اآلن .أحس عضالتي ترتخي ،عيني
تثقالن ،حنيني يثور إلى أجواء مدرستي الغائمة الماطرة.)2(»...
وأخي ار يمكن القول بأن الزمن النفسي في هذه الروايات قد تحكم فيه الماضي بثقله
التاريخي والسياسي واالجتماعي ،بما فيه من بطوالت واضطهاد وظلم ومآسي ،وظل هذا
الماضي يشكل مرحلة حاسمة ومهيمنة في وعي الشخصية النفسي ،وعن طريقه استطاعت
إعطاء قيمة مادية ومعنوية لحاضرها الداخلي والخارجي ،غير أن رؤيتها للمستقبل بقيت
غامضة.
ويبدو أن الروائي استفاد إلى حد كبير من تقنيات الرواية الحديثة ،وتمثل ذلك في
التداعي والتذكر ،ففي رواية "زمن النمرود" نجد سلسلة التداعيات الموجودة ذات ارتباط وثيق
باالنتخابات ،بل تمثل نقطة انطالقها ،ومن أمثلة ذلك «أنا التحقت بالثورة .واحدا ما أجبرني.
وال قادني من نيفي .جريت اتصلت بالخيط .كنت قضيت على "تشاطو البياع" والتحقت
بالجبل...في معركة "اللبة" ،جرحت واستشهد عشرة –اهلل يرحمهم-لكن في معركة تامسنة
"الجرح" كان أكبر.)3(»...

( -)1الموت في وهران :ص(.)11
( -)2المصدر نفسه :ص(.)373
( -)3زمن النمرود :ص(.)11
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ومن أمثلة التذكر في رواية "ذاك الحنين" استرجاع صورة صغر بوحباكة" وهو يدرس
في الكتاب ومعاملة معلمه له بقسوة «كان سوط الطالب أكثر من ذي قبل ،في ذلك الكتاب
يأكل من ذراعيه وكتفيه ويديه حين يحاول اتقاء وجهه ،فأضحى يحدس أن كل شيء يستر
إال الوجه ،وتردد في أنه قد يرد على نفسه إذا ما تعمد الطالب إصابة وجهه ،وقد صار ال
يكن له غير الشؤم بيوم لن يقوم فيه من فراشه ،يعيد إليه بألم صورة الطالب الذي رتبته أمه
عنده ليق أر في كتابه شهرين أو ثالثة ،فلم يمكث في بيته سوى ليال معودة.)1(»...
وارتبط التذكر في رواية "تماسخت" في جزئه األول بالعودة إلى فترة االستعمار أين فقد
"كريم" شقيق ه األكبر بفعل انفجار قنبلة تقليدية وضعتها المنظمة السرية في العمارة التي
كانت أسرته تسكنها «فقدت أخي األكبر في انفجار قنبلة تقليدية وضعتها المنظمة السرية
في العمارة  ،أنا كنت في المدرسة ،وكانت أمي غائبة مع أخي الرضيع ،بينما كان أبي في
البحر»(.)2
أما في جزئه الثاني فارتبط بالجرائم الوحشية التي ارتكبها اإلرهابيون في حق المواطنين
األبرياء .وتعتبر حادثة قتل "عمر" من بين الصور الشنيعة التي استرجعها "كريم" «لم
تصادف فطوم في حقل اللوز صنوبرة تسألها دم عمر...ويوم سلمها كريم الرصاصات كما
أرادت شهقت ثم تماسكت...هامسا إليها أن عمر لم يحس األلم .عشر رصايص لم يستأصل
منها عزيز سوى خمس...أخرجوه بال كفن!...الحزة من األذن إلى األذن ،المحجر األيمن بال
عين ،األنف مجذوع ،يد بإصبعين واألخرى بال أظافر.)3(»...
وأخي ار يظهر هذا النوع من الزمن في رواية "الموت في وهران" في مداه البعيد في
استحضار بعض الوقائع أيام الثورة ،وهو ما تجسد على لسان جد "هواري" الذي استرجع
بطوالته يوم كان مجاهدا في صفوف جبهة التحرير الوطني ،إذ تمكن من القضاء على أحد
الضباط الفرنسيين األكثر جرما «وببرودة في الصوت وشدة في المالمح" :قبل أن يوصل
( -)1ذاك الحنين :ص(.)73
( -)2تماسخت :ص(.)53

( -)3المصدر نفسه :ص(.)13
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مسدسه إلى أعلى فخذه ،ضغطت الزناد نحو الرقبة والصدر والبطن .تهاوى مخضوضا .ثم
وجهت نحو الرأس فهمد" ،متغثيا" :ظهرت لي بشرته بلون خنزير""...أوامر الجبهة التي كانت
قاطعة بأن ال أترك فيه نبضا""...كل شيء كانت دبرته "خوانا" في مطعمها الذي كنت أتردد
عليه.)1(»...
أما فيما يخص مداه القريب فتعلق بذكريات "هواري" عبر مراحله الدراسية المختلفة
وبمقتل والده ووفاة والدته ،ومن أمثلة ذلك تذكره يوم التحاقه بالمدرسة ألول مرة «كنت ال
أحمل محفظة وال ألبس مئزرا ،فإنه اليوم األول الذي استعرض فيه التالميذ ،جميع التالميذ،
مالبسهم ،حتى غير الجديدة كلية! فيعضها كان يعود إلى آخر عيد صادف بداية العطلة
الصيفية»(.)2
ومما يالحظ على الزمن في بعض هذه الروايات نزوعه نحو المطلق ،ففي رواية "زمن
النمرود" يتجلى في قصة "الحاج بوعالم والشيخ المجذوب صاحب الحمامة الزرقاء" والتي
مفادها أنه «في يوم من األيام...المجذوب –صاحب الحمامة الزرقاء-قالها في الزاوية :أنت
تسود...ذريتك يجيء عليها وقت فيه الهم والدم .البقرة تعقر ،والبغلة تلد ،الزم الدم يطيح.
خماستك .ورعيانك .وخدامك ،سوسة تأكل عظمك.
ذريتك ما تكون في عظمتك .تشتت وأرضك تتقسم.
الوادي حامل...حامل بالهم والدم .والزاوية يجيء عليها وقت تتهدم...المجذوب صاحب
الحمامة الزرقاء ،في الليل بات يدور ،حمامته على كتفه .كان كلما دخل مقبرة القبور تنفتح
ويخرج منها الموتى .نساء ،رجال أطفال ،أجسادهم عارية ،بال ع ـ ـورات جميـ ـ ـع موتى المقاب ـر
يمشون...الناس ما ع ـرفت ما قال –صاحب الحمامة الزرقاء-للموتى ليلتها...الدنيا في
الصباح جرات للوادي .وجدوا أقدام حافية.)3(»...

( -)1الموت في وهران :ص(.)318
( -)2المصدر نفسه :ص(.)33

( -)3زمن النمرود :ص(.)17،11 ،15
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وفي رواية "ذاك الحنين" يظهر ذلك مثال في القصة التي سردها "خليفة المداح" في
الحلقة أمام جموع الناس حول الساحرة الشيطانية والفتى "سرحان" «هذه قصية سحارة يا
حضار ،رضعت من ضرع امرأة شيطان ،أغواها زين الفتى سرحان ،جاءها في يوم صيف
عيهار ،يقلع عقدة أكلها عند بنت عمه صفرها الغيار من حبيبته بنت الحضري صاحبة
المعيار ،كان النوم حرم عليه وتاه عند الصواب ،لبسته العباية ،وقالت له على المهراز
جفجر ،وفي ماه تبصر»...

()1

.لتنتهي القصة بإيقاع الساحرة بباديس في حبها.

أما في روايتي "تماسخت" و"الموت في وهران" فيختفي هذا النوع من الزمن.
-2مقاربة المكان للواقع االجتماعي:
تنوعت األمكنة في هذه الروايات وتعددت ،وهي ذات حضور حقيقي تحيلنا على مدن
جزائرية وأخرى مغاربية ،وركز الروائي داخل هذه المدن على نوعين من األمكنة المتناقضة،
يمكن عرضها على الشكل اآلتي:
-1-2أماكن مفتوحة :يمثل هذا النوع من األمكنة في رواية "زمن النمرود" التي جرت
أحداثها في مدينة "سعيدة" "مقهى تشراك الفم" أو "مقهى المولودية" نسبة إلى فريق كرة القدم
لمدينة "سعيدة" .وهو مكان شعبي تجتمع فيه الفئات المسحوقة من سكان المدينة ،باإلضافة
إلى المعلمين المهتمين بالسياسة .وهذه المقهى تعتبر «مكان انتقال خصوصي ،بتأطير
لحظات العطالة ،والممارسة المشبوهة ،التي تنغمس فيها الشخصيات الروائية كلما وجدت
نفسها على هامش الحياة االجتماعية الهادرة ،فهناك دائما سبب ظاهر أو خفي يقضي
بوجود الشخصية ضمن مقهى ما.)2(»...
ويعد سبب تجمع سكان المدينة في هذه المقهى إلى كونها «منذ االستقالل...ظلت ملتقى كل
األخبار .كما ظلت مصدرها .أخبار تدور حول السياسة والسياسيين...أخبار تتعلق باختالس
أموال الدولة .أخبار تدور حول الفضائح الجنسية»( .)3وهذا راجع إلى الوضع السيئ الذي
( -)1ذاك الحنين :ص(.)38-37
( -)2حسن بحراوي :بنية الشكل الروائي ،ص(.)13
( -)3زمن النمرود :ص(.)33
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كان يعاني منه سكان مدينة "سعيدة" جراء عدم استفادتهم من ثمار االستقالل ،فأصبح هذا
المكان يمثل لهم متنفسا للتعبير عن مأساتهم التي يتخبطون فيها ،وسخطهم على الجهاز
السلطوي ،فـ«وضع اللمسة األخيرة لتشويه سمعة شخصية سياسية تبدأ من هنا .مهما كان
مستوى المنصب وقوة النفوذ»( .)1وهذه الصورة توضح لنا ذلك «قالوا :رئيس البلدية خبطها.
إلى الشارع خرج .كان الوقت ليال .يبحث عن عشيقته .وقع أن نسي هذا تركها مع صديق
له .خال إليها أخذا لدوره.
وصل إلى بيت عائلتها .على الباب دق بحجر التقطه .فتح الباب .قيل له :قالت :ستقضي
الليلة عندك.
كفر .سخط .لعن العائلة والحكومة والشعب .كان تذكر.
حوله كثر القيل والقال .استمر ذلك شهرين .كانت األخبار تصله يسمع أن سكان المدينة
مستاؤون .قرروا رفع شكوى ضد عربدته .حاول االستقامة .انتقل ذات مرة إلى أحد األحياء
المعزولة .كان السكان في انتظاره ،عندما وصل واجهوه بعياط وصفير .لم يبخل عليه
األطفال بحجرات .حين أقلع كانت تصيب سيارته»(.)2
وفي هذه المقهى كانت ترتب كل الخطط السياسية ويتم فيها وضع الحلول الوسطى
بين الطرفين المتصارعين في المدينة ،لذلك نجد فيها الجهاز االستخباري السلطوي نشيطا،
ألن كل ما يصدر عن المقهى يكون حقيقيا ،فهي تسهل عليه معرفة ما يدور بين األوساط
الشعبية حول الوضع العام للمنطقة «أعوان األمن ال يجدون صعوبة في سبر أعماق الرأي
العام السائد .أو المتحول .فالقهوة مرجعهم .يستقرئونه....يحددون أسلوب المناورة ،المواعيد
التاريخية تكون المناسبة السانحة .ألمر ما....ناد ار ما يثبت عكس الخبر الذي تصدره
القهوة»(.)3

( -)1زمن النمرود :ص(.)33
( -)2المصدر نفسه :ص(.)33-33
( -)3المصدر نفسه :ص(.)31

- 183 -

ويمثل "عوج الفم" الشخصية المحورية في المقهى ،فكل األخبار والشائعات حول
االشتراكيين والرأسماليين من أصحاب الحكم كانت تصدر منه .كل من كانوا يحضرون إلى
المقهى يجتمعون حوله طلبا لما هو جديد ،وبدونه المقهى ال تساوي شيئا ،تفقد نكهتها وحتى
زبائنها «رائد كبير قد تخسره .يقف أمام بابها حائ ار .يدخ .يحرق أعصابه .لو يدري صاحب
القهوة؟؟ قد يخسر كثي ار من راء غيابه .لو علم القترح عليه سمسرة»(.)1
وعموما يمكن القول بأن مقهى "تشراك الفم" يمثل في الرواية صوت التغيير الذي ربما
سيحدث في المستقبل ،ويتم من خالله كسر هيمنة "ذرية الذئاب" على مختلف المناصب
التي استحوذوا عليها في المدينة.
ويعتبر سوق الخردة المكان الرئيسي في رواية "ذاك الحنين" والذي يعتبر رمز حرية
التعبير فيها ،والبطل المركزي فيه ه و خليفة المداح الراوي لكل أحداث قصصها التي جرت
في "سعيدة وبلعباس ووهران" ،والتي بدأها بذكر حال البالد التي ضاعت على حد قوله ،ثم
بعرض أهم شخصيات قصصه هذه ليبين للعامة من الناس الهدف مما يريد إيصاله لهم
«مولى المحنة يا حضار واحد من البالد ،سبحان خالقي موالي مكن لي نعمة الكالم...
القلبفيه حنيني محفور لمدينة هرشمت مزولتها ،وبالد أتلف كنيسته وجحد مسابحه ونسي
جوامعه ،وانعقد فيه لسان اللغة عن فك طلمسات جدولها عشق بلون اليخضور ،فاستظهره
موليا عنه لدهر ال يخطئ هالكه ،وقال هي حسنية أو علجية أو بهجة أو سعدية أو حبارة،
أو يسمينة .ثم قال .سموه حمر العين أو بوحباكة أو الخامبوا أو حمو القط أو بلغرايب أو
خليفة المداح ،فلله األسماء الحسنى»(.)2
وبعد ذلك يبدأ في التدريج لعرض ما جرى في البالد عن طريق الحديث عن أهم
شخصية بالنسبة له ،والمتمثلة في "بوحباكة" الذي صفه باإلنسان البسيط ،ابن الشعب
العارف بأمور السياسة الذي ال يخشى أحدا في الجهر بالحق ،والذي غادر محيطه دون
رجعة ساخطا على ما آل إليه الوضع ،وعلى عدم وجود آذان صاغية له «وفي كل توليفة
( -)1زمن النمرود :ص (.)333
( -)2ذاك الحنين :ص(.)33
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يجد أنه هو والحجر ،كالهما بذاكرة .ولكن يحدث أن تؤنسه وحدته فينسى أنه فقد األحباب
جميعا ،وال ينهم إن كانوا من قبل ال يعدونه حبيبا ،فقد غاب طويال وال ضره أنه وقع في
نسيانهم...أن يكونوا هم استشعروا غيبته فأمر ال يحدث تبدديال في نهارات البالد وفي
أخالط أهله ،وال تحوي ار في طلسمات الوجوه .إنما أي إشقاء له أن يكون البالد عطل لغته
ونثر في مسراه إلى اإلجابة دحاسا وحريقا.)1(»...
وكان "بوحباكة" سابقا كثير التردد على مكان يدعى "بالصة الحيرة" التي ترمز للتعاسة
والحزن ،ففيها يجتمع الفقراء والمظلومين من المجتمع من كل مكان ال هم لهم سوى مراقبة
النساء واطالق ألسنتهم في التهكم على أعراض الناس «...وداعا بدوام الضياع لبالصة
الحيرة كيما تظل محجا ألوالد البالد من كل فج فال يزدادون إال يقينا بأنها منتهى المسار
ومبدأه في بالد ال يعرف بدءه ،فيقفون وقفة التوه حتى في فرحهم العابر ويجلسون ساعات
الالمباالة حتى في وعيهم يرقبون النساء األجنبيات والعجائز الالئي يجرؤن بين حين وحين
على المرور من رصيفها الغربي ...فكل شيء في بالصة الحيرة ال بد له أن يتوقف لحظة.
المزولة إلى الشمال توقف ظل الشمس عن دقائقها وثوانيها إال األلسنة فهي للمطلق»(.)2
وفي هذه الساحة اتخذ "بوحباكة" من "مقهى الزلط" الذي يعني بالفصحى الفقر ،مق ار له
لنشر أفكاره وشائعاته بدءا بـ « استحضار وجوه يحدس فيها ش ار مدرجا بالقدر الكافي سحقه
حشرة ،لعكسها عارية كما ولدت النساء والرجال ،ثم نفخ الح اررة فيها فتحول شاشات تبث
الوضعيات الخفية في كثير من الديار ذات الشبهة ،وفي المقرات الموسومة بالعهر ،وفي
اإلدارات التي ينخرها كسل أولئك الموظفات ،ويشوش نظامها منامل مما فتلته اليد الهاللية،
إلى أن يتخمه القرف فيولي شطر رحبة سوق الخردة ليبدد تعتعته ،ويزفر وحشته»...

()3

لزمن جميل قد ولى لربما لألبد نتيجة ما فعلته اليد الهاللية ،فالفرح بالنسبة له قد «حزم...
أمتعته من ساحات البالد كنس بقاياه قبلي أهوج حارق ،ال يغادرها إال كما يترك أهل القبيلة
( -)1ذاك الحنين :ص(.)33
( -)2المصدر نفسه :ص(.)51
( -)3المصدر نفسه :ص(.)31
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مضارب جد أولموا له الوعدة السنوية .ليلتان ويوم هي عمر الفرح في بالد الحسرات
يسترجعه أهل القبيلة ،يستذكرونه مجدا صار إلى الجحود والنسيان ،فيتضرعون إلى طبيعة
خذلها الضن ،نابشين من آثار زهو دنيا في دمدمة زمن كان جميال وحلوا بم اررته ،ال يعلمون
أيان انقلب فيهم شقاء...فيتوهون يولمون للضياع بين الحين وبين الخوف ،للفرار المستحيل
من قضاء ال يخطئ ذاكراتهم.)1(»...
لقد اتخذ من هذا المقهى مكان لفضح سياسة هذه الباترونة التي دمرت عقارات البلدية،
وحرفت مبادئ القسمة مرو ار بما قامت به و ازرة التجارة من تحايل وغش على المواطن فيما
يخص المواد االستهالكية المستوردة من الخارج وحتى المنتوج المحلي ،وانهاك كاهل
الفالحين بعدم تدعيمهم واعطاء القروض إلى من ليست لهم عالقة بالفالحة ،والذين استغلوا
تلك القروض في نشاطات وأشياء أخرى غير التي منحت من أجلها.
ولتوعية الناس من خطر هؤالء المخربين كان في كل مرة يستحضر قصة ما إلقناع
جلسائه بما يجري من حولهم وتحسيسهم بضرورة االتحاد فيما بينهم ،وتنظيم أنفسهم للوقوف
في وجه هؤالء ،فهو يذكر لهم قصة كروم والعوام "والكحلوش ولد المانكو" «الكالب تتناوب
على الكلبة ،قالها كروم والعوام لكحلوش ولد المانكو ،وأوالد هذا الزمان ال يعيرون الشرف
أي قيمة ،يتغادرون مثلما غدر كحلوش ولد المانكو كروم العوام ،ويتنافقون ويتحاسدون،
ومثل الصبيات يتشاتمون ويتعايرون ويجرون المبارزة في أي مكان ،وال يعرفون الخرجة
ويخرقون قواعد العبة والعراك ،بل إنهم ال يعرفون أي قاعدة ،يدخل الواحد منهم مبارزة بيد
عزالء ،فإذا أحس الهزيمة انقلب إلى سالحه ،وطعن في غفلة من خصمه ،هكذا ،نزل مطر
غزير غسل دم كروم العوام بعد ساعة ،ونسي ثالثين عاما»(.)2
ثم بعد ذلك سرد على مسامعهم قصة عنبة "الالوبة" التي أبديت من أرض الوالي نهائيا
«نسي البالد أهله ونسوا أنهم كانوا يسمون عنه "الالوبة" ،ومن اجتث الدوالي؟ ولكن مذاق
"الالوبة" في أفواه من كانوا أطفاال أو مراهقين قبل عشرين سنة ،ال يزال يحتفظ بشيء من
( -)1ذاك الحنين :ص(.)311

(-)2المصدر نفسه :ص ص(.)13 -13
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سر عنب أسود ناضج في حر الشمس الدافع في ضوء البدر ،وغربت شموس طفولتهم ،ولم
تعد أقمار الفرسان العاشقين السارين تبدر ،فانقرضت ملتهم وبادت ذكرياتهم ،وفي أرض
الوالي كان عنب ومقبرة ،قطعت األشجار وكبرت المقبرة وغادرت الشحارير ،ولم يعد غير
الصخر يطحن ،وصار األطفال والمراهقون يستحمون في لفح الشمس الخريفية ،وفي لظى
القلق ،بال ظل ،بال ماء ،بال أحالم»(.)1
ويواصل سرده لقصصه المتعلقة بالفساد والتخريب مستحض ار قصة "مالحة" المواطن
البسيط الذي أراد منع سائق الجرافة من تدمير الحوض ،لتأتي له مرأة بمبلغ مالي كمحاولة
منها إلسكاته وابعاده معتقدة بأنه مختل عقليا «ويوم سمع فاجعة الحوض حرد حتى وصل
فهاله أن يرى أحد عمال البلدة يرفع بمجرفته اللقاليق الوية أعناقها في نقالته ،فرفع عليه
صوته المنهك يتعتعه قذفا يصفه بالحمار...ولكن العامل لم يرد عليه ودفع نقالته مبتعدا،
ولما كان مالحة يحاول نزول األدراج المؤدية إلى الحوض ،وقفت أمامه تمنعه أن يتقدم كيال
ال يتدحرج فيكسر...فأخرجت يدها من تحت لحافها تضع في يده ورقة نقدية...ولكنه أجهش
يستر وجهه براحتيه الصغيرتين المعرقتين الراجفتين ،وبكى فما عزاه أحد»(.)2
ولكي يقرب لهم صورة واقعهم المهزوز والمريض والخراب الذي حل بالبالد ضرب لهم
مثال بزيارة أحد الفرنسيين من األقدام السوداء للجزائر من أجل رؤية البيت الذي نشأ فيه
فصدم من الحالة التي أصبح عليها «وعن بوحباكة أشيع في بالصة الحيرة منذ عشر سنين
أن أحد السواح الفرنسيين من األقدام السود كسر المؤشر يوم زار البالد فمنع دخول البيت
الذي ولد فيه في الحي األخضر حيث جده تصور الساعة الشمسية وخطط بناء المزولة.
ويوم دار الدورات األربع ولم يحدد لها عالمة للبالد توقفها في جهتها الشرقية ظهره إلى
شمس الربيع...لما خطا إلى يمينه صعقته بقايا الجحود بوال وعطنا عند جدارها الشمالي،

( -)1ذاك الحنين :ص(.)15 -11
( -)2المصدر نفسه :ص(.)81
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وغير بعيد بقايا دغال ،ورد تحولت منذ عشر سنين ستا ار لالختالء ،وحالت جدرانها البيضاء
المجدولة المرقومة ذات لون أصفر ضارب إلى السواد يفوح رائحة عطن.)1(»...
باإلضافة إلى ذلك قص عليهم واقعة المنحرفين الذين عاثوا فسادا في الحي الذي توجد
به المدرسة دون الحكم عليهم بما ينص عليه القانون .كما حكى لهم ما آل إليه مزار الولي
الصالح من دمار «يق أر في العيون ويسمع أحيانا ما تقوله نداءات القلوب ،عاب ار في مشقة
خرابا كان قبل حين عمرانا ،مسوقا بحنين إلى حيث كان ال يبغي سعيا ،واحدا من أهل السر
واقفا على مقام طالته اآللة الخرساء...مستجليا بقايا الكالم المعصوف ،وما قد بقي بعد
الخراب تذكا ار لطيور غريبة...والمزار خال من أهله ،هو األهل والمزار ،منذ ثالثة أيام منذ
ثالثين عاما ،منذ أن استغلق عليه أمر البالد يجده دخل هوسه ،هو المبتلي بالكلمات ،غير
الكلمات ال ترتصف سدا لوقف الدمار ،ال تحبل وبال تخصب الخضرة.)2(»...
ولإلشارة فإن "مقهى الزلط" هذا لم يتخذه "بوحباكة" من أجل توعية الناس علنا فقط ،بل
كان مكانه المفضل في كتابة مقاالته حول مشاكلهم وانشغاالتهم وما ترتكبه باترونة اليد
الهاللية من جرائم ضدهم ،كما كان هو السبب في هجرته للسياسة ألنه أدرك بأن هذا
المجتمع الذي يعايشه تسيطر عليه األمية والجهل غير القابلين للتنوير «قبل سنين كان مهيأ
له أن يتكهن ويتوقع وأن يبهت الذين يدعون تضلعا في تسريب الشائعة وترويجها .أما وقد
اختلط التنجيمي بالرياضي بالسياسي باألخالقي في قهوة "الزلط" فقد عاهد على أال يضع
قدما في قهوة .وفي المقالة التي دبجها إلى الجريدة الجهوية ،بعد أن خط مسودتها في قهوة
الزلط ،وجد أغرب النزوات وألذها»

()3

في أن هؤالء القوم لن يتغيروا وأن نفوذ من ينهبونهم

مستمر ،العنا حظه التعيس بوجوده بينهم مفضال الرحيل بعيدا عن حماقاتهم «أنا ذاهب،
أنت راحل ،دمرتنا حماقات البشر»(.)4
( -)1ذاك الحنين :ص(.)81
( -)2المصدر نفسه :ص(.)331 -335
( -)3المصدر نفسه :ص(.)35

( -)4المصدر نفسه :ص(.)311
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وتمثل الغرفة بالنسبة لـ"كريم" بطل رواية "تماسخت" المكان المحبب والمفضل له ،سواء
أثناء تواجده بـ"وهران" أو بعد رحيله عنها إلى تونس والمغرب األقصى ،فهي تعتبر متنفسا
حقيقيا لما يختلج بداخله ،ولما ال يستطيع التعبير عنه لآلخرين .واذا ما رجعنا إلى نص هذه
الرواية فإننا نجد هذا الحيز الصغير يتصدر بدايتها التي تصور حالة "كريم" الصعبة «كان
إذا احتل الغرفة وأحكم الغلق بدد أي أثر ألي ورق على الطاولة ،مبقيا القرعة والكأس ،آلة
التسجيل ،كمية من الجبن والزيتون والبصل الطري ...ونصيبا من الحزن .)1(»...وهذه
األشياء التي ذكرت إنما تعبر عن حالة الهستيريا التي يعيشها جراء واقعه المؤلم بسبب ما
تشهده البالد من اضطرابات أمنية تجعله في حالة من الصدمة اتجاه مستقبل يشوبه
الغموض.
وتشكل هذه الغرفة بمدينة وهران مكانا لهروب "كريم" بآهاته وأحزانه لفراقه مكتب
الجريدة واصفا الصحافة بأنها مهنة الموت ،وهذا بعد مقتل صديقه عمر .لتتراءى له وهران
من النافذة مرتعا لإلرهابيين الذين ال يمتلكون أية رحمة في إبادة الناس والتنكيل بجثثهم
«وأفزعه بقدر ما بهره أن يتراءى له ما يتخيله حقيقة :تحت تلك األنوار تبع الوحش
يجحفلون ،بالخلقة اإلنسية ،بالمؤكد يعدون لغد آخر يبسطونه للفجيعة والدم .ال تشق نفسك
بأي تأويل ،فهم لم ينزلوا من كوكب آخر مثلي مثلك ،والماليين ،خرجوا...من مثل جميع
األمهات .لعل نطفتهم فعلقتهم فمضغتهم إلرثة ساللة الوحش وظلمة رحم الغياهب ،فأي جهد
ألي تحليل تعجزه عقدة تركيب موروثاتهم»(.)2
وفي الرباط أين اتخذ له غرفة في فندق "السنترال باليما" ،كان عندما يختلي فيها بنفسه
إال ويسترجع فيها ذكرياته وذكريات جراحات وطنه بداية من وضعه وهو هارب عبر الحدود
الجزائرية المغربية متجها إلى وجدة فالرباط «الفراغ! كلما دخل الغرفة العشرين قايال استوعبه
اليأس وهوى به سقوطا ح ار إلى قاع الهلع فانكفت عنه ألجمة قياد ذهنه إلى أردإ التوقعات.
لو أصابه مرض خبيث ورحل جبرا .لو ألقي عليه القبض وراء الحدود ليجيب عن أسئلة
( -)1تماسخت :ص(.)7

( -)2المصدر نفسه :ص(.)1
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أمنية ال تشفي عنها أية إجابة له ،وقد ترقى إلى درجة التواطؤ مع جهات خارجية ،أما
وقوعه في حاجز أمني مزيف فاحتمال محسوم وروده ما دام يتحرك برا ،غير أن هوسه في
أنه حينها يصير غير قادر على تحقيق طريقة موته العاصفة»( .)1كما تبرز أيضا هذه
الصورة التي تعبر عن خوفه الشديد أثناء عبوره الحدود رفقة صديقه "المكاوي" «كذلك تراني.
لم أولد أميرا .تذكرت هذياني وأنا أعبر الحدود صحبه المكاوي ندخل مستنقع دمنا ،واذا كنت
في فراش ضيافته في وهران رأيتني بفقر العلماء وصبر العارفين.)2(»...فال فرصة له في
االنتقاد ،واال كان مصيره الموت.
ونتيجة خوفه هذا من اإلرهابيين ،يذكر أنه لجأ إلى التحايل على القانون بطلب عطل
مرضية حتى ال يخرج من المنزل وتترصد دمه الوحوش اآلدمية «عطلة محاباة مرضية
تست لزم ركونا إلى تمارض وانتظار مواعيد المراقبة الطبية غير المعلنة .كل شيء أراد لي أن
أنتظر موتي الجبان.)3(»...
أما فيما يخص الجرائم المرتكبة في حق إخوانه الجزائريين فكانت صورها كثيرة ،والتي
من بينها حادثة قتل الطبيب واإلمام بوحشية ال نظير لها «فمنذ أيام كانوا زاروا الطبيب
األخصائي في عيادته وخرقوا قلبه برصاصات من كاتم الصوت ،غير بعيد حزوا رقبة اإلمام
بمنشار في المحراب وركزوا رأسه أعلى الصومعة .فقال أحد المقبوض عليهم يجيب قاضي
التحقيق عن سبب استعمال المنشار بدل الخنجر الحاد أو الرصاص .كلما أحس الطاغوت
أو أحد أعوانه بدرجة األلم القصوى ضوعفت حسنات قاتله ورفعت درجاته فازداد به تقربا من
اهلل»(.)4
إضافة إلى استدعائه للكمين الذي تم نصبه ألحد مفتشي الشرطة «ويوم اغتيل المفتش
نفسه صارع كريم كما عمر كيما يمر ار نبأ الحادثة دونما جدوى ،ولم تذكر الصحيفة التي
( -)1تماسخت :ص(.)311
( -)2المصدر نفسه :ص(.)311
( -)3المصدر نفسه :ص(.)353
( -)4المصدر نفسه :ص(.)351
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أشارت إ لى الخبر أن المسلحين كانوا ينتظرون دورية المفتش ومخطط مسارها في أيديهم
وأنهم كانوا مقنعين ومسلحين بالرشاشات الهجومية ،وأنهم جمعوا أسلحة الدورية المدماة
ومسحوا بعضها في مالبس قتالهم المهرأة بالرصاص قبل أن يتفرقوا في األنهج الضيقة
ليجتمعوا في مصلى ال يرفع منه آذان»(.)1
وهكذا تنوعت استرجاعاته لتلك الجرائم المرعبة التي راح ضحيتها األبرياء من أبنائنا
بمختلف أعمارهم دون تمييز والتي طالتهم عن طريق تفخيخ السيارات «موعدا لزلزال قيامة
مركزه غياهب التنويريين الجدد ،ينشطر جحيما نضج له جلد حقدهم فبدله إفكهم جلدا غيره
لنهاية اللعنة .أطفاال ،نساء ،رجاال ،عجزة وفتيانا وصبايا ،خرجوا ليومهم العادي ،بسطاء،
غرباء ،عشاق ،حالمون ،ومكدرون ساروا أو ركبوا الحافلة العمومية...انفجرت السيارة فتجمع
التشلؤ إربا إربا مفسحا للموت يرفل في الدم ويترصع نثارات على الواجهات المعصوفة
بالشظايا»(.)2
وأثناء تواجده في تونس نزل بإحدى فنادقها الموجودة في عاصمتها تحديدا في شارع
"ديغول" .وفي غرفته بهذا النزل كان «يعطله ،ينهكه ،يحسه زرع الكلس في دماغه ،والحريق
في شرايينه ،ال تخرجه من شدته البوخة ،وحيدا يترع بها همه ،بال تلذذ بال نشوة يفني الربع
صافيا ،كأسا وراء كأس ،)3(»...ألنه أحس بالضياع في بالد الغربة فحصوله على ما يكفيه
من المال للعيش أصبح أم ار عسيرا.
وفي هذه الغرفة بالذات مثلها مثل نظيرتها التي تواجد بها في فندق "باليما" لم تفارق
مخيلته الصورة التي هي عليها وطنه ،ففي «كل زاوية ،في أي شارع ،في كل اللحظات
الطويلة الممتدة بين البيت وبين مواقع العمل غير الغدر .ال يردع الوحش وازع ،وال يحول
دونه عرف أو قانون ،بله وصايا دين .إنما الدين هلل .خلق مغسوال من أحاسيس اإلنسان يقود

( -)1تماسخت :ص(.)351-358
( -)2المصدر نفسه :ص(.)318
( -)3المصدر نفسه :ص(.)317
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قطيعا للتدمير ،ولكن ،أي طبيعة جبلته على ذلك؟ وحشا مجنونا بعث في صورة بشر .أن
يغتالك أحدهم فإنما ليتطهر من عصابيته في دمك.)1(»...
وكان أول ما انتصب أمام عينيه مطاردة اإلرهابيين له أثناء عودته ليال بعد موعد له
مع إحدى عشيقاته «في نهج القديم تنزل المساء على كريم خرسا من الوحشة تغيبه إلى
جوفها المشوك بتوهمات لصور حسب أن البعد تكفل بمحوها أو طمرها ،فشرب نبيذا...
فضرب على الطاولة...تنهد فبحلق ثم زفر .أعرف أنك ال تبيت في بيتك إال مدججا وال
تنتقل إال بالزنكة تحتك منذ عام يوم رصد لك الوحش ،ثالثة أو خمسة بجالبيبهم تحتها
المحشوشات منتظرين عودتك المتأخرة فأخلفت الموعد مع موته المبرمج»(.)2
كما استحضر ح ال المدن الجزائرية السوداوي جراء اإلرهاب الذي يسيطر عليها
فـ«هناك في وهران أكثر م اررة ،ولون معسكر والمدية وتلمسان أشد عكرة بين احمرار
وسواد .)3(»...وفي هذا المكان بالذات يتخيل مستقبله المظلم فإثر إعالنه قرار العودة إلى
وطنه مع حلول عيد األضحى المبارك أقفل الباب وحيدا فاسحا المجال لمخيلته عما سيحدث
له «تهجر أهلك؟ فإنهم لن يطيقوا رؤيتك مكبال ،وعيد األضحى غدا ،ال يفزعهم أن يروا في
عينيك ترداد حزة الخ نجر ألما في وجهك يمتص منه حقد الوحش أثر الحياة فيه ،أو انهدار
دمك على صدرك إلى الزليج حتى رجلي ذابحك ليلعنك وأنت تتهاوى ويتنخم في
دمك.)4(»...
باإلضافة إلى كل هذا نجد أن الغرفة في ديار الغربة ارتبطت بحنينه وشوقه ألمه
خاصة ،كما كانت أيضا بالنسبة له دافعا من أجل اإلبداع الروائي وترجمة الكتب .وعن
طريقها أيضا كان يترصد كل أخبار وطنه التي تبث على شاشة التلفزيون أو تذاع على
أمواج الراديو ،أو التي تنشر في الجرائد.
( -)1تماسخت :ص(.)311
( -)2المصدر نفسه :ص(.)313
( -)3المصدر نفسه :ص(.)381
( -)4المصدر نفسه :ص(.)315
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وأخي ار نجد هذا النوع من األمكنة في راية "الموت في وهران" ممثال في "قهوة الوداد"
الموجودة في "ابن أحمد الهواري" (أوزانام سابقا) ،والتي كان يرتادها البسطاء من الناس
إضافة إلى كبار السن «اليوم صار الوداد يقدم وجبات سلف سارفيس ،في شارع بن أحمد
الهواري (أوزانام ،سابقا) على مرور هذا أو ذاك أمام بابه ممن تبقى من مرتادين كانوا
يشربون فيه قهوة البراس الخفيفة والثقيلة على الكونتوار أو جالسين إلى طاوالت بكراس
خشبية عتيقة يتفرجون ،في الركن األيمن إلى المدخل ،على نزال معقد االحتماالت
والحسابات في لعبة الدامة بين شيخين من شيوخها ،أو يدخنون وسيتذكرون أيام حرب
التحرير في وهران»(.)1
وفي هذه القهوة كان "هواري" يلتقي بـ"عبدقا النقريطو" الذي صار صديقا مفضال له،
خاصة بعد ضربة له أمام الناظر نتيجة تغيبه واعتذاره له فيما بعد مؤكدا له بأنها مجرد
تمثيلية «ثمة ،في الوداد ،كان عبدقا النقريط وشم له في قلبي مودة بأن نظر إلي ،إذ أقسمت
له على أن أدفع ثمن القهوتين" :اسمع ،هواري! ال تستحي أن تناديني أنت أيضا النقريطو"
وتبسم لي" :اسم يجي علي!" منبها إياي أن ال أالحظ مالمحه" :شف! مانيش فحمة".
فتظرفت له" :أنت سمر وشباب!" فأخذ يدي في يده ،معلنا" :جدودي قوارير من تيميمون،
هجروا هنا لوهرن عام دخلت فرنسا ثمة للصحراء"»(.)2
وبعيدا عن أجواء ثانوية "لطفي" التي كان يدرس بها "هواري" وما تسببت له من قلق
حاول "النقريطو" أن يأخذه إلى زمن الثورة ،حيث بين له بأن هذا المكان الذي يجلسان فيه
هو رمز تاريخي للمنطقة الموجود فيها «وفي قهوة الوداد ،حيث كان يحب أن يجلس ،استعاد
لي وجوها وطنية من فدائيين ،من بينهم والده ،كانوا يعقدون في خلفيتها خالل الحرب
اجتماعاتهم السرية»( .)3ثم حدثه بعد ذلك عن حلمه في المسرح الذي تبخر برحيل الفنان
المسرحي القدير "عبد القادر علولة" «محاكيا صوت أحد الممثلين"...الزيتون آعيشة! قولي
( -)1الموت في وهران :ص(.)13
( -)2المصدر نفسه :ص(.)13
( -)3المصدر نفسه :ص(.)11
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لي كل آعيشة!" ثم زفر" :آه وقت جميل كان! علولة رجل عظيم! غدروه في شهر رمضان".
الما على وجهه بيديه" :آه ،لو كان سي عبد القادر مازال في هذه الدنيا!" ،ماسحا عينيه:
"ربما كنت اآلن تقنيا في اإلنارة المسرحية على األقل"»(.)1
وهكذا نجد حضور المقهى في هذه الرواية يأخذ مسا ار آخر بعيد عن هموم البطل
ومشاكله ليسبح في التاريخ وحياة العامة من الناس ،والفكاهة وفي عرض مشاكل اآلخرين.
والى جانب المقهى تحضر الشقة باعتبارها متنفسا للبطل "هواري" ،ويظهر ذلك من
خالل ممارسة نزواته الجنسية مع "حسنية" وفي محاولة التخفيف عن أوجاعها «محنة
حسنية ،قياسا إلى فواجعي أنا ،كانت أمر من أن تترجمها كلمات .إذ أسترجع أوقات الفراغ
معها في شقتي ،أجدني كنت الطبيب النفساني برغم أنفي .كانت تلك هي اللحظات التي
تنفتح لي فيها بألم على ماضيها؛ وفيما عداها غالبا ما حدثتني عن مستنقعات حياتها
الليلية»(.)2
وكانت "حسنية" تجد راحتها لدى "هواري" أثناء تواجدها معه في شقته ،إذ أفشت له بكل
أسرار حياتها خاصة المتعلقة منها بسبب ولوجها عالم المجون ،فكثي ار ما أكدت له بأن والدها
كان العام ل األساسي وراء حالة الضياع التي أصبحت عليها اآلن «وكانت لهجتها تصاعد
ألما ،تتصلب وتحتد حين تتحدث عن والدها :أهانني .عزلني .هجرني .سعى يسبق إصرار
إلى تقويض أساس حياتي :دراستي! أعتبر ذلك من أب أقسى درجات الغلظة مع بنته!
لطالما عدني عنص ار مشاغبا في حياته الجديدة .فوجب التخلص مني إذا بزواج مفروض،
ألني كنت طالبته باحترام ذاكرة والدتي .كان يراني استنساخا لها ،".زافرة" :أنا أشبهها فعال.
وكثيرا!"»( ،)3متبرئة من أبوته لها ،فال وجود في حياتها سوى ألمها التي رحلت عنها ولألبد
«سكتت لحظات .استقامت .أشعلت سيجارة .ثم قالت" :كسرت أكثر من فنجان في يدي
حتى ال أرى فيه وجه أبي ".ورفعت كأسها من على الطاقة قرب زجاجة الويسكي ،ضاغطة،
( -)1الموت في وهران :ص(.)13-11
( -)2المصدر نفسه :ص(.)71
( -)3المصدر نفسه :ص(.)81
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ثم وضعته " :كل شيء على هذا األرض كان يجمله في عيني وجود أمي .واليوم أحس الدنيا
فرغت من صميمها"»(.)1
بالمقابل كان "هواري" يقتنص الفرصة أثناء مواساته لها بالتعبير عن ذاته بطريقة غير
مباشرة «كسرت صمتي" :يحدث كثي ار أن يخطئ آباؤنا في حقنا" ،)2(»...إشارة منه إلى ما
ارتكبه والده في حقه إذ صار من بعد وفاته منبوذا لدى بعض الناس ،كما أن حياته وحياة
والدته حولهما إلى شقاء من بعد موته.
وعموما فإن هذا الشقة في صورتها العامة ارتبطت بالتعبير عن ظلم المحيط
االجتماعي خاصة األسري منه ،وذلك بعدم مباالة الوالدين بمصير أبنائهما.
وكامتداد لألماكن المفتوحة في هذه الرواية يظهر الملهى الليلي تحت مسمى
" الميلومان ،والذي تأتي إليه شرائح مختلفة من المجتمع قصد التسلية واللهو «"هكذا هو
الميلومان الزبائن هنا أوفياء .غالبيتهم من أوساط التدريس العالي والمحاماة والطب
والموظفين والفنانين ،من المدرسة القديمة .البڤارة يروحو وين كاين التبراح والقصبة
والرقصات".)3(»...
وشكل هذا الملهى بالنسبة لـ"هواري" ملجأ للبحث عن السعادة التي افتقدها ،وذلك
بسماع أغاني الراي المتنوعة وبمشاهدة "حسنية" وهي ترقص على أنغامها ،وبشربه للخمر
الذي رأى فيه حال لنسيان همومه «في الميلومان ،منتصف ليلة خميس ،كنت رددت في
صمت ،مثل كثير من الزبائن المنشتين...على نغم منفرد نوستالجي عباسي خالص من "راينا
راي" ،كان من قدمه المنشط باسم بنعيشة...ولما كان بعد استراحة رقم حسنية ،التي قدمها
المنشط على أنها النجمة الساطعة ،قد آن ،أدرت ظهري إلى الكونتوار نحو منصة وقوفها...
فكأنما من أحزاني أنا أنبعث صوتها شجيا مثل رجع نواح لنورس الميناء ،وراء باخرة عند
خط األفق.
( -)1الموت في وهران :ص(.)83 -83
( -)2المصدر نفسه :ص(.)81
( -)3المصدر نفسه :ص(.)81
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أميمتي أنا
واش بي خليت دارنا؟
توحشت حومتي...
رفعت لها كأسي ،أحس قلبها يتحطم ،فيها تهادى زبائن الميلومان.)1(»...
وعلى الرغم من محاولته الفرار من آالم فراق والدته ،لكنه وبمجرد سماعه لتلك األغنية
سرعان ما تذكرها وانبعث حنينه إليها من جديد «أميمتي أنا
واش بي خليت دارنا؟
رددوها الزمة ،تحولت في صدى أعماقي صدى تالوة على روح أمي ليلة دفنها .رأيتها في
قبرها ،بكت .ليس على أبي .ال أعرف أين أقبر أبي ،إني غير واثق من أني كنت سأق أر
عليه آية .لم أعد أتذكر شيئا من كلمات أمي المتفسخة بنحيبها سوى "بوك مات".)2(»...
وأخي ار يمكن القول بأن "هواري" لم يستطيع إيجاد المكان المناسب له للتخفيف عن
أحزانه ،فبدل أن يلجأ إلى أماكن أخرى حيث يتواجد صفوة المجتمع وخيرته والذين بإمكانهم
مساعدته في أزمته النفسية تدريجيا ،وضع نفسه في جحيم المنحطين أخالقيا .وهذا يدل على
أن طريقته في معالجة وتسيير أموره الشخصية ما زالت سلبية ،وأن نضجه ووعيه الفكري
ما زال محدود جدا.
-2-2أماكن مغلقة :تعددت األماكن المغلقة وتنوعت في هذه الروايات ،ويمثلها في "زمن
النمرود" ،كل من دار القسمة ،ومزرعة بلخير ،ومصنع الورق.
أما دار القسمة فهي مكان تسيطر عليه وبال منازع "ذرية الذئاب" الممثلة في شخص
"يزيد" المنصب عن طريق التزوير بمساعدة "الحاج عون اهلل" وبالدعم المستمر من "الحاج
الحرايري" .ودار القسمة هذه كانت مرك از لحبك الدسائس والمؤامرات ضد "ذرية النمرود"
فمنها تم إقصاء المانكو ويمينة وزينب" من الحزب ،وفيها تم تدبير المكائد لكل من "أمين،
وولد ربيعة وهارون" .كما تم فيها أيضا تزوير نتائج االنتخابات ،وذلك بتنصيب "يزيد" على
( -)1الموت في وهران :ص(.)85 -81
( -)2المصدر نفسه :ص(.)81
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رأس القسمة ،الشيء الذي أدى إلى حدوث الصدام داخلها بين الطرفين المتصارعين ،ومنها
تم الحكم على "ذرية النمرود" بالسجن.
أما "مزرعة بلخير" أو كما كانت تسمى في عهد االستعمار بمزرعة "مارولي" نسبة
إلى من كان يملكها والذي يعتبر من أحد كبار الكولون ،وحسب ما وصفها الروائي تبدو
ذات مساحة شاسعة ،جنى منها صاحبها أرباحا كثيرة نتيجة خصوبة أراضيها واستغالله
لعمالها «آه ،مارولي...هذه األراضي من هنا لسعيدة ،ومن هنا حتى بالول كانت كلها له
بالطيارة .كان يسيرها هذه األراضي لما كانت ملكه كانت تخرج الذهب...العرب كانت تخدم
من الفجر للمغرب»(.)1
وبعد صدر قانون التأميمات في السبعينيات استفاد منها الفالحون البسطاء .مما دفع
بـ"ذرية الذئاب" وعلى رأسهم مسؤول اتحاد الفالحين "الحاج الحرايري" إلى استنكار هذه
السياسة التي فرضتها الدولة بحجة أن األرض لم تعد تنتج كما كانت عليه من قبل «لو بقي
الكولون هنا ،أو هذه األرض باعتها الحكومة لناس كبار أو كراتها لهم...كان الخير تدفق
وعم .لكن شف وتعجب...األرض عقرت مع عرب لوط»( .)2لذلك ذهبوا إلى تضييق الخناق
على عمالها وذلك بتفكيك النقابة الممثلة لهم أوال ،ثم إلى عرقلة بيع محصولها من التفاح
ثانية بغية تنازل الفالحين عن خدمتها ،ثم االستحواذ عليها فيها بعد «هذا الـ"يزيد" يا ترى
يكون استدعى الناس؟ االجتماع شيء شكلي...أتركهم يتكلمون ويتكلمون...من بعد أبردهم
كما حديدة حامية غطسها "النياطي" في الماء .الليلة نتفاهم .ضربة واحدة .يطرحون علي
مشكل التفاح؟؟ الحل المناسب موجود اتصلوا بمسؤول تعاونية البلدية .وهو يتصل بالتعاونية
الوالئية .هذا يتصل بهذا .دوري أنا سياسي .ألن دور المنظمة سياسي .ما هو نقابي .هكذا،
يفهمون»( .)3وهذا ما دفع بـ"المسعودي" إلى رفع التحدي وعدم االستسالم وتحمل مسؤولية
بيع التفاح على عاتق الفالحين «أنا أعرفك يا "سي الحرايري" سترى...عمال مزرعة عمال
( -)1زمن النمرود :ص(.)11
( -)2المصدر نفسه :ص(.)71

( -)3المصدر نفسه :ص(.)77-71
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صح أو...هذه المزرعة انتزعناها من الكولون .نحن نسيرها .نحن نحل مشاكلها ...القضية
باتت عندنا والتفاح يجمع ويسوق .خسارته خسارتنا .خسارة المزرعة وخسارة البالد
كلها...نبرهن لك يا"الحرايري" بأننا عمال أرض صح .العراقيل ما توقفنا .ونقدر على
المسؤولية تحملناها في مارس .)1(»11
ولكي تبقى المزرعة ملكا للفالحين البسطاء قرر أفراد "ذرية النمرود" تشكيل تكتل نقابي
يحمي مصالح الضعفاء ،ويقف في وجه من يعملون على االستيالء عليها على الرغم من
صعوبة هذا التحدي.
وفيما يتعلق بمصنع الورق فهو يعتبر أكبر معمل في المدينة ،إذ يشغل أكثر من ألف
عامل معظمهم من الجنوب الجزائري جيء بهم من أجل محاصرة أتباع "ذرية النمرود" «مائة
عامل جاءت من الجنوب .للحق ،جيء بهم...أبناء فالحين صغار...أبناء رعاة
وعزابة"...الحاج عون اهلل" وردهم...ذرى الرماد في عيونهم قالها...دخلناكم مصنع الورق؟
اعملوا...عملكم األول محاربة "ذرية النمرود" .هكذا صور لهم "النقابة" شيوعية ،والشيوعية
كفر والحاد أغلبهم -ربما-لم يقتنع "كونوا عند حسن ضننا...ما يفوت وقت ونسكنكم...
بعضهم حاول التسرب إليقاف ماكينات المصنع»(.)2
وبفعل سيطرة "ذرية الذئاب" على أغلبية العمال فإنهم تمكنوا من الظفر بمنصب رئاسة
نقابة عمال المصنع ،فأتيح لهم بذلك إصدار الق اررات الظالمة والمجحفة في حق خصومهم،
إذ تمكنوا من طرد العناصر الفاعلة فيه من "ذرية النمرود" يتقدمهم في ذلك "أمين" بحجة
إثارة الفوضى والتشويش على العمال .كما منعوا البقية من االقتراب من ماكينات المصنع
بدعوى أن إدارتها تعود إلى عمال الشركة الفرنسية "كروزو لوار" ،هذه الشركة التي تعمدت
تأخير إنجاز المصنع بطلب من "ذرية الذئاب" الشيء الذي أدى إلى ارتفاع تكاليفه إلى
ماليير الدينارات ،باإلضافة إلى استغالله فيما بعد بمعية شركة بلجيكية في صناعة
األسلحة .وهذا ما حز في نفسية "ذرية النمرود" ودفعهم إلى االحتجاج والمطالبة بأحقية
( -)1زمن النمرود :ص(.)85

( -)2المصدر نفسه :ص(.)311 -315
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العمال في تسيير شؤونهم وشؤون المصنع بأنفسهم «المعمل للعمال .الطاعة على الجميع...
مجلس عمال ديمقراطي»(.)1
ولما تعمدت اإلدارة رفض االستجابة لمطالبهم التي تعتبر شرعية قرروا االنتفاضة
ضدها وانتهى األمر في األخير بطرد مدير المصنع "سي مقدر" رفقة أعوانه ،واسترجع بذلك
العمال أحقيتهم في تسيير المصنع «أكثر من أربعمائة عامل –والبقية في المصنع-تقف
على باب الوالية .كانوا مع أكبر شارع في المدينة يهتفون .قد تكون المرة الثانية في تاريخ
المدينة ...سبقتها هتافات سنة (...)3115بات المصنع بين أيدي العمال .كونوا فرقا
للمراقبة .وأخرى لألمن .انتخبوا رئيسا على على كل ورشة .نظام  1في  8سار بصفة رائعة.
بعض الفرق كانت تحضر قبل الوقت .رهان كان يجب أن يكسب»( .)2لكن هذا الوضع لم
يدم طويال ،إذ تمكنت فيما بعد "ذرية الذئاب" من بسط نفوذها مرة ثانية على المصنع ،أما
الشرفاء من "ذرية النمرود" فكان مصيرهم السجن.
والى جانب هذه األماكن الثالثة ،توجد في الرواية أماكن مغلقة أخرى ،لكنها ثانوية
كـ"غابة الحلوف" التي شهدت محاولة اغتصاب يزيد لـ'يمينة" ،و"سجن بوشقيف" الذي من
خالله استرجع "المسعودي" صور التعذيب الوحشي من طرف الفرنسيين لسجناء الثورة
التحريرية ،باإلضافة إلى الحبس االحتياطي الذي زجت فيه "ذرية النمرود".
ويمثل هذا النوع من األماكن في رواية "ذاك الحنين" مؤسسات الدولة بشقيها
االقتصادي واإلداري ،فكانت البداية باستغالل العمال وسلبهم لحقوقهم ،وتجلى ذلك في
مصنع الضاحية وما حدث فيه ألحد عماله الملقب بـ"الخامبو" الذي فقد أصابعه دون أن
يحظى بأي اهتمام من إدارة مصنعه «ما خسره الخامبو كاد يظل س ار خالصا ،ثالثة من
أصابعه على آلة الكشط في مصنع الضاحية ،ويوم خرج من المستشفى شرى دجاجة وسبع

( -)1زمن النمرود :ص(.)318

( -)2المصدر نفسه :ص(.)371-375
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بها على أصابعه بعد أن حلف المرأته أال يدعوا كلبا ،فيوم دفن أصابعه كان وحيدا ،وكان
من قبل أخرج الموس بيده اليسرى واليمنى في كتابة ما بقي من بياضها غير أحمر»(.)1
ارتها التعسفية في حق المواطن ،وذلك بغشه
وتحضر أيضا هيئة إدارة و ازرة التجارة بقر ا
في المواد االستهالكية المستوردة من الخارج «من المستبعد أن تكون هذه فقدت حلقة دائمة
من حلقاتها فيتناقص المردود ،حتى ولو خلطت و ازرة التجارة القهوة المستوردة من الدرجة
الثالثة ،بالشعير والخرطان وبأنواع من أغذية األنغام»(.)2
ولم تقتصر سياسة هذه اإلدارة على هذا الفعل المشين ،بل تعدته إلى ضرب وتكسير
النشاط الفالحي ،وذلك بالغش في األسمدة والمنتوجات الفالحية المختلفة ،ومنح القروض
الموجهة لهذا القطاع في نشاطات أخرى «وبقي أن يجرب نوى التمر والعنب المعصور
نبيذا ،فحتى هذا النوى صار أهل السهوب يستعملونه وقودا؟ علفا؟ سمادا؟ أكال؟ تجريب زق
الدجاج سيلحق .واإلشهار في القناة الوحيدة يموه وينصح بتردد مفضوح الفالحين باستعماله
سمادا إلخصاب أراضيهم...والكثير من أصحاب المداجن يصلي النوافل ويدعو بكرة وأصيال
كيال تنزل قطرة كي يبيع الموالين غذاء دجاجه .وأما القروض التي قدمها البنك...للفالحين
والفالحين المزعومين...فاستثمرت في مشاريع تجارية طفيلية...وقطعت بها تذاكر إلى
أستراليا بحثا عن المجد والمال الضائعين...وأقيمت بها األعراس.)3(»...
ومن ا ألماكن األكثر فسادا البنوك بمختلف أنواعها وتسمياتها خاصة بنك التنمية ،أين
تكثر فيها الرشوة بشكل ال يصدق ،فإذا ما أراد زبون ما االستفادة من قرض فما عليه سوى
دفع عمولة واال فطلبه سيقابل بالرفض «لعل الذين حصدوا ريح بني هالل هم موظفو البنوك
الذين فقدوا أي مصداقية ...ألن بريق السلفية جرفهم إلى العادي من المعامالت حتى صار
البنك ال يختلف عن أي إدارة فاحشة السمعة ،وأما ما يشاع عن بنك التنمية فشيء يصعب

( -)1ذاك الحنين :ص(.)37
( -)2المصدر نفسه :ص(.)35
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تصديقه من هول حقيقته ،فنسب االرتشاء تراوحت بين الخمسة والعشرة في المئة من قيم
مبلغ السلفية.)1(»...
ويعتبر مقر البلدي ة بهيئة سلطتها المشرفة على إدارة شؤونها أكبر مركز لالنحطاط في
التسيير والنهب والتخريب «لم يلتفت إلى البلدية ،فقد صدقت نبوءته في السرطانات التي
دمرت عقارها وبالت على مجدها»( ،)2فكانت البداية بالقضاء على المعالم التاريخية في
البلدة «أين الكتاتيب وأول مصلى عتيق ،أين الكنيسة والسور ،وأين دار الشرع والقدور ،وأين
مرايا البالد ولوحه بلدته األحمر...؟»( .)3كلها اندثرت ،وحتى دار البلدة وبالصة الحيرة
أشهر مكانين في المنطقة ،لم تسلما من اليد الهاللية «من أعلى نوافذ برج دار البلدة
المتهرشم زجاجها المتعفلص إطارها ،المفروعة أو الموصدة بقطع من الزنك والمسمار ،الزادم
عليها حمام برهوش يزق كثي ار وال يسمع له هديل ،يعمر أبراجا فيها الخراب والقر ،وتنبسط
بالصة الحيرة خرساء مسيجة بأعمدة حديدية متقاطعة ومتوازية صماء عمياء ،ومنها،
بالمقابل يظهر الجدران القائمان على أسقف دار البلدة بين أبراجها كأنما ينبتان من سواد
األردواز المبقع بالزق المغطى سطوح األبراج .)4(»...كما أن المسبح الوحيد بالبلدية الذي
جرفات الدمار.
خلفه االستعمار لم يكن هو اآلخر بمنأى عن ا
ولم تقتصر سياستهم هذه في محيط البلدة على إهمال وهدم البنايات ،بل تعدته إلى
تدمير المساحات الفالحية «أين جحافل طيور الدوري ما عدت تفرخ في النخل البرهوش؟ لم
تزبر ليمونة أخرى ،يبست أشجار األكاسيا ،أين أشجار التوث وعين البقرة ،ماتت أشجار
الخروب ،وأين أشجار تمر الترك والمسواك ،انقرضت أشجار اإلجاص ،أين أشجار الكروم،
الواد نشف ،هل يبقي هذا القبلي للعين غدة كيما تدمع؟...ليموت الزيتون وتبيد الرمانات

( -)1ذاك الحنين :ص(.)31
( -)2المصدر نفسه :ص(.)35
( -)3المصدر نفسه :ص(.)11
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والتينات والدوالي...ليهلك النعناع األحرش والمعدنوس المرصى ويندثر البسباس لينتشر
الحريق ملتهما الزياتة»( .)1وهكذا أصبح هذا المكان خرابا يوحي بنهاية استم اررية الحياة فيه.
أما في رواية "تماسخت" فتظهر مدينة الباهية "وهران" على أنها شبح مخيف ،يسيطر
عليها اإلرهابيون ،فال صوت فيها يعلو على صوت الدم والتنكيل بالجثث «وأفزعه بقدر ما
بهره أن يتراءى له ما يتخيله حقيقة :تحت تلك األنوار تبع الوحش "يجحفلون" ،بالخلقة
اإلنسية ،بالمؤكد ،يعدون لغد آخر يبسطونه للفجيعة والدم .)2(»...وبالفعل جاءت الصدمة
بمقتل شاعرها المحبوب لتصمت شوارعها التي اعتادت على الحركة والضجيج ،فيعمها
الحزن في كل أرجائها « يستعيده ليل وهران خميسا كان مساؤه ترفلها بالغضب لذلك الحداد
األزرق على شاعرها المغتال فانسكنت شوارعها بهواء الفراغ وانحزنت أرصفتها بنشيج
الصمت ...فلم يكن مالكها الحزين وحده برغم البحر ،ألنه صادف حماما سكنه الذعر وسمع
مؤذنا يرفع حشرجات ،ورأى بنمهيدي يسحب كتفه عن ذراعها مغضبا :ال عناق بعد»(.)3
ومن بين الحوادث األخرى التي شهدتها هذه المدينة مقتل الطبيب وامام المسجد
بوحشية مخزية «تخطيط للمداهمة ،فمنذ أيام كانوا زاروا الطبيب األخصائي في عيادته
وخرقوا قلبه برصاصات من كاتم الصوت ،غير بعيد حزوا رقبة اإلمام بمنشار في المحراب،
وركزوا على رأسه أعلى الصومعة .فقال أحد المقبوض عليهم يجيب قاضي التحقيق عن
سبب استعمال المنشار بدل الخنجر الحاد أو الرصاص .كلما أحس الطاغوت أو أحد أعوانه
بدرجة األلم القصوى ضوعفت حسنات قاتله ورفعت درجاته فازداد به تقربا من اهلل»(.)4
أما بطل الرواية "كريم" فكان يعيش حالة هستيرية من الخوف بفعل تهديد اإلرهابيين
له ،وبفعل التصفية الجسدية للبعض من زمالئه في المهنة ،فلم يبقى له غير «العري يخرج
إليه من شرنقة خوفه فيؤبده فيه نصبا للجبن ،فطرق على الباب أو رنة هاتف إثارة لوصله
( -)1ذاك الحنين :ص(.)11
( -)2تماسخت :ص(.)1
( -)3المصدر نفسه :ص(.)11

( -)4المصدر نفسه :ص(.)351
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االرتعاب .قادمون! يتفقد ح اررة الهاتف قبل أن ينام غير مامرة ،ويعيد التمرن على تحديد
مناقر أرقام هواتف الدرك والمطافئ في الظالم .غير مقتنع بأمر إقصاء رقم شرطة ال
يستوثقها .فيتصنت ويترقب وبين فتحت الشباك يتابع الحركة في الخارج .ثم يعود فيغلق باب
الغرفة بالمفتاح ،ويتوسد خنج ار اشتراه للتضحية...يطعن واحد على األقل.)1(»...
لقد ارتبطت صورة هذه المدينة لدى "كريم" بالموت ال غير لهول ما يحدث فيها من
شتى أنواع القتل «خرج كريم وحيدا إلى رصاصته ،ربما نحو خنجره ،وقد يكون سرطانه
يقطع طريقه إلى وهران...خيوط صبح تلوح ولكن بلون دمي.)2(»...
والى جانب وهران هناك بعض المدن الجزائرية األخرى التي ورد ذكرها ،كمدينة المدية
مصابر على ألم
ا
التي أصبح يباع السالح فيها في األسواق علنا مثله مثل قطع الغيار «
المدية تنغزر إلى منتهى جرح تردده في شراء مسدس دفاعا عن بقائه يوم كانت األسلحة
النارية في سوق بوقادير تعرض جنب الغيار النادرة المهربة ،أو توقيعا لموته الساخن لحظة
وقوعه بين أيديهم .)3(»...كما نعثر أيضا على مدينة الشلف التي كثي ار ما وجدت فيها
المجموعات اإلرهابية ضالتها في اصطياد ضحاياها «...في قطار الجزائر وهران تذكر
بم اررة ...لحظة أن أوقفهم مسلحون صعدوا في محطة صغيرة قرب الشلف...أغلب أفرادها
الذين قدرهم بعشرة أشياء محمولة تحت معاطفهم وجالبيبهم أو في حقائبهم ،وأنزلوا الركاب
عن آخرهم مطلقين الرصاص من أماكن متفرقة يشعرونهم بالحصار...مسلحين آخرين كانوا
ينزلون من المرتفع ،وهم يطلقون في الهواء...ثم جاء من أصدر إليهم أم ار بالقيام والسير معه
نحو الجبل مطوقين على الجانبين بفرقة من المسلحين...فلم تشفع توسالت وال رجاءات أو
بكاء وال حتى تقبيل رجلي من كان يبدو له أمير الجموعة»(.)4

( -)1تماسخت :ص(.)11
( -)2المصدر نفسه :ص(.)351
( -)3المصدر نفسه :ص(.)51
( -)4المصدر نفسه :ص(.)11
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وكان لما حدث في العاصمة من جرائم حضورها المستمر بداية من قتل الصحفيين،
فالطالب رشيد بجامعة بن عكنون وصوال إلى قتل رئيس الرابطة الجزائرية لحقوق اإلنسان.
وتعتبر مدينة الرباط المغربية في بعض جوانبها مكانا مغلقا بالنسبة لبطل الرواية "كريم"
خاصة فيما تعلق بقضية الصحراء الغربية ،إذ كان يتحاشى المناقشة حولها خوفا من كمين
ما يمكن أن ينصب له ،ويظهر ذلك جليا في ما سرده الراشدي عليه وعلى أصدقائه «لما
سرنا على الصحراء تلك المسيرة العظيمة ،واسترجعنا األقاليم ،وبسطنا السيادة على
العيون...
فصارت نعيمة إلى قنفذ بهته ضوء فجائي ،وتظاهر بنهيصة بالبحث عن عنوان أو رقم ما
في كناشته...بينما تبادل المكاوي وكريم نظرة وقعت ضرورة تجاوز الحماقة...ولعلهما معا
أدركا أن الراشدي أراد إبالغ مواطنه الطيب المتحبب إلى الجزائريين كثي ار رسالة فرز ،تبرئة
لذمته من تخاذل يحتمل أن يحسب عليه لدى الجهات الرسمية ،أمام من نظامهم يدعم
"االنفصاليين"»(.)1
وفي تونس وعلى الرغم من أن "كريم" كان يشعر بأنه يتمتع بحرية أكبر مما كان عليها
في المغرب ،إال أنه قرر الرحيل بعد تأزم أوضاعه المادية ،مدركا بأن الموت في وطنه
أهون بكثير من عيشة التشرد والذل في بالد اآلخرين «الموت على صدر الوطن أكرم من
حياة بال كرامة ،ألن طلب النجاة بأي ثمن مذلة»

()2

واستصغار للذات وعدم احترامها.

