
 أسئلة المتن الروائي المغاربي في الثمانينات

 بوشوشة بن جمعة

بمرونة بنٌاته التشكٌلٌة اللغوٌة منها والداللٌة، وتكٌفه مع أنساق القٌم التقلٌدٌة - فً مجمله–ٌتمٌز الخطاب الروائً 
السائدة، التً تجسدها أنماط الوعً، والذهنٌات المتساكنة فً المجتمع من جهة، وقدرة هذا الخطاب على االستجابة إلى 

هاجس البحث والنزوع إلى التجرٌب من جهة ثانٌة، اعتباراً لسكونه ٌمثل أشكال تعبٌر ومسالك تخٌٌل، ورؤى للذات 
وهو ما ٌجعل الرواٌة تكون إجابة معطاة من . وٌسعى دوماً إلى تجاوز السائد والمستهلك بوضعه موضع مساءلة. والعالم

  .(1)الذات على وضعها فً المجتمع

. وٌجسد هذه اإلجابة عادة المتكلم داخل الخطاب الروائً، سارداً كان أو شخصاً من خالل محكٌه، وطرائق تقدٌمه له
وهو ما جعل الرواٌة المغاربٌة ذات التعبٌر العربً، ٌملك كتابها هاجس مشترك ٌمثله اإلحساس بعدم تالؤم الذات مع 

أشكال تعبٌر، أو : وتتولد عن مثل هذا اإلحساس الرغبة فً الكتابة المغاٌرة. نفسها، وعدم تناغمها وعالمها الخارجً
وهو ما ٌفسر سمات التشاؤم التً قد تبلغ حد السوداوٌة أحٌاناً والتً تلون مجمل الخطاب الروائً . مواقف فكرٌة ورؤى

  .المغاربً

وقد عرفت الرواٌة المغاربٌة فً سٌرورة تشكلها جنساً أدبٌاً مستحدثاً فً الثقافة المغاربٌة الحدٌثة والمعاصرة تحوالت فً 
بناها الداخلٌة ومدالٌلها الفكرٌة، استجابة لقانون تحاور النصوص األدبٌة وتدمٌر بعضها للبعض اآلخر، فضالً عن جملة 

والحضارٌة التً شهدتها بلدان المغرب العربً على . التأثٌرات التً مارستها التحوالت السٌاسٌة، والمجتمعٌة، والثقافٌة
الخطاب الروائً فعل إبداع، وعلى أفق القراءة فعل تقبل أو تلقً، وهو ما ٌؤكد سمات التغٌر والتحول التً تطبع الرواٌة 

والتً تتعارض . جنساً أدبٌاً، فمنذ سرفانطٌس، والرواٌة تتطور لباهً لسلسلة من اإلجراءات السردٌة، والخطابٌة المتغٌرة
وتتدمر وتنتظم وتتحقق داخل نص سمً دوماً رواٌة، غٌر أن هذه التسمٌة لٌست سوى عالمة على اجتماعٌة جنس 

  .(2)الرواٌة، وعلى تكٌفه االتفاقً مع المجتمع المنتج للخطاب

  :لعل أبرزها . وٌمكن أن نفسر تكون هذا الجنس األدبً المستحدث فً الثقافة المغاربٌة، بجدلٌة بعض العوامل األساسٌة

  :تالقح األجناس األدبية-أ

إن الخطاب الروائً المغاربً ذا التعبٌر العربً لم ٌتأسس من عدم، وإنما كان حصٌلة أطوار وأدوار وتحوالت اجتازت 
  :أشكاالً تعبٌرٌة شبه روائٌة، مثل القصص التارٌخٌة، التً نمثل لها بنصوص

. ، وغٌرها لعبد العزٌز بن عبد هللا(1950)، "وشقراء الرٌف"، (1949)، "والملكة الكاهنة"، (1949)، "غادة أجٌال"
( 1954" )الملكة خناثة"و. ، لعبد المجٌد بن جلون(1954" )صراع فً ظالل األطلس"، و(1950)". وخلف القضبان"

