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األدباء الشباب و العنف في الوقت الراهن
*

داود محمد

عالجت الرواية الجزائرية المكتوبة باللغة العربية ،منذ بذداياهاا اوولذ إلذ ان ،،مووذوعات
عديدة ،ارهبطت بمختلف السياقات السياسية و التاريخية التي عرفتاا الجزائر المستقلة.
و نسذتطي أ ،نقذذوو ،و بطذفة مجملذذة أ ،المووذوعات اوساسذذية التذي هطذذرا إلياذا و هفاعذذل
معاذذا ى ذ ا اانتذذاج الروائ ذذي ىذذي المطذذائر الفرديذذة و الجماعي ذذة و هحو هاذذا وذذم مسذذار ال ذذورة
التحريرية و ال ورة ااجتماعية التي أعقبت ااستقالو.
و المالحظ أ ،ى ا الخطاب الروائي ال ي هضمنتو ى ه النطوص ،قد هماى إل حذد بعيذد
م ذ الخطذذاب اويذذديولوجي ال ذ ي سذذاد نذذالو السذذبعينات و يرج ذ ذلذذب إل ذ الطبيعذذة ال ذذعبوية
للسذذلطة الحا م ذذة نذ ذ ات ،إل ذ احتض ذذا ،نف ذذا ى ذ ه الس ذذلطة لاذ ذ ا النذذو م ذ الكتابذذة بواس ذذطة
مؤسسذذاهاا ال قافيذذة و اويديولوجيذذة وزارة ال قافذذة و مجا هاذذا ال ذذر ة الو نيذذة للن ذذر و التوزي ذ ،
اهحاد الكتاب الجزائريي  ،الجرائد الو نية…)
ذذا ،ا رهبذذاط بذذالواق المرجعذذي ىذذو دائمذذا المحذذور اوساسذذي لا ذ ه الكتابذذات ،التذذي انذذت
هنطلق منو و هعود إليو ،باعتباره أساسيا في ل النماذج المكتوبذة ،لكذ وذم هطذور إيذديولوجي
ي يد بال ورهي رهبا اما معا ،ما ا ،يعتقد ن ات.
و قذذد انتلفذذت أسذذاليك الكتابذذة الروائيذذة و رراىذذا مذ رومانسذذية إلذ واقعيذذة ذاهيذذة أو هاريخيذذة
و اجتماعية ،و واقعية أسطورية أحيانا ،حيث أمتذزج الذ اهي بااجتمذاعي ،و غذت علذ أجوائاذا
مس ذذحة مذ ذ التف ذذارو بحتمي ذذة البن ذذاج الت ذذاريخي و ا جتم ذذاعي ل ذذو يبح ذذث عذ ذ ذاه ذذو و يتف ذذاجو
بمسذذتقبل جديذذد و زاىذذر .لكذ ىذ ا يعنذذي نلذذو ىذ ه النطذذوص م ذ الطذذراعات ا جتماعيذذة و
السياسذذية ،بذذل بذذالعكا ،لقذذد عذذرل اانتذذاج الروائذذي الجزائذذري نطوضذذا يمك ذ هطذذنيفاا وذذم
* مكلذذف بالذذدروس بكليذذة انداب و اللغذذات و الفنذذو – ،جامعذذة وى ذرا ،،باحذذث بمر ذذز اوبحذذاث فذذي
اون روبولوجيا ا جتماعية و ال قافية
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"اودب السياسي الملتزم" لكل م الطاىر و ار و عبد الحميذد بذ ىدوقذة و لعذرج واسذيني و
رشيد بوجدرة و غيرىم…
و قد وظف ىؤ ج الروائيو ،و غيرىم أبطا لعبوا أدوارا "إيجابية" ،هعبر عذ هعلذق المجتمذ
بأم ذذل نج ذذاح ال ذذورة ااجتماعي ذذة الت ذذي ش ذذملت مختل ذذف المي ذذادي الزراعي ذذة منا ذذا و الط ذذناعية و
ال قافي ذذة) ،و بالت ذذالي بن ذذاج "مجتمذ ذ م ذذالي" ،لكذذ مذ ذ حل ذذوو ال مانين ذذات و التس ذذعينات ،بلغ ذذت
الطراعات السياسية أقطاىا م ظاور قوى سياسية جديدة هدعو إل قيام نظذام سياسذي جديذد.
فانتلذذت مذذوازي القذذوى السياسذذية لطذذالع التراجذ عذ الخذذع السياسذذي التذذي اعتمذذد فذذي مرحلذذة
السذذبعينات و ىك ذ ا بذذدأت الروايذذة الجزائريذذة ،م ذ جذذراج ى ذ ه الظذذرول الجديذذدة ،هعذذرل مذذا
يمكذ هسذذميتو ب ذ "مرحلذذة ال ذذب" إذ عبذذرت نطوضذذاا و بطذذرا مختلفذذة عذ ىذ ا الووذ المتذذأزم
ال ذ ي بلذذو ذروهذذو م ذ بدايذذة التسذذعينات التذذي اهسذذمت باسذذتعماو العنذذف الرمذذزي و المذذادي ،أي
ااغتياو السياسي الفردي و الجماعي .إناا مرحلة هدانل المفاىيم و زعزعذة اليقينذات و غيذاب
اوم و ااستقرار السياسي و ااجتماعي.

العنف و النص الروائي :