وشكلت المؤسسات التعليمية التي درس فيها "هواري" بطل رواية "الموت في وهران"
حيز مغلقا بالنسبة له بداية من المدرسة االبتدائية حتى الجامعة ،حيث لم يجد فيها كلها
ا
راحته النفسية ،فأثناء التحاقه بالمدرسة االبتدائية بـ"حي اللوز" (ليزامانديي) كان يحس بالفقر
مقارنة بزمالئه ،فهو يذكر بأنه لم يكن لديه حتى ما يلبسه لهذه المناسبة «كنت ال أحمل
محفظة وال ألبس مئز ار .فإنه اليوم األول الذي استعرض فيه التالميذ ،جميع التالميذ

( -)1تماسخت :ص(.)313

( -)2المصدر نفسه :ص(.)311
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مالبسهم .)1(»...لتزيد معاناته أكثر بفقدانه لوالده ،فكل التالميذ الذين كان يدرس معهم
يتمتعون بنعمة األبوة إال هو ،ففي كل صباح ومساء يقتادونهم إلى ومن المدرسة «لم أكن
أدرك أني حملت إلى قسمي الدراسي شارة اليتيم ،إال لما قد تلبستني حيرة على أبي أن ال
يظهر ،كما يظهر كثير من أولياء غيري من األطفال .فرأيته ،خالل شرودي بين حين وحين
عن عين المعلم الطاهر فراحي ،في انتظاري عند المخرج .أو وجدته هو من فتح لي باب
بيتنا إذ رجعت .أو كنت استيقظت صباحا فأبصرته واقفا على رأسي .لم يحضر في منامي،
أبدا .وأرقني أن تغيب أمي ،مثله»(.)2
وعند انتقاله إلى مرحلة التعليم المتوسط في إكمالية "عقبة" بـ"صناناس" أحس فيها بغربة
شديدة وصفها بأنها أكثر من السجن نتيجة تعرضه للعنف الجسدي من طرف زميله "خصرو
البومة" « هناك في (صناناس) ،ذقت حموضة غربتي األولى داخل متوسطة عقبة
(البولتيكنيك ،سابقا) ،كما كدت أبلعها بعد سنين في السجن أشد وطأة على عقلي وعلى
روحي ليلة أن شعرت أني سأكون في غدي فقدت سيادتي على جسدي...إلى خصرو
البومة.)3(»...
وعلى الرغم من استرجاع كرامته في النيل من "خصرو البومة" إال أن هذه الحادثة
أثرت عليه سلبا في مقاعد الدراسة معلنا التمرد على نظام هذه اإلكمالية «فال شيء ،إذا
كانت متوسطة عقبة أنبتته في كياني غير بذرة التثبيط .فقد امتأل قلبي سأما من قاعاتها
الدراسية المكتظة البائسة الجدران .وانشحن عقلي تمردا على نظامها .لو أني كنت وجدت
من يؤازرني عليه أو لمست في نفسي وقاحة زائدة في ردود أفعالي تجاه أعوانها وبعض
أساتذتها ألعلنت عليه عصياني»(.)4

( -)1الموت في وهران :ص(.)33
( -)2المصدر نفسه :ص(.)33
( -)3المصدر نفسه  :ص(.)31
( -)4المصدر نفسه :ص(.)35
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وبفعل تعرضه للضرب من طرف المستشار العام بحجة دخوله المتأخر وهو ما لم يكن
صحيحا إطالقا ،بدأ كرهه يزداد له شيئا فشيئا ألنه أحس بظلمه ،منتظ ار تعمد ضربه له مرة
أخرى حتى ينتقم منه «كنت انتظرت أن يتحرش بي المستشار مرة أخرى ألشرط خده أوال،
لقصر قامته المدكوكة ،وقد ضبطت طريقة الضربة بعد أن تمرنت عليها أمام مرآة الحمام.
فاكتفى في مرة ثانية وأخيرة بأن توعدني بأنه سيعرف كيف يؤدبني بأسلوب آخر .فلم يفعل
سوى أن ألب على حذيفة الشيخ أستاذ الرياضيات»(.)1
أما سنواته الثالثة التي قضاها في ثانوية "لطفي" فقد سيطرت فيها الكآبة على نفسيته
مما اضطره إلى تكرار غياباته بافتعال حجج ال صحة لها «فسنواتي الثالث ،في ثانوية
لطفي  ،بأيامها الكئيبة ،كانت ثقيلة على مزاجي ممطة وخانقة! تخلصت من بعضها ،قطعته،
ذريته بغياباتي المتكررة عن درس التاريخ والتربية الرياضية؛ مرات بإماتتي أقارب خياليين.
ومرات بمرضي أبرره بشهادات طبية مزورة دبرها لي ،كل مرة ،من كنت أحضره وليا إلى
الثانوية كلما تفاقم أمر تلك الغيابات ،على أنه خال لم يكن أبدا قريبا»(.)2
أما فيما يخص الجامعة فبقاؤه فيها لم يستمر طويال إذا سرعان ما طرد منها في سنته
األولى بسبب اعتدائه على أستاذه في مادة القانون الدولي الدكتور "قدور بن حوار" بعد
إهانته له أمام الطلبة الحاضرين في المحاضرة «"أنت ما ربتكش أمك" ،ألني كنت رفعت
يدي بكلمة دكتور ،خارقا سكوت جو المدرج المضغوط بأكثر من ثالثمائة طالب .فلم يعرني
انتباها وواصل ،فأصررت" :دكتور .من فضلك ،ال تمل علينا ،رجاء" فطردني...لم ألتفت.
وكنت ،إذ اقتربت منه عند خروجه ألعتذر له ،تحامل علي" :مرة أخرى نهرس لك لغبك
البطولة في السينما" فواجهته" :هذا كالم يليق بالهزية" .فصوب إلى وجهي ضربة بمحفظته،
تجنبتها ،ونترتها من يده وفتحتها...ثم رميتها بعيدا...وخرجت من باب جامعة السانية الشرقي
ألدخل نفقي»

()3

الذي كان مظلما ،إذ كانت نهايته ارتياد المالهي الليلية ثم دخول السجن.

( -)1الموت في وهران :ص(.)31
( -)2المصدر نفسه :ص(.)31
( –)3المصدر نفسه :ص(.)88
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وفي األخير يمكن القول بأن "الحبيب السايح" تناول بالتصوير والتشخيص عدة أماكن
ذات دالالت ورموز فنية نابعة من رؤيته للواقع والمجتمع والتاريخ .والشيء الذي الحظته هو
توظيفه المستمر للمقهى ومراكز العمل ،إضافة إلى الحضور الدائم لمدينة سعيدة ،وهذا فيه
تجسيد لرؤيته الفكرية والفنية واأليديولوجية .كما أن توظيفه لتلك األماكن كان على أساس
التعارض والتناقض وحتى الصراع.
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I
-1جانبها التداولي التوصيلي.
-2جانبها اإليحائي.
-3التهجين
II
-1الحوار الخارجي.
-2الحوار الداخلي.
III
-1السرد االستذكاري.
-2السرد االستشرافي.
-3الرؤية السردية (التبئير).
-1-3الرؤية من الخلف.
-2-3الرؤية مع.
IV
-1داللة عنوان رواية "زمن النمرود".
-2داللة عنوان رواية ذاك الحنين.
-3داللة عنوان رواية "تماسخت دم النسيان".
-4داللة عنوان "املوت في وهران".

-Iاللغة وتعدد اللهجات االجتماعية:
يعتبر "الحبيب السايح" قلما ممي از في الساحة الروائية الجزائري من حيث اعتنائه
باللغة ،إذ أكد قائال على أن« :ذاكرته اإلبداعية تتحرك ضمن منظومة حضارية تتمازج فيها
ثقافات المتوسط بثقافة الصحراء والزنوجة اإلفريقية ،وكتاباتي موسومة بآثار تلك الحضارة
استعاريا ،ونظما ،أتى ضمن القرآن ،ومعجميا أنا وسط حمام من كلمات آتية من لغة أمي،
ومن الشعر ،والتصوف ،والفقه ،والفلسفة والطقوس الشفاهية ،خياليا ما زالت ألف ليلة وليلة
تهدهدني ،أنا أشد تأمال في تجارب دوستويفسكي ،بروست ،فوكنز ،ماركيز ،ومحمد ديب
أكثر من غيرهم»(.)1
وتتميز ززز رواياتز ززه هز ززذ بلغز ززة متفز ززردة س ز زواء مز ززن حيز ززث جانبهز ززا التز ززداولي التوصز ززيلي أو
اإليحائي ،أو من حيث المزج بين العامية والفصحى في انسجام وتناغم كبيرين.
-1جانبها التداولي التوصيلي:
بنيززت هززذ الروايززات علززى هززذا الجانززب اللغززوي الززذي يتطززاب فيززه الززدا مززل المززدلو مباشزرة،
فوظيفة اللغة الموظفة فيها متعمدة ،الغاية منها إيصا الفكرة للقارئ مباشرة ،وهزي تكزاد تكزون
نفسها تقريبا لغة الحياة اليومية التي يستعملها األفراد في حيزاتهم العاديزة ،فروايزة "زمزن التمزرد"
مززن بززدايتها إلززى نهايتهززا اعتمززدت علززى هززذا النززو مززن اللغززة التززي يمكززن فهمهززا دون أي تعقيززد،
فهي تبدأ بالتعريف بمكان تجمل سكان "بالو " الذي يعتبر مصدر أخبارهم حو ما يجري فزي
المنطق ززة «قه ززوة "المولودي ززة" ،ه ززذا الص ززباد ،كان ززت المص ززدر األو  ،تفسز ز فيه ززا الخب ززر .من ززذ
االس ززتقال ه ززي ك ززذلك .ظل ززت ملتق ززى كز ز األخب ززار .كم ززا ظل ززت مص ززدرها .أخبز زار ت ززدور ح ززو
السياسة والسياسيين...أخبار تتعل باختالس أموا الدولة .وأخبار أخرى تدور حو الفضزائح
الجنسية».

()2

( -)1شوقي بدر يوسف :حداثة السرد في الرواية الجزائرية المعاصرة ،مجلة الرواية قضايا وآفا  )01 ( ،الهيئة المصرية
العامة للكتاب ،القاهرة ،مصر ،)3102( ،ص(.)23

( -)2زمن النمرود :ص(.)00
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فالسززارد هنززا –عززوج الفززم-يريززد أن يبززين لنززا مززدى أهميززة هززذا المكززان وأنززه هززو المنبززل
الفعلزي للصز ار بززين "ذريزة الززذئاب" و "ذريزة النمززرود" ،هزذا الصز ار الزذي سززينتق إلزى الهيئززات
اإلدارية والتعاونيات الفالحية والى المصانل أيضزا بفعز نشزر الشزائعات واحتزدام العزداء نتيجزة
تسلط أفراد "ذرية الذئاب" ،واستيالئهم على جميل المناصب.
ولعز مزا يمكزن مالحظتزه فزي هزذا الززنص هزو أن التقريريزة لزم تقتصزر علزى طززرف دون
اآلخززر مززن التيززارين المتصززارعين ،بز شززملتهما معززا فززي تصززوير طموحززاتهم وآمززالهم وآالمهززم،
فمن بين المقاطل اللّغوية المباشزرة التزي خصزت "ذريزة الزذئاب" مزا نجزد فزي استحضزار منسز
القس زمة "يزيززد" لوالززد إبززان االسززتعمار الززذي كززان يحلززم أن يص ز إلززى مززا وص ز إليززه "الحززاج
بوعالم" من ثراء في تلزك الفتزرة بفضز والئزه لفرنسزا وعدائزه لمزن يحملزون فكزر العالمزة ال ارحز
"عبززد الحميززد بززن بززاديس" «بويززا حلززم فززي حياتززه يلحز نصززف مززا لحقززه الحززاج "بززوعالم" اآلغززا،
ومززا أدراك

ركعززة قززدام القاضززي "المسززتاتور" مززن ذاك النهززار أصززبح حبيبززه "المسززتاتور" ولززد

الحزرام كززان يززتكلم العربيززة أحسززن مززن العززرب .وفززي حديثززه يقززو  :الهززم والززدم يجززي بززه الجيززا ،
كثروا الوعدات والزردات .واطلبوا الغفران.
كزان يعزرف ابزن بزاديس ويقزو عليزه .إذا بغيزتم الخيزر يعزم والزوايزا تكثزر وفرنسزا تعمزر ،حززاربوا
معنززا ابززن بززاديس .جميززل علمززه كفززر»( .)1وهززذا القززو صززورة صزريحة عززن تمنززي "يزيززد" بززالعودة
إلززى سياسززة االسززتعمار م زن أج ز كسززب المززا  ،وهززذا لززن يتسززنى لززه إال بمحاربززة غرمائززه مززن
"ذرية النمرود".
وهناك أيضا صورة مشابهة تقريبا لز "يزيد" والتي يصف فيها "هارون" "الحاج عون اهلل"
بالمنززاف الززذي ال تهمززه سززوى مصززالحه الشخصززية فقززط «النمززرودي فززي عرفززك هززو ك ز واحززد
نط بالثورة .آمن بها .كز واحزد شزاف المنكزر وقزا يتغيزر .فزي المهرجزات والتجمعزات ،تكلزح
حلقك ينشف .يقبضك الوسواس ،تكذب وتقو :

( -)1زمن النمرود :ص(.)64
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"تحيززا الثززورة االشززتراكية" وفززي نفسززك تلعنهززا .وتلعززن المززبمنين بهززا .تقززو ال زرايس قززا  :وأنززت
تحرف كالمه .تجاربه "السم في العس " .تقو  :جبهزة التحريزر كزذا وكزذا .وأنزت مغلز أبوابهزا.
تحارب وتطارد مناضليها الصحاد.
تقززو فززي التجمعززات :المجززد والخلززود للشززهداء .وأنززت تأك ز ك ز يززوم حقززو أوالدهززم وت ززدوس
قبورهم».

()1

كما يحضر أيضا في الرواية سرد" :الحاج الحرايري" حزو "مزرعزة بلخيزر" التزي كانزت
سابقا تلقب بز "مزرعة مزارولي" نسزبة إلزى مالكهزا الكولونيزالي ،والزذي أكزد فيزه أن هزذ المزرعزة
كانزت تنزتخ خيز ار وفيز ار بفعز حكمززة وصزرامة صززاحبها فزي التسزيير ،أمززا اآلن فأصزبحت عكززس
ذلك والسزبب قزانون الثزورة الزراعيزة الزذي أبزاد الملكيزة الجماعيزة لأ ارضزي ،فأصزبح الفالحزون
ال يعملززون كمززا مززن قبز إذ لززم يعززد هنززاك مززن يحاسززبهم ،متمنيززا كراءهززا أو بيعهززا لأثريززاء «آ ،
"مززارولي"...هززذ األ ارضززي مززن هنززا لسززعيدة ،ومززن هنززا حتززى ل ز "بززالو" كانززت كلهززا لززه .بالطيززارة
كززان يسززيرها هززذ األ ارضززي لمززا كانززت ملكززه .كانززت تخززرج الززذهب...العززرب كانززت تخززدم مززن
الفجر للمغرب .واآلن شف وتعجب...
العرب ،ما يلي بهم سوى السوط .العربي سوطه يخدم كما البغ  ،وجوعزه يتبزل كمزا الكلزب...
اسززمل يززا ولززدي ،ودخلهززا فززي ارسززك .لززو بقززي الكولززون هنززا ،أو هززذ األرال باعتهززا الحكومززة
لنززاس كبززار أو كرتهززا لهززم...كززان الخيززر تززدف وعززم»( .)2وهززذا الطززرد المباشززر إنمززا يززد علززى
شخصيته االنتهازية الليبيرالية التي تريد حرمان الفقراء من خيرات وطنهم.
أمززا فيمززا يتعل ز بز ز "ذريززة النمززرود" ،فهنززاك أيضززا الكثيززر مززن المقززاطل اللّغويززة المباش زرة التززي
عبزرت عززن آالمهززم وآمززالهم مززن بينهزا مززا حززدث ل ز "يمينززة" بفعز يزيززد الززذي أراد االعتززداء عليهززا
لتصبح بزذلك حزديث العزام والخزاص مزن سزكان "بزالو " «...سزكان "بزالو " اخزتلط علزيهم أمزر.
لم يعرفوا لمزاذا تزدخ منسز االتحاديزة فزي "المعمزورة"...وفزتح تحقيقزه السياسزي حزو المسزألة.
كانز ززت الز ززدالئ تشز ززير إلز ززى أنز ززه يقز ززبل علز ززى "يزيز ززد"...كانز ززت األخبز ززار تص ز ز المستوصز ززف
( -)1زمن النمرود :ص(.)46

( -)2المصدر نفسه :ص(.)31-46
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والمدرسة...ربما كانت وصلت قهوة "تشراك الفم" .المبكد أنها وصلت خطيب زينزب ،ففقزد كز
عير زينب وطعن فيها.
أم وطالب بفس الخطوبة .كان قب ذلك ّ

كما يمينة صاحبتك .كما أنت .كما "يزيد" .كما "أم الشي " .كلكم زريعة واحدة.الخبر وص "يزيد" تبسهم وقا لجلسائه:
عالئم النصر بدأت تلود.فاحم ززدوا ل ززه»( .)1ألن ززه اس ززتطا أن يح ززط م ززن قيم ززة أعدائ ززه أم ززام أهز ز المنطق ززة المقبل ززة عل ززى
االنتخابات المحلية والوالئية.
وتظهزر التقريريززة أيضززا فززي اسززترجا "المززانكو" لسززبب طززرد مززن القسززمة «صززار يسززقط
مززن عيززون النززاس ك ز واحززد يقززو الح ز  .أنززا عاهززدت نفسززي .مززن ذاك االجتمززا  .كززان الحززاج
عزون اهلل ويزيزد حاضزرين .اجتمعنزا ،كز المجاهزدين كزانوا حاضزرين .خطبزوا علينزا .بعزد ،قززالوا
لن ززا :عن ززدكم انتخاب ززات .اخت ززاروا ممثل ززيكم ف ززي المنظم ززة ف ززي القايم ززة كان ززت أس ززماء...لك ززن ي ززوم
تنصيب قسمتنا فرضوا علينا ممثلين...تغلغلت .قمت وقلت :هذا ما هو ح .
اإلخوان سكتوا .صارلي مث ما صار ألصحاب "حكاية الفي " .بقيزت –قز -وحزدي .كتبزوا فزي
التقرير وقالوا علي :مشوش .وعزلوني .كان ورائي يزيد ببركة عون اهلل.
قلت في نفسي مادام الناس نذلت...أنا صياحي وعياطي زيادة».

()2

ومن المقاطل التي يلود فيها األم بتخلص "ذرية النمزرود" مزن العبوديزة والسزيطرة تلزك
االنتفاضزة التزي قزام بهززا عمزا مصزنل الززور ضزد مزديرهم وضزد الشززركة البلجيكيزة بزيعزاز مززن
"أم ززين" «...مس ززاء :العم ززا يمنع ززون الم ززدير م ززن ال ززدخو إل ززى المص ززنل .يرف ززل احتجاج ززا إل ززى
السلطات .يعلن فيه عن تخليه عن المسبولية على المصنل...كان كتزب االحتجزاج فزي مكتبزه
مقاب ز إمضززائه شززيكا لززدفل أجززور العمززا  .اعتبرهززا إهانززة .وبعززل العمززا قززاطل العم ز  .لكززن
المصنل ظ يسير.

( -)1زمن النمرود :ص(.)000

( -)2المصدر نفسه :ص(.)063-060
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ليال :بات المصنل بين أيدي العما  .كونوا فرقا للمراقبة .وأخرى لأمزن .انتخبزوا رئيسزا علزىك ز ورشززة .نظززام  8×2سززار بصززفة رائعززة .بعززل الفززر كانززت تحضززر قب ز الوقززت»...

(.)1

والمالحظة التي يمكن الخروج بهزا مزن خزال عزرل هزذ النمزاذج أن اللّغزة المباشزرة التقريريزة
في هذ الرواية غلبت عليها الفصحى مل إدراج بعل المفردات العامية.
وتجلى هذا النو من اللغة في رواية "ذاك الحنين" في ما اقترفزه الهالليزون مزن جزرائم فزي حز
اقتص ززاد وط ززنهم ال ززذي خرب ززو بفعز ز سياس ززاتهم القائم ززة عل ززى الس ززلفية والرش ززوة واالس ززتثمار ف ززي
مشززاريل وهميززة ،إضززافة إلززى التبززذير «أمززا القززرول التززي قززدمها البنززك...للفالحززين والفالحززين
المزعز ززومين ،فزنهز ززا سز ززحبت نقز ززدا فز ززي شز ززكاير الس ز زيمة وفز ززي الز زززوادات والغ ز ز اررات والقفز ززاف...
فاسززتثمرت فززي مشززاريل تجاريززة طفيليززة ،وش زريت بهززا مسززاكن جززاهزة وسززيارات "مززازدة باشززي"،
وحولززت إلززى عمززالت بنسززب مخجلززة ،وقطعززت بهززا تززذاكر إلززى أسززتراليا بحثززا عزن المجززد والمززا
الضزائعين فزي دم األحزالم المجهضزة ،وأقيمزت بهزا األعزراس...وأمزا مزا يشزا عزن بنزك التنميززة
فشززيء يصززعب تصززديقه...فنسززب االرتشززاء تراوحززت بززين الخمسززة وبززين العش زرة فززي المئززة مززن
قيمة مبلغ السلفية».

()2

كمززا ظهززر األسززلوب التقريززري فززي وصززف الحالززة االجتماعيززة المزريززة التززي وصز إليهززا
سكان المدينة بفع االنحراف األمر الذي أدى إلى تدخ قزوات األمزن «دخلزت الشزرطة مركزز
الح ارس ززة وحولتز ززه مق ز ز ار له ززا لقمز ززل ممارسز ززة ال ززدعارة غيز ززر المنظمز ززة وتع ززاطي المخز ززدرات وبيز ززل
المشروبات الكحولية ،غير أن الشزرطة مزا لبثزت أن أخلتهزا بعزد المظزاهرة الكبزرى التزي حزرل
عليهززا ف زي الحززي الطبيززب الحديززدي ،كمززا أورد مخبززرو مصززالح األمززن ،احتجاجززا علززى اإلزراء
الذي بلغته حا السكان ،وعلزى محاولزة إخفزاء مصزالح البلزدة التقنيزة وادارة الصزحة العموميزة
عدوى اإلصابة بالتهاب السحايا.»...

()3

( -)1زمن النمرود :ص(.)034
( -)2ذاك الحنين :ص(.)34-36
( -)3المصدر نفسه :ص(.)63
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وفززي إطززار االنحزراف دومززا يحضززر موقززف "حمززو القززط" مززل المحززامي القززادم مزن مدينززة
وهران طالبا منه تبرئته من الجريمة التي ارتكبها «من بالد وهران كان أقزدم لحمزو القزط أشزهر
محززام قابلززه ذات صززيف ،هنززاك وراء البحززر ،وقززد فقززد كز شززيء دفعززة واحززدة علززى مائززدة ور ،
واقفززا فززي قلززب بززار ،ضززائعا فاقززد االتجززا قب ز أن يعل ز نظززر بززه ،متشززبثا بززه خشززية نجززاة مززن
غرفة القاضي ،فدعا إلى طاولته...دون أن يكلم أحدهما اآلخر.»...

()1

واعتمد "السايح" في رواية "تماسخت" على المباشرة في معظم أجزائها كونهزا تميز إلزى
النص الصحفي الذي يرصد األحداث ويقوم بتسجيلها ،والى السيرة الذاتيزة التزي ترصزد مزا مزر
بززه مثقفهززا متززنقال مززن مكززان إلززى آخززر خوفززا مززن اإلرهززاب .واللغززة التقريريززة فززي هززذ الروايززة
خصززت وصززف الج زرائم التززي ارتكبهززا اإلرهززابيون والوضززعية المزريززة التززي عززانى منهززا البط ز
"ك زريم" س زواء فززي الج ازئززر أو فززي الغززرب .ومززن بززين المقززاطل التززي صززورت وحشززية مززا اقترفززه
المتطرفون من جرائم ما جاء على سبي المثزا فزي وسزائ اإلعزالم المرئيزة والمسزموعة «كزان
الم ززذيل ينش ززر بي ززان مص ززالح األم ززن :عث ززر الي ززوم عل ززى جث ززة المز زواطن عب ززد الن ززور ف ززي س ززيارته
الخاصزة مززذبوحا قزرب مززدخ الشزركة ،مخلفززا أرملزة وثالثززة يتزامى .ومززن جهزة أخززرى علمنززا أن
المحززامي رض زوان الززذي اختطززف عثززر عليززه مقطززل ال زرأس .وفززي المجززا الثقززافي كززآخر خبززر
لنا...لم يزنم ليلتزه فزي الغرفزة العشزرين إال مسزهدا بزرغم الفراولزة والجزبن البلزدي وقنينزة المغ اربزي
لتصززعقه أخبززار الصززباد مرجفززة :فقززد أعلنززت مصززالح األمززن الجزائريززة أن قواتهززا قضززت علززى
منف ززذ عملي ززة اغتي ززا رئ ززيس الحكوم ززة األس ززب وم ززدير التلفزي ززون كم ززا قض ززت عل ززى ثالث ززة م ززن
أعوانه .ولم تذكر كعادتها الخسائر في صفوفها.»...

()2

وفي موضل آخر يحضر نبأ مقت رئيس الرابطة الوطنية لحقو اإلنسزان ،واإليطزاليين
السزبعة «...بزين أربعزة جزدران ي ارقززب قاتلزه ،قبز أن تعلزن وكالزة األنبززاء الجزائريزة أنزه اليزوم تززم
اغتيز ززا رئز ززيس الرابطز ززة الجزائريز ززة لحقز ززو اإلنسز ززان رميز ززا بالرصز ززاص فز ززي مكتبز ززه بمسدسز ززات
كاتمززة ...وفززي غرفتززه دفز كأسززا مززن النبيزذ علززى آخززر بيززان لمصززالح و ازرة الخارجيززة يعلززن أن
( -)1ذاك الحنين :ص(.)66

( -)2تماسخت :ص(.)60-61
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وزير الصحة صحب جثمانات اإليطاليين السبعة الذين اغتيلوا ذبحا فزي السزاعات األولزى مزن
صباد الخميس في باخرتهم المحملة قمحا الراسية في ميناء جيج ».

()1

ومن بين المقاطل التي خصت بط الرواية "كريم" صورة ذلك اإلرهابي الذي تقدم إليزه
ف ززي القط ززار مس ززتجوبا إي ززا ح ززو إمكاني ززة خدمت ززه ف ززي الج ززيش وع ززن مس ززتوا الد ارس ززي «...ال
الكحززو وال أي حززامل يمحززو مززن ذاكرتززه صززورة ذلززك المسززلح الكابوسززية يتقززدم نحززو بهيئززة
وحش ززية ذاهب ززة طز زوال ف ززي ع ززرل يقيم ززه الت ززورم وتدافع ززه الض ززخامة...وف ززي عيني ززه المكحلت ززين
اضززطراب...متمنطز بحززام ذخيزرة وعلززى صززدر خنجززر جز ازرة غطززت لحيتززه مقبضزه واألصززبل
على زناد المحشوشة...فأسند وقوفه إلى عمود الهاتف الخشزبي يزدا علزى أرسزه كبقيزة الركزاب
المحوشين...لحظتها كان تالشى فيزه إحساسزه بزأي زمزان ووجزود إال حقيقزه المسزلح المتشزاغ
عنه بقراءة البطاقة قب أن يطويها واضعا إياها في جيبه...
 خدمت في صفوف جند الطاغوت أسف قدامي بالطة. ماذا تشتغ عند الطاغوت أنا بطا . درست في وكر الكفر -طردوني من الثانوية.»...

()2

أما فيما يتعل بوضعيته خارج أرل الوطن فتطهر التقريرية أكثزر فزي معاناتزه الماديزة
وهززذا مززا تجلززى فززي ح زوار مززل صززاحب دار النشززر التونسززي الملقززب بز ز "الرجززا " الززذي حززاو
ابت ززاز بعززدم منحززه حقززه مقاب ز ترجمززة كتززاب مززن الفرنسززية إلززى العربيززة «-أنززت الززذي اختززار
إلي.
الكتاب ،وأنت الذي جاء ّ
 -وه قلنا غير ذلك

 طيب ،ولم تريد اآلن أن تضل جهدي في الميزان( -)1تماسخت :ص()304

( -)2المصدر نفسه :ص()20-21
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 إجراء عادي.أن ززا مس ززتعد لمراجع ززة العمز ز م ززل أي ش ززخص تخت ززار  ،ولك ززن الب ززد ل ززك م ززن االلتز ززام بم ززا بينن ززابخصوص تعويضي ،سلمتك الفصلين سلمني المبلغ.
زي غ ززدوة تج ززدني
آ  ،مثز ز بعض ززكم أن ززتم الج ازئز زريين ،رب ززي يس ززتر ،طي ززب ي ززا س ززيدي ،م ززر عل ز ّ()1
حضرت لك الشيك...أنت تحاو أن تبتزني...وين عملي ...ما راكش راج ».
وعلززى شززاكلة روايززة "تماسززخت" نجززد التقريريززة تسززيطر علززى معظززم أجززاء روايززة "المززوت
فززي وه زران" وهززذا لكونهززا تسززرد لنززا فززي معظززم أطوارهززا مززا مززر بززه ه زواري مززن أزمززات بأسززلوب
بسيط وواضح ال تعقيد فيه منهزا وصزف أمزه وهزي مريضزة «...كنزت الحظزت أن أمزي أمسزت
عاجزة عن تحم صداعها ،شادة عليه بفوالرة على جبهتهزا وصزدغيها .ثزم أضزحت ال توقزف،
حماها كلما اجتاحتها.
إال بالكمادات المثلجة ،موجات عر ّ

فبكبريززاء ،عزززت ل ززي أوجززا مفاص ززلها إلززى بداي ززة رومززاتيزم .ولززم تقتن ززل لززي ،ب ززرغم ذلززك ،ب ززأن

تخضز ززل نفسز ززها إلج ز زراء كشز ززف تحليلز ززي شز ززام  ...حز ززذرتها مز ززن تز ززأثيرات اإلف ز زراط فز ززي تنز ززاو
البراسيتامو واألسبيرين ونوزيكالم على كليتها وكبدها.»...

()2

وتتجلى اللغة في هذ الرواية في مسزتواها العزادي المباشزر فزي وصزف "هزواري" لكيفيزة
طزرد مززن الجامعززة إثزر تشززابكه مززل أسززتاذ فزي مززادة القززانون الززدولي «...قلبزي تعصززر يززد قززدر
كان رمى في طريقي الزدكتور قزدور بزن حزوار أسزتاذ القزانون الزدولي فزي كليزة الحقزو فأهزانني
أمام الطلبة اآلخرين ،في نهاية سزنتي األولزى" :أنزت مزا ربزتكش أمزك" ،ألنزي كنزت رفعزت يزدي
بكلمززة دكتززور ...فلززم يعرنززي انتباهززا وواصز  .فأصززررت" :دكتززور" .مززن فضززلك .ال تمز علينززا،
رجززاء" .فطردنززي...وكنززت ،إذ اقتربززت منززه عنززد خروجززه ألعتززذر لززه ،تحامز علززي" :مزرة أخززرى
نهززرس ل ززك لغبززك ،البطول ززة ف ززي السززينما ".فواجهت ززه" ":هززذا ك ززالم يليز ز بالهزيززة ".فص ززوب إل ززى

( -)1تماسخت :ص(.)334-336
( -)2الموت في وهران :ص(.)66
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وجهززي ض زربة بمحفظتززه ،تجنبتهززا ،ونترتهززا مززن يززد وفتحتهززا وقلبتهززا...ثززم رميتهززا بعيززدا علززى
دهشة وذهو الطلبة المتحلقين.»...

()1

مززن خززال هززذ المقززاطل يتبززين لنززا أن "السززايح" عمززد إلززى اسززتخدام هززذا النززو مززن اللغززة
المتميزة بالبساطة ليقرب قارئه أكثر من عالم رواياتزه الملزيء بالصز ار األيزديولوجي وبالمعانزاة
من الظلم والفقر واالنحراف.
-2جانبها اإليحائي:
علززى الززرغم مززن سززيطرة اللغززة المباش زرة علززى هززذ النصززوص إال أن هززذا لززم يمنززل مززن
ظهززور اإليحائيززة فززي بعززل جوانبهززا والتززي تسززتعم فززي مسززتواها الفنززي الجمززالي ،وتحقز ذلززك
باسززتخدام عززدة تقنيززات لغويززة وبالغيززة ممززا سززمح ببززروز لغززة شززاعرية تجززاوزت الوظيفززة األولززى
للغة التي قامزت علزى مطابقزة الزدا للمزدلو  .ويتجلزى هزذا النزو فزي روايزة "زمزن النمزرود" فزي
عدة مقزاطل مزن بينهزا أمنيزة "هزارون" فزي االتحزاد ضزد مزدير التعاونيزة "سزيي مقزدر" ومزن معزه
«آ يزا ديزن الززرب .لزو نقزف كمززا الصزف الواحزد .كلمززة واحزدة .حزمزة عرعززار...حتزى واحزد فززي
الززدنيا مززا يقززر يكس زرنا...وسززي "مقززدر" بكذبززه وهفززه مززا يقززدر يأك ز أمخاخنززا .ال التخويززف وال
التهديد يرجعنا .حتى زريعة "الحزاج عزون اهلل" تعقزر مزا تنبزت فزي مصزنعنا» ( .)2وهزذ الصزورة
هززي تعبيززر عززن شززدة التززذمر مززن الظلززم الززذي تعززرل لززه الفالحززون البسززطاء الززذين اسززتفرد بهززم
مززدير التعاونيززة مسززتغال فززي ذلززك جهلهززم .والمالحززظ أن لغززة هززذا المقطززل تجززاوزت التقريريززة
المباشرة لتعبر عن الحالة النفسزية التزي هزو عليهزا هزذا الشزخص مسزتخدما فزي ذلزك جملزة مزن
األلف ززاظ المس ززندة لبعض ززها ال ززبعل للت ززدلي عل ززى ذل ززك فيوظ ززف لفظ ززة (الص ززف) ويس ززندها ل ز ز
(النبت).
(الكلمة) ،ويسند (حزمة) لز (التكسار) ،و(الكذب) لز (الم ) ،و(الزريعة) لز ّ

كما تحضر أيضا صورة "الحاج عون اهلل" على لسان ولد ربيعة بلغة مبثرة فيهزا سزخط

كبي ززر عل ززى ه ززذا الش ززخص ال ززذي نه ززب أمز زوا الش ززعب وداس عل ززى كز زرامتهم «...أن ززت أخ ززذت
ماليينزك...لكن يززا هز تززرى دم المقتززو ينشززف عنززدما تززدخ ف ارشززك ،فززو وسززادتك تجززد  .مززا
( -)1الموت في وهران :ص(.)88-83
( -)2زمن النمرود :ص(.)40-41
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تقززدر تحززط ارسززك .لمززا تقززوم الصززباد...تط ز علززى وجهززك...يظهززر عليززه أسززود .وغززدا يززا سززي
الحاج "عون اهلل" في مدينتنا تصبح حكاية ويقو عليك ناسها عنزدما تحكزي ألوالدهزا عزن أيزام
االسززتعمار والقهززر :عززام الحززاج "عززون اهلل" كمززا تقززو عززام "البززون" .عززام "مريكززان" و "اللمززان"
عام "سزطيف وقالمزة" .نزاس مزدينتنا تزدخلك فزي أرسزها وتحكزي عليزك كمزا تحكزي علزى "بيجزار"
و"جورج"...كما تحكي على "يوسف" الخاين»( .)1وتظهر اإليحائية في هزذا المقطزل مزن خزال
مقابلزة واسزناد (الماليززين) ل ز (القتز ) ،و (الوسززادة) ل ز (الزرأس) ،و(الصزباد) ل ز (السزواد) .كمزا تززم
مقابل ززة ووصز ززف عهز ززد بعز ززام الجفز ززاف (البز ززون) ،وحز ززرب أمريكز ززا ضز ززد النازيز ززة األلمانيز ززة (عز ززام
المريكان واللمان) ،وبحادثه الثامن ماي (عام سطيف وقالمة) ،وأيضا بز "جورج مارشا " الزذي
كززان رئيسززا لهيئززة أركززان الجززيش األمريكززي فززي فت زرة الحززرب العالميززة الثانيززة ،ووزيززر للخارجيززة
بعززدها ،والززذي جززاء سززنه ( )0663بمشززرو إعززادة بنززاء أوروبززا المززدمرة ،وب ز "مارسززي بروسززت"
الززذي كل زف نهايززة ( )0664بالقضززاء علززى معركززة الج ازئززر وتعززذيب فززدائيي ومناضززلي جبهززة
التحرير شر تعذيب (بيجار وجورج).
إضززافة إلززى ذلززك نجززد الصززرخة الداخليززة لسززائ "الحززاج الح اريززري" التززي عبززر فيهززا عززن
حزن ززه العميز ز لمز ززا يح ززدث للج ازئ ززر بطريقز ززة مباشز زرة «ي ز زا الج ازئ ززر ي ززا أم الفق ز زراء .مت ززى يخز ززرج
"حديدوان-باب الحديد"

وينقذك مزن األغزوا »( ،)2مشزبها فزي ذلزك وضزعيتها المزريزة بحكايزة

"حديدوان" مل الغولة الذي حصن منزله بالحديد خوفزا مزن أن تلتهمزه منتظز ار مصزير المجهزو
جراء حصارها له.
ولم تعد لغة رواية "ذاك الحنين" في بعزل أجزائهزا تطزاب الزدا والمزدلو  ،بز امتزازت
بخاص ززية تعبيري ززة خيالي ززة لتص ززبح لغ ززة ذات تعبي ززر جم ززالي تس ززمح بقابلي ززة التأويز ز كونه ززا لغ ززة
مبسززلبة ،ويتجلززى ذلززك فززي هززذا المقطززل الززذي يصززور صززمود التززاري فززي وجززه العبززث والززدمار
«الشيء الوحيد الذي ال تهز ريح ولو كانزت ريزح القبلزي ،فزي الزبالد هزو النصزب الزذي يرتشز
في قاعه ،وفزي قهزوة الززلط يسزمونه بزالحرفين أحيانزا وينسزبونه إلزى رئزيس سزاب  .ومزا مزن أحزد
( -)1زمن النمرود :ص(.)44

( -)2المصدر نفسه :ص(.)30
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فززي قهززوة الززلط يززذكر أنززه منززذ عشززر سززنين انطفززأت ت ارصززيعه ،وأن إقامتززه تعززود إلززى أكثززر مززن
عشزرين سززنة خلززت .فزززذا هبززت نسززمات الوجززد فأذكززت جمززر الزززمن الجميز اسززتعادت الحنينززين
أيام الحزن .)1(»...وهذ الفقرة هي إحالة إلى عهد الرئيس "هواري بومزدين" ،فزالهالليون خربزوا
ك شيء ما عزدا هزذا التمثزا ألنزه محفزور فزي ذاكزرة النزاس بزاالحترام الزذي يحزيلهم إلزى الفتزرة
الزاهيززة التززي عاشززوها خززال حكمززه ،لززذلك فهززم لززم يسززتطيعوا االقتزراب منززه خوفززا مززن رد الفعز
الس ززلبي –العن ززف .-والروائ ززي هن ززا يق ززارن ب ززين الماض ززي والحاض ززر مس ززتعمال ألفاظ ززا وتراكيب ززا
متضادة فيما بينها( ،انطفأت≠ إقامته)( ،جمر أيام الزمن الجمي ≠ الحنين أيام الحزن).
وتن ززز اللغ ززة ف ززي بع ززل مواض ززل ه ززذا ال ززنص إل ززى الش ززعرية المفعم ززة باإليح ززاء والرم ززز
وتعددية الداللة واالنزياد عن مقاطل البنية الروائية ذاتها ،ويظهزر ذلزك علزى سزبي المثزا فزي
تصززوير الروائززي لحالززة الكآبززة التززي تعيشززها المدينززة بفعز مززا لحقهززا مززن الهالليززين «حزززم الفززرد
أمتعته من ساحات البالد وكنز بقايا قبلزي أهزوج حزار  ،ال يغادرهزا إال كمزا يتزرك أهز القبيلزة
مضارب جد أو لموا له الوعدة السنوية».

()2

فنالحظ هنا استخدامه لالستعارة التزي شزبه فيهزا الفزرد باإلنسزان الزذي يغزادر فيزه مكانزا
مززا حززامال معززه أمتعتززه مخلفززا وراء أناسززا ال يعرفززون شززيئا سززوى التخريززب ،وهززذا مززا دلززت عليززه
عبارة (قبلي أهوج حار ).
وفي موضل آخزر يصزور لنزا علزى لسزان الروائزي "خليفزة المزداد" الحالزة التزي أصزبحت
عليها المدينة في قوله...« :ضا اإليمان يوم انفقد االئتمان ،وسرد فزي القلزوب غز وبهتزان،
وامتززدت متاهززة الغززدر فززي األعيززان ،خززالص هززذ الززدنيا حززب هجززر اإلنسززان ،المهلكززات ضززي
الصزدر طززو اللسزان ،سززبحان خززالقي الغفزار المنزان»( .)3فلززم يعزد هنززاك مززا يحيز إلززى التفززاب
فال أحد أصبح يهمه أمر المدينة فالك يناف في مرحلة هي بأمس الحاجزة إلزيهم لزيس بزالقو
إنمززا بالفعز عززن طريز تكززاتف األيززدي والوقززوف فززي وجززه كز مززن يسززعى إلززى دمارهززا والعمز
( -)1ذاك الحنين :ص(.)60
( -)2المصر نفسه :ص(.)026

( -)3المصدر نفسه :ص(.)063
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علزى تهززديمها .ولإلشزارة إلززى حالززة التزدني هززذ اسزتخدم الروائززي ألفاظززا ذات مغززى عميز هززي
م ززيخ بززين األفعززا واألسززماء (ضززا  ،سززرد ،بهتززان ،غ ز ّ  ،متاهززة ،الغززدر ،هجززر ،المهلكززات،
ضي  ،طو ).
ومزن المقززاطل األكثززر تززأثي ار فززي هززذ الروايزة والمحمز بشززرعية متدفقززة حززو مززا آ إليززه
الوض ززل ق ززو "بوحباك ززة"« :أن ززا ذاه ززب ،أن ززت ارحز ز  ،دمرتن ززا حماق ززات البش ززر»( .)1وه ززي إش ززارة
سززيميائية إلززى عززدم الرغبززة فززي االسززتمرار بزالعيش داخز هززذ المدينززة نظز ار للحالززة السززيئة التززي
هي عليها نتيجة اسزتيالء الهالليزين عليهزا ،كمزا أنهزا إشزارة إلزى حالزة الضزعف والحصزار التزي
أصززبح اإلنسززان الززوطني عليهززا إذ أنززه لززم يجززد مززن يقززف إلززى جانبززه فززي التصززدي للمفسززدين.
وانتقززى الروائززي لززذلك مفززردات ذات بعززد داللززي عمي ز (ذاهززب ،ارح ز  ،مزقتنززا ،حماقززات) كلهززا
توحي إلى حالة الحزن ،والسخط ،والظلم.
ويق هذا النو من اللغة في رواية "تماسخت" ،فمن بزين المقزاطل التزي تمثلهزا مزا نجزد
في قو "كريم" بعد أن ضزا صزدر صزب ار وهزو فزي ديزار الغربيزة «المزوت علزى صزدر الزوطن
أكززرم مززن حيززاة بززال ك ارمززة ،ألن طلززب النجززاة بززأي ثمززن مذلززة»)2(.وهززي إشززارة إلززى الوضززعية
السززيئة التززي يعززاني منهززا خ زارج وطنززه مفضززال المززوت علززى أيززدي اإلرهززابيين علززى أن يعززيش
ذلززيال بفعز حاجتززه الماسززة للمززا  ،ونظزرة النززاس إليززه علززى أنززه هززارب أو أنززه يمثز عبئززا ثقززيال
علززيهم ،مسززتخدما فززي ذلززك مفززردات شززاعرية جززدا تززد علززى حزنززه الشززديد (صززدر ،الززوطن،
كرامة ،النجزاة ،مزذ ) ،مانحزا إياهزا بعزدا سزيميائيا يحيز إلزى أن الزوطن مهمزا كزان وضزعه فهزو
الوحيد الذي يحتضنه كما تفع األم مل صغيرها.
كم ززا نج ززد مقطع ززا آخ ززر أكث ززر ش ززاعرية بلغ ززة متدفق ززة بالعاطف ززة ،ارت ززبط بمغ ززادرة محبوب ززة
"كريم" له باتجا الجزائر األمر الذي جعله يحن لها ولوطنه بحز اررة فائقزة التصزور معتبز ار نفسزه
بزدون أرل ،ألن الغربزة مزقتززه داخليزا متمنيززا العزودة مززن جديزد إلززى مسزقط أرسززه ليزتخلص مززن
أوجا وآهات فراقه «إلى أن ينزف دمعزه الضزنين ويتحزر بوحدتزه فيتبزدد فزي عزلتزه ،حتزى ال
( -)1ذاك الحنين :ص(.)066
( -)2تماسخت :ص(.)314
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يلتقي شهلة مرة أخزرى لتعيزد إلزى حلمزه ،فقبلهزا كزان نسزي الحلزم وغادرتزه نهائيزا أشزباد بعزل
أهله وحبائبه .أنزت كابوسزي وهوسزي ولزن تكزوني شزهلة أي امزرأة ،جزائريزة أنعشزت خ اربزي لزن
تصززيريه .أنعش ززت خ اربززي نفح ززة عط زرة...أنز زت ش ززهلة ي زا لخط ززة ف زارة م ززن جنززون جن ززوني ،تل ززك
الجزائر لم تعد تعرفني .كنت يوما ويومين وطني وثالثة أمي وهبلي .منتبزذ أنزا بزال أرل»(.)1
والمالحززظ فززي هززذ الفق زرة أن الروائززي انتقززى وبعنايززة محكمززة األلفززاظ الدالززة علززى مززدى حنينززه
لمعشززوقته الحقيقيززة الج ازئززر والمتمثلززة فززي جملززة مززن األفعززا واألسززماء هززي كززاآلتي( :ينزززف،
يتحززر  ،الحلززم ،أش ززباد ،كابوسززي ،هوس ززي ،أنعشززت خ اربززي ،جن ززوني ،لززم تع ززد تعرفنززي ،أم ززي،
هيلي ،بال أرل).
وعلززى الززرغم مززن أن روايززة "المززوت فززي وه زران" اتسززمت لغتهززا بالتقريريززة إال أن هززذا لززم
يمنل من وجود بعل المقزاطل اإليحائيزة المفعمزة بالشزاعرية مثز وصزف "هزواري" لحالتزه وهزو
وحيدا في شقته بعد فقدانه لوالديه وضيا مستقبله الدراسي «ما الذي يكرهني علزى نقز وقزائل
مززن أيززامي أثثهززا كز مززا يمكززن أن يمززأ حيززاة شززخص مثلززي إال الفززرد والحلززم ال شززيء؛ إن لززم
تك ززن وح ززدتي الت ززي تح ززيط ب ززي م ززن كز ز زاوي ززة ف ززي ه ززذ الش ززقة المحزون ززة بف ارق ززاتي وض ززياعاتي
المتعاقبة! وحدة تبغي محاورتي .وحدة ضاقت ذرعزا بوحزدتها»( .)2والمالحزظ هنزا أن المفزردات
المستخدمة كانت بسيطة غير أن توظيفها هزو الزذي منحهزا ذلزك البعزد الزداللي العميز  ،فنجزد
يس ززند (أت ززت) ل ز ز (األي ززام) و (اإلحاط ززة) ل ز ز (الوح ززدة) ،ث ززم (الح ززز) ل ز ز (الش ززفقة) ،وأخيز ز ار (اإلرادة)
لز(الوحدة) و (الوحدة) لز (الوحدة).
وتتكرر المقاطل المعبرة عن الحالة النفسية السيئة لز "هواري" وعن الحززن الشزديد الزذي
يسززيطر عليززه ويتجلززى ذلززك فززي قولززه« :كانززت غيبززة أبززي اليززد التززي كفززأت فززو أرسززي صززحن
م اررتي .فزني ال أدري كيف كنزت ،خزال سزت سزنين ،أنظزر بزال خجز فزي عيزون مزن يعرفزون
واحززدا مثل ززي ل ززم ي ززروا ل ززه وال ززدا يوم ززا؛ م ززن جي ارن ززي خاص ززة ال ززذين كن ززت أقاس ززمهم الطريز ز إل ززى

( -)1تماسخت :ص(.)316

( -)2الموت في وهران :ص(.)00
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المدرسززة»( .)1والمالحززظ هنززا أن هززذا المقطززل سززار علززى شززاكلة سززابقه فززي اسززتعما المفززردات
البسيطة واعطائها بعدا إيحائيا مشحونا بعاطفة متدفقة استطا الروائي من خاللهزا أن يصزور
حجم معانزاة "هزواري" بسزبب فقدانزه لوالزد فهزو يجعز ل ز (غيبزة األب) بالنسزبة للبطز (يزدا) ،ثزم
يسند (االستقرار في الصحن) لز (الم اررة).
ويمضززي الروائززي فززي هززذ الطريز لتتجسززد اللغززة اإليحائيززة فززي أجمز صززورها فززي هززذا
المقطل الذي يصور دوما البط "هواري" «ففو صمت القبور ،بعثرتني أصوات القزدر ناطقزة
بالحروف على الشواهد ،ذكو ار واناثا من أعمار مختلفة غير تلك الصغيرة التي ال شواهد لهزا،
نسيا صارت ،لعشزرات مزن المولزودين ميتزين أو ممزن جزاءوا إلزى الوجزود لسزاعات لبضزعة أيزام
ألشززهر مززن غيززر أن يعلمزوا أبززدا لمززاذا جززاءوا لمززاذا رحلزوا .)2( »...والروائززي هنززا يشززخص قززدر
بطله بلمسة جمالية يحس قارئه من خاللها باللذة ،كمزا نز ار يجسزد النزعزة اإلنسزانية مزن خزال
اإلشززارة إلززى المززوتى الززذين لززم يسززتطيعوا إدراك مززا ينتظززرهم فززي عززالمهم الززذي وجززدوا بززه ،وعززدم
علمهم بسبب مجيئهم لهذ الدنيا ورحيلهم عنها.
وأخي ز ار يمكززن القززو بززأن الروائززي حززاو فززي ك ز م زرة االبتعززاد عززن الجمززل بززين طرفززي
التصززوير الفنززي رغبززة منززه فززي التززأثير علززى نفسززية المتلقززي ومززنح اللغززة شززعرية أكثززر ،فالقززارئ
بوصززفه الطززرف الثالززث فززي العمليززة اإلبداعيززة بعززد المبززد والززنص وهززو يصززادف هززذ المقززاطل
داخ العم األدبي يجد األلفاظ تسبح في مخيلته ،من هنا يعم الروائي على المززج بزين لغزة
تبليغيززة مباش زرة ال سززبي للتخلززي عنهززا فززي العم ز الروائززي ،ولغززة شززعرية يغلززب عليهززا اإليحززاء
والتصوير الفني غالبا ما تكررت في فقرات هذ النصوص أضفت عليها جماال بار از للعيان.
-3التهجين:
مز ززج "الس ززايح" ف ززي روايات ززه ه ززذ ب ززين الفص ززحى الت ززي أخ ززذت الحي ززز األكب ززر والعامي ززة
المستمدة من الحيز الجغرافي الذي تنتمي إليه الشخصيات.

( -)1الموت في وهران :ص(.)06
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واعتمززد فززي أو نززص لززه –زمززن النمززرود-علززى هززذ التقنيززة فززي الكتابززة ،وذلززك لطبيعززة
موضوعها وفضائها الجغرافي والثقافي الذي فرل عليه إنزالها إلى مسزتوى قريزب مزن العزامي
ليبدو النص متناسبا مل لغة الخطاب السياسي الجديزد ومزل اللغزة المتداولزة فزي الوسزط الريفزي
البسيط ذات العالقة بمزا هزو مسزكوت عنزه بغيزة تعريزة حالزة التشزاحن والتصزادم الحاصز بزين
الطرفين المتعارضزين ،وهزذا اعتقزادا منزه أن اللغزة األصزلية للزنص مزن قزاموس وتركيزب نحزوي
للجم ز والبنيززة الصززرفية وحتززى المجززازات ال يمكنهززا أن تعبززر عززن الفك زرة التززي يريززد إيصززالها،
لذلك لجأ إلى هذا النو من اللغة التي تتيح له حرية أكبر في التعبير.
وارتبطت الفصحى في هذ الرواية بالحديث عن األمزور الرسزمية مثلمزا هزو الحزا عزن
المبتمر الوالئي الذي عقد العما من أجز فزرل تواجزدهم فزي الهيئزات النقابيزة الشزيء الزذي
أثززار ذعززر رئززيس تكتز "ذريززة الززذئاب" "الحززاج عززون اهلل" «مززبتمر العمززا الزوالئي األخيززر كززان
درسزا قاسززيا لأنصزار .السززيد "عززون اهلل" لزم يخززف اسزتياء  .تيليفونيززا طلززب المزيزد مززن الضززوء.
عودة عدد من األعداء التقليديين إلى هياكلنا سابقة خطيرة .وكانت خاتمته الساخنة المحتجزة.
ينبغززي أال تتكززرر فززي االنتخابززات القادمززة .واال اضززطررت إلززى نززز الثقززة .تسززمعون.)1( »...
ومززن بززين المقززاطل األخززرى مززا ظهززر فززي الخطززاب الززذي ألقززا رئززيس اتحززاد الفالحززين "الحززاج
الح اري ززري" عل ززى ممثل ززي عم ززا "مزرع ززة بلخي ززر" «-أيه ززا اإلخ ززوة .كلمت ززي قص ززيرة .جئ ززت م ززن
"سززعيدة" والطريز بينهززا وبززين "بززالو " معروفززة .تعبززت .مشززاكلكم ،كلهززا ،أعرفهززا .مشززك التفززاد
أعرفه .مشك الصنادي أعرفه .نحن مسبولون تحملنا مسبوليتنا .وفي ك مزرة نأخزذ القز اررات
الالزمة .كلمتي قصيرة أطلب منكم تقزديم تقريزر مفصز لزأز "يزيزد" منسز القسزمة وهزو يبعزث
إلينا به ،ونحن ندرسه.»...

()2

أمززا بالنسززبة للعاميززة فزنهززا ارتبطززت خاصززة بمهاجمززة الطززرفين المتصززارعين لبعضززهما
ال ززبعل ويتجل ززى ذل ززك ف ززي رد فعز ز منسز ز القس ززمة "يزي ززد" اتج ززا كاتبه ززا "ول ززد ربيع ززة" ق ززائال ل ززه
متحززديا« :يززا "ولززد ربيعززة" تخززوفني بززالملف أنززا مبنززي علززى الصززح .أمثالززك عنززدي خضزرة فززو
( -)1زمن النمرود :ص(.)06
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طعززام .وأنززت تحسززب الززدنيا مززا عنززدها عليززك ملفززات

أنززا قززادر علززى حرقززك .أدبرهززا لززك .ال

تخف .غدا الحاج "عون اهلل" يفريها .تليفزون يكفزي .آلزو .الجهزاز المركززي...الحزاج "عزون اهلل"
كلمززة .زوج .المسززألة تفززرى .لكززن يززا "ولززد ربيعززة" أنززا ارج ز وصززدري كبيززر .الحززاج "عززون اهلل"
يتدخ في الكبيرة».

()1

وكمثززا علززى الطززرف الثززاني –ذريززة النمززرود-مززا نلحظززه فززي سززخريتهم مززن أفزراد "ذريززة
الززذئاب" بعززدم قززدرتهم علززى التسززيير «مسززبولو تززاخر الزززمن ،وفززروا النق ز
عوجزاء .ضززا لهزم شززيء

مززا قززدروا .باقيززة

لكزن طززرد العمزا ونفززيهم ،عنزدهم ،سززه  .أسزه مززن تزوفير حافلززة

أو ش ززاحنة نقز ز  .الي ززوم نفريه ززا مع ززك ي ززا س ززيدنا الم ززدير نفريه ززا مع ززك .ل ززو ك ززان جمي ززل الم ززديرين
مثلك...يا حس ار على البالد .الحمد هلل .ربي خل وفر  .الزريعة الفاسدة.»...

()2

وتميز روايززة "ذاك الحنززين" إلززى مززا يمكززن تسززميته باللغززة المتفاصززحة التززي تززوهم القززارئ
بفصززاحتها ومززن ذلززك وصززف "خليفززة المززداد" للحالززة النفسززية لز ز "بلغ اريززب" الززذي أحززس بززالم اررة
الداخلية لما حزدث فزي الزبالد «ضزا الصزدر والمحزاين تهزيخ التزذكارات المدكوكزة إلزى أحبزاب
ذهبوا ،أي ذهاب لم يق له .وأمسزك عليزه إصزرار  ،أي ذهزاب فزي يزوم العقزر ،فزي درب خزا
من بقايا مرد مادلين ،وعلجية فارغزة خاليزة إال مزن الحنزين ،واالنزاس يزا حضزار صزارت تحفزر
في أكبادها عن ارتواء لعطش حنين...والبالد مهولة بنعي القفار ورغي العقار.»...

()3

وفززي مواضززل أخززرى عمز الروائززي علززى تكسززير بعززل المفززردات الفصززيحة مززل إضززافة
أخرى عامية لها كقوله« :حين يصحب القبلي المعجف إلى السمل هدير محركات أخزرس فزي
صززبح لززم تشززر شمسززه يصززير الشززبم إلززى الحلقززوم والتطيززر إلززى العق ز واالختنززا فززي القلززب،
ويصززير ك ز شززيء بززال داللززة منتث ز ار فززي بززالد نثززر ذاكرتززه فززي مهززب ريززح كززالتي تخن ز هززذا
الصباد وتعوصفه ،فيط صراز متحشرج ال ينطلز مزن أعلزى نوافزذ بزرج دار البلزدة المتهرشزم

( -)1زمن النمرود :ص(.)63
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زجاجهززا المززتعفلص إطارهززا ،المفروع زة أو الموصززدة بقطززل مززن الزنززك والمسززمار ،ال ززادم عليهززا
حمام برهوش».

()1

أما المقاطل التي استخدم فيها الروائي الفصحى فقد جاءت بلغة بسيطة ال تعقيزد فيهزا،
مثلمززا ورد حززو آخززر رسززالة خطهززا أه ز المقززام علززى الجززدران «الرسززالة التززي خطززت معانيهززا
على الحيطان هي آخر رسالة كتبها أهز المقزام بعزد آخزر طزالء لزه فزي الربيزل الماضزي ،وهزم
لم يكتبوا رسالة جديدة ،ولكنهم أضافوا إلى معانيها الناقصة معاني أخرى.»...

()2

كمات اتسمت هذ الرواية في بعزل جوانبهزا بزورود السزجل الزذي امتزجزت فيزه العاميزة
بالفصزحى فزي تنزاغم كبيزر كمززا هزو الحزا فزي وصزف "خليفززة المزداد" ل ز "بلغ اريزت" عنزد زيارتززه
لمقززام الززولي الصززالح «فززي عتبززة المقززام ياحضزار ،كززان خززرج يفززاجي األضزرار ،وقززف لززه واحززد
من أه األسرار ،وبلغه سالم األحرار.»...

()3

وسار "السايح" فزي روايزة "تماسزخت" علزى نفزس نهجزه فزي روايتيزه السزابقتين مزن حيزث
اعتماد على المزج بين العامية والفصحى مل طغيان األخيرة على األولى.
ويظهززر اسززتعماله للعاميززة خاصززة فززي المواضززل المتعلقززة بززالحوار ،وهززي مقسززمة إلززى
ثززالث لهجززات الجزائريززة التززي أخززذت الحيززز األكبززر فالمغربيززة والتونسززية .ففيمززا يخززص العاميززة
المحلية فقد ارتبط استخدامها أوال في اسزترجا البطز "كزريم" لصزبا ويتجلزى ذلزك فزي حضزور
الموقف الذي تقمص فيه دور شخصية مراقب اإلقامة الداخلية بالمدرسة أمام شزابين متمزردين
سخ ار منه «-أنت كما صاحبك...هيا ،للدوزيام.
 في غرضك ...أطلقني. تربحوا. -بعد يديك.

( -)1ذاك الحنين :ص(.)33
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 -حاسب روحه حكومة».

()1

كمززا تتجلززى أيضززا فززي ح زوار مززل جمركززي معبززر "العقيززد لطفززي" الحززدودي بززين الج ازئززر
والمغرب األقصى حو القيمة المادية التي بحوزته من العملة الصعبة «...وكان الزديواني فزي
معبر العقيد لطفي سأله بصفاقة لص.
 شحا دوفيز ... -الدوفيز ما عنديش ،والدينار ألف وخمسمائة».

()2

إضافة إلى ذلك يحضر هذا النو من اللغة في الحديث الزذي دار بزين "كزريم" والملقزب
بز "باراس اليمني" الذي سافر من وهران إلى إسبانيا سائحا ثم عاد منها بسرعة نتيجة المعاملزة
السيئة التي تعرل لها «...حبسونا .فقدمت له بزشفا الدخان الوطنية متفاخرا.
 -اكم آفراس يا باراس .دخان الماريكان هواس».

()3

ونالح ززظ ورود العامي ززة أيض ززا ف ززي الحز زوار ال ززذي دار ب ززين ف ززرد م ززن الجماع ززة المس ززلحة
و"ك زريم" إثززر محاص زرتهم للقطززار واسززتنطا ركابززه حززو إن كانززت لهززم صززلة بالجهززاز األمنززي
للدولة أم ال «-كواغطك...
 خدمت في صفوف جند الطاغوت -أسف قدمي بالطة.»...

()4

أمززا فيمززا يتعل ز باللهجززة المغربيززة فكززان ظهورهززا األو عنززد وصززو "ك زريم" إلززى مدينززة
الرباط باحثا عن صديقه "المكاوي" من أج ضمان إقامة له «سأ تاج ار عزن الشزار فأكزد لزه
أنه فيه ،وعن صديقه المتوقل لم يستجب قاطعا الزبدة ينظر إليه من تحت عين.
 من الجزائر األزفل له ابتسامة يستر بها عورة الصد .
( -)1تماسحت :ص(.)38
( -)2المصدر نفسه ص(.)28-23
( -)3المصدر نفسه :ص .)21-36
( -)4المصدر نفسه :ص(.)20
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 وا ...تسمح لي بالتلفون فاين هنا في الرباط. -زوز ديا الدراهم».

()1

وم ززن المق ززاطل األخ ززرى الت ززي وردت فيه ززا ه ززذ اللهج ززة ،م ززا دار ب ززين "كز زريم" وص ززديقه
"المكززاوي" مززل "عبززد الحميززد" المغربززي الززذي أحسززن ضززيافتهما فأحسززا بالثقز عليززه غيززر أن هززذا
األخير كان صزدر رحبزا معبز ار لهمزا بزأن هزذا األمزر واجزب بمثابزة أخويزه تجمعزه معهمزا رابطزة
الحب «-لماذا نجدك أنت وحدك خويا عبد الحميد تحم همنا بهذ المحبة
 فقاطعه عبد الحميد بحركة من يديه ويفيل من الخج على وجنتيه المنشرحتين. بسيطة في ح إخوة نحبهم ونحترمهم. ال نريد أن نثق على عزيز مثلك في... أنت ثاني ... ياطف أجي... -تلفن دبه ألهلهم ،األوالد حنوا».

()2

وفيمززا يخززص اللهجززة التونسززية فقززد تجلززت فززي الح زوار الززذي دار بززين "ك زريم" و "حيززاة"
حو الحوالة التي أرسلها إليه صديقه "الواصلي" بسبب الضائقة المادية التي كان يعزاني منهزا
« -كنت نستنى فيك أقعد.
 شكرا. حنا أصدقاء ،وعال تتحرج ،ما قلت لك إذا احتجت شي لو كنت احتجت كنت جيتك صدقيني ،ختي حياة. اسمل ،ها هو الح  ،ياخي قلت لي الواصلي يحو خمسمائة فرنك ذاك هو ،ولكن أنا أزعجك ،أرجوك.( -)1تماسخت :ص(.)43

( -)2المصدر نفسه :ص(.)004
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 -ال تق حماقات زيادة ،أنت خونا ،نحو لك تو الخمسمائة إلى تسعين دينار.»...

()1

كمززا اتسززمت هززذ الروايززة فززي فقراتهززا بززالمزج بززين العاميززة والفصززحى مثلمززا كززان عليززه
األمر في "ذاك الحنين" ،وهزذا بغيزة إيهزام القزارئ بفصزاحة المفزردات العاميزة الموظفزة ،إضزافة
إلززى تكسززير بعززل المفززردات بغيززة منحهززا دالالت أعم ز كمززا هززو الحززا مززل مفززردة (المهنززه)
الت ززي حوله ززا إل ززى (المهحن ززة) تض ززم ار منه ززا ،وم ززا يمك ززن أن يجني ززه الص ززحفي م ززن ورائه ززا م ززن
تهديدات مباشرة بالقتز مثلمزا حزدث لزميلزه "عمزر"«كزان إذا احتز الغرفزة وأحكزم الغلز بزدد أي
أثززر ألي ور علززى الطاولززة ،مبقيززا القرعززة والكززاس ،آلززة التسززجي  ،كميززة مززن الجززبن والزيتززون
والبص الطزري...ونصزيبا مزن الحززن ،ألنزه ال يزذكر أنزه سزخر يومزا ،كمزا بعزل زمالئزه بتلزك
العبثية من مهنة الموت كما صاروا ينعتونها ،منذ اغتيزا أو زميز لهزم ،وكزان يززعم أنزه أو
من نحت لها اسم المهحنة.»...

()2

أمززا فيمززا يتعل ز بالفصززحى فزنهززا أخززذت الحيززز األكبززر والشززيء الززذي يمكززن مالحظتززه
حولهززا أن مفرداتهززا المنتقززاة كانززت فززي معظمهززا بسززيطة لكنهززا معبزرة عززن الوضززل العززام والحالززة
النفسزية للبطز "كزريم" ،ومزن أمثلززة ذلزك الصزدمة التززي منزي بهززا جزراء مقتز شززاعر وهزران «كززم
وجد البكزاء يجزدر بزه! يحزس نفسزه أو مزرة مسزاف ار فزي جزوف أفعزى ،لزوال خوفزه شزماتة الزدمل
الموصوفة في عينزين لزم يفتزأ يصزق نظراتهمزا كزيال يترسزب عليهمزا أي إشزفا أو ترسزو فيهمزا
اريززة تعززاطف كززاذب...يسززتعيد لي ز وه زران خميسززا ك زان مسززاب ترفلهززا بالغضززب لززذلك الحززداد
األزر على شاعرها المغتا .»...

()3

وواص "السايح" كتابة روايته "الموت في وهران" بزنفس الطريقزة المعهزودة فزي إبداعاتزه
إذ مزززج فيهززا بززين العاميززة والفصززحى مززل غلبززة األخي زرة فززي االسززتعما  .والدارجززة التززي وظفهززا
كانت مستمدة من المحيط الذي ترعر وعزاش فيزه بطز الروايزة "هزواري" –مدينزة وهزران ومزدن
الغرب الجزائري.-
( -)1تماسخت :ص(.)320-321
( -)2المصدر نفسه :ص(.)13
( -)3المصدر نفسه :ص(.)26
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ومن المقاطل التي استعملت فيها هذ اللهجة مزا دار مزن حزديث بزين "هزواري" و"عبزدقا
النقريطززو" فززي مقهززى الززوداد" حززو جززذور هززذا األخيززر «ثمززة فززي الززوداد ،كززان عبززدقا النقريطززو
وشم له في قلبي مودة بأن نظر إلي ،إذ أقسمت له أن أدفل له ثمزن القهزوتين" :اسزمل هزواري!
زي!" ،منبهززا إيززاي أن
ال تسزتحي أن تنززاديني أنززت أيضزا النقريطززو ".وتبسززم لزي" :اسززمي يجززي عل ّ
ال أالحززظ مالمحززه" :شززف! مززانيش فحمززة ".فتظرفززت لززه" :أنززت وسززمر و وشززباب!" فأخززذ يززدي فززي

يد  ،معلنا" :جدودي قوارير من تيميمون .هجروا هنا لوهرن عام دخلت فرنسا ثمزة للصزحراء".

زب عم ززري
ث ززم أطلز ز ي ززدي" :عب ززد الق ززادر المبروك ززي! ه ززذا اس ززمي" هامس ززا ل ززي ض ززاحكا" :واحس ز و
عشرين مرتين!».

()1

كما تتجلى لهجة الغرب الجزائري في الحوار الزذي دار بزين "هزواري" والعجزوز "حلومزة"
حززو جدتززه مززن أمززه «وفشززت فززي وجهززي عززن شززيء ،بززدا ل زي أنهززا كانززت ستسززألني عنززه ،ثززم
تراجعززت ،ولكززن ،كمززا تس زبرني اسززتعادت لززي ،بزعجززاب" :الل زه العززارم ،كانززت لكنتهززا عذبززة! لززم
تكن تنط الراء مثلنا...تلوي لسانها إلى أعلى قليال!".
بالسفلة قليلة في حز ولزد اللزه.
في عتبة باب الحوش ،نطقت لي...بانقبال حسرة" :ع وشويه" ّ

أحببت لو بقيت إلى العشاء! كنت أسمعتك أيضا ما كان خاطر جدتك يبغي".»...

()2

إضززافة إلززى ذلززك نلحززظ اسززتعما لهجززة الغززرب الج ازئززري فززي إطززار الح زوار دومززا عنززد
وصو "هواري" إلى "عين تيموشنت" باحثزا عزن منزز جزد مزن أمزه «كزان كفزاني ،بعزد نزولزي
فززي محطززة القطززار ،وسززط مدينززة تيموشززنت ،أن زي سززألت ف زي سززقيفة القهززوة األولززى شخصززين
مسززنين عززن دار سززي العربززي بززوذ ار ألقززف عليهززا .وكنززت مززا أن طرقززت بابهززا الخززارجي حتززى
سمعت" :أصحاب الدار ماراهمش هنا .خصك شي حاجة " فالتفت».

()3

وبعد أن تعرف على صاحب المنز الملقزب ب ز"مصطفى" وهزو أحزد أصزدقاء جزد الزذي
حدثززه عززن جززد و زواجززه مززن جدتززه باللهجززة المحليززة «...ونط ز ملتفت زا ،أن زواج جززدي ،فززي
( -)1الموت في وهران :ص(.)23-20
( -)2المصدر نفسه :ص(.)038
( -)3المصدر نفسه :ص(.)062
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السزنة بعزد أن شزهّدت ،كزان يومزا ال ينسزى.وتبسزم ،مبزتهخ
خريف عام االستقال  ،بجدتي علزى ّ

الص ززوت" :كز ززرى فرق ززة بز ززارود مز ززن فرس ززان قز ززوم س ززبدو .وجز ززاب الشز ززيخة الرميت ززي غنز ززت حتز ززى
الفجر""...جدك عاش أيامه في الزهو!».

()1

والالفت لالنتبا أنه حتى معظم المقاطل الغنائية الموظفة فزي هزذ الروايزة جلهزا بلهجزة
الغرب الجزائري لمطربين معروفين في تلك المنطقة كأغنية "وهران" لز "مصطفى بن إبراهيم":
«يا (حزني) على أوالد الحمري
والد المدينة وسيدي الهواري...
"وهران وهران
رحتي خسارة هجروا منك ناس شطارة"».

()2

وأغنية "أميمتي" للمطربة الملقبة بزز"الشيخة الجنية":
«أمميتي أنا
واش بي خلّيت دارنا
وبكيت أحباني.»...

()3

والمالحززظ أن البطز "هزواري" عنززدما خززرج مززن محيطززه باتجززا العاصززمة اسززتخدم اللغززة
الفصحى في حوار  ،وهذا ما تجلى في حديثه مل سكرتيرة والد "بختة الشرقي" «...أنا سزكرتيرة
والد اآلنسة بختة...كلفتني أن أخبرك أنه يتعذر عليها مالقاتك...
فككززت لهززا مززن لسززاني" :شززك ار لززك!" فنظززرت إلززي ،ببسززمة"...وه زران مدينززة سززاحرة!" فبلعززتمغصي ،ها از رأسي بتأكيد" :ويحلو الموت فيها أيضا!".»...

