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  رسديات املحنة 
 ( الرواية اجلزائرية, من جتريب الكتابة إىل كتابة التجريب )

 
 عبد احلق عمور بلعابد

 األدب واألدب املقارن املشارك, قسم اللغة العربية وآداهبا, نظريةأستاذ 
 كلية اآلداب, جامعة امللك سعود 

 
 )هـ16/06/1436هـ ;  وقبل للنرش يف 13/03/1436( قدم للنرش يف 

 
 املحنة  –الكتابة  −الرسديات –الرسد  –: الرواية  الكلامت املفاتيح

وإذا تعد الرواية أكثر األجناس املعربة عن الواقع ومشاكله املتداخلة بني اليومي واملعيش, ملخص البحث :  
الكثري من ن إكان طغيان املتخيل عىل النص الروائي, حيول دون اعتبار هذا األخري, جمرد انعكاس للواقع, ف

 خصائصها مرتبطة هبذا الواقع, الذي يتميز بدوره بالتعقيد والثراء.
 بكأسلومذهب التجريب  انخراطها يفاملحنة اجلزائرية هو  رسديات هلذا نجد أن من بني أهم خصائص

 .التجريب املستمر هو ما هيب الكتابة الروائية رشعيتهاعىل اعتبار أن لكتابة الروائية, ل

 
 التجريبمدخل إىل 

تعد الرواية أكثر األجناس املعربة عن الواقع ومشاكله 
وإذا كان طغيان املتخيل املتداخلة بني اليومي واملعيش, 

عىل النص الروائي, حيول دون اعتبار هذا األخري, جمرد 

ن الكثري من خصائصها مرتبطة هبذا إانعكاس للواقع, ف
  الواقع, الذي يتميز بدوره بالتعقيد والثراء.

املحنة   رسديات ذا نجد أن من بني أهم خصائصهل
 بكأسلومذهب التجريب  انخراطها يفاجلزائرية هو 
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التجريب املستمر هو ما عىل اعتبار أن لكتابة الروائية, ل

هيب الكتابة الروائية رشعيتها, واستمراريتها, وملّا كانت 
الرواية متثل ذلك اجلنس األديب, الذي يتطور باستمرار, 

اإلجراءات " متناه, عن طريق تطوير:وبشكل ال
الرسدية واخلطابية التي تتفاعل وتتبادل التدمري 

:  12− 11( امليلود عثامن ,  "واالنزياح والتدافع.
, واالنفتاح عىل شتى املعارف, وعىل سائر  )1996

تشكالت الفعل اإلبداعي يف خمتلف صوره الرتاثية 
 أشكال واملعارصة, والقادر عىل التفاعل معها, عرب

ن الرواية اجلزائرية مل إمتعددة من العالقات عرب نصية, ف
تعرف املهادنة يف حترير نفسها من هيمنة االجتاه الفني 
الواحد, واألسلوب الوحيد, واملضمون الثابت, وال 
التقنيات الروائية التقليدية, فهي مل تتوقف عن جتسيد 
نفسها, وبسط هيمنتها وسلطتها عىل خمتلف الفنون 
األدبية األخر, وذلك باخلروج من ربقة التقليد, 
والثورة عىل السلطة اإليديولوجية, الفكرية والدينية, 
والتي متارس القمع واإلرهاب, باسم السياسة, وباسم 

.الدين تارةً , وباسم التقاليد األدبية تارةً أخر  
هلذا أردنا أن نحلل هذه الكتابة اجلديدة واملتجددة,  
رة رسديات املحنة اجلزائرية, متوقفني خالل ظاه نم

عند أهم خاصية كتابية فيها وهي التجريب, باحثني 
 عنه من حيث هو :

 .موضوع للتفكري املفاهيمي واإلصطالحي -
وسيلة للتعبري عن األجناس األدبية ومنها  -
 .الرواية

وكإجراء للتدبري النقدي يشتغل عىل رواية  -
 .املحنة اجلزائرية

خروج رسديات املحنة وهبذا نتلمس سبيل 
 اجلزائرية من جتريب الكتابة  إىل كتابة التجريب رسدا.

