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تسعى الكتابة الروائية اجلديدة ٕاىل اخرتاق 
الصمت عن املسكوت عنه سـياسـيا ودينيا 
وcرخييا، وذ` بكرس وحتطمي لك ٔاسوار 
الزيف اليت شـيدهتا السلطة بلك مرجعياهتا 
وخباصة املرجعية التارخيية الثورية اليت ّمعرت 
طويال بسلطهتا التقديسـية، ٕاّال ٔاّن هذا 

تقديس والزنعة الوثوقية ما لبثت ٔان ال 
تزعزعت يف اخلطاب الروايئ اجلديد وسـ} 
نص أالزمة ا�ي جاء نصا اكشفا مسكو{ 

  .بسلطة املرجع
  

  

  

  

  Résumé:  

La nouvelle écriture romanesque vise 

à briser ce silence sur les tabous 

politiques, religieux et historiques en 

brisant les murs de la fausseté érigeés 

par le pouvoir et ses références, 

surtout la référence historique 

révolutionnaire qui a duré depuis 

longtemps grâce à son autorité sacrée. 

Cependant, cette sacralité et cette 

tendance dogmatique se sont 

ébranlées dans le nouveau discours 

romanesque et en particulier dans le 

texte dit « de crise » qui se veut 

révélateur et hanté par l’autorité la 

légitimité. 
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    ::::    عالقة الرواية �لتارخيعالقة الرواية �لتارخيعالقة الرواية �لتارخيعالقة الرواية �لتارخي
ٕاّن اتّاكء الرواية عىل السـياسة مرجعية نصية يفرتض ورود مرجعيات ٔاخرى   

وهذا ال�م ، مراعاة الرشوط الثقافية واحلضارية والتارخيّية وحّىت العقائدية ، معضّدة حنو
ى ة يف الّرواية عىل مرجعيات ٔاخر ينانفتاح املرجعية السـياسـية البا"لغة ٔاخرى بيعين 
حيث ال مرجعية سـياسـية نقية وخالصة يف عامل الّرواية التخيييل من �ة ومطابقة  ؛جزئية

و{قE للعامل السـيايس الواقعي من �ة �نية، مادام هاجس الكتابة الّروائية هو خلق ٔابنية 
ولعّل املرجعية التارخيية تكون ٔابرزها، ٕاذ يتسلّل  )1("ٔادبية تقوم عىل مرجعيات متعّددة

هنا ٔان تضفي عىل النص قمية أ ص الروايئ مبسـتو£ت متباينة من شّون التارخيي ٕاىل الناملك
توثيقية وأخرى فنّية حضارية، تأصل لوشاجئ التواصل و»سـمترارية الزمنية وإالنسانية بني 

  .�بت مفقود وحارض متحّول اكن يوما هو مسـتقبل املايض
´ العالقة العضوية للفن الّروايئ �لواقع واليت ال واحتفاء الّرواية �لتارخي مل يكن مبنأى عن ت

كام ٔاّن هذا التعالق يرخس مسة ٔاخرى للرواية ويه مسة احلوارية  ،ميكن فصمها ٔاو جتاهلها
افتقار "ٔاّن  iyan wattiyan wattiyan wattiyan watt    واطواطواطواط    ٕا£نٕا£نٕا£نٕا£نحيث الحظ . روائيةو»نفتاح عىل ٔاشاكل خطابية غري 

فقد تنصهر  )2("تدفعه لقاء واقعيهتاالرواية لٔالعراف الشلكية هو المثن ا�ي جيب ٔان 
الرواية يف التارخي ٕاىل حد الÍيه ف�هام يقصد السـببيّة »جÍعية اليت ٔانتجت وقائع 

ٕاّن أالدب والتارخي "معينة وغّيبت وقائع ٔاخرى، وÑهام يقرٔا راهن إالنسان ومصريه حبيث 
ال تفصل بني أالدب  تساوية اليتيتبادالن املواقع يف مرا£ متساوية، ورمغ هذه املرا£ امل 

والتارخي، ٕاّال لتوحدهام، فٕاّن اجلوهري ربط أالدب �لتارخي واعتبار الرواية ال وجود لها ٕاّال 
،وهذا يتعني اسـتحاÙ استبعاد ) 3"(اليت يه وجه ممّزي من وجوهه الكثرية يف حقل التارخي

صفه زمن فوران وسريورة راهنة الّرهان التارخيي من حياتنا، فالتارخي قابع يف الواقع بو 
فٕاّن التارخي حبسـبانه "وانتفاضة وبوصفه انبعا� لزمن اكن فيه cرخي فانقىض ووّىل وعليه 

جزءا من الواقع الكوين ß حضور ٔاكيد يف الرواية ويأخذ مواقع كثرية تبعا لوظيفة الرواية 
عالقة التارخي �لرواية، وشلكها الفين، فٕاذا اكنت الرواية التارخيية تشلك مظهرا واحضا ل

فذ` مل يكن ٕاّال تواصال بسـيطا، مل تكن الوظيفة أالدبية مركزا ãّما فيه، بقدر ما اكنت 
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فالرواية بوصفها فنّا ٔادبيا ينبغي ٔاّن ) 4"(الوظيفة التعلمية السـياسـية إالحيائية ٔاكرث ٔامهّية
حتّدد رسديهتا، ويبقى تتعاىل عن البعد التوثيقي والتسجييل وحتافظ عىل املالمح اليت 

»ستêر الفعال للتارخي مرهو{ �سـتغالß خلفيّة لٔالحداث، تكسب احلدث الروايئ 
موضوعيته وواقعيته، دون ٔان تعطل جامليته الفنية ٔالنّه ٕاذا سـيطر الرسد التارخيي عىل 