()4

وقززام الروائززي كعادتززه بتطويززل العاميززة واد ارجهززا فززي الفق زرات الفصززحى ،لكززن هززذ الم زرة
كانزت هززذ المفززردات مسززتمدة مزن اللغززة الفرنسززية التززي تعرضزت للتكسززير علززى اللسززان المحلززي
( -)1الموت في وهران :ص(.)066-062
( -)2المصدر نفسه :ص(.)26
( -)3المصدر نفسه :ص(.)86

( -)4المصدر نفسه :ص(.)030
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منها ما جاء في حديث "هواري" حو بائل الزدخان البسزيط الزذي وقزف بجانبزه إثزر وفزاة والدتزه
«وك ززان ق ززاديرو ،ص ززاحب طابل ززة ال ززدخان نفس ززه ،ق ززام عل ززى وض ززل الموائز زد والص ززينيات ورفعه ززا
وتقديم الشراب والطعام في تلك األوقات .وبث القرآن من مسجلة أحضرها».

()1

كما نلحظ أيضا المزج بين المفردات األجنبية واللهجة المحلية واللغة الفصحى في هزذا
المقطل الذي صور فيه "هزواري" مزدرس اللغزة العربيزة "ناصزر العزوني" ومدرسزة اللغزة الفرنسزية
"م زريم بوخانززة" وهمززا مززل بعضززهما يتج زوالن فززي أزقززة مدينززة وه زران «كانززا يسززيران ،زنززدا لزنززد،
يمينهززا ف ززي ش ززماله .هززو ،ف ززي جاكت ززة جلديززة قهويز زة ،وقم ززيص مربعززات أحم ززر وس ززروا قطيف ززة
أكح ز  .كززان لززون حذائززه بنيززا ،مززن النززو اإليطززالي المعززرول بالحبززة فززي حواني زت الطرابانززدو
بسززو المدينززة الجديززدة .وهزي كنجمززة سززينمائية معشززوقة لززي ،فززي طززايور بنفسززجي علززى مقززاس
خالب...كانت بحذاء أسود من نو البوت.»...

()2

أما فيما يخص الفصحى فكانت لها الغلبة المطلقة في هذ الرواية ،واتسزمت بالبسزاطة
والوضزود ،كمزا اقترنزت بحالززة الحززن والكآبززة التززي عزانى منهززا "هزواري" مثلمززا جزاء علززى لسززانه
نتيج ززة فقدان ززه لوال ززد «ل ززم أك ززن أدرك أن ززي حمل ززت إل ززى قس ززمي الد ارس ززي ش ززارة الي ززتم إال لم ززا ق ززد
تلبستني حيرتي على أبي أن ال يظهر ،كما يظهر كثير من أولياء غيزري مزن األطفزا  .فرأيتزه
خال شرودي بين حين وحين عن عين المعلم الطاهر فراحي ،فزي انتظزاري عنزد المخزرج .أو
وجدتززه هززو مززن فزتح لززي بززاب بيتنززا إذ رجعززت .أو كنززت اسززتيقظت صززباحا فأبصزرته واقفززا علززى
رأسي .لم يحضر في منامي ،أبدا .و ّأرقني أن تغيب أمي ،مثله».

()3

وأخي ار نستطيل القو بأن " الحبيب السايح" في رواياته هذ استطا أن يخرج بلغة

خاصة به امتزجت فيها العامية بالفصحى تمكن من خاللها التعبير بسالسة عما يريد .وهذا
التوجه في الكتابة ليس الغرل منه إضفاء طابل جمالي على نصوصه فقط ،ب يتعدا إلى
تركيز على األفكار التي يريد تبليغها ،ألنه يمتلك قناعاته الخاصة التي تفرل عليه الدفا
( -)1الموت في وهران :ص(.)61
( -)2المصدر نفسه :ص(.)23
( -)3المصدر نفسه :ص(.)33
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عن المسحوقين من المجتمل ،ومهاجمة ك من يسيء لهم ويسيء إلى الوطن األم الجزائر
الذي يمث بالنسبة له خطا أحم ار.
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-IIالحوار بين المعاناة واألمل:
إن المتصفح للنصوص الروائية الجزائرية يجد أن مبدعيها أعطوا أهمية بالغة للحوار
بنوعيه الداخلي والخارجي ،إيمانا منهم بأهميته البالغة في إيصا رسالتهم للقارئ ،ودمجه في
عالم رواياتهم المرتبطة بالواقل المحلي خصوصا ،وهذا ما تجسد فعال اإلبداعات الروائية
للحبيب السايح ،إذ جع من عنصر الحوار ركيزة أساسية لتبليغ ما يريد للمتلقي واقناعه
بموضوعية وواقعية نصوصه التي هي في معظمها تعبير عن أزمات وهموم وآما المجتمل
الجزائري برمته.
ويظهر الحوار في هذ الروايات بنوعيه الخارجي والداخلي بنسب متفاوتة من حيث
توظيفه ومن حيث طوله ،وقصر  ،وفي معظمه ارتبط بالمعاناة وذلك راجل لطبيعة مواضيل
هذ النصوص التي عبرت في مجملها عن األزمات المتتالية التي عرفها المجتمل الجزائري
بعد االستقال .
-1الحوار الخارجي:
سيطر الحوار الخارجي على أو هذ الروايات –زمن النمرود ،-ب إنها بنيت عليه
من بدايتها حتى نهايتها .ويمكن لنا أن نميز فيها بين ثالثة أنماط ،فهناك ما دار بين
شخصيات "ذرية الذئاب" وآخر بين "ذرية النمرود" ،أما الثالث فكان بين شخصيات هذين
التكتلين المتضادين والمتصارعين فيما بينهما.
ويتجلى النمط األو في بداية الرواية في الحوار الذي دار بين رئيس اتحاد الفالحين
"الحاج الحرايري" ومنس القسمة "يزيد" حو مشك منتوج تفاد مزرعة "بلخير" ،والذي طالب
فيه "الحرايري" "يزيد" بضرورة اتحاد أتباعه ومحاصرة كاتب القسمة "ولد ربيعة" والتخلص منه
نهائيا ألنه يمث حجر عثرة في طريقهم للسيطرة على القسمة ،ولكونه أيضا من أتبا "ذرية
النمرود" المناهضة لسياستهم االستغاللية االنتهازية المصوبة ضد الفالحين والعما البسطاء
في المنطقة بزذاللهم وتكسير طموحاتهم في تسيير شبونهم بأنفسهم والمحافظة على مصدر
رزقهم .إضافة إلى كبت لسان "عوج الفم" الذي اتخذ من "مقهى تشراك الفم" مكانا له لفضح
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أالعيبهم وتشويه سمعتهم لدى البسطاء من الناس «رنة التليفون كانت رعناء .هزته .كأنما لم
تكن عادية...ألو .من "يزيد"كيف الحالة ثمة كيف أنت ...مشاك  .مشاك ...مالك ما نو
هذ المشاك

تكلم.

من أين تتلفن من البلدية والقسمة

آ ...

"يزيد" خويا .اسمل هذا كاتب القسمة يلزم تنهيها .معه .صف حسابه...هه .الحلوف .دائما
شاد الحقد...شدوا على بعضكم .الرجلة ثم الرجلة...ما بقيت رجلة
عينيك

أوا ...ونحن ما مأنا

هه...

اسمل اتص

بز"عمر" باتحاد الفالحين ،ورئيس ومدير ك

من التعاونية البلدية والمزرعة

لحضور اجتما معي .جدو األعما  .مشك التفاد...
أوف .أعوذ باهلل .هم جديد .ربي يحفظ ويستر .إذا الخبر وص قهوة "تشراك الفم" انتشر.
"عوج الفم" إذا سمعه استفح ...
آ يا "عوج الفم" .لو كنت في منظمتي...النفي ،معك ،إلى "رڤان" ال يكفي .أمثالك وذرية
النمرود...لو أحكم يوما واحدا في حياتي...أجمعكم وأبطحكم على األرل مسلسلين في
طري طوي  .فوقكم بالدبابات آمر بالمرور .أضالعكم أسمعها تتهرس»...

()1

وكان قصد "الحرايري" من تعطي بيل منتوج التفاد هو إظهار فش العما في تسيير
شبون التعاونية وعرضها فيما بعد للبيل نتيجة اإلفالس ،ليتقدم هو ومن معه من أصحاب
الما لشرائها ،وهذا ما عبر عنه صراحه في حوار مل سائقه «العرب ،ما يلي بهم سوى
السوط .العربي سوطه يخدم كما البغ  ،وجوعه يتبعه كما الكلب .شف وتعجب...حتى
الرعيان والخماسة باألمس ،اليوم شبعوا كروشهم .اهلل يلعنك يا استقال .
 سي الحاج .أنت خدمت عند الكولون والكولون يلحقهم جدك وعال قمنا بالثورة ضدهم( -)1زمن النمرود :ص(.)33 -34 -36
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 قمنا بالثورة ضد العسكر .الكولون ما كان عندهم دخ ... قلت أنا :أنت مسبو مجرب وتعرف هذ األمور أكثر مني ومن جميل الناس. -المسبولية

المسبولية راحت مل أصحابها...اسمل يا ولدي ،ودخلها في راسك .لو بقي

الكولون هنا ،أو هذ األرل باعتها الحكومة لناس كبار أو كرتها لهم...كان الخير تدف
وعم .لكن شف وتعجب...األرل عقرت مل عرب لوط»(.)1
وحكمه هذا نابل من عدم إيمانه بتطبي

االشتراكية ،ألنه يعاديها ،لذلك فهو يسعى

جاهدا إلى محاربة "أمين" وأتباعه ألنه في نظر مشوش يعم على زر الحقد في نفوس
الناس «االشتراكية عند العرب واهلل ما تتحق  .هاهاها...
 قلت لك غلطوهم .كما الرعيان ،كما الخماسة ،كما العما ...قبيلة وأنا في المحافظة...مدير مصنل الور تلفن .قا " :المشوشون عولوا عليها .العم وقفو  .وطالبوا بطردي" .إيه
نعم يا ولدي"...الكرش عندما تشبل تقو للرأس غني"...أنا قلت لك :العرب ما ينفل معهم
سوى الجو والعطش والسوط.
 هذ األمور راسي فيها خشن .والفهم عندي قلي ... ذاك هو "أمين" أمس في التطو كان يشوش عقو المستفيدين وعما األرل والشبان...واليوم يشوش عقو عما المصنل الور  .تعرف السبب ألنه شيوعي ،من ذرية النمرود
عمله التشويش .زر الحقد والحسد في نفوس الناس .ويبغي الناس تعيش في الفقر.
 لكن...المستفيدون العما والشبان ،وحتى نحن نسمل إليه ونوافقه في كالمه .هذ األمورفهمي فيها ثقي قلتها.
 أمين مث أصحابه يعرف يأك امخاز الناس.)2(»...ولما وص إلى مقر البلدية كان يتمنى تغيير مقر االجتما حتى ال يتمكن الفالحون
وعلى رأسهم رئيس فوج المزرعة "المسعودي" من الحضور ،فكالمه ومقترحاته في نظر
فارغة بزمكانها عرقلة سير االجتما

الذي أعد ق ارراته مسبقا وف

( -)1زمن النمرود :ص(.)31 -46

(-)2المصدر نفسه :ص(.)36 -36 -32
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ما يحلو له وألتباعه.

ويظهر هذا في الحوار الذي دار بينه وبين "يزيد" «-أهال سي الحاج .زرتنا ازرتنا البركة
والخير...
 وأنت يا سي "يزيد" الرجلة .الركبة ما زالت واقفة هكذا ،هكذا ،تأخرتم. -تغير مكان االجتما

استدعيت الجماعة حضرت الحالة

 االجتما هنا في قاعة البلدية. والتعاونية .مالها أنا قلت هنا أحسن .هنا نحن ال غيرنا .مدير التعاونية ومدير المزرعة ما حضروا لحداآلن.
آ نسيت "المسعودي" ،تعرفه ،حضر. الخبيث الليلة يبيتنا هنا بالكالم الفارغ .من أخبر ... العشاء والمبيت ،كما اتفقنا.)1(»...وكان لالنتخابات البلدية والوالئية حضورها في حوارات أتبا "ذرية الذئاب" فها هو
"الحرايري" و"يزيد" وأتباعهما يعدون العدة للفوز بها ،وان تطلب منهم ذلك اللجوء إلى دفل
الما

والتزوير فهم يرفضون أن يكونوا تحت سلطة أعدائهم من "ذرية النمرود" الذين

سيحرمونهم حتما من الخير الذي هم فيه يتنعمون «...إذا طبقت الديمقراطية كما تسمى
كانت المصيبة...واجب قولها .ما خدعتكم وال خدعتك أنت يا يزيد خويا .المبررات القانونية
والنظامية لتعيينك غير كافية...ومل هذا نبذ مجهودنا.
 -هكذا

ال هربة ،ال خرجة ،القايمة المزدوجة الزمة.

 بالسيف علينا...يلزمنا تحضير قاعدة واسعة من المناضلين... الما يصنل الطري في البحر...وأنا وعدتكم وما كذبت...القسمة با فيها .بالما بالجاأو...بالقوة .نهايتي تكون نهايتكم...
( -)1زمن النمرود :ص(.)36 -38
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 ما نفرط في مصالحنا هكذا يا سي يزيد .عدونا ما يرحمنا... لكن احسبوا حساباتهم كذلك .ولد ربيعة رئيسهم .وقالوا :على رأس القسمة ننصبه .الوسائما تنقصهم.
هددوني بالملفات...تقريري المفص وصلكم .ولد ربيعة .كما أعوانه .يعرف ك تحركاتي
حتى تحركاتكم أنتم...هارون ولد عمة المرأة –أكرمكم اهلل-هو رأس الفتنة.)1(»...
وخص الطرف اآلخر–ذرية النمرود-في الرواية بمجموعة من الحوارات والتي عبرت
كلها عن وضل شخصياته المزري جراء ما تعرضوا له من ظلم من طرف "ذرية الذئاب".
وكانت البداية بتباد الحديث بين "ولد ربيعة" و"أمين" حو التوزيل غير العقالني للسكنات،
وطرد بعل العما من مصنل الور «-قالوا رئيس البلدية قسم السكنات على بني عمه...
وثالث "مدامات" الضي والدخان والناس صابرة...العجب ،ها هو بولحية.
 الهدرة والمغز يا سي "أمين" السالم عليكم... تكلم. الحالة ما تعجب .وصلت لحدها .العما قالوا جمعية عامة .المدير كما الكادر يظهرتفاهموا .وقالوا :ما يفهم في هذ األمور سوى "أمين"" :الجعافري" كان وراءك .قا للعما .
"أمين شبكها .أمين يحلها بأسنانه.
 هكذا اسمح لي "الجياللي" واآلخر...نسيت اسمه .قالوا :المدير قرر طردهم...وقالوا كذلك علىالمدير :تلمساني يقرب بني عمه...
 بالعق  .اهبط اآلن .عد إلى المصنل .اتص بز "فتحي" وق له يتفاهم مل العما  .اطلبوامن العما البقاء في المصنل .ما يغادرو  .أنا ألح بعد حين .نصف ساعة ال أكثر هيا

( -)1زمن النمرود :ص(.)060 -061
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نلتقي ثمة...آ لو...نقف كما الصف الواحد .كلمة واحدة .حزمة عرعار...حتى واحد في
الدنيا ما يقدر كسرنا...حتى زريعة الحاج "عون اهلل" تعقر ما تنبت في مصنعنا»(.)1
ونتيجة للظلم الذي تعرل له فالحو مزرعة بلخير في االجتما الذي أدار "الحرايري"
ورفيقه "يزيد" مل "المسعودي" يت بين لنا خبث هبالء المسبولين في التعام
بسعيهم لتحطيم مسعاهم النب ي في المحافظة على آمالهم في تسوي
استم اررية مصدر رزقهم «-تحرس بني كلبون
االجتما

مل البسطاء

ما ينتجونه وضمان

كيف األحوا يا سي المسعودي

أنهيتم

يظهر سي الحرايري كثر طمعه وزادت لهفته

 حلوف شايط .نظمها هو وصاحبه "يزيد". هو وايا في جهنم .زد معهم "عمر" ال تخف...ومشكلكم اخذوا فيه إجراء واهلل حبة .كالم زايد .كذب في كذب .جربت يا خويا "ولد ربيعة" أقوام كثيرة شفتها وعشتمعها .لكن قوم "الحرايري" وأمثاله ،ما رأيت مثلهم .ما عندهم صفة تميزهم .ك يوم في لون.
الشيطان يحار فيهم .حياتهم كلها مبنية على الخدعة.
 وزد هذا "الحرايري" و"يزيد" على المسبولية والما ...ناي ترهن شرفها...جدودهم سبقوهمعند القياد والباشاغوات.)2(»...
وفي عرس أحد أكبر أثرياء المنطقة الملقب بز"حسن ولد عواد" بقرية "أوالد عواد"
الذي نشطته المغنية المشهورة بالغرب الجزائري "الشيخة الجنية" والذي حضر بعل أفراد
"ذرية النمرود" رغم أنهم لم يكونوا من المدعوين .وهناك التقوا بحارس التعاونية "سي
الشريف" الذي أبدى امتعاضه من األموا التي تم التبراد بها من جانب ،وشربها خم ار من
جانب آخر من طرف "يزيد"و "التامدي" واآلخرين من "ذرية الذئاب" الحاضرين ،معتب ار بأن
هذ األموا ما هي إال جزء مما نهبو من جيوب الفالحين والعما الذين ال حو لهم وال قوة
«-كيف األحوا عمي الشريف

( -)1زمن النمرود :ص()40 -41 -66 -68
( -)2المصدر نفسه :ص(.)84
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 حالتي وحالتكم وحالة الجزائر واحدة .هيا نرح ونهرب الجزائر في قلوبنا .الحالليفزدمت عليها من ك جهة .ها هو (التامدي) الحليليف يبرد بمائة ألف .خرجها من رز أمه
المقملة

يا أوالدي ..عمكم الشريف رقدة تلغى له.

 ما از الحا ...نبقى نتفرج على الباقي...التقصرة حلت. المسجلة ها هي...وك األغاني تلقطها...الذبابة تسمعها. سج يا ولدي .وغدا سمل الناس غناء الحالليف والحلوفات...سي التامدي في الصيف الماضي كان جلب شاحنة من الدال بال فاتورة باسمه وباعه في
حانوت التعاونية باسم التعاونية والدراهم رجعت له.
أنا كنت أسمل...ربطت الخيوط وعرفت عال قتلوا بوبي ...غدا من ذاك...أعلمت
المسبو ...ولما رجعت إلى العسة في اللي بحثت على بوبي...كانوا جيفو بسلك.)1(»...
وعن سبب عدم تواجد المجاهدين على رأس القسمة والبلدية على اعتبار أنهم هم من
يستحقون اعتالء المناصب بالنظر إلى ما قدمو من تضحيات في سبي حرية هذا الوطن،
يبرر ذلك "المانكو" لز "هارون" بأن غيرهم من بني "كلبون" الذين يدعون ويتشدقون أمام
الناس بأنهم كانوا من المجاهدين هم من منعوهم من ذلك وأوصدوا األبواب في وجوههم.
«-أنت مجاهد .خليت ذراعك في الثورة .بيتك تهدم وخوك استشهد...وعائلتكم تشردت...وها
أنت اليوم ما بلغت حاجة .التقاعد هو األخير ما حصلت عليه...
 هارون ولدي .هذ أمور نتركها هلل والوقت...اليوم انتزعنا استقاللنا .الحمد هلل .الباقي...ربي يجازي ك واحد على حسب نيته...لكن ما يضر هو الظلم .الظلم عندما يجيئك من ولد
امك .أمس في الثورة كنت تعرف عدوك واليوم ...
 عاهدت نفسي .كالمي قلته في الجب بز "العشارية"...يوم كان يزيد –كما أمثاله-يسردالحلوف عند الكولون...الدنيا يا هارون ولدي الدنيا...كالم الشهيد خرج...أنا عاهدت نفسي.
من ذاك االجتما  .كان الحاج عون اهلل ويزيد حاضرين .اجتمعنا ،ك المجاهدين كانوا
( -)1زمن النمرود :ص(.)028 -023-024-026-026
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حاضرين –خطبوا علينا-بعد قالوا لنا :عندكم انتخابات اختاروا ممثليكم...المجاهدين
الصحاد قليلة .قلنا نفوتها .ما علينا .لكن يوم تنصيب قسمتنا فرضوا علينا ممثلين...كان
ك مجاهد صحيح رفضهم ...قلنا ما علينا الكبيرة هي كلهم كانوا تحت رحمة الحاج عون
اهلل.
تغلغلت قمت وقلت :ما هو ح .
اإلخوان سكتوا...قلت في نفسي ما دام الناس نذلت...أنا صياحي وعياطي زيادة»(.)1
وفيما يتعل بالحوارات التي دارت بين هذين الطرفين المتعارضين فكلها كانت ساخنة،
وذلك بسبب حالة االحتقان التي صارت عليها شخصيات "ذرية النمرود" نتيجة التصرفات
واألفعا االستف اززية والصادمة من طرف "ذرية الذئاب" التي تعبر عن عدم احترام اآلخر
بهضم حقوقه علنا.
ولع

أبرز هذ الحوارات ما كانت بين فالحي المزرعة التي استولى عليها أحد

األشخاص الملقب بز"حمادوش" وبين "يزيد" بضرورة استرجاعها منه ،ألن األرل ملكهم
بموجب قانون التأميمات «جئناك في قضية...
 -المندبة كبيرة والميت فار .صف واحد كما العسكر جئتم .وفي التعاونية

بقيت عيشة

القرعاء...
 اتصلنا باتحاد الفالحين وطرحنا المشك على سي "عمر". ما أعطانا فكرة .اتصلنا بمجلس التعاونية البلدية .قالوا :هذا مشك ما عندنا عليه طاقة.بقي الحزب .جئنا لك أنت .قلنا ع وعسى.
 تكلم على موسى .وخ عيسى في حاله .المشك حمادوش عاود مرة أخرى. -عاود

( -)1زمن النمرود :ص(.)063 -060 -061
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واحد يتكلم قلت.

 أدخ الحصادة ألرضنا .لما جئنا هددنا بالزويجة .قا لنا .من عليه دعوة والديه يقرب.إما األرل واما أنا.
 يا سيدي مجلس القسمة الموسل أخذ القرار وأممه...وأنت يا سي "يزيد" كنت منالحاضرين األرل عادت لنا وحرثناها...
 يا سي الشكوى عيب .أممنا األرل وأعطيناها لكم .ها اهلل يخلف .اهلل يربح .دبرواربوسكم.
 اخرج معنا وانهه .أنت الحزب .عله يخاف منك. الحزب ما يتدخ في هذ المشاك  .قلت لكم دبروا ربوسكم .اآلن عندي اجتما هام»(.)1وتقريبا بنفس شاكلة مشك قطعة األرل ونفس طريقة الرد ما نجد في الحوار الذي
جرى بين كاتب ا لقسمة ورئيس اتحاد الفالحين حو إيجاد ح لتسوي

التفاد إذا كان رد

المسبو مملوءا بالنقا والكذب والتنص بالمراوغة والتهرب «-أهال أهال سي "ولد ربيعة"
 على سالمتك سي الحاج .غيبة هذ  .زرتنا بركة... تبحث عن سي "يزيد" -في الحقيقة...مشاك

الفالحة والمنظمة جاءت بي .قالوا مزرعة "بلخير" تعاني من

مشاك  .أنت تعرف.
 مشك التفاد عندي خبر .تعذبوا .مساكين .التفاد بدأ يطيح في األرل. المشك هذا سه  .ما يطو  .حله قريب .أجريت عدة اتصاالت .يكفي نحص علىالصنادي والمشك ح  .مسألة تسويقه نبحثها اليلة...
 سي "يزيد" في البلدية... سي "ولد ربيعة" تبقى على خير.الحلوف ا بن الحلوف شمها .كما العلقة الص في حلقوم "يزيد"»(.)2

( -)1زمن النمرود :ص(.)62 -63 -60
( -)2المصدر نفسه :ص(.)38 -33

- 241 -

وتأكد هروبه من إيجاد الح لهذ المشكلة عند اجتماعه برئيس فوج عما المزرعة
مدعيا بأنه ال يملك الوسائ الالزمة لذلك «-أنت رئيس فوج عما مزرعة "بلخير" أعرف
مشاكلكم .التفاد المشك سيح ...
 اسمح لي سي الحاج ...المسألة غير هذ  .اتصلت بنا تعاونية من "تيارت" قالت تشري مناالتفاد .وعليها الصنادي ...
 أوا هذا خارج عن القانون .التسوي ال يتم إال للتعاونية الوالئية. التعاونية الوالئية قالت :ما عندي صنادي ما عندي شاحنات...يا سي الحاج التفاد خسرخمخ .ك ما بنينا في عام يسقط خطرة واحدة وعيوننا تشوف...
 أنا .أنا .ما دخلي في رأيي االتصا برئيس الدائرة في "المعمورة" واجب .ربما هو يجدالح ...
 سي الحاج ،التفاد ما يحتاج إلى اجتما  .التفاد يحتاج إلى الصنادي والشاحنات. ما عندي صنادي  ،ما عندي شاحنات ،أنا مسبو سياسي...سي "عمر" هناك مشكآخر »

()1

ومن الحوارات األكثر إثارة في هذ الرواية ما تعل بيوم االنتخابات بين "يزيد" وأتباعه
و"ولد ربيعة" وأنصار  ،إذ عبرت عن عزم الطرف األو في الحفاظ على مركز سلطته ،بينما
قرر الطرف اآلخر الوقوف هذ المرة في وجه المزورين وذلك بالعم

على سير نزاهة

االقت ار  ،وان كلفهم ذلك السجن ألن الوضل أصبح ال يطا .
«أيها اإلخوة المناضلون...أيها...يكفينا .هذ قسمة أو سو

الكلمة األخيرة...هذ

المشاك ما تح هكذا .انتبهوا كلفنا بأن نشرد لكم .اسمحوا لي أشرد لكم أهمية االنتخابات
البلدية والوالئية القادمة.
 يا سيدي نصبوا المكتب والمنس ...وبعدها ربي يفرج. أيها اإلخوة .ما يبقى لنا شيء إذا خرجنا على الطاعة .هذ تعليمات المسبولين.( -)1زمن النمرود :ص(.)86 -82 -83
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 القسمة تحضر وتشرف على االنتخابات وتراقبها...يا سيدي نصبوا القسمة. هذا أمر ينظر فيه المسبولون. يا سيدي "أحييني اليوم واقتلني غدا"...نصبوا المكتب والمنس . االنتخابات غير شرعية...سي يزيد معه الح  .فيه ضغط وتأثير... صبرنا عليكم أكثر من الالزم يا بني الحالليف. بالقوة أنا منصب .بالجا أنا منصب .بالما أنا منصب. آ كما تبغي أعطه للرأس...بن الحلوف»( .)1لتتدخ بعدها مباشرة فرقة الدرك الوطني وتفظ الن ازبالقوة ،وينق يزيد إلى المستوصف لتضميد جرحه ،ويتم تطوي البلدية خوفا من أي فوضى
قد تحدث.
وعلى النقيل من "زمن النمرود" فزن الحوار الخارجي في "ذاك الحنين" كان قليال ،ولم
ت كن له عالقة بصلب موضو الرواية المتمث في معاناة أبطالها من الهالليين وردة فعلهم
اتجاههم .ومن بين هذ الحوارات ما ورد على لسان "خليفة المداد" دون ذكر ألسماء
الشخصيات المتحاورة «بعد خروجها من المستشفى قالت لها الباترونة :ولد حبيبتي فيه
مرل قوم لوط ،ويجيء من مدينة وهران ،أتكلفي به وأنا للعسكر.
 ومل ممرل عشقها إلى الهب عقد الخيط وفي سريرها شكت له :النعاس غاب علي،هات لي معك دواء .وغمزت له غمزة الشفاء .جاء ولد حبيبة الباترونة .وسأ عليها ،قالوا له
هي بين حياة أو موت .قا وصلوني للمستشفى .قالت له حرجوانة خليك وتعالى عندي،
المعلمة عليك وصتني.
 تملم وتنهد وضا بين السماء وبين األرل وما وجد غير...بهجة عمري ما سافرت لدزاير ،أنت دزيرية أسمل فضيلة أتفكر الترك ،وأسمل الرميتي أتفكرالعسكر والوطا ،وأنا قلبي على وحيدة من البحر.
( -)1زمن النمرود :ص(.)064 -066 -066
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 عيني في السينما شفت العجب. جيت في جدتي األولى»(.)1كما يوجد هناك حوار آخر اتسم نوعا ما بالطو  ،موضوعه األساسي عاطفي دار بين
"مالحة وياسمينة" باإلضافة إلى "بلغرايب" «سيدة السيدات ،فانبعث صوت مبحود مسكون
بالشرود والمباالة.
 األسياد والسيدات رحلوا ،على جيادهم غادروا قب الفجر ،موعدهم اللي  ،إذا أدركهم ضياءالشمس لم تعرف األرل ليال...
 -واص

مسراك قب

طلو الشمس حتى إذا استيقظ البالد كنت في منجى من عيون

حراسه...
 أله اللي حرمتهم ولهم سطوة الجبارين.عاود نداء بتوس فجاء الصوت أكثر حزما وأشد ثقال وقدسية.
 الغفلة هلكة ،السيادة لمن هم وراء الحجب... قربي ،قربي...فحادثته باسمة العينين... يعجبك...يمنحك...لك ولطاسيلتك يا بنت... شفت أنت يا مشرك الفم ،تعجبك حالتي دبر لي على امرأة... فمي حاشاك صار يخرج منه... أنا عقلي راد ،وربي ما خفف علي ،بنت المرأة هوستيني.)2(»...أما في رواية "تماسخت" فقد كثر فيها الحوار الخارجي الذي تراود بين الطو والقصر،
وأغلبه كان ذا صلة باألزمة التي عرفتها البالد في التسعينيات ،وبالماضي الدموي لأمة
العربية واإلسالمية ،وأيضا بمعاناة بط هذ الرواية وهو في ديار الغربة .وكانت بداية هذ
الحوارات تمثلت في وقو "كريم" بين أيدي اإلرهابيين واستنطاقه حو ما إذا كان قد أدى
( -)1ذاك الحنين :ص(.)26

( -)2المصدر نفسه :ص(.)62-63-60
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الخدمة الوطنية  ،أو أنه موظف لدى أجهزة األمن ،وه درس في الجامعة التي يعتبرونها
مق ار للكفر «-كواغطك...
 خدمت في صفوف جند الطاغوت أسف قدمي بالطة. ماذا تشتغ عند الطاغوت أنا بطا . درست في وكر الكفر طردوني من الثانوية. ستصلك بطاقة الهوية اإلسالمية»(.)1والمالحظ على هذا الحوار أنه اتسم بالسرعة في طرد األسئلة ،وعدم ترك المجا
للضحية بالتفكير في اإلجابة قصد مباغتتها وايقاعها في ف

المصيدة ،ومن ثم القضاء

عليها.
ودائما وفي إطار الكمائن التي من خاللها يصطاد الوحش البشري فرائسه التي يرغب
فيها ،ها هو "عمر" يحذر "كريم" من مغبة الوقو فيها ،ألن ذلك سيعج بنهايته األبدية.
«-يجب أن تكون قرصانا كي تعيش في مدينة كالجزائر.
 وجدان هذا البلد كله ينبل قرصانية ويرج هاللية. بالءان. لعنتان...أشرب هذ في صحة الفحلة وال تغتم. على إصرارك المنطقة خطرة جدا .يقيمون حواجز أمنية مزيفة في وضح النهار. أعرف القاعدة :ال تبكر ال تتأخر .اطمئن .حتى ولو وقعت ،فسأحرمهم االستمتابافتراسي .هيا اشرب وبدد عن وجهك غاللة الموت هذ  .للذين ذهبوا على حد الشفرة أو في
نار رصاصة في القفا...
( -)1تماسخت :ص(.)20
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 أنا الذي يموت بعدك اطمئن»(.)1وأثناء تواجد "كريم" في المغرب لم تخ حواراته مل من تعرف عليهم من الجزائريين
والمغاربة حو الوضل في الجزائر وحتى في المغرب « -كيف الحا
 شوية شوية.شيء فظيل ما يحدث عندكم
 ديناميا الجنون. أعلى من درجة الجنون. ما ال يرى أو يسمل عنه أشنل... الواصلي مسلم عليك. كيف حاله كحالنا جميعا...شبه سرية ،خوف ،تحاي على الموت المبرمخ بخنجر أو محشوشه... عندنا تجاوزت ظاهرة القمل المبسساتي إلى الشار وهي تتجاوز إلى أن تصير شبهمبسسات موازية في شك جمعيات ذات جناحين مدني علني وشبه عسكري سري في انتظار
أن تح مح القائم.
 إلى هذا الحد الجنون يخطط له ويبسس...القمل في النهاية صرخة فضيحة اإلنسان الحيوانية. مل الفار أن القمل اآلخر يدعي له مصد ار سماويا. ال فر ... ربما كنا نحن كوباي تجربة مخابر أصولية تشتغ بعق اآلخر ،ولعلنا ندفل ثمنهاكيما يكون أثر العدوى على البقية أخف االطمئنان وارد.)2(»...

( -)1تملسخت :ص(.)66 -68

( -)2المصدر نفسه :ص(.)32 -33 -30
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وفي تونس وفي حوار قصير لز"كريم" مل "كما " التونسي يستفسر فيه عن األوضا
في بلد مشي ار له بطريقة غير مباشرة على أن الجزائر تعيش في جحيم «-ه في بلدكم
جحيم
 لكن بموسيقى وخمر وبشرة أوربية. كيف الدخو فيه بصك كفر ببالد العرب. وقل لي واحدا فورا.هو ذا الباب...أما صك العبور فعند أحد الزبانية خلفه بأربعة دنانير»( .)1وهذا الحوار
عموما إنما يد على الحالة النفسية السيئة التي كان عليها "كريم" ،وهو في الجزائر ،فبمجرد
ما أتيحت له فرص الترفيه هب إليها مسرعا دون تردد.
ومن الحوارات التي إلى تحي إلى الماضي المهين والدموي لأمة العربية واإلسالمية
ما دار بين "كريم" وصديقه "المكاوي" محاولين في ذلك إسقاطه على راهن بالدهم معتبرين
ما يحدث فيها ليس باألمر الجديد وال الغريب «-العرب عرب ،ومثقفون ال يزالون يخطئون
مراسي وجودهم كضمير.
 يا خويا مالك والعرب -استرجل خارطتهم تبين فداد ضي

األف

وسمك األغال المسبوكة ،أصناف المقاص

المنصوبة وظلمة الغياهب المهيأة لإلخراس ،ألوان الخيبات وأعراس نشيخ الدم.
 هون عليك فزنهم آيلون إلى الملح»(.)2ولع هذا الحوار المطو الذي دار بين "كريم" والشي العارف ،والذي أخذنا منه جزء
فقط يمث خير استشهاد للروائي حو فداحة الجرائم المنسوبة لتاريخنا العربي اإلسالمي
« فقا ال تعجب يا فتى فزن الجنون يغور في ذاكرتنا ويثلم زماننا غد ار وثقال ثم يعود فيرتسم
على صفحات سفر وجودنا...أنظر من هنا خلف ستار الخج  ،ها قد تهاون الزبير ولم
( -)1تماسخت :ص(.)081

( -)2المصدر نفسه :ص(.)036
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يلبس درعه وال ركب فرسه وأصبح غاديا ،وها ابن جرموز يسير معه وقد كفر على الدر ،
أي غطا بثوبه .فقلت ال أحب أن أرى الغدر .فقا  .فلما انتهى إلى وادي السبا استغفله
فطعنه ،ثم رجل برأسه وسلبه .فأمسكت برأسي.)1(»...
ومن الحوارات التي تبين معاناة البط "كريم" ماديا واحساسه بالحرج وبأنه صار عبئا
ثقيال على غير ممن احتضنو خارج الوطن ما دار بينه وبين صديقه الجزائري "المكاوي"
والمغربي عبد "الحميد" «لماذا نجدك أنت وحدك خويا عبد الحميد تحم همنا بهذ المحبة
فقاطعه عبد الحميد بحركة من يديه وبفيل من الخج على وجنتيه المنشرحتين
 بسيطة في ح إخوة نحبهم ونحترمهم. ال نريد أن نثق على عزيز مثلك.)2(»...وفي تونس كان حوار مل "الرجا " حو مستحقاته المالية التي لم يتحص عليها بفع
ترجمته للكتاب خير دلي

على حجم ضائقته المادية التي يتخبط فيها واحساسه بالظلم

واالبت ازز«-مصروف الجيب على األق .
 شك ار  ،نعزك... أنت الذي اختار الكتاب وأنت الذي جاء إلي. وه قلنا غير ذلك طيب ،ولم تريد اآلن أن تضل جهدي في الميزان إجراء عادي. أنا مستعد لمراجعة العم مل أي شخص تختار  ،ولكن ال بد لك من االلتزام بما بيننابخصوص تعويضي .سلمتك الفصلين ،سلمني المبلغ.
 أنت تحاو أن تبتزني... -وين عملي ...ما راكش راج »

()3

( -)1تماسخت :ص(.)060-061
( -)2المصدر نفسه :ص(.)004

( -)3المصدر نفسه :ص(.)334-336-336
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وهناك حوارات أخرى خرجت عن دائرة العنف الحاص في البالد وعن معاناة البط
منها الحوار الساخر الذي دار بين "كريم" و"المكاوي" و"بنهيصة" المغربي حو

شك

وشخصية هذا األخير «-أبو الهو يغار لو رآك.
فلم يتحرك.
 جبار روتس يسجد لك لو مر بك الليلة.فلم تتحرك له شعرة.
 نعيمة تستمني لو تحك على لحيتكفضحك هاشا على كريم فتمنل منه وطارد المكاوي فقبل عليه ومد لكريم يد ود ،كما أي
أب.
 إلى السانديكا نهرقم... واهلل ما راكم متحركين... منتفخون حد التورم –حاشاك أنت.)1(»...أما الحوار الخارجي في رواية "الموت في وهران" فتراود بين القصر والطو  ،كما
امتاز بالتنو في موضوعاته المرتبطة بالبط "هواري" ،فهناك ما كان له صلة بالجانب
الدراسي الخاص به ،وهناك ما تعل بأسرته وبخروجه من السجن ،وآخر بصديقتيه "بختة"
و"حسنية".
ويمث النو األو ذلك الحوار الذي دار بين "هواري" وأستاذ في مادة القانون الدولي
بكلية الحقو بجامعة السانيا ،وهو في سنته األولى ،هذا الحوار الذي كان سببا رئيسيا في
طرد من الجامعة وانهاء مسار الدراسي بفع ردة الفع العنيفة من طرف "هواري" اتجا
أستاذ الذي استفز وأهانه وأقدم على ضربه دون مبرر «"أنت ماربتكش أمك""...دكتور .من
فضلك .ال تم علينا ،رجاء ".فطردني...وكنت ،إذا اقتربت منه عند خروجه ألعتذر له،
تحام علي" :مرة أخرى نهرس لك لغبك .البطولة في السينما ".فواجهته" :هذا كالم يلي
( -)1تماسخت :ص(.)026 -022
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بالهزية ".فصوب إلى وجهي ضربة بمحفظته ،تجنبتها ،ونترتها من يد وفتحتها وقلبتها فسقط
أرضا سندوتش خبز وبيل وأو ار

وملف وقلم .ثم رميتها على دهشته وذهو الطلبة

المتحلقين»(.)1
وكان لوقل طرد من الجامعة األثر البليغ على نفسيته وتجلى ذلك في حديثه مل
"بختة" حو سبب تعلقها بالشاعر العربي "المتنبي"«...كنت سألت بختة الشرقي سبب
ولوعها بالمتنبي .فطوقت فخذيها وركبتيها بذراعيها ويديها مغرقة نظرتها في الزرقة
المتهادية .وأنشدت.
"كذا أنا يا دنيا إذا شئت فاذهبي

ويا نفس زيدي في كرائهها قدما

فال عبرت بي ساعة ال تعزني

وال صحبتني مهجة تقب الظلما"

وقالت ،كأنما للبحر" :ألن جدتي كانت تعشقه!" ثم التفتت إلي" :وددت لو أنك
حضرت مناقشة مذكرة تخرجي .كنت أحببت أن تسمل فكرتي عن مقارنة بسيطة أقمتها بين
المتنبي وبين شكسبير حو نزوعهما إلى تمجيد الذات من خال " :الخي واللي والبيداء
تعرفني والسيف والرمح والقرطاس والقلم" و"أكون أو ال أكون ،تلك هي المسألة!" فتبسمت
لها ،إخفاء لنبرة م اررتي ،أن ذلك بات بعيدا عني .فتنهدت وشددت على معصمي»(.)2
أما الحوارات التي تعلقت بأسرته فتمثلت في حقيقة موت والد  ،وردة فعله االنهزامية
اتجا ذلك الواقل المبلم والمخزي بالنسبة له ،وما أفرز من انعكاسات نفسية واجتماعية عليه،
األمر الذي جع من "بختة" في نهاية حوارها معه تعرل مد يد المساعدة عليه باعتبار
صديقا «لم يكن مفاجأة لي...أن بختة الشرقي...كشفت لي" :عرفت منذ أو يوم أن أباك
هو الذي اغتا المدير برصاصة في الرأس .كما عرفت الحقا أن والدي هو من قاد هجوم
فرقته الخاصة على مجموعة أبيك التي كانت تحصنت في سكنى بحي اللوز .وأن المعلم
الطاهر فراحي هو من بلغ عنهم ألنه صاحب الدار المبجرة"...فصدقت لها بزيماءات من
رأسي...فنطق ت لها بما لم يكن في نيتي" :ال بد أن للمدير قب ار يزار .أما والدي!" إلحساسي
( -)1الموت في وهران :ص(.)88
( -)2المصدر نفسه :ص(.)006
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فجأة بعراء اليتم .كنت أريد أن أقو لها إن ما حص

عبث كله .فأمسكت على يدي

وضغطت" :ألن أمك ،كما يبدو ،رفضت أن تستلم جثته"...وقلت لبختة الشرقي...يتمي أنا،
ليس من أبي ،إنه من هذا العالم الغاشم النفور!"...وتساءلت...لماذا أشقاني والدي بأن نقش
على جبهتي خطيئته القصوى .فأجابتني" :ال أرى عليها ،كما بخطك الجمي  ،سوى أنا
نبغيك! ما راكيش تشوفي "...ثم بذرت لي حيرتها" :عجيب هذا المصير!"...وحننت خفيفا:
"يمكنك أن تحضر شهادة عليا في معهد خاص .أستطيل أن أتدبر األمر بك ما يترتب
عليه"»(.)1
وكان "هواري" يتجنب الحديث عن قصة قت والد  ،فعندما سألته "حسنية" على سبي
المثا عن هوية "الروجي" والد "بختة" حاو الهروب من اإلجابة الكاملة مبكدا لها بأنه
مجرد والد لصديقة درست معه «سألتني حسنية...عمن يكون الروجي-الكنية التي تطل
على والد بختة الشرقي...فبال انفعا  ،كنت أجبت حسنية أنه أبو رفيقة سابقة في
الدراسة»(.)2
وهناك حوار آخر لكن هذ المرة خص والدته دار بينه وبين "عاشور بونعايم" الذي
أطنب تعبي ار في إعجابه بز"وهيبة" متأسفا على عدم الزواج بها .وكتفكير لذنبه معها عرل
على "هواري" فكرة العم عند موهما إيا بأنه الرج المناسب للوظيفة التي سيحظى بها
«...فقدت زوجتي وابنتي األولى معا إثر عملية قيصرية فاشلة" ،من دون أن يفك عني
حصار عينيه برجاء أن أضل أسلحتي التي دخلت بها عليه ،كذلك شعرت به تحسيس
انقباضي" :انشغاالتي وسفرياتي هي التي تكون ألهتني عن الحظوة بامرأة ،مث

السيدة

وهيبة ،كان يمكن أن تكون أما ألوالدي ".فاقشعر جلدي ،لربية أبي عاد من العدم شبحا
نكي ار داهم أمي.
وبهشة من رأسه ،همدت على ابتسامة .الطفني"...لماذا دنيانا ،ما فائدتها ،إن عشناها
بال حب " فتعجبت لنفسي" :حب!"...ويقو لي":...اعتبر أن لك صديقا تعتمد عليه".
( -)1الموت في وهران :ص()001 -016 -018 -013
( -)2المصدر نفسه :ص(.)61
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فجددت له شكري على ريبة من عرضه...ثم ركزني ،ناطقا"...أنا في حاجة إلى من يتولى
إدارة المعم أكون مطمئنا عليه إن أنت قبلت .ستخفف عني عبء إدارة شركة استيراد
السيارات""...وسيكون هذا مكتبك" ،شاقا لي ابتسامة" :أنا سأنتق إلى الطاب العلوي".
"لم تجبني!...ومن درج ،أخرج دفتر شيكات...فأدخلت يدي جيبي جاكتتي "ربما أخذته
يوم أعود إليك بجواب"»( .)1رافضا عطفه ألنه كان متأكدا من أن هذا الرج استغاللي ،وأن
موقفه هذا معه ما هو إال تظاهر ونفا .
وفي إطار بحثه عن أصوله التي بدأها بجدية من أمه اتجه إلى مدينة "عين تموشنت"
أين وص إلى المنز الذي كانا يقيمان به داقا على بابه ،فزذا بشخص ستيني العمر يدعى
"مصطفى" يستقبله على أساس أنه خا صاحب المنز ليدور بينهما حوار حو جديه «"أنا
مصطفى خا مولى الدار"...و"أنا هواري"...ولما كان سألني أكانت لي حاجة عند فطمأنته
"أردت فقط أن أتعرف على بيت جدي""...آ اللة العارم بنت خوانا وسي العربي الشاوي
كان يسكنان هنا ،صح!" ...ركزني على استذكار "جدتك كانت معروفة هنا بذاك االسم .أمها
كانت سبنيولية .وجدك كان من الشاوية!" .قفز في ذهني وجه حلومة بصوتها" :اللة العارم،
كانت لكنتها عذابة!""...جدتك العارم ،كانت شابة جميلة""...هي التي خبأتني...يوم قضيت
على الكابتاان".)2(»...
وفي حوار ثان لهما حو جديه من أمه أيضا أكد فيه "مصطفى" لز"هواري" أن
«"الشاوي!" كان أيضا اسم جدك المستعار خال الحرب"...ولكن لماذا أقو لك هذا كله!"
فهفوت إليه بال تخمين" :ألنه كان ال بد أن تحكيه يوما .الشهادة ال تكتم"...ونط  ،بصوت
رطبه حنين إلى تلك األيام ،أن جدي عرف جدتي في مطعم غرينكا الصغير ،لما كانت
تشتغ

مساعدة ألمها فيه...جدي...كان من أشهر جناة العنب في منطقة وادي

المالح...وبقدر ما كان شجاعا وشرسا بقدر ما كان يكر الظلم.

( -)1الموت في وهران :ص(.)043 -044

( -)2المصدر نفسه :ص(.)064-066-066
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"مثلك!"...فاهتزت نظرته نحوي...كأنه لم يسمل ثناء ،أن جدي كان...انضم إلى إحدى
خاليا جبهة التحرير في نوفمبر العام الثالث من الحرب...وتوجه ،على فضولي ،أن...زواج
جدي في خريف االستقال  ،بجدتي على السنة بعد أن شهدت ،كان يوما ال ينسى.
وفيما تنهدت ،أسفا على ظلم زمني بحرماني من جد كجدي ،كان مصطفى...رمى إلي
بود" :أنت إذا حفيدهما من بنتهما الوحيدة"...فهزرت رأسي ،متخيال قصة أمي الشابة مرت
فصوال ومضة .واستأذنته في االنصراف.)1(»...
وعلى النقيل من صورة جد من أمه تظهر شخصية جد من أبيه قاتمة وسوداوية،
إذ كان عميال ،وأن والد أمه هو من أمر بالقبل عليه .ويتضح هذا من خال حوار "هواري"
مل "حلومة" صديقة جدته "العارم" «"خنفارو!" إذ لفظتها حلومة ،مضيفة" :هكذا كانوا
يلقبونه ،".ارتخ جسدي لقرقعة انكسار في أعما روحي .تخيلته ذميما .أكدتها حلومة" :كان
يتجنب أن يرى وجهه في المرآة ،ال يحب أن يطي غير النظر إليه ،عذب ،لذلك السبب.
قت " .لم أسألها إن كانت تعرف اسمه الحقيقي.
فزني رحت مشغوال بيد هذا القدر كيف عقدت خيط مصير إنسان بآخر فيكون جدي
ألمي ،غداة وقف إطال النار ،هو من أصدر أمر بزلقاء القبل على جدي ألبي بعد أن
تخلى عنه قائد الثكنة الفرنسية.)2(»...
وفيما يتعل

بالحوارات الخاصة بوضعية صديقات "هواري" ،نجد ما دار بينه وبين

"بختة الشرقي" حو توديعها له إثر تعيين والدها في و ازرة الداخلية «كما أتصور اآلن ،أن
تخبرني بم اررة أفلتت من صوتها" :والدي...عين في و ازرة الداخلية ".فهنأتها .فرمتني بنظرة
عتاب ،عاضة على شفتيها العليا فالسفلى تباعا .ثم قالت ،مذبوحة الصوت ،حبلى العينين:
"سنرح معه" ،وقامت ،في قطعتين زهريتين ،المة على وجهها نحو العرل الهادئ»(.)3

( -)1الموت في وهران :ص(.)066 -066 -062 -063 -060 -061
( -)2المصدر نفسه :ص(.)021
( -)3المصدر نفسه :ص(.)004
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ويعتبر حوار مل صديقته "حسنية" من بين الحوارات األكثر تأثي ار في الرواية الرتباطه
بالتهميش والظلم األسري واالجتماعي الذي دمر حياة هذ الشابة المقبلة على الحياة ،والتي
كانت تسعى لضمان مستقبلها عن طري

الدراسة «وكانت لهجتها تصاعد ألما ،تتصلب

وتتحدث عن والدها" :أهانني ،عزلني ،هجرني .سعى بسب

إصرار إلى تقويل أساس

حياتي :دراستي! أعتبر ذلك من أب أقسى درجات الغلطة مل بنته! لطالما عدني عنص ار
مشاغبا في حياته الجديدة .فوجب التخلص مني إذا بزواج مفرول ،ألني كنت طالبته
باحترام ذاكرة والدتي .كان يراني استنساخا لها" .زافرة" :أنا أشبهها فعال .وكثيرا!".
كسرت صمتي" :يحدث كثي ار أن يخطئ آبابنا في حقنا" .فشهقت" :أستطيل أن أسامحه .إنه
من جي آخر .قد يكون هو ذاته عانى أنوا عنف أخرى"...ونظرت إلي ،كما لتسألني" :لم
تكن لي الشجاعة ألن أعلنها إليه ها ! ق لي ،أنت!"...
فقلت لها" :أبدا! إرادتنا تبغي لنا االنعتا ".
فتنهدت .وقالت" :تعرف والدي ،كما حدثتني أمي ،لم يعرف طفولة .كأنه ولد بالغا!".
فقلت لها" :تلك كانت حا كثير من آباء آبائنا ،ألنهم تعرضوا إلى سرقة تاريخية جردتهم
جميعا من طفولتهم .كانوا ضحايا آخرين لالحتال "...سكتت...ثم قالت" :كسرت أكثر من
فنجان في يدي حتى ال أرى فيه وجه أبي".)1(»...
أما فيما يخص الحوارات المتعلقة بخروجه من زنزانة السجن فيمثلها على الخصوص
ذلك الحوار الذي دار بينه وبين صديقته المقربة إلى قلبه "بختة الشرقي" التي أكدت له فيه
على أنها كانت متيقنة من براءته محاولة التخفيف عنه باسترجا

ذكريات الصبا أثناء

الدراسة بمتوسطة "عقبة" «بعد أيام من خروجي من السجن ،قالت لي في بيتزيريا شار
شعور مني
ا
خمسيتي" :أنا مقتنعة بأنك لم تكن أنت السبب في موت تلك الفتاة" .فقاطعتها،
بذنب تجا رود حسنية" :أخبرتني أنها التقتك مرة في صالون حالقة وسألتك عني ".فحركت
رأسها ،على أسف؛ ظهر ذلك من نظرتها الشاردة" :أتذكر .كانت فتاة تخفي حزنا عميقا".
( -)1الموت في وهران :ص(.)80 -81
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وأضافت ،متخلصة تماما من نبرة التذكار" :إنها مصادفات الظروف .كما أنت لم تقت إال
دفاعا عن نفسك وشرفك .أخبرني الوالد بمجريات الحادثتين ،"...ألني كنت اعتذرت لها عما
تكون ظروفي أصابتها به في مشاعرها .فقضمت من قطعة البيتزا...مسدلة رمشيها على
بسمة خفيفة" :أمس فقط ،كنا تالميذ!".
رددتها إلي" :ورجعت على آثارنا في المتوسطة".)1(»...
ونخلص في النهاية إلى أن الحوار الخارجي في هذ الروايات اتسم في أغلبه بالمزج
بين الفصحى والعامية ،كما تخلله تقطيل السرد الطوي له الذي لم يكن يوحي إلى نهايته؛ ب
كان استم ار ار له .كما أن األبطا فيه اكتفت بجم قصيرة أو بالسكوت كليا وترك الطرف
المحاور يتكلم.
-2الحوار الداخلي:
ق الحوار الداخلي في هذ الروايات مقارنة بالخارجي ،كما تراود بين الطو والقصر
وارتبط في معظمه باأللم والحسرة اتجا الواقل.
ويظهر هذا النو في رواية "زمن النمرود" مقسما إلى قسمين ،منه ما كان متصال
بز"ذرية الذئاب" وآخر متص بز"ذرية النمرود" ،فاألو عبرت فيه "ذرية الذئاب" عن استيائها
من أعدائها النمروديين ورغبتها في التخلص منهم لكونها ترى فيهم سدا منيعا في مواصلة
بسط نفوذها وسيطرتها على المناصب الحساسة التي تجني من ورائها أمواال طائلة ،فهذا
"الحاج الحرايري" يعبر عن حقد الشديد لز"عوج الفم" وك النمروديين بما فيهم عرش "أوالد
إبراهيم" ساخ ار منهم بعدم امتالكهم القدرة على ممارسة السياسة «آ يا "عوج الفم" .لوكنت
في منظمتي...النفي ،معك ،إلى "رڤان" ال يكفي .أمثالك وذرية النمرود...لو أحكم يوما واحدا
في حياتي ...أجمعكم وأبطحكم على األرل مسلسلين في طري طوي  .فوقكم بالدبابات آمر
بالمرور .أضالعكم أسمعها تتهرس .تنطحن آخرتها تصحو ،كالعادة ،واتكف بك .أصبر يا
"عوج الفم"...
( -)1الموت في وهران :ص(.)016 -012
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يا أوالد إبراهيم...من أين دخلت لكم السياسة

هه .الحزب أصبح "دار فطيمة"...

اركب بغلك وادخ  .في الباب بين حنة يدك»(.)1
ولع ما كان يدور في ذهن كاتب القسمة "يزيد" وما يختلخ في نفسيته حو استهزائه
واستصغار وسخطه على ذرية النمرود ،وتغنيه بوالد اإلقطاعي ،وبمثله األعلى "الحاج عون
اهلل" الذي يتمنى أن يكون في مستوى قوته حتى يتمكن من استعباد غير من الضعفاء خير
دلي على أنانية هبالء االستغالليين واالنتهازيين ونك ارنهم لآلخر «أوالد رعيان "بوعالم" .طلل
لهم الشأن وتعلموا الهدرة .االستغال بن الكلب...اهلل يرحمك يا بويا في ذاك الكالم .كان
الحاج "بوعالم" يملك السماء واألرل...حديثه كان-السوط...ابن باديس مات وترك زريعته.
ذرية النمرود أوالد عمه حشرهم وايا يوم القيامة في سقر...
اهلل يلعنك يا الشيطان .آخرتها اهب  .وأنا .مالي وما هذا الحزب

ربي كتب علي

العيش فيه ...اهلل اهلل يا الحاج "عون اهلل"...تركتها خالية .أمثالك قال  .كلمتك ما تحشم
بها .عديانك ،منك ،الرعدة تقبضهم .أصحابك ما تفرط فيهم .أحبابك تحت جناحك
تحميهم.)2(»...
أما ما كان متصال بز"ذرية النمرود" فأغلبه ارتبط بالتذمر من الظلم والتهميش،
وبالسياسة المنتهجة من طرف "ذرية الذئاب" في تسيير مختلف المبسسات والقطاعات التي
يشرفون عليها ،ونهب وتبذير الما العام .ومن أمثلة ذلك حوار "هارون مل نفسه" حو ما
قاله ضد رئيس فرقة الدرك الوطني في العرس ،والمقالة التي كتبها ضد مسبولي البلدية،
وتوقعه لما سيحدث له «آ  .هي ليلة العرس...برحت ضد واحد

عايرت

(الشاف) ليلتها

أكلني خزر  .عينه كانت ناقمة علي...ويزيد كان جنبه .ربما كذبوا علي.
آ  .هي المقالة .وبعد
قلتها المراقبة منعدمة .وبعد

ال يزيد قائم بواجبه وال ابن عمه رئيس البلدية...قدام (الشاف)

قايلها...الحصانة سقطت عنك...أنت تمس بالحريات الفردية .وتتهم الناس .وتتهم أجهزة
( -)1زمن النمرود :ص(.)33

( -)2المصدر نفسه :ص(.)68 -63 -64 -66
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الدولة .نحن الدرك الوطني...إيه يا هارون .ها أنت اآلن تصفل...ماذا تفع
عن نفسك

تقوم وتدافل

دركيان من ورائك .و(الشاف) أمامك نهايتك-إن حاولت -تعرفها المحاكمة ثم

السجن .ماذا تفع
وحين تسمل مبروكة

ماذا تقو

وحين يسمل األصدقاء حك خدك...ها هو ينظر

إليك يتحداك .يهينك .يستفزك .يدوس على أعلى شيء فيك .كرامتك...ق له...لوال هذا
المقر...لوال هذ البدلة الخضراء لسحقتك.)1(»...
كما يصور لنا حوار "هارون" مل ذاته حو "أمين" كبير المتطوعين وما آ إليه
مصير بفع موقفه من مسيري مصنل الور  ،واعالنه بأن المصنل ملك للعما  ،ورفضه
لجلب اليد العاملة من خارج الوالية ألن األولوية لشبابها الذين يعانون ويالت البطالة «دخلت
المصنل بالتعاقد .وها أنت دخلت منذ أمس هذا الحبس .بماذا

لماذا

فكرة صغيرة أردتها تنبت .فادفل ثمنها.
هذ الجدران التي تحيط بك خرساء .تحس أنت بالبرودة .رغم أن الوقت ليس شتاء.
"روماتيزمك" يتظاهر.
أصابك في ركبتك اليسرى...ه تقدر .كم يوما ستبقى هنا هي غرفة حبس .مساعدة على
العم  .أخل
هكذا

الظروف .قد تكتب على الجدران .من سبقوك هنا كتبوا أيضا .لماذا كبتوا

هذ خدوش.

اق أر "الحبس يصنل الرجا "...أكتب اآلن...ماذا تكتب

شريط من األفكار ال ينتهي .رتب

األمر قب أن تنسى .أكتب األحداث رتبها يوما بعد يوم .الكتابة سالد .الفرصة مواتية
واالنفعا سيبلغ مدا " .هذا ما يغيب عن أذهان كثيرين من العما ".)2(»...
ونلمس في رواية "ذاك الحنين" بعل الحوارات الداخلية والتي على الرغم من قلتها إال
أن حضورها يشك أهمية كبيرة كونها تختصر وضل البالد المبسف والصدمة منه .فهذا

( -)1زمن النمرود :ص(.)066 -062

( -)2المصدر نفسه :ص(.)032 -033 -030 -031 -046
- 257 -

"بلغرايب" تصيبه دهشة الحسرة مما وصلت إليه مدينة "بلعباس" بفع اليد الهاللية مخاطبا
إياها على أنها إنسان «آ يا سيدتي...من أين المجيء حتى ال مفر .
 حاشاك سيدتي ،الغاشي هم من تجمعهم حلقة خليفة المداد وتفرقهم صفارة البرجيالبوليسي...
 سيدتي ليس للخرافة مبلف ،الغاشي هم مبلفو الخرافات كلها... سيدتي من أين جاء هبالء الذين بسطوا عليك سطوتهم مرة واحدة ... ضاعت الرجلة ،وفقدت السيدة ديار عزها ،وخسرت أشجارها .ولم عليها غبار القبلي.وهجم على فضائها فلو ما صنعت تلك اليد فباد حسنها ،وجميل معالم تالفيف ذاكرتها
تلفت .وك أغراسها تحتحت .الغاشي يا سيدتي الغاشي...
 سيدتي ،أبغي أن أجن كيما أقترب من قلبك... كم هي صادقة الدعوة إلى اهلل فجرا.)1(»...وفي "بالصة الحيرة" وقف "بلغرايب" حائ ار متسائال بتشابم وحزن كبيرين على حا
هذ المدينة التي فقدت عزها وبريقها بعد أن كانت جنة في الزمن القريب «...لحظة من
لحظات الصر المملة في نثار الذاكرة يسأ زمنه :أين الكتاتيب وأو مصلى عتي  ،أين
الكنيسة والسور ،وأين دار الشر والقدور ،وأين مرايا البالد ولود بلدته األحمر ،أين لقاليقها،
أين األدراج غابت تشكيالت الحشيش والنور ،لم تغرس نخلة أخرى ،قطعت صفصافة
وعرعارة ولم تعد مادلين.
أبدا .وأين جحاف طيور الدوري ماعادت تفرز في النخ البرهوش لم تزبر ليمونة أخرى،
يبست أشجار األكاسيا ،أين أشجار التوث وعين البقرة...وماتت اليقوت ،من قت
الياقوت .)2(»...
أما الحوار الداخلي في رواية "تماسخت" فقد ارتبط كنظير الخارجي بمعاناة بطلها
"كريم" من اإلرهاب والحسرة على وضل البالد والغربة .فمن الحوارات التي تتعل
( -)1ذاك الحنين :ص(.)23 -24 -26 -26 -22
( -)2المصدر نفسه :ص(.)42
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بترصد

اإلرهاب لز"كريم" ورفضه للموت على أيادي أتباعه الذين يعتبرهم جهلة ال غير «الشماتة ك
الشماتة أن تموت بحزة خنجر في يد وغد ابن ار أو خماس .ولكن ال شيء كان يطمئنني
على أنك لن تعود إليها في ذلك الحي الموبوء برائحة الوحش وحركته وحقد  ،وكان عليها أن
تعد لموتها على يدهم ،ألنها أحبت فيك تلك القطيعة الصارمة مل ك ما يمت إلى أفكار
الوحش وسلوكه ودعاوا الباطلة وبهتانه السافر ،وفاجأتك إذ أرتك الخنجر الذي تخبئه
وأمسكته بحزم أنثى تقسم لك أنها تموت معك في حا مداهمتهم إياكم أو في طريقكم إلى
بيتها ،وكان يبهرها المسدس وتتعجب :يحم خمستاعش حبة!»( .)1فهو يرفل أن يقل
فريسة لهم إال وهو ميت ،وهذا ما عبر عنه داخليا «وأنا مغلو بعزلتي ،وأنت صديقي ليس
لك غير فرحك المنتظر على حافة الخطر ،ويكون لي التحسر أجمعه على ربيتي عالمي
في وطني بوابة إلى الحماقة والموت .ال تعد إلى حنينك وارح بعيدا في يقظتك ،واقطل
حبال واحدا من تلك التي تشدك إلى تربة تتعج

احتواءك باردا مفرغا من دمك :لعبة

المجا  ،ال فضاء لي غير الغربة عن مدينة قرية عارية عن مجدها تنتظر دمي التحافا
لها...إني أهذي تكون أقسمت لها كما أقسمت لي أنك لن تقل بين أيديهم إال ميتا.)2(»...
وعلى الرغم من تحديه لإلرهاب إال أنه يخشا ويخاف من سطوته ،ويظهر ذلك جليا
في محاورته لنفسه غداة إعالن قرار بالعودة إلى أرل الوطن «ها إني أفتح النافذة ،أقف
لحظة ضمن إطارها .هناك في األف خيوط صبح تلوج ولكن بلون دمي ،كأسي األخيرة من
زجاجتي الرابعة في يدي وآلة التسجي خلفي ال تلبث أن تتوقف ،ألرمي خطوتي األولى
خارج حصاري في الفضاء قاه ار جاذبيتي».