التجريب كموضوع للتفكري املفاهيمي  :أوالً 
  واملصطلحي

ما تزال كلمة التجريب تعرف تبلبال مفاهيميا 
ومصطلحيا داخل املؤسسة النقدية واملعرفية الغربية, 

ربية وبأكثر حدة يف املؤسسة النقدية واملعرفية الع
لتداخل مرجعياته, وجتاذب روافده املعرفية, وغموض 
بداياته, وهذا ما انعكس عىل تعريفاته اللغوية 

 واالصطالحية.
مصدر قيايس لفعل التجريب يف اللغة  أما    

ب" إذ مل يتواتر ذكر صيغته املصدرية عىل هذا  "جرّ
الشكل يف املعاجم القديمة إال املتأخر منها, فهي 

االختبار يأيت بمعنى  "جتربة"املصدر جتمع عىل أن 
, هذا ما ورد يف  لسان العرب يف مادة واالمتحان

ب" ب الرجل جتربة: اخترب, ورجل "جرّ : جرّ
ب قد عرف األمور  : قد بىل ما عنده, وجمرّ بٌ جمرّ
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هبا ( ابن منظور,   "), وزاد عليها 2005:  566وجرّ

, لتظهر لفظة التجريب التقديرمعنى  "القاموس
ة يف املعاجم املتأخرة حمافظة عىل املعاين رصحي

السابقات مضيفة معنى جديدا أو بأكثر دقة معيارا 
تاج "بداية من معجم  الصحة جديدا وهو

, لنالحظ أن الفروق بسيطة بني "العروس
التحديدات السابقة للتجريب, لتجمع عىل اعتبار 
السابق مرجعا للحكم لالحق أو عليه (تابث حممد 

, ومل خترج كلمة )1( )2005:  30− 29رشيد , 
التجريب عن شقيقاهتا يف اللغات األخر لتدل عىل 

, غري أن استعامالهتا االختبار والتجربة واملحاولة
املفاهيمية بقيت تعرف ذلك اإلرباك الذي ولد مع 
الكلمة ذاهتا فهي مرة تأين بمعنى التجربة, ومرة 

ومرة بمعنى املنهج املتوخى يف العلوم املخربية, 
بمعنى النظرية املعرفية القائمة عىل معطيات احلواس 
 والتجربة التي تقابل املعرفة الفكرية أو العقلية

, وهذا )2( )2005:  31− 30(تابث حممد رشيد , 

                                                 
عامر, التجريب يف روايات ف عاصم حممد أمني ينظر أيضا :   (1)

ألردنية, د.ت, صنع اهللا إبراهيم (ذات نموذجا), اجلامعة ا
 .6مركز اللغات, األردن, ص 

 "الرواية اجلديدة"مفهوم  ينظر أيضا, حممد برادة,  (2)
ضمن كتاب, الرواية العربية  مصطلح التجريب, والتجدد,

دال عىل التحوالت الوظيفية التي عرفها ويعرفها 
التجريب وهو يدخل بكل هذه احلمولة املؤتلفة 

  .واملختلفة إىل احلقل األديب
قبل أن يكتسب ف, التجريب يف االصطالحأما    

داللته االصطالحية, جتدر اإلشارة إىل ذلك التحول 
املعريف الذي عرفه بانتقاله من جمال التداول العلمي إىل 

إميل "جمال التداول األديب عىل يد الكاتب الفرنيس 
فيام عرف عنده بالرواية التجريبية أو الطبيعية,  "زوال

لك بمنهج إبن بلدته الباحث الفيزيولوجي متأثرا يف ذ
مدخل لدراسة الطب "يف كتابه  "كلود برنارد"

, ليصبح الروائي عند زوال مثله مثل "التجريبي
), 2005: 32الطبيب عند برنارد (تابث حممد رشيد , 

غري أن زوال مل خيرج بتجريبيته من مفهوم االنعكاس 
فراد الذي مهش اللغة, وركز عىل تصوير حياة األ

واجلامعات مما أدخل الرواية يف أزمة, لغموض هذا 
 الوافد اجلديد أال وهو التجريب.

 
وعليه فاملتتبع للمعاجم النقدية العربية لن يقف 

عىل الرغم  "لتجريب"عند التحديد االصطالحي لـ

                                                       
, عن جملة 49ورهان التجديد,كتاب ديب الثقافية,اإلصدار 

 وما بعدها. 46, ص 2011ديب الثقافية ماي 
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من تداوله عىل مستو الكتابة اإلبداعية, غري أننا إذا 

ة سنجد إشارات يممنا شطر املعاجم النقدية الغربي
عبارة  "إيتيان سوريو"تسعفنا لتحديد مالحمه فهو عند 

مواجهة نقدية لنزعة التسليم بأي معطى من "عن 
ة اعتباره من بدائه  املعطيات دون تساؤل حقيقي بحجّ

), غري أن 2005:  33(تابث حممد رشيد ,  "األمور
هذا التعريف جاء عاما يمكن سحبه عىل فنون عدة, 

ا أردنا أن نقرتب من احلقل األديب سنجد غري أننا إذ
جتريبيا إذا  "فاألدب يكون  "جاك دمونقان"تعريف 

فض لسنن اإلبداع  د يف األشكال وكان رصيح الرّ جدّ
, )3( )2005:  33( تابث حممد رشيد , "والقراءة 

لندرك أن التجريب نوع من الفهم نطلق من خالله 
ته الكتابية احلرية للكاتب / الفنان يف استعامل قدر