ّية ولعîّ النص يصّريه وثيقة تأرخيية غرضها التأرخي ٔاكرث مهنا معال ختييليّا حيمل صفة أالدب 
وعليه فالّرواية . هنا يمكن الفيصل بني التارخي والرواية وا�ي يمتحور يف املكّون التخيييل

ٔان تبقي عىل هذه اخلاصية �عتبارها خاصية حمورية  ولو افتقدت الرواية بناءها "جيب 
  )5"(التخيييل اسـتحالت تأرخييا

مايقّدم ٕاهياما هبا، وفق هذا التصّور يغدو ٕاّن النص الّروايئ ال يقّدم احلقيقة الواقعية، بقدر 
وهو مؤرخ - التارخي املوظف يف الرواية، تأويال للتارخي وليس التارخي ذاته، فالّروايئ

حني "حيø يسـتحرض التارخي ٕانّام هو ميارس تأويî ونقده ٔاكرث من توثيقه، فهو  - احلارض
فتح ٕاماكنية قراءة ٔاخرى للحادثة يعيد صياغة حادثة cرخيية، ال يثبت حقيقة غائبة ولكن لي 

، وهو يف الوقت عينه ميارس تذويب الكتابة ) 6"(التارخيية من خالل التخييل نفسه

التارخي رواية اكنت "ٔاي تنصيص التارخي ليسـتحيل  ;الّروائية يف التارخي ٔاو العكس
ٔابًدا ، وهذا القول طبعا ال ينفي )7"(والرواية يه التارخي ا�ي اكن ٕ�ماكنه أن يكون

وجود مطابقة cمة بني ما تقدمه الّرواية والتارخي وحىت ف} يبدو لنا خياليا، فمثة درجة "
عليا من املطابقة وجند مصداق هذه الصيغة يف اعÍد املؤرشات التارخيية بكرثة يف 

واليت عادة ما حتيل ٕاىل املرجعية التارخيية والواقعية لٔالحداث املرسودة يف ) 8"(الّرواية
  . كون ٔان التارخيي حيمتي دامئا مبا هو واقعي. لّحظة االٓنيةال

ٕاّن تعامل النص الروايئ مع ما هو cرخيي يّمت عرب مسـتو£ت داللية وتش�ت ٔاسلوبية 
متفاوتة تنوس جلّها بني غريض املطابقة واملعارضة فقد يكون اسـتحضار التارخي هبدف 

لّرؤية تعّرب غالبا عن احلنني ٕاىل مرجعية املامثE، ٔاي رؤية احلارض بآ�ر أالمس وهذه ا
فالراوي متأثر مبا حيدث يف اللحظة احملايثة لزمن احلاكية، لهذا "ضائعة وحلظة زمنية هاربة، 

،فيقمي )9"(جينح ٕاىل التارخي �عتباره ٔاحد العوامل أالساسـية املسامهة يف احنراف احلارض



  العدد التاسع عرش                                                                          جمE لكية االٓداب و اللغات
 

 2016جوان                                  420                             لكية االٓداب و اللغات

 متشاهبني ٔاو خمتلفني يف اّ�الÙ عرب هذا التصادي عالقة مقارنة بني زمنني قد يكو{
  .فيضحى التارخي يف ٔاغلب صوره فردوسا مفقودا

كام قد يوظف التارخي لغرض املعارضة اليت تسـتدعي النقد وٕاعادة الصياغة، وهذا ما يتقاطع 
ٔاّن التارخي البرشي حيتاج دامئا ٕاىل من يعيد كتابته من وقت "مع ما ذهب ٕاليه ُجوته يف 

سـ} التارخي ا�ي تصنعه وتّدونه ) 10"(التارخي نصا قابال للتجديد والتأويلالٓخر ّمما جيعل 
  .السلطة عن نفسها

        ::::    الكتابة املضادة للتارخيالكتابة املضادة للتارخيالكتابة املضادة للتارخيالكتابة املضادة للتارخي
مثّل النضال الثوري والتارخيي سؤ» مركز£ ملحا يف اخلطاب الروايئ اجلزائري وعرب 

رضورة ابداعية متلهيا حيث اكن احلديث عن الثورة والهنل مهنا . ارحتاß الزمين املتعاقب
خصوصية النص الروايئ بوصفه نصا ثور£ يف املقام أالّول ، حّىت ٔاحضى التارخي والثورة 

وٕان اكنت ال حتمل مسة -سلطة متارس حضورها يف النص عىل حنو املقّدسات أالخرى
وقد اكد يكون هذا »حتفاء �لهاجس الثوري متجانسا من حيث التقديس  -الثبات فهيا

مثلت الثورة القضية البكر واملرجع املفقود ا�ي يسـتعاد جتربة فريدة ال ميكن أن جيد، ٕاذ والمت 
  .يضاههيا cرخي آخر

وعىل هذا أالساس ظلت الثورة املرجعية إاليديولوجية والفنية اليت غرف من نبعها ٔاغلب 
يقة تاكد الروائيني اجلزائريني، سـ} فرتة السـبعينيات، ٔاين اكن الروايئ يؤمن بوجود حق 

تكون مطلقة، فبرش جبنّة »شرتاكية والعداÙ »جÍعية واخنرط يف منطق التصنيف ٕاىل 
فبدت " رجعي وتقديم وثوري وحمافظ، ؤاسس لثقافة الفرز إاليديولو� والسـيايس

حتولت  1988، لكن مع صدمة ٔاكتوبر )11"(احلقائق يف ذهنه حمسومة واخليارات واحضة
قبل مرحE التصّدع -حّول جاء نتيجة املنطق التأرخيي والتوثيقي للثورةهذه النظرة، وهذا الت

ا�ي نأى هبا بعيدا عن القراءة الصحيحة، ومن مث غدت مراجعة ت´  -ومراجعة الثوابت
املسلمة اليت همينت عىل اخلطاب إاليديولو� السـبعيين رضورة ت}تيكية حارضة بقوة يف 