عرل المجتم الجزائري عل مذر اوزمنذة التاريخيذة المتعاقبذة ،عنفذا متعذدد الجوانذك .و إذا
ذذا ،العنذذف ،م ذ بيعذذة هواجذذد المجتمعذذات الب ذذرية المختلفذذة و مالزمذذا لاذذا ،ف نذذو يقذذوم عل ذ
زعزعة ااستقرار ال ي قد يميز العالقات ااجتماعية أو يعيد ضياغتاا م جديد.
و لعل الخطوضذية التذي يتميذز باذا العنذف الذ ي يطبذ المجتمذ الجزائذري المعاضذر ،هجعذل
التسارو شرعيا م الناحية المعرفية و التاريخية.
يجك الت ير ،في ى ا ااهجذاه ،أ ،الجزائذر مذرت بمرحلذة ويلذة مذ ااسذتعمار -0381
 ،)0591اسذذتعمل فياذذا ىذ ا اونيذذر ،ذذل أسذذاليك القم ذ و القتذذل الوح ذي و التحقيذذر ال قذذافي
وذذد السذذكا ،اوضذذليي لا ذ ا البلذذد .ذذم مرحلذذة الحذذرب التحريريذذة  ،)0590-0591حيذذث
ذىك وحيتاا ان ل م الجزائريي  ،لك مقاومة ىؤ ج لإلدارة الفرنسية و اسذتعمالام للعنذف
المذذادي و الرمذذزي وذذدىا ،ذذا ،شذذرعيا و إيجابيذذا ،باعتبذذاره الوسذذيلة الوحيذذدة للقضذذاج علذ الظلذذم
و الممارسات التعسفية التي هميزت باا ى ه اادارة.
و م ذ حطذذوو الجزائذذر عل ذ ااسذذتقالو و شذذروعاا فذذي هأسذذيا اوجاذذزة السياسذذية للدولذذة
الو نيذة ،اهخذ العنذذف الرمذزي و المذذادي بذي أفذراد المجتمذ الجزائذري أسذذاليك أنذرى .و لكذ
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ىذ ا يعنذي ،نذالو المذرحلتي السذابقتي  ،إ ،السذذكا ،اوضذليي لاذ ا البلذد ،لذم يمارسذوا عنفذذا
ود بعضام.
لقذد ذذا ،ىذ ا النذذو مذ العنذذف الذذدانلي الموجذو مذ ذرل جزائذذريي وذد جزائذذريي نذذري
موج ذذودا ،من ذ بداي ذذة انط ذذالا العم ذذل المس ذذلع ااقتت ذذاو ب ذذي المط ذذاليي و الجبا ذذويي  ،مج ذذزرة
ملوزة ،اغتياو عبا ،رمضا ،و غيرىم الطلبة ال ي التحقوا بال ورة…)؛ لكذ ىذ ه الممارسذات،
و إ ،انت ىام ية ،ف ناا ظلت في عداد المسكوت عنو.
لقد سجلت الرواية الجزائرية ى ه اوحداث و عبذرت عناذا و بخاضذة روايذة "الذاللز" للطذاىر
و ار ،التي أشارت إل الخالفات الدانليذة التذي عرفتاذا ال ذورة ،و يذف هذم التطذفية الجسذدية
لمم لي اليسار الجزائري ال ي التحقوا بالعمل المسلع.
إ ،بروز الطراعات السياسذية و اويديولوجيذة بذي مختلذف التيذارات التذي شذار ت فذي ال ذورة
المس ذذلحة منذ ذ ض ذذيف  ،0590جع ذذل "ااجم ذذا ال ذذو ني" يتط ذذد و يفق ذذد معن ذذاه .و هالحق ذذت
اوحذ ذذداث من ذ ذ انقذ ذذالب  05جذ ذذوا 0599 ،و مذ ذذا لحقذ ذذو م ذ ذ قم ذ ذ و هع ذ ذ يك و اغتيذ ذذا ت
للمعاروذذي …؛ إل ذ أ ،أحكذذم النظذذام عل ذ فنذذات مختلفذذة م ذ ال ذذعك الجزائذذري بقبضذذة م ذ
حديد ،حيث سيطر الحزب الواحد عل افة الن ا ات السياسية.
ل ذذم يكذ ذ  ،ف ذذي البداي ذذة ،العن ذذف السياس ذذي يم ذذا نذ ذ ات س ذذوى فن ذذات المجتمذ ذ السياس ذذي،
باعتبارىا هعيد النظر في التوجو ال عبوي للنظام أو هحذاوو أ ،هتمذرد علذ "ااجمذا الذو ني" أو
المطالبة بالتعددية الحزبية و الديمقرا ية.
و ظل اومر عل حالو ،إل بداية ال مانينذات ،فقذد عذرل ال ذار الجزائذري عذدة انتفاوذات
ش ذذعبية الربيذ ذ البرب ذذري  ،0531و أح ذذداث وى ذذرا 0530 ،و غيرى ذذا… و م ذذا ان ذذت أح ذذداث
أ تذذوبر  0533الت ذذي ش ذذملت ذذل الت ذذراب الذذو ني ،إ ل ذذتعل عذ ذ نااي ذذة "ااجمذذا ال ذذو ني" و
هحدث شرنا عميقا دانذل النسذيا ااجتمذاعي .و ذا ،للحر ذة ااسذالمية دورا بيذرا فذي هعميذق
ىذ ا ال ذذرخ ،مذ نذذالو الطروحذذات اويديولوجيذذة التذذي رحتاذذا بقذذوة فذذي السذذاحة السياسذذية منذ
نااية ال مانينات و بدايذة التسذعينات .و ىكذ ا شذمل العنذف السياسذي و اويذديولوجي ذل فنذات
المجتم المختلفة.
و يتضذذع ممذذا سذذبق أ ،المجتم ذ الجزائذذري ،قذذد هعذذرض لكذذل أشذذكاو العنذذف الذذدانلي من ذ
انطذذالا العمذذل المسذذلع وذذد المحتذذل الفرنسذذي ،إل ذ ان .،و لك ذ المسذذتوى ال ذ ي بلغذذو ى ذ ا
العنذذف الذذدانلي ال ذ ي يميذذز ى ذ ه المرحلذذة التاريخيذذة الحاليذذة ،يم ذذل ظذذاىرة نطيذذرة بذذل إشذذكالية
اجتماعيذذة م ذ الطذذعك الذذتكا بنتائجذذو اننيذذة و المسذذتقبلية .ممذذا دف ذ بمختلذذف البذذاح ي فذذي
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و اانسذذانية إلذ ااىتمذام باذذا و محاولذذة ااجابذذة عذ ماىيتاذذا و