()3

ومن الحوارات التي تد على تدهور األوضا في البالد ما كان يدور في ذهن "كريم"
حو سعي الجزائريين للحصو على التأشيرة من أج المغادرة إلى فرنسا ،واكتظاظ الحدود

( -)1تماسخت :ص(.)322
( -)2المصدر نفسه :ص(.)326
( -)3المصدر نفسه :ص(.)362
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الغربية والشرقية بحشود المواطنين هربا من الموت «-الوضل األمني متدهور ،وفرنسا تشدد
إجراءات منح التأشيرة.
 مئات اآلالف يكونون متأهبين للمغادرة ،بعل المسبولين الكبار يكونون رحلوا عائالتهمإلى الخارج.
 أعرف محامين وأطباء ومهندسين ورجا إعالم وجامعيين قد غادروا فعال. المتزوجين بفرنسيات خاصة... األخبار تتحدث عن حركة عبور غير عادية على الحدود الغربية والشرقية. محنة!... العالم كله مرجوج والك يطلب العافية»(.)1وكان للغربة أثرها الكبير على نفسية "كريم" فها هو يتذكر وطنه ببكاء وحزن شديد
من خال استرجاعه لذكريات جميلة وشهلة رم از الدفء والحنان واالستقرار «لع شهلة أن
تكون أحبت أو مرة فأعلنت عكس النية وقب كريم ترجيها الموارب ليتأكد أنها أحبت فيه
غربة وأحب فيها وطنا .كان ال بد للمطر أن يتكالب على صبر ولدرجة الح اررة أن تهبط إلى
عشر كي توغ في قلبه القرس ولتونس كله ا أن تقتات من حزنه وتنتظر أن تشرب من
دمعه .ما الذي يبكيني كم أنا وحيد يا وجه جميلة! كم هي فادحة في قلبي الخيبة يا
شهلة!»( ،)2خيبة الهروب من الوطن وعدم تمكنه من مجابهة الوحش ،وخيبة التشرد وعدم
الحصو على فرصة العيش الكريم في موطن اآلخرين.
وتعخ رواية "الموت في وهران" بالكثير من الحوارات الداخلية التي تعبر عن حالة
الببس والحزن والضيا التي يعيشها بطلها "هواري" بفع نسبه وحقيقة والد وأمه ،إضافة
إلى وطنه .فمن الحوارات التي تحي إلى نسبه ما ذكر "هواري" عند ذهابه إلى دار البلدية
تحديدا إلى مكتب التجنيد المحاذي لمكتب الحالة المدينة مستفس ار عن سبب عدم استدعائه
للخدمة الوطنية ،وعدم اهتمام الموظف به واكتشاف حقيقة والدته غير الشرعية الثانية ،إذ
( -)1تماسخت :ص(.)00

( -)2المصدر نفسه :ص(.)361
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كان تقييد في سجالت الحالة المدنية قب عقد زواج والديه بيوم واحد «وخزة بعد أخرى ،في
قلبي ،كذلك أحسست نقلة عيني من صفحة ألخرى ،بحثا عن تقييد آخر .ال شيء كان غير
أثر خطي من حياة عابرة ألبوين أخرجاني إلى هذا العالم ثم غاد ار  ،ك

عام على

فجيعته...يوم :األحد ( )16أكتوبر عام ( )0684ولد :صفصاف هواري.
الجنس ذكر.
فاقشعر جلدي...فأنا هو ،إذا ،هذا المخلو الذي أجاءته إلى وجود نزوة أبوين مبرمجين،
مث حيوانين ،إلعادة إنتاجهما .فأي نصف مني من هذا الجسد هو ألمي واآلخر ألبي ،أي
نسبة وما عشت إال بزحساس أني كلي ألمي.
وهو أنا ،إذا ،من يتحم تبعات هذا الشقاء أني قتلت ،ليس كما قت أبي فقت  ،وأني زنيت
وعصيت »(.)1
لذلك كان كثي ار ما يطرد على نفسه العديد من عالمات االستفهام حو عدم حديث أمه
عن والديها وعدم زيارتهما لها في منزلها ،واألمر نفسه ينطب

على جديه من والد «فما

الذي كان غلني على أن أنابش أمي لم ولم تزرنا جدتي في البيت ،وال مرة لم ولم تحدثني عن
أبيها ،جدي ،أبدا أما جداي اآلخران فكانا ،ولم ينتزعا من وجداني أي مي  ،كما شيئين في

الغيب .وان ذكرني وجه أبي ،إذا ما عبر ذهني صدفة ،بأن له هو أيضا أبوين ،فزنما
ليلطمني مشهد مل أمي تتلقى منه تلك الصفعة ،التي قرعت في أذني .فعصر نحيبها قلبي.
واستعادني غبنها سباال منسيا" :من أين جاء أبي " .)2(»...هذا الرج الذي صار عبئا ثقيال
على هواري بفع ما ارتكبه بمدير المدرسة بأمر من الجماعة اإلرهابية المسلحة التي كان
ينتمي إليها ،فأبوته لم تعد تشرفه بقدر ما تخجله من نفسه ،فهي بمثابة وصمة عار تطارد
أينما ح  ،كانت بدايتها من تخيله لو أنه التقى بأفراد أسرة من قتله والد اإلرهابي «فبأي
شعور كنت سأواجه أحدهم ،بنتا كان أو ولدا وان لقيتهم ،فبأي مالمح ما الذي كنت
سأقوله أطلي جسدي بطين الفجيعة وأصرز" :أبي ظالم!" مسكونا بصورة يتم أبناء مدير
( -)1الموت في وهران :ص(.)68 -63
( -)2المصدر نفسه :ص(.)020
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مدرستي بترم أمهم .فزنهم كانوا ،لحظتها ،تظاهروا في ذهني فعال .لم أتخيلهم فحسب،
رأيتهم ثالثة :ولدين وبنتا على مائدة الغداء استبطأوا ،مث أمهم ،عودة أبيهم! أمي أنا كانت،
لما نقلت إليها النبأ ،ضمتني إلى صدرها على شهقة .وفي غرفة الحمام انتحبت .سمعتها.
بكيت لحالي ال غير»( .)1وصوال إلى المقرات الحكومية وتبرئها منه عند استفسار موظف
شباك الخدمة الوطنية بالبلدية عن عدم استدعائه ألداء واجبه الوطني كبقية الشباب من سنه
« ...ولكني نطقت لنفسي أكثر مما له هو ،أتأمله من خلف العاز الزجاجي داكا رأسه في
أوراقه ،أن نفسي لن تسو لي أبدا االنتقام لوالد اعتبرته مخطئا في ح بريء .ورأيت نزاعه،
إن كان ،مل نظ ام دولته أم ار خصه هو .وال عبر خاطري أن أتمرد على بيان و ازرة الدفا .
إنما ك شيء في حياتي يتم فو إرادتي وضد رغباتي ويعرضني إلى هذا الضيا »( ،)2فما
بقي له في ذهنه من والد سوى نصيحته له بأن يكون رجال ،وتعنيفه ألمه «كنت ،وال أ از ،
كلما نبشت في تذكاراتي عن وا لدي ،لم أجد ،مما كان يمكن أن يبقى لي منه ،غير جملة
"هواري وري لهم بل ي أنت رج !" وشيء مث سراب من هيئته نصف عار وهو يصفل أمي
فانتثر شعرها األصعب فلمت بيديها على وجهها وصرخت أنا إلى أعماقي ملتجئا إلى
المطب »(.)3
ومن الحوارات الداخلية التي خص بها والدته "وهيبة" عدم استيعابه إلقامتها لعالقة
مشبوهة برب عملها "عاشور بونعايم" ،وأنه حتما أجبرها ع فع ذلك «صدفة أم قد ار كان
الذي جذبهما إلى بعضها أين وقل الذي حدث أو مرة ،بأي مناسبة ،مبعدا أنا بهذ الهشة
الذهنية وتلك ،مث دجاجة مفزعة ،ك ما داهم مشاعري عن أمي تستسلم وكان لها ،لو أني
سألتها يوما عن خرجاتها لغير العم وتدبير شبون البيت ،أن تقدم لي أي ذريعة ألقبلها!
ولماذا ،وأنا أقطل مث خيط عنكبوت ترددي في أنهما تجاو از نحو بعضهما حدود عالقة رب

( -)1الموت في وهران :ص(.)018
( -)2المصدر نفسه :ص(.)63-64
( -)3المصدر نفسه :ص(.)016
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العم باألجيرة »( ،)1مستغال في ذلك حاجتها للعم والما لسداد مصروفها ومصروف
ابنها ،لذلك نجد "هواري" يعلن داخليا بأنه لو أتيحت له فرصة مقابلته مرة أخرى حتما
سيسمل منه وابال من الشتائم «"يا إلهي!" وكنت ،إذ أغلقت الباب و ارئي وركبت الطاكسي
إلى حي السانية في الضاحية الجنوبية ،حزمت إرادتي على أن أدخ عنوة ،إن بدا أن
السكرتيرة تلكأت عني بما تصرف به ازئار غير مرغوب فيه ،وأن أواجه عاشور بونعايم بعبارة
واحدة وا حدة" :يا شماتة!" انتقيتها من بين "يا طحان ،يا كلب ،يا رخيص ،يا خنزير ،يا
حقار" ،فبردت ،بمرور تلك اللحظات.)2(».
وفي ك هذا الزخم من أوجا

المعاناة االجتماعية نجد يقارن بين محنته ومحنة

صديقته "حسنية" التي خانها الزمن متأسفا على وضعها ،معتب ار حالته أحسن من حالتها
«محنة حسنية ،قياسا إلى فواجعي أنا ،كنت أمر من أن تترجمها كلمات .إذا استرجل أوقات
الفراغ معها في شقتي ،أجدني كنت الطبيب النفساني برغم أنفي .كانت تلك هي اللحظات
التي تنفتح لي فيها بألم على ماضيها؛ وفيما عداها غالبا ما حدثتني عن مستنقعات
حياتها»

()3

الكئيبة المليئة بز "الحڤرة" األسرية والمحيط االجتماعي الذي هربت إليه.

وتنتهي سلسلة الحوارات الداخلية في هذ الرواية في تساب "هواري" عن أسباب تراجل
القيم السامية في وطنه ،وعن وضعه وما أحاط ويحيط به «كنت ،إذ دخلت أو قهوة ،في
طريقي عبر شار عميروش نحو محطة أغا ،رصيف الركوب ،ألعود في قطار الثالثة مساء
بال تفكير في شيء آخر غير ذلك ،ابتسمت إشفاقا على حالي ،الئكا ما كان انطبل في
ذهني من المرآة دون غير " :فزني أتساء لماذا تزعز بالدي في جميل أسسها وتصاب في
جميل مبادئها الحيوية" ،قالبا السبا على ذاتي بال أم في جواب .ثم طلبت كازوزة لم
أذقها ،مهموما بفتح الظرف».

()4

( -)1الموت في وهران :ص(.)040
( -)2المصدر نفسه :ص(.)043
( -)3المصدر نفسه :ص(.)32

( -)4المصدر نفسه :ص(.)030
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وفي األخير نستنتخ أن "السايح" منح للحوار أهمية بالغة في رواياته هذ  ،فمن خالله
تمكن من تعرية الوضل النفسي واالجتماعي لشخصياته ،كما استطا بفضله تصوير الوضل
العام للبالد.
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-IIIالتنوع السردي وداللته االجتماعية :
تنززو السززرد فززي هززذ الروايززات مززن اسززتذكاري هززيمن عليهززا إلززى استشزرافي تخلز بعززل
جوانبها التي استدعت ضرورة استخدامه ،إضافة إلى ازدواجية الربية فيها.
-1السرد االستذكاري:
شززغ هززذا النززو مززن السززرد الحيززز األكبززر مززن هززذ الروايززات ،وتجلززى ذلززك فززي اسززتثمار
الكاتب لتقنية االسترجا عبر العودة إلى الوراء وذلك مزن خزال عزرل الشخصزيات الرئيسزية
لماضيها ولما تعل بوضعها.
وتقوم رواية "زمن النمرود" في معظمها على السرد االستذكاري الذي يقسم إلى جززأين؛
فمنززه مززا خززص "ذريززة النمززرود" ومعظززم اسززتذكاراتها ،ارتبطززت بأملهززا فززي مواصززلة بسززط نفوذهززا
وسيطرتها .ومنها ما جاء في حديث "سي يزيد" كاتزب القسزمة لزرئيس البلديزة ابزن عمزه "الحزاج
المزرقط" عن والد الذي كان يطمح في امتالك ولو نصف ثزروة الحزاج "بزوعالم" اآلغزا ،وعزن
القاضززي الملقززب ب زز"المستاتور" الززذي كززان شززعار محاربززة "ابززن بززاديس" وأتباعززه «بويززا حلززم فززي
حياتز ززه يلح ز ز نصز ززف مز ززا لحقز ززه الحز ززاج "بز ززوعالم" اآلغز ززا ،ومز ززا أدراك

ركعز ززه قز ززدام القاضز ززي

"المستاتور" من ذاك النهار أصبح حبيبه "المستاتور" ولد الحزرام كزان يزتكلم العربيزة أحسزن مزن
العززرب ،وفززي حديثززه يقززو  :الهززم وال زدم يجززيء بززه الجيززا  .كثززروا الوعززدات والزززردات .وأطلب زوا
الغفران.
كزان يعزرف ابزن بزاديس ويقزو عليزه .إذا بغيزتم الخيزر يعزم والزوايزا تكثزر وفرنسزا تعمزر ،حززاربوا
معنا ابن باديس...جميل علمه كفر».

()1

وفززي موضززل آخززر نجززد "الحززاج الح اريززري" يتحززدث لسززائقه عززن مزرعززة "مززارولي" التززي
أصززبحت اليززوم تززدعى بمزرعززة "بلخيززر" يززديرها الفالحززون البسززطاء باسززم الثززورة الزراعيززة ،هززذ
األرل حسززب أريززه كانززت تنززتخ الكثيززر مززن الخي زرات بفع ز سياسززة مالكهززا ،متمنيززا كراءهززا أو

( -)1زمن النمرود :ص(.)64
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بيعها لأثرياء حتى تعود إلى ساب عهدها «-آ "مارولي" .أنت كنت ترضزل حليزب أمزك .مزا
تعق عليه.
 سمعت عليه .قالوا :كولون كبير.ه ززذ األ ارض ززي م ززن هن ززا لس ززعيدة ،وم ززن هن ززا حت ززى ل ز ز "ب ززالو " كان ززت كله ززا ل ززه .بالطي ززارة ك ززانيسزيرها .هززذ األ ارضززي لمززا كانززت ملكززه .كانززت تخززرج الززذهب...العززرب كانززت تخززدم مززن الفجززر
للمغرب .واآلن شف وتعجب...
 اسمل ياولدي ،ودخلهزا فزي ارسزك ،لزو بقزي الكولزون هنزا ،أو هزذ األ ارضزي باعتهزا الحكومزةلنززاس كبززار أو كراتهززا لهززم...كززان الخيززر تززدف وعززم .لكززن شززف وتعجززب...األرل عقززرت مززل
عرب لوط».

()1

وعلى غزرار روايزة "زمزن النمزرود" نجزد أن روايزة "ذاك الحنزين" هزي األخزرى بنيزت علزى
السرد االستذكاري الزذي اسزتحوذ عليهزا مزن بزدايتها حتزى نهايتهزا ففزي صزفحتها األولزى عزرل
علينززا الروائززي قصززة الحززب التززي جمعززت بززين "بوحباكززة" و"علجيززة" «كززان بوحباكززة الوحيززد مززن
حمز إليززه فززي القلززب ودا لشخصززه الملكززوم ،وكانززت علجيززة وحيززدة امزرأة نبيلززة لززم ينفززذ ألنوثتهززا
نسزغ يحييززه ،يسززكنه فيهززا سززر حبيبززة لززم تسززأله يومززا اسززما أو مززاال أو زمنززا ،ال أم وال أخززت ،وال
مززوطن ،لظز وال شززار للتززذكار ،وال خز ّ  ،وال نززديم وال قريززب لسززاعات الززدمار ،وال لغززة كلماتهززا
من محار.»...

()2

ومززن األمثلززة األخززرى التززي تحيلنززا إلززى هززذا النززو مززن السززرد قصززة "مالحززة" الززذي حززاو
اعتزرال سززائ الج ارفززة أثنززاء تززدمير لحززول المدينززة «ويززوم سززمل فاجعززة الحزول حززرد حتززى
وصز فهالززه أن يززرى أحززد عمززا البلززدة يرفززل بمجرفتززه اللقززالي الويززة أعناقهززا فززي نقالتززه ،فرفززل
عليززه صززوته المنهززك يتعتعززه قززذفا...ولكززن العامز لززم يززرد عليززه ودفززل نقالتززه مبتعززدا ،ولمززا كززان

( - )1زمن النمرود :ص(.)46
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مالحززة يحززاو نزززو األدراج المبديززة إلززى الحززول وقفززت أمامززه امزرأة تمنعززه...فأخرجززت ي زدها
عز أحد».
من تحت لحافها تضل في يد ورقة نقدية...وبكى فما ّا

()1

وتسبح رواية "تماسخت" في عالم التزذكارات المرتبطزة بمزا ارتكبزه اإلرهزابيون مزن جزرائم
وحشية في ح أبناء هذا الوطن خاصة المثقفون منهم الذين ترك رحيلهم أث ار كبيز ار فزي نفسزية
"كز زريم" م ززن بينه ززا حادث ززة اغتي ززا "عم ززر" ،وردة فعز ز زوجت ززه اتج ززا ذل ززك «ويز زوم س ززلمها كز زريم
الرصاصات كما أرادت شهقت ثم تماسكت ،وحركت رصاصة واحدة فزي كفهزا بسزبابتها مركززة
إياها إلى أن بللتها بدمعة وقبضت عليها توليزه فلحقهزا يسزكن رعزدتها بيديزه الزراجفتين يطمئنهزا
هامسززا إليهززا أن عمززر لززم يحززس األلززم .عشززر رصززايص لززم يستأصز منهززا عزيززز سززوى خمززس،
وسا ار في شار ميرة ال يحسزان البحزر ثزم افترقزا بصزمت الغربزاء...وكانزت قزوات األمزن عثزرت
على مدفن الضحية بعد اعتراف أحد المجرمين.
أخرجو بال كفن!...الحزة من األذن إلى األذن.»...

()2

كمززا يحضززر أيضززا مشززهد قت ز الطبيززب الززذي رفززل االنصززيا ألوامززرهم وتبنززي فكززرهم
ومسززاومتهم لززه بضززرورة فززرل الجلبززاب علززى زوجتززه وتركهززا لعملهززا «...مثل زوا بززه .مززاذا كززان
يحم ز غيززر سززماعة النززبل وبسززمة لمرضززا ينميهززا كزززر علززى شززفتيه ولززم تق ز أكثززر .خمززن
ربيتهززا ،عينيهززا ،نظرتهززا ،شززفتيها ويززديها ،ونبرتهززا إن كانززت نطقززت أمززام جثتززه المشززوهة بعبثيزة
الحقد...فظيزل ،فظيزل .ولمكزن أيزة ك ارمزة ترفز علزى كلماتهزا الحزينزة لزم يكزن زوجهزا فحسزب،
زي ألرتزدي الحجزاب
ولكن صديقا ورفيقا ،ذهب في خيار إلى نهايته ولم يستسزلم لمسزاومتهم عل ّ
()3
األفغاني ثم ألتخلى عن وظيفتي ،وال لمحاولة ابتزازهم إيا ».
إضززافة إلززى ذلززك اسززترجاعه لصززورة مدينززة وهزران التززي أصزيب سززكانها بالصززدمة جزراء
مقت ز الشززاعر ،فبززدت ش زوارعها حزينززة يسززكنها الصززمت «...يسززتعيد لي ز وه زران خميسززا كززان

( – )1ذاك الحنين :ص(.)81
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مسززاب ترفلهززا بالغضززب لززذلك الحززداد األزر علززى شززاعرها المغتززا فانسززكنت ش زوارعها بع زواء
الفراغ وانحرفت أرصفتها بنشيخ الصمت.»...

()1

واسززتمر "السززايح" فززي روايتززه "المززوت ف ززي وه زران" فززي االعتمززاد علززى عنصززر الت ززذكر
المرتبط بالوضل المبلم الذي عانى منه البط "هواري" مثلمزا هزو الحزا عنزد مقتز والزد علزى
أيدي رجا األمن نتيجزة ارتكابزه جريمزة قتز فزي حز مزدير المدرسزة «يقينزا أن أساسزات أبزي،
عمززدت إيمانززه فززي هززذا الوجززود ،كانززت هشززة جززدا .انهززارت تمامززا ،عنززد لحظززة
التززي اعتقززدتها ّ
تصويبه مسدسه إلى رأس المدير .وأن بدنه كزان تصزد وهزو يزرى ضزحيته يهزوي جمزيال علزى

سزبا " :لمززاذا تقتلنززي" وأن شززبحه وحززد هززو الززذي كززان انسززل نحززو السززيارة المتأهبززة لإلقززال .
وأن روحزه أقعدتزه حيزرة السزبا عنزد رأس القتيز  .وأنززه تالشزى بتلقيزه زخزة رشزاش فزي الصززدر،
لحظة االشتباك مل فرقة الروجي والد بختة الشرقي.»...

()2

إضافة إلزى ذلزك نجزد يستحضزر وفزاة والدتزه دون أن يخبرهزا عزن حقيقزة مرضزها حتزى
ال تأتي الشماتة من الناس «...في لحظزة مزن لحظزات إفاقتهزا مزن غيبوبتهزا ،أنهزا همسزت لزي
بأني أجد في درج صوان غرفزة نومهزا مبلغزا ماليزا للضزرورة .وأمالزت وجههزا عنزي شزماال علزى
الوسادة ،مفسحة لدمعة يتيمة ،تحاشزيا أن تزواجهني...ونطقزت بصزفاء ،لزم أعهزد فزي حنجرتهزا
منذ مهواها إلى قا اعتاللها ،أن السيد عاشور بونعايم مدير عملها كان معهزا عزادال وسزخيا.
وأنززه لززن يززرفل لززي شززيئا إن أنززا قصززدته .ثززم توجعززت رادة جبهتهززا نحززوي ،واقفززا عززن يمينهززا.
ومدت لي يدها...وزفرت ،مغمضة غمضتها األخيرة».

()3

كمززا تحضززر أيضززا الصززورة التززي كززان عليهززا يززوم دخولززه المدرسززة االبتدائيززة ألو م زرة
«ففززي خريززف ،مثز هززذا الخريززف ،كنززت بلغززت سززتة أعزوام .كززان ذلززك فززي سززنة ( )0663أذكززر
هذا ألن والدي معمر صفصاف كان هو الزذي أوصزلني أو مزرة إلزى مدرسزتي فزي حزي اللزوز
(ليزامانززديي ،سززابقا) ،كززيال أ ار بعززدها إال يززوم صززفل أمززي بشززدة ليغيززب إلززى األبززد...كنززت ال
( – )1تماسخت :ص(.)26
( -)2الموت في وهران :ص(.)66
( –)3المصدر نفسه :ص(.)68
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أحم محفظة وال ألبس مئز ار .فزنه اليوم األو الذي اسزتعرل فيزه التالميزذ ،جميزل مالبسزهم،
حتى غير الجديدة كلية! فبعضها كان يعود إلى آخر عيد صادف بداية العطلة الصيفية».

()1

وأخيز ار يمكززن القززو بززأن هيمنززة السززرد االسززتذكاري علززى هززذ الروايززات يعززود أصززال إلززى
طبيعة موضوعاتها التي جعلت من التذكر مصدرها األساسي في بناء أحداثها.
-2السرد االستشرافي:
يظهززر هززذا النززو مززن السززرد قلززيال فزي هززذ النصززوص مقارنززة باالسززتذكاري ،واسززتخدمه
الروائززي بغيززة حم ز قارئهززا علززى توقززل ح زوادث أو الززتكهن بمسززتقب الشخصززيات وأوضززاعها.
واقترن السرد االستشرافي في رواية "زمن النمرود" بالص ار الزدائر بزين "ذريزة الزذئاب" و "ذريزة
النمرود" ،فهذا "الحاج الحرايري" يتوعزد "عزوج الفزم" وأمثالزه بالتصزفية ألنهزم يمثلزون حجزر عثزرة
في طريقزه للوصزو إلزى مآربزه «آ يزا "عزوج الفزم" .لزو كنزت فزي منظمتزي...النفزي ،معزك ،إلزى
"رقان" ال يكفي .أمثالك .وذريزة النمزرود...لزو أحكزم يومزا واحزد فزي حيزاتي...أجمعكزم وأبطحكزم
علززى األرل مسلسززين فززي طري ز طوي ز  .فززوقكم بالززدبات آمززر بززالمرور .أضززالعكم أسززمعها
تتهرس .تنطحن .آخرتها تصحو ،كالعادة واتكف بك .يا "عوج الفم"».

()2

وعلزى شززاكلة رئزيس اتحززاد الفالحزين "الحززاج الح اريزري" نجززد منسز القسززمة "يزيزد" يحززذر
كاتبها "ولد ربيعة" من مغبة تحديه له ألنه يمتلك السالد الكافي لردعه وهو الحزاج "عزون اهلل"
الذي لديه نفوذ كبيزر فزي الجهزاز المركززي للحززب «يزا "ولزد ربيعزة" تخزوفني بزالملف أنزا مبنزي
على الصح .أمثالزك عنزدي خضزرة فزو طعزام .وأنزت تحسزب الزدنيا مزا عنزدها عليزك ملفزات
أنا قادر على حرقك .أدبرها لك .ال تخف .غدا الحزاج "عزون اهلل" يفريهزا .تيليفزون يكفزي .آلزو.
الجهاز المركززي...الحزاج "عزون اهلل" كلمزة .زوج .المسزألة تفزرى .لكزن يزا "ولزد ربيعزة" أنزا رجز
وصدري كبير .الحاج "عون اهلل" يتدخ في الكبيرة...
آخرتها الحاج "الحرايري" يفريها...والزمان بيننا يا "ولد ربيعة"».

()3

( –)1الموت في وهران :ص(.)03-00
( -)2زمن النمرود :ص(.)33
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كما يتجلى أيضا هذا النو من السرد في الحوار الذي دار بين "يزيد وولد ربيعزة" حزو
من سيحكم "بالو " «-اسمل يا سي "يزيد" هذ المرة لو ينز جبري ما نسمح في حقنا.
 وأنا...لو يعود بوك من القبر .يطل أمك "ربيعة" ويتزوجها بويا ،تلدني من جديد ،مزا أتزركأمثالك يحكمون أوالد بخالد "بخالد".
مازلت تحلم .القسمة هذ المرة هنا .واهلل حبة والبلدية ،عليها تبذير دراهمك زيادة .أنت وابزنعمك الحاج "المزرقط".»...

()1

وها هو "هارون" يحلم باتحاد العما في وجه "مقدر" وأمثالزه مزن "ذريزة الزذئاب" ،إيمانزا
من ززه ب ززأن ذل ززك ه ززو الس ززبي الوحي ززد لض ززمان حق ززوقهم ودح ززر م ززن يس ززيطرون عل ززيهم ويقوم ززون
باستغاللهم ونهبهم «آ ...لو نقف كما الصف الواحد .كلمة واحدة .حزمة عرعار...حتى واحزد
في الدنيا ما يقدر يكسرنا...وسي "مقزدر" بكذبزه وهفزه مزا يقزدر يأكز امخاخنزا .ال التخويزف وال
التهديد يرجعنا حتى زريعة الحاج "عون اهلل" .تعقر ما تبنت في مصنعنا».

()2

وبفعز عزززم "يزيززد" وأتباعززه علززى تزويززر االنتخابززات أعلززن الحززاج "الح اريززري" خوفززه مززن
العواقزب الناجمززة مزن ذلززك فززي حزا وصززو الخبززر إلزى السززلطة العليززا باعتبزار مسززبوال سياسززيا
كبي ز زرا ،مز ززل تأكيز ززد علز ززى أن سز ززكان المنطقز ززة إن أتيحز ززت لهز ززم فرصز ززة التعبيز ززر فلز ززن يرحمز ززوهم
ويسززتعجلون بززرحيلهم «أنززا مسززبو قبز كز شززيء...وهززذا كززالم خطيززر .أنززا مززن جهتززي صزرت
أحس نفسي أدفل الناس للتناحر .أنزا خزايف مزن العواقزب .القضزية أصزبحت سياسزية .ويمكزن
الناس هنا وفي سعيدة تعرف سبب اجتماعنا على هذا العشاء .جميزل األخبزار تصزلهم .النزاس
بدأت تفقد الثقزة فينزا .بكز صزراحة نقولهزا :لزو نتزرك األمزر للنزاس هنزا وفزي المدينزة وكز واحزد
يقو كلمته بحرية .نفضونا».

()3

ويظه ز ززر الس ز ززرد االستشز ز زرافي ف ز ززي رواي ز ززة "ذاك الحن ز ززين" م ز ززن خ ز ززال ط ز ززرد جمل ز ززة م ز ززن
االسز ززتفهامات المتعلقز ززة بوضز ززل المدينز ززة أو الز ززبالد ،كانز ززت بز ززدايتها باالستفسز ززار الز ززذي طرحز ززه
( – )1زمن النمرود :ص(.)26
( - )2المصدر نفسه :ص(.)40-41
( - )3المصدر نفسه :ص(.)063
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"بوحباكززة" علززى نفسززه بسززبب مززا حززدث فيهززا مززن دمززار رافضززا أن يكززون هززو جزززء منززه أو طرفززا
فيززه «مززا معنززى أن أكززون حالززة أنززا فززي هززذا الززدمار »( .)1ونتيجززة لهززذا الوضززل المزززري فهززو لززم
يستبعد حصو الكثير من األمور التزي تبزدو غريبزة وال يتقبلهزا العقز «مزن المسزتبعد أن تكزون
هززذ فقززدت حلقززة دائمززة مززن حلقاتهززا فيتنززاقص المززردود ،حتززى ولززو خطلززت و ازرة التجززارة القهززوة
المس ززتوردة م ززن الدرج ززة الثالث ززة ،بالش ززعير والخرط ززان وب ززأنوا م ززن أغذي ززة األنع ززام .أم ززا خلطه ززا
بزالحمص فتسزميم مغززرل ضززد ديزوان الحبززوب لصززالح بززائعي الكرنتيكزة ،وبقززي أن يجززرب نززوى
التمر والعنب المعصزور نبيزذا ،فحتزى هزذا النزوى صزار أهز السزهوب يسزتعملونه وقزودا علفزا
سمادا أكال .»...

()2

وها وهو ذا" بلغ اريزب" فعلزى الزرغم مزن معاناتزه وعذابزه مزن قهزر الززمن لزه إالّ أنزه يأمز
في أن يتغير الوضل جذريا نحو األحسن «وكم نوى بلغرايب أنه لو كتب يومزا فزأعطى محنتزه
حياة أخرى في الحديقة مشكال صورتها من ألوانهزا ،وصزوتها مزن تزرانيم طيورهزا ،وعطرهزا مزن
شذى أزهارها ،ولباسها من نواويرها ،وكالمها من جدولها المنسزاب إلزى العليز  ،ثزم ارتمزى فزي
عشبها وقا هذا جسدها ،أنا من عشب ،وجرى بال إعاقة ،بال تعب إلى غربته.»...

()3

وتُ وفتزت ُح روايززة "تماسزخت" بحلززم بطلهزا "كزريم" بوجزود داخز غابزة مززل شزخص آخززر قبز

أن يعترض ززه المسز ز ال ززذي يمثز ز اإلره ززاب أو الجماع ززات المس ززلحة فيص ززاب بال ززذعر مم ززا رأى
«وجززدتني أسززير مززل شززخص ال أعرفززه داخز غابززة لمززا وقفنززا علززى بغز يحتضززر ،فطلبززت إلززى
مرافقززي أن يجهززز عليززه .فتززردد قلززيال ثززم أخززرج مسدسززه ،واذا بالبغ ز يززنهل ب زرأس رج ز مززن
مع ززارفي يق ززو ل ززي :أن ززت كز زريم ب ززن محم ززد ب ززن عم ززي وتري ززد أن تقتلن ززي به ززذا الط ززاغوت ال ززذي
يحميز ززك .أنز ززا سز ززأبيدكما يز ززا طواغيز ززت .وأخز ززرج مز ززدفعا ،فهربنز ززا فرمانز ززا بقذيفز ززة وقعز ززت دون أن
تنفجززر...واجهنززا البغ ز ب أرسززه اآلدمززي منهكززا وبيززد محشوشززة يصززوبها لنززا ،ولكنززه سززرعان مززا
ارتعش وقا  :أنزا تعبزت .ومزد لزي السزالد...فصزرخت فسزمعت صزياد ديزك يشزبه عويز الزريح
( - )1ذاك الحنين :ص(.)06
( – )2المصدر نفسه :ص(.)36

( - )3المصدر نفسه :ص(.)003
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فززي تماسززخت .)1(»...والمالحززظ هنززا أن ابززن عززم "كزريم" ليسززت لززه أيززة ق اربززة دمويززة معززه ،إنمززا
الصلة الفعلية والحقيقة التي تجمعها هي االنتماء إلى الوطن الواحد الذي يفرل على الجميزل
العززيش فيززه بززأخوة وتضززامن وتكاف ز حتززى يحززافظون عليززه ،وعلززى بقززائهم هززم أيضززا فززي ك ارمززة
وعزة بد اللجوء إلى اآلخرين والعيش عندهم في مذلة.
كمززا نجززد –ك زريم-يسززتب أمززر م زا سززيحدث لززه إثززر عودتززه إلززى أرل وطنززه بعززد غرب زة
تعيسززة قضززاها خارجززه «هززا إنززي أفززتح النافززذة ،أقززف لحظززة ضززمن إطارهززا .هنززاك فززي األف ز
خيوط صبح تلود ولكن بلون دمي ،كأسي األخيرة من زجاجتي الرابعة فزي يزدي وآلزة التسزجي
خلفز ززي ال تلبز ززث أن تتوقز ززف ،ألرمز ززي خطز ززوتي األولز ززى خز ززارج حصز ززاري ،فز ززي الفضز ززاء ،قز ززاه ار
جاذبيتي».

()2

وارتززبط هززذا النززو مززن السززرد فززي روايززة المززوت فززي وه زران بتخززيالت وتسززابالت بطلهززا
"هواري" حو من كانوا يحيطون به وحو وضعه ووضل بالد  ،فكانت البداية بتخيلزه للصزورة
الهمجيززة والوحشززية لز ز "كبابززة" وأمثالززه نتيجززة مززا فعل زو بصززديقته "حسززنية" «كنززت سززأرى وجوهززا
مثز ز كباب ززة ،كم ززا تخيلت ززه ،بقف ززاهم المدرج ززة ورقب ززاتهم الغليظ ززة وكروش ززهم الت ززي تس ززب أرجله ززم
يخلطون في شربهم بين أنوا من الكحو على ضمز ويأكلون ك شيء على نهم».

()3

ويززأتي بعززد ذلززك تصززور لمززا يكززون عليززه إحساسززه وموقفززه لززو أنززه التق زى بأبنززاء مززدير
مدرسززته الززذي قتلززه والززد «فبززأي شززعور كنززت سززأواجه أحززدهم ،بنتززا أو ولززدا وان لقيززتهم ،فبززأي
مالمح مزا الزذي كنزت سزأقوله أطلزي جسزدي بطزين الفجيعزة وأصزرز" :أبزي ظزالم!"...مسزكونا
بترم أمهم».
بصورة يتم أبناء مدير مدرستي ّ

()4

وبعززد رحي ز والدتززه نجززد يطززرد العديززد م زن التخمينززات عززن كيفيززة تعرفهززا بز ز "عاشززور

بونعززايم" ،وعززن عززدم استفسززار لهززا عززن سززبب خروجهززا مززن البيززت «صززدفة أم قززد ار كززان الززذي
( - )1تماسخت :ربيا.
( – )2المصدر نفسه :ص(.)362
( - )3الموت في وهران :ص(.)08
( – )4المصدر نفسه :ص(.)018
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جززذبهما إلززى بعضززهما أيززن وقززل الززذي حززدث أو م زرة ،بززأي مناسززبة ،مبعززدا أنهززا بهززذ الهشززة
الذهنيززة و تلززك ،مث ز دجاجززة مفزعززة ،ك ز مززاداهم مشززاعري عززن أمززي تستسززلم وكززان لهززا ،لززو
أن ززي س ززألتها يوم ززا ع ززن خرجاته ززا لغي ززر العمز ز وت ززدبير شز زئون البي ززت ،أن تق ززدم ل ززي أي ذريع ززة
ألقبلهززا! ولمززاذا ،وأنززا أقطززل مثز خززيط عنكبززوت تززرددي فززي أنهمززا تجززاو از نحززو بعضززهما حززدود
عالقة رب العم باألجيرة ».

()1

وأخي ار يطزرد هزذا السزبا العميز علزى نفسزه حزو وضزل الزبالد المتزردي باحثزا لزه عزن
إجابززة مفقززودة عنززد «فزززني أتسززاء لمززاذا تزعززز بززالدي فززي جميززل أسسززها وتصززاب فززي جميززل
مبادئهززا الحيويززة »( .)2وهززذا التسززاب إنمززا كززان وليززد الوضززل الززذي عاشززه وعززانى منززه بسززبب
االنحطاط الذي عرفه مجتمعه.
-3الرؤية السردية (التبئير):
اعتمد "السايح" في سرد أحداث رواياته هذ على نمطين من الربية هما:
-1-3الرؤية من الخلف :تشترك هذ الروايات جميعا في هزذا النزو مزن السزرد ،ويتجلزى فزي
"زمززن النمززرود" فززي الحززديث أوال عززن الززذين يرتززادون "مقهززى ت ارشززك الفززم" ،وهززم مززن المعلمززين
الززذين ال هززم لهززم سززوى الكززالم ونشززر الشززائعات «لع ز المعلمززين يشززكلون الفئززة األكبززر عززددا.
األكثززر ارتيززادا .ال مكززان لهززم بعززد العم ز -للترفيززه إال إياهززا وال حززديث لهززم إال السمس زرة حززو
أخبززار أحززداث...معظمهززا لززن يتأكززد .محورهززا تلززك المتعلقززة بززاألجرة ،بالترقيززه وبحركززة التنق ز .
حديثهم عن السياسة ال يخرج عما تمليه وسزائ اإلعزالم الرسزمية .لكزنهم يقبلزون علزى الشزائعة
ويروجونها».

()3

ويعتبززر "عززوج الفززم" أكبززر مززروج لأخبززار فززي هززذا المكززان ،فعلززى حززد تعبيززر الروائززي أنزه
«حززين تجلززس إليززه لززن يفوتززه هززذا ،يبكززد لززك أنززه ق ز أر آخززر عززدد مززن صززحيفة "لومونززد" .يلفززت
انتباهززك إلززى مززا يكتبززه م ارسززلها فززي الج ازئززر عززن الج ازئززر .مززل أحززد زعمززاء "المعارضززة" ح زو
( –)1الموت في وهران :ص(.)041
( -)2المصدر نفسه :ص(.)030
( -)2زمن النمرود :ص(.)03
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مسألة حسم السلطة في الجزائر .يحاو أن يشرد لزك ذلزك .يقنعزك بأنزه قز أر فزي إحزدى الج ارئزد
المغربيززة الملكيززة مقالززة حززو تعززدد األحززاب فززي الج ازئززر .ويسززتنكر" ،جززورج مارشززيه" حززين زار
الجزائر كانت مواقفه غير واضحة بشأن الحزب الواحد.»...

()1

ويظهززر السززرد بضززمير الغائززب فززي روايززة "ذاك الحنززين" فززي تقززديم شخصززية "بوحباكززة"
التززي لززم تنز نصززيبها مززن هززذ الززدنيا علززى الززرغم مززن أنززه هززو المثقززف الوحيززد فززي المنطقززة «لززم
تقدر لزه شزهرة الفنزانين وال وقاحزة السياسزيين ،وال مجزد األبطزا  ،وال رقزة العشزا الحزالمين ،أو
شززجاعة صززعاليك الشززرف ،وال ادعززى بنوتززه لززبالد يجحززد وج زود  ،وهززو الززذي اسززتظ فززي لظززا
وارتززوى مززن شززفا  ،ال يضززايقه مشززي فززي شزوارعه العموميززة أو ركززوب حافالتززه الخاصززة ،يحززس
برد وحر  ،ويحلم بامرأة وبحر وينام .فزذا ق أر فزنما ليجد إجابة لسبا أعجزز عنهزا تخضزخل
البالد في بحثه عن بدء.»...

()2

وفي موضل آخر يصور لنا الروائي موقف هذا الشخص" مزن رواد" قهزوة الززلط" الزذين
اختلطززت علززيهم األمزور ،فلززم تعززد لززديهم النباهززة السياسززية «قبز سززنين كززان مهيززأ لززه أن يززتكهن
ويتوقز ززل وأن يبهز ززت الز ززذين يز ززدعون تضز ززلعا فز ززي تس ز زريب الشز ززائعة وترويجهز ززا .أمز ززا وقز ززد اخز ززتلط
التنجيمزي بالرياضززي بالسياسززي بززاألخالقي فززي قهززوة الززلط فقززد عاهززد أال يضززل قززدما فززي قهززوة.
وفززي المقالززة التززي دبجهززا إلززى الجريززدة الجهويززة ،بعززد أن خززط مسززودتها فززي قهززوة ال ززلط ،وجززد
أغرب النزوات وأل ّذها.»...

()3

ومززن بززين الصززور األخززرى مززا نجززد فززي حززديث ال زراوي عززن تأسززف "بلغ اريززب" للوضززل
الززذي آلززت إليززه الززبالد «ال يززذكر بلغ اريززب متززى وقززف فززي بالصززة الحي زرة يتش زرب حزززن األيززام،
يعيد قراءة وشم محفور على ساعد  .ف ،نبغيك.
 الخنجر يطعن القلب والدم ما يقطزر ،وأوالد اليزوم فزي هزذا الزمزان يكبزرون بزال تمحزان ،يبلزغالواح ززد م ززنهم الثالث ززين وال يف ززر ب ززين كوع ززه وبوع ززه ،ق اري ززة ق اري ززة ،ث ززم عس ززكر ،خدم ززة زلز زط أو
( -)1زمن النمرود :ص(.)06-08
( -)2ذاك الحنين :ص(.)00

( -)3المصدر نفسه :ص(.)36
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تحياط ،وبعد يجئ الزواج أو الهبا  ،أطلبوا العفو وقولوا اهلل يبقي السزتر ،الزيزارة ،زيزارة سزيدي
محمد بن يحي قراي الجنون.»...

()1

أم ززا ف ززي رواي ززة "تماس ززخت" فق ززد ارتبط ززت ه ززذ الربي ززة بشخص ززية "كز زريم" الس ززاخط عل ززى
مهنتززه ،وعززن وضززل الززبالد «كززان إذا احت ز الغرفززة وأحكززم الغل ز بززدد أي أث زر ألي ور علززى
الطاولززة ،مبقيززا القرعززة والكززاس ،آلززة التسززجي  ،كميززة مززن الجززبن والزيتززون والبص ز الطززري..
ونصززيبا مززن الحزززن ،ألنززه ال يززذكر أنززه سززخر يومززا ،كمززا بعززل زمالئززه بتلززك العبثيززة مززن مهنززة
المززوت كمززا صززاروا ينعتونهززا ،منززذ اغتيززا أو زمي ز لهززم ،وكززان يزززعم أنززه أو مززن نحززت لهززا
اسم المهحنة.»...

()2

ويستمر الروائي في تصزوير حالزة الكآبزة التزي يعيشزها "كزريم" وتسزيطر عليزه «...وريزح
الشما في وهران يحس بردها ينقش في عظامه وشما بالمطر يمحزو أثزر بكزأس مزن نبيزذ قبز
أن ينز إلى الشار من تلزك السزقيفة التزي غادرهزا بزدوار بزدد علزى جبهزة البحزر المزبزد شزهبة
كحالة اكتئابا ليخابر أخا عودتزه مترجيزا إيزا أن يطمزئن أمزه علزى أنزه مخضزل لتزربص طويز
المدى ،واثقا من صمته الحجري ،مقصيا مقابلتها كيال يفجعها بغيبتين.»...

()3

ويظهززر هززذا النززو مززن السززرد فززي روايززة "المززوت فززي وه زران" فززي حززديث "ه زواري" عززن
صززديقه "عبززدقا النقريطززو" الززذي ك زان يحلززم بززأن يكززون فنانززا مسززرحيا كبي ز ار «وفززي قهززوة الززوداد،
حيث كان يجب أن يجلس ،استعاد لي وجوها وطنية من فدائيين ،من بينهم والد ...ثزم ضزحك
لي "وضعت السلة كما هي علزى المائزدة .كنزا نتغزذى علزى شزوية زيتزون وسزالطة بالطمزاطيس
والبص  .وتذكرت الخبزة!" محاكيا صوت أحد الممثلزين فيهزا" :الزيتزون آعيشزة! قزولي لزي كز ،
آعيشة!" ثم زفر" :آ  ،وقت جمي كان! علولة ،رج عظيم! غدرو في شزهر رمضزان ،".المزا

( -)1ذاك الحنين :ص(.)40
( -)2تماسخت :ص(.)13

( -)3المصدر نفسه :ص(.)066
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علزى وجهزه بيديززه" :آ  ،لزو كزان سززي عبزد القزادر مززا از فزي هزذ الززدنيا!" ،ماسزحا عينيزه" :ربمززا
كنت تقنيا في اإلنارة المسرحية ،على األق ».

()1

ومززن أمثلززة هززذا النززو أيضززا مززا ورد علززى لسززان "ه زواري" حززو مززا قالززه الطبيززب فيمززا
يخززص نتيجززة الفحززص الززذي أجز ار لوالدتززه «فقززد كززان للطبيززب أن أضززاف ،ببززرودة ،نززاظ ار إلززى
الكش ززف ب ززين يدي ززه ،أن في ززروس نق ززص المناع ززة البشز زرية ه ززو الس ززبب .وأن ت ززدمير بل ززغ مس ززتوى
نهائيا».

()2

إضززافة إلززى ذلززك نجززد يختززز شخصززية جززد مززن والدتززه-العربززي بززوذ ار -عنززدما كززان
يحززاور العجززوز "حلومززة" «وبحركززات خطيززب علززى منصززة ،تكلززم أنززه كززان هززو مززن يجززب أن
يتزولى قيززادة جزيش التحريززر الززوطني فزي الواليززة الخامسززة .وص ّزعر ،كززأن بززه وجعزا مززن ضززرس،

وتألم شادا على رأسه بين راحيته».

()3

فززي األخيززر نلحززظ بزأن الربيزة مززن الخلززف شززكلت حيز از كبيز ار لهززذ النصززوص حتززى وان
قلت في رواية "الموت في وهران" التي تتطلب نوعا آخزر مزن الربيزة وذلزك لطبيعزة موضزوعها
القريب من السيرة الذاتية.
-2-3الرؤيةة مة  :تهزيمن هزذ الربيززة علزى جميزل هززذ الروايزات مزا عززدا روايزة "ذاك الحنززين"
التي يتحكم فيها الراوي " خليفة المداد" في سرد أحداثها.
ويظهززر هززذا النززو مززن السززرد فززي روايززة "زمززن النمززرود" فززي مخاطبززة "الحززاج الح اريززري"
لمنس القسمة "يزيد" بضرورة محاصرة وتضيي الحصزار علزى "ولزد ربيعزة" ألنزه يشزك خطز ار
كبي ار على مصالحهم في البلدية «"يزيد" خويزا .اسزمل .هزذا كاتزب القسزم يلززم أن تنهيهزا .معزه.
صززف حسززابه...هززه الحلززوف .دائمززا شززاد الحقززد .يطززيح فززي البحززر السززابل .اسززمل .ال تنصززت
للدعايات .يخفونكم .شدوا على بعضكم.»...

()4

( -)1الموت في وهران :ص(.)20-21
( -)2المصدر نفسه :ص(.)64
( -)3المصدر نفسه :ص(.)026
( -)4زمن النمرود :ص(.)34
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كمززا يتجلززى أيضززا فززي خطززاب "يزيززد" لز ز "ولززد ربيعززة" الززذي حززاو فيززه إبعززاد عززن "ذريززة
النمرود" على اعتبزار أن ربوسزهم مملزوءة بالكزذب ال غيزر «-مأتزم ربوسزكم بالكزذب .حزديثك
ما هو حديث مناضزلين فزي جبهزة التحريزر .أعزرف عالقتزك مزل ذريزة النمزرود .هزذا كلزه خزارج
مززن عنززدهم .لكززن يززا "ولززد ربيعززة" تأكززد .هززم يخززدعونك .ويقسززمون صززفوفنا ليس زوا مززن حزبنززا.
يسيطرون على العما والشبان .وأنت يا "ولد ربيعة" ال أنت عام  ،وال أنت شاب.»...

()1

ويأتي رد "ولد ربيعة" صادما مبكزدا لزه بأنزه هزو وأمثالزه كونزوا مزن الحززب مملكزة ،وأنزه
سيأتي اليوم الذي يسقطون فيه «-خ المناضلين في حالهم .بدون ضزغط بزدون تهديزد .رشزح
نفسك كمناض  .واال...إذا وصزلت للحميزة عنزدنا الحميزة .واذا وصزلت للملفزات عنزدنا ملفزات.
واذا وصلت للقانون ،القانون معنا ضدك...
-ال يجئ وقتها .الحزب كونت منه مملكة .غلقتم أبوابه في وجه المخلصين.»...

()2

وتنز الرواية فزي كثيزر مزن المواقزف إلزى اسزتخدام ضزمير المزتكلم مثلمزا هزو الحزا فزي
حززديث "يزيززد" عززن والززد الززذي كززان يكفززر ب زز"ابن بززاديس" وذريتززه أمززال فززي الحصززو ولززو علززى
نصززف ثززروة "الحززاج بززوعالم اآلغززا" «-بويززا مززا كززذب .هززذا كززالم بديسززي .بويززا ظننتززه مززا كززان
يعرف خطر بن باديس.
ابن باديس مات وترك زريعته .ذرية النمرود أوالد عمه حشرهم وايا يوم القيامة في سقر.
بويززا حلززم فززي حياتززه نصززف مززا لحقززه الحززاج" بززوعالم" اآلغززا .ومززا أدراك

ركعززه قززدام القاضززي

"المستاتور".»...

()3

ومززن المواضززل األخززرى التززي اسززتخدم فيهززا الروائززي ضززمير المززتكلم دعززوة هززارون إلززى
توحد العما في وجه مديرهم "سي مقدر" الذي استصغرهم وابتزهم «آ ...لو نقف كمزا الصزف
الواحززد .كلمززة واحززدة .حزمززة عرعززار...وسززي "مقززدر" بكذبززه وهفززه مززا يقززدر يأك ز أمخاخنززا .ال

( -)1زمن النمرود :ص(.)24
( -)2المصدر نفسه :ص(.)26-28
( -)3المصدر نفسه :ص(.)64
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التخويف وال التهديد يرجعنا .حتى واحد في الدنيا ما يقزدر يكسزرنا...حتزى زريعزة الحزاج "عزون
اهلل" تعقر ما تنبت في مصنعنا».

()1

وفززي روايززة "ذاك الحنززين" يظهززر هززذا النززو مززن السززرد فززي إجابززة "علجيززة" عززن سززبب
تعلقهززا بز ز "بوحباكززة" قائلززة« :أنززا وأنززت قطعنززا مززن شززجرة مززن طززين») .(2وهززو دلي ز علززى أنهمززا
ثنائي متفرد في المنطقة ليس من جانب أنهما ال يمتلكان أقاربا ،ب ألنهما متقاربان فكريا.
كما نجد أيضا إجابة "حموا القط" الغامضة عن السزبا الزذي طرحزه لزه محاميزه والزذي
يخززص هويتززه «بززال اسززم ،واسززمي ينززور اللززوز عنززد نهايززة الشززتاء ،يط ز الربي زل ينتظززر القبلززي،
تحتحت نوارات اللزوز ،بزال مدينزة ،أنزا وقلبزي المدينزة لزبالد يبكيزه قلبزه ،بزال أهز  ،بزين بشزر هزم
األهز وأنززا الغريززب ،أنززا ذاكزرة الشززجر ،والحجززر تززذكاري ،أبحززث عززن بحززر لززبالد ،عززن خض زرة
لأطفززا  ،لفززرد هززارب لفتززاة تسززتعجلها الكهولززة ،عززن غيززاب ،عززن حضززور ،عززن ظ ز  ،وعززن
امرأة».

)2(3

وتأخ ززذ ه ززذ الربي ززة ف ززي رواي ززة "تماس ززخت" بع ززدا ذاتي ززا متعلق ززا بشخص ززية "كز زريم" ،حي ززث
يعززرل فيهززا العززالم التخييلززي مززن منظززور داخلززي ذاتززي باعتبززار أن هززذ الشخصززية تمثز البززبرة
السردية المركزية من بداية الخطاب إلى نهايته ،مما يهيمن الحكي الداخلي عليها الذي تتزولى
نظمه عبر استخدام ضمير المتكلم كمزا يظهزر ذلزك فزي حديثزه مزل صزديقه "عمزر" حزو الزوهم
الذي يعيشه «يقضزني أنزي رضزيت االنززال إلزى رداءة الخيزا  .لكزن يعزينزي أنزك أريزت رفيقزك
فززي الخليززة السززبي إلززى حيززث يسززكن شززيطان أختززه لمززا طلززب إليززك إن كنززت تملززك بقيززة مززن
ويسكي يشرف به احتفاء بعيد ميالد ».

)3(4

ويعمززد الروائززي إل ززى اسززتخدام ض ززمير الجمززل المززتكلم (نح ززن) ،وتجلززى ذل ززك فززي حز زوار
"كريم" مزل أحزد أصزدقائه فزي المغزرب حزو حالتزه ،مجيبزا إيزا بأنزه كغيزر يتحايز علزى المزوت

( -)1زمن النمرود :ص(.)40-41
) - (2ذاك الحنين :ص()31
) – (3المصدر نفسه :ص(.)011-66
) - (4تماسخت :ص(.)66
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اللززذي يطززارد «كحالنززا جميعززا...شززبه سززرية ،خززوف ،تحاي ز علززى المززوت المبززرمخ بخنجززر أو
محشوشة».

()1

كما استخدم ضمير المخاطب "أنت" في صوغه لمقزاطل الحزوار الزداخلي كقولزه« :وكزم
هاجت رغبتك إعصا ار اجتاد فيها تغور جسدها...ثم أغمضت لك لسريان ألم اللّدغة.»...

()2

وتتززداخ ه ززذ الض ززمائر السززردية :أنامنحنمأن ززت ف ززي مقززاطل كثيز زرة لتكش ززف أن الن ززاظم
والمبئر واحد وهو "كريم" ،والمتغير هو السرد والتبئير حيث يقو « :إنها تخجلنزي ،كلمزا بحثزت
عنك ألراك من خاللي ،عكسزتني بوجزه كزالح ومالمزح منهزمزة فتضزحك منزي هازئزا وال تأخزذك
شفقة بي».

()3

ويقو أيضا...« :أقترد عليك أن تقيم عندنا فزي البيزت إن رغبزت .إن كنزت فزي حاجزة
إلى مصروف ال تتردد».

()4

ونلمززس هززذ الربيززة السززردية فززي "المززوت فززي وهزران" فززي العديززد مززن مقاطعهززا منهززا مززا
كان بضمير المتكلم المفرد (أنا) وضمير المزتكلم الخزاص بزالجمل (نحزن) ،وضزمير المخاطزب
(أنت) .ومزن بزين مزا ورد بضزمير المزتكلم المفزرد حزديث "هزواري" عزن نفسزه عنزدما كزان تلميزذا
فززي المدرسززة إذ كززان يتمززه يسززيطر عليززه «لززم أكززن أدرك أنززي حملززت إلززى قسززمي الد ارسززي شززارة
اليتم إال لما قد تلبستني حيرتي على أبي أن ال يظهر ،كما يظهر كثير من أولياء غيزري مزن
األطفا  .فرأيته ،خال شرودي بين حين وحين عن عين المعلم الطاهر ف ارحزي ،فزي انتظزاري
عن ززد المخ ززرج .وأوجدت ززه ه ززو م ززن ف ززتح ل ززي ب ززاب بيتن ززا إذ رجع ززت .أو كن ززت اس ززتيقظت ص ززباحا
فأبصرته واقفا على رأسي .لم يحضر في منامي أبدا.»...

()5

والمالحززظ أن الروائززي اسززتخدم كثي ز ار هززذا الضززمير ،ألن البط ز "ه زواري" يسززرد وبشززك
خاص المراح الصعبة التي مر بها.
( -)1تماسخت :ص(.)30
( -)2المصدر نفسه :ص (.)62
( -)3المصدر نفسه :ص(.)06-06
( -)4المصدر نفسه :ص(.)016

( -)5الموت في وهران :ص(.)33
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ومما جزاء بضزمير المزتكلم (نحزن) نزذكر حزديث "هزواري" عزن نفسزه وعزن زمالئزه داخز
حجرة الزدرس بالمتوسزطة «...كنزا اسزترجعنا مزن حذيفزة الشزي تلزك الزدقائ الضزائعة .وصزرت
أنززا وبختززة واألخريززات السززافرات عرضززة لمقاطعتززه الحانقززة ،خززال الززدرس .أمززا جمززا الززدين
سعياد فلم يكن ،مثلما بدا لي غالبا ،يهتم بشيء أكثر من اهتمامه بدروسه».

()1

أمززا فيمززا يخززص المخاطززب فمززن بززين أمثلتززه تلززك النصززيحة التززي وجهتهززا أم "هزواري" لززه
قب أن تسقط في فراش مرضها ،مطالبة فيها إيا بضزرورة التفكيزر جيزدا فزي مسزتقبله «هزواري
أنا مريضة .أنت الزم تفكر في حياتك».

()2

فززي الختززام نسززتنتخ أن هززاتين الززربيتين السززرديتين أنتجتززا نززوعين مززن الخطززاب السززردي،
خارجي لأولى وداخلي للثانية يتجاوران ويتناوبان ويتداخالن لكون الشخصيات المركزية التزي
تمارس التبئير والسرد هي المحور األساسي في هذ الروايات.

( -)1الموت في وهران :ص(.)33
( -)2المصدر نفسه :ص(.)66
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-IVالداللة االجتماعية للعناوين:
-1داللة عنوان رواية "زمن النمرود":
إذا ما بحثن ا عن الداللة المعجمية لعنوان هذ الرواية فزننا نجد يحي إلى عهد أو
عصر قديم جدا ،ارتبط بالشخصية التاريخية "النمرود" الذي ينسب إلى كنعان بن كوش بن
سام بن سيدنا نود عليه السالم ،أحد ملوك شنغار بباب بأرل الع ار

حسبما ورد في

التوراة ،كما يعتبر أحد الملوك األربعة الذين ذكروا في القرآن الكريم ،وذلك عندما ذهب إليه
سيدنا إبراهيم عليه السالم ،ومن معه طلبا في الحصو على الطعام ،إذ كان يجبر ك من
يمنحه األك

االعتراف بألوهيته وربوبيته عليه ومن لم يفع

ذلك يكون جزاب القت

أو

التعذيب .لكن سيدنا إبراهيم عليه السالم رفضه ربا مطالبا إيا باإلتيان بالشمس من الغرب
إلى الشر  ،وذلك في قوله تعالى ﴿:ألم تر إلى الذي حاج إبراهيم في ربه أن أتا اهلل الملك
إذ قا إبراهيم ربي الذي يحيي ويميت قا أنا أحيي وأميت قا إبراهيم فزن اهلل يأتي بالشمس
ٍ
فأت بها من المغرب فبهت الذي كفر واهلل ال يهدي القوم الظالمين﴾ [سورة
من المشر
البقرة ،اآلية ( .])368فبهت النمرود ورفل منح الطعام لسيدنا إبراهيم ،لكن اهلل رزقه لقوة
إيمانه.
ومما يذكر حو هذ الشخصية أنها كانت ذات ثراء فاحش تمتلك كنو از ضخمة من
الذهب .كما أنه يعتبر أو من وضل التاج على رأسه ،اعتقادا منه بأنه أعلى منزلة من بقية
البشر .وبفع

جبروته وكفر أرس

إليه المولى عز وج

أبسط وأصغر مخلوقاته ،وهي

بعوضة دخلت إلى رأسه عن طري أنفه مسببة له صداعا رهيبا طيلة األربعمائة سنة التي
عاشها ،فكان لكي يتخلص من ألمها يضرب بالنعا والمطار من أبسط الناس ،ليكون بذلك
آية لك جبار جحد نعم ربه.

()1

واذا ما نظرنا إلى الجانب التركيبي والنحوي لهذا العنوان نجد يتألف من اسمين هما:
(زمن) وهو اسم نكرة مفرد مذكر ،و(النمرود) اسم معرفة مفرد مذكر ،ليصبح بذلك هذا
) -(1زمن النمرودhttp://www.ar.m.wekepedia.org>:
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العنوان جملة اسمية تتكون من (زمن) وهو خبر لمبتدأ محذوف تقدير (هذا الزمن) وهو
مضاف ،و(النمرود) مضاف إليه .والعنوان بذلك إشارة صريحة لما اشتهرت به هذ
الشخصية من جبروت وطغيان.
وكون أن هذا العنوان ورد جملة اسمية ،فهذا يحي إلى الثبات والجمود وعدم تغير
األوضا  ،فالجزائريون عاشوا ويالت اضطهاد وبطش االستعمار لم ينعموا باستقاللهم مطوال،
إذ سرعان ما استولى عليهم من هم بصفة المستعمر ،وهذا ما عبرت عنه الرواية من خال
فضح سياسة وأالعيب (ذرية الذئاب) أو (الحالليف) أو (بني كلبون) الذين يكفرون بمبادئ
حزب جبهة التحرير الوطني رغم انتمائهم له ،فهمهم الوحيد الحصو على المناصب بغية
كسب النفوذ والما ال غير .وفي سبي تحقي ذلك فهم يزورون االنتخابات ويشترون الذمم،
ويقطعون الطري

في وجه ك من يرفل سياستهم ،لذلك نجدهم يحاربون (ذرية النمرود)

التي تمث التيار الوطني كونها تمث خط ار كبي ار في تحقي مآربهم.
واذا ما حللنا هذا العنوان صوتيا فزننا نجد يتكون من ثمانية أصوات كلها مجهورة،
وهي( :الزاي-الميم" مكرر مرتين"-النون" مكرر مرتين"– األلف-الالم-الراء-الواو-الدا )،
وهذا يد على القوة والبطش من جانب ذرية الذئاب ،وعلى الغضب والرفل من جانب ذرية
النمرود ،ألن ما لح بهم ليس باألمر الطبيعي ،ويمكن تمثي ذلك بالمخطط اآلتي:
ثمانية أصوات مجهورة

قوة السلطة (ذرية الذئاب) وجبروتها واستغاللها

القوة

لنفوذها من أج االستيالء على ممتلكات الشعب ورد ك من يقف عقبة في سبي تحقي
أهدافهم.
ثمانية أصوات مجهورة

الغضب

غضب الرعية (ذرية النمرود) وصراخها،

ومحاولة تكتلها من أج الوقوف في وجه من يعادي الشعب واختيار .
والمالحظ أن انتقاء هذا العنوان لم يكن من باب الصدفة ،فالفترة التي عبرت عنها
الرواية تمث اعتالء الرئيس الراح "الشاذلي بن جديد" هرم السلطة ومحاولة إحداثه لتغييرات
في سياسة الحزب الحاكم ،وذلك بالتوجه التدريجي نحو الرأسمالية؛ أي البدء في استراتيجية
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جديدة لتسيير البالد  .ولما كان الروائي من أنصار االشتراكية فزنه وصف عهد "بن جديد"
بز"زمن النمرود" اعتقادا منه بأنه خان األمانة والعهد بتخليه عن االشتراكية التي في هي نظر
تمث السبي الوحيد لتحقي

التنمية وضمان حقو العما والبسطاء من المجتمل ،وفسح

المجا للرأسماليين االستغالليين عن طري تحرير االقتصاد الموجه.
-2داللة عنوان رواية "ذاك الحنين":
يتكون عنوان هذ الرواية من كلمتين هما (ذاك) و(الحنين) ،وأوضح "ابن الهيثم"
معنى المفردة األولى بقوله « :إذا بعد المشار إليه من المخاطب ،وكان المخاطب بعيدا ممن
يشير إليه زادوا كافا فقالوا ذاك أخوك ،وهذ الكاف ليست في موضل خفل وال نصب ،إنها
أشبهت كاف كقولك أخاك وعصاك فتوهم السامعون أن قو القائ ذاك أخوك ،وليس ذلك
كذلك ،إنما تلك كاف ضمت إلى ذا لبعد ذا من المخاطب ،فلما دخ فيها هذا اللبس زادوا
فيها الما فقالوا ذلك أخوك ،وفي الجماعة أولئك إخوتك فزن الالم إذا دخلت ذهبت بمعنى
أز لك ،وهذا لك أز ،فزذا أدخلت الالم فال إضافة»(،)1
اإلضافة ،ويقا  :هذا أخوك ،وهذا ٌ
فيصبح بذلك (ذاك) اسم إشارة يطل على ما هو بعيد.
أما (الحنين) فيقصد به «الشديد من البكاء والطرب ،وقي  :هو صوت الطرب كان
ذلك عن حزن أو فرد .والحنين الشو وتوقان النفس ،والمعنيان متقاربان ،حن إليه يحن
حنينا فهو حان ،واالستحنان :االستطراب ،واستحن استطرب ،وحنت اإلب  :نزعت إلى
أوطانها وأوالدها ،والناقة تحن في إثر ولدها حنينا تطرب مل صوت ،وقي  :حنينها نزاعها
بصوت وبغير صوت ،واألكثر أن الحنين بالصوت .وتحنت الناقة على ولدها :تعطفت،
وكذلك الشاة .عن اللحياني .األزهري عن الليث :حنين الناقة على ولدها معنيين :حنينها
صوتها إذا اشتاقت إلى ولدها وحنينها نزاعها إلى ولدها من غير صوت»(.)2والمالحظ من
ك هذا أن معنى هذ الكلمة مرتبط بالشو .
( -)1ابن منظور ،محمزد بزن مكزرم بزن علزي أبزو الفضز جمزا الزدين :لسزان العزرب( ،مزخ ،)06دار صزادر ،بيزروت ،لبنزان،
(دط)( ،دت)  ،ص(.)663
( -)2المصدر نفسه( :مخ  ،)02ص(.)036
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ويحم عنوان هذ الرواية بين طياته الكثير فيما يتعل بوضل البالد ،فالروائي يتطلل
من خالله إلى استعادة ذكريات ماضي الجزائر الجمي والمطالبة بعودته ،هذا الماضي الذي
أصبح بعيد ج دا بفع التراكمات والصراعات التي كادت تعصف بهذا الوطن إنما يمث فترة
تالحم الجزائريين ضد المستعمر ومرحلة بناء الدولة في السبعينيات من القرن الماضي التي
هي بالنسبة للكاتب تمث

رمز التآخي والتضامن بين أبناء الشعب عكس الصورة التي

أصبحوا عليها اآلن ،فالعداء األيديولوجي استبد بهم والمصلحة الخاصة طغت على العامة،
فهمشت البالد وساد التناحر الذي كاد يحطم ك قيمهم ومبادئهم الداعية إلى الوحدة ضد ك
من يمس أمن وسالمة هذا الوطن الذي ذهب ضحية حريته ما يقارب المليون ونصف
المليون شهيد أو أكثر ،فك شيء فيه أصبح يعبر عن الخراب والدمار.
وفيما يخص الجانب التركيبي والنحوي لهذا العنوان فهو يتكون من كلمة (ذاك) وهي
اسم إشارة مفرد مذكر ،و(الحنين) اسم معرفة مفرد مذكر ،وبذلك يكون هذا العنوان جملة
اسمية تحتم وجهين إعرابيين ،هما:
األو ( :ذاك) :اسم إشارة مبني على الفتح في مح رفل خبر لمبتدأ محذوف تقدير
هو.
(الحنين) :بد مرفو وعالمة رفعه الضمة الظاهرة على آخر .
أما الوجه الثاني فز(ذاك) :تعرب اسم إشارة مبني في مح رفل مبتدأ.
(الحنين) :خبر مرفو وعالمة رفعه الضمة الظاهرة على آخر .
واإلعراب المرجح من حيث الداللة هو األو مل اإلشارة إلى توظيف اسم اإلشارة الذي يفيد
البعد الزمني تكملة لما تد عليه لفظة الحنين لبعد االنفصا والرغبة الضمنية في تجديد
مبدأ الوصا .
وكون هذا العنوان ورد جملة اسمية فهو يفيد الثبات وعدم الحركة .فمنذ سقوط
االشتراكية حسب وجهة نظر الروائي والجزائر تعيش حالة الفوضى وعدم االستقرار الذي
صاحبه تراجعا اقتصاديا كبيرا .وعلى الرغم من أن هذ الرواية لم تكتسي طابل الص ار الذي
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تتفاوت فيه طبقاته إال أنها عبرت وبصراحة عن رفل المجتمل لك فكر انتهازي يسعى إلى
تخريب البنية التحتية للدولة بداية من المرحلة األولى لالستقال وصوال إلى انهيار حلم بناء
جزائر قوية وف التوجه االشتراكي ،وبذلك جاءت خيبة األم في إرساء معالم مستقب زاهر.
واذا ما نظرنا إلى العناوين الفرعية المشكلة لعالم هذا النص والتي بلغ عددها ثمانية
عشر عنوانا نجد أغلبها جاء ب صيغة اسمية ،مث ما هو الحا في العنوان الرئيسي ،فهي
تفيد أيضا الثبات وعدم الحركة وهي كاآلتي( :قادر على قهر الدهر أنت أم الحجر  -ري
الفجر من عس الجنة -الشتاء يفقد ذاكرته -واليوم من أمسه في غد آي إلى الحسرة-
احت ار ظ لفاجعة أحزانه -ذراعه حزينة يبث إليه شكوى الحجر -امرأة من عناد ومرمر-
العربة تحم

قلب أم وتموت أيضا -يوم من أيام الرب الكريم -زمن من العش

بعمر

الفراش -الخنجر والبوالة -القمبري والقرقابو -نخب لديار المحنة -تلك صحرابك ،وذا
الهذيان ،ال مفر) ،وكلها تد على اليأس من الواقل المرير الذي لم يتغير فيه شيئا ،ب زاد
ببسا.
وعلى النقيل من ذلك نجد بقية عناوين الفصو المتبقية وردت بصيغة جملة فعلية،
وهو ما يحي إلى الحركة والتغيير ،وهي كاآلتي( :أبغي أجن كيما أقترب منك-إني أنكوي
بصقيل الفرقة والوحشة-قطعت الشجرة كبرت المقبرة وغادرت الشحارير-افتقدت األعشاش
لقاليقها ،ورحلت مادلين-غابت مادلين أبدا) ،وهي جميعها ترمز إلى رفل هذا الواقل
التعيس ،وتدعوا إلى وجوب تغيير والقطيعة التامة معه.
وفيما يخص الجانب الصوتي لهذا العنوان فهو يتشك من سبعة أصوات ،خمسة منها
مجهورة تد على القوة ،قوة الصدمة من هذا الوضل المزري ،وهي (الذا -األلف "مكرر
مرتين"-الالم-النون "مكرر مرتين"– الياء) ،أما الحرفان المتبقيان (الكاف والحاء) فهما
مهموسان يدالن على الضعف ،ضعف أمام هذا الواقل الذي يصعب تغيير  .وهذ األصوات
في مجموعها مجهورة كانت أم مهموسة تعبر عن حالة الرفل للراهن واالشتيا للماضي
القريب الذي أصبح بعيدا جدا بفع التغير الجذري الذي حدث في البالد التي كانت تنعم
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بوحدة أبنائها إبان االستعمار ،وباالستقرار ومحاولة البناء والتشييد في عهد الحزب الواحد
عكس الحاضر الذي كادت تطمس فيه معالم األخوة والتضامن بين الجزائريين ،وكذا
اإلنجازات التي حققوها بدحرهم ألحد أقوى الدو االستعمارية ،وعزمهم على بناء وطنهم فيما
بعد ،فالوضل اآلن في هذ الرواية يعبر عن ما يشبه الخراب ،فأصبح البكاء عن الماضي
شبيه بالوقوف على األطال  ،فكانت بذلك فترة الثورة والسبعينيات هي من تمث مصدر
الحنين ،كون االنتقا منها كان سلبيا أدى إلى التناحر والركود في مختلف القطاعات.
-3داللة عنوان رواية "تماسخت دم النسيان":
إذا ما تأملنا في عنوان هذ الرواية سنجد يحم بين طياته أبعادا داللية مكثفة،
فكلمة "تماسخت" هي في األص مشتقة من الفع «مس  :المس  :تحوي صورة إلى صورة
أقبح منها ،وفي التهذيب :تحوي خل ٍ إلى صورة أخرى ،مسخهُ اهلل قردا يمسخه وهو مس ٌ

ومسي ٌ  ،وكذلك المشو الخل  ،وفي حديث ابن عباس :الجان مسي ُ الجن كما مسخت القردة

من بني إسرائي  ،الجان :الحياة الدقا  .ومسي ٌ  :فعي  ،بمعنى مفعو من المس ٍ وهو قلب
الخلق ة من شيء إلى شيء؛ ومنه حديث الضباب :إن أمة من األمم مسخت وأخشى أن

تكون منها .والمسي

من الناس :الذي ال مالحة له ،ومن اللحم الذي ال طعم له ،ومن

الطعام الذي ال ملح له وال لون وال طعم.)1(»...
وترتبط داللة "تماسخت أو تمسخت أو تماس " في هذ الرواية بمسمى أحد قصور
"تامست" الواقعة ضمن دائرة "فنوغي " بوالية "أدرار" والذي يبعد عن مقر البلدية بمسافة
خمسة كيلو متر ،ومعنا في اللهجة الزناتية تمه أو تأتي ،تم تأسيسه على يد األمازيغ
خال القرن الرابل ميالدي .ويحكى بأنه جاورتهم فيه بعل العائالت اليهودية والتركية .وبعد
الحركة الثورية التي قام بها الشي "محمد بن عبد الكريم المغيلي" تم طرد اليهود منه إلى
أجزاء أخرى من الجزائر والمغرب وبقي القصر عام ار حتى أواخر القرن العشرين حيث هجر