الوثوقية هاجسا، بل غدا الشك والنسبيّة والقلق من مل تعد الزنعة "خطاب أالزمة حيث 
مرتكزات الّرؤ£ اجلديدة، فعندما تهنار شعارات اخلالص إاليديولو� عىل وقع عنف 
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الواقع ترتاجع سلطة املسلامت املطلقة، ذ` ٔانّه ليس هناك واقع معطى بصورة هنائية 
ني إاليديولو� و»لزتام ما يبرش بسقوط قالع الفلسفة املطمئنة واليق) 12"(ومثالية

  .الوطين والثوري ا�ي ّمعر وعشعش يف فكر النخب ومن مثة يف منت النص الّروايئ
تتحّدد ٕاشاكلية الثورة يف نص أالزمة من خالل مجE املواقف وامللفوظات اليت لّونت 

تكن ّن الثورة مل ية cرة والاكتب cرة ٔاخرى، حيث إ املوقف العام ا�ي تبنته خشوص الروا
  . مرجعا ٔاساسـيا للرواية حفسب، بل اكنت مرجعا ل�اكرة امجلاعية

ترخس رواية مذنبون وعرب مواقف الشخصيات ٕاشاكلية صناعة التارخي من �ن السلطة، 
ليظهر ا!يال أالديب بوصفه معطى ٕانسانيا معادال رمز£ مضاًدا للمخيال السـيايس صاحب 

اظ عىل صورته املّرشفة، يؤكد هذه الّرؤ£ ٔاسـتاذ اّ�ميومة ا�ي ينهتج مجE آليات للحف
التارخي ا�ي فضح حقيقة الثورة واليت جانبت الصواب يف بعض مواقفها حماوال تصحيح ما 
كتبته السلطة ودونته من تزييف للحقائق، لتبدو الثورة وقد جّردت من لك تقديس 

ّلك  ! مل تؤّول ٕاىل الفشلمعجزة ٔان احلرب  ! cرخي حرب التحرير هو الّالcرخي"وتعظمي 
يشء فهيا اكن قاب قوسني من »نتاكسة، ٔالن رموزها ٔاقاموا ّلك يشء عىل تنازالهتم اليت 

،اكن أالسـتاذ متأكدا وهو يديل )  13"(وصلت حّد التواطؤ عىل »غتيال والتصفية
قابة �عرتافه وشهادته عن التارخي يف ٔاّن هناك من ييش به ٕاىل السلطة اليت متارس الرّ 

والوصاية التارخيية واملصادرة يف ّلك زمان وماكن، مؤكًدا ٔايضا ت´ »نقسامات بني زعامهتا 
وهو يدعو مضنيا ٕاىل ٕاعادة تشكيل ا�اكرة امجلاعية عىل حقائق cرخينا كام وقع فعال ال كام 

كون ٔان السلطة كذات ال تصنع التارخي ٕاال انطالقا من شهوة حضورها  ;ٔاراده السـيايس
ß فيه وهذه السلطة ال تتحقق ٕاال �حتاكرها.  

من التارخي الثوري  -وعرب خشصية خا� بطل الرواية وذاكرهتا-تسـتثين رواية ذاكرة اجلسد 
املزيف cرخي الشهداء الطاهر والنقي، ا�ي يسـتحق التدوين واخللود ٔالهنم ٔاخلصوا العمل 

فوحده cرخي "دمه يألكون الوطنوصدقوا ما عاهدوا الوطن عليه وماتوا وبقي من جاء بع
الشهداء قابل للكتابة وما تاله cرخي آخر يصادره أالحياء وسـيكتبه جيل مل يعرف احلقيقة 

ٕان الاكتبة وعرب هذا الطرح، ) 14"(فهناك عالمات ال ختطئ... ولكنه سيسـتنتجها تلقائيا
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والتقديسـية للثورة تبرش جبيل جديد من الكتاب مل يأنس ٔابدا ٕاىل ت´ الزنعة »حتفالية 
بل معد ٕاىل اجرتاح كتابة مضادة للتارخي، حترك مصت املسكوت عنه يف التارخي الرمسي 

أن هناك رموزا وعالمات ãام تعددت " خا�"حفسـبه . اكشفة املناطق املعمتة واملضمرة فيه
 دالالهتا وحّرفت تأويالهتا ٕاال ٔان معناها وجوهرها يبقى واحدا يعلو عن لك تزييف ٔاو

رفيق اجلهاد " يس الطاهر"حتريف، ويستشهد عن هذه الزمرة من الشهداء، بشخصية 
اليشء يف يده غري سالحه، ال يشء . ا�ي مات عىل عتبات »سـتقالل"وصانع التارخي 

فالرموز حتمل .اليشء عىل ٔاكتافه سوى وسام الشهادة..يف جيوبه غري ٔاوراق ال قمية لها
، املزيفة ) 15"(ن ينوبون عهنم حيملون قميهتم يف رتهبم ؤاومسهتمووحدمه ا�ي. قميهتا يف موهتا

ٕان البطل ومن خالل هذا »سـتجالء . اليت اكتسـبوها من وراء الشعارات اجلوفاء
التارخيي يشهد تآلك ا�اكرة امجلاعية بفعل انكسار القمي ٔاو تغري املواقف، ؤالن النسب 

Íنه وٕاىل زمن إ "الفردي واملؤسسايت، حيث  ءالثوري والتارخيي �ت يكتب من و/ »ن
ما ال يزال »عتقاد راخسا ٔان من يكتب عن الثورة لن يفعل ٔاكرث من ٔان يربز وجود 

، كون ٔان )16" (النظام ويدمع سـياسـته نظرا الستيالء هذا السـيايس عىل ذ` التارخي
سلطة ال تتحقق السلطة كذات ال تصنع التارخي ٕاال انطالقا من شهوة حضورها فيه وهذه ال 