حقذوو العلذذوم ااجتماعيذذة
نلفياهاا و أسباباا و نتائجاا.
إ ،العن ذذف يقتض ذذي "فك ذذرة اانزي ذذاج أو مخالف ذذة المع ذذايير أو القواع ذذد الت ذذي هع ذذي الوو ذذعيات
المقدرة بأناا بيعية ،عادية أو شرعية .هوجد فذي فكذرة العنذف ،فكذرة ا نذتالو أو ا وذطراب،
أ ر أو أقل ظرفية أو مستديمة لنظام اوشياج".1
و عل ذ ى ذ ا اوسذذاس ،هحمذذل فكذذرة العنذذف ف ذذي ياهاذذا قيمذذا قذذد هكذذو ،إيجابيذذة أو سذذلبية
إنطالقا م الموق ال ي يحتلو اوفراد أو المجموعات ال ي يمارسونو ود اننري .
و نظرا لكو ،لمة "عنف" متعددة الد ت و هخض فذي معالجتاذا للعديذد مذ النظريذات
العلميذذة و هقارباذذا مختلذذف علذذوم اانسذذانية م ذ علذذم إجتمذذا  ،و علذذم الذذنفا و أنتروبولوجيذذا،
و علم السياسة) ،ف  ،ااىتمذام باذا ظذاىرة إجتماعيذة حذديث جذدا ،إذا اسذت نينا بعذ اوعمذاو
الفكرية التي نططت لا ا المووو فريديريب أنجلز ،سيقموند فرويد ،و جذوروج ضذوريل ،و
رنيي جيرار وجو ،بوو سارهر و الترب يامي و أنا أريند…).
و فذذي ىذ ا الطذذدد ،ه ذذير فرانسذذواز إيرهذذي إلذ أ ،الكلمذذة نفسذذاا غيذذر موجذذودة مذذدنل فذذي
الموسوعة العالمية ،و ذلب في بعتاا لسنة  . 20599لكذ بذروز ىذ ه الظذاىرة فذي ىذ ا العطذر
و اهخاذى ذذا أوجا ذذا متباني ذذة و متنوع ذذة ،جع ذذل الح ذذديث عنا ذذا يأنذ ذ حط ذذة اوس ذذد مذ ذ الب ذذراما
ااعالمية ،و ي غل وسائل ااهطاو الجماىيرية ب كل واس .
و فذذي ى ذ ا الطذذدد ،نجذذد أ ،اودب الروائذذي ق ذذد عذذالا مووذذوعات العنذذف و الحذذرب فذذي
مختلف المراحل التاريخية التي عرفتاا الب رية ،و نجد الرواية البوليسية التي هعروت لمووذو
الجريمة و القتل ،و قد ظار ى ا النو م اودب "م هطور المرا ز الحضرية الكبذرى :التذي
ىذذي عبذذارة ع ذ متاىذذات مالئمذذة لقيذذام الجريمذذة"3و إل ذ جانذذك الروايذذة التاريخيذذة أي التذذي هعتنذذي
ب ذذالحرب و القتذ ذذاو بذ ذذي الذ ذذدوو المتنافسذ ذذة و المتطذ ذذارعة حذ ذذوو المطذ ذذالع الحيويذ ذذة ،و الروايذذذة
البوليسذذية نجذذد ،أدب الرعذذك الذ ذ ي يتم ذذل فذذي التعامذذل مذ ذ اوسذذا ير المخيفذذة و اوم ذذوات و
اوشباح.4

- MICHAUD, Yves .– Violence (Enyphpedia Universalis). - Paris – France, P. Editeur, 1996
- HERITIER, Françoise.- De la violence (séminaire).- Paris, Edition Odile tacob, Septembre 1996. – p.13.
- RAIMOND, Michel.- Le roman- Armand Colin.– Paris, 1989.- p.31.
- TODOROV, Tzvetan.- Introduction à la littérature fantastique.- Paris, Editions du Seuil, 1970.- p. 81.
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إ ،ى ذ ا الطذذنف م ذ اودب ،لمذذا يتضذذمنو م ذ عنذذف و رعذذك ،لذذم يعرفذذو اودب الجزائذذري
المكتوب باللغة العربية إ ،قليال ،فمذا عذدا بعذ الروايذات التذي ه ذير إلذ ال ذورة المسذلحة وذد
ااستعمار الفرنسي ،ف  ،العنف التذي ه ذتمل عليذو ىذو موجذو وذد اننذر ،أي المحتذل الفرنسذي
و رموزه.

انب اا حقل روائي جديد :

شذذادت المرحلذذة الحاليذذة ،أي ناايذذة التسذذعينات ،مجموعذذة م ذ النطذذوص الروائيذذة المكتوبذذة
باللغة العربية ،و التي هتحدث ع المطائر الفردية و الجماعية فذي ظذل اوووذا المفجعذة التذي
هعي اا الجزائر من بداية هدفق العنذف المسذلع وذد الفنذات ااجتماعيذة المختلفذة و وذد رمذوز
الدولة الجزائرية.
و همتذذاز ى ذ ه الكتابذذات بأناذذا هحمذذل بطذذمات جيذذل م ذ اودبذذاج ،يكتذذك ووو مذذرة اودب
الروائي أو .
انيا  :ن رت ى ه اوعماو لاا وم دور ن ر ناضة ،أي لم هحتضذناا مؤسسذات الدولذة
بطفة مباشرة ،مما يمنحاا استقاللية بيرة في الن ر و التوزي .
ال ذا  :هحمذذل ىذ ه النطذذوص فذي مضذذموناا ،أ روحذذات جديذذدة ،هعيذد النظذذر فذذي العديذذد مذ
القضايا الفكرية و اويديولوجية التي سادت و هكرست في الساحة ال قافية.
رابعا  :هجرب ى ه النطوص تابة جديدة ،يمك هسذميتاا "بعنذف الذنص" وناذا هعيذد النظذر
فذذي الكتابذذة التقليديذذة المعروفذذة بتالحذذق أزمتاذذا و أحذذدا اا .فا ذ ه النطذذوص الجديذذدة مت ذذظية،
ه ظي ال ا رة و ال ات.
نامسذذا  :هعنذذي ىذ ه الكتابذذات بفنذذة معينذذة مذ المجتم ذ  ،و ىذذي فنذذة الم قفذذي التذذي شذذكلت
بش فداج للطرا الدائر حاليا بي الدولة الجزائرية و الجماعات ااسالمية المسلحة.
و هنطبذذق ى ذ ه المالحظذذات اوول يذذة عل ذ ذذل م ذ روايتذذي "اانذذز ا" لحميذذد عبذذد القذذادر،
"و المراسيم و الجنائز" لب ير مفتي المعنيتي بالدراسة.