  .لتهامً الوزانً (1942)" الزاوٌة"آلمنة اللوة، فً المغرب، والسٌرة الذاتٌة التً نمثل لها بنص 

، كان استجابة لتحوالت شهدتها فنون النشر األدبً فً (القصة التارٌخٌة والسٌرة الذاتٌة)وكل من هذٌن الجنسٌن األدبٌٌن 
الرحلة المراكشٌة، ومرآة : "بلدان المغرب العربً، فً النصف األول من القرن العشرٌن، ابتداء بالرحلة، فً نص

، لمحمد عبد هللا المؤقت، ومروراً بالصورة القلمٌة ثم بالقصة القصٌرة، اللتٌن نمثل لهما بنتاج (1924)" المساوئ الوقتٌة
وأحمد رضا حوحو فً الجزائر وغٌرهما من رواد الكتابة القصصٌة المغاربٌة الذٌن . كل من علٌالدوعاجً فً تونس

وذلك لما أدركه الفن القصصً بفضلهم . أسهموا فً إرساء دعائمها، التً استفاد منها الجنس الروائً فً تأسٌس خطابه
وبذلك فإن الكتابة . مما ٌعكس مؤشرات وعً بفعل الكتابة. من نضج وتطور فً طرائق التعبٌر، والموضوعات المعالجة

الروائٌة المغاربٌة إن هً إال تطور لممارسة الكتابة القصصٌة، خاصة إذا تمثلنا أن رواد كتابة الرواٌة قد كانوا 
قصاصٌن قبل أن ٌتحولوا إلى الرواٌة وٌزاوجوا بٌن الجنسٌن، ونمثل لذلك بالبشٌر خرٌف فً تونس، وبكل من عبد 

الحمٌد بن هدوقة والطاهر وطار فً الجزائر وبعبد الكرٌم غالب، ومبارك ربٌع، ومحمد الزفزاف فً المغرب، وكذلك 
  . ومحمد علً عمر فً لٌبٌا، وغٌرهم. بكل من محمد صالح القمودي

  : صدمة الغرب، وخطاب المثاقفة-ب



إن اتصال مجتمعات المغرب العربً إبان استعمارها بثقافة الغرب األوروبً، وحضارته، وما نجم عن ذلك من مواقف 
بعد أن توصل االستعمار إلى نشر . مختلفة إلى حد التباٌن انعكس بجالء فً فعل اإلبداع الثقافً عامة، واألدبً خاصة

لغته وثقافته فً صفوف فئات المتعلمٌن والمثقفٌن الذٌن مارسوا الكتابة القصصٌة والروائٌة باللغة الفرنسٌة، وأسهموا 
بذلك فً تأسٌس األدب المغاربً ذي التعبٌر الفرنسً وخاصة فً جنس الرواٌة، وهو أدب لم ٌنزع إلى التغرٌب بقدر ما 

خاصة وأن كتاب هذا األدب كانوا إلى . ركز على مسألة الهوٌة، وضرورة االرتباط بمحبذي الدعوة إلى التحرر والتمدن
جانب نظرائهم ذوي التعبٌر العربً ٌتزعمون النضال السٌاسً والثقافً، بعد أن اصطنعوا القصة، والسٌرة الذاتٌة، ثم 

. محمد دٌب، ومولود فرعون: وٌمكن أن نمثل لهؤالء بكل من. الرواٌة فً اإلفصاح عن شواغلهم، ونقل هموم مجتمعاتهم
وإدرٌس الشراٌبً، وعبد القادر الهاشمً، وأحمد الصفرٌوي ثم الطاهر بن جلون فً . ومولود معمري فً الجزائر

 . المغرب

وقد . وقد استفاد جنس الرواٌة ذات التعبٌر العربً بنظٌره ذي التعبٌر الفرنسً خاصة وقد كان ظهوره متأخراً عنه
تواصل ممارسة الرواٌة الغربٌة لتأثٌرها فً الخطاب الروائً المغاربً المكتوب بالعربٌة حتى بعد حصول بلدان 