 ß التارخي(ٕاال �حتاكرها(  .  
وعليه سعت احلساسـية اجلديدة يف الكتابة ٕاىل حتطمي لك ٔاسوار الزيف اليت صنعهتا 
السلطة، ؤاسست لنظرة جديدة لها فرادهتا النقدية يف اسـتجالء احلقيقة بصورهتا 

ّيبت ٔالن  قاسات حمددة حنتاج جزءا كبريا من التارخي ا�ي نقرٔاه كتب مب"الصحيحة اليت غُ
، �` معل ) 17"(ٕاىل بعض املوضوعية لنفهم املأساة اليت تألك اليوم أالخرض واليابس

نص أالزمة وعرب كتابة مضادة للتارخي عىل كشف جوانب مضمرة من cرخي الثورة الزم 
قاء ومعد ٕاىل تعتميها والتكمت الشديد علهيا حمافظا عىل إالب. التارخي الّرمسي ٕازاءها الصمت

عىل نقاوة الثورة يف خميE جيل »سـتقالل، املزنهة عن لك أالخطاء، صاحبة الفضل يف 
من خالل خشصية " ٔاشـباح املدينة املقتوÙ"كسب حرية الوطن، وهذا ما تصّوره رواية 
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ويه جماهدة تفيض ملصطفى عن مسارها الثوري يف حرب التحرير بوصفها ممن " زهية"
  . رخي ا�ي ضّيع حلمه »سـتقاللٔاسهموا يف صناعة هذا التا

تفضح زهّية وعرب ملفوظها ٔازمة الثورة والفكر الثوري داخل قيادة جهبة التحرير الوطين 
ا�ي اكن رفيقها  يف صفوف " معر"وسائر التكتالت احلزبية أالخرى، من خالل مقتل 

ٔاعرف احلقيقة ٕاّال ف} مل "...اجلهبة، ٕاذ اغتيل بيد الثورة اليت مل تكن بريئة من دماء ٔابناهئا 
بعد من خشص سـيقولها يل، ويسـتحلفين ٔان ال ٔاخرب ٔاحدا هبا، ؤان ال ٔاذكره هو، فوعدته 

لقد قتلوه، فرصخت يف و�ه من قتî؟ فرّد مه : بذ` ؤا{ ٔاقسم ß ؤاكّرر القسم فقال يل
  . ٔاقصد حنن عفوا قيادي الثورة

ناهئا كنت ٔاعرف ذ` ومسعنا الكثري عن مل ٔافهم جيّدا مل تكن الثورة بريئة من دماء ٔاب 
التصفيات وحىت القتل العشوايئ، كنّا نقول هذه يه الثورات حيدث فهيا لك يشء، ال 
يشء فهيا مقدس، وال يشء فهيا مدنس، لكّن معر ماذا فعل؟ وملاذا ٔا�زوا عليه؟ اكن مع 

  . الثورة من البداية اكن مؤمنا هبا وخملصا لها
    ::::    رّد الشخص حبزنرّد الشخص حبزنرّد الشخص حبزنرّد الشخص حبزن

 .سف رمبّا هذا إالخالص هو ا�ي جعî يدفع المثن، حسـنالالٔ 
  17 وهناك من اكنت عينههناك من اكنت عينه عىل الثورة و»سـتقالل ؛سأخربك شيئا ãّما

ٕاّال بعد »سـتقالل فالّرواية عرب هذا " معر"مل تعمل كيفية وحقيقة موت " زهية"وللعمل ٔاّن 
م ٕاىل اجرتاح معامل كتابة جديدة معارضة ملا املشهد الرسدي واملوقف إاليديولو� ترو
ٔاّن لك نظام ميت´ كتابته اليت حيتاج cرخيها "دّونته السلطة عن نفسها من cرخي �عتبار 

ٕاىل إالجناز وربّام اكنت الكتابة يه شلك ال�م امللزتم عالنية، فٕاهنا تشـمتل يف آن، ونتيجة 
ي عىل ما يه عليه، وعىل ما تريد ٔان يعتقده اللتباس مثني عىل كينونة السلطة ومظهرها، أ 

، حيث ظلت الكتابة عن الثورة من منظور ال يتجاوز حدود احملااكة )19"(الناس عهنا
  .مبادهئا ملسارها النضايل ملنأى عن لك مساءÙ نقدية وما صاحهبا من احنرافات عن أالصيل من

ليت تتعالق فهيا سرية ا�ات ا" ٔاصابع لوليتا"يتكّرر صدى إالشاكلية ذاهتا يف رواية  
يف تأزãا مع مسرية الوطن يف حمنته ٕاىل حد »نصهار بني اّ�اتني الفردية ) مارينا(الساردة
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دفاتر ا�اكرة التارخيية يف حلظة غفوة وهو يف القطار " يونس مارينا"وامجلاعية، حني يقلّب 
تالطم يف ذاكرته من ٔاحداث  فيهتادى ß املايض ويهنال عىل ذاكرته عرب تداعيات تفضح عام

 تيس احلّواس ومعريوش الّ�ين بقي الشهيدين" لتسـتقر به عند استشهادووقائع مغيبة، 
  .بأمر من السلطة اليت تأىب املساءÙ. مدة مخس عرشة سـنة" عيل خوجة"رفاهتام يف ثكنة 

ن بعد ٔاكرث من مخس عرشة سـنة من اسـتقالل البالد، مل يرحت شهداؤ{ ا�ين يطرزو "

الشهيدان معريوش  ;الشوارع واملدارس واملواقع احلكومية و»حتفاالت ا�ينية والوطنّية
واليس احلواس؟ تصور؟ بقيت رفاهتام يف ثكنة عيل خوجة يف مرتفعات العامصة، مخس 
عرشة سـنة قبل ٔان جيدوا هلام الطريق ٕاىل مقربة الشهداء؟ملاذا؟ حىت قائد اّ�رك الوطين 