الكتابة و الموت :
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هطذذرح ىاهذذا ،الرويتذذا ،،إشذذكالية الكتابذذة فذذي زم ذ المذذوت المجذذاني ،هريذذد لنفسذذاا أ ،هكذذو،
تابذذة إسذذتعجالية* شذذاادة وذذد الكار ذذة .إ ،الكتابذذة ىذذي الوسذذيلة الوحيذذدة التذذي يمتلكاذذا الكاهذذك
لتجاوز محنتو و هلطيذف اوجذواج التراجيديذة التذي هعي ذاا فنذات المجتمذ المختلفذة .هعلذ ىذ ه
الكتابذذة ورهاذذا و همردىذذا عل ذ المكذذرس و السذذائد لتكسذذر الطذذابو .إناذذا تابذذة هفجذذر ال ذ ا رة و
النص في بحث عنيف ع المعن  ،المعن الجديد المخلص م التراجيديا.
عنذذدما يواج ذذو الكاهذذك أو الم ق ذذف بطذذفة عام ذذة ،ااغتيذذاو المج ذذاني ،و يذذدف مذ ذ أنطذذاج
السياسيي ال ي لم يعرفوا هسيير اوزمة ،يملب م وسيلة سوى مواجاتذو ىذ ا الووذ بذالقلم
و الكتابة.
في ظل ى ه اوجذواج الخانقذة و المرعبذة ،هتحذوو الكتابذة إلذ نذو مذ الطذراخ الموجذو وذد
الطمت القاهل ،إل هنديد بالجريمة و مقتذر فياذا ،هرمذي الكتابذة إلذ هعريذة ىذؤ ج المتسذببي فذي
المجزرة الوح ية التي يتعرض لاا أولنب ال ي يملكو ،م سالح سوى الكلمة.
المالحظ أ ،روايتي "ا نز ا" و "المراسيم و الجنائز" هعالجذا ،مووذو انب ذاا الكتابذة فذي
ظل أجواج ا غتيذاو و القتذل .إ ،شخطذيات ىذاهي الذروايتي ماذددة بالقتذل مفذر لاذا مذ ىذ ا
القدر سوى ممارسة الكتابة.
و هتض ذذم ىاه ذذا ،الروايت ذذا ،موو ذذو الكتاب ذذة ،ممارس ذذة اجتماعي ذذة و سياس ذذية ،ناض ذذة بفن ذذة
اجتماعي ذذة احترف ذذت القل ذذم و س ذذخرهو لفض ذذع الواقذ ذ المري ذذر ،و هط ذذرح وظيف ذذة اودب و عالقت ذذو
بالملتق  .هظار ى ه الكتابة و هبي ع عجزىا و وحالتاا أمام عنذف و ىذوو الحذرب الموجاذة
ود ممارسياا ،إناا قتل رمزي ورلنب ال ي يمارسو ،العنف المسلع.
إناذذا تابذذة جنائزيذذة ،هعلذ عذ حذذدادىا و عذ سذذوداويتاا القاهلذذة ،لتحذذدث شذذرنا فذذي النظذذام
الرمزي المؤسا عل الزيف و الخديعة.

"ا نز ا" 5و عنف ال ا رة :

هنقل رواية "ا نز ا" القارئ إل أجواج الرعك ال ي هعي ذو فنذة الطذحافيي الذ ي اعتبذروا
فذ ذذي بدايذ ذذة انفجذ ذذار اوزمذ ذذة السياسذ ذذية و بدايذ ذذة اارىذ ذذاب المسذ ذذلع ،عائقذ ذذا يحذ ذذوو دو ،وضذ ذذوو
ااسذذالميي إل ذ السذذلطة .و نظ ذرا لكذذو ،ى ذ ه الفنذذة هملذذب الحمايذذة الكافيذذة و ه ذذكل أىذذدافا

* ظاذذرت العديذذد م ذ الروايذذات التذذي همتذذاز با ذ ه الطذذفة ،و التذذي أرادت أ ،هكذذو ،شذذاىدة عل ذ الوو ذ
سذيوAlgérie . "،
الحالي ،و قد ن رت في معظماا باللغة الفرنسية وم مجلذة "الجيذري ليتيراهذور-
Littérature / Action.

 - 5عبد القادر ،حميد -.اانز ا – .الجزائر ،من ورات مارينو.0553 ،
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سالة لدى الجماعات ااسالمية المسلحة ،ف  ،المذا باذا و هطذفيتاا جسذديا أضذبع أمذرا ىامذا
عل المستوى ااعالمي و الدعائي لا ه الجماعات.
هحاوو الرواية إعادة تابة التاريخ في رحلذة شذاقة و اقبذة للذ ا رة ،هنذتقم للتذاريخ مذ الزيذف
ال ي بني عليو ،أي هطفية الحساب م أولنذب الذ ي هسذيبوا فذي الووذ الحذالي متسذتري وراج
ال عارات ال ورية أو الدينية.
إ ،ا نز ا و ىذو عنذوا ،الروايذة – يعنذي الخذروج عذ المعيذار ،عذ مذا ىذو يقينذي و جلذي،
و ىو في حد ذاهو عنف ،إنو هاريخ هكو ،العنف و هرا مو عبذر المراحذل السياسذية ،و مذا يعي ذو
المجتمذ مذ هفجذذر و إنحذذالو ارهذذبع بتكذذوي الدولذذة الو نيذذة بأجازهاذذا اويديولوجيذذة و القمعيذذة.
إنذذو ا نذذز ا ال ذ ي مذذا و همذذاى م ذ هذذاريخ الجزائذذر ،هذذاريخ العنذذف ال ذذامل المؤسذذا عل ذ
شرعية ورية قابلة للنقاش.
وىذذي عبذذارة عذ حكايذذة لطذذحافي – شذذاعر -عبذذد اا الاامذذل -هنقذذل القذذارئ إلذ فضذذاجات
مختلفذذة ،فضذذاجات السذذلطة و فضذذاجات الممارسذذة الدينيذذة المسذذجد و ىام ذذو) .و فض ذذاجات
الطحافة و ا الفنذدا الذ ي لجذأ إليذو الطذحافيو ،الماذددو ،بالقتذل .فضذل ىذ ه الروايذة ،أناذا
هتوقذذف عنذذد عنذذف المرحلذذة الحاليذذة ،بذذل ه ذذير إل ذ عنذذف الدولذذة ،عنذذف السذذلطة ،أي عنذذف
يست ذري فذذي نباي ذذا النظذذام الذ ذ ي حكذذم الذذبالد و العب ذذاد و فذذرض ىيمنت ذذو دو ،إجمذذا و رو ذذا
الجمي .
فعبد اا الاامل ال ي يعيش محنتذو ال خطذية أو الفرديذة يسذافر بنذا عبذر ذا رهذو و ذ ريذات
جذذده إل ذ متاىذذة التراجيذذديا الجماعيذذة التذذي هقاسذذياا بلذذدة بنذذي مزغنذذة ،هلذذب البلذذدة التذذي هعاقبذذت
علياذذا م جموعذذة مذ القيذذادات العسذذكرية التذذي مارسذذت ذذل أنذذوا القاذذر و الذذبطش وذذد المذذدنيي
و السياسيي  ،سواج باابعاد أو ااغتياو و التطفية الجسدية.