( -)1ابن منظور :لسان العرب( ،مخ ،)12ص(.)66
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أهله بالكام وبقي مجرد أطال  .ومن بين أشهر أعالمه سيدي "أحمد بن يوسف الملياني"
الذي تقام له زيارة سنوية بتماسخت في السادس عشر من مايو(.)1
أما كلمة "دم" فهي ترتبط بالعن ف والحروب والقت وبالجريمة ،فهي عادة ما تد على
ما هو مرو ومخيف ومفز للنفس البشرية خاصة المسالمة منها .وارتباط "تماسخت" بهذ
اللفظة هو دلي على أن هذ المنطقة كانت ببرة للتناحر واالقتتا .
وفيما يتعل

بمفردة (النسيان) بكسر النون فهي «ضد الذكر والحفظ ،نسيهُ ن وسًيا

ونسيانا ونسوةٌ ،األخيرتان على المع اقبة .وحكى ابن بري عن ابن خالوية في كتاب اللغات،
قا  :نسيت الشيء نسيانا ونسيا ونسيا ونساوةٌ ونسوة...وتناسا وأنسا إيا  .وقوله عز وج :
نسوا اهلل فنسيهم ،قا ثعلب :ال ينسى اهلل عز وج  ،وانما معنا تركوا اهلل فتركهم...وفي
التهذيب تركوا أمر اهلل فتركهم من رحمته»( .)2ومن ثمة فهذ الصفة تخص األنسان ،فهو
كثير ما ينسى بعل األمور واألحداث التي مر بها.
إن المعنى السطحي لهذا العنوان يحي إلى أن هذا القصر فد تعرل إلى المس
والتشويه بفع الزمن وتعاقب األجيا عليه ،وكذا قساوة الطبيعة الصحراوية وعوام التعرية
التي أثرت فيه ،وعلى الرغم من ذلك بقي صامدا إلى يومنا هذا حامال تاري أمة عرفت فيه
تواجدها منذ قرون طويلة .أما المعنى اآلخر فهو عمي مرتبط بمضمون الرواية التي تحكي
عن العشرية السوداء في الجزائر وما حدث فيها من إرهاب ،فتصبح "تماسخت" صورة للوطن
الذي عانى من الرعب الدموي ،لكن على الرغم من ذلك فالروائي لديه ثقة وايمان كبيرين في
أن الشعب الجزائر سيصمد ويصبر ويتحم هذ المعاناة وهذا التشويه والمس الذي طاله
بفع

الجماعات المسلحة التي كادت تقضي عليه ،وأن الجزائريين سينسون هذا حتما

وسيتآخون فيما بينهم من أج مصلحة هذا الوطن الذي يحتضنهم جميعا.
وهذا العنوان الذي ورد جملة فعلية في الظاهر واسمية في المعنى الحقيقي ،والمتكون
من ثالث كلمات هي (تماسخت) التي تحتم معنى الفع الماضي ،إضافة إلى اسم أحد
( -)1تماسخت >http://www.ar.m.wikepedia.org.wiki
( -)2ابن منظور :لسان العرب( ،مخ ،)06ص(.)233
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القصور ،إذ جاءت اسم علم معرفة مفرد مبنث ،و(دم) اسم نكرة مفرد مذكر ،و(النسيان)
اسم معرفة مذكر ،ويحتم وجهين إعرابيين هما:
أوال :تماسخت :تماس

فع ماضي مبني على الفتحة الظاهرة على آخر  ،والتاء

للتأنيث ،والفاع ضمير مستتر تقدير "هي".
تماسخت هي :في مح

رفل خبر إلن واسمها المحذوفين ،وتقدير العبارة "إنها

تماسخت"  ،وقد ورد الفع في صيغة الماضي للداللة على انتهاء حدوثه ،كما صيغة تفاع
التي تد على اشتراك أكثر من فاع في القيام بالفع إلى جانب داللة المطاوعة من قب
الفاعلين للفع .
دم :مبتدأ مرفو وعالمة رفعه الضمة على آخر  ،وهو مضاف.
النسيان :مضاف إليه مجرور وعالمة جر الكسرة الظاهرة على آخر .
ثانيا :تماسخت :مبتدأ مرفو بالكسرة نيابة عن الضمة للثق .
دم :خبر مرفو بالضمة الظاهرة على آخر  ،وهو مضاف.
النسيان :مضاف إليه مجرور بالكسرة الظاهرة على آخر .
واإلعراب المرجح هو الثاني على اعتبار أن تماسخت هي اسم مكان فعال يحي إلى
ماضي دموي.
واذا ما تفحصنا الجانب الصوتي لعنوان هذ الرواية فزننا نجد يتكون من تسعة
أصوات مزيجة بين الجهرية والمهموسة ،أما الجهرية والتي تشك األغلبية فهي(:الميم مكرر
ثالث مرات على اعتبار وجود مضعفا في كلمة دم-األلف مكرر ثالث مرات-الدا -الالم-
النون ثالث مرات كونه ورد مضعفا في كلمة النسيان-الياء) .وانتقابها يد

على القوة

والسخط من شدة الهو والفاجعة األليمة التي لحقت بالبالد .وفيما يخص المهموسة فكانت
ثالثة (التاء مكرر مرتين-السين مكرر مرتين-الخاء) ،وتوظيفها يد على الضعف والخوف
وحتى السلم.
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وأخي ار يمكن القو بأن هذا العنوان يحم ثنائية متضادة فيما بينها هي العنف واالقتتا
الذي صار جزءا من الماضي ،والسلم والتآخي الذي أصبح يشك الحاضر والمستقب  ،فال
يمكن الوصو بجزائر مزدهرة إال بتوحد أبنائها وابتعادهم عن الصراعات التي من شأنها أن
تهدد أمنهم وسالمتهم ،وترمي بوطنهم في مصاف الدو المتخلفة.
-4داللة عنوان "الموت في وهران":
يتركب عنوان هذ الرواية من ثالث كلمات هي( :الموت-في-وهران) ،وتد مفردة
"الموت" في كالم العرب على «السكون ،يقا  :ماتت الريح أي سكنت .قا  :والموت يقل
على أنوا

بحسب أنوا

الحياة :فمنها ماهو بززراء القوة النامية الموجودة في الحيوان

والنبات ،كقوله تعالى :يحيي األرل بعد موتها ،ومنها زوا القوة الحسية ،كقوله تعالى :يا
ليتني مت قب هذا ،ومنها زوا القوة العاقلة وهي الجهالة ،كقوله تعالى :أوم ون كان ميتًا

فأحيينا ُ ،وٍانك ال تُ وسملُ الموتى .ومنها الحزن والخوف المكدر للحياة ،كقوله تعالى :ويأتيه
و
مكان وما هو بم ٍ
ٍ
ت في منامها،
ت م ون ُك
يت ،ومنها المنام ،كقوله تعالى :والتي ل وم ت ُم و
الم وو ُ
و
وقد قي  :المنام الموت الخفيف ،والموت :النوم الثقي  ،وقد يستعار الموت لأحوا الشاقة،

كالفقر والذ والسبا  ،والهرم والمعصية وغير ذلك ،ومنه الحديث :أو من مات إبليس ألنه
أو من عصى»(.)1
ومن المعروف في اإلسالم أن "الموت" ح يصيب جميل الكائنات الحية الموجودة
على سطح المعمورة ،كما أنه غير مرتبط ال بزمان وال بمكان معلومين ،فاإلنسان ال يعرف
ت ول وو ُك ونتُ وم في
كم الم وو ُ
إطالقا كيف ومتى وأين يموت ،وذلك لقوله تعالى ﴿ :وأينما ت ُك ُ
ونوا ُي ودرك ُ
ُب ُرٍج ُمشيد ٍة ،وا ون تُص وبهُ وم حسنةٌ يقُولُوا هذ م ون ع وند اهلل ،وا ون تُص وبهُ وم سيئةٌ يقُولُوا هذ م ون

ادون ي وفقهُون حديثًا﴾ [سورة النساء اآلية
ع وندك ُق و ُك م ون ع وند اهلل ،فما ه ُبالء الق ووم ال يك ُ
( ،])38وكذلك في قوله ﴿إن اهلل ع وند ُ ع ول ُم السعة وُينز ُ الغ ويث وي وعل ُم ما في األ ورح ٍام وما
ٍ
ٍ
ب غ ًدا وما ت ودري ن وف ٌس باي أ ور ٍ
يم خب ٌير﴾ [سورة
ل ت ُم ُ
ت ود ٍري ن وف ٌس ماذا ت وكس ُ
وت إن اهلل عل ٌ
( -)1ابن منظور :لسان العرب( ،مخ ،)3ص(.)63
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لقمان ،اآلية( ،]) 23فالموت أمر رباني يأتي بغتة دون ساب إنذار يتوقف من خالله نشاط
اإلنسان ،وك الكائنات الحية إلى األبد.
أما "في" فقي عنها بأنها «تأتي بمعنى الوسط ،وتأتي بمعنى داخ  ،كقولك :عبد اهلل
في الدار؛ أي داخ الدار ،ووسط الدار ،وتجيء في بمعنى على .وفي التنزي العزيز:
النخ  ،المعنى على جذو النخ  .وقا  :ابن األعرابي في قوله :وجع
ألصلبن ُك وم في ُج ُذ
و

ورا؛ أي معهن .وقا ابن السكيت :جاءت في بمعنى مل...وقا القراء في قوله
القمر فيهن ُن ً

تعالى :ي ودرُب ُك وم فيه؛ أي ُيكثورُك وم به...وقا الجواهري :في حرف خافل وهو للوعاء والظرف،

وما قدر تقدير الوعاء...وربما تستعم بمعنى البناء...ابن سيدة في حرف جر ،قا سيبويه:
أما في فهي للوعاء»( .)1واستعملت في عنوان هذ الرواية بمعنى دخ ووسط.
وفيما يخص "وهران" فهي تعد ثاني المدن الجزائرية من حيث تعداد سكانها ،تقل
غرب العاصمة بمسافة تقدر بحوالي (623كلم) ،تلقب بالباهية نظ ار لجما شواطئها التي
تستقب وفودا هائلة من السياد الجزائريين واألجانب بحثا عن الترفيه واالستجمام .كما تتميز
أيضا بتنو م بانيها ذات الطراز المعماري الرفيل الذي يجمل بين ما خلفه االستعمار وما
أنجزته األيادي الجزائرية في االستقال  ،إضافة إلى ذلك احتوائها على معالم أثرية صوفية،
أبرزها ضريحي سيدي الهواري وسيدي القادر اللذين مازاال قبلة للعديد من زوارها طلبا للبركة
والشفاء من األمرال .كما يعتبر مركزها شاهدا تاريخيا ألشهر المعارك التي خاضعها
األمير عبد القادر ضد العدو الفرنسي المسماة بمعركة خن النطاد –ساحة األسلحة حاليا.-
وعموما هذ المدينة تعرف بصخبها الدائم طوا السنة ،خاصة في فص الصيف ،فهي
مفعمة بالحياة والحركة نها ار وليال.
إن المراد من هذا العنوان أن "الموت" أصبح ينخر ك أرجاء وهران؛ ب هو موجود
بداخلها يسكنها نتيجة تغير الوضل فيها من اإليجاب إلى السلب بشك سريل ومفاجئ ،وذلك
بفع ما تعرضت له من إرهاب ومن مس وانحال وتفس في قيمها اإلنسانية النبيلة التي
( -)1ابن منظور :لسان العرب( ،مخ ،)06ص(.)048
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كانت تحكمها فخفت بريقها وانعدمت جاذبيتها لدرجة أن الحياة أن الحياة فيها أصبحت
مخيفة ،وعم الحزن فيها على مال كان كله بهجة واقباال على الحياة.
وفيما يتعل

بالجانب التركيبي والنحوي لهذا العنوان فهو يتكون من كلمة "الموت"

وهي اسم معرفة مفرد مذكر ،و"في" وهو حرف جر ،و"وهران" اسم معرفة ،و"علم" مفرد
مبنث يد على مدينة .وبذلك يكون هذا العنوان جملة اسمية تد على السكون والثبات وعدم
تغير الوضل؛ ب زاد سوء أكثر مما كان عليه سابقا .ويمكن إعراب هذ الجملة على الشك
اآلتي:
الموت :خبر لمبتدأ محذوف تقدير "هو الموت".
في :حرف جر.
وهران :اسم مجرور بز "في" وعالمة جر الفتحة نيابة عن الكسرة ألنه ممنو من
الصرف للعلمية وزيادة األلف والنون.
وتجدر اإلشارة إلى أن لفظ الموت مصدر ،وهو الصيغة االسمية الدالة على الفع
"مات" ،إال أنها تفوقه على عموم الحدث وتمامه لعدم اقترانها بالزمن .وتم اختيار هذ المفردة
تحدي دا من طرف الروائي لبيان استحالة العيش في هذ المدينة بسبب الفوضى وفقدانها
لحركتها.
واذا ما ألقينا نظرة على األصوات المشكلة لهذا العنوان فزننا نجد يتكون من عشرة
أصوات أغلبها مجهورة ،وهي( :األلف مكرر مرتان-الالم-الميم-الواو مكرر مرتان-الياء-
الراء-النون) ،وك لها تد على القوة من شدة الفاجعة األليمة التي لحقت بمدينة وهران نتيجة
فقدانها لصورتها المشرقة التي عرفت بها .أما بقية األصوات المتمثلة في (التاء-الفاء-الهاء)
فهي مهموسة تد على الضعف والجمود واالستسالم أمام الواقل المرير لهذ المدينة.
ونخلص في النهاية إلى أن عنوان هذ الرواية يحم دالالت سيميائية مكثفة بالمعاني
تشير أغلبها إلى البكاء على حاضر البالد انطالقا من عرل وتصوير ما آ إليه الوضل
في إحدى مدنها.
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إن النتيجة التي توصلت إليها من خال
ارتباط وثي

ببعضها البعل ،فهي تحم

دراستي لهذ العناوين أن جميعها ذات

بنية داللية تصاعدية مقترنة بالجو العام في

البالد؛ كانت بدايتها بالتمرد على االشتراكية التي هي في نظر الروائي من تحق

العدالة

والمساواة ،وتضمن عجلة النمو والتطور وبسقوطها أصبح الجزائري تعيسا يحن إلى ماضيه
الذي فرل فيه وجود ونعم فيه بالطمأنينة والسلم ،وصوال إلى مرحلة العنف بفع االنسداد
الذي حص بين أبناء األمة ،األمر الذي أدى إلى التصادم ،وهو ما أثر سلبا على الحياة
االجتماعية في هذا الوطن الغالي ،إذ كثرت فيه الجرائم التي كادت تمزقه .كما ظهر فيه
الفساد بمختلف أشكاله ،وذلك بفع انزياد أبنائه عن مقوماتهم الخلقية التي عرفوا بها ،فال
شيء أصبح يدعوا إلى التنبب بمستقب أفض بسبب عدم الشعور بتحم المسبولية واحترام
اآلخرين.
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I
-1أيديولوجيا االستعمار.
-2االتجاه الوطني.
-3األيديولوجيا الرأسمالية.
-4األيديولوجيا االشتراكية.
-5االتجاه الديني.

-6أيديولوجيا السلطة الحاكمة.
-7التوجه الفكري للروائي.
II
-1القيم الفكرية
-1-1القيم السامية
-2-1القيم املبتذلة
-2مقولة الروائي

-Iالصراع الفكري واأليديولوجي:
تعد هذه الروايات عالمة مميزة في مجال الكتابة الروائية سواء من حيث جرأتها في
تناول وضع البالد السياسي واالقتصادي واالجتماعي ،أو من حيث تمردها على اللغة
العربية وطغيان العامة فيها ،وذلك قصد مخاطبة العامة من الناس واضفاء مسحة جمالية
على هذه النصوص .وهذا التوجه في الكتابة يدفعني إلى القول أن الروائي على درجة كبيرة
من التأثر بما يجري في بلده؛ بل أنه عايش مختلف مراحل تحوالته وأزماته ،فكانت رواياته
صورة لذلك الواقع المليء بالتناقضات والصراعات الفكرية واأليديولوجية التي كان لها أثرها
السلبي على البنيتين التحتية والفوقية لجزائر ما بعد االستقالل ،والذي يمكن عرضه على
الشكل اآلتي:
-1أيديولوجيا االستعمار:
تشكل الثورة جزءا هاما من اإلنتاج الروائي الجزائري بداية من تشكلها الفني في مطلع
السبعينيات ،حيث ظلت المرجعية الفنية واأليديولوجية لكل روائي.
والروايات التي أدرسها على الرغم من أنها تحكي على وقائع حقب زمنية محددة
لجزار االستقالل ،إال أنها لم تخل من اإلشارة إلى االستعمار وأيامه المرة ،ولعل هذا الطرح
يؤكد بأن الجزائريين لم ينعموا بعد بكامل استقاللهم ،وأن وضعهم مازال مترديا ،فجاء الحديث
عن االستعمار وسياسته لتوضيح ذلك ،وهذا يعود إلى رؤية "الحبيب السايح" بضرورة
مواصلة النضال من أجل تنظيف خارطة البالد السياسية واعادة مسارها إلى ما تم االتفاق
عليه عشية االستقالل.
وظهرت سياسة وتوجه االستعمار في هذه الروايات بنسب متفاوتة ،ففي رواية "زمن
النمرود" برزت عبر مقاطع متفرقة ظهرت فيها مسألة تزييف هوية الشعب عن طريق محاربة
اإلسالم واللغة العربية وتزوير الحقيقة التاريخية المرتبطة بالوطن واإلعالء من شأن
المستعمر ،فهذا على سبيل المثال منسق القسمة "يزيد" يحدثنا عن صديق والده "المستاتور"
الذي كان يعرف ابن باديس ،ويقول عنه « :إذا بغيتم الخير يعم والزوايا تكثر وفرنسا تعمر،
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حاربوا معنا "ابن باديس" جميع علمه ،في ( )6391تحالف مع ذرية النمرود ،وقادر يتحالف
مع الشيطان .قرأنا في التوراة واإلنجيل ،وقرأتم في قرآنكم و"سيدي خليل"...ما وجدنا...ما
ينادي به .ابن باديس خارج إرادة الرب وارادتنا من إرادة الرب .وارادة الرب ال تقهر»( .)1وهذا
القول يوضح جانبا مهما من أيديولوجية االستعمار الذي عمل على تجهيل الجزائريين حتى
يتمكن من كبح جماح أية مقاومة ممكن أن تحدث ،فيصبح تواجده بالجزار أم ار حتميا ،فال
مجال إذن لمحاربة ما هو قضاء وقدر ،وعلى الجزائريين أن ينصاعوا إلى ما يميله عليهم،
وأن يتجهوا إلى الزوايا التي أسسها لهم أشخاص هم من أتباعه ،مستغال في ذلك تخلفهم
ليزيدهم تخلفا أكثر مما هم عليه ،فمهمته بالدرجة األولى كانت تحطيم اإلنسان الجزائري
وتكبيله بقيود األمية ،وزرع الخرافات في ذهنه ،وهذه الصورة تبرز لنا ذلك «الحاج "بوعالم"
و"األغا" يومها تصالحوا .مع "الماستاتور" و"الشيخ المقدم" تغدوا في مقصورة الزاوية .الزردة
ظلت وباتت حتى الصباح...عشرة مجامر زاهرة الهبة أكلها الزهاد.
المجدوب –صاحب الحمامة الزرقاء-في الليل بات يدور –حمامته على كتفه-كان
كلما دخل مقبرة القبور تنفتح ويخرج منها الموتى –نساء .رجال-أطفال أجسادهم عارية بال
عورات ،جميع موتى المقابر المجاورة كانوا وراءه يمشون...الناس ما عرفت ما قال –صاحب
الحمامة الزرقاء-للموتى ليلتها الدنيا في الصباح جرت للوالدي .وجدوا أقدام حافية...الشيخ
قال :هذا ابن باديس أرسله شياطينه .أمر كل الحضار والخدام بالزهدة" .المستاتور" طرب
وبارك للشيخ .قال له" :العام القادم ما يبقى جياع ،وال يجيء هم.)2(»"...
ولم يكن االستعمار الفرنسي يعمل فقط على تزييف الوعي الشعبي ،بل تعداه إلى
سلب األراضي من أصحابها الشرعيين ،وجعلهم عبيدا فيها يخدمونها لصالحه .وهذا "الحاج
الحرايري" يخبرنا عن "مارولي" أحد كبار اإلقطاعيين من الكولون قائال عنه« :هذه األراضي

( -)1زمن النمرود :ص(.)61
( -)2المصدر نفسه :ص(.)64
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من هنا لسعيدة ،ومن هنا حتى لـ"بالول"! كانت كلها له ،بالطيارة كان يسيرها...العرب كانت
تخدم من الفجر للمغرب»(.)1
كما تجلت أيضا أيديولوجيا االستعمار في سياسة االعتقال ،والتعذيب الوحشي لكل
من يحلم ويؤمن بحرية وطنه الجزائر ،فهذا "المسعودي" يصف لـ"ولد ربيعة" سجن "بوشقيف"
عندما ألقي عليه القبض من طرف قوات االحتالل في معركة تسمى "تامسنة" قائال له« :اهلل
ال يريك سجن بوشقيف زنزاناته كنا ندخلها عرايا مرات نبقى فيها الليل والنهار ال شراب ،ال
أكل ،كان االستعمار يبغي أن نقروا أن نرتد .كاين من ارتد .ولكن األغلبية صمدت.
كنا عندما نصطف في ساحة السجن –نسلم على بعضنا بعيوننا فقط .وكان في السجن
"حركي" اسمه "جدالبو" يأتينا ويختار أقوانا ويضربه على قلبه حتى يسقط .واذا تكلم...ذاك
نهاره .كانت الكالب تحرسنا-تشمنا بالواحد .إذا تحرك واحد نهشه.»...

()2

باإلضافة إلى هذا فالرواية لم تخل من وصف الحرب الجهنمية التي خاضها
االستعمار ضد أبناء الشعب الجزائري ،والتي استخدم فيها وسائل حربية متطورة قصد إبادة
كل األحرار الذين آمنوا بالحرية والخالص من نير العبودية فجاء ذكر بعض المعارك وما
حدث فيها للتدليل على ذلك ،فـ"المسعودي" الذي عايش وقائع الثورة وشارك فيها يحكي
بعض وقائها قائال« :في معركة "اللبة" جرحت واستشهد عشرة –اهلل يرحمهم...-الصباح على
الخامسة بدأت المعركة...أنا على الحادية عشر بالتقريب غبت على الدنيا .جراحي كانت
خطيرة .سمعت من بعد .قالوا :المعركة استمرت حتى الرابعة بعد الظهر .كنا محاصرين من
عدة مواقع .من "تامسنة" من "تيسرين" من "بالول" من "تاقدورة" وصلت نجدات من "السبايس"
إلى العسكر جاءت من "سعيدة" ومركز "مارولي" طياراتهم الصفراء ظلت فوق رؤوسنا...في
المعركة استشهد عشرون مجاهدا .اهلل يرحم الشهداء»(.)3

( -)1زمن النمرود :ص(.)13
( -)2المصدر نفسه :ص(.)39
( -)3المصدر نفسه :ص(.)39 -36
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وعلى نقيض رواية "زمن النمرود" تظهر أيديولوجية االستعمار في رواية "ذاك الحنين"
بعيدة عن العنف ذات واجهة براقة تسعى من خاللها إلى خداع الجزائريين من أجل توطيد
أقدامه فيها ،وحتى وان خرج من الجزائر فصورته في بعض جوانبها ستبقى إيجابية لدى
أبنائها مقارنة بمن يحكمونها من الهالليين الذين عاثوا فيها فسادا «هناك كانت سوزان ،هنا
أصبحت عينونة ،وهنا كان متحف ،هنا أصبح حماس ،هنا كان ورد يسقى على هذه الشرفة،
هنا أصبح ولد بوخنونة يطعن ،ومن هذه الشرفات كان يرمى أيام األعياد عدس الورق ،ومن
الشرفات صارت القاذورات تلقى...هنا كانت معطرة ،هنا أمست مخرأة.
وظلت روائح المعصرة القديمة الحامضة تنبعث برغم الرياح كلها إلى أن طمرها السميد
المستورد المكوز...وعقة الخضر والفواكه الخامجة .ولكن اختفت وكل شيء اندثر.)1(»...
ومن بين الصور التي تحضر فيها ذاكرة واستراتيجية االستعمار ما خلفه من مزارع
ومن أماكن تم إتالفها على أيدي الهالليين «نسي البالد أهله ونسوا أنهم كانوا يسمون عنبه
"الالوبة" ،ومن اجتث الدوالي؟ ولكن مذاق "الالوبة" في أفواه من كانوا أطفاال أو مراهقين بعد
عشرين سنة ،ال يزال يحتفظ بشيء من سر عنب أسود ناضج...وفي أرض الوالي كان عنب
ومقبرة ،قطعت األشجار وكبرت المقبرة...قطعت أشجار مسبح الضاحية لم يعد للربيع
غرس...مثله كمثل بلغرايب يذكر المسبح البلدي ،كان "األنديجان" المراهق ،وكانت هي
الرومية طفلة أو مراهقة...بينه وبينها كان السياج الحديدي والسور السامق والكراسي المنتشرة
على حافتي المسبح ،والفقر والفصل ،وبحر وذاكرة وكلمة هي السحر :وطن.)2(»...
ومما خلفه االستعمار أيضا وبقي محفو ار في الذاكرة المحلية تلك الساعة الكبيرة التي
صارت رم از في مدينة "سعيدة" «لم يفصل بين اليد األولى واليد الثانية "هذه الساعة الكبيرة
الشمسية الدقيقة أقامها السيد الفلكي كرافت الماكير قبطان الجنود الفرنساويين برأي الحكيم

( -)1ذاك الحنين :ص(.)95 -96
( -)2المصدر نفسه :ص(.)19 -16
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ريم ،شيخ البلد...بناها عساكر الليجون النازلون بسعيدة بفضل واعانة الحكام وضباط
الجنود...سعيدة شهر رمضان إلى شهر ذو الحجة سنة  6999الهجرية"»(.)1
ومن الغرابة أيضا أن صورة االستعمار في هذه الرواية اقترنت بالثقافة وبالتعليم على
الرغم من أنهما كانتا محصورتين على أبنائه وعمالئه فقط ،وهو ما يشير إلى أن الجزائري
على الرغم من تهميشه إال أنه كان يحاول التعلم منهم ومحاولة أخذ كل ما هو إيجابي،
عكس ما هو عليه الحال اآلن ،فاألمور أصبحت أكثر تعقيدا الستفحال الجهل واألمية أكثر
مما كانت عليه من قبل وذلك لعدم وجود من يتأثر به .ولعل نموذج األوروبيات من بنات
الكولون والجيش الفرنسـي خير مثال على ذلك في هذه الرواية «غابت المادلينيات
والجوزيفـ ـينيات والماريات وأخواتهن ،وذهبت روائح العطور من جنبات الشارع الرئيسي،
وكمن الفرح ،وخلف من بعدهن خلف من العينونات والتاليات والزانات والسالمتات ،ال يقرأن
وال يكتبن وال يحسبن.)2(»...
وارتبطت صورة االستعمار في رواية "تماسخت" بالعنف ،فها هو "كريم" يستحضر
حادثه ،احتالل الجزائر من ميناء "سيدي فرج" لما أدرك أن ما رآه أول مرة في وهران ليس
مجرد ماء ،بل هو البحر وذلك في حوار دار بينه وبين ابن من استضافهم بعد هروبهم من
مطاردة المخابرات الفرنسية لهم في مدينة سعيدة «ولكن يوم قال له ابن من استضافهم ليلتهم
تلك إن مارآه ماء اسمه البحر دهش ولم ينم...فتثور في قلب كريم رغبة تكليل األفق بنفسجا،
احتفاء بروح سيدي فرج...نبضا كأنفاس الفرسان رابطو هنا في وجه من نزلوا هنا يشرسهم
العدوان ويحركهم الجوع ،يسنبك مسمعه وقع خيلهم وتغشي عينيه أشرعة سفنهم المضروبة
بالصليب ،فدمدمت المدافع وفاحت راحة البارود...فامتد الرمل مقبرة للنازلين .نزفت ذاكرتي
أعدادا من الشهداء ،ورائي كانت أمي تحرق قماط وليدها األخير ،رائحة بلون العدوان.)3(».

( -)1ذاك الحنين.)39( :
( -)2المصدر نفسه :ص(.)13
( -)3تماسخت :ص(.)614
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ولما كان "كريم" في تونس وحيدا في غرفته في نهج القديم في شارع ديغول عادت به
الذكريات إلى أيام صباه وما ارتكبه االستعمار من جرائم وحشية في حق بيتهم وقريتهم «بين
حين وآخر تتفرقع حبات منها على زجاج نافذته الصامت بكآبة رحيل الصيف ،تؤنسه بتوق
إلى مطر شوارع وهران الخريفية المعطرة بالملح ،إلى بيتهم الريفي قبل رحيلهم األخير عنه
في ذلك العصر الذي انتشر فيه العسكر كالجراد ففجروا بيتهم وساقوا قطيعهم ومهرتهم
والحصان ورشوا مطامير القمح والشعير والحنطة بالبنزين وأضرموا النار فيها ثم بالوا في
القدور والبراميل وخنقوا الكلب بالسلك ورموه في النبع ،وكان العقاب الحديدي من السماء يفح
النار على الفارين ...قبل أن يبعث اهلل الليل قبل األوان يستر الباقين.)1(»...
واستمرت الرواية في عرض وفضح سياسة االستعمار الفرنسي ،لكن هذه المرة في
تونس ،تحديدا انتفاضة سنة ( )6366التي كان سببها ترسيم أرض مقبرة "الجالز" والتي راح
ضحيتها العديد من أبناء تونس الشقيقة رميا بالرصاص وشنقا من بينهم "المنوبي بن علي
الخضراوي (الجرجار)" ،و"الشاذلي بن معمر القطاري" «جاء الخبر المشؤوم من محكمة
الكفرة في بالد الجزائر يأذن لمحكمة الكفرة في بالد تونس بتنفيذ اإلثخان في حاميي وقفك:
القطاري والجرجار ،ونفي اآلخرين الخمسة إلى بالد يسمونها كايان تحت حكم الكفرة مع
الدزيري وآخرين كثيرين ،وتأبيد الدزيري اآلخر الحاج الصديق بن بلقاسم من أبناء توات في
األشغال الشاقة عشر سنين»(.)2
وتظهر سياسة االستعمار في رواية "الموت في وهران" مختلفة تماما عن الروايات
األخرى ،ففيها تبرز استراتيجية أخرى تتمثل في كسب بعض الجزائريين وتجنيدهم في
صفوف جيشه ليكونوا درعا حصينا له ولنقل التناحر بين أبناء الوطن الواحد ،وهذا ما تجسد
في شخص جد "هواري" من والده الملقب بـ"خنفارو" «"خنفارو!"":..هكذا كانوا يلقبونه"...
" كان يتجنب أن يرى وجهه في المرآة .ال يحب أن يطيل غيره النظر إليه .عذب ،لذلك
السبب .قتل"...جدي من أمي غداة وقف إطالق النار ،هو من أصدر أمره بإلقاء القبض
( -)1تماسخت :ص(.)594
( -)2المصدر نفسه :ص(.)569
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على جدي ألبي بعد أن تخلى عنه قائد الثكنة الفرنسية مثل بقية الحركى الذين لم يستطيعوا
الفرار إلى الموانئ نحو فرنسا ،ولم يتدخل لما كان أحد جنود جيش التحرير اقتاده لالنتقام
منه على اغتصابه لزوجته وقتله ألمه وأبيه ونهبه لبيته في الريف فأحمى إلى درجة الغليان
قد ار معدنيا مملوءا زيت محركات ثم بحبل داله فيه على رأسه من فرع صنوبرة مكبل الرجلين
واليدين إلى ظهره؟.)1(».
وعموما فإن العنف في هذه الروايات شكل األداة األساسية التي بنى عليها االستعمار
سياسته ،واستعمل القوة المادية لتحطيم الجزائري واعاقة مسار تحرره .كما ارتبطت صورته
بالتخريب والدمار وضرب الجزائريين ببعضهم ،وبالتهميش والسعي وراء تجهيلهم وجعلهم
يغرقون في دائرة التخلف.
-2االتجاه الوطني:
يتبنى هذا االتجاه المجاهدون الذين ينطلقون من إيمانهم بالحرية وتقرير المصير
وعدم الرضا بعبودية المستعمر .والمالحظ عليهم أن دورهم ومستوى ظهورهم يختلف من
رواية ألخرى ،بل إن بعضها يخلو منه كرواية "ذاك الحنين" .وتعتبر "زمن النمرود" األكثر
احتفاء به ،إذ نجد فيها أصحاب هذا االتجاه متأثرين بالثورات التي خاضتها فرنسا في حرب
الفيتنام «عسكر فرنسا انهزم في الفيتنام ...عاله ما ينهزم في الجزائر...واالستعمار في
العالم واحد يفهم لغة واحدة ،لغة النار والحديد.)2(»...
كما أن هذه الفئة ال يمكن أن تحيد عن االختيار الذي رسمه زعماء جبهة التحرير أثناء
الثورة المسلحة وما بعدها .ويظهر ذلك في تحديهم لمن يعرقلون مشروع الثورة الزراعية
باعتبارهم فالحين حرموا من خيرات أرض وطنهم الخصبة التي تمثل لهم رم از من رموز
السيادة الوطنية لذلك ،فإنه ال مجال لالستغناء ولو على شبر واحد لمن يريدون فرض سياسة
االستعمار من جديد ،وهذا ما نستشفه في تحدي "المسعودي" لرئيس اتحاد الفالحين
"الحرايري" الذي يعمل جاهدا على تخريب التعاونيات الفالحية بمنع بيع محصولها من التفاح
( -)1الموت في وهران :ص(.)691
( -)2زمن النمرود :ص(.)31
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«...هذه المزرعة انتزعناها من الكولون .نحن نسيرها .نحن نحل مشاكلها...نبرهن لك يا
"الحرايري" بأننا عمال أرض صح .العراقيل ما توقفنا .ونقدر على المسؤولية .تحملناها في
"مارس ..."19إخواني عمال المزرعة يلزم أن يفهموا هذا...أصدقاؤنا المسؤولون عددهم
قليل .مرة قلتها يا "بومدين" –اهلل يرحمك-واهلل إذا ما شمرتم على أكمامكم...الشمس ما تزيد
تطلع عليكم...هذه أرضكم عادت لكم ،دافعوا عنها.)1(»...
وعلى الرغم من أمية هؤالء المجاهدين إال أنهم كانوا يؤمنون بضرورة التكتل واالتحاد
للقضاء على االنتهازيين «.. .التنظيم هو عين اإلنسان ،وهو المومو ،بالتنظيم تقدر على
التمييز هذه حمراء .هذه خضراء .هذه سوداء .هذا طالع .هذا نازل .هذا عدو .هذا صديق.
العالم كله–كما الفيلم-يبدأ بين عينيك يفوت .ما تخلط .إذا غلطت تصلح في الحين وتواصل
الطريق ،عمالنا هذه شروط تنقصهم...عند أغلبهم –كما عند المستفيدين-جميع المسؤولين
يقولون الحقيقة .وعندهم كذلك كل شيء مكتوب هو رسمي...هذا قرار هكذا ...وهذا قرار
هكذا ...هذا مسؤول هكذا ...وهذا مسؤول...اهلل غالب الذنب ما هو ذنبهم...بال ما تقضي
على األمية .)2(»...ولكي تنتظم أمور العمال وتسير لصالحهم ،سعوا إلى إعادة تشكيل نقابة
العمال من جديد باعتبارها مسألة حساسة في كسب الصراع لصالحهم.
ونتيجة لتردي الوضع العام للبالد بفعل المفسدين الذين يحتلون مناصب حساسة
ومرموقة داخل أجهزة الحزب ،لم يترددوا مطلقا في الدعوة إلى التغيير بدحـرهم ومنح
المسؤولية لمن هم أحق بها«الحزب كونت منه مملكة .غلقتم أبوابه في وجه المخلصين ،هذا
الحزب هو حزب المجاهدين والفدائيين والمسبلين .حزب الشهداء وآبائهم واخوانهم.)3(»...
وهذا التطهير لن يتم إال عن طريق االنتخابات الشرعية النظيفة الخالية من التالعبات
والتزوير .وذلك بعدم السماح للمسؤولين الحاليين باإلشراف على العملية االنتخابية لوحدهم،

( -)1زمن النمرود :ص(.)39
( -)2المصدر نفسه :ص(.)34
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بل وجب مشاركتهم فيها «...هذه المرة لو ينزل جبريل ما نسمح في حقنا...القسمة هذه المرة
هنا»(.)1
وهم في ذلك لن يسمحوا أبدا في حقهم ألنهم يؤمنون إيمانا قاطعا بشعبيتهم وبامتالكهم
لألدلة الكافية التي تدين أعداءهم ويدركون فوزهم ،وان تطلب األمر منهم القيام بثورة أخرى
«االستعمار بدأناها معه بالشاقور والخدمي والزويجة .واآلن لو يطمع .الطيارة بالطيارة
والدبابة بالدبابة...خل المناضلين في حالهم بدون ضغط .بدون تهديد .رشح نفسك كمناضل.
واال...إذا وصلت للحمية عندنا الحمية .واذا وصلت للملفات عندنا ملفات .واذا وصلت
للقانون ،القانون معنا ضدك.)2(».
وعلى الرغم من موقفهم هذا إال أنهم في النهاية يرفضون أي تصادم دموي مع
أعدائهم ،وذلك حفاظا على سالمة وأمن ووحدة وطنهم ،فكل من خان الواجب الوطني يتواله
اهلل في نظرهم .لكنهم بالمقابل يرفضون البقاء خارج دارة الصراع ما دامت عصابة "ذرية
الذئاب" هي من تسير وتفرض سياستها اإلقصائية ضد أبناء الشعب المغلوب على أمرهم
«نحن موجودون ،ونبقى ما دام المرض والقهر والجوع.)3(»...
أما رواية "تماسخت" فقد تم اإلشارة فيها إلى هذا التيار من خالل العودة إلى المرحلة
األولى من االستعمار ،تحديدا يوم هجومه األول على أرض الجزائر الطاهرة ،إذ استبسل
أبناؤها بمختلف أطيافهم في ردع الصليبين والحاقهم هزيمة مشينة رغم قلة العتاد والعدة،
فصارت رمال شاطئ "سيدي فرج" مقبرة لهم «...الفرسان رابطوا هنا في وجه من نزلوا هنا
يشرسهم العدوان ويحركهم الجوع .ليال تسلل المشاة أتراكا وموريسكيين ،برب ار وعربا
وكرغوليين وتراصوا معتصمين بعقدة شرف وطنهم .كان الباي خلفهم هيأ الرحيل .تشكلوا
صفوفا للمعركة ،فلعلع الرصاص وهمهمت الخيول وصلصلت السيوف .فج ار التحموا...

( -)1زمن النمرود :ص(.)99
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فامتد الرمل مقبرة للنازلين»( .)1وهذه الصورة التي استمدها الروائي من تاريخ الجزائر إنما
كان القصد من ورائها تبيان أن المصلحة العليا للبالد تأتي فوق كل االعتبارات والمصالح
الشخصية ،وأن الجزائريين المخلصين تربطهم أخوة الوطن الذي يعيشون فيه ويتنعمون
بخيراته لذلك هم ملزمون بالمحافظة عليه والدفاع عنه والتعايش السلمي فيما بينهم واالبتعاد
عن الصراعات السياسية التي من شأنها أن تحدث خالفات قد تؤدي إلى انزالقات خطيرة ال
يحمد عقباها.
كما حضرت في الرواية واقعة إصدار الحكم ضد الشخصيتين الوطنيتين التونسيتين
"المنوبي بن علي (الجرجار) ،والشاذلي بن معمر القطاري" ،وبعض أبناء وطننا مثل
"الصديق بن بلقاسم" للتدليل على أن أرض الوطن ال ثمن لها ،وال يجب التنازل عليها وأن
الموت في سبيلها شرف ورفعة ستخلدها الذاكرة الوطنية.
وتعرض لنا رواية "الموت في وهران" مدى شجاعة المجاهدين بتقديمهم ألرواحهم
قربانا وفداء لوطنهم ،فها هو مصطفى صديق "العربي بوذراع" يروي لـ"هواري" كيفية قضائه
على ذلك الضابط الفرنسي المتوحش الذي كان يخشاه الجميع ،طاعة ألوامر الجبهة بضرورة
الحصول على ملفات المتعاونين التي كانت بحوزة ذلك الضابط وتسليمها إلى "العربي
بوذراع"«"لم يكن غيري قاد ار على الوصول إليه""...كنت أرصد له حركة بعض األشخاص
ممن يشتبه في انتمائهم للجبهة ،كان سي بوعتروس مسؤول تنظيمها السري في المدينة قبل
استشهاده ،يكيف لي طريقة نقلها ،فهو الذي أوكل إلي مهمة أن أقترب من الضابط أكثر إلى
أن صار من وقت آلخر يستدعيني إلى بيته في غياب زوجته"...من جيب معطفي المعلق
سحبت المسدس بكاتم الصوت ،كان يمكن أن أطلق عليه في القفا""...قوة خارقة سيطرت
علي أن أرى وجه الكابتان ،وهو ينظر إلى موته في قبضتي"...سألني ماذا أطلب ،جاوبته
أني أريد ملف المتعاونين ،فرد علي بأني ال أطلب شيئا كثيرا...واستدر إلى مكتبه .حذرته.

( -)1تماسخت :ص(.)614
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وببرودة في الصوت وشدة في المالمح قبل أن يوصل مسدسه إلى أعلى فخذه .ضغطت
الزناد نحو الرقبة والصدر والبطن.)1(»...
كما يحضر في هذه الرواية موقف المجاهدين العدائي للخونة (الحركي) لوطنهم .فهذا
"العربي بوذراع" يرفض الصفح عن "خنفارو" ويقدم على تصفيته الجسدية عشية وقف إطالق
النار نظ ار لما اقترفه من جرائم في حق أسر المجاهدين ووطنه «...فيكون جدي ألمي ،غداة
وقف إطالق النار ،هو من أصدر أمره بإلقاء القبض على جدي ألبي بعد أن تخلى عنه قائد
الثكنة الفرنسية مثل بقية الحركي الذين لم يستطيعوا الفرار إلى الموانئ نحو فرنسا ،ولم
يتدخل لما كان أحد جنود جيش التحرير اقتاده لالنتقام منه على اغتصابه لزوجته وقتله ألمه
وأبيه ونهبه لبيته في الريف ،فأحمى إلى درجة الغليان قد ار معدنيا مملوءا زيت محركات ثم
بحبل داله فيه على رأسه من فرع صنوبرة مكبل الرجلين واليدين إلى ظهره؟.)2(».
كما تصور هذه الرواية موقف المجاهدين ورفضهم رفضا قاطعا تولي أذناب
االستعمار من الخونة أية مسؤولية ألن هذا األمر يعتبر بالنسبة لهم إهانة تاريخية ،وأن
البالد لم تتحرر بعد ،وهذا ما تجلى في موقف "العربي بوذراع" من الحركي "بوذن" الذي
صار مسؤوال في حزب جبهة التحرير الوطني «فإن جدي ،كما أخبرتني حلومة...كان دهس
كل ما صادفه في طريقه ،بحثا عن سالحه الناري ،صائحا مزبدا مهددا جدتي نفسها:
"سأخنقك أنت! أين خبأت السالح؟ البيوع الكلب! سأقتله .آكل من كبده .أطهر تاريخي
منه...بعد أن كان مر من أمام مقر الحزب فتوقف وبصق بين قدميه ،لما رأى في مدخله
مسؤوله األول -بوذن– كنية عرف بها ألذنه التي قطعتها له جبهة التحرير تحذي ار أخي ار له
على تردده على مكتب كابتان الصاص "الفرقة اإلدارية المتخصصة" في الحرب النفسية،
يخرج بالكوستيم والكرافتة ونيشان صغير بألوان العلم الوطني عند الجيب األعلى»(.)3

( -)1الموت في وهران :ص(.)664 -661
( -)2المصدر نفسه :ص(.)691
( -)3المصدر نفسه :ص(.)691
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وكان ما ناله المجاهدون في هذه الرواية على أقصى تقدير ال يتعدى إشرافهم على
مؤسسات صغيرة جدا ،فجد "هواري" "العربي بوذراع" على الرغم من أنه كان ضابطا في
صفوف جيش جبهة التحرير إال أنه لم يحظ بمنصب سام؛ بل كان مجرد مشرف على
معصرة للعنب كما روى ذلك "مصطفى" لـ "هواري" «جدك ،ظل مدير معصرة إلى أن
تقاعد ، "...مضيفا أن تلك المعصرة كانت تنتج أجود نبيذ أحمر في المنطقة ،يصدره الديوان
الوطني لتسويق الخمور"»( .)1أما "مصطفى "فلم يتحصل حتى على رخصة المجاهد وفضل
الهجرة إلى فرنسا بحثا عن العمل ،وهو ما أكده هو بنفسه لـ"هواري" «"...كنت أكثر عنادا
من جدك .هزمته .ألني رفضت أن أمضي على ورقة إثبات عضويتي في منظمة الفدائيين
الستخراج فيش كومينال".
واستعاد لي بإيماءة تمثيل من يديه" :سي العربي! عندي عملي في فرنسا .اهلل يخلف
على الجبهة وعليك والسيدة العارم.)2(»"...
وعموما يمكن القول بأن حرية وأمن وسالمة هذا الوطن تشكل بالنسبة لهذه الفئة مبدأ
ال رجعة فيه ،أما المصلحة الخاصة فتتالشى عندها ألن مبدأها األساسي الذي دافعت من
أجله هو أن الوطن لجميع أبنائه ،وبناؤه ،ودفع عجلة نموه أمر واجب ال بد منه.
-3األيديولوجيا الرأسمالية:
يسيطر هذا االتجاه على روايتي "زمن النمرود" و"ذاك الحنين" ،أما في روايتي
"تماسخت" و"الموت في وهران" فكان حضوره ضعيفا على الرغم من أهميته وتأثيره في
الرواية األخيرة ليس من زاوية الصراع مع أطراف مضادة له في الفكر ،ولكن من ناحية
التأثير على مجرى حياة األفراد نحو األسوأ.
ويمثل هذا التوجه في "زمن النمرود" ما أطلق على تسميته بـ"ذرية الذئاب ،أو
الحالليف ،أو بني كلبون" .وهم في فكرهم مناقضون تماما للمسار االجتماعي والسياسي
للدولة الجزائرية في تلك الفترة كونهم يخونون وطنهم مقابل مصالح زائلة انطالقا من شرعية
( -)1الموت في وهران :ص(.)699
( -)2المصدر نفسه :ص(.)696
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اكتسبوها بنية غير وطنية .وهذه الصورة التي تصف لنا شخصية "الحاج عون اهلل" لدليل
قاطع على أنانية هؤالء «االستقالل جاء به األحرار .أنت سبقت الدنيا بنت الكلب...أكتافك
أعراض .مسؤول سياسي عينوك في مدينتنا دخلتها على ناسها بالعباية –كما دخلت تونس-
والسبحة والخطبة .بعد سنة سنتين طولت رجليك-قلبتها "كوستيمات" ومن بعد.
رفعت العصا .وكملتها بالكذب»(.)1
وتواجد هؤالء داخل أجهزة الحزب المختلفة ال يكمن في كونه أداة للممارسة السياسية
فحسب ،وانما في كونه « جهازا ،أي تبعيته لجهاز الدولة ،ال في استقالله عنه ،ألن دوره في
خدمة الممارسة السياسية لفئة من فئات الطبقة المسيطرة ،أي في خدمة وصول هذه الفئة
إلى الهيمنة تنطلق من وجود السيطرة الطبقية لهذه الطبقة ،ومن ضرورة الحفاظ عليها ،ال
من ضرورة التحرر منها ،كما هو الحال بالنسبة للحزب الثوري ،فقوة السيطرة إذن في الطبقة
المسيطرة ليست في أحزابها .بل في استخدامها جهاز الدولة كأداة أساسية في ممارستها
السياس ية للصراع الطبقي ألن أحزابها تستمد قوتها من تبعيتها لجهاز الدولة ،أي من كونها
أداة لهذه األداة»(.)2
لذلك نجد رأس هذا التيار وقائده "الحاج عون اهلل" لم يتوان في تنصيب من يناصرونه
في فكره في مناصب حساسة بغية المحافظة على مصالحه وحمايتها بواسطتهم «تعرف
جميع الموالين الكبار .يحكمون بأحكامهم .نصبت بعضهم مسؤولين في القسمات والبلديات.
أعطيتهم مراكز السلطة والجاه .هم أعطوك الصوف والزبدة والعسل .الزربيات والدعاوي لك
من عندهم زيادة»( ،)3ألنهم جنوا من وراء مناصبهم هذه أمواال كثيرة ،فـ"الحاج الحرايري"

( -)1زمن النمرود :ص(.)19 -15

( -)2مهدي عامل :مقدمات نظرية لدراسة أثر االشتراكي في التحرر الوطني ،دار الفارابي ،بيروت ،لبنان( ،ط،)9
( ،)6331ص(.)13
( -)3زمن النمرود :ص(.)16
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صار مصدر ثروته متعددا ،إذ «القهوة في وهران تخدم .واألرض في "الحساسنة" تدخل
والمسؤولية في المنظمة تزيد .وما يدخل من هنا وهناك بال حساب.)1(»..
واألمر نفسه ينطبق على منسق القسمة "يزيد" الذي استفاد كثي ار من وراء تنصيبه البن
عمه "الحاج المزرقط" رئيسا للبلدية .وحتى رئيسة االتحاد النسوي "أم الشيخ" لم تخرج عن
عرف هؤالء إذ استغلت منصبها في جمع المال واقتنائه ذهبا.
كما عملت شخصيات هذا التكتل من خالل تواجدها في مناصب حساسة في السلطة
على انتزاع األراضي الفالحية المؤممة لصالح الفالحين البسطاء ،ألنه في اعتقادهم ال يمكن
أن يمتلكها إال من هو مسؤول ،وهذا ما عبر عنه منسق القسمة بصراحة «المسؤولية
باألرض واألرض بالمسؤولية»( .)2وهذا الفكر والتوجه اإلقطاعي نابع أصال من كونهم ال
يعترفون باالشتراكية ،فهم يكرهونها إلى حد النخاع ،متأثرين بالسياسة االستعمارية
الكولونيالية التي ال تؤمن سوى باستعباد الضعفاء ،لذلك نجدهم دوما يمدحونها ،ويظهر ذلك
جليا في الحوار الذي دار بين "الحاج الحرايري" وسائقه حول مزرعة المستوطن "مارولي" ،إذ
قام "الحرايري" باإلعالء من منزلة هذا األجنبي معتب ار إياه مثاال يحتذى به في التسيير «هذه
األراضي من هنا لسعيدة ،ومن هنا حتى لـ"بالول" كانت كلها له بالطيارة .كان يسيرها .هذه
األراضي لما كانت ملكه كانت تخرج الذهب...العرب كانت تخدم من الفجر للمغرب .واآلن
شف وتعجب...حتى الرعيان والخماسة باألمس ،اليوم شبعوا كروشهم .اهلل يلعنك يا
استقالل»( .)3متمنيا أن تقدم الحكومة على قرار بيعها أو كرائها حتى يتمكن هو وأتباعه من
الظفر بها ،وهذا إليمانه المطلق بأن االشتراكية في الجزائر مجرد مضيعة للوقت «االشتراكية
عند العرب واهلل ما تتحقق»( .)4ولكي يحقق نظريته هذه رفقة أتباعه فإنهم سعوا في بداية
األمر إلى عرقلة تسويق تفاح التعاونية حتى يتخلى الفالحون عن خدمتها لصالحهم «أيها
( -)1المصدر نفسه :ص(.)99
( -)2زمن النمرود :ص(.)63

( -)3المصدر نفسه :ص(.)13
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اإلخوة .كلمتي قصيرة .جئت من "سعيدة" والطريق بينها وبين "بالول" معروفة .تعبت.
مشاكلكم كلها أعرفها ،مشكل التفاح أعرفه .نحن مسؤولون تحملنا مسؤولياتنا .وفي كل مرة
نأخذ الق اررات الالزمة .كلمتي قصيرة أطلب منكم تقديم تقرير مفصل لألخ "يزيد" منسق
القسمة ،وهو يبعث إلينا ونحن ندرسه .إذا لزم األمر نبعثه به إلى المنظمة والو ازرة .اكتبوا.
اكتبوا .نحن على مستوى الوالية ندرس جميع المشاكل ،)1(»...غير مبال بهم وباألزمة
الخانقة التي يتخبطون فيها ،فهدفه الوحيد ابتزازهم عن طريق جمع االشتراكات التي سيحصل
هو ومن معه على قسط منها.
ولم تتوقف سياسة ذرية الذئاب عند هذا الحد ،بل تعدتها إلى نهب ما يتم إنتاجه من
هذه المزارع ،فهذا "التامدي" رئيس إحدى التعاونيات يبيع محصولها لصالحه خفية «"سي
التامدي" في الصيف الماضي كان جلب شاحنة من الدالع بال فاتورة باسمه وباعه في
حانوت التعاونية باسم التعاونية والدراهم رجعت له»(.)2
ولكي ال تنكشف أسرار مؤامراتهم إزاء الفالحين البسطاء سعوا إلى تغليط الرأي العام
حول النقابة الممثلة لهم بإيهامهم بأنها سليلة الشيوعية ،هدف من يمثلونها تشويش أفكار
الفالحين ال غير ،فهي بالنسبة لهم «ما أعطت وال تعطي الخبز ،كالم فارغ "بوليتيك"...
الدنيا كلها مبنية على الحيلة ،ويح صاحب النية .إما تكون الثعلب ،وانما تكون الدجاجة...
النقابة ما أوصى بها ربي وال النبي .وال الجدود .النقابة هي الشيوعية»(.)3
ولم تقتصر سياستهم في محاربة النقابة داخل التعاونيات فحسب ،بل تعدتها إلى
المصانع ،وهذا خوفا من انتشار األفكار المعادية لهم خاصة وأنهم مقبلون على االنتخابات.
وكان هدفهم الرئيسي من وراء محاربتهم للنقابيين هو خوصصة المصانع ،ويظهر
ذلك في إبرامهم التفاقيات شراكة مع المؤسسات األجنبية الخاصة في تسيير شؤونها ،ومنع
أي تدخل من العمال المحليين ،وبذلك يتم كبح جماحهم وعدم إعطائهم أية فرصة للتمكن من
( -)1زمن النمرود :ص(.)35
( -)2المصدر نفسه :ص(.)693
( -)3المصدر نفسه :ص(.)96
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اكتساب تقنيات تسيير اآلالت الحديثة وادارتها ،واظهارهم بأنهم عاجزون عن مواكبة
التكنولوجيا المتطورة «شركة أجنبية متعددة جنسيات ال نراقبها .تنشط كما تشاء .ومتى
شاءت .عمالؤها وجدوا الجو الفارغ .ناورو .وناوروا .أخروا اإلنجاز .ارتفعت التكاليف،
الماليير .من المسؤول؟؟ شركة في بلدنا تمنع العمال من اكتساب الخبرة...عمالؤها يمنعون
العمال من دخول مراكز الوحدات .ومراكز األمن .من المسؤول عن تخريب البساط
المتحركة...العمال...؟؟ ال ثمانية من عمال الشركة األجنبية أثبتت إدانتهم»(.)1
ونتيجة لحالة الفراغ التي شهدها المصنع أحكمت هذه الشركة قبضتها عليه وراحت
تستغله في إنتاج المعدات الحربية ،ولكي ال ينكشف أمرها قامت بطرد إطارات وعمال
المصنع «مع شركة "بلجيكية" تصنع أشياء تضاف إلى الترسانة الحربية لقهر الشعوب...
وجدت الجو شبه فارغ في مصنعنا .حاولت استغالل الوضع .عمالؤها يعرفون مدينتنا سعيدة
أكثر من أي سعيدي...طالبت بالضغط ،بطرد إطارات وعمال من المصنع...حفاظا على
أمن المصنع؟؟ اتهمتهم بالتشويش .نقصها أن تحاكمهم.)2(»...
ولكي يستمر نفوذ "بني كلبون" فإنهم عمدوا إلى تقديم "يزيد" ليكون على رأس سلطة
القسمة خوفا من محاسبتهم وضياع مصالحهم «-بالسيف علينا...يلزمنا تحضير قاعدة
واسعة من المناضلين...
 المال يصنع الطريق في البحر...وأنا وعدتكم وما كذبت...القسمة باق فيها .بالمالبالجاه...أو بالقوة .نهايتي تكون نهايتكم .أفهموا...في آخرك يا زمان يجيء ولد ربيعة يقودني
من أنفي؟؟
 -ما نفرط في مصالحنا هكذا يا سي يزيد...عدونا ما يرحمنا.)3(»...

( -)1زمن النمرود :ص(.)614
( -)2المصدر نفسه :ص(.)649
( -)3المصدر نفسه :ص(.)666 -661
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وهو ما يفسر وجودهم في أزمة خانقة سببها الممارسة السياسية ألعدائهم من
النمروديين ،األمر الذي أدى بهم إلى التفكير في تزوير االنتخابات «قولوا لي كيف نقضي
على أوالد إبراهيم في االنتخابات؟؟ وبعدها تسهل علينا انتخابات المجلس الوطني.
اهلل يلعن من فكر في قانون االنتخابات...اللعنة وحدها ما تكفي .أنا علي المال والوعد...أنتم عليكم تجديد مسؤوليتي في القسمة»(.)1إن إصرار هذا التكتل بالتشبث بالسلطة إنما الهدف منه حماية مصالحه وتوسيعها ال
غير ،أما «الشعب والحزب والثورة والمسؤولية في حسابه زايد ناقص؟ تحرق الجزائر؟ تخرب؟
يحتلها األعداء؟ ما يهمه...يا أم الفقراء...على مصالحه قادر يبيعك للشيطان»(.)2
وعموما فإن هذه األزمة التي تخبط فيها "ذرية الذئاب" تتحدد «داخل الحقل السياسي
للصراع الطبقي بتغيير في عالقة السيطرة بين الممارسة السياسية لهذه الطبقة والممارسة
السياسية للطبقة النقيض ،أي الطبقة العاملة ،أو التحالف الطبقي الثوري بقيادة الطبقة
العاملة ،)3(»...فبمجرد انكشاف أمرهم أمام الرأي العام بتزوير االنتخابات لجأوا إلى احتواء
األزمة بالتضحية مباشرة بمن رشحوه لقيادة القسمة –يزيد -حفاظا على مصالحهم واستمرار
نفوذهم .
وأخي ار يمكن القول بأن أفراد هذا التكتل تدرجوا من اإلقطاعية إلى الليبيرالية الحديثة
معتمدين في ذلك على تواجدهم بمختلف أجهزة الحزب الحاكم واشرافهم على القطاعات
االقتصادية الحساسة ،ساعين بذلك إلى تحقيق مصالحهم األحادية الطرف متناسين
طموحات وآمال الشعب الذي يأمل في تحسين ظروفه االجتماعية ،وذلك بالتخلص من كل
أشكال االستغالل والعبودية الموروثة من االستعمار.

( -)1زمن النمرود :ص(.)666
( -)2المصدر نفسه :ص(.)46
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وتظهر سياسة الرأسماليين في رواية "ذاك الحنين" الممثلة في اليد الهاللية أكثر تعسفا
ووحشية من "ذرية الذئاب" في عدم المحافظة على المكتسبات الوطنية التي تحققت في
المرحلة األولى من بناء الدولة ،إذ حطم هؤالء االقتصاد الوطني وخربوه ،فأصبحت البالد
شبيهة باألطالل ،فو ازرة التجارة «خلطت...القهوة المستوردة من الدرجة الثالثة بالشعير
والخرطان وبأنواع من أغذية األنغام .أما خلطها بالحمص فتسميم مغرض ضد ديوان
الحبوب .لصالح بائعي الكرنتيكة ،وبقي أن يجرب نوى التمر والعنب المعصور نبيذا فحتى
هذا النوى صار أهل السهوب يستعملونه وقودا؟ علفا؟ سمادا؟ أكال؟ تجريب زق الدجاج
سيلحق .واإلشهار في القناة الوحيدة يموه وينصح بتردد مفضوح الفالحين باستعماله سمادا
إلخصاب أراضيهم .والجفاف؟ قبلي البالد يحرق األخضر ويأكل اليابس»(.)1
وبفعل استيالئهم على المؤسسات البنكية فقد حولوا القروض الموجهة للفالحين
البسطاء إلى أطراف أخرى ال عالقة لها بالنشاط الفالحي مستغلينها في اللهو والسفر إلى
الخارج للترفيه وفي شراء السكنات الجاهزة والسيارات الفخمة وممارسة بعض األنشطة
التجارية ذات الربح السريع «وأما القروض التي قدمها البنك...للفالحين وللفالحين
المزعومين ،فإنها سحبت نقدا في شكاير السيمة ،وفي الزوادات والغ اررات والقفاف ،وفي كل
ما حبكته اليد الهاللية من خراب ،فاستثمرت في مشاريع تجارية طفيلية ،وشريت بها تذاكر
إلى أستراليا بحثا عن المجد والمال الضائعين في دم األحالم المجهضة ،وأقيمت بها
األعراس المتأخرة والمتجددة واستبدلت بها السروج.)2(»...
ومن بين ما قاموا به أيضا إتالفهم لألراضي الفالحية حتى يتمكنوا من االستيراد،
ويتحكموا في األسعار كيفما شاءوا «نسي البالد أهله ونسوا أنهم كانوا يسمون عنبه "الالوبة"،
ومن اجتث الدوالي؟ ولكن مذاق "الالوبة" في أفواه من كانوا أطفاال أو مراهقين ،قبل عشرين
سنة ،ال يزال يحتفظ بشيء من سر عنب أسود ناضج...وفي أرض الوالي كان عنب ومقبرة،
قطعت األشجار وكبرت المقبرة وغادرت الشحارير ،ولم يعد غير الصخر يطحن...قطعت
( -)1ذاك الحنين :ص(.)59
( -)2المصدر نفسه :ص(.)51-59
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أشجار مسبح الضاحية ،ولم يعد الربيع للغرس ،وتداخلت الفصول في البالد فسحقت
الخضرة ،ونسي النواش ألوانه.)1(»...
وشملت سياستهم أيضا تحطيم آثار وعقارات البالد حتى يتمكنوا من االستيالء عليها
بإعادة بنائها لصالحهم أو ببيعها شققا أو قطعا أرضية للمواطنين «أين الكتاتيب وأول مصلى
عتيق ،أين الكنيسة والسور ،وأين دار الشرع والقدور ،وأين مرايا البالد ولوح بلدته األحمر،
أين لقاليقها ،أين األدراج؟ غابت تشكيالت الحشيش والنوار ،لم تغرس نخلة أخرى.)2(»...
كما استطاعوا أيضا تهميش دور القسمة –قسمة جبهة التحرير الوطني-ألنها بالنسبة
لهم تمثل مكان تجمع أعضاء التيار الوطني ونشر أفكارهم التي بإمكانها الوقوف ضدهم
واحباط سياستهم المنحطة في تخريب البالد «أما القسمة فقد هاله أمر تحرحرها حتى
ضاعت في مقرها الجهات األربع ،واختلط يمينها بيسارها ووسطها بطرفيها األقصيين ،ولعب
فيها بوبي ولد فوكس.)3(»...
إضافة إلى هذا كله فقد عملوا على نشر االنحالل الخلقي والترويج للمجون وتعاطي
المخدرات وشرب الخمور حتى يتمكنوا من عزل المجتمع عما يجري من نهب «دخلت
الشرطة مركز الحراسة وحولته مق ار لها لقمع ممارسة الدعارة غير المنظمة وتعاطي
المخدرات وبيع المشروبات الكحولية ،غير أن الشرطة ما لبثت أن أخلتها بعد المظاهرة
الكبرى التي حرض عليها في الحي الطبيب الحديدي ،كما أورد مخبر مصالح األمن،
احتجاجا على اإلرزاء التي بلغته حال السكان ،وعلى محاولة إخفاء مصالح البلدة التقنية
وادارة الصحة العمومية عدوى اإلصابة بالتهاب السحايا بفعل القذارة التي وصفها الطبيب
بأنها تمشي تأكل وتنام وتالعب الصبيان في الحي مالعبة الموت.)4(»...

( -)1المصدر نفسه :ص(.)19-16
( -)2زمن النمرود :ص(.)19

( -)3المصدر نفسه :ص(.)59
( -)4ذاك الحنين :ص(.)35
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لقد كان هم الهالليين الوحيد هو استحواذهم على المال العام سواء كان ذلك عن
طريق السلفية من البنوك التي يديرونها والتي لم ولن يقوموا بإرجاعها ،أو بالتحايل على
المواطنين الراغبين في االستفادة من قروض عن طريق إرغامهم على دفع الرشاوي «لعل
الذين حصدوا ريح بني هالل ،هم موظفو البنوك الذين فقدوا أي مصداقية في كونهم
جنتلمانات تشع من عيونهم رهبة المال وسحر التبر ،ألن بريق السلفية جرفهم إلى العادي
من المعامالت حتى صار البنك ال يختلف عن أي إدارة فاحشة السمعة .وأما ما يشاع عن
بنك التنمية فشيء يصعب تصديقه من هول حقيقته ،فنسب االرتشاء تراوحت بين الخمسة
وبين العشرة في المئة من قيمة مبلغ السلفية ،هذه قصتها الرقابة.)1(»...
ونتيجة للسياسة االستدمارية لهؤالء المخربين أمسى الناس في البالد على حد تعبير
الروائي«يفقدون كل حين أسماء حشائشهم وأشجارهم ،وأسماء حيواناتهم ومأكوالتهم
وأغطيتهم ،وألبستهم وأفرشتهم ،وأسماء الصبيان ،وصفات المطر والخضر ،وأنواع الدقيق و
الماء والعنب والتين والبرتقال...وفقدت النهارات لذتها وضياءاتها ،بؤسها وسعادتها سيان،
وحازت عقدة التيئيس حسرة في القلب ،وثار القبلي ،وصار األمر إلى الجاهز ،حتى العشق،
حتى الجحود ،لم يبق غير الحنين»( ،)2وكأننا أمام مشهد يوحي بالموت.
ويقل ظهور هذا التوجه في رواية "تماسخت" ،كما أن دوره لم يكن مؤث ار في أحداثها
ويمثله شخصية رجل األعمال الوهمي ذو األصول التونسية الذي يمتهن تجارة بيع الحمص،
والمتميز باالحتيال إذ سبق له وان استغل طالبة "المكاوي" بعد أن تخلى عليها هذا األخير.
وكان "كريم" قد تعرف على هذا الرجل بواسطة صديقه "المكاوي" ،ومما جاء في حديث
"كريم" حوله أنه إنسان أمي غير أن لغة األرقام ال تخونه أبدا .كما وصفه بالشخص الذي ال
يتوقف عن العمل نها ار وليال ،إذ عمل عنده من الساعة السادسة مساء حتى التاسعة ليال
«فبقدرة ما وجد كريم نفسه يق أر فاكسات واردة من كندا خاصة ،ومن حظه أنها بالفرنسية،
ويعجب كثي ار لمشغله أنه يفهم قليال مما يق أر عليه أو يسمعه بالفرنسية ،وهو ال يق أر منها أو
( -)1ذاك الحنين :ص(.)51
( -)2المصدر نفسه :ص(.)43
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يكتب بها جملة واحدة...غير أنه من حيث األرقام والعمليات الحسابية وتحويلها كعملة بدا
لكريم مدهشا ،فمنذ يومه األول كان مقد ار له كما في بقية األيام األخرى ،العمل من السادسة
مساء إلى التاسعة ليال .)1(»...كما وصفه أيضا باإلنسان الذي يجمع بين األصولية الريفية
التي تظهر بمظهر اإلنسانية المتشبعة بالقيم األخالقية المستمدة من الدين ،والى اإلنسان
المتمدن الذي يغري الناس بسلوكاته الحضارية ،وهذا كله من أجل تمويه الناس وكسب ثقتهم
بغيه في الوصول إلى مآربه المادية ،فهو شخص انتهازي ،فبمجرد أن رأى "كريم" متمكنا من
العمل حاول استغالله أكثر بإيهامه بأنه بإمكانه أن يحصل له على اإلقامة في تونس
«...يكرس األصول الريفية الزاحفة التي تطمس فيها الوصولية الحضرية مالمح االستقامة
وتجتث منها جذور الصفاء ،فخالل العشاء كان كرر له وعدا بأن حال لمشكلة إقامته سيتم
على يده في أقرب أجل ألن له معارف في مستويات القرار ،في غير ما حياء.)2(»...
وباإلضافة إلى ذلك تظهر شخصية "الرجاع" التونسي الذي حاول ابتزاز "كريم" بعدم منحه
مستحقاته الخاصة بترجمة الكتاب «-أنت الذي اختار الكتاب وأنت الذي جاء إلي.
 وهل قلنا غير ذلك؟ طيب ،ولم تريد اآلن أن تضع جهدي في الميزان؟ إجراء عادي. أنا مستعد لمراجعة العمل مع أي شخص تختاره ،ولكن ال بد لك من االلتزام بما بيننابخصوص تعويضي .سلمتك الفصلين ،سلمني المبلغ.
 آه ،مثل بعضكم أنتم الجزائريين ،ربي يستر ،طيب يا سيدي ،مر علي غدوة تجدنيحضرت لك الشيك...
 أنت تحاول أن تبتزني... وين عملي؟لم يجب...
( -)1تماسخت :ص(.)556 -551
( -)2تماسخت :ص(.)555 -556
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 ما راكش رجل»(.)1وعلى شاكلة رواية "تماسخت" يظهر ممثلو هذا االتجاه في "الموت في وهران" بشكل
محتشم وسياستهم تمثلت في استغالل الفقراء من المجتمع خاصة النساء ،وهو ما حدث مع
"حسنية" التي أصر "نوار مصمودي" على اإليقاع بها متباهيا لها بما يملك «نوار مصمودي
كان هو من اعتقدته ذلك الشخص المثالي الذي قد أجد عنده حضنا ،كان نوار ابن تاجر
كبير يملك سيارته الشخصية وسكناه الفردية ...فأليام ،ظلت ترى نوار يستجلب انتباهها إليه،
من سيارته ،كلما خرجت من إقامة البدر الجامعية" :لم أدر كيف وجدت نفسي جنبه"" :أخي ار
جبتك!" هكذا زاخ علي .)2(»...ليدمر بعدها حياتها كلية بنقلها إلى عالم المالهي والغناء
وترك الجامعة «"كان نوار هو من قربني من أنوار مالهي وهران الخادعة ،بالقدر الذي
أبعدني به عن الجامعة إلى أن تخلي ت بعد تكرار سنتي األولى مرتين .وهو الذي كان تحت
تأثير السكر ،يدفعني من ليلة ألخرى في هذا الملهى أو ذاك للصعود إلى المنصات
ألغني.)3(»...
وحدث نفس الشيء تقريبا مع "وهيبة بوذراع" والدة "هواري" التي خرجت إلى العمل
عند "عاشور بونعايم" بحثا عن مدخول يمكنها من التخلص من الضائقة المادية التي تعاني
منها ،فإذا بها تقع فريسة لرغبات رب عملها والتي دمرت حياتها فيما بعد «خلت عاشور
بونعايم ،يوم استقبل أمي في مكتبه ،هو الذي ارتبك إلشعاع حضورها .لحظتها ،وقع تخاطر
بينهما .ذلك ما رجحته .واستبعدت أن تكون أمي رضيت أن تقبل بعرض عمل آخر غير
الذي أحبت أن يراها غيرها فيه :حرفية! وهو ما يكون قد انسجم لها مع مهاراتها
اليدوية.)4(»...