  . ملاذا؟ ٔابقاهام يف الثكنة حتت ٔامر قيادة اّ�رك عندما سـئل مل يقل
ّلك إالجا�ت سـتظل معلقة بعضها سـيفك لكيا وبعضها االٓخر جزئيا والبايق سـميوت يف حبر 

لكن ّلك يشء سـيكشف مع مرور ) 20"(التارخي مثلام متوت احلروب الظاملة والعادÙ ٔايضا
بة حصيحة، ãام غيبت وãام طمست، الزمن وتقادم التارخي ا�ي سـيفضح وتعاد كتابته كتا

مادام هاجس املساءÙ والشك قامئا، وال يعزب عن الفهم ما تنطوي عليه هذه املواقف 
زمن التحرير قد حتّول ٕاىل جمال للتساؤل و»رتياب، حني "التارخيية من دالÙ تنيبء بأّن 

إالنسانية، ؤاحضت جماال  كفت الثورة عن إالهيام �لطهرانية املرشقة لøذ�ا وخططها وقميها
عرب »شـتغال عىل آليات التأويل والتأويل ) 21"(لتضارب املقار�ت واحللول والّرؤى

  .املضاد للتارخي
  :حني يتساءل !تار" بوركبة"ينتصب هاجس السؤال نفسه عند 

كيف يصري اليوم من اكنوا �ٔالمس حامة للرشف، ٔانصارا ملنهتيك حرمة الرشف من "
جتسد خشصية بوركبة يف الرواية صدى التارخي وعبق املايض ) 22"(اسدينالساسة الف

ا�ي يسـتحرض مبرارة احلارض ا�ي دنس قداسـته حني حاد عن مبادئه، يه خشصية 
cرخيية �ئرة، �رت �ٔالمس يف وجه املسـتعمر، وهايه اليوم تثور ضد من اكنوا �ٔالمس 

م الثورية والوطنية، فهو ٕاذن معادل لتنازهلم عن مبادهئ ;رفاق اجلهاد وحامة الرشف
ٔاّن حربه ضّد "موضوعي لٕالرث الثوري واملرجعية التارخيية ما جعî يقر لزهرة وخا� 
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فرنسا اكنت ٕالسقاط سـيطرة املسـتعمرين ؤانّه مل حتركه يوما رغبة خفية ٔاو معلنة النزتاع 
الن »سـتقالل فمل تكن مّرت سوى ساعات عن ٕاع: زعامة ما، لبسط سـيطرته وقال هلام

حىت نتأت رؤوس زعامات جيش احلدود وجيش اّ�اخل من بني ٔاشالء حضا£ احلرب ومن 
جراح املنكوبني املفتوحة، فزرعت من حيهنا بذور الفتنة أالوىل بيø مل تكن درجة الصدمة 

  )23"(التارخيية قد بدٔات يف الزنول بعد
بهناية سـنة "زوم وراههنا املأساوي يبدٔا زمن احليك يف الرواية من حارض الشخصيات املأ 

ٔالفني وثالث اجلارية يكون قد مّر عىل احلادثة ٔاربعة ٔاعوام فالبد ٔان تكون وقائع كثرية قد 
ظللت ٔاركب ما اكن ذا صE �ملذحبة وما . طيE ت´ أالعوام(....) صارت ٕاىل »بتذال

جل ترسـيخ اللحظة ينتقل ٕاىل التارخي الثوري من أ ) 24"(تالها Dٔجزاء للعبة الصرب
التارخيية املنفلتة وٕاعادة قراءهتا معطيات الّراهن وDّٔن �لنص يتعمّد الهروب من اللحظة 
االٓنية ٕاىل املايض، ليؤكّد رفضه لت´ اFانسة اليت يفرضها الواقع السـيايس والتارخيي ا�ي 

  . زاغ عن نسغ الوطنية والقمي الثورية
ن احليك، اكن هو املثري واحلاث عىل سـيل تداعيات ٕاّن تاليش املبادئ الثورية يف راه

ٔالّن ما ٔاحزنه أن يرى املثل اليت "اليت تهنال عىل ا�اكرة حبرية وقلق ) بوركبة(الشخصية 
فالرواية هبذا )  25"(نسحب يوما بعد يوم ٔامام جشع عصا�ت الّريعحارب من ٔاجلها ت 

ٔاّن هناك ثورة واحدة ٔامكلهتا "تتجاوز ت´ الصورة املؤّطرة للتارخي يف خميEّ صانعيه، حفسـبه 
ٔاحس دم ٔافضل رجالها ٔامانة يف عنقي وال ٔارامك اليوم سوى �ئسني تبيعون وتشرتون 

هذا خطابه عندما تصّدى ٔالحد ممثيل احلزب الواحد اكن ) 26"(بأرواMم يف سوق ال�م
ا�ي جاء خيطب ويبرش بثورة ٔاخرى �مس الوطن بعد عامني من »سـتقالل ووجوب 
حل لك أالحزاب السـياسـية و»لتفاف حول جهبة وقوة واحدة، وممثل واحد وهو حزب 

ؤول احلزب حني قطع مس" "بوركبة"جهبة التحرير الوطين حمقق »نتصار ما ٔا�ر غضب 
  ) 27"(عليه اللكمة، فّرد عليه بصفعة كبست الساحة، ّمث غادر حتت صدى ا�هول