التيو في زم الوح ية و الموت

يحاوو النص الروائذي عبذر لعبذة السذرد المتقنذة إشذرات القذارئ باسذتعماو وذمير المذتكلم ،إذ
هفتذذتع عل ذ جذذو قذذاهم يحيلنذذا نوعذذا مذذا عل ذ أدب الرعذذك لمذذا يتضذذمنو م ذ ذذوابيا و ىذذواجا
مخيفة و أحالم مزعجة" .إنذو الحضذور الكلذي و الماذووس للمذوت" ،6إ ،لفظذة المذوت هتكذرر
باستمرار – حوالي مانية و ستي مرة –عبر امل فطوو الرواية  :يضرب الموت حي مذا ي ذاج،
في أي وقت و في أي مكا ،،إنذو الكذابوس يجذ م علذ ضذدر ىذ ه اومذة الجريحذة .و فذي ظذل
 - 6ا نز ا…  -ص.7.
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ى ه اوجواج ،يعيش عبد اا الاامل وحيذدا ،معذزو  ،يملذب سذوى أ ،يتعمذق فذي نايذا فولتذو
و في دىاليز التاريخ السادي للبالد ،يواجو مطيره المحتوم ،بطل هراجيدي ،يبحذث عذ شذعا
ووج في ظالم داما و يحلم بأ ،رأسو قد انتز م جسده بضربة ننجر ضدئ".7
إ ،الحالذذة النفسذذية لا ذ ا الطذذحفي الذ ي ي ذذتغل فذذي ضذذحيفة "الذذرأي الجديذذد" و البذذالو م ذ
العمذذر ال ذذي سذذنة ،محطمذذة و متذذدىورة إل ذ حذذد جعلتذذو ي ذذعر بالغ يذذا ،و الذذدورا ،،و التقيذذوج
"سذذائال أزرا مختلطذذا بالذذدم" .8غذذادر منزلذذو ليسذذتقر بغرفذذة "بنذذزو حقيذذر رواده م ذ بائعذذات الل ذ ة
التعيسات رغم ل شيج"9أسذتقر بطذفة مؤقتذة باذ ه الغرفذة التعيسذة التذي هعبذق برائحذة الر وبذة و
اانغذذالا ،هار ذذا وراجه حذذي سذذا ،لذذو الاذذادئ بالضذذحية الغربيذذة للعاضذذمة .إنذذو حذذي الطفولذذة
الجميلذذة و بذذو هعلذذم مذ جذذده "ع ذذق البحذذر و ال ذذعر و الحيذذاة" 10قبذذل مجذذيج ريمذذو بولحيذذة و
جماعتو و تائك الموت التابعة لتنظيم اوئمذة الجذدد الذ ي ىذددوه بالقتذل و ن ذروا الرعذك فذي
أرجاج البلدة.
إ ،ظاذور الجذذد ،مم ذل لن ذذأة الحر ذة ال وريذذة الذ ي هربذ فذي أحضذذا ،العمذل النقذذابي بفرنسذذا
و فذذي ضذذفول الحر ذذة الو نيذذة ،نمذذوذج للطذذرح السياسذذي البذذديل ،شذذاادة حيذذة عل ذ مختلذذف
مراحل التاريخية التي عرفتاا البلدة من بداية القر ،الع ري .
إ ،الروائي يؤرخ م نالو مذ رات الجذد المتضذمنة دانذل الذنص -لمسذار الحر ذة الو نيذة
بمختلذذف مراحلاذذا و نحرافاهاذذا و ضذذراعاهاا الدانليذذة ،و ذ ا التطذذفية الجسذذدية و السياسذذية
التي هعرض لاا "المتمردو "،ع الخع السياسي ال ي ووعو الزعماج.
إ ،عالقة الجذد بحميذدة ال ذاعر مبنيذة علذ التما ذل بذي عذزلتي و هعاسذتي  ،فذاووو وذحية
رفذذاا السذذالح ال ذ ي أنتلذذف معاذذم حذذوو الخذذع السياسذذي ،فام ذذوه و حاضذذروه إل ذ أ ،مذذات
غمذذا ،لكنذذو زر روح التمذذرد و حذذك الحيذذاة فذذي وعذذي حفيذذدة .ى ذ ا ال ذ ي يعذذيش مأسذذاهو بسذذبك
هبني ذذو لمقول ذذة الف ذذارابي " :ل ذذيا ال ذذروح ى ذذو وح ذذده الذ ذ ي ي ذذؤدي إلذ ذ اا ،ب ذذل الفع ذذل ذ ذ لب"،
و أوذذال "إ ،إجذذالو مقذذدس دينذذي محذذل مقذذدس ذذوري يذذؤدي إل ذ الاذذالت المحتذذوم"11و ىك ذ ا
هتبلذور شخطذذية ال ذاعر النفسذذية و ا جتماعيذذة و اايديولوجيذة ،شخطذذية متمذردة لكناذذا عذذاجزة،
إناا هطن الحدث ،بل هروخ لو ،ه اد عل هحو ت الواق و هرحذل فذي الذ ا رة .ىذ ا ىذو
 - 7م.س -.ص.7.
- 8م.س -.ص.09.
 -9م.س -.ص.09.
 -10م.س-.ص.07.
 -11م.س -.ص.08.
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منط ذذق الت ذذاريخ الذ ذ ي يس ذذلك س ذذعادة اوف ذذراد و يس ذذلع عل ذذيام عنف ذذا ،الذ ذ ي يس ذذجل " معنذ ذ
الحياة".12
يحاوو ال اعر مذ نذالو "حذواره" مذ جذده إيجذاد معنذ لمذا يحذدث لذو ،شذب أ ،حر ذة
اوئمذذة الجذذدد ل ذذيا إ امتذذداد لممارس ذذات سياسذذية دشذذنت ف ذذي عاذذد حكذذم الكولونيذذل الذ ذ ي
اسذذتحوذ عل ذ السذذلطة بذذالقوة و الذ ي "أراد أ ،يكذذو ،م ذذل نذذابليو ،بونذذابرت" فقلذذك ذذل شذذيج،
حوو الزعماج الحقيقيو ،إل نونة ،و أوجد زعماج جدد" .13لم يقم الكولونيل و حاشذيتو سذوى
ل
بتزييذذف التذذاريخ و اسذذتعماو السذذلطة لقاذذر النذذاس ،و أحتقذذر السياسذذيي  ،مذذا وظذذف رجذذاو أم ذ
غذذالط " ذذانوا فيمذذا مض ذ ي ذذكلو ،أفذذراد عطذذابات التاريذذك و السذذرقة المنت ذذرة فذذي اوحيذذاج
ال عبية" .14ففي ظل ى ه اوجواج ،ه كل وعي ال اعر ،لما ذا ،فذال ،إ ،العنذف موجذود فذي
ذذل مكذذا ،،ااحتفذذاو بذذال ورة عنذذف ،المدرسذذة هلق ذ دروس ملينذذة بحكايذذات العنذذف ،فذذالحرب
و الدم و القتل و اوجساد المحروقة و الوجوه الم وىة ىي ما يتعلمو او فاو بالمدرسة.
أي المفر؟ فالتوجو إل المكتبات و إل المر ذز ال قذافي الفرنسذي للبحذث عذ السذعادة بذي
الكتذذك و القذذراجة فذذي نذذوز اودب العذذالمي ،لذذم يعذذد يجذذدي .ذذل شذذيج دمذذر و أغلذذق المر ذذز
ال قافي أبوابو و انتقل الطرا السياسي إل قاعة التحرير ،و أضبع الطحافيو ،أعذداجا لبعضذام
الذذبع  ،بسذذبك ا نتمذذاجات اويديولوجيذذة المتنذذافرة .لذذم هبذذق سذذوى المقاومذذة بالكتابذذة ،و حمذذل
م عل الرسالة ال قافية التي عاد م أجلاا م مدينة باريا ،بعد أ ،قض ىنات هسعة أشار.
الكتابذذة أو المذذوت ،ذلذذب ىذذو مطذذير الم قذذف ال ذ ي يعذذيش بذذي هامذذيش السذذلطة و هاديذذد
اوئمذذة الجذذدد .إ ،المذذوت أضذذبع أ ذذر شراسذذة فاذذو عجذذوز وذذارية ،متلسذذحة بذذرداج أسذذود ،و
مرهديذة جلبابذا مرقعذا و غطذت وجااذا بنقذذاب ويذل ،م قذوب عنذد العينذي "15هنتطذك المسذذكينة
علذ ذ حط ذذيرة مذ ذ ال ذذديا ذذل ي ذذوم جمعي ذذة لتح ذذرض المط ذذلي علذ ذ قت ذذل ال ذذعراج أو  ،و ذذل
المعاروي انيا.

