
 عن خصوصٌة الرواٌة المغاربٌة

 السالمً الحبٌب
2018 ٌولٌه 25  

ًَّ هذا السؤال، لٌس تشكٌكاً فً قٌمتها، فهً أثبتت، فً  ٌُطرح عل  العقودهل هناك خصوصٌة للرواٌة المغاربٌة؟ كثٌراً ما 

 األخٌرة، جدارتها، واستطاعت أن تحتلّ مكانة هاّمة داخل حقل الرواٌة العربٌة الواسع، ُملغًٌة بذلك عقدة ما كان ٌسّمٌه الثالثة

 العربٌة، أو فً الترجمة األدبٌة المسابقاتٌظهر هذا سواًء فً الجوائز التً فازت بها فً ". الهامش"و" المركز"بعض النّقاد 

 .إلى اللغات األجنبٌة

ٌّزها عن الرواٌة التً ُتكَتب  طرُح هذا السؤال إنما ٌعكس االهتمام المتزاٌد بها، وٌندرج ضمن محاولة للبحث عّما ٌمكن أن ٌم

.  أخرىعربٌة مناطقفً 

تها أٌضاً  ٌّ تها، تماماً مثلما أن لرواٌة بالد الشام أو مصر أو الخلٌي خصوص ٌّ وهذا أمر طبٌعً؛ . نعم، للرواٌة المغاربٌة خصوص

ألن الرواٌة هً أشّد األجناس األدبٌة التصاقاً بالواقع وأكثرها تعبٌراً عن تحّوالته الدائمة، وهً تعكس، أكثر من غٌرها، 

. األسئلة والقضاٌا واإلشكالٌات الفكرٌة والهواجس الثقافٌة التً تشغل المثقفٌن

وإذا وضعنا جانباً المناخات العاّمة فً الرواٌة المغاربٌة وكل العالمات التً ُتحٌل إلٌها بشكل مباشر، كالفضاءات 

الجغرافٌة وأسماء الشخصٌات والمدن والتً نجدها فً رواٌات المناطق العربٌة األخرى، ٌمكننا أن نذكر عّدة مالمح؛ 

 :أبرزها وأكثرها داللة اثنان

ٌٌّن إلى التراث بكل تلوٌناته، الستلهامه وتوظٌفه، بغٌة  ٌتجلّى األول فً المٌل الواضح لدى عدد من الروائٌٌن المغارب

وٌستوجب هذا التوّجه، الذي لم ٌختف أبداً وإن تناقص فً األعوام األخٌرة، استخدام لغة تراثٌة . تنوٌع طرائق السرد

مغرقة فً القدم أحٌاناً، خصوصاً أن بعض المتحّمسٌن لهذا التوجه هم، إلى جانب كونهم روائٌٌن، باحثون ونّقاد ومدّرسون 

. فً الجامعات، لدٌهم معرفة عمٌقة ودقٌقة بجوانب مهّمة من التراث وبأسالٌب القّص القدٌمة

وٌتمّثل فً أعمال روائٌة . فً تونس مثالً، أّدى هذا المٌل فً فترة ما إلى ظهور ما ٌمكن أن نعتبره تٌاراً فً الرواٌة التونسٌة

، والذي اختار، خالفا لمجاٌله نجٌب "حّدث أبو هرٌرة قال"تطمح إلى أن تكون استمراراً لما بدأه محمود المسعدي فً كتابه 

وكان هدفه ابتكار شكٍل سردي حدٌث ٌتناغم . محفوظ، أن ٌكتب رواًٌة مختلفة فً بنٌتها ولغتها ومناخاتها عن الرواٌة الغربٌة

. ألبً الفرج األصفهانً" األغانً"مع أشكال القص العربً القدٌم وٌقوم أساساً على بنٌة الخبر، كما فً كتب التراث، وتحدٌداً 

ٌٌّن إلى التجرٌب ٌٌّن المغارب ٌمكن القول إن بعضهم كان فً فترة الثمانٌنٌات مهووساً . الملمح الثانً هو مٌل الكثٌر من الروائ

. بذلك إلى درجة أن التجرٌب كاد ٌطغى على التوّجهات الروائٌة األخرى، وصار مقٌاساً للجودة لدى عدد من النّقاد

لم ٌكن التجرٌب الذي شهدته كل بلدان المغرب العربً بدرجات ونجاحات متفاوتة منفتحاً على كل التجارب الحداثٌة فً كتابة 

ٌٌّن الذٌن فتحوا آفاقاً جدٌدة للرواٌة،  الرواٌة، ولم ٌحاول االستفادة مّما أنجزه فوكنر أو كوندٌرا أو جوٌس وغٌرهم من الروائ

. الفرنسٌة التً تزّعمها أالن روب غرٌٌه" الرواٌة الجدٌدة"إنما تبّنى معظم مفاهٌم التجرٌب كما حّددها تٌار 

ٌُّز أطروحاتها النظرٌة، لم تتولّد عنها نصوص روائٌة مهّمة،  ورغم جرأة هذه المدرسة فً كسر النمط الروائً القدٌم وتم

كان التجرٌب الذي دعت إلٌه شكالنٌاً، وٌمكن أن نصفه بأنه سطحً وأٌدٌولوجً إلى حد . باستثناء أعمال قلٌلة لـ كلود سٌمون

لذا، عادت الرواٌة الفرنسٌة مع جان ماري لوكلٌزٌو وباترٌك مودٌانو الفائَزٌن بجائزة نوبل لآلداب وغٌرهما من روائًٌ . ما

. فرنسا البارزٌن إلى التقالٌد األساسٌة الكبرى للرواٌة، لكن بروٍح جدٌدة وبرؤى حداثٌة تناسب زمنها
 

" 
استلهمت 
الرواٌة 
الفرنسٌة 

الجدٌدة ولم 
تنفتح على كل 

 التجارب
" 

https://www.alaraby.co.uk/home/GoToPage/510245b1-8cac-447a-899e-ea8b01db740c/693ea9c7-26dd-4f9b-9d20-ec27a359aedb
https://www.alaraby.co.uk/home/GoToPage/510245b1-8cac-447a-899e-ea8b01db740c/693ea9c7-26dd-4f9b-9d20-ec27a359aedb
https://www.alaraby.co.uk/home/GoToPage/510245b1-8cac-447a-899e-ea8b01db740c/693ea9c7-26dd-4f9b-9d20-ec27a359aedb
https://www.alaraby.co.uk/home/GoToPage/510245b1-8cac-447a-899e-ea8b01db740c/693ea9c7-26dd-4f9b-9d20-ec27a359aedb
https://www.alaraby.co.uk/home/GoToPage/510245b1-8cac-447a-899e-ea8b01db740c/75242177-77b6-4ecd-8f36-67c49350242b
https://www.alaraby.co.uk/home/GoToPage/510245b1-8cac-447a-899e-ea8b01db740c/75242177-77b6-4ecd-8f36-67c49350242b
https://www.alaraby.co.uk/home/GoToPage/510245b1-8cac-447a-899e-ea8b01db740c/036d5ceb-f591-4b5a-a9c3-8ef1ad2b7132
https://www.alaraby.co.uk/home/GoToPage/510245b1-8cac-447a-899e-ea8b01db740c/036d5ceb-f591-4b5a-a9c3-8ef1ad2b7132