ٕاّن احنراف احلارض عن ميثاق املايض زاد من حدة التأزم عند الشخصيات يف جعلها ويف 
ٔاحايني كثرية تتربٔا من ذ` التارخي، ٔالنه فقد قميته احلقيقية املقّدسة، وهو ما يلخصه موقف 
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من السلطة الثورية ولك مؤسساهتا، واليت حسب رٔايه ضيعت إالرث " قمعي مريز "
" يونس مارينا"ٔام " جوهرة"الثوري وقتلت رموزه ومهشت صانعيه، حني جسنت السلطة 

اكن يغيل يف داخî بعد ٔان اشـتعل دمار اخليبة فيه، كيف توضع يف حفرة �ردة زوجة "
عىل احلديد يك ال ميوت غيضا، كيف شهيد مل ينشف دمه، مل يفعل شيئا سوى ٔانّه عّض 

حيلق شعرها يف آخر معرها وخيرتق جسدها، ليصبح مزرعة للقتE؟ بىك طويال عندما 
  )28"(فينا؟مريزق واش داروا £خو£  شفت: مالحمه ويه تبيكوتتحسس ف أمامه رآها تق

ساسـية تشهد الشخصيات عرب هذه املواقف املتناقضة ملبادئ الثورة احتضار املرجعيات االٔ 
اليت تنفتح عىل عامل الشك، لفقدان القمي، ويف حلظة الصدمة ختتلط لك أالمور وتتعادل 

املدنس وعند فقدان /اليقني، املقدس/احلارض، الشك/املايض ;بال متيزي يف وعي الشخصية
عن سلطة املؤسسة الثورية نعاين هذا يف تربٔا ) مريزق(القمي و احتضار التارخي تمتّرد ا�ات 

يف ٔاحد الصباحات "وجتّرده من لك ماß عالقة �لهوية الثورية امللتبسة " مريزق معي"
العاصفة خرج ومل يعد، يقول ا�ين رٔاوه ٕانّه مّر عىل قسمة احلزب، سّمل بطاقة اخنراطه، 
ظنوه جمنو{، عندما رصخ يف وجوههم، ال ٔا{ منمك وال ٔانمت مين، مث مّر عىل مقّر منظمة 

م أالومسة والشهادات اليت منحت ß عىل مدار السـنوات الثالث اعرتافا اFاهدين ٔارجع هل
مبجهوده ونضاß، مث عىل الثكنة العسكرية يف وسط املدينة وامللتصقة مبستشفى املدينة ترك 
فهيا رتبة مقّدم اليت اكتسـهبا من جيش التحرير جبدارة  وبعدها غاب هنائيا ليس فقط من 

  )29"(لكهابيته ولكن من مدينة مارينا 
ميثل تّرصف معي مريزق رفضا واحتجاجا عىل سـياسة احلارض اليت ختلت عن مبادئ وقمي 

  املايض، ٕاذ ٕاّن الرواية ومن خالل رفضه تكون قد ٔادجلت املواقف التارخيية عرب رؤية
نقدية تغلب طرفا ثور£ حبسـبانه صانع ومؤسس التارخي وتنتقد طرفا آخر نقيضا ß، ٔالنه ال 

  . ن وال التارخييرشف الوط
ٕاّن من الوسائط الفنّية اليت توسلهتا الّرواية يف طرح ٕاشاكالت التارخي تقنية   

، ٕاذ ميثل احلارض يف الرواية عادة "اليشء �ليشء يذكرّ "ٔاسلوب  ؛التداعي احلر ا�ي يعين
قادح ا�اكرة واحملّرض عىل التداعيات تنتاب البطل يف حلظة ا�هول ٔاو الرشود اّ�هين  
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وغالبا ما اكن هذا النكوص ٕاىل املايض من �ب املقارنة واملامثE لTّالÙ عىل الزمنية احلالية 
" خرفان املوىل"املغرقة يف أالزلية و»سـمترارية، نعرث عىل هذا امللمح اّ�اليل يف الرواية 

، هو حريك عاش جيّر ٔاذ£ل "بعيىس العار"امللقب " عيىس عصامن"وحتديدا يف خشصية 
بسبب ماضيه الكريه واملدنس ٔاثناء حرب التحرير " غاشـ}ت"عار وٕارثه الوخس بني ٔازقة ال

ويف هناية احلرب قام "حيث اكن متعاو{ مع إالدارة الفرنسـية »سـتعامرية . الوطين
اFاهدون بتجريده من ٔامالكه، واختذوا قرار شـنقه يف الّساحة العمومية اكنت جثته 

وال تدخل سـيدي صعمي احملرتم، يف غاشـ}ت تعترب الضغينة يه ستتعفن عىل ضفة الوادي ل
، ظّل cرخيه اليسء لعنة تالحقه طوال حياته، ) 30"(املّوردة الوحيدة ل�اكرة امجلاعية

ليأيت ابنه cج عصامن ويرخس بصمة العار، ويرث فعل اخليانة للوطن، ٕاذ يبايع ٔامًريا 
القرية ؤاهلها زمنا طويال احلادثة عيهنا تعاد مع للجامعات إالسالموية املسلحة اليت ٔارعبت 

وا�ي ورث بدوره اخليانة عن جّده قّدور " مذنبون"إالرهابية يف رواية " حلول"خشصية 
املعّمر الفرنيس ا�ي اكن يعمل " قارسـيا"لقب هبذه التسمية نسـبة ٕاىل " ب�بو"املدعو 

ة لتعامî وتعاونه مع الفرقة إالدارية ، وقت الثور"بوركبة"عنده، وقد قتل بأمر من اFاهد 
ملعاقبة "املتخصصة �السـتعالمات واّ�عاية املضادة رمغ حتذير زوجته ß، وقد برّر ذ` 

الّطائشني ا�ين ٔارعبوا الناس ومنعومه من اّ�خان والرشب وأالفراح والعمل عند أسـيادمه 
وDّٔن التارخي يعيد ٔادراجه  ).31"(ٔاسـيادك، مه ا�ين ٔاذلو{: فردت عليه زوجته مسـهتجنة