 .0العنف و عودة المكبوت

إ ،العنف ال ي يسجلو النص الروائي "اانز ا" انب ق مذ رحذم المجتمذ ذات نريذف ،لذم
يك عفويا ،بل جاج نتيجذة لتذرا م اوحقذاد و الخيبذات و ااحبا ذات التذي "هرا مذت فذي نفذوس

- RAIMOND, Michel.- Le roman.- Paris, Armand Colin 3ètage, 1989- p.69.
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 -13اانز ا -.م.م -.ص.03.
 -14م.س-.ص.80.
 -15م.س -.ص.13.

35

إنسانيات عدد  ،01جانفي-أفريل 0111

الناس من أ ،رمذي بذالرومي مذا وراج البحذر .نذرج المام ذو ،،و ذو و اوحذالم الضذائعة ،و ذل
الذ ذ ي نس ذذيتام ال ذذورة بع ذذد أ ،و ع ذذدهام ي ذذرا) و ألحق ذذت با ذذم اوذى ،و ق ذذد انحرف ذذت عذ ذ
مسارىا".16
فكذ ذذا ،نريذ ذذف الغضذ ذذك أحذ ذذداث أ تذ ذذوبر  )0533عاضذ ذذفة ىوجذ ذذاج انفجذ ذذرت البر ذ ذذا،
و دمذذرت و أحرقذذت ذذل الرمذذوز التذذي هذذدو عل ذ السذذلطة م ذ مبذذاني و سذذيارات… ،و هب ذ ذلذذب
قم وح ي حملة ااعتقا ت ،و استيقظ الناس عل وق أح ية ن ذنة ،هذرفا ذل شذيج فذي
ريقاا ،في اليوم السادس م ى ا التمرد عل السلطة .فممارسة التع يك ا ،شذبياة بممارسذة
الرومي و أ ،الزم الكولونيالي قد عاد.17
و استغل النظام ى ا ال رخ ااجتماعي ،اضذالح السذلطة بلفذظ المحذافظي مذ ضذفوفام،
و إعطذذاج المبذذادرة ل وجذذو الليبراليذذة ،لكذ المفاجذذأة أهذذت مذ مسذذاجد اوحيذذا ،ال ذذعبية الفقيذذرة.
انت السلطة هبغي م وراج ذلذب ربذع الوقذت و إحذالو السذلم المذدني  ،لكذ مذا لذم يكذ فذي
حساباا ىو التحالف الجديد ال ي ه كل م اوئمة الجدد ،ال ي عذادوا مذ أفغانسذتا ،و مذ
المحافظي ال ي لفظتام السلطة ،و م او فاو ال ي ع بوا في سذجو ،النظذام نذالو نريذف
الغضك.
ى ذ ا التحذذالف ال ال ذذي سذذيقلك مذذوازي القذذوى السياسذذية لط ذالحو ،ممذذا يذذدف بالحذذا م إل ذ
محاولة ااعتماد عليو للبقاج في الحكم.
إ ،البحذث عذ متعذة الحكذم و المتعذذة ببسذا ة ىذو سذبك إنايذذار بلذدة مزغنذة ،و دنولاذا فذذي
فووذ عارمذذة ،ذذا ،ذلذذب منذ أ ،دنلاذذا سذذي أحمذذد السذذرجا ،،النمذذوذج وولنذذب الذ ي انتسذذبوا
لل ذذورة و عذذاهوا فسذذادا فذذي الذذبالد و العبذذاد بعذذد حطذذوو الجزائذذر علذ ااسذذتقالو .و ىذذم يذذرو،
و هكونوا في جمعيات أو ائفة ال وريي ال ي استحوذوا عل نيرات البالد و ريوعاا الوفيرة.
إ ،التوزي الالمتكافئ لل روات الو نية و ااستعماو اوقط للقوة العمومية لقم ذل همذرد
شعبي أو معاروة سياسية أو فكرية ىو التربة التي ستبث العنف الدموي ال ي يواجاو ل أفذراد
المجتم و منام ال عراج ،بعد أ ،انقلبذت السذلطة علذ التحذالف الجديذد مذ نذالو انتخابذات
انتلع فياا الحابل بالنايل وأجاضت في نااية اومر.
و لذذم يبذذق أمذذام اوئمذذة الجذذدد سذذوى اانتقذذام مذ رمذذوز النظذذام و م ذ المجتم ذ فتذذدرجوا م ذ
ااغتيا ت السياسية و المجازر الجماعية ،و نكلوا بالنساج و ال يوخ و او فاو.
 -16م.س -.ص.99.
 -17م.س -.ص.95.
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وم ى ه اوحداث المؤلمة ،حيث العنف مست ري بطفة ىمجيذة ،يحذاوو ال ذاعر و مذ
نذذالو ذاهيتذذو فاذذم و إدرات ى ذ ه التحذذو ت المؤلمذذة ،يحذذاوو أ ،ياذذرب م ذ الحذذك المزيذذف و
الظرفذذي ،بح ذذا ع ذ حذذك حقيقذذي و ع ذ حنذذا ،هرهذذوي بذذو نفسذذو الظم نذذة ،فيلقذذي المذذوت قذذدر
محتوم ،م لو م ل اوبطاو الاوميريي .
إ ،القتذذل أضذذبع ىذذو اللغذذة الجديذذدة ،فذذي عطذذر الامجيذذة و البربريذذة ،يمارسذذو قتلذذة م ذ نذذو
جديذذد" ،أيذذاديام ملطخذذة بالذذدم" و بذذي أسذذنانام بقايذذا لحذذم ب ذذري"  18يذذرددو ،يذذات قر نيذذة
غريبة ،مقلوبة .إ ،الراوي يورد لام ضذفات البدائيذة و الوح ذية ليعمذق جذو الرعذك الذ ي هعي ذو
بلذذدة بنذذي مزغنذذة .و يذذربع ذلذذب بذذبع الرمذذوز التاريخيذذة الحجذذاج ب ذ يوسذذف ،الخذذوارج و ىذذو
و
معسكرو ،نارج أبواب البطرة ،و اوزارقة ،و أ ،القر ،السذاب يعيذد نفسذو فذي ذوب
مكا ،جديدي  ،ىما بلدة بني مزغنة.