( -)1المصدر نفسه :ص(.)551-559
( -)2الموت في وهران :ص(.)49-46
( -)3المصدر نفسه :ص(.)41
( -)4المصدر نفسه :ص(.)616
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خير يمكن الحكم على هذا التيار من خالل هذه النصوص مجتمعة أن صورته
وأ ا
كانت سلبية فأفراده ال تهمهم سوى مصالحهم الشخصية األحادية الجانب التي تفرض عليهم
استخدام كل األساليب غير الشرعية والالإنسانية في سبيل تحقيقها .كما أنهم ال يمتلكون
الرغبة في بناء اقتصاد وطنهم بل على العكس من ذلك فأينما حلوا حل الخراب ،شعارهم
االستيالء على المناصب والنهب ،واستغالل الفقراء.
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-4األيديولوجيا االشتراكية:
انفجرت الثورة الجزائرية نتيجة صراع تاريخي طويل مع االستعمار ،وكان الفالحون
وقود كل االنتفاضات ،كما كانوا أيضا وقود الثورة المسلحة التي استطاعت أن تحرر األرض
من الكولون واإلنسان من العبودية االستعمارية واالقتصاد الوطني من السيطرة اإلمبريالية.
و«كانت سنوات الحرب درسا عظيما ترسخ في ذات كل جزائري فجعله يرفض أن يرى نفسه
مرة أخرى عرضة لالستعمار اإلمبريالي بشتى أنواعه ،وكل أساليبه الالإنسانية .وخلق فيه
الطموح إلى الحرية والعدل واالشتراكية.
لقد تثبت االختيار االشتراكي نظاما ونهجا لتوجه الحكم في الجزائر بعد االستقالل.
وهذا ما نصت عليه كل المواثيق الرسمية للدولة الفتية بقيادة جبهة التحرير الوطني»(.)1
إن تجربة الثورة الجزائرية كانت درسا عظيما لكل فرد جزائري ناضل من أجل أال يرى
نفسه مرة أخرى عرضة للقهر واالستغالل والظلم بقيادة "جبهة التحرير الوطني" التي اتسمت
في نشأتها بسمات األحزاب االشتراكية –شأنها شأن الحزبين الشيوعيين السوفياتي والصيني-
في الوضع الثوري .وكان هدفها مسك زمام سلطة الدولة عن طريق تحرير البالد من
السيطرة االستعمارية .وكانت الجبهة شأنها شأن الحزبين الشيوعيين الصيني والكوبي تتمتع
بتأييد الفالحين وتقودها في األغلب كوادر حضرية ،ومع ذلك فإن الخاصية المميزة للجبهة
هي أنها لم تكن من الممكن أن تعرف بأنها اتحاد أحزاب وبأنها حزب واحد ...وجبهة
التحرير الوطني ليسب حزبا أيديولوجيا خالصا من النمط الغربي الليبرالي ،وال هي حزب
طبقي بالمقاييس الماركسية ،وال هي أرستقراطية من النمط الفاشي ،إنما هي حزب مساواتي
وديمقراطي قائم على العدالة االجتماعية(.)2
واستمرت جبهة التحرير الوطني في تركيبتها هذه إلى غاية «سنة ( ،)6319ثم
أخذت إطارها الحزبي األيديولوجي ،وكان الحزب مفتوحا أمام كل رجل جزائري أو امرأة
( -)1عبد اهلل بن قرين :النقد األدبي الحديث في الجزائر ،ص(.)31
( -)2ينظر مغنية األزرق :نشوء الطبقات في الجزائر( ،ت) :سمير كرم( ،م /ع) ،بيروت ،لبنان( ،ط6331( ،)6م)،
ص(.)563
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جزائرية يشترك في النضال من أجل أهداف التنظيم»

()1

المتمثلة أساسا في النهوض بالبالد

في مختلف القطاعات بمخطط االقتصاد الموجه.
وبعدما كان الص ارع في الجزائر إلى نهاية الثورة داخليا قائما على أساس سياسي
تطاحني بين الشعب والقوة العسكرية االستعمارية ،فإنه بعد االستقالل تحول إلى األنتلجنسيا
الوطنية ،وأخذ الصراع االجتماعي مناحي متعددة فكرية ،فنية ،ثقافية ،أدبية ونقدية من
منطلق طبقي في مجتمع متعدد األنماط اإلنتاجية.
وتكمن خصوصية الج ازئر المستقلة في كون أن العسكريين كانوا «ينافسون تحت
سيطرة البرجوازية الصغيرة الطبقات والفئات األخرى التي تتوق إلى االستيالء على سلطة
الدولة من أجل الحصول على التأييد االجتماعي ،ومن هنا كان تحرك الرئيس "بومدين" نحو
إعادة الثورة إلى الفالحين الجزائريين الذين منهم نبعت .ونفذ هذا من خالل الثورة الزراعية،
وبناء قرى اشتراكية تمد الفالحين بمساكن مجهزة بكل المنافع الضرورية والخدمات الصحية
والمدارس ألطفالهم ،وفرصة فالحة األرض جماعيا»(.)2
لقد أفضى استقالل البالد إلى بنائها على أنقاض متبقيات االستعمار المؤسساتية
والذهنية والسلوكية ،ومنها التسيير اإلداري لمؤسسات الدولة التي ستبنى على جهود المتعبين
من الحرب وهم المجاهدون وبعض الشباب الذين تثقفوا وتحصلوا على شهادات جامعية
باللغتين العربية والفرنسية .كما خلفت الثورة أيضا ذلك العجز الظاهر بعدم قدرة تسيير الفئة
الثورية الشعبية لمؤسسات الدولة نتيجة أميتها ،ولما خلفه االستعمار من معطوبين ومعوزين
وفاقدين لمساكنهم التي دمرت على آخرها إضافة إلى حالة البطالة التي أصبحوا عليها،
وبالتالي فهم بحاجة إلى مساعدة الدولة.
ولذلك كان لزاما على السلطة االستم اررية في الشرعية الثورية وتبني هذه الشرائح
اجتماعيا واقتصاديا ،وكان على الدولة الفتية إلزامية بناء مؤسسات الدولة الموروثة من
االستعمار وتسييرها إداريا واقتصاديا مثل المناجم والبترول ،والسكك الحديدية ،والطرق ،وبناء
( -)1عبد اهلل بن قرين :النقد األدبي الحديث في الجزائر ،ص(.)656
( -)2مغنية األزرق :نشوء الطبقات في الجزائر ،ص(.)693
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المؤسسات التعليمية والصحية ،واستغالل األراضي الفالحية...كل هذه المؤسسات أسندت
للشباب الثوريين –الذين اقتنعوا بالشرعية الثورية وبالمشاريع اإلنمائية للدولة ببناء مؤسساتها
ومساندة برامجها-وكان منطلقهم في ذلك تبني األفكار االشتراكية ومبادئها في الحرية
والديمقراطية والعدل والمساواة ،ونفي الهيمنة الطبقية سواء كانت إقطاعية أو برجوازية.
ويظهر النزوع االشتراكي لهذه الفئة في رواية "زمن النمرود" في الدعوة إلى المساواة
بين جميع فئات المجتمع الجزائري ،وذلك بتوزيع خيرات البالد توزيعا عادال بين أبنائها ،فكل
مواطن يملك حقه في الحياة الكريمة ألن االستقالل جاء لينقلهم إلى عالم الحرية والتنعم بما
حرموا منه إبان الحقبة االستعمارية.
وبدأ الشباب المتبني ألفكارها نشاطهم من داخل التعاونيات الفالحية إيمانا منهم
بتطبيق الثورة الزراعية ،وجعل الفالحين البسطاء أصحاب قرار داخل التعاونيات التي
يعملون بها ،لذلك نجد الفالحين متأثرين بهم ويحبونهم ألنهم يدافعون عن حقوقهم ويحمون
مصالحهم ،فـ"أمين" مثال « الثورة الزراعية تسكن له في المخ .ما رأيت مثله يحبه المستفيدون.
هو كذلك يحبهم»( .)1لذلك وصف هو وأتباعه بالمشوشين من طرف "ذرية الذئاب" ألنهم
منعوهم من االستحواذ على األراضي وخوصصتها وحرمان الفالحين البسطاء من االستفادة
منها .ولم يقتصر دورهم فقط في الدفاع عن الفالحين ،بل تعداه إلى إقدامهم على نشر
أفكارهم وفرضها داخل المصانع اإلنتاجية ،وذلك بالدعوة إلى تشكيل فروع نقابية تسهر على
حفظ حقوق العمال وتجعلها طرفا فاعال وأساسيا في تسيير شؤونها ،ويتجلى ذلك في
تحريض "هارون" لصديقه "كروم" ضد مديره في المصنع «"...السامط يغلب القبيح"...سمطوا
تغلبوا المدير وأمثاله...الحمية تغلب السبع ،ومدير مصنعكم سبع قاطع عليكم الطريق .وأنتم
–اهلل يبارك-مئات اتحدوا على كلمة واحدة .المصنع جديد والمشاكل فيه كثيرة .وعندما يرحل
"الجابون" ما يبقى فيه غير ولد العربية .فاهمني؟ كونوا فرعكم النقابي هذه األولى»(.)2

( -)1زمن النمرود :ص(.)99
( -)2المصدر نفسه :ص(.)663
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وهذا الموقف لم يأت صدفة ،بل نتيجة تجربة دراسية عميقة ،فال يمكن للعمال أن
يستفيدوا من حقوقهم إال بنضالهم المستمر وتنظيمهم داخل جهاز نقابي يضمن لهم كامل
حقوقهم المشروعة وهذا ما صرح به "أمين" قائال« :أنا درست ربما اقتنعت نهائيا بهذا.
النضال أمر حيوي والعمال ينبغي أن يخوضوه ،حتى داخل نقابة صفراء»(.)1
لذلك فهم يحلمون بتشكيل هذه النقابة ألن وجودها يعني تمكنهم من فرض سياستهم
وتواجدهم ضد "ذرية الذئاب" ،وهذا ما عبر عنه "أمين" «...ورقة كانت تحدد وجودك
بالمصنع .أكبر مصنع في المدينة .أكثر من ألف عامل .قوة تيار جارف.
آه لو يصبحون قوة منظمة...هذا حلمك .أنت لن تكون نبيا وال زعيما جديدا...في دماغك
فكرة صغيرة .تختمر .تعتمل .نضجت .نضجت .قد تصير نبتة تنمو .تتحول شيئا أخضر.
ثم ار يعطي بذو ار تعطي نباتا...قلتها في الجمعية العامة .والعمال اهتزوا بدأت النبتة تنمو يا
إخوان»( .)2هذه النبتة حتما ستكون سدا منيعا في وجه المخربين للمؤسسات العمومية من
"ذرية الذئاب" الذين يتمتعون بكامل حريتهم في النهب إذ «...ال مراقبة .ال تحكم في
التسيير .وال مجلس عمال ديمقراطي.)3(»...
وبسبب مواقفهم المضادة والمناهضة لـ "ذرية الذئاب" فقد أودعوا السجن من طرف
قوات األمن الوطني التي كانوا يعارضون تدخلها في ما يجري داخل المؤسسات االقتصادية،
ألنهم يرون بأن دورها يتمثل أساسا في حماية الضعفاء والدفاع عن مكتسبات االستقالل
بمسايرة الثورة االشتراكية.
ولم يمنعهم تواجدهم في السجن من اإلصرار على مواصلة نضالهم ألنهم على يقين
من براءتهم وبأحقية وسمو رسالتهم «...هي غرفة حبس مساعدة على العمل .أخلق
الظروف .قد تكتب على الجدران .من سبقوك هنا كتبوا أيضا"...اق أر الحبس يصنع
الرجال"...كنت تعرف المرور من هنا كان يجب...تكتب محضر محاكمة لشركة "كروزو
( -)1زمن النمرود :ص(.)616
( -)2المصدر نفسه :ص(.)616 -619
( -)3المصدر نفسه :ص(.)614
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لوار" فضحتها .محضر محاكمة ألسلوب العمل البيروقراطي في المصنع ،ولمعاناة واحتقار
العمال سجلت موقفك كعامل»(.)1
وفي نهاية المطاف بقيت الحسرة تخيم عليهم بسبب ما آلت إليه الوالية بفعل
االنتخابات ،وما حدث فيها من صدام دموي بينهم وبين "ذرية الذئاب" ،لكن األمل بمواصلة
العمال لكفاحهم بقي يراودهم «من استفاد في "بالول"؟ ومن استفاد في سعيدة؟ الدماء هناك
سالت .والمصنع هنا مهدد .العمال ال تنطلي عليهم إلى النهاية...
أغلب العمال في المصنع ذاق طعم الوحدة واالنتصار هل سيواصلون؟؟.)2(»...
وعموما فإن هذه الفئة في هذه الرواية ال تنطلق من فراغ ،بل لها منهج محدد واضح
األهداف ينبع من رؤية علمية دقيقة مستمدة من الفلسفة الماركسية ونظريتها المادية والتي
يمثلها مثقفها "أمين".
وتبدو األيديولوجيا االشتراكية في رواية "ذاك الحنين" غير معلنة وال تأخذ شكل الصراع
الظاهر والمباشر مع الهالليين ،كما كان عليه األمر في رواية "زمن النمرود" .وتتجلى
معالمها في شخصية الراوي "خليفة المداح" الذي اتخذ من المكان الشعبي المسمى بـ "بالصة
الحيرة" مق ار لفضح سياسة الهالليين وما قاموا به من أعمال تخريبية «مولى المحنة يا
حضار واحد من البالد ،سبحان خالقي موالي مكن لي نعمة الكالم .الرجال بأفعالها كما
النساء بمعادنها والبلدان بآثارها .جاه الزمان على بغتة ،فتح له الصدر وقال ،القلب حنيني
محفور لمدينة هرشمت مزولتها ،وبالد أتلف كنيسته ،وجحد مسابحه ،ونسي جوامعه ،وانعقد
فيه لسان اللغة عن فك طلمسات جدولها .)3(»...والسبب في هذه الحالة التي يرثى لها يعود
إلى "الباترونة" التي مسكت بزمام األمور في كل القطاعات الموجودة في المدينة ،وبسطت
نفوذها عليها دون أية ردة فعل من المواطنين الذين يبدون متقاعسين ومغلوب على أمرهم
«في حلقة السوق كان خليفة المداح مسد على شواربه وطلب إغالق الحلقة حتى ال يتسرب
( -)1زمن النمرود :ص(.)646 -641
( -)2المصدر نفسه :ص(.)516
( -)3ذاك الحنين :ص(.)66
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سر قصة اليتيمة في الدار الكبيرة ،يا حضار ،من مقام الفجار ،جاءتنا األخبار ،باترونة
كبيرة فرضت عليها رقدة معها...كما صاحب األرنب قال ما وجدت كفاية في الرجال ،وحتى
هو حط سالحه.)1(»...
ويعتبر "بوحباكة" الشخص الملهم لـ"خليفة المداح" في سرد قصصه ،إذ يمثل بالنسبة
له صوت الشعب المقهور والمسحوق من خالل سعيه للوقوف في وجه هؤالء االنتهازيين،
وذلك باتخاذه لمقهى "الزلط" مكانا له لكتابة مقاالته الجريئة ضدهم «...مما دبج بوحباكة أن
أهل البالد من غير المؤمنين التائبين ومن الحشاشين الطوايسية ال يفجرون غير العيون
الحاسدة برغم جميع الخامسات ،وال يرعون غير األلسنة القاطعة النفاثات ،فهم ال يحملون
في قلوبهم الحرجة غير الحقد والتعاسة والشقاوة»( .)2لذلك نجده يتحسر على وضع البالد
وحال الناس البسطاء «كل شيء في هذا الصباح يحسه يذوي إال نار الحنين تتقد مسرى
بينه وبين البالد تلوعه وتلظي جوانحه وتقهر عناده في أن يستريح ساعة في قهوة الزلط
يتش رب سلسبيل ضياعه حياة في عيون أناس بسطاء يكبرون على شقائهم إذ يزيحون عن
ظهورهم أوزار دنيا كل ما فيها يؤول إلى الجحود.)3(»...
وكان استحضاره لحادثة العامل البسيط الملقب بـ"الخامبو" الذي فقد أصابع يديه دون
أدنى اهتمام أو تعويض بمثابة موقف صريح على تضامنه ودفاعه عن الطبقة الكادحة التي
لم تجد من يمثلها «ما خسره "الخامبو" كاد يظل س ار خالصا ،ثالثة من أصابعه على آلة
الكشط في مصنع الضاحية .ويوم خرج من المستشفى شرى دجاجة وسبع بها على أصابعه
بعد أن حلف المرأته أال يدعوا كلبا ،فيوم دفن أصابعه كان وحيدا ،وكان من قبل أخرج
الموس بيده اليسرى واليمنى في كتانة ما بقي من بياضها غير أحمر»(.)4

( -)1ذاك الحنين :ص(.)93

( -)2المصدر نفسه :ص(.)53
( -)3المصدر نفسه :ص(.)99
( -)4المصدر نفسه :ص(.)54
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ولكي يحفز الناس ويوقظ مشاعرهم وأحاسيسهم بضرورة ما يجري حولهم راح يروج لهم
عن مشروع الميترو الذي يحيل إلى الدول المتقدمة التي تعمل على دعم البنى التحتية ،وهي
بمثابة رسالة توعية لما يحدث في العالم من تطورات ،بينما هم على النقيض يتراجعون يوما
بعد اآلخر «مساء يوم صيف نبتت على رصيفها الشرقي المدرج فكرة الميترو ،ومنها راج أن
"بوحباكة" هو المبشر بالمشروع الحضاري في البالد قبل العاصمة نفسها ،فاألشغال التي
شهدتها دارة البالد والحواجز واألسيجة وآليات األشغال الصغيرة وعناية المسؤولين الفائقة لم
يكن لها من تفسير يستقيم غير ما روج ،حتى ولو أن بوحباكة لم يكن دخل حلبة المهاترة
على نشر الشائعة وترويجها وال نافسه على تقول ،فهو جاد أكثر من المتوقع ،وهو يبلغ
األقصى في استجالب العداء واألعداء ،بينما بوحباكة ال يأخذ األمور إال من زاويتها
العبثية»( .)1وهو في كل ذلك يذكر الناس بالرئيس الراحل "هواري بومدين" الذي عرفت البالد
في عهده نهضة تنموية واسعة ،إذ ال يمكن حسب رأيه أن تمحيه هذه الفئة من ذاكرة الشعب
ألنه يبقى حاض ار بمنجزاته وسياسته «الشيء الوحيد الذي ال تهزه ريح ولو كانت ريح القبلي،
في البالد هو النصب الذي يرتشق في قاعه ،وفي قهوة الزلط يسمونه بالحرفين أحيانا
وينسبونه إلى رئ يس سابق .وما من أحد في قهوة الزلط يذكر أنه منذ عشر سنين انطفأت
تراصيعه ،وأن إقامته تعود إلى أكثر من عشرين سنة خلت»(.)2
وكان يرى في أن عهد هذا الرئيس يمثل أزهى ما عاشته البالد «كذلك كان بوحباكة،
لما أراد أن يدبج شيئ ا عن تاريخ البالد ،يتحرق حنينا إلى زمن جميل ،لم يسعفه التذكر إال
أن يخط شيئا كالحنينين تماما»( ،)3وأن برحيله ضاعت البالد في الفساد «ويوم انطعن كروم
العوام يا حضار في الظهر بالخنجر الغدار تغيرت حال البالد و ارح السهب يسفي القبلي

( -)1ذاك الحنين :ص(.)94-91
( -)2المصدر نفسه :ص(.)96
( -)3المصدر نفسه :الصفحة نفسها.
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والغبار ،صارت الرجولية والجالل للذكريات ،وعاد العشق هجرة والزواج منتهى الجنون بعد
الثالثين»(.)1
وما يعاب على هذا الشخص استسالمه لواقعه الحالي وعدم االستمرار في مجابهته
بشحن البسطاء من الناس من أجل الوقوف كرجل واحد في وجه الهالليين «قبل سنين كان
مهيأ له أن يتكهن ويتوقع وأن يبهت الذين يدعون تضلعا في تسريب الشائعة وترويجها .أما
وقد اختلط التنجيمي بالرياضي بالسياسي باألخالقي في قهوة الزلط ،فقد عاهد أال يضع قدما
في قهوة»( ،)2مفضال الكتابة على الجدران كرسالة منه لناس البلدة الذين بقوا عاجزين وغير
آبهين بما يجري حولهم «غير أن مالحة حلف براس اللة حبارة....أن بوحباكة هو صاحب
الكتابة .ولما كانت حيطان سوق البالصة مطلية بالقهوي كان الخط هو هو ،ولكن بالجبس
المبلول .وكان مالحة لما كادت حركة العائدات تنقطع في طريق المستشفى قد أفرغ عليهن
ما ضاق به صدره من تعاسة وسخط على مصيره المعوق ،ولم يكرر حلفه جازما بثقة كبيرة
أنه رأى في الصيف...خياال يروح ويجيء مع حايط الكنيسة الجنوبي ،فحرد حتى وصل
ليجد الحائط كله كتابة ،وخمم الصبيحة كلها .واذا بدأت النساء في الطلوع كان حسم أمر
"بوحباكة"»(.)3
ويظهر النزوع االشتراكي أيضا في شخصية "بلغرايب" من خالل إشارته إلى ضياع
ما حققته الثورة الزراعية «وأين جحافل طيور الدوري ما عادت تفرخ في النخل البرهوش؟ لم
تزبر ليمونة أخرى ،يبست أشجار األكاسيا ،أين أشجار التوت وعين البقرة ،ماتت أشجار
الخروب ،وأين أشجار تمر الترك والمسواك ،انقرضت أشجار اإلجاص ،أين أشجار الكروم،
الوادي نشف ،هل يبقى هذا القبلي للعين كيما تدمع؟ .)4(»...ومثله مثل "بوحباكة" كان
يسعى ولكن في خفاء من أجل توعية من يحيطون به ،ولكنه صدم بعدم وجود اآلذان
( -)1ذاك الحنين :ص(.)95

( -)2المصدر نفسه :ص(.)59
( -)3المصدر نفسه :ص(.)65
( -)4المصدر نفسه :ص(.)19
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الصاغية له مفضال الرحيل ساخطا على مجتمعه الخامل «أنا ذاهب ،أنت راحل ،دمرتنا
حماقات البشر»( .)1وهو موقف سلبي يعبر عن محدودية فكر هذه الشخصية واهتزازها ،وأن
اإليمان بالدفاع عن قضية ما يتطلب الصبر والتفكير العميق في إيجاد الحلول المناسبة لها.
ويمثل هذا التوجه في رواية "تماسخت" الصحفي "كريم" الذي يوصف بأنه اشتراكي
إلى حد النخاع مؤمنا في اآلن ذاته بأن زمنها قد ولى بفعل سيطرة اإلسالميين على البالد
« خمسة عشر عاما من عمره سيحها تشيعا لسراب من بالغة أممية مرغية ،مهدهدة بيانا
وبديعا ،لم يكن فردوسها الموعود سوى رمل متحرك بسراب .)2(»...لذلك قرر وبال رجعة
عدم دفع االشتراك للحزب ومقاطعة اجتماعاته بفعل تخاذل أتباعه في مواجهة الواقع «وبعد
خمسة عشر عاما كان كريم قطع االشتراك وأخلف اللقاءات السرية المبرمجة تجاه عمر كما
تجاه مسؤول الخلية .)3(»...لكنه وعلى الرغم من ذلك بقي وفيا لمبادئه السياسية وتأثره
الكبير بالفكر الشيوعي ،ويظهر ذلك عشية فراقه لصديقته "أولغا" «عشية نهاية أسبوع
الصداقة أهدته الدمية المعجوبة .أتمثل فيها ذاتي ،فهناك أكثر من واحد يسكنني .ذو العقيدة
السياسية الغالة والحشمة الكابحة ،وصاحب الشهامة الريفية والخجل الطفولي ،وها أني
وحدي في هذا الطابق تسحقني خيبة الحنين إلى دفء أولغا في مسرح البولشوي ،في الساحة
الحمراء ،في الطابور إلى مزار إيليتش ،أمام الناقوس العظيم المهرشم عند أقدام الكنيسة
المحولة تحت ظل بوشكين ،في فضاء مدينة الكواكب ،بين زخارف أورقة مترو موسكو ،في
أجنحة بازار "القوم".)4(»...
ويعتبر الرئيس الراحل "هواري بومدين" ملهمه ألنه هو من رعى االشتراكية ودافع عنها
في الجزائر ،وبمجرد وفاته اندثرت نهائيا «أذكر لي موسما واحدا خرجنا فيه منذ خمسة قرون
بالورد واألغاني من أقصى ترابنا إلى أدنى مائنا ،ومن بدء زماننا إلى نهايات توهاننا ،كذب
( -)1ذاك الحنين :ص(.)663
( -)2تماسخت :ص(.)695

( -)3المصدر نفسه :ص(.)691
( -)4المصدر نفسه :ص(.)699
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القرامطة ودجل الزنج وهلوس السوداني! فلم يطلب الفالحون المعدمون وال الخماسون
المتهتكون أي ثورة .كانت نزوة زعيم غرست في جنون مثقفين وحملها سف ار مخطوطا بالوهم
الجميل .ليس أكثر وال أكبر .فلما مات الزعيم كانت فداحة العمر جحودا وفاجعة الوهم
ردة»( ، )1إذ عرف اقتصاد البالد تراجعا رهيبا تم على إثره تسريح عدد كبير من العمال
البسطاء الذين أصبحوا أمام حتمية البطالة «...افتقدت األروقة الجديدة وأسواق الفالح مهارة
التجارة فانقرضت ورجع عمالها المحتالون إلى سيبهم يتمنون أن لو عادوا يوما إلى الرعي أو
الخماسة كما كانوا من قبل أن يسحرهم سراب جنة الزعيم .)2(»...هذه الجنة الفكرية
واالقتصادية على حد تعبير الروائي تبنتها الفئة المثقفة في البالد وعملت على نشرها في
المؤسسات الجامعية حاملة لواء التطوع من أجل بناء الوطن معتبرة "هواري بومدين" معلمها
المرشد «...في لحظة أعوام الجامعة السبعينية وارساليات التطوع وأيام ندوة الشبيبة األولى
التي كان الزعيم خاللها أكبر فهيما وفي عمر ،في المئات في اآلالف ،الحلم بكبر
السماء.)3(»...
وفرض عليه فكره هذا معاداة األصوليين إذ وصفهم بالوحش ،الذي يقدم على «نحر
الكافر باسم رب غير إله العالمين»( .)4كما تطرق لذكر جرائمهم الوحشية التي ذهب
ضحيتها الكثير من الجزائريين من بينهم زمالؤه في مهنة الصحافة ،وحتى هو لم يسلم من
تهديداتهم بالقتل ،فقرر الهروب خارج الوطن بحثا عن النجاة رغم أنه كان في البداية يؤمن
بمقاومتهم ،أما اآلن فقد أدرك بأن هذا األمر صار مستعصيا عليه ألنه أمام عدو اليرحم
« ....تخلوا عن األنبياء ،غالطوا الزعماء ،تحايلوا على القادة ،خذلوا األبطال وأوقعوا بهم
وتسببوا في رميهم إلى غياهب العزلة واليأس وتندروا بموتهم البطيء ،حسرة وندما ،وتفرجوا
على صلب العلماء وتدفأوا على نار كتبهم في الساحات العمومية.
( -)1تماسخت :ص(.)51-63

( -)2المصدر نفسه ص(.)61 -93
( -)3المصدر نفسه :ص(.)645-646
( -)4المصدر نفسه :ص(.)633
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يتعقبك أنت واحد من أبناء من تحمل قضيتهم كوصية شرعية ،)1(»...متنازال عن
دوره في حماية الجماهير بتوعيتها من أجل أن تقف يدا واحدة في وجه اإلرهابيين مدعيا أنهم
ال يمتلكون أية قضية سوى األكل والشرب والبحث عن الجنة ال غير «الجماهير ال قضية
لها سوى الفرج والبطن والحلم بالصعود إلى الجنة.)2(»...
وبسبب معاناته من تواجده بالخارج أدرك بأن طلب النجاة بأي ثمن مذلة ،وأن الموت
بين أحضان وطنه أعز عليه من الموت بال كرامة .غير أنه لم يكن يمتلك الشجاعة الكافية
في مواجهة ما ينتظره عند عودته ،فالخوف من الموت هو من كان يسيطر عليه «ها أني
أفتح النافذة ،أقف لحظة ضمن إطارها ،هناك في األفق خيوط صبح تلوح ولكن بلون
دمي.)3(»...
وهكذا تبدو األيديولوجية االشتراكية الممثلة في شخص كريم مهزوزة ،فهو بدل أن
يبقى في وطنه صامدا ضد من يحاولون تدميره ،فضل الهروب طلبا للنجاة ومتابعة أوضاع
بلده عبر الوسائل اإلعالمية المختلفة ،ولوال ظروفه القاسية في الخارج لما قرر العودة
ليضرب بذلك ما يتبناه من أفكار عرض الحائط.
وفيما يخص رواية "الموت في وهران" فإن األيديولوجية االشتراكية فيها تكمن في
اختيار المؤلف لبطل روايته اسم "هواري" المشتق من اسم الرئيس الراحل "هواري بومدين"،
غير أن هذه الشخصية ال تحمل أي فكر اشتراكي تمارسه على أرض الواقع ،وانما جاء
الغرض من حملها لهذا االسم لتوضيح حالة الفراغ والضياع التي أصبح عليها المجتمع
الجزائري بفعل التحول السياسي وما انجر عنه فيما بعد .كما يمكن اعتبار شخصية "عبدقا
النقريطو" إشارة سطحية إلى هذا التوجه ،فعلى الرغم من فقره الشديد إال أنه حاول مساعدة
"هواري" قدر ما يستطيع ،وهي إحالة إلى تضامن المسحوقين من أبناء المجتمع فيما بينهم،
ونظرة مستقبلية من طرف الروائي إلى إعادة تشكل التيار االشتراكي من جديد.
( -)1تماسخت :ص(.)696
( -)2المصدر نفسه :الصفحة نفسها.
( -)3المصدر نفسه :ص(.)599
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وأخي ار نستنتج بأن األيديولوجية االشتراكية في هذه النصوص اتسمت بتراجعها ،وأن
الرواية األولى "زمن النمرود" هي من عبرت عنها فعال وذلك بتصويرها للصراع الحامي
الوطيس الذي تبناه االشتراكيون ضد الرأسماليين في إصرارهم على استرجاع ما استولى عليه
أعداءهم ،ورفضهم كل أشكال العبودية واالستغالل مهما كلفهم الثمن.
-5االتجاه الديني:
يحتل التيار الديني مكانة هامة في هذه الروايات ،بل هناك من يقوم موضوعها على
أساسه .كما أنه يأخذ صو ار متعددة ارتبطت أغلبها بمعاداة من يعارض فكره ،وبالتخلف
والميل إلى العنف .ونجده في رواية "زمن النمرود" ممثال في شخص "عوج الفم" الذي يغرق
في عالم أخالقي يناهض عالما غير أخالقي يمثله الرأسماليين واالشتراكيين على حد سواء.
وتقوم هذه المعارضة على العنف اللغوي والمادي ،حيث يسعى "عوج الفم" بكل ما
أوتي من دهاء للقضاء عليهما ،وكان ذلك من المقهى الشعبي "تشراك الفم" الذي يجتمع فيه
أغلب سكان المنطقة من البسطاء .ومنه بدأ لترويج الشائعات ضد من يحكمون الوالية،
حيث وصفهم بالمفسدين واالستغالليين في كثير من الصور التي تعرضـ ـ ـت إليها سابقا .غير
أنه ال يمانـ ـ ـ ـع في الملكية الفردية لرأس المال ،ويظه ـ ـ ـر ذلك فـ ـ ـي حوار له مع أحد جلسائه
«-رئيس البلدية قالوا يبني "فيال" في "معسكر".
 واذا كان ربي أعطاه؟؟ أنت تمنعه؟؟»(.)1أما االشتراكيون فهم بالنسبة له كفار وملحدون ،وهو ينطلق في ذلك من منطلق
اإلسالم الوراثي فـ «المعلومات عن المسائل القانونية والشرعية والفلسفية ال تنقصه ،يق أر اآلية
دليال كذلك .لكونه ال يحسن اللغة العربية كثي ار ما يلحن»( .)2وفكره هذا قاده العتبار الجامعة
الجزائرية مكانا لنشر الفكر الشيوعي ،وأنها حادت عن المسار المحدد لها «إذا جر إلى
الحديث عن الجامعة أظهر كل حسرته .وضعها مترد .الطلبة كان يلزمهم ذلك الدرس
القاسي لقنوه بقسوة .وكان يجب أن تحل منظمتهم...تجاوزوا كل الحدود .ثم يلتفت إلى أحد
( -)1زمن النمرود :ص(.)91
( -)2المصدر نفسه :ص(.)51
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جلسائه .الجامعة كانت يوم كان االتحاد الوطني للطلبة الجزائريين...أما اليوم...التطوع
والمتطوعون...كالم فارغ بني وي وي "حكوميست".)1(»...
أما العنف المادي فيظهر من خالل دعوته إلى التناحر بين األطراف المتصارعة في
االنتخابات «بصدد االنتخابات كرر لجلسائه مرتين" :بالول" و"عين الحجر" و"أوالد بخالد"
هذه المرة تشعل فيها .الدنيا .طلع لها الزبل للرأس .إما يقع التغيير واما تتخلط»(.)2
ورغم دعوته إلى الصدام الدموي إال أنه في النهاية أخذ موقف المندهش مما حدث بين
الطرفين المتصارعين في االنتخابات «الهبل .واهلل الهبل .الناس في بالول تقاتلت...قالوا :في
"عين الحجر".
كان األمر ربما تكرر .رجال الدرك تدخلوا قبل الوقت .تصدق أنت؟؟ وأنت؟.
 قالوا :فرضوا على "بالول" حضر التجول .ربما رفعوه .ربما ما زال.وهذا ما يحدث بعد االستقالل؟ كما "أوالد إبراهيم" ،كما "أوالد بخالد" .راحوا ضحية
الحرايري»(.)3
ولما احتدم الصراع وبلغ ذروته بين "ذرية الذئاب" و"ذرية النمرود" اتخذ منهما موقف
الحكيم الساخر ،فهو يرى بأنه ال يمكن أن تفلت "ذرية الذئاب" هذه المرة من العقاب ،وهذا
لكونها سعت إلى نشر الفوضى والتناحر .والشيء نفسه ينطبق على "ذرية النمرود" فعلى
الرغم من مساندتها لشعارات النظام إال أنها في النهاية ستجد السجن في انتظارها.
وفي نهاية الرواية خرج "عوج الفم" مهزوما ومهزو از بسبب عدم إقناع جلسائه بإيجاد
البديل لحل األزمة ،فهو يؤول العقيدة الستخدامها في أغراضه السياسية فقط ،ال يحمل
إطالقا صفة المسلم الحقيقي ،إذ تعد في نظره «الثورة بال دم ما هي ثورة .البلدية بالنسبة إليه
بدعة...يدهم جلساءه بحقائق تاريخية كما تدهم دبابة بناية...جارح في حديثه ميزة أخرى

( -)1زمن النمرود :ص(.)51
( -)2المصدر نفسه :ص(.)55
( -)3المصدر نفسه :ص(.)513 -514
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فيه...يحدث أن يقودك إلى فخ ال تتوقع السقوط فيه...حدث أن جر يوما أحد ضحاياه .في
"الترولي" رفع صوته وأشار إليه .أنت شيوعي .كافرو ملحد»(.)1
وبالعودة إلى الدور الذي قامت به هذه الشخصية فإننا نجدها قد وصفت أحيانا
بالسكونية وفي أحيان أخرى بالديناميكية ،وذلك حسب متطلبات العملية السردية .وكانت
الصفة الغالبة عليها هي الثبات ،وهذا راجع إلى رؤية الروائي التي تجعل من الفكر الديني
سكونيا ال يتحرك إال للهدم والتدمير ،وهذا ما حاول "عوج الفم" القيام به عندما تعرض
بالسخرية والتهكم للنمرودين الذين أرادوا إنقاذ البالد من" ذرية الذئاب".
أما في رواية "ذاك الحنين" فإن التوجه الديني فيها كان غائبا على الرغم من أن
حضوره كان ضروريا لمحاربة المفسدين الذين استولوا على المال العام بغير حق وعاثوا في
البالد فسادا .وما ورد فيها كان إجحافا في حق هذا التيار في إثارة الصراع ،حيث ذكرت
فقط شخصية معلم القرآن عرضا .إال أن الروائي وكعادته في نظرته إلى هذا التوجه أعطاه
صورة سلبية مرادفة للتخلف الفكري يعامل تالميذه بقسوة «كان سوط الطالب ،أكثر من ذي
قبل ،في ذلك الكتاب يأكل من ذراعيه وكتفيه ويديه...وقد صار ال يكن له غير الشؤم بيوم
لن يقوم فيه من فراشه ،يعيد إليه بألم كبير صورة الطالب الذي رتبته أمه عنده ليق أر في كتابه
شهرين أو ثالثة ،فلم يمكث في بيته سوى ليال معدودة ،وغادر دون أن يقدر أي عاقبة»(.)2
ويسيطر االتجاه الديني المقترن بالعنف على رواية "تماسخت" ،وممثلوه الملقبون
بـ"الوحش" تدرجوا في ممارسة اضطهادهم للشعب بداية من منع المواطنين االطالع على
وسائل اإلعالم خاصة المكتوبة منها ،وحتى قراءة الكتب وتحريم التدخين وتخريب المؤسسات
التربوية «فمن ذا الذي في القطار كله يجرؤ على نشر جريدة بين عينيه ،بل كتابا؟ إنهم
يجلدون المدخنين فما بال القراء في أماكن عمومية ،يمثل في روعه مشهد الثانوية
المخربة .)3(»...إضافة إلى فرض الجلباب على النساء ومنعهن من العمل ودفع الجزية،
( -)1زمن النمرود :ص(.)55-56-51
( -)2ذاك الحنين :ص(.)46
( -)3تماسخت :ص(.)99
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وهذا ما ظهر في حديث المحامية عن زوجها المغتال «لم يكن زوجا فحسب ،ولكن صديقا
ورفيقا ،ذهب في خياره إلى نهايته ولم يستسلم لمساومتهم علي ألرتدي الحجاب األفغاني ثم
ألتخلى عن وظيفتي ،وال لمحاولة ابتزازهم إياه .قالوا له في رسالة ختمها أميرهم :تدفع الجزية
في انتظار أن تحسم الجماعة موقفها منك»( .)1كما شملت سياستهم السيطرة على
المؤسسات الجامعية وكسب أكبر عدد ممكن من الطلبة في صفوفهم عن طريق خداعهم
بخطبهم الوهمية المؤثرة على النفوس «فانهمر السيل الجنوبي يجرف في طريقه هياكل
اللجان الطالبية ويغرق فضاءات نشطائها ملصقات ومعارض واشهارات ،ويحتل إذاعاتها
المحلية لبث أناشيد الحقد والوعيد على أنقاض أغنيات ثورة الخبز والورد الموعود ،يثخنون
ويشردون بقايا رؤوس الشيطان األخرس ،كم يخطبون في الكتائب القادمة من األرياف ومن
األحياء الفقيرة والتي عسكروها في األحياء الجامعية وسلحوها شواقير وسيوفا وخناجر للزناة
وأحماضا محرقة للعاهرات من الطلبة والطالبات.)2(»...
ومن بين األمور التي أعطوها األولوية في سياستهم هي القضاء على رجل األمن،
سواء كان عسكريا أو شرطيا ،ومهما كانت رتبته ،ألنه يشكل خط ار كبي ار عليهم ،فهو من
يحاربهم أينما كانوا «ال تأخذكم رأفة بمن يحمل على رأسه قبعة أو خوذة .قتال اقتلوه ،وولدا
له ال تذروه .حريمه سبي وبناته غنيمة .فأما المسكن فهدما والزرع فحرقا والمنشأة فتدميرا.
إنكم إنما بدم الطاغوت وأتباعه ومتاعهم تتقربون إلى اهلل .وبه تتفحيون لكم ظال يوم القيامة.
واياكم والندم .والتوبة إياكم إياكم .فكل على نيته يوم نشر مبعوث»(.)3
ولم تتوقف دمويتهم عند إبادة رجال األمن بل تعدتها إلى المسؤوليين السياسيين وممثلو
المنظمات المدنية والمثقفون بمختلف أشكالهم ،وحتى المواطنين البسطاء لم يسلموا من
اعتداءاتهم الوحشية «وفي زاوية ما أو شارع أو مقبرة أو ساحة أو مقهى يكز أسنانه منتظ ار
غفلة الضحية ليغرز فيها األنياب والمخالب مجتثا من صدرها القلب يحمله في كفه عربون
( -)1تماسخت :ص(.)56
( -)2المصدر نفسه :ص(.)13
( -)3المصدر نفسه :ص(.)99
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امتثال ألمير ليوقع له صك عبور إلى جنة إله غير رب العالمين»( .)1معتقدين أنهم من
خالل هده األفعال سينالون ثواب اآلخرة ،فما هم سوى فدائيين بأرواحهم لها ،لكن الحقيقة
شي يخطر
معاكسة لذلك فالجرم يسكنهم ورائحة الدم البشري تستهويهم يفعلون من أجلها كل ْ
ببالهم ِ«الوحش...لنا أن نتصوره بما يزرع الرعب في القلب وبما يمكن للحدس أن يركبه
لوجوه بشر ليسوا كالبشر ،وتراهم في زماننا وفضائنا يحضرون مسلحين في زي شرطة أو
درك أو جيش ،أو يصادفون لدى حاجز مرور ،تضورهم رائحة الدم البشري...ال ألم وال دم
يتركون فريستهم منكولة .)2( »...هكذا يبدو فكرهم قائم على العنف وازهاق األرواح في سبيل
وصولهم للحكم ،ليس فقط في الجزائر ،وانما يحلمون بالسيطرة على العالم على حد تعبير
الروائي من بيشار إلى طنجة إلى أوربا بنفس المنهج والطريقة.
وتظهر صورة أتباع هذا التيار في رواية "الموت في وهران" على شاكلة رواية
"تماسخت" إذ كانت بصمتهم واضحة في حالة الضياع التي عرفها المجتمع الجزائري من
خالل نموذجه "هواري" .وكانوا بمختلف مستوياتهم لهم سياسة واحدة تقوم على نكران اآلخر
ومحاولة فرض فكرهم عليه من منطلق تكفيري ،فهذا أستأد الرياضيات "حذيفة الشيخ "يرى
بأن تلميذاته ال يمثلن سوى السفور فمصيرهن جهنم ،كما يؤكد على ضرورة تغيير المنكر
بالقوة «كنت أحس ذلك األستاذ يحمل في صدره نقمة العالم على التلميذات الالئي يخالفن
إرشاداته عن التحجب والكف عن اإلغواء بالماكياج" :الشيطان يأمر بالفسق!" قاذفا حمما
من لسانه البني اللون من أثر مسواك النساء" :أنتن حطب جهنم!" في وجه تالميذ مثلي لم
يعودوا له بكتيبات ،عن ظلمة ما بعد الموت وأسئلة القبر وعذاب الجحيم ،تباع على أرصفة
سوق المدينة الجديدة ،يراقبها أحيانا عند بعضنا .وكان يقتطع من حصة الصباح خمس
دقائق وأحيانا أكثر منها ليذكرنا بمنكر آخر وجب تغييره باليد».

( -)1تماسخت :ص (.)693
( -)2المصدر نفسه :ص (.)694
( -)3الموت في وهران :ص(.)51
- 332 -

()3

وامتد عنف هؤالء إلى التصفية الجسدية للمواطنين وهذا ما تجسد في شخص "معمر
الصفصاف" المنتمي للجماعة اإلسالمية المسلحة والذي أقدم على قتل مدير المدرسة دون
أي مبرر وبدون شفقة «يقينا أن أساسات أبي ،التي اعتقدتها عمدت إيمانه في هذا الوجود،
كانت هشة جدا .انهارت تماما ،عند لحظة تصويبه مسدسه إلى رأس المدير .وأن بدنه كان
تصدع وهو يرى ضحيته يهوي جميال على سؤال" :لماذا تقتلني؟ .وأن روحه أقعدته حيرة
السؤال عند رأس القتيل .وأنه تالشى بتلقيه زخة رشاش في الصدر ،لحظة االشتباك مع فرقة
الروجي ،والد بختة الشرقي».

()1

والرواية فيها إشارة صريحة إلى تبرئة المجندين من الجماعات المسلحة وأن من
يقودونهم هم أناس غرروا بهم واستغلوهم في جمع األموال لصالحهم ،وأن صورتهم ال تختلف
عن المهربين والموظفين الكبار الذين يستغلون مناصبهم في النهب ،ورجال األمن والعدالة
الذين يأخذون الرشاوي «فإني دهشت مما كنت قرأته في تقرير أمني سري باألسماء واألمكنة
وطبيعة المشاريع وأنواع النشاط التجاري ،سربت لي نسخة منه بختة الشرقي...قالت لي:
"أحببت فقط أن أطلعك على جانب واحد من عمليات تبييض المال الوسخ ".كان آتيا من
غنائم الجماعات المسلحة ومن بارونات التهريب على الحدود ومن ابتزاز مسؤولين في األمن
ومن اختالسات الموظفين الكبار ومن رشى المسؤولين في العدالة .وقالت لي إن كثي ار ممن
يتولون في الظاهر التجارة الكبرى والتعامالت ليسوا سوى مسخرين ألشخاص آخرين ذوي
شي عن بعد...من اشتروا ألمك شقة في عمارة بنوا ألنفسهم بدم أمثال أبيك
نفوذ يديرون كل ْ
()2
وضحاياهم قصو ار صارخة البذخ في الضاحيتين الغربية والشرقية.»...

( -)6الموت في وهران :ص()93

( -)5المصدر نفسه :ص()16-11
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هكذا نخلص في النهاية إلى أن أصحاب هذا التوجه في نظر الروائي مثلهم مثل
الرأسماليين االستغالليين فهم يتسترون وراء الدين بغية تغليط الرأي العام ،ويقومون باستغالل
أبناء الشعب بتجنيدهم للدفاع عن مصالحهم السياسية والمادية.

-6أيديولوجيا السلطة الحاكمة:
تبدو أيديولوجيا السلطة الحاكمة في هذه الروايات تسير في اتجاه واحد ،فهي تتدخل
عندما تتأزم األوضاع وتحس بانتقال الصراع إلى مستواها وتصبح طرفا فيه ،ففي رواية
"زمن النمرود "نجدها في بداية األمر كانت في موقف المتفرج على ما يحدث بين "النمرودين
وبني كلبون" ،ال تحاول الميل ألي طرف ألن شعارها الحفاظ على مركزها باستخدام الرعية
«هذا النظام تسانده .يستعملك .في النهاية يرميك نفاية»( .)1وهو ما حصل مع أفراد "ذرية
النمرود" المباركين لالشتراكية الذين تم إيقافهم والزج بهم في السجن بحجة تحريض العمال
وكتابة مقاالت مسيئة لعملية التوظيف بالمصنع «أغلق عليهم الشرطي بشيء من القسوة.
أنت لم تعامل مثلهم .ربما مخالفتهم حقيقية وحساسة .خطيرة .هل تدري؟؟ قد تأتيك فرصة.
كلم هارون .تعرفه .حضرت معه مؤتمر الشبيبة األول .تعرف خصاله .لماذا أدخلوه؟؟ قالها
لك مرة" :.ال شيء أخاف منه ما دمت اعتبر نفسي أسير في طريق الصواب".
مثلك.
المخالفة عنده هي مخالفة سياسـية وأخالقيـة .والـذين يرتكبونهـا كثيـ ار مـا يطلـون غيـر متـابعين.
مثلك.
يعرف هذا كثي ار ما يعاقب من يحاول كشف مرتكبيها.
أنــت .هــل ارتكبــت مخالفــة سياســية؟؟ مــن المــدان؟؟ وهــل نزلــت العقوبــة علــى مســتحقها؟؟ وهــل
القاضي يحكم على نفسه؟؟ كما تقول جدتك».

()2

( -)6زمن النمرود :ص()513
( -)2المصدر نفسه :ص(.)511-633
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وحتــى "ذريــة الــذئاب" الــذين يســيطرون علــى المناصــب الحساســة فــي الواليــة يخشــون
عقــاب الســلطة بســبب إقصــائهم للنمــروديين مــن البلديــة والقســمة ،وهــذا مــا عبــر عنــه "الحــاج
الحرايري" ل ـ "يزيـد" «بسـبب تصـلبنا .كـان يمكـن تجنـب كـل هـذه المشـاكل بإعطـاء أوالد إبـراهيم
مناصــب فــي البلديــة...أنــا مســؤول قبــل كــل شــيء...وهــذا كــالم خطيــر .أنــا مــن جهتــي صــرت
أحس نفسي أدفع الناس للتناحر .أنا خايف من العواقب .القضية أصـبحت سياسـية .ويمكـن؟.
أنـا عنـدي منصـب ومسـؤولية وأوالد وأهـل»...

()1

ألن السـلطة العليـا ال يمكـن أن ترحمـه فحتمــا

سيكون مصيره السجن إن انكشف أمره.
وعشــية اإلعــالن عــن نتــائج االنتخابــات المــزورة ومــا حــدث بفعلهــا بــين "ذريــة الــذئاب"
وذرية النمرود" من عراك أرسلت السلطة قواتها لمحاصـرة المدينـة واعتقـال المتسـببين فـي إثـارة
الفوضى «-الدرك بالكالب فكوا النزاع .ويزيد نقلوه...رأسه مشدود...كان رجال الدرك يجـرون
ف ــي ك ــل اتج ــاه .حاص ــروا جوان ــب المعركـ ـة .فكـ ـوا االش ــتباك نهائي ــا .وف ــي قبض ــتهم أكث ــر م ــن
عش ـرين .ســاقوهم نحــو المركــز .)2(»...وهــذا خوفــا مــن اهت ـزاز صــورتها داخليــا ومــن انتشــار
الفوضى في كل بلديات الوالية ولربما تتعداها إلى واليات أخرى فتفقد هيبتها ومصداقيتها.
وفي رواية "ذاك الحنين" تبدو السلطة متسـامحة مـع الهالليـين الـذين أنهكـوا المؤسسـات
التي تواجـدوا بهـا ،وهـذا الموقـف السـلبي إنمـا كـان نتيجـة انعـدام معارضـة فعليـة تقـف فـي وجـه
أولئك المفسدين ،وتفرض على النظام حتمية التدخل إليقافهم.
وممــا يحســب لهــا تــدخلها للحــد مــن انتشــار المخــدرات وتعــاطي الكحــول والـدعارة ،غيــر
أن ه ــذا الموق ــف ل ــم يس ــتمر ط ــويال «دخل ــت الش ــرطة مرك ــز الح ارس ــة وحولت ــه مقـ ـ ار له ــا لقم ــع
ممارسة الدعارة غير المنظمة وتعاطي المخدرات وبيع المشروبات الكحولية ،غير أن الشـرطة
ما لبثت أن أخلتها بعد المظاهرة الكبـرى التـي حـرض عليهـا فـي الحـي الطبيـب الحديـدي ،كمـا
أورد مخبــرو مصــالح األمــن ،احتجاجــا علــى اإلرزاء الــذي بلغتــه حالــة الســكان...بفعل القــذارة
التي وصـفها الطبيـب الحديـدي بأنهـا تمشـي وتأكـل وتشـرب وتنـام وتالعـب الصـبيان فـي الحـي
( -)1زمن النمرود :ص(.)664
( -)2المصدر نفسه :ص(.)634
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مالعبة الموت ،)1(»...فكان لزاما على أجهزة الدولة االعتنـاء بصـحة المـواطن وذلـك بالتوعيـة
وتـ ــوفير المؤسسـ ــات االستشـ ــفائية .كمـ ــا تظهـ ــر السـ ــلطة غيـ ــر مهتم ـ ـة بتـ ــوفير العمـ ــل والسـ ــكن
للمواطن ،وهذا ما تجلى في صورة "بوحباكة" وغيره ممن ال يمتلكون مأوى.
ويظهر ممثلوها في رواية "تماسخت" في بـاد األمـر غيـر مبـالين بمـا يحـدث ،ويتجلـى
ذلـك فـي المقالـة التــي كتبتهـا "جميلـة" والتــي كانـت بمثابـة رسـالة تطالــب فيهـا رئـيس الجمهوريــة
بضــرورة إضــاءة الشــموع كــل منتصــف ليلــة عيــد الثــورة «...ذات أســبوع نشــر لهــا فــي ركنــه
باســمها دون معرفــة مســبقة بهــا ،رســالة مفتوحــة إلــى رئــيس الجمهوريــة تطالبــه فيهــا كمواطنــة
بإقرار إجبارية إضـاءة الشـموع فـي الشـرفات أو النوافـذ أو أمـام األبـواب كـل منتصـف ليلـة عيـد
الثورة .فبدت له الفكرة كما لغيره في هيئة التحرير نوعـا مـن المحاكمـة ،ولكنـه لـم يت ارجـع لكـون
المطلــب مــن األصــلية بمكــان ،ولــم يتوقــع مســؤوال فــي جهــاز الحــزب يهتــف إلــى الجريــدة ،بــال
مقدمات مبطنا سخريته بتودد األب الروحي.
قمة الوطنية ،هائل! طيب ،واذا صادف أن كانت الليلة عاصفية؟ نضووها بشـمعة حنـاك...نس ــتورد ،آه ،ب ــل نش ــتري مص ــنعا ،األول م ــن نوع ــه ف ــي إفريقي ــا إلنت ــاج ش ــموع يق ــاوم التهابه ــا
االنطفــاء ج ـراء ال ـريح والمــاء»( ،)2وكأنــه لــم يســتوعب مضــمون الرســالة التــي أرادت "جميلــة"
إيصالها والمتمثلة في ضرورة الحفـاظ علـى هـذا الـوطن الغـالي الـذي ضـحى الكثيـر مـن أبنائـه
بأنفسهم في سبيل حريته وهو اليوم أمانة في رقابنا.
كمــا أشــارت الروايــة إلــى عــدم اكت ـراث الســلطة بتطهيــر وتطــوير جهــاز الشــرطة ال ـذي
اقترنت صورته بالفساد «استدعاء من األمن؟ وبعد؟ طز في نـوع مـن الشـرطة تهـ أر رشـوة وسـد
دون جيل جديد يمتاز بالكفاءة والذكاء واالحترافية والوطنية».

()3

ونتيجة تأزم األوضاع لجأ النظام إلى إيهام الشعب بأنـه يقـوم بواجبـه فـي القضـاء علـى
اإلره ــاب وحماي ــة ال ــبالد م ــن بطش ــه «ثبات ــك ال يعم ــد يقين ــي ب ــأن م ــن يالحق ــون دمن ــا ت ــدحرهم
( -)1ذاك الحنين :ص(.)35
( -)2تماسخت :ص(.)96
( -)3المصدر نفسه :ص(.)693
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معركة هنا وأخرى هناك ،تمشيط هذا الجبل ،وتطهير تلك المنطقـة ،إننـا ال نشـرب سـوى كـأس
انتصارية الوهم بأن الـوحش بـرأس واحـدة ،ثـم لنـا أن نتصـوره بمـا يـزرع الرعـب فـي القلـب وبمـا
يمك ــن للح ــدس أن يركب ــه لوج ــوه بش ــر ليسـ ـوا كالبش ــر ،وتـ ـراهم ف ــي زمانن ــا وفض ــائنا يحض ــرون
مسلحين في زي شرطة أو درك أو جيش.»...

()1

ولم ــا كث ــرت جـ ـرائم اإلره ــابيين الت ــي تع ــدت المـ ـواطنين البسـ ـطاء لتط ــال رج ــال األم ــن
والسياسيين تدخلت السلطة بأجهزتها المختلفة للقضاء عليهم ألنها أحست فعال بقـوتهم وبمـدى
خطورتهم ومشروعهم الرامي إلى انتزاع الحكم.
أمــا ف ــي روايــة "الم ــوت فــي وهـ ـران" فتب ــدو الســلطة أكث ــر حزمــا ف ــي التعامــل م ــع أفـ ـراد
الجماعــات المســلحة الــذين تلطخــت أيــديهم بــدماء األبريــاء مثلمــا هــو الحــال مــع والــد "ه ـواري"
الذي لقي حتفه على يد مفتش الشرطة "الروجي" .كما لم تتوان أجهـزة األمـن فـي إلقـاء القـبض
على "هواري" بتهمة قتله ل ـ"حسنية" وايداعـه السـجن ،لكنهـا فـي المقابـل بـدت متعمـدة أو عـاجزة
عن متابعة أصحاب رؤوس األموال غير الشرعية «"أحببت فقط أن أطلعـك علـى جانـب واحـد
مــن عمليــات تبيــيض المــال الوســخ ".كــان آتيــا مــن غنــائم الجماعــات المســلحة ومــن بارونــات
التهريب على الحـدود ومـن ابتـزاز مسـؤولين فـي األمـن ومـن اختالسـات المـوظفين الكبـار ومـن
رش ــى مس ــؤولين ف ــي العدال ــة .وقال ــت ل ــي إن كثيـ ـ ار مم ــن يتول ــون ف ــي الظ ــاهر التج ــارة الكب ــرى
والتعامالت ليسوا سوى مسخرين ألشخاص آخرين ذوي نفوذ يديرون كل شيء عن بعد».

()2

كما تظهر السلطة عاجزة وغير مهتمة بمحاربة الفسـاد األخالقـي وبحـل مشـاكل الفقـراء
خاصة المتعلقة منها بالعمل والسكن وتحسين الظروف المعيشية.
وأخيـ ار يمكــن القــول بــأن الروائــي صــور الســلطة الحاكمــة فــي هــذه الروايــات بعيــدة عــن
الص ـراعات األيديولوجيــة الموجــودة فــي الــبالد ،هــدفها الوحيــد المحافظــة علــى مركزه ـا ويظهــر
ذلــك جليــا فــي تــدخلها عنــد تــأزم الوضــع حتــى تظهــر بصــفة المنقــذ وبالتــالي تـتمكن مــن كســب
الشعب الذي سيمنحها الشرعية حتما.
( -)1الموت في وهران :ص(.)694
( -)2المصدر نفسه :ص(.)16
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-7التوجه الفكري للروائي:
تكش ــف ه ــذه النص ــوص الروائي ــة عل ــى أن مب ــدعها "الحبي ــب الس ــايح" يمي ــل إل ــى تبن ــي
التوجه االشتراكي إذ نجده في "زمن النمرود" يدين سلطة االسـتقالل معتبـ ار إياهـا امتـدادا لحكـم
االستعمار الفرنسي «كولون نصارى خرجوا ،كولون عرب دخلوا .)1(»...وهذا دليـل علـى عـدم
تغيــر حــال الــبالد ،ففــي الماضــي كــان االســتعمار ينهــب خيراتهــا بــالقوة ،وحاضـ ار تســتمر نفــس
السياس ــة تقريب ــا م ــن قب ــل االنته ــازيين ال ــذين يس ــيطرون عل ــى بع ــض م ارك ــز الحك ــم من ــذ فج ــر
االسـ ــتقالل ،وقطـ ــع الطريـ ــق فـ ــي وجـ ــه كـ ــل مـ ــن ال يسـ ــاندهم فـ ــي توجهـ ــاتهم واختيـ ــاراتهم مـ ــن
االنضـمام إلـيهم فــي الحكـم «غيـر المناضــل فـي الحــزب ال يحـق لـه تقلــد مسـؤوليات علــى رأس
المنظمات الجماهيرية»( .)2وهو الطـرح الـذي يرفضـه الروائـي ويدينـه «كـان يجـب أن يفهمونـا.
هذا الحزب حزب أو مملكة .يا التعليمات والتوجيهات شيء .يا العمل شـيء آخـر .)3(».فكـان
مــن المفــروض أن يقــود هــذا الحــزب المجاهــدون والمخلصــون مــن أبنــاء الشــعب ال االنتهــازيين
الذين جنـوا ثمـار االسـتقالل وحرمـوا منهـا أصـحاب الحـق «بنـي الحالليـف...كـل مـن خـدع فـي
الثورة ...قال الحق كل من كسر العاهد بعد االستقالل ها هو اليوم هو بوها».

()4

ويكشف عن مدى تكالب هؤالء على النهب بغية الثراء السريع مـن أجـل إقامـة مشـاريع
خاصة بهم وامـتالك األ ارضـي والعقـارات واإلقامـة فـي قصـور فـاخرة ف ـ «أمـوال الدولـة والشـعب
تسرق قدام ربـي وعبـاده .)5(»...وهـذا مـا يفسـر تمسـكهم بالسـلطة وعـدم التنـازل عنهـا ولـو كـان
ذل ــك بشـ ـراء ال ــذمم أو بتزوي ــر نت ــائج االنتخاب ــات بغي ــة المحافظ ــة عل ــى مص ــالحهم واس ــتم اررية
نفـوذهم ،فرغبـة الشـعب ال تهمهـم .كـل هـذا يفيـد إدانـة الكاتـب للديمقراطيـة الزائفـة التـي يقرونهـا
ق ـ ـوال وي ـ ـدينونها فعـ ــال فـ ـ ـ «صـ ــفتهم صـ ــفة مسـ ــؤولين ،وكالمهـ ــم كـ ــالم ث ـ ـوار ،وأفعـ ــالهم أفعـ ــال

( -)1زمن النمرود :ص(.)92
( -)2المصدر نفسه :ص()61

( -)3المصدر نفسه :ص(.)91
( -)4المصدر نفسه :ص(.)35
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ذياب»( .)1لذلك نجده يربط هذه السلطة باالستعمار ويشـببها بـه ،ويتجلـى ذلـك فـي حديثـه عـن
"الحــاج عــون اهلل" «...وغــدا ياســي "الحــاج عــون اهلل" فــي مــدينتنا تصــبح حكايــة ويقــول عليــك
ناسها عندما تحكي ألوالدها عن أيام االستعمار والقهر :عام "الحاج عـون اهلل" كمـا تقـول عـام
"الب ــون" .ع ــام "مريك ــان" و "اللم ــان" .ع ــام "س ــطيف وقالم ــة" .ن ــاس م ــدينتنا ت ــدخلك ف ــي أرس ــها
وتحكــي عليــك كمــا تحكــي علــى "بيجــار" و" جــورج"...كمــا تحكــي علــى "يوســف الخــاين"»(،)2
ألنه هو وأتباعـه اسـتغلوا نفـوذهم وأميـة الشـعب فـي االسـتحواذ علـى السـلطة وتمريـر مشـاريعهم
الهدامة.
ولكي يتخلص الشعب من هؤالء المفسدين نجد الروائي يدعو الجميع إلـى االتحـاد فيمـا
بينهم وااللتفاف حـول المناضـلين والثـوار الحقيقيـين الـذين يؤمنـون بمبـاد االشـتراكية التـي فـي
نظ ـره «االشــتراكية يلزمهــا حــزب ثــوري .واال تعثــرت التجربــة .الثــورة كمــا البــابور فــي البحــر.
الحزب الثوري هو قايدها».

()3

ومن منطلق قناعته باالشتراكية يأتي دفاعه عن الشيوعيين إذ يعتبـرهم طرفـا فـاعال فـي
اســتقالل الــبالد وبنائهــا فالشــيوعي الملحــد بالنســبة لــه «...ال يكــذب .ال ينــافق .يحــب الخيــر
لجميع النـاس .مـا بينـه وبـين ربـه يتـواله اهلل .البرجـوازي هـو الكـافر .واإلقطـاعي هـو الفاسـق...
هـ ـ ــذه الحقيقـ ـ ــة....فـ ـ ــي حـ ـ ــرب التحريـ ـ ــر ،الشـ ـ ــيوعي مـ ـ ــا خـ ـ ــان مـ ـ ــا بـ ـ ــاع .استشـ ـ ــهد كإخوانـ ـ ــه
المجاهدين»...