  .المغرب العربً على الثقة لها، خاصة فٌما ٌتصل بتقنٌات الخطاب، وطرائق التعبٌر

وبذلك فقد أسهم عنصر الثقافة الغربٌة بوضوح فً تشكٌل مكونات الخطاب الروائً المغاربً وتأسٌسه جنساً أدبٌاً 
مستحدثاً فً الثقافة المغاربٌة المعاصرة دون إغفال التأثٌر الذي مارسته الرواٌة المشرقٌة على هذا الخطاب، من خالل 

  .أعمال روادها الذٌن أسسوا لهذا الجنس األدبً الدخٌل على األدب العربً الحدٌث

ثم إن حصول بلدان المغرب العربً على االستقالل وما تبعه من تحوالت وتغٌرات وسمتها فً األغلب األزمة وطبعها 
قد طرح على األدب عامة، والرواٌة خاصة قضاٌا جدٌدة تتصل بمستقبل الشعوب المغاربٌة فً مختلف . الصراع

هو الشكل . والخاطرة. دون غٌره من أجناس اإلبداع التقلٌدٌة، كالشعر، والمقالة–فكان جنس الرواٌة . مجاالت الحٌاة
  .الفنً القادر على استٌعاب هذه اإلشكالٌات التً أفرزها االستقالل وصٌاغتها جمالٌاً 

الذي ٌهٌمن فٌه السارد الكالسٌكً العارف بكل شًء والمتمٌز بحٌاد ظاهري، –ولئن غلب االتجاه السردي التتابعً 
على شكل التعبٌر الروائً المغاربً منذ ظهوره مع . حٌث تكون الرؤٌة من الخلف هً الغالبة. والتموضع خارج النص

ومع موفاها فً مورٌتانٌا، ثم وأخٌراً مع . منتصف الخمسٌنات فً كل من تونس والمغرب، ومع مطلع الستٌنات فً لٌبٌا
مطلع السبعٌنات فً الجزائر، فإن هذا االتجاه أخذ فً االنحسار والتراجع مع نهاٌة السبعٌنات ومطلع الثمانٌنات لٌفسح 

ومبنٌاً . المجال إلى االتجاه السردي القائم على التداخل والتقطٌع، والذي ٌكون فٌه السارد صوتاً مفرداً أو متعدد األصوات
  .على التناوب، فٌكون التقاطع بذلك عنصر التقاء بٌن الدالالت، وٌمثل فٌه النزوع إلى البحث

والتجرٌب هاجس الكتاب، وهو ما جعل هذا الخطاب الروائً المغاربً فً الثمانٌنات ٌبتعد عن التسجٌلٌة التً تعرض 
الوقائع فً ذاتها، لٌنزع إلى التركٌز على تصوٌر انعكاسات األحداث فً أذهان الشخوص، ومدى تأثٌرها فً وعٌهم، 

  .وهو ما جعل العقدة تنزاح عن الواقع المادي أو االجتماعً لتقوم أساساً على صراع األفكار ورؤى العالم

ومقارنة وعقدي الستٌنات . ثم إن ما حققته الرواٌة المغاربٌة ذات التعبٌر العربً من تراكم متواتر على مدى الثمانٌنات
لٌضاف إلٌه ما شهده خطابها السردي وموضوعاته من انعطافة نوعٌة تثبتها عالمات انزٌاح متعددة عن  (3)والسبعٌنات

السجل السردي التقلٌدي وعن شبكة المضامٌن الكالسٌكٌة، التً كرستها كتابة واقعٌة تنبنً على مفاهٌم متجاوزة للواقع 
شرعٌة الطرح : أسئلة المتن الروائً المغاربً، التً ٌطرحها على النقد وعلى نفسه"وللواقعٌة، ٌكسب هذا البحث فً 

والمعالجة خاصة وأن هذا المتن الروائً من خالل ما تراكم من نصوصه فً الثمانٌنات قد أفرز جملة من القضاٌا ال 
  .ٌتداخل فٌها الشكلً بالداللً، والبنائً بالمعنوي، والنسقً بالسٌاقً. تخلو من جدة

 