المراسيم و الجنائز : 19الع ق في زم الامجية

ى ذذي اوج ذذواج نفس ذذاا  :إرى ذذاب و رع ذذك و ن ذذول و قت ذذل ىمج ذذي ،هعي ذذاا مجموع ذذة مذ ذ
ال خطذذيات التذذي هنتمذذي إلذ الفضذذاج ال قذذافي الجامعذذة و الطذذحافة) ،و هحتذذرل الكتابذذة و ىذذي
شذذاادة ىذ ه الفنذذة الم قفذذة التذذي هحمذذل ىذذم المرحلذذة الطذذعبة التذذي هعي ذذاا الجزائذذر ،هطالعنذذا باذذا
رواية ب ير المفت .
إ ،ى ا النص عل عكا ،النص اووو يحاوو هطفية الحساب مذ التذاريخ ،مذ أسذباب
ا نحرال السياسي التي هولد عناا العنف ،و إنما ىي عبارة ع رحلة عبر مخيذاو مجموعذة مذ
اوف ذراد و يبح ذذو ،ع ذ ذواهاذذم و ع ذ ذاهيذذاهام الض ذائعة بذذي الواق ذ و الممك ذ بذذي الخيبذذة و
اومل ،بي اارادة و ااحباط.
و لعذذل هذذدانل العالقذذات بذذي أفذذراد ىذ ه المجموعذذة التذذي ه ذذكل عذذالم مطذذغر لجيذذل أضذذبع
وحية لتالعبات سياسية هجاوزهو معيقة ل رغبة في الحك و السعادة و الحلم.
إ ،الذذنص الروائ ذذي يض ذ أم ذذام الق ذذارئ مطذذائر ذذل مذ ذ الطذذحفي و اوسذذتاذ الجذذامعي ب)
و أض ذذدقائو في ذذروز و وردة قاس ذذي و حمي ذذد عب ذذد الق ذذادر و حمي ذذدي ناض ذذري) ،ى ذذؤ ج الذ ذ ي
يعي ذو ،فذذي نضذذم أحذذداث العنذذف ،يبح ذذو ،عذ الطذذفاج و الطمأنينذذة ،و لكذ أجذذواج ااوذذراب
ال ذ ي شذذنو اهبذذا سذذعيد الااشذذمي و احذذتاللام للسذذاحات الكبذذرى للمدينذذة ،ه ذوحي و ،اومذذور
 -18م.س -.ص.01.
 19مفت  ،ب ير  -.المراسيم و الجنائز -.الجزائر ،من ورات اانتالل.
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ستسير إل ما هحمد عقباه " .ذا ،حذي بيلكذور مملذوجا بالحر ذة و التمذرد" 20و شذيج يذدو
عل ذ الطمأنينذذة فذذالخول ،و القلذذق و البذذؤس ،بااوذذافة إل ذ ا غتيذذا ت التذذي همذذا المقذذربي ،
م لما فعلوا" بعمذر حلذزو" ،الذ ي قطعذوا رأسذو .ىذؤ ج ،احتلذوا النفذوس قبذل الكراسذي ،نذالوا فذي
البداية هعا ف جمي الناس ونام حملوا شعار الحرية و اانقاذ لكنام انقلبوا علذ المجتمذ و
عاهوا فسادا في اورض.
الروايذذة ىذذي عبذذارة ع ذ حكايذذة لع ذ اب ى ذ ا السذذفر ،ى ذ ه الرحلذذة المؤلمذذة ،يحكياذذا الذذراوي
لفيروز ،هلب الفتاة التي أحباا حبا بيرا ،لكنو متردد و لم يحسم موقفو مناا.
و السذذبك يعذذود إل ذ أنذذو ،أي الذذراوي الطذذحافي ب) ،ذذا ،متناقضذذا فذذي عالقتذذو بالنسذذاج،
يحك فيروز و يع ذق وردة قاسذي و يمذارس حياهذو الجنسذية مذ أنريذات… و ىذ ا سذبك ابتعذاد
فيذذروز عنذذو .و الرواي ذذة لاذذا عب ذذارة ع ذ بح ذذث عل ذ ىذ ذ ه الفتذذاة الجميل ذذة و المتمذذردة ،و أناذذا
نالضو م ى ه اوزمة النفسية ،ا جتماعية التي يعي اا فذي ظذل أجذواج ا وذطرابات السياسذية
و ا غتي ذذا ت و المج ذذازر الجماعي ذذة .و هب ذذرز الرغب ذذة ف ذذي الكتاب ذذة ،ح ذذل وس ذذع ب ذذي الا ذذرب أو
المذذوت ،فالكتابذذة ىذذي "السذذالح الوحيذذد فذذي ى ذ ه المعر ذذة لتعريذذة الواجاذذة .نذذز اوقنعذذة ،فضذذع
المسكوت عنو… لا ا بدأت أ تك روايتذي ال انيذة… إناذا هطذف ذل مذا رأيذت و شذاىدت …