الوثيقة وترخس اخليانة يف جيل »سـتقالل فالرواية تنطلق من النظرة ا�ائرية للزمن  رفتتكر 
أّن التارخي يكرّر نفسه ؤاّن اجلزء يتضمن الّلك ٕاّن احلضارات تبىن وتهنار وفق "اليت حفواها 

ٔالحداث واملؤسسات من ٔامنوذّج دائري من قبل، ومع دوران العجE تدور الشخصيات وا
  ) 32"(جديد، وبأقنعة خمتلفة

ويقود هذا »سـتحضار التارخيي ٕاىل ربط الهوية التارخيية ��اكرة و�لوطن عرب   
بوعي احلارض، وهذه العملية غري منفصE عن ٕاعادة صياغة ) فهم التارخي(ٕاعادة صياغة الفهم 

  . وتشلك الهويّة
                ::::    التارخي وسؤال الهويةالتارخي وسؤال الهويةالتارخي وسؤال الهويةالتارخي وسؤال الهوية
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سس الهّوية ويضمن اسـمترارها، هو فعل البوح برسد مرو£هتا عن ذاهتا وذاكرهتا ٕاّن ما يؤ 
ومشاريعها، وبدون هذا البوح تظّل الهوية عرضة لاللتباس ّمث إالّمحاء فالغياب �` 

والنسـيان، فالهوية مثلها مثل  تتوسل الشخصية دامئا السؤال حلفظ هذه الهويّة من التاليش
  .ينبغي أن خترج وترتمج ٕاىل عامل إالجناز والتنفيذداليل ليك تتجسد  ى ٕانساين ٔاو نسقمعط ٔاي

اليت تؤرخها وتطّوقها أالسـئE " رشـيد"يرتفع سؤال الهوية ويتعاىل يف حارض الشخصية 
الوجودية واليت ال حتتاج عادة ٕاىل ٕاخبار ٔاو جواب جاءت محمEّ بدالالت احلرية والقلق 

وص وحبهثا ا�امئ عن اجلواب الغائب عرب سريورة والتيه اليت اكنت تكتنف ذوات الشخ
ضياع اليقني هو اليقني الوحيد ا�ي الزم ذات "cرخيية غري مسـتقرة، رمغ ٔاهنا تدرك ٔاّن 

ٕانسانية أ�دت نفسها يف البحث عنه، ومع ضياع اليقني تضيع ا�ات وجودها املطمنئ 
وقد مثلت الهوية التارخيية أمه ) 33"(ويتحّول البحث عن الوجود ٕاىل معا{ة مطلقة الرساح

تصوري ٕان حنن قسـنا مدى "....وهذا ما يعكسه خطاب رشـيد لزنهة . صور ت´ املعا{ة
سـنجده يتحّدد بدخول العêنيني ٔاو بزنول اجليوش الفرنسـية  ! معق ذاكرتنا يف ماضينا

د و نشعر �` تظمل يف عيينا معامل ا�هاب ٕاىل ما هو ٔابع ! الغازية يف شاطئ سـيدي فرج
وٕان . �لقفر املوجع من حولنا حني ال نلفي راسـية حضارية قامئة نسـند ٕالهيا وجود{ الزماين

حنن حفر{ عن ٔاثر مرور{ يف التارخي وجد{ ذكر االٓخرين ا�ين احتلوا ٔارضنا ٔاو فتحوها 
اء من الفينيقيني ٔاو القرطاجيني وغريمه مرورا �لّرومان ٕاىل الزبنطيني ٕاىل العرب وانهت

Dٔننا وجد{  ! �لفرنسـيني، ذ` ما سبب إالحساس �لمتزق يف الوجدان والرشخ يف ا�اكرة
ينتصب السؤال ويتضخم لكّام حبث )34"(هذا إالنسان الّالcرخيي، الضال حبثا عن ٔا{ه

فالبطل ال خيزتل سؤال ) االٓخر(إالنسان عن هويته و ٔا{ه الضائعة يف سـياق الهوية املهمينة
بل يفتحه عىل سؤال الهوية امجلاعية واملصري املشرتك، ) إالّين (الوجود الفردي  الهوية يف

ليتواجش بذ` الزمن الوجداين اخلاص به �لزمن التارخيي العام، وقد رخس هذه الزنعة 
، كون ٔاّن فقدان الهوية مه وقمية "حنن"ٕاىل مضري امجلاعة " أال{"امجلاعية »نتقال من مضري 

  . )اللك(ٕاىل ) اجلزء(ا�ات مشرتكة تتجاوز 
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ٕاّن جلوء رشـيد ل�اكرة مل يكن لغرض بسط حقائق ٔاو رصد وقائع cرخيية بقدر ما اكن 
حماوÙ منه لطرق جماهل التارخي وحتقيق لكينونة ا�ات من خالل وعي ملاض اكن يف 
إالنسان فانفصل عنه cراك إالنسان ينفصل عن ذاته، وهذا فضال عن رغبة الاكتب 

داعية يف كرس ت´ الّرcبة الزمنية وبناء عىل ٔانقاضها فوىض وتشظي زمين جمسدا قلق إالب
هذا الرتهني "وضياع ا�ات اليت تنشد دامئا اكتشاف ذاهتا من خالل cرخيها، وبفضل 

لٔالطر ولٔالحداث التارخيية املسـتحرضة تكتسب ا�ات خربة الزمن ومتد حلقات االتصال 
لعملية اسـتخالص العرب واملعاين، ويف هذا املسار اجلديل املمتد هبويهتا، ويرتتب عن هذه ا

بني ا�ات وا�اكرة يمت الشعور �لهوية التارخيية يف جتربة الزمن لتشلك ٔافقا رؤيو£ 
وعليه فٕاّن هذه ا�ات متوقع ٔاصل احملنة ؤازمة الهوية والوطن يف الفعل ) 35"(ل�ات