(.)4

وعمومــا فــإن "الســايح" فــي روايتــه هــذه حــاول أن يصــور واقعــا تاريخيــا واجتماعيــا ارتــبط
ارتباطـ ــا وثيقـ ــا بفك ـ ـره المسـ ــتمد مـ ــن المواثيـ ــق الرسـ ــمية للدولـ ــة الجزائريـ ــة آنـ ــذاك –السـ ــبعينيات
والثمانينيــات ،-األمــر الــذي فــرض عليــه أن يكــون نصــه هــذا محمــال بانتقــاد الواقــع السياســي
واالجتماعي واالقتصادي للبالد الذي رآه في مجمله بعيدا كـل البعـد عمـا تـم التخطـيط لـه وفـق
( -)1زمن النمرود :ص(.)635
( -)2المصدر نفسه :ص()11

( -)3المصدر نفسه :ص(.)36
( -)4المصدر نفسه :ص(.)59-55
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المنظــور االشــتراكي ف ـ «بعــد ســت عشـرة ســنة مــن الخطــب السياســية والتوجيهــات مــا بقــي أحــد
يجهل سياسة الـبالد ومـا بقـي أحـد يحتـاج إلـى توجيهـات .النـاس فـي حاجـة إلـى حـل مشـاكلها،
واشـ ـراكها ف ــي العم ــل .)1(»...ويك ــون ذل ــك بإبق ــاء الملكي ــة العمومي ــة للمؤسس ــات االقتص ــادية
واألراضي الفالحية وعدم احتكار السلطة من طرف االستغالليين.
أما في رواية "ذاك الحنين" فيتجلـى ميـول الروائـي لالشـتراكية فـي مهاجمتـه لل أرسـماليين
الممثلــين فــي أف ـراد اليــد الهالليــة الــذين نهب ـوا أم ـوال البنــوك فــي شــكل ســلفيات اســتغلوها ألجــل
اللّهــو والتــرف وفــي مشــاريع غيــر التــي تــم االتفــاق عليهــا ،وفــي قضــائهم تمامــا علــى المنــاطق
الفالحيــة ،وانه ــاك كاه ــل الفالح ــين البس ــطاء ،واحتقـ ـار البس ــطاء م ــن المجتم ــع وع ــدم اكتـ ـراثهم
بحالــة الفق ـراء التــي هــم عليهــا .همهــم الوحيــد حصــد كــل مــا هــو موجــود وتحويلــه إلــى خ ـراب
مســتغلين فــي ذلــك ضــعف وجمــود مــن يســيطرون علــيهم « -ضــاعت الرجلــة ،وفقــدت الســيدة
ديار عزها ،وخسرت أشجارها ،ول ّـم عليهـا غبـار القبلـي ،وهجـم علـى فضـائها فلـول مـا صـنعت

تلــك اليــد فبــاد حســنها ،وجميــع تالفيــف ذاكراتهــا تلفــت ،وكــل أغ ارســها تحتحتــت .الغاشــي يــا
سيدتي الغاشي»(.)2
ولــم يتســن لهــم مــا قــاموا بــه إالّ بعــد أن غــدروا برئيســهم الــذي ينســب إليــه كــل مــا كــان
جميال في البالد «ويوم انطعن كروم العوام يا حضار في الظهر بالخنجر الغدار تغيرت حـال
الســهب يســفي القبلــي والغبــار ،صــارت الرجوليــة والجــالل للــذكريات ،وعــاد العشــق
الــبالد وراح ّ

هجـرة والـزواج منتهــى الجنـون بعــد الثالثـين»( .)3ولعــل هـذا الـرئيس مـا هــو إال شـخص "هـواري
بومــدين" الــذي لــم يصــرح باســمه علنيــة وانمــا تــم اإلشــارة إليــه بوســطة تمثالــه الــذي لــم يتعــرض
للتدنيس نظ ار لمكانتـه التـي يتمتـع بهـا فـي قلـوب البسـطاء الـذين يرتـادون "قهـوة الـزلط" فهـم كـل
سبت وأحد يتذكرون عهده الذي وصف بالجميل «الشيء الوحيد الذي ال تهـزه ريـح ولـو كانـت
ريح القبلي ،في البالد هو النصـب الـذي يرتشـق فـي قاعـه ،وفـي قهـوة الـزلط يسـمونه بـالحرفين
( -)1زمن النمرود :ص(.)669
( -)2ذاك الحنين :ص(.)91
( -)3المصدر نفسه :ص(.)95
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أحيانا وينسبونه إلى رئيس سـابق .ومـا مـن أحـد يـذكر أنـه منـذ عشـر سـنين انطفـأت ت ارصـيعه،
وأن إقامته تعود إلى أكثر من عشرين سنة خلت .فإذا هبت نسمات الوجد فأذكت جمر الـزمن
الجميل استعادت الحنينين أيام الحزن ،وفي هـذا سـواء بعـض مـن رواد قهـوة الـزلط ،ومسـاءات
الســبت العطـ ـرة وص ــباحات األح ــد المبهجــة بطلع ــات الربي ــع وألـ ـوان الــورد ف ــي غ ــدوه ورواح ــه،
فيبكـ ـ ـ ــون فـ ـ ـ ــي قلـ ـ ـ ــوبهم زمانـ ـ ـ ــا كانـ ـ ـ ــت السـ ـ ـ ــماء فيـ ـ ـ ــه ال ت ـ ـ ـ ـزال تقـ ـ ـ ــيض الصـ ـ ـ ــيف للعشـ ـ ـ ــق و
العرق...ويهاجرون مجروحين بمواعيـدهم المجهضـة مـع الـذين كـانوا هنـا صـيفا قبـل خريـف ال
ربيع بعده»( .)1متحسرين على زمن لن يعود مجددا بفعل ما لحقهم من الهالليين.
ويظهــر نــزوع "الســايح" لالشــتراكية فــي روايــة "تماســخت" مــن خــالل منحــه بطولتهــا لـ ـ
"كريم" الذي يعلن صراحة في هذا النص علـى أنـه يسـاري «أدخـل السـرية؟ خمسـة عشـر عامـا
مــن عــز عم ـره ســيحها تشــيعا لس ـراب مــن بالغــة أمميــة مرغيــة ،مهدهــدة ،بيانــا وبــديعا،)2(»...
وف ــي حنين ــه إلـ ــى عه ــدها المفقـ ــود م ــن خـ ــالل اس ــترجاعه لصـ ــورة "روس ــيا" رمـ ــز منب ــع الفكـ ــر
االش ــتراكي «...فهن ــاك أكث ــر م ــن واح ــد من ــي يس ــكنني ،ذو العقي ــدة السياس ــية الغال ــة والحش ــمة
الكابحة ،وصاحب الشهامة الريفية والخجل الطفولي ،وها إني وحدي في هذا الطابق تسـحقني
خيبة الحنين إلى دفء أولغا في مسرح البولشوي ،في الساحة الحمراء ،في الطابور إلـى مـزار
إيلــتش ،أمــام النــاقوس العظــيم المهرشــم عنــد أقــدام الكنيســة المحولــة ،تحــت ظــل بوشــكين فــي
فضاء مدينة الكواكب ،بين زخارف أروقة مترو موسكو ،في أجنحة بازار "القوم".»...

()3

كمــا يظهــر نزوع ـه هــذا فــي ذك ـره المتكــرر لشــخص ال ـرئيس ال ارحــل "ه ـواري بومــدين"
المقت ــرن حكم ــه بتبنـ ــي االش ــتراكية ،وأنـ ــه بوفات ــه انته ــى حلـ ــم البن ــاء والتشـ ــييد «...فل ــم يطلـ ــب
الفالحــون المعــدمون وال الخماســون المتهتكــون أي ثــورة .كانــت نــزوة زعــيم غرســت فــي جنــون
المثقفــين ،وحملهــا طلبــة الســبعينات ســف ار مخطوطــا بــالوهم الجميــل ،لــيس أكثــر وال أكبــر ،فلمــا

( -)1ذاك الحنين :ص(.)96
( -)2تماسخت :ص(.)695
( -)3المصدر نفسه :ص(.)699
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مـات الــزعيم كانـت فداحــة العمـر جحــودا وفاجعــة الـوهم ردة»( ،)1فلــم تعـد هنــاك ال جمــاهير وال
اشتراكية.
وأخي ـ ار يتجلــى انحيــازه هــذا فــي "المــوت فــي وه ـران" فــي اختيــاره اســم "ه ـواري" لبطلهــا،
الــذي يحيــل مباشـرة إلــى الـرئيس "هـواري بومــدين" ،وفــي نقــده وفضــحه ألثريــاء الــبالد بمختلــف
توجه ــاتهم وانتم ــاءاتهم ووظ ــائفهم «"أحبب ــت فق ــط أن أطلع ــك عل ــى جان ــب واح ــد م ــن عملي ــات
تبيــيض المــال الوســخ" .كــان آتيــا مــن غنــائم الجماعــات المســلحة مــن بارونــات التهريــب علــى
الحـ ــدود ومـ ــن ابت ـ ـزاز مسـ ــؤولين فـ ــي األمـ ــن ومـ ــن اختالسـ ــات المـ ــوظفين الكبـ ــار ،ومـ ــن رش ـ ـى
مسؤولين في العدالة ،وقالت لي إن كثي ار ممن يتولـون فـي الظـاهر التجـارة الكبـرى والتعـامالت
ليس ـوا ســوى مســخرين ألشــخاص آخ ـرين ذوي نفــوذ يــديرون كــل شــيء عــن بعــد»( ،)2مــن أجــل
حماي ــة مص ــالحهم الخاص ــة .كم ــا يظه ــر أيض ــا ميل ــه االش ــتراكي ف ــي اختي ــار المس ــحوقين م ــن
المجتمع ،أبطاال لروايته هذه –هواري ،وهيبة بوذراع ،حسينة ،عبدقا النقريطو-وتصـويره لحالـة
الفقر والضياع التي يعيشونها.
فــي النهايــة خلصــت إلــى أن "الحبيــب الســايح" ت ارجــع تــدريجيا بعــد "زمــن النمــرود" عــن
الكتابة المفعمة باأليديولوجيا التي يغلب فيها المضمون على الشكل ،متجها إلى اإلبـداع الـذي
يعتمــد علــى اللغــة مثلمــا هــو الحــال فــي "ذاك الحنــين" و"المــوت فــي وه ـران" والــى الكتابــة شــبه
الصــحفية فــي نقــل الواقــع وتصــويره ،لكــن بلغــة مغــايرة مفعمــة بالشــاعرية وبالتعقيــد فــي بعــض
جوانبها كما هو الحال في "تماسخت".

( -)1تماسخت :ص(.)51-63
( -)2الموت في وهران :ص(.)16
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-IIالقيم الفكرية ومقولة الروائي:
-1القيم الفكرية:
فرضت على اإلنسان الجزائري قيما اكتسبها من مجتمعه الموروث الذي تراكمت فيه
القيم إيجابا وسلبا ،وميزته بالسلم والسالم .والجمال اإلنساني بقيمه مستمر في األعمال
اإلبداعية بـ« قدر ما يحتاج إليه اإلنسان المتمتع به بالضبط ،وجمال كل جيل موجود ،ويجب
أن يوجد لهذا الجيل ذاته ،وال يخل منطلقا بهذا االنسجام ،وليس شيئا كريها بالنسبة لحجات
هذا الجيل الجمالية ،أن يذوي مع كل جيل جماله فسيكون لألجيال القادمة جمالها الجديد
الخاص ،وليس هناك ما يجب أن نشكو منه ،وانه ألمر آخر ،بالطبع ،أن ال ينس الجيل
الجديد جمال األجيال السابقة ،والمثل األعلى الجمالي الجديد للمجتمع الجديد ال ينمو ،بهذا
المعنى ،إال على أساس استيعاب كل غنى القيم الجمالية التي اكتشفتها اإلنسانية وأنشأتها
وحفظتها بثقافتها المادية»( ،)1وحتى الروحية خالل السنين التي مرت بها.
وتذهب وجهة النظر االجتماعية إلى أن المبدع هو «الفرد المحترف الذي يقوم بتقديم
عمل إيجابي يكون له أثره في صميم الحياة ،كما تتحدد النظرة إليه باعتباره واقعة إيجابية لها
أهميتها في حياة المجتمع»( ،)2كونها صورة حية لما يحياه ويعيشه في حياته اليومية من
أفعال وتصرفات ووضع اجتماعي يحدد انتماءه الطبقي ،وكذا عقيدته ونمط تفكيره.
كما اعتبر علماء االجتماع المجتمع منبع كل القيم ،فـ «لو أننا حاولنا االرتفاع بمستوى
الفرد ،فلن نبلغ به حدا يمكنه من حرية االنطالق والتعبير عن فردية ذاته ،ولكننا سنحاول
فحسب التوفيق بين أصالته الخاصة ورغبته في االنطالق بعبقريته الفنية ،وبين حاجات
المجتمع الذي يعيش فيه ،وهنا فإن الفن أو النشاط الفني –الذي يفترض فيه حرية الحركة-

( -)1جماعة من األساتذة السوفييت :أسس علم الجمال الماركسي اللينيني( ،ج( ،)5ت) :فؤاد المرعي ،دار الفارابي،
بيروت ،لبنان ،دار الجماهير العربية ،دمشق ،سورية( ،دط) ،)6343( ،ص(.)43

( -)2رواية عبد المنعم عباس :القيم الجمالية ،دراسات في الفن والجمال والقيم االجتماعية ،دار المعرفة الجماعية،
اإلسكندرية( ،دط) ،)6334( ،ص(.)993
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يظل قابعا في ال شعور الفنان ممثال في ضمير ومطالب الجماعة متأهبا للتعبير عن
االتجاهات االجتماعية»( ،)1محاوال كشفها وتعريتها بالتطرق إلى ما هو إيجابي وسلبي فيها.
لقد صنف علماء الجمال القيم وفق السلوك اإلنساني الفردي والجماعي إلى ما هو
سامي ومنحط ،وذلك لكون الفن «يعكس الواقع ويقيمه في آن واحد ،وقيمة الفن الفاعلة،
والمغيرة للمجتمع تتحدد قبل كل شيء بأن الظاهرة الحياتية المعكوسة عكسا صحيحا في
المؤلف الفني تقيم في الوقت ذاته تقييما جماليا معينا ،فالحادثة الواقعية المدركة جماليا في
المؤلف الفني ،تقيم بحكم هذا اإلدراك على أنها ظاهرة إيجابية أو سلبية جماليا».

()2

إن التصوير المتعدد األوجه لإلنسان في تطوره يمكن األدب من التعبير تعبي ار متكامال
عن المثل العليا الجمالية لعصر ما على المستويين اإليجابي والسلبي ،ذلك أنه يرسم نظاما
متشعبا من الصور...فصورة البطل اإليجابي الذي يرينا إياه المؤلف في كل تنوع عالمه
الخارجي والداخلي ،وذات فاعلية اجتماعية ضخمة ،وهي مثال حي على السلوك الحياتي
بالنسبة للقراء ،فهؤالء ال يستطيعون بتجربتهم أن يتأكدوا منها ويجسدوها فيها...إن
التناقضات والنزاعات الحياتية تنعكس في موضوعات المؤلفات األدبية ،أي في النظام
المشخص لألحداث التي تتجلى فيها أخالق األبطال ،ولهذا االنعكاس طابع غير مباشر،
ذلك أنه ترسم في الموضوع مواقف حياته ترقى –كنتيجة-إلى نزاع اجتماعي بوصفها إمكانية
الزمة عنه ،يظهر فيها السلوك اإلنساني النموذجي الخير والطيب الذي يسمو إلى الروعة
والخلود ،كما يظهر فيها السلوك اإلنساني الشرير والبغيض الذي يرقى إلى القبح والدونية
واالنحطاط.

()3

وعلى هذا األساس قمت بتصنيف القيم التي عبر عنها "الحبيب السايح" في رواياته
هذه إلى صنفين األولى سامية تمثلت في (الوطنية ،العدالة ،الحق الكرامة ،الشرف ،الوفاء،
الحب العفيف ،حب العمل ،اإلنسانية) ،والثانية مبتذلة تمثلت في (الظلم ،التجبر ،الخداع،
( -)1رواية عبد المنعم عباس :القيم الجمالية ،ص(.)966
( -)2جماعة من األساتذة السوفييت :أسس علم الجمال الماركسي اللينيني( ،ج ،)5ص()35
( -)3ينظر المرجع نفسه :ص(.)693 ،693
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الجرم ،الدساسة ،الضبابية ،الشوفينية ،فرض الذات ،ونكران الذات األخرى ،العداء للوطن
ومحاولة تدميره).
وتصنيفي هذا جاء من منطلق واقع الصراع الذي عاشته الجزائر في ظل االستقالل،
وما نجم عنه من تراكمات كادت تؤدي بالبالد إلى الهاوية.
ومن المعروف أن التقويم الجمالي للواقع في الفن «مرتبط ارتباطا ال انفصام فيه
بموقف الفنان السياسي واالجتماعي وبنظرته إلى العالم ،ودرجة إدراك الفنان ذاته بتقويمه
الجمالي ليست دليل نضوج فنان ما وحسب ،بل دليل نضوج فن كامل أيضا ،وتصبح درجة
اإلدراك هذه مؤش ار على الفنية الحقيقية في مرحلة تاريخية معينة.»...

()1

ولما كان الروائي في نصوصه هذه غيو ار على وطنه ،فإنه خص السمو إلى من
يدافعون عنه ،وعن القيم التي يتبناها هو شخصيا ،وعلى العكس من ذلك خص كل مظاهر
القبح إلى من يعادونه متأسفا على ضياع حلم االشتراكية الذي أجهض حسب رأيه وهو ما
ألقى بظالله السلبية على الجزائر التي تحولت إلى حلبة للصراع والعنف.
-1-1القيم السامية :إن الشعور والسـامي ينشـأ فـي اإلنسـان حـين «يقـف...بكبريـاء فـي وجـه
القــوى الرهيب ـة حــين يصــطدم بهــا ،هــذه الكبريــاء ال تنشــأ فــي اإلنســان نتيجــة إيمــان صــوفي أو
ديني بعالم آخر ،بـل علـى أسـاس قناعـة داخليـة بـأن اإلنسـان سـيد الطبيعـة ،وخـالق أرفـع القـيم
الموجودة على األرض ،وأنـه يسـخر لنفسـه فـي آخـر األمـر الطبيعـة كلهـا ،وكـل القـوى التـي لـم
يسيطر عليها بعد .وفـي الحيـاة االجتماعيـة تعتبـر سـامية األشـياء واألعمـال التـي تنطـوي علـى
أهمية اجتماعية واسعة جدا ،والتي تؤثر بجوهرها تأثي ار مباشـ ار علـى مجـرى التطـور التـاريخي،
وتكون ذات أهمية شعبية أو إنسانية شاملة ،وتلعب دو ار تاريخيـا عالميـا ،تـؤثر تـأثي ار اجتماعيـا
على حياة عدد من األجيال المقبلة».

()2

وتزخ ــر ه ــذه الرواي ــات بالعدي ــد م ــن الق ــيم النبيل ــة يتق ــدمها ق ــول الح ــق والجه ــر ب ــه دون
اكت ـراث بمــا ينجــر مــن و ارئــه ،ففــي روايــة "زمــن النمــرود" نجــد "ولــد ربيع ـة" يواجــه "يزيــد" بــدون
( -)1جماعة من األساتذة السوفييت :أسس علم الجمال الماركسي اللينيني( ،ج ، )5ص()39
( -)2المرجع نفسه :ص(.)33
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خوف معلنا أمامه بـأن الحـزب حولـه هـو وأتباعـه إلـى مملكـة ال يحـق لغيـرهم ممارسـة نضـالهم
داخلــه «...الحــزب كونــت منــه مملكــة ،غلقــتم أبوابــه فــي وجــه المخلصــين...هــذا الحــزب هــو
حزب المجاهدين والفدائيين والمسبلين .حزب الشـهداء وأمهـاتهم وآبـائهم واخوانهم...كيـف تقـول
غدوة يوم القيامة ،إذا قاموا وحاسبوك؟؟ أمثالك في الثورة كان الكالم معهم زيادة.»...

()1

وتعد المقالة التي كتبها "هـارون" ضـد "يزيـد" وابـن عمـه رئـيس البلديـة "الحـاج المـزرقط"
تحــديا فــي اإلعــالء مــن شــأن الحــق وازهــاق باطــل المفســدين ،فهمــه الوحيــد هــو إظهــار الحقيقــة
التــي حــاول أف ـراد "ذريــة الــذئاب" إخفاءهــا عــن العمــال والنــاس عامــة «آه ،هــي ليلــة عــرس...
برحــت ضــد واحــد؟؟ عـايرت؟؟ (الشــاف) ليلتهــا أكلنــي خــزرة عينيــه كانــت ناقمــة علــي ...ويزيــد
كان جنبه .ربما كذبوا علي.
آه .هــي .المقالــة .وبعــد؟؟؟ قلتهــا :المراقبــة منعدمــة .وبعــد؟؟ ال يزيــد قــايم بواجبــه وال ابــن عمــه
رئيس البلدية...قدام (الشاف) قايلها».

()2

وعلى شـاكلة "هـارون" نجـد صـديقه "أمـين" يفضـح السياسـة المنتهجـة فـي تسـيير شـؤون
مصــنع الــورق ،التــي يــرى فيهــا ظلمــا واجحافــا فــي حــق العمــال الــذين منعـوا مــن ممارســة نشــاط
عملهــم بحريــة بفعــل الضــغط المفــروض علــيهم مــن طــرف إدارة مصــنع الــورق «نطقــت باســم
المئــات...كــم واحــد مــنهم تهطــر فــي حــديثك" .الــدبرة الكبي ـرة ،هــا هــي :شــركة أجنبيــة متعــددة
جنســيات ال نراقبهــا .تنشــط كمــا شــاءت .ومتــى شــاءت .عمالؤهــا وجــدوا الج ـو فارغــا .نــاوروا.
ونــاوروا .أخــروا اإلنجــاز .ارتفعــت التكــاليف المالييــر .مــن المســؤول؟؟ شــركة فــي بلــدنا تمنــع
العمــال مــن اكتســاب الخب ـرة...عمالؤهــا يمنعــون العمــال مــن دخــول م اركــز الوحــدات .وم اركــز
األم ــن...م ــن المس ــؤول ع ــن تخري ــب البس ــاط المتحرك ــة؟؟ العم ــال...؟ ال .ثماني ــة م ــن عم ــالء
الشركة األجنبية أثبتت إدانتهم .طردوا الفضل يعود ليقظة العمال"...

( -)1زمن النمرود :ص(.)93
( -)2المصدر نفسه :ص(.)699
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المــدير وبعــض أعوانــه كــانوا يســجلون .هــل كنــت تــدري .والعمــال كــانوا ينصــتون .كنــت تعلــم.
وأضفت "ال مراقبة .ال تحكم في التسيير .وال مجلس عمال ديمقراطي"».

()1

ويظه ــر ق ــول الح ــق ف ــي رواي ــة "ذاك الحن ــين" ف ــي اتخ ــاذ "خليف ــة الم ــداح" م ــن "بالص ــة
الحيـرة" تحديــدا "ســوق الخــردة" مكانــا لــه لفضــح الهالليــين متخــذا مــن بطــل قصصــه "بوحباكــة"
ـز لإلنسـ ــان الـ ــذي ال يخـ ــش أحـ ــدا فـ ــي توعيـ ــة النـ ــاس وكتابـ ــة مقاالتـ ــه الجريئـ ــة المناهضـ ــة
رمـ ـ ا
للمفسدين انطالقا من مكانه المفضل المسمى بـ "قهوة الزلط" «قبـل سـنين كـان ...يبهـت الـذين
يــدعون تضــلعا فــي تس ـريب الشــائعة...وفــي المقالــة التــي دبجهــا إلــى الجريــدة الجهويــة بعــد أن
خــط مســودتها فــي قهــوة ال ـزلط وجــد أغــرب النــزوات وألــذها...حتــى ولــو خلطــت و ازرة التجــارة
القهــوة المســتوردة مــن الدرجــة الثالثــة...قبلــي الــبالد يحــرق األخضــر ويأكــل اليــابس ،وكثيــر مــن
أصحاب المداجن يصلي النوافل ويدعو بكرة وأصيال كيال تنـزل قطـرة كـي يبيـع المـوالين غـذاء
دجاجــه .وأمــا القــروض التــي قــدمها البنــك...للفالحــين والفالحــين المزعــومين فإنهــا ســحبت نقــدا
في شكاير السـيمة وفـي الـزوادات والغـ اررات والقفـاف...فاسـتثمرت فـي مشـاريع تجاريـة طفيليـة،
وشـ ـريت به ــا مس ــاكن ج ــاهزة وس ــيارات "م ــازدة باش ــي" وحول ــت إل ــى عم ــالت بنس ــب مخجل ــة،
وقطعت بها تذاكر إلى أستراليا بحثا عن المجد والمال...وأقيمت بها األعراس.»...

()2

أما في رواية "تماسخت" فتتجلى هذه القيمـة فـي التضـحية بـالنفس مقابـل عـدم السـكوت
حول ما يقترفه اإلرهاب من جرائم وحشية ،وهذا ما تجسد في شـخص الشـاعر «قالهـا الشـاعر
فـ ــدفع دمـ ــه ثمنـ ــا لهـ ــا :إن قلـ ــت مـ ــت ،وان صـ ــمت مـ ــت فقـ ــل إذا ومـ ــت»( .)3وبسـ ــبب فضـ ــح
المسـؤولين بمـا يقومـون بـه مــن أعمـال تعسـفية تعـرض "كـريم" للســجن بتهمـة كتابـة مقـال جــارح
«فيوم فضحته عاطفتـه الهشـة نكـده عمـر عنـد بـاب السـجن حيـث انتظـره يخـرج منـه بعـد شـهر
بتهمة نشر ما اعتبرته العدالة قذفا في حق مسؤول سام في الحزب.»...

()4

( -)1زمن النمرود :ص(.)614

( -)2ذاك الحنين :ص(.)51-59
( -)3تماسخت :ص(.)651
( -)4المصدر نفسه :ص(.)93
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وكانت مهنة الصحافة السبب الرئيسي في مقتل "عمر" وقرار "كريم" بالرحيل ألنهما لـم
يرضــيا بمــا يحــدث وقامــا بعــرض الواقــع كمــا هــو عليــه «ال يــذكر أنــه ســخر يومــا ،كمــا بعــض
زمالئه بتلك العبثية ،من مهنة الموت كما صاروا ينعتونهـا ،منـذ اغتيـال أول زميـل لهـم ،وكـان
ي ــزعم أن ــه أول م ــن نح ــت له ــا اس ــم المهحن ــة...الت ــي ال يع ــوض عنه ــا غيـ ـر الش ــعور بمقاس ــمة
اآلخـرين هلعــك وغضـبك ،واإلحســاس بـأنهم هــم الـذين يتحــدثون بلسـانك ،مثلمــا سـخر مــن ذاتــه
إذ غادر المكتب العنا اليوم الذي وطئت فيه قدماه مدرج كلية الصحافة.»...

()1

وفــي تــونس كــان لـ ـ "ك ـريم" موقف ـا مشــرفا اتجــاه بلــده الج ازئــر إذ رفــض تزويــر الحقــائق
المتعلقة بعدم اهتمام السلطة الجزائرية بالقومية العربية مؤكدا لرئيس الجمعية الثقافية التونسـية
بــأن هــذا نكـران للحقيقــة وتزييفــا لهــا ،فلــم يقــدم حســب أريــه أي «...زعــيم أو نظــام علــى بعــض
هــذه التضــحية :استشــهاد ج ازئ ـريين مــن الجــيش ال ـوطني علــى أرض مصــر وفلســطين ،توقيــع
ال ــزعيم ص ــكا عل ــى بي ــاض للس ــوفيات ف ــي ح ــرب رمض ــان إلم ــداد الجبه ــة القومي ــة باألس ــلحة
المتطورة ،وردع الرئيس زعيم مصر المغتال عن محاولته االعتداء على ليبيا؟.»...

()2

ويتجلى قول الحق في رواية "الموت في وهران" في اعتراف "هواري" بأنه فكر فـي قتـل
مستشــار المتوســطة لحقــده عليــه واســتف اززه لــه «وانــي لفكــرت فعــال فــي طعــن مستشــارها العــام
الحقــود وأنــا أقلـب فــي مطبخنــا ســكينا ،كنــت حملتــه فــي محفظتــي ،غــداة محاولتــه معــاقبتي فــي
مكتبــه فحمي ــت بس ــاعدي وجه ــي م ــن لكمت ــه ،م ــن غيــر أن اهت ــز .ل ــم أكـ ـن ت ــأخرت فع ــال ع ــن
الدخول .إنما كانت الغيرة قتلته أن يراني مـع بختـة الشـرقي نتحـدث ونضـحك .)3(»...كمـا أقـر
بأنه كان يخشى مقابلة أسرة مدير مدرسته الذي قتله والده ظلما على حد تعبيـره «فبـأي شـعور
كنــت ســأواجه أحــدهم ،بنتــا كــان أو ولــدا؟ وان لقيــتهم ،فبــأي مالمــح؟ مــا الــذي كنــت ســأقوله؟
أطلــي جســدي بطــين الفجيعــة وأصــرح" :أبــي ظــالم!" فكــذلك همســتها لبختــة الشــرقي ،مســكونا
بصورة يتم أبنـاء مـدير مدرسـتي بترمـل أمهـم .فـإنهم ،كـانوا لحظتهـا ،تظـاهروا فـي ذهنـي فعـال.
( -)1تماسخت :ص(.)4
( -)2المصدر نفسه :ص(.)564
( -)3الموت في وهران :ص(.)51-59
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لــم أتخــيلهم فحســب ،أريــتهم ثالثــة :ولــدين وبنتــا علــى مائــدة الغــداء اســتبطأوا ،مثــل أمهــم ،عــودة
أبـيهم! أمـي أنـا كانـت ،لمـا نقلـت إليهـا النبـأ ضـمتني إلـى صـدرها علـى شـهقة»( .)1أمـا الحقيقـة
المـرة التـي أدلــت بهـا "بختــة الشـرقي" ل ـ "هـواري" فتتعلـق بمصــدر تبيـيض األمـوال وبمـن اشــتروا
لوالدتـه الشـقة «"أحببـت فقـط أن أطلعـك علـى جانــب واحـد مـن تبيـيض المـال الوسـخ" كـان آتيــا
مـن غنـائم الجماعــات المسـلحة ومـن بارونــات التهريـب علــى الحـدود ومـن ابتـزاز مسـؤولين فــي
األمن ومن اختالسات الموظفين الكبـار ومـن رشـى مسـؤولين فـي العدالـة .وقالـت لـي إن كثيـ ار
ممــن يتولــون فــي الظــاهر التجــارة الكبــرى والتعــامالت ليس ـوا ســوى مســخرين ألشــخاص آخ ـرين
ذوي نفــوذ يــديرون كــل شــيء عــن بعــد...مـن اشــتروا ألمــك شــقة فــي عمــارة بنـوا ألنفســهم ،بــدم
أمثال أبيك وضحاياهم ،قصو ار صارخة البذخ.»...

()2

كما تشترك هـذه الروايـات فـي مـنح أبطالهـا صـفة األنفـة والحفـاظ علـى كرامتهـا فهـي ال
تســمح أن ت ــداس شخص ــيتها وته ــان ،فف ــي رواي ــة "زم ــن النم ــرود" نج ــد "ه ــارون" ي ــرفض إهان ــة
الدركي له معتب ار ذلك ظلما وأنه بإمكانه الرد عليه «إيه .يـا "هـارون" .هـا أنـت اآلن تصـفع...
المخاط طار من منخرك .ماذا تفعل؟ تقوم وتـدافع عـن نفسـك؟؟ دركيـان مـن و ارئـك و(الشـاف)
أمامك-نهايتك-ان حاولت-تعرفها .المحاكمة ثم السجن .ماذا تفعل؟؟...
بادله نفس النظرة .تحداه ،أنت كذلك .أغرس عينيك خنجرين في عينيـه .كلمـه بهمـا...قـل لـه:
أهنتن ــي .ق ــل ل ــه :لـ ـوال ه ــذا المق ــر...لـ ـوال ه ــذه البدل ــة الخضـ ـراء لس ــحقتك...أب ــدا ه ــذه اإلهان ــة
العظمى .واجه المحنة بشجاعة الرجال.»...

()3

أمــا فــي روايــة "ذاك الحنــين" فتتجلــى هــذه الصــفة فــي موقــف "بوحباكــة" مــن مــن كــانوا
يرتــادون "قهــوة الـزلط" الــذين أصــبحوا ال يعيرونــه أدنــى اهتمــام إذ أصــبحوا يتوهمــون علــى أنهــم
يفقهــون كــل شــيء ،مفضــال بــذلك اعت ـزالهم «قبــل ســنين كــان مهيــأ لــه أن يــتكهن ويتوقــع وأن
يبهت الذين يدعون تضلعا في تسريب الشائعة وترويجها .أما وقـد اخـتلط التنجيمـي بالرياضـي
( -)1الموت في وهران :ص(.)613
( -)2المصدر نفسه :ص(.)16
( -)3زمن النمرود :ص(.)699-696
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بالسياسـي بــاألخالقي فـي قهــوة الـزلط فقــد عاهـد أال يضــع قـدما فــي قهـوة»( .)1كمــا تحضـر فــي
هــذه الروايــة صــورة "مالحــة" الــذي رفــض أخــذ مبلــغ المــال مــن الســيدة التــي طلبــت منــه االبتعــاد
عن سـائق الج ارفـة الـذي يريـد تـدمير الحـوض «ولمـا كـان مالحـة يحـاول نـزول األدراج المؤديـة
إلى الحوض وقفت أمامه امـرأة تمنعـه أن يتقـدم كـيال يتـدحرج فيكسـر ،فرفـع أرسـه إليهـا ،ولـيس
أي نـز ألي دمــع فـي عينيــه الغـائرتين غيــر الغــبن ،فأخرجـت يــدها مـن تحــت لحافهـا تضــع فــي
يده ورقة نقدية ليشع االنصعاق في عينيه...فما شكر وال نبس...وبكى فما عزاه أحد».

()2

وف ــي رواي ــة "تماس ــخت" يعل ــن "كـ ـريم" ب ــأن الج ازئ ــري ال يه ــان وال ي ــذل وأن الم ــوت ف ــي
حضــن وطنــه برصــاص أو خنجــر اإلرهــابيين أحســن مــن أن تــداس شخصــيته «المــوت علــى
صدر الوطن أكرم من حياة بال كرامة ،ألن طلب النجاة بأي ثمن مذلة».

()3

ويظهــر "ه ـواري" فــي روايــة "المــوت فــي وه ـران" بمظهــر اإلنســان الــذي ال يغريــه المــال
وذلك عندما عرض عليه "عاشور بونعايم" وظيفة عنده مقدما لـه تسـبيقا قبـل أن يباشـر عملـه،
مدركا أن ذلك كان مواساة ومساومة عما لحق بأمه «لـم "تجنبـي!" ،هكـذا نطقهـا برجـاء .وقـام.
فقمــت .ومــن خلــف مكتبــه نظــر إلــي ،أواجهــه فــارغ الوجــه مــن أي إجابــة .فتبســم .ومــن درج،
أخ ــرج دفت ــر ش ــيكات فتح ــه .وتن ــاول قلم ــا فوض ــع باألرق ــام ،نص ــف مط ــأطئ ،مبلغ ــا ث ــم كتب ــه
بــالحروف يســا ار نحــو يمــين وأمضــى واســتقام ومــده لــي" :منحــة وفــاة المرحومــة ومخلفــات أيــام
عطلهــا .أضــف ،اســمك فقــط" .فأدخلــت يــدي" جيبــي جــاكيتتي" :ربمــا أخذتــه يــوم أع ـود إلي ـك
بجواب"».

()4

وامتــداد للك ارمــة يــأتي الحفــاظ علــى الشــرف كأحــد أهــم المقومــات األساســية لشخصــية
الم ـرأة الجزائريــة العفيفــة التــي تــؤمن بالــدفاع عــن أنوثتهــا حتــى تظفــر بــالزواج مســتقبال ،وحتــى
تصــون عرضــها وتســكت األفـواه المؤذيــة لهــا وألسـرتها ،ففــي روايــة "زمــن النمــرود" نجــد "زينــب"
( -)1ذاك الحنين :ص(.)59

( -)2المصدر نفسه :ص(.)31

( -)3تماسخت :ص(.)511
( -)4الموت في وهران :ص(.)614
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ترفض وتقاوم محاولة اإليقاع بها من طرف "يزيـد" «-أنـت تهتـرف يـا سـي "يزيـد"...مـاراك فـي
حالك...يرحم الوالدين...كـن كمـا الرجـل...يسـاوي كلمـة .آه .بعـد علـي...أنـت حلـوف .آه بعـد.
واهلل ولو تقتلني...أنت شماتة»(.)1
أمــا فــي روايــة "ذاك الحنــين" فتتجلــى هــذه القيمــة مــن خــالل انتقــام "ميمونــة" مــن "رأس
الثعلب" الذي حاول اغتصـابها وذلـك بتـدبير كمـين لـه يمكنهـا مـن الـتخلص منـه نهائيـا «كانـت
نســجت لــه الشــبكة عنــد ام ـرأة فــي الحــي تخــون زوجهــا ،وكانــت ميمونــة تحتقــر الم ـرأة الخائنــة
طمعا في المال ،ورتبت لـه المسـألة مـع فـم العـود دون أن يـدري ،رابطـة الخـيط مـع زوج المـرأة
بواسطة صافو التي أخبرته أن زوجته تفعلها في غيابه فتظاهر بالسفر ،ولما كان المساء قفـز
مــن خلــف الحــوش علــى الســطح وانتظــر إلــى أن فتحــت البــاب وأدخلــت رأس الثعلــب الــذي فــي
أول ـ ــى نظـ ـ ـرة ل ـ ــه إل ـ ــى أعل ـ ــى رأى الم ـ ــوت ين ـ ــزل عل ـ ــى أرس ـ ــه س ـ ــاطو ار فالق ـ ــا ،فم ـ ــا تح ـ ــرك وال
صرخ.)2(»...
كمــا أشــارت روايــة "تماســخت" إلــى هــذه الصــفة األخالقيــة الســامية التــي تميــز الم ـرأة
الجزائريــة وذلــك مــن خــالل استحضــار "ك ـريم" لصــورة أختــه أيــام الثــورة «...وال أختــي الكبــرى
ذبحـ ــت ألنهـ ــا رفضـ ــت دون موتهـ ــا مسـ ــاومة علـ ــى عرضـ ــها مـ ــن مسـ ــؤول تنظـ ــيم الجبهـ ــة فـ ــي
الناحية»(.)3
وفــي روايــة "المــوت فــي وهـران" لــم يــتمكن "عبــد الجبــار معمــوري" مــن "حســنية" إال عــن
طريــق خــداعها وتعنيفهــا «وبعــد أيــام جاءهــا ملتحيــا ،مظه ـ ار لهــا أنــه تــاب والتــزم...كــان يفتــي
لهــافي أنــه يجــب علــى المـرأة طاعــة الرجــل لدرجــة أن ال تصــوم إن هــو لــم يــرخص لهــا بــذلك.
وف ــي أن الض ــرب مب ــاح لتأديبه ــا إن ل ــم تقب ــل أن يحرثه ــا إن أراد وأينم ــا ش ــاء وكيفم ــا نـ ـ از ل ــه.
ووعدها بأنه سـيراجع شـرطه .ودعاهـا إلـى أن ترافقـه لتـرى حيـث سـيقيمان بعـد عرسـهما ،وكـان

( -)1زمن النمرود :ص(.)619-616
( -)2ذاك الحنين :ص(.)669
( -)3تماسخت :ص(.)99
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البيــت ألحــد أقاربــه الغــائبين .فثمــة انقــض عليهــا فعاركتــه...إلــى أن خــارت»...

()1

مستســلمة

بسبب عدم امتالكها القوة الكافية لمقاومته.
ولما كانت المرأة شريفة موسومة بجميع صـفات الحيـاء والكبريـاء ،كـان الرجـل بالمقابـل
وفيا لحبها صادقا في عاطفته اتجاهها ،فهذا "كروم" في رواية "زمن النمـرود" ،وهـو أحـد أتبـاع
"هــارون" يصــف شــدة حبــه وتعلقــه بمحبوبتــه "ميمونــة" علــى الــرغم مــن زواجهــا «-ال أنــا ربــي
خلقني وفي صدري قليب شاعلة فيه النار "ميمونة" ،الحديث عليها قياس...الشهر الـداخل ،يـا
خويــا "هــارون" ،عرســها زوجهــا حاســده إلــى يــوم القيامــة عــاله ربــي يحرمنــي منهــا ومــن شــبابها
وزينها .عاله؟؟؟ يلعنك يا زمان .في عقايبي تركبني غضه...
آه يـا "إبـراهيم" خويـا .هــذه حالــة المسـكين ...العاشــق مكتـب قــدام صــاحب المـال...أنــا مهمــوم.
أنا حزين .وفي صدري حرقة...أتبعها أنتقل للعمل من أجلها ،إلـى سـعيدة ،أقـف لهـا عنـد بـاب
الحمام...ما قدرت على صبرها .وكيف أنساها؟؟».

()2

وتظهر عاطفة الحب العفيف في رواية "ذاك الحنين" في العديد من مقاطعها أهمها مـا
عبر عن تعلق "بوحباكة" بـ "علجيـة" التـي لـم تسـأله عـن أي شـيء يتعلـق بـه فهـي تحبـه لذاتـه،
وهذا ما جعله يميل إليها «كان بوحباكة الوحيد من حمل إليه في القلب ودا لشخصـه الملكـوم،
وكانت علجية وحيدة امرأة نبيلة لم ينفذ ألنوثتها نسغ يحييـه ،يسـتكنه فيهـا سـر حبيبـة لـم تسـأله
يومــا اســما أو مــاال أو زمنــا .ال أم وال أخــت ،وال مــوطن لظــل ،وال شــارع للتــذكار ،وال خــل وال
نديم وال قريب لساعات الدمار ،وال لغة كلماتها من محار.
أنا وأنت قطعنا من شجرة مـن طـين»( .)3هـذا الموقـف مـن "علجيـة" اتجاهـه جعـل منـه يحبهـاأكثر لدرجة الجنون ،إذ أنه صار يكتب لها الرسائل حتى على الجدران «ما تكون غير واحـدة
يعش ـقها يجــي صــباح األحــد مــع خــيط الظــالم األخيــر ويكتــب لهــا بريــة ،ويــوم هــدموا الكنيســة

( -)1الموت في وهران :ص(.)46
( -)2زمن النمرود :ص(.)659-655-656-651
( -)3ذاك الحنين :ص(.)69-65
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ونهبوا حجارتها ،صار يكتب لها على حـايط التيـاتر البحـري ،طريقهـا مـن ثمـة تمـر ،وبوحباكـة
وراء الوادي يسكن».

()1

كمــا نجــد " "ك ـريم" فــي روايــة "تماســخت" يحــن إلــى حبــه األول رغــم مــرور زمــن طويــل
علــى ذلـك وعلــى أن هــذه الفتــاة صــارت زوجــة لغيـره إال أن حبهــا مــازال مغروســا فــي قلبــه إلــى
اآلن «ولكــن خيـرة كانــت رحلــت لتتــزوج تــاج ار مــن وهـران .لــم يغصــهما تلــف الــدهر بــرغم زخــم
حاضر كابس على المائدة ،ألن تيار الحنين كان جارفا»( .)2واضافة إلى "خيرة" التـي لـم تمـح
مــن ذاكرتــه ،فقــد تركــت فتــاة أخــرى اســمها "شــهلة" بصــمتها فــي قلبــه خاصــة بعــد فراقهــا لــه إذ
أحس بوحدة مؤلمة «يا غبرتك يا شهلة ،لـن يكـون لـي بعـدك غيـر الوجـع فـأمهليني كيمـا أحفـر
عن خارطة وطن في تريبة قهري تكونين أنت تضاريسه».

()3

وتأخذ عالقة "هواري" بـ "بختة الشرقي" في رواية "الموت في وهران" صورة مغـايرة عـن
الروايات األخرى ،فهذه الفتاة تمثل بالنسبة له الصـديقة واألم والحبيبـة حتـى صـارت كـل شـيء
فــي حياتــه بعــد وفــاة والدتــه «كنــت قمــت ،إثــر معــاودة الــدق علــى بــابي أشــد إلحاحــا" :نع ــم،
لحظة!"
سمعت صوتها" :افتح!"
مثل طيف مسحور مألت العتبة" :يا إلهي! أنت فعال!"...
ناديتها من خلف دمعي" :بختة ،صديقتي!"
أجهشت" :هواري! ماتبكيش".
ْ

ضغطت خدها إلى صدري" :أنت أميمتي"...
ُ

فأمسكت بمعصميتها"...أنت دفئي .أنت.»"!...

()4

( -)1ذاك الحنين :ص(.)65
( -)2تماسخت :ص()61

( -)3المصدر نفسه :ص(.)566
( -)4الموت في وهران :ص(.)61-3
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ومــن الجوانــب اإلنســانية األخــرى التــي تشــترك فيهــا هــذه النصــوص التضــامن واألخــوة
ويظهــر ذلــك جليــا فــي روايــة "زمــن النمــرود" فــي اإلخــالص لمناضــلي الحــزب والوقــوف إلــى
جانبهم في محنتهم وعدم التخلي عنهم ،وهذا الموقف مثله "هارون" عندما طلـب مـن أصـدقائه
مســاندة "يمينــة" بعــدما تــم إقصــائها مــن االتحــاد النســوي ونقلهــا مــن مكــان عملهــا «يمينــة كانــت
من أنشط البنات في "بـالول" كمـا "زينـب" .كـل واحـد مـنكم يعرفهـا .أيـام التطـوع تتصـل بالنسـاء
في الدواوير في البرد وفي الحر تشرح وتعالج .عملها فـي المستوصـف مـا عليـه غبار...نوحـد
موقفنا ونقف معها .صديقتنا ما نفرط فيها».

()1

ولــم يقتص ـر تضــامن أف ـراد "ذريــة النمــرود" فيمــا بيــنهم ،بــل تعــداه إلــى الوقــوف بجانــب
العمال البسطاء ،فـ "أمين" الطالب الجامعي الذي دوما مـا كـان يحلـم ويأمـل بالـدفاع عـنهم ،لـم
يتــردد ولــو لحظــة فــور تعيينــه بمصــنع الــورق فــي الوقــوف إلــى جــانبهم وتطبيــق مبادئــه الداعيــة
للنضــال مــن أجــل حقــوق العمــال «هــا أنــت يــا "أمــين" .يــوم دخلــت المصــنع عــامال –إطــارا...
شيء واحـد كنـت تحلـم بـه .أن تكـون إلـى جانـب العمـال .هـا هـي سـنة مـرت علـى ذلـك .بـدأت
تعرفهم .درست كثي ار حول االشتراكية والرأسمالية .والصراع الطبقـي .الكتـب والنظريـات وحـدها
ال تكفــي .اقتنعــت بهــذا .أردت أن تمــارس .أن تقــرن النظــري بــالعملي .آمنــت أن العلــم إضــافة
نوعية .واقتنعت أن واقع بلـدك يختلـف .نـاهض كـل مـن يحـاول سـحب التجـارب األخـرى .أنـت
وأمثالك يتهمونكم بالعمالة؟ إن الحقيقة جلى من الشمس والمبدأ أعلى حقيقة»( ،)2يفرض علـى
اإلنســان الوقــوف مــع أصــحاب الحــق وعــدم تــركهم فريســة لالســتغالليين واالنتهــازيين مــن "ذريــة
الـذئاب" ،وهـذا مــا عبـر عنـه المجاهــد "المسـعودي" لكاتــب القسـمة "ولـد ربيعـة" «-حقيقـة .حالــة
صــعيبة ومعقــدة .يلزمهــا الفهــم .والفهــم التــام يجــيء مــن التنظــيم .والتنظــيم نــاقص .ألن الجهــل
فــي الصــدور –كمــا الكركــاز-فــي الــزرع نابــت...النــاس هنــا مــا تقـ أر مــا تكتــب .إال القليــل .هــذه
حالـ ـ ــة صـ ـ ــعبة...سـ ـ ــهل علـ ـ ــى "الح اريـ ـ ــري" وأمثالـ ـ ــه تغلـ ـ ــيط النـ ـ ــاس والكـ ـ ــذب علـ ـ ــيهم الصـ ـ ــباح
والعشية...وطول الوقت ،وتبقى الحقيقـة غايبـة .قليـل مـن يجـدها...هـا هـو أنـت .أفـرض نفسـك
( -)1زمن النمرود :ص(.)661
( -)2المصدر نفسه :ص(.)619
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مــا تعلمــت .هــل كنــت تقــدر علــى "يزيــد" وأمثالــه؟؟ قــوة "يزيــد" فــي أميــة المناضــلين وأنــت فــي
حلقومه علقة .لو قدر عليك كان طحنك».

()1

ومــن الصــور األخــرى التــي تعبــر عــن التضــامن واالتحــاد وح ـب الخيــر لرخــر والــدفاع
عن المسحوقين ما جاء في رد "المسعودي" على "ولد ربيعة" الـذي أبكتـه الحسـرة نتيجـة مـا آل
إليه وضع "مزرعة بلخير" بسبب االستغالليين الذين استفادوا مـن ثمـار االسـتقالل دون غيـرهم
من أبناء الشعب ،مؤكدا له على ضرورة الوقوف مع الضـعفاء والـدفاع عـنهم «-ياولـد "ربيعـة"
يا خويا .همك هـو همـي .ومثلنـا أعطـى ربـي .الخيـر فـي كـل مكـان موجـود...قلبـك كمـا قلبـي،
ح ـ ــام .لك ـ ــن نح ـ ــب الخي ـ ــر للن ـ ــاس .نح ـ ــن وأمثالن ـ ــا موج ـ ــودون ونبق ـ ــى م ـ ــادام الم ـ ــرض والقه ـ ــر
والجوع.»...

()2

ويتجلــى هــذا النــوع مــن القــيم فــي روايــة "ذاك الحنــين" فــي اتخــاذ "بوحباكــة" مــن "قهــوة
الـزلط" مكانــا لنشــر شــائعاته وديباجــة مقاالتــه حــول الهالليــين كتعبيــر منــه عــن وقوفــه مــع أبنــاء
مدينته «فقد سقط مما دبج بوحباكة أن أهل البالد من غير المـؤمنين التـائبين ومـن الحشاشـين
الطوايســية ال يفجــرون غيــر العيــون الحاســدة رغــم جميــع الخامســات وال يرعــون غيــر األلســنة
القاطعة النفاثات ،فهم ال يحملون فـي قلـوبهم الحرجـة غيـر الحقـد والتعاسـة والشـقاوة»

()3

ألبنـاء

المنطقة المغلوب على أمرهم.
كما يظهر أيضـا تضـامن "بلغ اريـب" مـع شـباب ناحيتـه مـن خـالل تحسـره علـى وضـعهم
المـزري نتيجـة حالـة الفقـر التــي هـم عليهـا وغمـوض مســتقبلهم المـبهم التعـيس «الخنجـر يعطــن
القلــب والــدم مــا يقطــر ،وأوالد اليــوم فــي هــذا الزم ـان يكبــرون بــال تمحــان ،يبلــغ الواحــد مــنهم
الثالثــين ،ال يفــرق بــين كوعــه وبوعــه ،ق اريــة ق اريــة ،ثــم عســكر ،خدمــة زلــط أو تحيــاط ،وبعــد
يجيء الزواج أو الهبال.»...

()4

( -)1زمن النمرود :ص(.)34-31
( -)2المصدر نفسه :ص(.)39
( -)3ذاك الحنين :ص(.)53
( -)4المصدر نفسه :ص(.)16
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أمــا فــي روايــة "تماســخت" فــنلمس فيهــا التضــامن والمؤاخــاة مــن خــالل المســاعدة التــي
تلقاهــا "ك ـريم" و "المكــاوي" مــن المغاربــة الــذين احتضــنوهما ووفــروا لهمــا مصــروف جيبهمــا و
اإلقامة بفندق "باليما" «وكان عبد الحميد ،كما خمن كريم والمكاوي يشعر أن كل تلك األعبـاء
مكبوتة على رأسه فال يحتضن أمامهما حين يرى في مالمحهما تلك العالئـم المكسـورة المعفـرة
في وحل اليأس ،إال بصمت كابس على غير عادتـه المتفتحـة فتشـملهما حشـمة مربكـة...أمـس
كــاليوم واليــوم كغــد وغــد كبعــد غــد...لــم نخســر شــيئا ،لعلنــا ربحنــا مــودة أصــدقاء عرفنــاهم عــن
قــرب...ولكــن مــن يصــنع الس ـؤال الملغــز يــدرك أننــا حــين نصــل مــع األصــدقاء إلــى نقطــة أن
يصير وجودنا نوعا من اإلحراج لهم.»...

()1

وك ــان موق ــف التونس ــيين م ــع "كـ ـريم" مش ــابها للمغارب ــة إذ احتض ــنوه وس ــعوا إل ــى إيج ــاد
وظيفة له «...يحس كريم نفسه في جو قسنطيني أو عنابي ليس فقط بفعل اللهجـة ،ولكـن لمـا
شــمله مــن ود لــم يقســط فيــه عبــد الك ـريم بســمة أو حركــة أو ســخاء...وامتــد لــه وده جس ـ ار بينــه
وبين الجمعيـة ،فكـان ال يجـد غيـره مـن أعضـائها يفاتحـه همـه ،وكـان يخجـل يوسـف تعثـر تلـك
المســاعي التــي يبــذلها بنســالم فــي إيجــاد الشــغل الــذي كثي ـ ار مــا وعــد بــه ك ـريم ،فــاقترح عليــه
التعامـ ــل مـ ــع بعـ ــض الج ارئـ ــد المحليـ ــة بمـ ــا يشـ ــاء مـ ــن الموضـ ــوعات مقابـ ــل تعـ ــويض...غيـ ــر
معتبر»...

()2

بإمكانه أن يلبي بعض احتياجاته.

وكان لجوء "كريم" إلى "حياة" بطلب من "الواصـلي" فـي محنتـه الماديـة خيـر دليـل علـى
محبة التونسيين للجزائريين وتضامنهم معهم في محنتهم ،إذ أنها لم تتوان في مـد يـد المسـاعدة
له معتبرة إياه صديقا «-حنا أصدقاء ،وعاله تتحرج .ما قلت لك إذا احتجت شيء؟
ربي يحفظك ،لو كنت احتجت كنت جيتك ،صدقيني ختي حياة.اسمع ،ها هو الحل ،ياخي قلت لي الواصلي يحول لك خمسمائة فرنك؟-ذاك هو ،ولكن أنا أزعجك ،أرجوك.

( -)1تماسخت :ص(.)663-664
( -)2المصدر نفسه  :ص(.)639
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ال تق ــل حماق ــات زي ــادة ،أن ــت خون ــا ،نح ــول ل ــك ت ــوه الخمس ــمائة إل ــى تس ــعين دين ــار ،ن ــاقصعشرين...يرضيك؟».

()1

وأخيـ ـ ار يظه ــر التض ــامن ف ــي رواي ــة "الم ــوت ف ــي وهـ ـران" ف ــي محاول ــة مس ــاعدة "عب ــدقا
النقريطو" لـ "هواري" ووالدته «فعبدقا النقريطو ،في صباح رحلينـا ذاك أنـا وأمـي إلـى حـي سـان
بييــر ،كــان أول ســكان العمــارة ،بــل ،ووحيــدهم ال ــذي خــرج لمســاعدتنا علــى تفريــغ أثاثنــا م ــن
الوه ْارنِي ــة ك ــان ه ــو م ــا أش ــعل ف ــي دم عب ــدقا النقريط ــو تل ــك
الش ــاحنة...أزعم أن وازع رجول ــة ُ
النخوة ،لرؤيته امرأة عزالء ،إال مني ،استحقت العون على غبنها».

()2

وكان "عبدقا النقريطـو" قـد بـ أر "هـواري" مـن تهمـة قتـل "حسـنية" ،كمـا كـان أول منتظريـه
عند خروجه من السجن معتب ار إياه رجال فحال «يوم خروجـي مـن السـجن ،فـي صـباح مشـرق،
كان عبدقا النقريطو هو مـن القـاني ،غيـر بعيـد عـن البـاب" :كبـرت ياخويـا الصـغير! والشـمس
كانــت تســول عليــك!""...أنــت فيــك ســحر ربــاني .كيــف تفســر لــي أنــي مشــيت معــك منقــادا فــي
المؤامرة؟"...وشد على يدي" :أنت أمك ما جابتش منك زوج!.»...

()3

إضــافة إلــى "عبــدقا النقريطــو" نجــد "بختــة الشــرقي" التــي وقفــت مــع "ه ـواري" فــي جميــع
محنــه والعقب ــات الت ــي واجهت ــه بدايــة م ــن محاول ــة مواس ــاته إث ــر وفــاة والدت ــه «أم ــام ب ــابي ،ف ــي
خمارها األسود ،تأسست لي بختة الشرقي" :تيتمت" ،طردت من الجامعة ،وها أنت تفقـد أمـك.
يا لظلم هذه الدنيا!""...أنت الزم تفكر في حياتك" ،هي التي ،مثل وصية ،رسـبت فـي شـعوري
تلك القناعة».

()4

ولمــا أخبرهــا "ه ـواري" مازحــا بأنــه هــو وصــديقه "عبــدقا النقريطــو" ش ـريكان فــي مشــروع
يمكنه من خالله أن يبني قص ار مثل الذي بناه من أوقعـوا بوالـده فـي حضـن اإلرهـاب لـم تتـردد
في إعالن مساعدتها له «"هواري" ،أحب أن أساعدك فعال .والدي يملك على كثير مـن أولئـك
( -)1تماسخت :ص(.)596-591

( -)2الموت في وهران :ص(.)91-53
( -)3المصدر نفسه :ص(.)34-31
( -)4المصدر نفسه :ص(.)63
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الكــالب ملفــات يســتطيع بهــا أن يبتــزهم مــا يشــاء .اقتــرح علــي مــا تنــوي فعلــه وأنــا أضــمن لــك
التمويل أو الشراكة".»...

()1

وبع ــد ط ــرده م ــن الجامع ــة س ــعت جاه ــدة إل ــى دفع ــه إلكم ــال د ارس ــته م ــن أج ــل ض ــمان
مســتقبله «يمكنــك أن تحضـر شــهادة عليــا فــي معهــد خــاص .أســتطيع أن أتــدبر األمــر بكــل مــا
يترتب عليه.»...

()2

وتعتبر الوطنية أهم صفة تميز هذه الروايات ،ففـي "زمـن النمـرود" أعلـن "المـانكو" عـن
حبه لوطنه وذلك من خالل إقدامـه علـى التضـحية بنفسـه مـن أجـل حريتـه ،وأنـه ال ينتظـر مـن
وراء هذا سوى رضى ربه عنه «جاهدنا فـي سـبيل اهلل والـوطن .وهـذه كانـت شـهادتنا "اهلل أكبـر
تحيا الجزائر".
اليوم انتزعنا استقاللنا الحمد هلل .الباقي...ربي يجازي كل واحد حسب نيته.»...

()3

وبفعل الفسـاد الـذي عـم فـي الـبالد نجـد سـائق "الح اريـري" يصـرخ داخليـا عـن وضـعها المؤسـف
« ...يــا الج ازئــر يــا أم الفقـراء ،متــى يخــرج "حديــدوان-بــاب الجديــد؟؟" وينقــذك مــن األغـوال»

()4

الذين نهبوا المؤسسات ودمروا االقتصاد الوطني ،لذلك وجب إعادة المسـار إلـى مـا كـان عليـه
ســابقا بمــنح الســلطة لمــن يؤمنــون بضــرورة بنــاء دولــة قويــة «الثــورة كمــا "البــابور" فــي البحــر
الحزب الثوري هو قايدها».

()5

أمــا فــي روايــة "ذاك الحنــين" فتظهــر الوطنيــة فــي فضــح بوحباكــة للهالليــين وفــي حنينــه
للــزمن الماضــي الجميــل وحسـرته علــى الـراهن المــؤلم «كــذلك كــان بوحباكــة ،لمــا أراد أن يـدبح
شــيئا عــن تــاريخ الــبالد ،يحتــرق حنينــا إلــى زمــن جميــل ،لــم يســعفه التــذكر إال أن يخــط شــيئا
مرضــيا كــالحنينين تمامــا»( .)6ولعــل هــذه الصــورة التــي شــبه فيهــا "بوحباكــة" وطنــه بســيدة شــلت
( -)1الموت في وهران :ص(.)15
( -)2المصدر نفسه :ص(.)661
( -)3زمن النمرود :ص(.)691
( -)4المصدر نفسه :ص(.)46
( -)5المصدر نفسه :ص(.)36
( -)6ذاك الحنين :ص(.)96
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حركتها بفعل محاصـرتها لخيـر دليـل علـى قمـة وطنيتـه «ضـاعت الرجلـة ،وفقـدت السـيدة ديـار
عزها ،وخسرت أشجارها ،ولم عليها غبار القبلـي ،وهجـم علـى فضـائها فلـول ممـا صـنعت تلـك
اليد فباد حسنها ،وجميع معالم تالفيف ذاكرتها تلفت ،وكل أغراسها تحتحتت».

()1

وتتجلــى الوطنيــة فــي روايــة "تماســخت" فــي الحضــور المســتمر عبــر صــفحات الروايــة
لشــخص ال ـرئيس "ه ـواري بومــدين" الــذي تنســب لــه حســب الروائــي أزهــى فت ـرة عاشــها الشــعب
الجزائري بعـد االسـتقالل «...افتقـدت األروقـة الجديـدة وأسـواق الفـالح مهـارة التجـارة فانقرضـت
ورجــع عمالهــا المحتــالون إلــى ســيبهم يتمنــون أن لــو عــادوا يومــا إلــى الرعــي أو الخماســة كمــا
كانوا من قبل أن يسحرهم سراب جنة الزعيم.»...

()2

ويعتبـر "كـريم" فــي هــذه الروايــة الممثــل الشـرعي لهــذا النــزوع إذ كــان مناضــال بقلمــه فــي
ســبيل وطنــه مهاجمــا كــل مــن يتربصــون بــه ومــدافعا فــي اآلن ذاتــه عــن الفئــة المغلــوب علــى
أمرهــا مــن أبنــاء الشــعب «...أنظــر تخلـوا عــن األنبيــاء ،غــالطوا الزعمــاء ،تحــايلوا علــى القــادة،
خــذلوا األبطــال ،وأوقع ـوا بهــم وتســببوا فــي رمــيهم إلــى غياهــب العزلــة واليــأس وتنــددوا بمــوتهم
البطــيء حسـ ـرة ون ــدما ،وتفرجـ ـوا عل ــى ص ــلب العلمــاء وت ــدفأوا عل ــى ن ــار كت ــبهم ف ــي الس ــاحات
العمومية
يتعقب ـك أنــت واحــد مــن تحمــل قضــيتهم كوصــية شــرعية .الجمــاهير ال قضــية لهــا ســوى الفــرج
والبطن والحلم بالصعود إلى الجنة.»...

()3

وعلــى الــرغم مــن المــوت الــذي ينتظ ـره فــي وطنــه إال أنــه قــرر العــودة إليــه معتقــدا بــأن
الم ــوت في ــه أه ــون م ــن حي ــاة ال ــذل خارج ــه «الم ــوت عل ــى ص ــدر ال ــوطن أك ــرم م ــن حي ــاة ب ــال
ك ارمـ ــة ،)4(»...فصـ ــورته لديـ ــه مقترنـ ــة بمحبوبتـ ــه وأمـ ــه وأنفتـ ــه وكـ ــل شـ ــيء يعبـ ــر عـ ــن وجـ ــوده

( -)1ذاك الحنين :ص(.)91

( -)2تماسخت :ص(.)61-93
( -)3المصدر نفسه :ص(.)696
( -)4المصدر نفسه :ص(.)511
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«...أنــت شــهلة يــا لحظــة فــارة مــن جنــون جنــوني ،تلــك الج ازئــر لــم تعــد تعرفنــي .كنــت يومــا أو
يومين وطني وثالثة أمي وهبلي.»...

()1

وأخي ار تظهر هذه القيمة في رواية "الموت في وهران" في تساؤل "هـواري" حـول أسـباب
تراجع وطنه وعدم حفاظـه علـى مقوماتـه «فـإني أتسـاءل لمـاذا تزعـزع بـالدي فـي جميـع أسسـها
وتصاب في جميع مبادئها الحيوية ،قالبا السـؤال علـى ذاتـي بـال أمـل فـي جـواب»

()2

قـد يريحـه

ويجعل منه المنطلق نحو الوصول إلى ما هو أسمى.
-2-1القيم المبتذلة :إن موضوع الفن بكل أنواعه وأشكاله هو «اإلنسان في عالقاته بـالواقع
وبقدر ما تكون هذه العالقات والصالت متنوعة ،يدخل في دائرة الفن كل تنوع العـالم المـادي،
فالفن يعطينا لوحة كاملة للحياة االجتماعيـة إذ يرينـا اإلنسـان فـي إنتاجـه ،وفـي حياتـه اليوميـة،
في معاناته الصميمية وتصرفاته االجتماعية.»...

()3

واذا دخــل القــبح فــي ميــدان الفــن فإنــه يأخــذ «صــورة مثاليــة تمنحهــا لــه ق ـوانين الجمــال
العامة كالتناسق واالنسجام والتناسب وقوة التعبير الفـردي ،ونتيجـة هـذه المثاليـة ليسـت تخفيـف
القـ ــبح أو التغييـ ــر منـ ــه بمدا ارتـ ــه ،ولكـ ــن علـ ــى العكـ ــس تمامـ ــا أعنـ ــي تأكيـ ــد طابعـ ــه األصـ ــيل
المميز».

()4

واألش ــياء القبيح ــة ه ــي تل ــك الت ــي تمث ــل «الخص ــائص المناقض ــة للحيوي ــة العام ــة ،أو
المناقضة لما نعده صورة أو صفة للوجود الحي خاصة بها ،ثم يفرق "هيجل" بـين الجمـال فـي
الطبيع ــة والجم ــال ف ــي الف ــن ب ــأن األول ل ــم يقص ــد إل ــى إنتاج ــه بص ــورة واعي ــة ويقص ــد الت ــأثير
الجمــالي ،ومــن ثــم فــإن العمــل الفنــي مهمــا كانــت األشــياء التــي يحكيهــا قبيحــة ،فإنهــا ال تجعــل

( -)1تماسخت :ص(.)513

( -)2الموت في وهران :ص(.)646
( -)3جماعة من األساتذة السوفييت :أسس علم الجمال الماركسي اللينيني( ،ج ،)5ص(.)65
( -)4عز الدين إسماعيل :األسس الجمالية في النقد ،دار الفكر العربي ،القاهرة مصر( ،د.ط) ،)6335( ،ص(.)96
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العم ــل نفس ــه قبيح ــا ألن العم ــل الفن ــي يتمت ــع بقيم ــة جمالي ــة منفص ــلة ع ــن جم ــال الش ــيء أو
قبحه».

()1

والفنان المتمكن هو الذي ينقل إلينا «الشيء الجميل في نظرنا أو كما هـو معـروف لنـا
أيضا ،والمتعة التي تحدث لنا بسبب مهارة الفنان في نقل القبح تحمـل فـي طيهـا ضـمنا أن مـا
هــو قبــيح كــل القــبح ولكنــه معجــب فــي الفــن فيــه شــيء يســتطيع اإلدراك أن يفهمــه علــى أنــه
جميل ،وهذا اإلدراك بطبيعة الحال هو إدراك الفنان أوال وادراك المستمتع بفنه ثانية».

()2

إن القيم االجتماعية القبيحة في هذه الروايات تبدو في تصوير شخصياتها مهلهلـة مـن
الــداخل وخاصــة فيمــا يتعلــق بالعالقــة مــع المـرأة ،ففــي روايــة "زمــن النمــرود" نجــد رئــيس البلديــة
وأصــدقاؤه مــدمنين علــى إقامــة عالقــات محرمــة مــع نســاء لســن حــال لهــم ،كمــا أن الشخصــيات
الفاعلة في ذرية الذئاب مـن أمثـال "الحـاج عـون اهلل ،والحـاج الح اريـري  ،ويزيـد" ينطبـق علـيهم
نفس الحكم إذ أن «ثالثتهم يجمعهم الكبت الجنسي الـذي يعبـر فـي حـالتهم عـن غيـاب التـوازن
ويؤشر على فشلهم الذريع في إقامـة عالقـات إنسـانية مشـبعة ،األول مـن خـالل عالقتـه مـع أم
الشيخ والثاني والثالث عبر رفضهما على التوالي من طرف جازية ويمينة».

()3

أما فـي روايـة "ذاك الحنـين" فتتجلـى هـذه الصـفة فـي إقـدام "رأس الثعلـب" علـى ممارسـة
الجــنس مــع ســيدة متزوجــة «بعــد يــومين كانــت نســجت لــه الشــبكة عنــد ام ـرأة فــي الحــي تخــون
زوجها ،وكانت ميمونة تحتقر المرأة الخائنة طمعـا فـي المـال ،ورتبـت لـه المسـألة مـع فـم العـود
دون أن يدري ،رابطة الخيط مع زوج المـرأة بواسـطة صـافو التـي أخبرتـه أن زوجتـه تفعلهـا فـي
غيابه فتظاهر بالسفر ،ولمـا كـان المسـاء قفـز مـن خلـف الحـوش وانتظـر إلـى أن فتحـت البـاب
وأدخلت رأس الثعلـب الـذي فـي أولـى نظـرة لـه إلـى أعلـى رأى المـوت ينـزل علـى أرسـه سـاطو ار
فالقا.»...

()4

( -)1المرجع نفسه :ص(.)91

( -)2عز الدين إسماعيل :األسس الجمالية في النقد ،ص(.)63
( -)3حسن بحراوي :الرواية والواقع ،قراءة في رواية (زمن النمرود) ،ص(.)43
( -)4ذاك الحنين :ص(.)669
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وفـي روايـة "تماسـخت" نجـد بطلهـا "كـريم" زيـر نسـاء ،ففـي الج ازئـر كانـت لـه عالقـة مـع
"جميلــة" و "شــهلة" ،وفــي "تــونس والمغــرب" أقــام الكثيــر مــن العالقــات مــع النســاء خاصــة فــي
المالهــي الليليــة .كمــا ي ــذكر أيضــا بأنــه كــان عل ــى عالقــة مــع فتــاة غي ــر عربيــة مــن أص ــول
أذربيجانية متشبعة بالفكر الماركسـي الـذي هـو اآلخـر يحملـه ويتبنـاه «فطلبـت إليـه فـي الحافلـة
في مترو األنفاق ،في الطائرة مـن موسـكو إلـى بـاكو األذريـة ،وفـي عشـاء وغـداء أن يتكـتم فـي
الح ــديث معه ــا ع ــن القناع ــات...ب ــل كمثقف ــة تاتاري ــة تبغ ــي صداقته...فتراقص ــه بعنفـ ـوان أهله ــا
الفرســان...ســألته هامســة كــأي ام ـرأة مــن س ـوابقه ل ـوال لكنتهــا ،كــم ام ـرأة يكــون ابــن أبــي ربيعــة
تعلقها وتعلقت به.»...

()1

وأخيـ ـ ار يتجس ــد ه ــذا الفع ــل الس ــلبي ف ــي رواي ــة "الم ــوت ف ــي وهـ ـران" ف ــي إق ــدام "عاش ــور
بونعايم" على اإليقاع بوالدة "هواري" في شباكه وهو ما تسبب في إصابتها بداء فقدان المناعـة
المكتســبة الــذي أودى بحياتهــا «اليــوم أجــزم أن أمــي ،لمــا عرفتــه لهــا مــن كبريــاء ،لــم تكــن هــي
التي طلبت مقابلة مدير عملها قطعا .فهو الذي رغب في ذلك مذ كان قبل طلبها .فإن واحـدة
مــن أولئــك الالئــي كــن يتــرددن عليهــا فــي بيتنــا ،مــن أجــل أن تفصــل لهــن عبايــات لألع ـراس،
كانــت هــي التــي احترقــت عليهــا ،كمــا أخبرتنــي صــباح أول يــوم التحاقهــا ،أن تقــدم طلــب عمــل
لــدى عاشــور بونعــايم-هــا همــا عينــاه ترفــل عليهمــا تلــك االبتســامة التــي تكــون دغــدغت قلــب
أمي.»...