ل ما عانيتو… ل ما أقسمت بأ ،أقولو".21
لك ذ إل ذ أي ذ المفذذر؟ فمذذا عس ذ أ ،هفعذذل ى ذ ه ال خطذذيات العذذاجزة ع ذ هحقيذذق ذاهيتاذذا.
فالط ذذحافي ب) ال ذ ذ ي ح ذذاوو أ ،يسذ ذذتنبط الاذ ذذامش مذ ذ المجتم ذ ذ  ،ألتق ذذي برحمذذذة ،الكاهبذذذة
المنسذذية ،التذذي هفسذذر لذذو أسذذباب إنقطاعاذذا ع ذ الكتابذذة بسذذبك الجذذو الال قذذافي للذذبالد و قم ذ
الحريذذات ،مذذا يلتقذذي بجعفذذر المنسذذي ،ال ذ ي يعلمذذو التذذاريخ و النضذذاو م ذ أجذذل الديمقرا يذذة،
فيؤسسا ،م نري لجنة للدفا ع حقوا اانسا .،لك الطذحافي ب) غذارا فذي ذاهيتذو و
و وردة قاسذذي ،و عالقتذذو بطذذديقو حميذذدي ناضذذر و أحمذذد عبذذد
متذذردد فذذي حبذذو بذذي فيذذروز
القادر لم هك إ عبارة ع مأسذاة جماعيذة لجيذل وذائ و عذاجز .و لذم يكتذك لاذ ه العالقذات
إ النااية التي رسمت لاا ،و ىي نااية مفجعة.
فيذذروز سذذافرت إل ذ مدينذذة اونذذوار ،ىربذذا م ذ ى ذ ه اوجذذواج الخانقذذة ،ووردة قاسذذي انتحذذرت
و قذد ذذا ،فعلاذذا ىذ ا شذذجاعة بيذذرة فذي نظذذر أضذذدقائاا .أمذا حميذذدي ناضذذر فقذد أضذذيك بانايذذار
عطذذبي أدى بذذو إل ذ التوجذذو لمست ذذف اومذذراض العطذذبية ،بعذذد أ ،أهذذم روايتذذو "و قطذذة ال عالذذك
 -20المراسيم و الجنائز -.ص.01.
 21م.س -.ص.03.
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و ممتلكات الذ ئاب" ،أمذا أحمذد عبذد القذادر فقذد هحذوو إلذ درويذش ،لذم يعذد يبذرح المسذجد،
بعد أ ،أحرا أشعاره و ىاجر عائلتو و أبناجه.
و أمذذام هحلذذل ى ذ ا المجتم ذ الطذذغير ،ال ذ ي لذذم يطذذمد أمذذام ىذذوو الكار ذذة ،و أضذذيك فذذي
أعماقذذو م ذ جذذراج ى ذ ا العنذذف الكبيذذر ،لذذم يبذذق أمذذام الطذذحافي ب) سذذوى الف ذرار م ذ الذذو و
ااستسذالم اغذذراجات الذ ي يعروذذاا عليذذو أحذذد رجذذاو اوعمذذاو الخليجيذذي و ىذذي هذذولي منطذذك
رئيا هحرير لمجلة سياحية ،أو انتظار فيروز ال ي ستعود م باريا.

نالضة

إ ،أحداث العنف التي ه اده الجزائر التذي رافقذت عمليذات إضذالح النظذام السياسذي دو،
هغييذره جذ ريا ،أفذذرزت العديذد مذ اوشذذكاو التعبيريذة ،بعضذذاا أنذذتا و ن ذر و وز نذذارج الذذو ،
مذ ذذا أفذ ذذرزت مجموعذ ذذة م ذ ذ النطذ ذذوص الروائيذ ذذة التذ ذذي هطرقذ ذذت لا ذ ذ ه التحذ ذذو ت ا جتماعيذ ذذة
و السياسذذية .و ى ذ ه النطذذوص ىذذي عبذذارة ع ذ شذذاادات تبذذت هحذذت وذذغع اوحذذداث ،بطذذفة
إس ذذتعجالية ،لتس ذذجل ال ذذراى و انن ذذي ،و هن ذذدد بالمس ذذكوت عن ذذو ،و ى ذذو قت ذذل ذاهي ذذة اانس ذذا،
الجزائري ،و بخاضة الم قف ،قبل قتلو ماديا و اغتيالو جسديا.
و إذا ذذا ،للعن ذذف دور ف ذذي إع ذذادة .هرهي ذذك مي ذذزا ،الق ذذوى السياس ذذية و إعط ذذاج رري ذذة جدي ذذدة
للتذذاريخ ،ف ذ  ،الكتابذذة اودبيذذة ،عنذذدما هتخ ذ ه مووذذوعا لاذذا ،هضذذفي عليذذو أبعذذادا جديذذدة ،همذذارس
عليو حساسيتاا و جماليتاا لتجعلو أ ذر ب ذاعة و وح ذية ،و القذارئ فذي ىذ ه الحالذة يمكذ
لو إ أ ،يقف منو موقفا عدائيا.
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