لعنة "ما عّرب عنه بوركبة ا�ي يأصل حملنة البT بـ  إالنساين وسـياقه التارخيي املمتد، وهذا
دماء من حّرروا البT ٔاصابتنا بعد ٔان نكثنا عهدمه وتنازلنا للخطائني من ّلك ٔافق واالٓمثني 

  )36"(والّطاغني ٔان يعثوا يف مال الّريع فسادا ؤان يتحمكوا يف رقابنا
ل مشرتك وهاجس وطين، وكذ` يتحول الشك واملساءÙ عند بطل ذاكرة املاء ٕاىل فع

ٔا{ ٔاخفقت مع نفيس ّلك يشء يهنار حىت ٔابسط اخلطا�ت رص{ نشك فهيا "يوحّد ا�وات 
مراجعنا انكرست، خضمناها حّىت صّدقنا ٔاهنا ّلك يشء يف هذه اّ�نيا، وها يه تضحك 
علينا ماذا بقي من »شرتاكية؟ من العروبة؟ من الثورة؟ من املسـتقبل؟ من السعادة؟ 

  )37"(الوطنية؟من 
تتبدى سلطة املرجعيات والثوابت يف ذهن البطل بشلكها التارخيي والسـيايس وبشلكها 
املقّدس املتعال، بفعل الشك ا�ي يفقدها مسة املباركة والتكريس، وهذا ما يضخم ٔازمة 
وخيبة ا�ات اليت تتخلص من خطاهبا ا�ايت مع نفسها لتتوحد وتالمس مهوم امجلاعة 

حفسب بل هو مجع بني عّدة " ٔا{"ا�ي ليس تكرارا للضمري " حنن"ضمري مسـتعمE ال
، ٔالن البطل هنا وهو املتلكم اكن يتحّدث ٔايضا �مس "ٔا{ ؤانمت"ضامئر كونه ينقسم ٕاىل 

يضاف هلام القارئ املفرتض ا�ي " مرمي"الشخص ا�ي يوجه ٕاليه اخلطاب وهو زوجته 
لشخصية الساردة، ليو/ �لبعد الشمويل يعّد طرفا يلتحم حضوره الّرمزي بصوت ا
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وإالنساين للمرجعيات والثوابت الوطنية اليت تتآلك وتهنار ٔامامه، فهو عىل وعي ٔان ت´ 
اليقينيات واملسلامت ثوابت مشرتكة، ال ختص ا�ات الساردة، حفسب بل تشمل امجلاعة 

ما يف فعل اليقني اليت تعكس وتشلك الهوية واليت تتوحد يف فعل الشك، كام اشرتكت يو 
 اليت تساعد{ عىل ٕادراج جتربتنا الفردية احملدودة يف الزمان"وهنا تمكن وظيفة الّرسد 

  )38"(ويه ذاكرة إالنسانية، ٕاهنا ا�اكرة امجلاعية والوطنيةواملاكن، مضن ذاكرة ٔامشل ؤاوسع،
لتخلّص حىت تشلكت �يه رغبة التنصل وا" يونس مارينا "تشـتد وطأة أالسـئE عىل ذهن 

من ذاكرته املثقE بأسـئE الضياع والتيه التارخيي، واليت مل ترصع جنباهتا ٕاّال ��كر£ت 
ٔاريد ٔان ٔاختلّص من ذاكريت، ولكن يب رغبة محمومة ٔالسألها ملاذا ّلك هذا "املوجعة واملؤملة 

ؤاضع عيين، يف  pour quoi ce gâchis et profit de qui الضياع وهذه الفداحة؟
تE ٔاّمي وّمعي مريزق وغريمه ورو/، ؤاسأهلم سؤ» واحًدا وربّام بدوت هلم خسيفا عني ق 

يف سؤايل ملاذا لك هذا؟ مباذا اسـتفدمت؟ ٔاريد ٕاجابة ال ٔاكتفي �ٔالقدار وال مش�ت ما 
، يقف يونس )39"(بعد »سـتقالل الّالعقوبة يه اليت تشجع القتE عىل التّورط يف القتل

شهد الرسدي وقفة مساءÙ واستنطاق للتارخي من خالل ا�اكرة بتعرية مارينا يف هذا امل 
فٕاذا اكن "خبا£ه ودسائسه اليت ٔاجل التارخي الّرمسي وصولها وظهورها ٕاىل وقت ال يرى 

طرح أالسـئE مرآة لوعي وطين حديث، فٕاّن إالجابة مرآة لهوية وطنية حائرة ضائعة تفتش 
تبقى ) 40"(بني السؤال الرضوري وإالجابة املؤجEعن ذاهتا و بسبب املسافة املؤرقة 

  .ا�ات نوسان بني فضاء الّرغبة وفضاء الفقد، تلممل شـتات هوية ضائعة يف شعاب التارخي
وعليه خنلص يف أالخري بأن رواية أالزمة قد تأسست يف مسـتواها إاليديولو� عىل 

أالحداث املشلكة  خاصية ãمة ويه نقد املرجعيات بلك مصادرها، حيث حتّولت لك
للرواية ٕاىل نص مرجعي ينتقد مرجعا آخر مضنيا، مسـترتا خلف دالÙ الشخصيات 

�` فقد قام نقد املرجيعات عىل فعل املساءÙ وكشف البىن ا!بوءة  ;ومواقفها
واملغمورة،فٕاذا اكنت املساءÙ عىل مسـتوى البنية تفرتض مفاهمي التجاوز و»نهتاك والنقد 

مسـتوى الوظيفة متوقع املرجعيات يف وضعيات وحاالت جديدة هتجس �لبديل فٕاّهنا عىل 
  .ا!الف
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