()2

كمــا يظهــر هــذا الفعــل أيضــا فــي ســماح "ه ـواري" لـ ـ "حســنية" باإلقامــة معــه فــي شــقته
متخذا منها خليلة له.
ومن المظاهر السلبية األخرى التي تدل علـى االنحـراف الخلقـي شـرب الخمـر وتعـاطي
المخدرات واالرتياد على المالهي الليلية ،ففـي "زمـن النمـرود" نالحـظ بـأن شخصـيات الطـرفين
المتصــارعين لجــأت إلــى شــرب الخمــر لكــن فــي مواقــف مختلفــة ،فــأفراد "ذريــة النمــرود" تنــاولوا
الكحول للهروب من واقعهم األليم فهـذا "كـروم" علـى سـبيل المثـال لجـأ إلـى هـذا الفعـل المشـين
( -)1تماسخت :ص(.)695
( -)2الموت في وهران :ص(.)611
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تعبيـ ار عــن حزنــه إزاء زواج محبوبتــه "ميمونــة" مــن رجــل آخــر «-تحســبني خابطهــا؟؟؟ هــارون
أنـ ــت مـ ــا تعرفنـ ــي .ليلـ ــة عرسـ ــك تعرفنـ ــي...ش ـ ـربت صـ ــندوق بي ـ ـرة وثالثـ ــة ف ـ ـراد مـ ــن دم السـ ــبع
وحـ ــدي...أنـ ــا ربـ ــي خلقنـ ــي وفـ ــي صـ ــدري قليـ ــب شـ ــاعلة فيـ ــه النـ ــار ميمونـ ــة ،الحـ ــديث عليهـ ــا
قياس.»...

()1

وتــزداد حــدة ه ــذه المظــاهر ف ــي روايــة "ذاك الحن ــين" إذ صــارت بع ــض أحيــاء المدين ــة
مرتعــا للــدعارة والمشــروبات الكحوليــة والمخــدرات «دخلــت الشــرطة مركــز الح ارســة وحولتــه مقـ ار
لها لقمع ممارسة الدعارة غير المنظمة وتعاطي المخدرات وبيع المشروبات الكحولية.»...

()2

وفــي روايــة "تماســخت" نجــد شــرب الخمــر يمثــل مــالذا لهــروب بطلهــا "كـريم" مــن آهاتـه
وتحسـره وحزنــه علــى مــا يجــري فــي الــبالد بفعــل اإلرهــاب «كــان إذا احتــل الغرفــة وأحكــم الغلــق
بــدد أي أثــر ألي ورق علــى الطاولــة ،مبقيــا القرعــة والكــاس ،آلــة التســجيل ،كميــة مــن الجــبن
والزيتــون والبصــل الطــري ...ونصــيبا مــن الحــزن ،ألنــه ال يــذكر أنــه ســخر يومــا ،كمــا بعــض
زمالئه بتلك العبثية من مهنة الموت كما صاروا ينعتونها.»...

()3

وعلى شاكلة "كريم" تقريبا نجد "هواري" في "الموت في وهران" لجأ إلى المالهـي الليليـة
للســكر بغيــة الهــروب مــن أزماتــه المتالحقــة بدايــة مــن مقتــل والــده وتركــه لمقاعــد الد ارســة فوفــاة
والدتــه ،فلــم يعثــر علــى مكــان يرفــه فيــه عــن نفســه ســوى علــى هــذه الحانــات والمالهــي القــذرة،
اعتقادا منه أنها تنسيه همومه التي أنهكته نفسيا «في الميلومـان ،منتصـف ليلـة خمـيس ،كنـت
رددت ،فــي صــمت ،مثــل كثيــر مــن الزبــائن المنتشــين...علــى نغــم منفــرد نوســتالجي عباســي
خالص من "راينا راي"...كان ،بعد استراحة ،رقم حسنية التي قدمها المنشـط علـى أنهـا النجمـة
الســاطعة ،قــد آن ،أدرت ظهــري إلــى الكونت ـوار نحــو منصــة وقوفها...فكأنمــا مــن أح ازنــي أنــا،

( -)1زمن النمرود :ص(.)651-661
( -)2ذاك الحنين :ص(.)35
( -)3تماسخت :ص(.)14
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رجـع نـواح لنـوارس المينـاء ،وراء بـاخرة عنـد خـط األفـق...رفعـت لهـا
انبعث صوتها شـجيا مثـل ْ
كأسي ،أحس قلبها يتحطم ،فيما تهادى زبائن الميلومان».

()1

وبفعل التشرد الذي أصبحت عليه "حسنية" فإنها لم تجد مكانا يضمن لها العـيش سـوى
ملهـ ــى "الميلومـ ــان" الـ ــذي اشـ ــتغلت فيـ ــه مغنيـ ــة وبائعـ ــة للهـ ــوى ،وهنـ ــاك صـ ــارت مدمنـ ــة علـ ــى
المخــدرات التــي فرضــت عليهــا مــن أصــحابه وممــن كــانوا يرتادونــه مــن بارونــات «لــم أكــن أنــا
الذي جلب لحسـنية المـادة وال كنـت سـألتها مصـدرها ،كمـا صـار ذلـك ديـدني مـذ تحـررت عنـي
ومن خوفها من كبابة...فقد كانت ،فـي ليلـة سـابقة ،أخرجـت مـن محفظـة يـدها جريـدة ونشـرتها
علــى الطاولــة واضــعة طــرف إصــبعها علــى صــورته تحــت عن ـوان "بــارون وه ـران فــي قبضــة
األمـن .كــان يتــاجر فــي المخـدرات والجــنس" .وزفــرت" :عرفتــه فـي ملهــى الجــوهرة بعــد أن كنــت
هجرت نوار .هو الذي أسقطني في مهوى اإلدمان وسخرني لغيره".»...

()2

ويشــكل الظلــم عبــر صــفحات هــذه الروايــات الحيــز األكبــر إن لــم نقــل أنهــا بنيــت عليــه،
ويظهر ذلك في "زمن النمرود" في إقصاء "المانكو" و "زينب" و "يمينة" من الحزب ،وفي منـع
ترشــح معارض ــيهم لمختل ــف المنظم ــات الجماهيري ــة وابق ــاء الس ــيطرة لص ــالحهم .وه ــذه الص ــورة
توضح مدى تماديهم في عزلهم لغيرهم بإقصـائهم مـن ممارسـة أي نشـاط ،فكيـف بمـدير شـركة
يشغل منصـب أمـين عـام للعمـال ويـدافع عـن مصـالحهم بثنائيـة المنصـب «غيـر المناضـل فـي
الح ــزب ال يح ــق ل ــه تقل ــد مس ــؤوليات عل ــى رأس المنظم ــات الجماهيري ــة...مناض ــلونا قب ــل ك ــل
شيء ،وفوق أي اعتبار.
قــالوا :عــدد آخــر مــن األشــخاص ســلم بطاقــات العضــوية فــي الحــزب .مجلــس القســمة كــاديتفجر حول هذا .أكثر من الثلث كان رافضا.
األنصار في القسمة قالوا :للنفوذ القبلـي دوره فـي مثـل هـذه المعـارك .نسـلم اليـوم ونسـحب غـدا
بمثل هذه البطاقات نضمن ألنفسنا ولحلفائنا الفوز كالعادة.

( -)1الموت في وهران :ص(.)39-36
( -)2الموت في وهران :ص(.)35
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مسألة كهذه يرتب لها في زردة خاصة .تنظم عادة خارج المدينة».

()1

ويتجلــى الظلــم فــي هــذه الروايــة بدرجــة أكبــر فــي الــزج بزعمــاء "ذريــة النمــرود" داخــل
السـ ــجن نتيجـ ــة م ـ ـواقفهم المتصـ ــلبة الرافضـ ــة ألي شـ ــكل مـ ــن أشـ ــكال التسـ ــلط ،وفـ ــي محاولـ ــة
اغتصاب "يزيد" لـ "يمينة".
ويظهــر هــذا الســلوك الــدنيء فــي "ذاك الحنــين" فــي تعســف موظفــو البنــوك واســتغاللهم
لمناصبهم ،بعدم مـنح القـروض لمسـتحقيها إال بإرغـامهم بـدفع نسـبة مئويـة منهـا ،واال فإنهـا لـن
تصرف لهم «لعل الذين حصـدوا ريـح بنـي هـالل هـم موظفـو البنـوك الـذين فقـدوا أي مصـداقية
في كونهم جنتلمانات تشع من عيونهم رهبة المال وسحر التبر ،ألن بريـق السـلفية جـرفهم إلـى
العــادي مــن المعــامالت حتــى صــار البنــك ال يختلــف عــن أي إدارة فاحشــة الســمعة .وأمــا مــا
يشاع عن بنك التنمية فشيء يصعب تصديقه من هـول حقيقتـه ،فنسـب االرتشـاء تراوحـت بـين
الخمسة وبين العشرة في المئة ،من قيمة مبلغ السلفية.»...

()2

كما صـورت هـذه الروايـة مـا تعرضـت لـه فئـة الشـباب مـن تهمـيش أدى بهـم إلـى اليـأس
مــن الحيــاة «-الخنجــر يطعــن القلــب والــدم مــا يقطــر ،وأوالد اليــوم فــي هــذا الزمــان يكبــرون بــال
تمحان ،يبلـغ الواحـد مـنهم الثالثـين وال يفـرق بـين كوعـه وبوعـه ،ق اريـة ق اريـة ،ثـم عسـكر ،خدمـة
زل ــط أو تحي ــاط .وبع ــد يج ــيء ال ــزواج أو الهب ــال...يبكون أو ينتح ــرون ،وتب ــدلهم العش ــيقات أو
يبدلونهن كما صابون الراس».

()3

إضافة إلى ذلك تحضر أيضا واقعة محاولة اغتصاب "رأس الثعلب" لـ "ميمونة".
أما في رواية "تماسخت" فتتجلى هذه القيمة المبتذلة على سبيل المثـال فـي اعتـداء اإلرهـابيين
علــى الطبيــب فــي عيادتــه والتنكيــل بجثتــه بســبب قناعاتــه وعــدم انصــياعه ألوامــرهم بضــرورة
إلبــاس زوجتــه الجلبــاب وتخليهــا عــن وظيفتهــا «شــرب قهــوتين أو أكثــر...وهــو يقـ أر الحـوار مــع
الســيدة التــي ذبح ـوا زوجهــا فــي عيادت ـه ،مختلجــا ،بــل مرتعشــا ،وفــي وقوفــه س ـريان مــن الــروع
( -)1زمن النمرود :ص(.)61
( -)2ذاك الحنين :ص(.)51
( -)3المصدر نفسه :ص(.)16
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يطال مفاصله يكابره مجهـدا علـى أال يجلـس الجبنـاء ،مثلـوا بـه .مـاذا كـان يحمـل غيـر سـماعة
النبض وبسمة لمرضاه ينميها كزرع على شفتيه؟ ولم تقل أكثر...لم يكـن زوجـا فحسـب ،ولكـن
صــديقا ورفيقــا ،ذهــب فــي خيــاره إلــى نهايتــه ولــم يستســلم لمســاومتهم علــي ألرتــدي الحجــاب ثــم
ألتخلى عن وظيفتي ،وال لمحاولة ابتزازهم إياه.»...

()1

كما يظهر الظلم في قتلهم للصحفي "عمر" وفي تهديدهم لـ "كريم" بتصفيته.
ويتجلى هـذا السـلوك القبـيح فـي روايـة "المـوت فـي وهـران" فـي محاولـة معاقبـة مستشـار
المتوســطة لـ ـ "ه ـواري" دون أي ذنــب ارتكبــه ســوى أنــه كــان صــديقا البنــة مفــتش الشــرطة وهــو
نجــل ذلــك اإلرهــابي فــي نظ ـره «وانــي لفكــرت فعــال فــي طعــن مستشــارها العــام الحقــود...غــداة
محاولته معاقبتي فـي مكتبـه...لـم أكـن تـأخرت فعـال عـن الـدخول .وانمـا كانـت الغيـرة قلقلتـه أن
يراني أدخل مع بختة الشرقي ،نتحدث ونضحك».

()2

وشهد تواجد "هواري" القصير بالجامعة تهجم أستاذ مقيـاس القـانون الـدولي عليـه األمـر
الذي تسبب في إثارة غضبه والـرد عليـه ممـا أدى بـه للطـرد نهائيـا «قلبـي تعصـره يـد قـدر كـان
رمى في طريقي الدكتور قدور بـن حـوار أسـتاذ القـانون الـدولي فـي كليـة الحقـوق فأهـانني أمـام
الطلبة اآلخـرين فـي نهايـة سـنتي األولـى" :أنـت مـاربتكش أمـك" ،ألنـي كنـت رفعـت يـدي بكلمـة
دكتــور...فلــم يعرنــي انتباهــا وواصــل .فأصــررت" :دكتــور .مــن فضــلك .ال تمــل علينــا ،رجــاء".
فطردني...وكنت ،إذا اقتربت منه عند خروجه ألعتذر له تحامل علـي" :مـرة أخـرى نهـرس لـك
لغبــك .البطولــة فــي الســينما ".فواجهتــه" :هــذا كــالم يليــق بالهزيــة ".فصــوب إلــى وجهــي ض ـربة
بمحفظتــه ،تجنبتهــا ،ونترتهــا مــن يــده وفتحتهــا ...ثــم رميتهــا بعيــدا عــن دهشــة وذهــول الطلبــة
المتحلقين».

()3

ولعل أكبر ظلم تعرض إليه "هواري" هـي تلـك الصـورة القاتمـة والمخزيـة التـي خلفهـا لـه
والــده بعــد قتلــه لمــدير المدرســة «فبــأي شــعور كنــت ســأواجه أحــدهم ،بنتــا كــان أو ولــدا؟ وان
( -)1تماسخت :ص(.)56-59
( -)2الموت في وهران :ص(.)51-59
( -)3المصدر نفسه :ص(.)33-34
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لقيــتهم ،فبــأي مالمــح؟ مــا الــذي كنــت ســأقوله؟ أطلــي جســدي بطــين الفجيعــة وأصــرخ" :أبــي
ظــالم!" فكــذلك همســتها لبختــة الشــرقي ،مســكونا بصــورة يــتم أبنـاء مــدير مدرســي بترمـل أمهــم.
فـإنهم كــانوا لحظتهــا ،تظــاهروا فـي ذهنــي فعــال .لــم أتخــيلهم فحسـب ،أريــتهم ثالثــة :ولــدين وبنتــا
علــى مائــدة الغــداء اســتبطأوا ،مثــل أمهــم ،عــودة أبــيهم! أمــي أنــا كانــت ،لمــا نقلــت إليهــا النبــأ،
ض ــمتني إل ــى ص ــدرها عل ــى ش ــهقة .وف ــي غرف ــة الحم ــام انتحب ــت .س ــمعتها .بك ــت لح ــالي ،ال
غير».

()1

كما صورت هذه الرواية الظلم الذي تعرضت له صديقته "حسنية" من والدها الذي أراد
إرغامه ــا عل ــى ال ــزواج م ــن "عب ــد الجب ــار معم ــوري" وع ــدم التحاقه ــا بالجامع ــة «وتتال ــت عليه ــا
مساومات والدها وتشـددت ،إلخضـاعها إلـى مشـيئته" :بـأي وجـه أقابـل الرجـال! ال أريـد بهدلـة.
تهيئي!" ،كما صرخ فيها .فردت مكسورة" :اقتلوني إن شئتم أن ال ألتحق بالجامعـة!" فصـفعها:
"مثل أمك!" وخرج من غرفتها" :كانت تلك هديته لي بمناسبة حصولي على البكالوريا!"».

()2

ومــن األخــالق الدنيئــة األخــرى التــي تشــترك فيهــا هــذه الروايــات الكــذب والخــداع ،ففــي
"زمن النمرود" عندما الحظ أفراد "ذرية الذئاب" أن شعبية منافسـيهم مـن األعضـاء الفاعلـة فـي
"ذرية النمرود" في ازدياد مستمر لجـأوا إلـى تـرويج الشـائعات ضـدهم بـأنهم كفـار وضـد مبـاد
الح ــزب «ه ــا ه ــو سـ ـي "مق ــدر" وأمثال ــه اس ــتغلوا مناص ــبهم .عمله ــم مراقبتن ــا .تكليحن ــا .تهدي ــدنا
وطردنــا .قــالوا :مــا ســكنوا .كــذبوا .مــا حشــموا .حــرفتهم االتهامــات الباطلــة .هــذا شــيوعي .هــذا
مشوش .هذا مخرب .هذا ضد الحزب...
التقـارير والتليفونــات مــا تتقطــع علــى "الحــاج عــون اهلل" بألســنتهم لحسـوا ســباطه .مــن ثمــة ،مــن
العاصمة يعطيهم بركته .مرة على مرة يضرب دورة هنا».

()3

ول ــم يقتص ــر دوره ــم عل ــى الك ــذب ب ــل تع ــداه إل ــى الخ ــداع ،ويظه ــر ذل ــك ف ــي الخط ــاب
التم ـ ـويهي الـ ــذي وجهـ ــه "يزيـ ــد" إلـ ــى كاتـ ــب القسـ ــمة "ولـ ــد ربيع ـ ـة" بخصـ ــوص "ذريـ ــة النمـ ــرود"
( -)1الموت في وهران :ص(.)613
( -)2المصدر نفسه :ص(.)41
( -)3زمن النمرود :ص(.)16
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وتصويرهم له بأنهم على ضاللة وأنه هو وأتباعه من يسيرون على الـدرب السـليم «...يـا "ولـد
ربيع ــة" تأك ــد .ه ــم يخ ــدعونك .ويقس ــمون ص ــفوفنا ليسـ ـوا م ــن حزبن ــا .يس ــيطرون عل ــى العم ــال
والشبان ،وأنت يا "ولد ربيعة" ال أنت عامل وال أنت شاب" .هارون" أعرفه خير منك .ولـد عـم
الم ـرأة .مــن "أوال بخالــد" .بيننــا دم وهــم .أخذتــه "ذريــة النمــرود" يــوم حضــر مــؤتمر للشــبيبة .مــا
يرجع لو سببنا له عند قاهر "همشروش" .أصبح عدوي .غذا يصبح عدوك...هو خطـر عليـك
كما خطر علي .أفكاره أصبحت هدامـة .بـدأ يجلـب لـك الشـك عنـد المسـؤولين .نائـب المحـافظ
و"الحاج الحرايري" في المدة األخيرة قالها لي :كاتب قسمتكم عالقتـه طيبـة مـع الشـبان خاصـة
"هارون".
أنــت تعــرف مــاذا يقصــد يــا "ولــد ربيعــة" .كــالم "ذريــة النمــرود" يغــر .أنصــارهم حتــى فــي حزبنــا.
يقولون تجديد الحزب وهم يبغون السيطرة عليه .اهلل يلعنهم.»...

()1

ويتجلى الخداع في أعلى درجاته مـن خـالل التالعـب بنتـائج االنتخابـات ،إذ نجـد "سـي
مقدر" المشرف على هذه العملية يتآمر على تزويرها بمكر شديد «أنت "سي الطـاهر" تواصـل
االتصــال برؤســاء األفـواج .تمنــيهم وتعــدهم بالترقيــة داخــل المنظمــة والحــزب .بشــرط كــل واحــد
يلعب دوره...كل واحد يقنع غيره ويقول" :سـي يزيـد" مناضـل .قـديم .قـادر .إلـخ...أنـت تعـرف.
وبعدها يفهم األرقام في القايمة ويحفظها.
القايمة إذا كانت ثنائية نكتب أسـماء األعـداء فـي الجهـة اليسـرى وأسـماء جماعتنـا فـي الجهـةاليمنى .ويوم االنتخابات نطلب من جماعتنا مسح الجهة اليسرى .األمر سهل».

()2

وفي رواية "ذاك الحنين" تظهر هاتين القيمتين في "إدراك" "بوحباكة" أن الـذين يرتـادون
"قهوة الزلط" ال عالقة لهم بالسياسـة وأنهـم مجـرد متشـدقون ال يعرفـون مـا يجـري حـولهم وأن ال
ثقــة ف ـيهم لعــدم التفــافهم حولــه «قبــل ســنين كــان مهيــأ لــه أن يــتكهن ويتوقــع وأن يبهــت الــذين

( -)1زمن النمرود :ص(.)94-91
( -)2المصدر نفسه :ص(.)661
- 368 -

يــدعون تضــلعا فــي تسـريب الشــائعة وترويجهــا .أمــا وقــد اخــتلط التنجيمــي بالرياضــي بالسياســي
باألخالقي في قهوة الزلط فقد عاهد على أال يضع قدما في قهوة».

()1

ويظهـر الخــداع بصـورة أكثــر تــأثي ار عنـدما تــم الغــدر بقائـد الــبالد "كــروم ولـد العـوام" مــن
طرف الهالليين وتخلي الرعية عنه «ويوم انطعن كـروم العـوام يـا حضـار فـي الظهـر بـالخنجر
الغ ــدار تغي ــرت ح ــال ال ــبالد وراح الس ــهب يس ــفي القبل ــي والغب ــار ،ص ــارت الرجولي ــة والج ــالل
للذكريات ،وعاد العشق هجرة والزواج منتهى الجنون بعد الثالثين».

()2

أمــا فــي روايــة "تماســخت" فارتبطــت هــذه الصــورة الســلبية باإلرهــابيين الــذين اتخــذوا مــن
المؤسســات الجامعيــة مكانــا لهــم لبــث أفكــارهم علــى أســاس أنهــا هــي مــن تضــمن لهــم مســتقبل
أفضل لكنهم في الحقيقة ناقضوا ذلك بتسليحهم لإلقامات الجامعية وبث الرعـب فيهـا «فـانهمر
السيل الجنوبي يجرف في طريقه هياكل اللجـان الطالبيـة ويغـرق فضـاءات نشـطائها ملصـقات
ومعارض واشـهارات ويحتـل إذاعاتهـا المحليـة لبـث أناشـيد الحقـد والوعيـد علـى أنقـاض أغنيـات
ثورة الخبز والورد الموعود ،يثخنون ويشردون بقايا رؤوس الشيطان األخرس ،كـم يخطبـون فـي
الكتائ ــب القادم ــة م ــن األري ــاف وم ــن األحي ــاء الفقيـ ـرة والت ــي عس ــكروها ف ــي األحي ــاء الجامعي ــة
وس ـ ـ ــلحوها ش ـ ـ ـ ـواقير وسـ ـ ـ ــيوفا وخن ـ ـ ــاجر للزنـ ـ ـ ــاة وأحماضـ ـ ـ ــا محرق ـ ـ ــة للعـ ـ ـ ــاهرات مـ ـ ـ ــن الطلبـ ـ ـ ــة
والطالبات.»...

()3

وأخيـ ـ ار تظه ــر ه ــذه القيم ــة الس ــيئة ف ــي "الم ــوت ف ــي وهـ ـران" ف ــي ادع ــاء "عب ــد الجب ــار
معمــوري" أمــام "حســنية" بأنــه تــاب وأصــبح رجــال صــالحا وعليهــا أن تأخــذ بنصــائحه التــي تلــزم
المرأة بطاعة زوجها ،وهذا كله من أجل استدراجها واإليقاع بها وتحطيم حياتهـا لألبـد وهـذا مـا
حــدث فعــال «وبعــد أيــام جاءهــا ملتحيــا ،مظه ـ ار لهــا أنــه تــاب والتــزم .فــي مماشــاتها لــه ،أليــام
أخــرى ،كــان يفتــي لهــا فــي أنــه يجــب علــى المـرأة طاعــة الرجــل لدرجــة أن ال تصــوم إن هــو لــم
يــرخص لهــا بــذلك .وفــي أن الضــرب مبــاح لــه لتأديبهــا إن ل ـم تقبــل أن يحرثهــا أنــى أراد وأينمــا
( -)1ذاك الحنين :ص(.)59
( -)2ذاك الحنين :ص(.)95
( -)3تماسخت :ص(.)13
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شـاء وكيفمـا نـ از لــه .ووعـدها بأنـه ســيراجع شـرطه .ودعاهـا إلـى أن ترافقــه لتـرى حيـث ســيقيمان
بعد عرسهما ،وكان البيت ألحد أقاربه الغائبين .فثمة انقض عليها.»...

()1

كمـا تحضــر أيضــا صـورة "عاشــور بونعــايم" الـذي حــاول التحايــل علـى "هـواري" بعــرض
منصب عمل عليه بغية كسب وده واستغالله وايهامه بأنه كان بريئا من قضية والدته.
ولع ــل م ــن ب ــين أه ــم الق ــيم المبتذل ــة الت ــي تض ــمنتها ه ــذه الرواي ــات نه ــب أمـ ـوال الدول ــة
والشعب ففي رواية "زمن النمرود" اسـتطاع أفـراد "ذريـة الـذئاب" بفعـل مناصـبهم الحساسـة التـي
يشـ ــغلونها أن يصـ ــبحوا مـ ــن ذوي األم ـ ـوال الطائلـ ــة وهـ ــذا بسـ ــرقتهم للمؤسسـ ــات العموميـ ــة دون
التفكيــر فــي مصــيرها ومصــير عمالهــا ،والصــورة التــي رســمها ســائق التعاونيــة لمــديره "التامــدي"
تبرز لنا كيفية ثـراء هـذه الفئـة «...ذاك سـيارة المـدير "التامـدي" شـراها بـدارهم التعاونيـة ...مـرة
ســألته عليهــا .تبوقــل .نهرنــي وقــال لــي :تــدخل فــي حيــاتي الخاصــة؟ بعــد أيــام قليلــة اســتدعاني
وقال لي :زدتلك في شهريتك .لكن حط خمسـة علـى فمـك المشـرك...كلهم سـراق...والمحاسـب
ســرق ثالثــة ماليــين وأعطاهــا البــن عمــه "الحــاج المــزرقط" يشــري لــه بهــا ســيارة .لكــن انفضــح
ومازال يترس في الحبس.
عمــال التعاونيــة كــانوا كتبـوا رســالة سـرية لرئاســة الجمهوريــة...متطــوع مــن المتطــوعين كــان قــد
ساعدهم قالوا فيها :أموال الدولة والشعب تسرق قدام ربي وعباده"...سي التامدي" في الصيف
الماضــي كــان جلــب شــاحنة مــن الــدالع بــال فــاتورة باســمه وباعــه فــي حــانوت التعاونيــة باســم
التعاونية والدراهم رجعت له».

()2

ويظهــر الهالليــون فــي "ذاك الحنــين" أكثــر اســتنزافا ألم ـوال الدولــة تحــت قاعــدة الســلفية
فـ«القروض التي قدمها البنك...للفالحـين والفالحـين المزعـومين ،فإنهـا سـحبت نقـدا فـي شـكاير
الس ــيمة ،وف ــي ال ــزوادات والغـ ـ اررات والقف ــاف ،وف ــي ك ــل م ــا حبكت ــه الي ــد الهاللي ــة م ــن خـ ـراب،
فاســتثمرت فــي مشــاريع تجاريــة طفيليــة ،وش ـريت بهــا مســاكن جــاهزة وســيارات "مــازدة باشــي"،

( -)1الموت في وهران :ص(.)46
( -)2زمن النمرود :ص(.)693-694
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وحولت إلى عمالت بنسب مخجلة ،وقطعت بها تذاكر إلى أستراليا بحثا عن المجـد والمـال...
وأقيمت بها األعراس المتأخرة والمتجددة...وصار تاريخ البالد يقوم بعام السلفية.»...

()1

وسعى اإلرهابيون في رواية "تماسخت" إلى جمع األموال من المواطنين عنـوة مسـتغلين
ف ــي ذل ــك ت ــرويعهم وتهدي ــدهم له ــم ب ــالموت «وغ ــادره كم ــا ج ــاءه بتوقيع ــة الخط ــوة نفس ــها يس ــل
انتباهـه ،يمغنطــه إلــى أن غـاب وســط بقيــة الركــاب المحشــورين علــى الجانــب المحــاذي للجبــل،
حيث مسلحون آخرون يجمعون األموال والحلي والمؤونة وسط صمت رصاصي شقته صـرخة
أحدهم رجرج الفضاء بلعلعة من رشاشه معتليا شفير القاطرة».

()2

ويفضــح الروائــي فــي "المــوت فــي وهـران" علــى لســان "بختــة الشــرقي" أن مصــدر أمـوال
األثرياء بمختلف انتمـاءاتهم ومناصـبهم كـان بطـرق غيـر شـرعية مسـتغلين فـي ذلـك فتـرة الفـراغ
التــي عاشــتها الــبالد خ ــالل التســعينيات «"...أحببــت فقــط أن أطلع ــك علــى جانــب واحــد م ــن
عمليــات تبيــيض المــال الوســخ ...".كــان آتيــا مــن غنــائم الجماعــات المســلحة ومــن بارونــات
التهريب على الحـدود ومـن ابتـزاز مسـؤولين فـي األمـن ومـن اختالسـات المـوظفين الكبـار ومـن
رش ــى مس ــؤولين ف ــي العدال ــة .وقال ــت ل ــي إن كثيـ ـ ار مم ــن يتول ــون ف ــي الظ ــاهر التج ــارة الكب ــرى
والتعامالت ليسوا سوى مسخرين ألشخاص آخرين ذوي نفوذ يديرون كل شيء عن بعد».

()3

ويعتبر العنف في هذه الروايات أهم السـلوكات القبيحـة التـي طبعتهـا ،ففـي روايـة "زمـن
النمــرود" انتهــى التشــاحن بــين الطــرفين المتعارضــين أثنــاء االنتخابــات بالصــدام الــدموي «مــن
استفاد في بالول؟ ومن استفاد في سعيدة؟ الدماء هناك سالت».

()4

وارتبط هذا السلوك فـي "ذاك الحنـين" بالـدفاع عـن الشـرف وهـذا عنـدما قـام زوج السـيدة
التــي أراد "رأس الثعلــب" مضــاجعتها بقتلــه .كمــا تجســد أيضــا فــي المعاملــة الخشــنة مــن طــرف

( -)1ذاك الحنين :ص(.)51-59
( -)2تماسخت :ص(.)95

( -)3الموت في وهران :ص(.)16
( -)4زمن النمرود :ص(.)516
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معلم القرآن لـ "بوحباكة" إذ كان يضربه بالسوط بكل مـا أوتـي مـن قـوة .وعمومـا فـإن هـذا النـوع
من العنف لم يكن له تأثير على مجريات أحداث هذه الرواية.
أمـا روايـة "تماسـخت" فقـد بنيـت مـن بـدايتها إلـى نهايتهـا علـى هـذه الظـاهرة وذلـك لكـون
موض ــوعها الرئيس ــي ه ــو اإلره ــاب وم ــا ارتكب ــه م ــن جـ ـرائم بش ــعة نلخص ــها ف ــي ه ــذا المقط ــع
«...أطفــاال ،نســاء ،رجــاال ،عج ـزة ،وفتيانــا وصــبايا ،خرج ـوا ليــومهم العــادي بســطاء ،غربــاء،
عشاق ،حالمون ومكدودون ساروا أو ركبوا الحافة العمومية...وسوى ذلك محفظتـه علـى ظهـره
يحلــم بحليــب ســاخن وحلــوى ،وتلــك بشـرائط مــن حريــر تزهــو بهــا علــى قريناتهــا غــدا فــي ســاحة
المدرســة ،جميعــا ال يــرون الــوحش يغــرز مخالــب حقــده فــي كبــد عميــروش شــارعا يمــأل زخــم
حياتهم.
انفجــرت الســيارة فتجمــع التشــلؤ إربــا إربــا مفســحا للمــوت يرفــل فــي الــدم ويترصــع نثــارات علــى
الواجهات المعصوفة بالشظايا .وكان الوحش يرقب فرائسه الممزقة العادنة حاردا قواطعه».

()1

وتعــددت أشــكال العنــف فــي روايــة "المــوت فــي وهـران" فمنــه مــا كــان متعلقــا باإلرهــاب،
وهذا ما تجسد في شخص "معمر الصفاف" الذي قتل مدير المدرسة دون حق ليلقـى بعـد ذلـك
مباشـرة حتفــه علــى يــد قـوات األمــن «يقينــا أن أساســات أبــي ،التــي اعتقــدتها عمـدت إيمانــه فــي
هــذا الوجــود ،كانــت هشــة جــدا .انهــارت تمامــا ،عنــد لحظــة تصــويبه مسدســه إلــى رأس المــدير.
وأن بدنــه كــان تصــدع وهــو يــرى ضــحيته يهــوي جمــيال علــى سـؤال" :لمــاذا تقتلنــي؟" وأن شــبحه
وحده هو الذي كان انسلخ نحو السيارة المتأهبـة لإلقـالع .وأن روحـه أقعدتـه حيـرة السـؤال عنـد
رأس القتيل .وأنه تالشى بتلقيه زخة رشاش في الصدر ،لحظـة اشـتباكه مـع فرقـة الروجـي والـد
بختة الشرقي.
أبي كان أنانيا .مات خطاء».

()2

وهناك ما تعلق ب ـ "هـواري" أثنـاء تواجـده بالد ارسـة ،إذ كـاد أن يقـدم علـى طعـن مستشـار
المتوسطة بسبب تعديه عليه ظلما بداعي الغيـرة ،إضـافة إلـى اشـتباكه باأليـدي مـع أسـتاذه فـي
( -)1تماسخت :ص(.)613
( -)2الموت في وهران :ص (.)93
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مادة القانون الدولي .كما صورت الرواية أيضا كيفية نيـل "عبـد الجبـار معمـوري" مـن "حسـنية"
عنوة.
وعموما فإن كل هذه الصفات القبيحة التي رصدها "السايح" في رواياته هـذه إنمـا تنمـو
ع ـن وعــي عميــق بمــا يجــري داخــل المجتمــع الج ازئــري مــن انح ارفــات ،والتــي ربطهــا بــالتحول
السياســي واالقتصــادي للــبالد ،وظهــر ذلــك جليــا فــي مهاجمتــه لل أرســماليين وألصــحاب التوجــه
ـير إلــى أنهــم هــم الســبب فــي هــذا الت ارجــع ،لــذلك نجــده يلصــق معظــم مــا هــو قبــيح
الــديني ،مشـ ا
بهم ،وهذه الرؤية نابعة من ميوالته الفكرية التي أشرت إليها سابقا.
-2مقولة الروائي:
من الواضح أن هذه الروايات تشكل تأريخا لمـا مـرت بـه الج ازئـر المعاصـرة مـن أزمـات
بداي ــة م ــن نهاي ــة ثمانيني ــات الق ــرن الماض ــي إل ــى بداي ــة الق ــرن الح ــالي .ومقول ــة ه ــذه الرواي ــات
مجتمعـ ــة بإشـ ــارات عناوينهـ ــا ودالالت مضـ ــامينها تحيلنـ ــا إلـ ــى أن السـ ــبب الرئيسـ ــي وراء تـ ــأزم
األوضـاع فـي الــبالد هـو التخلـي عــن المسـار االشـتراكي دون التخطــيط للبـديل بطريقـة ســليمة،
والذي كان من نتائجه تراجع االقتصـاد الـوطني ،األمـر الـذي أدى بالسـلطة إلـى تبنـي التعدديـة
التي نجم عنها وقوع البالد في أزمـة حـادة كـان مـن نتائجهـا اسـتفحال الجـرم والفقـر واالنحـراف
الخلقي ،والتخلف الفكري.
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خاتمة:
أنار لي بحثي هذا الطريق لمعرفة مدى ارتباط الرواية بالحياة االجتماعية منذ ظهورها
إلى يومنا هذا ،فهي ملتحمة بها ال تااد تاارهها إطقاها ،لذل فن جهود النااد اوأوال وحتى
المعاصري منهم انصبت على ربطها بما هو حاص وموجود في المجتمع.
اما استطعت م خقا هذه الدراسة ااتشاف جذور هذا النوع م الاتابة اوأدبية
الذي هو ضارب في الادم في تاريخ إبداعنا م حيث مولد مبدعها ،فرواية "الحمار الذهبي"
لـ"أبوليوس لوايوس" المتشبع بالثاافة القاتينية والتي نزع فيها إلى الجانب الالساي في
محاولته البحث ع فارة الوجود تعتبر م النصوص الروالية اوأولى في تاريخ اإلنسانية ،إ
لم تا لها أسباية الريادة ،باعتبار أنها أو رواية وصلتنا ااملة ،على عاس النصوص
اوأخرى التي لم نتعرف منها سوى على أجزاء متناثرة فاط .باإلضافة إلى ذل

فن "حااية

العشاق في الحب واالشتياق" لـ"محمد ب إب ارهيم ب مصطاى باشا" تمث إرهاصات بااورة
اإلبداع العربي في هذا المجا  ،حتى وا اا الحام على روايتها صعب لاو صاحبها لم
يستاد م تانيات اتابة الا الروالي ،وهذا راجع إلى الجو الثاافي العام في البقاد آنذا ،
والذي تجسد في متنها ولغتها وأسلوبها .أما الروايات التي ظهرت في النصف اوأو م
الار العشري فهي لم ترق إلى أ تاو روايات ماتملة فنيا إلغراهها في الرومانسية الحالمة
وفي الاار اإلصقاحي الذي اا بعيدا ا البعد ع تصوير معاناة الشعب الجزالري باع
ويقات االستعمار الارنسي ،وانحصار دوره على الوعظ واإلرشاد ،ومحاولة إصقاح حا
اوأمة .وبذل

فن الميقاد الاعلي للرواية الجزالرية الماتملة فنيا ارتبط بمرحلة بناء الدولة

تحديدا في مطلع سبعينيات الار الماضي ،وذل بظهور جي جديد م الرواليي المتأثري
بالاار االشترااي ،الذي

اانت نصوصهم إما واهعية اشترااية دافعوا فيها ع

السياسة

المنتهجة في البقاد آنذا  ،أو واهعية نادية وجهوا فيها أصابع االتهام للحزب الحاام باع
ابتعاده ع تطبيق تعاليم االشترااية ،بينما عرفت فترة االناتاح السياسي مجاال أوسع وحرية
أابر في التعبير ،إذ صار ا روالي ياتب وفق رؤيته وتوجهه الخاص ،واانت عشرية
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التسعينيات وما خلاته م آثار سلبية هاجسهم اوأابر في الاتابة ،لذل راح بعضهم إ لم
نا أغلبهم يصور ذل بأسلوب اهترب م الاتابة الصحاية.
وبعد التحلي الذي همت به لهذه الروايات توصلت إلى أنها اانت تجليا واضحا وأثر
التااع بي الا والوعي ،وبي الذات والموضوع ،فهي في مجموعها تعبر ع نضج ووعي
مبدعها فنيا وفاريا ،وهدرته على الخلق واإلبداع إذ صار هلما متمي از في الساحة الروالية
الجزالرية .فم

خقا

نصوصه هذه تما

وباحترافية م

تعرية اوأوضاع السياسية،

االهتصادية واالجتماعية للجزالر بداية م نهاية سبعينيات الار الماضي وما حدث فيها م
مؤشرات صريحة في تحو السياسة المحلية وصوال إلى مرحلة التسعينيات ،وما ظهر فيها
م تصدع وتأزم أدى إلى التصادم ،وهو ما أثر على الحياة والوضع سلبا في تل الاترة وفي
مطلع اوألاية الثالثة إذ سادت الاوضى وعم االنحراف في ا جوانبها ،وهذا ما عبرت عنه
رواية "الموت في وه ار " إذ اانت صورة حية لضياع هيم المجتمع باع ما عاشته البقاد
أثناء حابة التسعينيات .وا هذا الرصد للواهع اا بأسلوب فني تحاشى فيه "السايح" أسلوب
المؤرخي

في نا

اوأحداث ،فاانت بذل

هذه المنجزات اإلبداعية جملة م

اوأساليب

التعبيرية التي استوعبت الواهع.
لاد اتسمت هذه الروايات فنيا ببنالها المتماس

م حيث حااياتها التي دارت حو

وهم الديماراطية الزالاة وما انجر عنها م نتالج وخيمة باع التعنت واستغقا المناصب
الحساسة م طرف م يشغلونها وتشبثهم بها خوفا م ضياع مصالحهم ،وباع إصرار
اوأطراف المعارضة على زحزحة وتنحية الاريق اوأو وايجاد ماانة لهم داخ

الساحة

السياسية .ومما يقاحظ على بناء وسير اوأحداث فيها أنها بدأت م حيث تنتهي ،واأ
بالروالي يحاو سل طريق مغاير يسعى م خقاله إلى فتح شهية الاارئ في الوصو إلى
ما يهدف إليه.
وفيما يتعلق بالشخصيات فهي منتااة م الواهع االجتماعي بدهة متناهية ،الغرض
منها إظهار أشاا

مختلف مظاهر الصراع م
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رأسماليي

انتهازيي

ال تهمهم سوى

مصالحهم ،وم

فلة اشترااية تسعى إلى اإلعقاء م

شأ

هيمها ومبادلها الداعية إلى

المساواة وتوزيع خيرات الوط على الجميع ،إلى التيار الديني الذي أخذت شخصياته صو ار
متعددة ،فاي زم النمرود نجدها ترفض مبادئ االشت اراي والرأسماليي معا على الرغم م
اتحادها مع الطرف اوأو في سبي الاضاء على ا أشاا االستغقا دو اللجوء إلى
العنف ،أما في رواية "تماسخت" فهي تأخذ صورة الوحش المرعب الماتر بسا
اوأبرياء م

دماء

أبناء الشعب ،وهو اوأمر ناسه ما ظهر في رواية "الموت في وه ار " مع

شخصية "معمر الصاصاف" ،اما برزت في هذه النصوص شخصية المثاف التي تراوحت
بي

هو حام

م

للاار االشترااي وآخر متشبع بالاار الديني ،وطرف ثالث م

فلة

الصحايي ورجا التعليم ،والهم تميزوا برفضهم للوضع الحالي للبقاد ،لذل نجدهم يعملو
جاهدي على إيااظ المجتمع في سبي تغيير أوضاعه ،إضافة إلى ذل

تظهر شخصيات

التيار الوطني الممثلة في فلة المجاهدي المخلصي الذي اتسمت مواهاهم بضرورة المحافظة
على الوط وتجنب أي انزالق هد يؤدي بالبقاد إلى الهاوية ،على الرغم م عدم استاادتهم
م

ثمار االستاقا  .وفي رواية "ذا

الحني " ينتا

الروالي إلى عرض نوع آخر م

الشخصي ات التي ال تحم سوى الصاات ،فهي تعيش وضعا ال يخصها ،ب يخص ا م
يمث حالها ،وهو ما تجسد في شخصية خلياة المداح .اما تطاوا إلى السطح شخصيات م
نوع آخر محاطة بالانوط واليأس ،مث شخصية "هواري" في رواية "الموت في وه ار " وأخرى
متعددة اوأوجه تحاو خداع ناسها والمجتمع في اآل

ذاته ،وهو ما تجسد في شخصية

"عاشور بونعايم" الذي حاو مد يد المساعدة لـ "هواري" اتااير منه ع اإلساءة لوالدته
والظهور بمظهر اإلنسا الخلوق.
ومما يقاحظ أيضا في هذه الروايات أنها لم تعط للمرأة حاها ،إذ صورتها في معظمها
تصوي ار سلبي ا بالنظر إلى سلبيتها االجتماعية والتاريخية م منظور الروالي ،فبدت أغلبها
مهلهلة البناء م الداخ ال تمارس أي دور هيادي ضعياة ومسحوهة خاضعة وأوامر الرج
ونزواته.
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ويظهر الزم في هذه الروايات مرتبطا وبشدة بالوضع االجتماعي العام للبقاد ،فهو
في معظمه واهعي يحي

لم أه

إلى تأزم اوأوضاع في الجزالر ،إ

بأنه يمث

الخراب

والضياع على الرغم م أنه في بعض جوانبه ينزع إلى المطلق غير المحدود الذي يسبح في
عالم الخيا والغيبيات ،إال أنه وبصورة عامة يؤاد اهتراب هذه الروايات م التأريخ للبقاد في
فتراتها الحالاة ،إذ اشات واهعها عما اانت عليه فعقا.
وبالرجوع إلى اوأماا فننني وجدتها مأخوذة م واهع المجتمع الجزالري ،فهي تحي
إلى مد جزالرية بعينها اسعيدة ،وه ار  ،تلمسا  ،معسار ،الج ازلر العاصمة ،إضافة إلى
أخرى عربية مجاورة اوجدة ،الرباط ،تونس ،راز فيها الروالي على اوأماا العامة ،االماهى
الذي اثر تا ارره ،المعم  ،دار الصحافة ،الاسمة ،محطة الاطار ،الاندق ،الشوارع...الخ،
والتي تم وصف اوأحداث فيها بشا

دهيق .والمقاحظ على هذه اوأمانة أنها ارتبطت

بوضعية وحا أبطا هذه الروايات خاصة فيما يتعلق بممارستها لحريتها م عدمها.
والقافت للنظر في هذه الروايات تل

اللغة الشعرية المتميزة التي هلما نجدها في

نصوص أخرى والتي تجمع بي مستويات متعددة م فصيح وعامي وآخر دارج يغلب عليها
أحيانا التعايد ،استطاع م خقالها الروالي اختراق ما هو محرم وممنوع أثناء تعريته للواهع.
والاصد م وراء هذا اله تحايز الاارئ إلى ولوج عالم إبداعاته بتانيات لم يعهدها م هب
في الاتابة الروالية الجزالرية لتصبح بذل خاصية ينارد بها ع غيره.
وفيما يتعلق بالحوار بنوعيه الداخلي والخارجي ،فاا جله معب ار ع اإلحساس بالظلم
والتهميش وبالمعاناة واوألم وبالشعور تارة أخرى بالضياع والانوط ،وهذا اله لم يمنع في
بعض مااطعه م بروز اوأم والحلم بما هو أفض م هذا الوضع المزري الذي يبعث
على اليأس.
أما فيما يخص السرد فقاحظت تنويعه وأشااله م

استذااري هيم

على جميع

النصوص إلى آخر استشرافي ،اما ورد أيضا بضمالر مختلاة م متالم ومخاطب وغالب
اوأمر الذي جع م هذه الروايات هابلة للتأوي وتعدد الاراءات.
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وبالوهوف عند عناوي

هذه الروايات ااتشات البعد السيميالي لها المرتبط ارتباطا

وثياا بمضمونها ،وهي جميعها تحي على الدمار والضياع ،وهذا ما عبرت عنه الروايات
صراحة .اما وردت الها جمقا اسمية تايد الثبات وعدم الحراة ،فالروالي م خقالها يريد أ
يؤاد على أ

اوأزمة مازالت مستمرة في البقاد ،وحالة عدم االستارار هي التي تسيطر

عليها ،فا شيء باي يراوح ماانه واإليجابية فيه منعدمة.
أما فيما يخص المضمو الااري فقاحظت الصراع بي

الذات واالستعمار ،وبي

السلطة الحاامة وذرية المجتمع المصناة إلى تيارات متضادة فاريا وعاالديا م اشتراايي
يحاولو التشبث بتعاليم االشترااية اونها في نظرهم هي م تحاق العدالة في االستاادة م
خيرات الوط  ،وذل

باتح فرصة مشاراة بناله أمام جميع أبناله ،إلى رأسماليي انتهازيي

واستغقاليي يسعو إلى السيطرة على الحام وعلى المؤسسات االهتصادية وهدم ا ما بناه
االشتراايو  ،وفلة الوطنيي م المجاهدي والمخلصي لهذا الوط والذي عملوا جاهدي
على الحااظ عليه ،إلى تيار ديني ال يؤم إال بحام الشريعة اإلسقامية م منظور مخالف
لها تماما .وانتهى الروالي بعد ذل

إلى عرض أيديولوجية السلطة الحاامة التي تتمث في

مراهبة الوضع بتريث حتى تتما م إيجاد الحلو القازمة التي تضم له االستم اررية في
السلطة.
وأخي ار خلص الروالي إلى تصوير واهع المجتمع وناده ،اعتمادا على مقاحظة هيمه
السامية والمبتذلة دو أ يعطي البدي لذل

على الرغم م

حنينه إلى فترة السبعينيات

ودفاعه عنها وظهر ذل جليا م خقا استحضاره الدالم لشخصية الرليس الراح "هواري
بومدي " وما تحاق في عهده م مااسب باع سياسة الحام التي انتهجها وهو ما يبي
نزوعه االشترااي.
اانت هذه بنيجاز أهم النتالج التي توصلت إليها في دراستي هذه ،والتي يباى حسب
اعتاادي مجا البحث فيها ماتوحا ،متمنيا استد ار ا ما فاتني في بحوث أخرى أاثر تحريا
وشمولية وموضوعية.
وفي الختام أسأ المولى عز وج التوفيق.
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المعاصرة ،الم الكتب الحدين ،مان ،األردن( ،ط.)2010( ،)1
 .19ش وووقي

وويف :األدب العرب ووي المعاص وور ف ووي مص وور دار المع ووارف ،مص وور (ط)10

(دت).
 .21صووالح الخرفووي :رم ووان حمووود ،سلسوولة فووي األدب الج ازئوورت الحوودين( ،)3المؤسسووة
الوطنية للكتاب ،الجزائر( ،دط).)1891( ،
المرة في الرواية الجزائرية ،دار الهود  ،وين مليلوة ،الج ازئور( ،ط،)1
 .21صالح مفقودة :أ
(.)2003
 .22ط و وادت :الروايووة السياسووية ،دار النشوور للد ارسووات العربيووة ،القوواهرة ،مصوور( ،ط،)1
(.)1881
 .23م ووار بوح وووا :الت وواريج السياس ووي للج ازئ وور ،دار الغ وورب اإلس ووالمي ،بي ووروت ،لبن ووان،
(ط.)1889( ،)1
 .24مار مورة :موجز في تاريج الجزائر ،دار ريحانة ،الجزائر( ،ط.)2000( ،)1
 .25ايو وودة أديو ووب باميو ووة :تطو ووور األدب القصصو ووي الج ازئو وورت ( ،( 1819-1821دي و ووان
المطبو ات الجامعية ،الجزائر( ،دط).)1892( ،
 .26بو وود الحميو وود هيمو ووة :الصو ووورة الفنيو ووة فو ووي الخطو وواب الشو ووعرت الج ازئو وورت ،دار هومو ووة،
الجزائر( ،دط).)2001( ،
 .27بود الوورزال بوون سووبع :األميوور بوود القوادر الج ازئوورت وأدبو  ،مؤسسووة جووائزة بوود العزيووز
سعود البابطين لإلبداك الشعرت ،الكويت( ،دط).)2000( ،
 .28ب وود الق ووادر جغل وووة :ت وواريج الج ازئ وور الح وودين ،دار الحداج ووة ،بي ووروت لبن ووان( ،ط،)1
(.)1891
 .29ب وود ا بو وون ق و ورين :رم و ووان حمو ووود ( ،)1828-1801مطبعو ووة القو ووورزت ،بوسو ووعادة
الجزائر( ،دط).)2003( ،
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 .31بوود ا الركيبوي :الشووعر الووديني الج ازئوورت الحوودين ،الشووركة الوطنيووة للنشوور والتوزيووع،
الجزائر( ،ط.)1891( ،)1
 .31بد المالك مرتاض :نه ة األدب المعاصر في الجزائر ( ،)1814-1821الشركة
الوطنية للنشر والتوزيع ،الجزائر( ،ط.)1889( ،)2
 .32بو وود المالو ووك مرتو وواض :فنو ووون النجو وور األدبو ووي فو ووي الج ازئو وور ( ،)1814-1831دي و ووان
المطبو ات الجامعية ،الجزائر( ،دط).)1893( ،
 .33ب وود المال ووك مرت وواض :أدب المقاوم ووة الوطني ووة ف ووي الج ازئ وور ( )1812-1930رص وود
لخصو و ووور المقاومو و ووة ف و و ووي النجو و وور الفن و و ووي (  ،)2 ( ،)1دار هومو و ووة ،الج ازئ و و وور( ،دط)،
(.)2008
 .34بد الوهاب المعوشي :تفكيورات فوي الجسود الج ازئورت ،منشوورات االخوتالف ،الج ازئور،
(ط.)2001( ،)1
 .35العرب ووي دح ووو :الش ووعر الش ووعبي ودورر ف ووي الج ووورة التحريري ووة الكب وور بمنطق ووة األو ار
( ،)1 ( ،)1812-1814المؤسسة الوطنية للكتاب ،الجزائر( ،دط).)1898( ،
 .36ز الودين إسوما ية :األسو

الجماليوة فوي النقود ،دار الفكور العربوي ،القواهرة ،مصور،

(دط).)1898( ،
 .37موور بوون قينووة :د ارسووات فووي القصووة الجزائريووة القصوويرة والطويلووة ،المؤسسووة الوطنيووة
للكتاب ،الجزائر( ،دط).)1891( ،
 .38م وور ب وون قين ووة :ف ووي األدب الج ازئ وورت الح وودين (تاريخ ووا .أنوا ووا ،وق ووايا..وأ الم)،
ديوان المطبو ات الجامعية ،الجزائر( ،دط).)1881( ،
 .39فوؤاد المر ووي :الموودخة إلووى اآلداب األوربيووة ،منشووورات جامعووة حلووب ،سووورية( ،ط،)2
(.)1891-1890
 .41ليلو ووي نو ووان :الواقعيو ووة فو ووي األدب الفرنسو ووي ،دار المعو ووارف ،القو وواهرة ،مصو وور( ،دط)،
(دت).
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 .41مبووارك الميلووي :توواريج الج ازئوور فووي القووديم والحوودين ،)3( ،مكتبووة النه ووة الجزائريووة،
الجزائر( ،دط)( ،دت).
 .42مزيان سعدت :جرائم فرنسا في الجزائر ،دار هومة ،الجزائر( ،دط).)2001( ،
 .43محمد بلقاسم حسن بهلووة :القطواك التقليودت فوي الز ار وة بوالجزائر ،المؤسسوة الوطنيوة
للكتاب ،الجزائر( ،دط).)1891( ،
 .44محم وود الش ووحات :س وورديات المنف ووى :الرواي ووة العربي ووة بع وود ووام ( ،)1819دار أزمن ووة،
مان ،األردن( ،ط.)2001( ،)1
 .45محمد با  :الوطن والعشويرة تشوريح أزموة ( ،)1881-1881و ازرة الجقافوة الج ازئور،
(ط.)2001( ،)1
 .46محمو و وود كامو و ووة الخطيو و ووب :الروايو و ووة والواقو و ووع ،دار الحداجو و ووة ،بيو و ووروت ،لبنو و ووان( ،ط،)1
(.)1891
 .47محمد مصوايف :الروايوة العربيوة الجزائريوة الحديجوة بوين الواقعيوة وااللتوزام ،دار العربيوة
للكتاب ،طربل  ،ليبيا ،تون  ،المؤسسة الوطنية للكتاب ،الجزائر( ،دط).)1893( ،
 .48محم وود ناص وور :رم ووان حم ووود حياتو و وأج ووارر ،المؤسس ووة الوطني ووة للكت وواب ،الج ازئ وور،
(دط).)1891( ،
 .49محمو ووود شو وواكر :التو وواريج اإلسو ووالمي ،)14( ،المكتو ووب اإلسو ووالمي ،بيو ووروت ،لبنو ووان،
(ط.)1881( ،)2
 .51مخلوووف ووامر :الروايووة والتح ووالت فووي الج ازئوور ،د ارسووة نقديووة فووي م وومون الروايووة
المكتوبة بالعربية ،دراسة اتحاد كتاب العرب ،دمشل ،سورية( ،دط).)2000( ،
 .51مخل وووف ووامر :الواق ووع والمش ووهد األدب ووي نهاي ووة ق وورن وبداي ووة ق وورن ،المكتب ووة الوطني ووة
الجزائرية ،الجزائر( ،دط).)2011( ،
 .52مهو وودت امو ووة :مقو وودمات نظريو ووة لد ارسو ووة أجو وور االشو ووتراكي فو ووي التحو وورر الو وووطني ،دار
الفارابي ،بيروت ،لبنان( ،ط.)1890( ،)3
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 .53نبية سليمان :فتنة السرد والنقد ،دار الحوار ،دمشل ،سورية( ،ط.)2000( ،)2
 .54واسوويني األ وور  :اتجاهووات الروايووة العربيووة فووي الج ازئوور ،المؤسسووة الوطنيووة للكتوواب،
الجزائر( ،دط).)1891( ،
 .55واسو وويني األ و وور  :تجربو ووة الكتابو ووة الواقعيو ووة نو وود الطو وواهر وطو ووار ،المؤسسو ووة الوطنيو ووة
للكتاب ،الجزائر( ،دط).)1891( ،
 .56واسوويني األ وور  :مجمووع النصوووغ الغائبووة أنطولوجيووا الروائيووة الجزائريووة التذسيس وية-
1محنة التذسي  ،منشورات الف ا الحر ،الجزائر( ،دط).)2009( ،
 .1أبولي و ووو

لوكي و ووو  :الحم و ووار ال و ووذهبي( ،ت) :أب و ووو العي و وود دودو ،منش و ووورات االخ و ووتالف

الجزائر( ،دط).)2001( ،
 .2أالن روب غرييو و و و  :نح و و ووو رواي و و ووة جدي و و وودة( ،ت) :مص و و ووطفى إبو و و وراهيم مص و و ووطفى ،دار
المعارف ،القاهرة ،مصر( ،دط)( ،دت).
 .3إيان واط :نشو الرواية( ،ت) :جائر ديب ،دار الفرقد ،دمشل ،سورية.)2009( ،
 .4بيلينيو أبوليوو منودوزا :غابرييوة غارسويا مواركيز ارئود الواقعيوة السوحرية( ،ت) :بود ا
حمادت ،المؤسسة الوطنية للكتاب ،الجزائر( ،دط).)1893( ،
 .5بيرنووار فاليووت :فووي كتابووة الروايووة ،موودخة إلووى المنوواهق والتقنيووات المعاص ورة للتحليووة
األدبي( ،ت) :بد الحميد بورايو ،دار الحكمة( ،دط).)2002( ،
 .6بيي وور ش ووارتي  :م وودخة إل ووى نظري ووات والرواي ووة( ،ت) :ص ووبحي حدي وودت ،دار الحو ووار،
الالذقية ،سورية( ،ط.)1891( ،)1
 .7بييور ماشويرت :بوم يفكور األدب؟ ،تطبيقووات فوي الفلسوفة األدبيوة( ،ت) :جوزيوف شوريم،
المنظمة العربية للترجمة ،بيروت ،لبنان( ،ط.)2013( ،)1
 .8جووانفيف موييووو :تعريووف سوسوويولوجي للروايووة( ،ت) :رشوويد بنحوودو ،البنيويووة التكوينيووة
والنقد األدبي ،مؤسسة األبحان العربية ،بيروت ،لبنان( ،ط.)1891( ،)2
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لوم الجمواة الماركسوي اللينينوي( ،)2( ،ت):

 .9جما ة من األساتذة السوفييت :أسو

ف وؤاد المر ووي ،دار الفووارابي ،بيووروت ،لبنووان ،دار الجموواهير العربي وة ،دمشوول ،سووورية،
(دط).)1899( ،
 .11جو ووور لوكو وواا :الروايو ووة ملحمو ووة بورجوازيو ووة( ،ت) :جو ووور طرابيشو ووي ،دار الطبعو ووة،
بيروت ،لبنان( ،ط.)1898( ،)1
 .11جو ووور لوكو وواا :بل و وزاك والواقعيو ووة الفرنسو ووية( ،ت) :محمو وود لو ووي اليوسو ووفي ،المؤسسو ووة
العربية للناشرين المتحدين ،صفاق  ،تون ( ،ط.)1891( ،)1
 .12ج ووور لوك وواا :الرواي ووة التاريخي ووة( ،ت) :ص ووالح ج ووودا ك وواظم ،دار الش ووؤون الجقافي ووة
العامة بغداد ،العرال( ،ط.)1891( ،)2
 .13حموودان خوجووة :الموورآة (ت) :محموود العربووي الزبيوورت ،الج ازئوور اصوومة الجقافووة العربيووة
(دط).)2009( ،
 .14مارك بيرنار :إمية زوال( ،ت) :غالية شملي ،سلسلة أ والم الفكور العوالمي ،المؤسسوة
العربية للدراسات والنشر ،بيروت ،لبنان( ،ط.)1899( ،)1
 .15مغنيو ووة األزرل :نشو ووو الطبقو ووات فو ووي الج ازئو وور( ،ت) :سو وومير كو وورم( ،م ك) ،بيو ووروت،
لبنان( ،ط1890( ،)1م).
 .16ميش وواة زي ارف ووا :األس ووطورة والرواي ووة( ،ت) :ص ووبحي حدي وودت ،دار الحو ووار ،الالذقي ووة،
سورية( ،ط.)1891( ،)1

ت-الروايات
 .1إبراهيم سعدت :بوح الرجوة القوادم مون الظوالم ،منشوورات االخوتالف ،الج ازئور( ،ط،)1
(.)2010
 .2أحميدة العياشي :متاهات لية الفتنة ،منشورات البرزخ ،الجزائر.)2008( ،
 .3بشير مفتي :أشجار القيامة ،منشورات االختالف ،الجزائر( ،ط.)2001( ،)1
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 .4بو الم بطاطاا :مذكرة آخر إنسان لى وج األرض ،دار الحكمة ،الجزائر،
(ط.)2008(،)1
الوطنية للكتاب ،الجزائر.)1891( ،
 .1جياللي خالغ :رائحة الكلب ،المؤسسة
ّ

 .1جياللي خالغ :حمائم ال ّشفل ،المؤسسة الوطنية للكتاب ،الج ازئر.)1891( ،
 .9ديهية لويز :جسد يسكنني ،دار جير للنشر ،بجاية ،الجزائر.)2012( ،
 .9الطاهر وطار :تجربة في العشل ،موفم للنشر والتوزيع ،الجزائر.)2004( ،
 .8الطاهر طار :الشمعة والدهاليز ،موفم للنشر والتوزيع ،الجزائر.)2004( ،
 .10الطوواهر وطووار :قصوويدة فووي التووذلة ،منشووورات الف ووا الحوور ،دالووي إبوراهيم ،الج ازئوور،
(.)2010
 .11ز الدين جالوجوي :الرمواد الوذت غسوة الموا  ،دار الروائوع للنشور والتوزيوع ،الج ازئور،
(ط.)2010( ،)1
 .12واسو وويني األ و وور  :سو وويدة المقو ووام ،منشو ووورات الف و ووا الحو وور ،دالو ووي إب و وراهيم ،الج ازئو وور،
(ط.)2010( ،)1
 .1ابن منظور ،محمد بن مكرم بن لي أبو الف وة جمواة الودين :لسوان العورب (موق -2
 ،)11-13-3دار صادر ،بيروت ،لبنان( ،دط)( ،دت).
 .1بوود ا بوون قورين :النقوود األدبووي الحوودين فووي الج ازئوور ،رسووالة ماجسووتير بإشوراف د فوؤاد
المر ي ،قسم اللغة العربية ،جامعة حلب ،سورية.)1891-1891( ،
 .2محموود األمووين ال وزاوت :الروايووة الجزائريووة المكتوبووة بالفرنسووية ،رسووالة ماجسووتير بإش وراف
د حسام الخطيب ،قسم اللغة العربية ،جامعة دمشل ،سورية.)1894-1893( ،
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 .1أبووو شووامة شمسووة ،د .آدم قبووي :إدارة النظووام السياسووي للعنووف فووي الج ازئوور (-1899
 ،)2000مجلووة الباحوون( ،ك ،)30كلي ووة الحقووول والعلوووم االقتص ووادية ،جامعووة ورقل ووة،
الجزائر.)2001( ،
 .2أبووو القاسووم سووعد ا  :حكايووة العشووال فووي الحووب واالشووتيال ،مجلووة الجقافووة ،العوودد بعوود
( ،)119و ازرة الجقافة واالتصاة ،الجزائر.)2004( ،
 .3حسوون بح وراوت :الروايووة والواقووع (ق و ار ة فووي زموون النموورود) ،مجلووة آفووال ،ك ( ،)1اتح واد
كتاب المغرب ،الرباط ،المغرب.)1880( ،
 .4السعيد بوطاجين :رواية التسعينيات واللغة الصحفية ،مجلة اللغوة واألدب( ،ملتقوى لوم
النغ)( ،ك ،)11دار الحكمة ،الجزائر.)2001( ،
 .5شوقي بدر يوسف :حداجة السورد فوي الروايوة الجزائريوة المعاصورة ،مجلوة الروايوة ق وايا
وآفال( ،ك ،)10الهيئة المصرية العامة للكتاب ،القاهرة ،مصر.)2013( ،
 .6محمد خان :األدب اإلصالحي في الج ازئور ،د ارسوة تحليليوة ألدب حوحوو (  ،)2مجلوة
العلوم اإلنسانية( ،ك ،)2جامعة محمد خي ر ،بسكرة ،الجزائر.)2002( ،
 .7مص ووطفى ب وود الغن ووي :االتج ووار الق ووومي ف ووي الرواي ووة ،مجل ووة ووالم المعرف ووة( ،ك،)199
المجل

الوطني للجقافة والفنون واآلداب ،الكويت.)1899( ،

 .8مكارم الغمرت :الرواية الروسية في القرن التاسوع شور ،مجلوة والم المعرفوة( ،ك،)40
المجل

الوطني للجقافة والفنون واآلداب ،الكويت.)1891( ،

 .1مرزال بقطاا :ما كتب ال يرقي إلى المستو الفني المنشود ،يومية النصور ،قسونطينة
الجزائر ،ك ( ،)13310الخمي

( )4ديسمبر (.)2010
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 .1حفن وواوت بعل ووى :ه وواج

الحداج ووة واش ووكالية ال ووعف ف ووي رواي ووة جي ووة األزم ووة ،الملتق ووى

الوودولي الجووامن للروايووة ،أ موواة وبحووون كتوواب الملتقووى السووابع بوود الحميوود بوون هدوقووة،
و ازرة الجقافو ووة ،مديريو ووة الجقافو ووة لواليو ووة بو وور بو ووو ريريق ،مطبعو ووة إقتيو وواح ،بو وور الكيفو ووان،
الجزائر.)2004( ،
 .2ش وريف بوود الواحوود :تجربووة ابوون هدوقووة الروائيووة ،أ موواة وبحووون كتوواب الملتقووى ال اربووع
بوود الحميوود بوون هدوقووة ،و ازرة الجقافووة واالتصوواة ،مديريووة الجقافووة لواليووة بوور بووو ريريق،
دار هومة ،الجزائر.)2001( ،
 .3ب وود اللطي ووف حن ووي :الرواي ووة الجزائري ووة ب ووين األزم ووة وفعالي ووة الكتاب ووة ،أ م وواة الملتق ووى
الوطني الجاني في األدب الج ازئورت بوين خطواب األزموة وو وي الكتابوة ( 19 11موار
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:ملخص البحث
يهدف هذا البحث إلى الكشف عن التطور الفني والفكري في الكتابة الروائية لدى "الحبيب
، االقتصادية واالجتماعية في جزائر ما بعد االستقالل،السايح" في ظل تسارع التطورات السياسية

وذلك من خالل تعرية الطابع التخييلي الممارس على الواقع من مكونات الروايات المنتقاة؛ أي
.إظهار الخطاب المسكوت عنه والباس المعنى الفكري حلَة جمالية

،) (ذاك الحنين،) (زمن النمرود:وتتحدد مدونة هذه الدراسة في أربعة أعمال روائية هي

 وهي في مجموعها تقوم على شعور كاتبها،) وأخي ار ( الموت في وهران،)(تماسخت دم النسيان
 وهو ما عمق،بعجزه عن إقامة عالقة انسجام مع واقعه المعيش مما يبرر موقفه الرافض له

إحساسه بالعزلة وأثار نقمته على المجتمع وحفزه على رفض خفاياه وادانته مما يمثله من قيم
 ألنه، لذلك دعا إلى تغيير البنيات االجتماعية السائدة على جميع األصعدة،وأخالق وممارسات

أدرك أن تواصلها في الزمن الراهن ال يمكن أن يكون مفيدا ووظيفيا في تمثل مستجدات الراهن
المتغير والمتحول باطَراد مما يجعلها معوقات في سبيل تشكيل معالم واقع جديد تبقى التصورات

.في شأنه غير واضحة

Résumé:
La présente étude a pour objectif de révéler l'évolution artistique, intellectuelle
de l'écrivain EL HBIB ESSAYAH à travers ses romans, dans le contexte du
développement rapide sur les plans politique, économique et social en Algérie dans la
période post-coloniale, à travers la révolution de l'aspect fictionnel appliqué à la
réalité à partir de ses romanssélectionnés pour l'étude, à savoir: ZAMANE
ENNOUMROUD, DAKA EL HANINE, TAMASSAKHATE DAMU ENNISIANE, et EL
MAWTOU FI OUAHRANE.
Les quatre romans portent sur le sentiment d'incapacité chez l'auteur d'être en
cohésion avec la réalité, la raison pour laquelle il la rejetée.
Une telle attitude qui a approfondi son sentiment d'être étranger à sa propre
société, et aussi il la rejetée, appelant au changement des différentes structures
sociales, étant donné elles ne sont plus utiles ni fonctionnelles dans le monde
d'aujourd'hui.

Abstract:
This research is aimed at revealing the artistic and intellectual evolution of
ELHABIB SAIAH through his novels, in the context of rapid political, economic and
social development in Algeria in the post –colonial period, so as to reveal the fictional
aspect applied to reality through the novels which are selected to be studied.
The corpus of this study consists of the four (4) following novels: ZAMANE
ENNOUMROUD, DAKA EL HNINE, TAMASSAKHAT DAMU NNISIANE, EL
MAOUTO FI OUAHRANE.
The four (4) novels rely upon the writers feeling of incapacity of being in cohesion
with reality, the reason why he rejected the feeling of his strangeness against his
society and thus rejected it, calling for the change of the different social structures,
since he realized they are no more useful nor functional in the world of nowadays.