                                                 
التجريب من غموض, جيعلنا نكتشف إن ما يعرفه مصطبح   (3)

بعض املصطلحات التي توازيه يف االرتبارك وحتليل عليه أحيانا 
إىل حد التطابق يف االستعامل عند النقاد واملبدعني ومنها عىل 

الطليعة, واحلديث واحلداثة,  وجه التحديد مصطلح
فاملتأمل هلذه املصطلحات ومفاهبمها املتداختلة أحيانا واحلديد,

لتجريب واملتخارجة أحيانا أخر, اجلامع بينها يف حقلها مع ا
الداليل كلامت مثل ( التجاوز, االنفتاح, القطيعة, إعادة 
التشكيل....), وهذا حيتاج إىل بحث مستقل يربز ائتالفها 
واختالفها عىل مستو املامرسة الفنية عامة والروائية عىل وجه 

عىل هذه  اخلصوص, وحسب الدكتور رشيد نابث الوقوف
  املسألة التي حتتاج إىل طول تأمل من لدن النقاد.

وموسوعته اخليالية جتاه ما يطرحه من أفكار داخل 
نصه, ألن الكون الفني / األديب ال هيدف إىل ممارسة 
وظيفة اإلعالم بل يعتمد عىل االخرتاع والتجدد 
واالستمرارية للعامل املعاش, لذلك يظل التجريب 
شكال روائيا غري منجز حيتكم يف انبعاثه إىل ثالثة 

 شعور األديب باإلحباط يف عامل غري عوامل: أوهلام
د  مفهوم ويف جمتمع ينقطع االتصال معه, وثانيهام تعقّ
احلياة; إذ صارت بحاجة إىل حتليل مجيع عنارصها 
التكوينية من أجل فهمها وإدراكها, وثالثهام عدم 
الوثوق بالبعد املعريف, وهذا ما مل خترج عنه الدراسات 

فسعد اهللا ونوس ير فيه  عاهتا,العربية يف نقدها وإبدا
, وهشام احلاج عيل أنه "خروج عن السائد واملألوف "
, كام ير أدونيس يف التجريبية "إنشاء عىل غري مثال "
عمل مستمر لتجاوز ما استقر ومجد وجتسيد إلرادة "

رمز لإليامن باإلنسان وقدرته غري املحدودة عىل  التغيري
:  35−34, (تابث حممد رشيد  "صنع املستقبل ...

2005  .( 
ولتحقيق التجريب روائيا يتطلّب حضوره يف     

: "ميشال بوتور"الشكل واملضمون; وعليه يقول 
 "لكل وقائع خمتلفة تتوافق أشكال من القص خمتلفة"

; ألن : د.ت) 7(حممد أمني عاصم و بني عامر حسن, 
الروائي يشعر بالغربة جتاه األوضاع التي حيياها يف 
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يقة التفكري التي ال تتوافق مع معطيات جمتمعه وطر

العرص وثقافته, ففي هذه احلالة يكون الروائي هو 
املستهدف والغريب املستهجن يف حياته االجتامعية, 
وينجر عن هذا التوتر واالضطراب حالة من حاالت 
التجريب يعمد من خالهلا إىل اخلروج من الظروف 

 جديدة السلبية, أو يسعى من خالهلا  إىل طرح رؤ
للمعاجلة والتغيري يف احلياة االجتامعية التي حتتاج إىل 
عنرص التجديد. واعترب الكثري من النقاد أنه ال جيوز 
ألحد أن حيول بني األدباء والفنانني واستحداث 
جتارب جديدة, وألوان من اإلبداع مل تكن معروفة 
قبلهم برشط أن يظل هذا التطور من الداخل ومتمشيا 

لغة املجتمع; أي املوازنة بني الثوابت  مع طبيعة
:  7( عاصم حممد أمني وحسن بني عامر, واملتغريات 

 . د.ت)

فبحثنا عن التجريب يف الكتابة الروائية هو من 
التي تر يف األدب ممارسة واعية  )4(إفرازات احلداثة

                                                 
إن ما يعرفه مصطبح التجريب من غموض, جيعلنا   (4)

نكتشف بعض املصطلحات التي توازيه يف االرتبارك 
وحتليل عليه أحيانا إىل حد التطابق يف االستعامل عند النقاد 

 =الطليعة, واملبدعني ومنها عىل وجه التحديد مصطلح
فاملتأمل هلذه املصطلحات احلديث واحلداثة, واحلديد,و=

ومفاهبمها املتداختلة أحيانا مع التجريب واملتخارجة أحيانا 

تعكس حرية الكاتب ومد خروجه عن النمطية 
ت العرص يف سلبياهتا واملعيارية وقدرته عىل التقاط سام

وإجيابياهتا وصياغتها صياغة دقيقة ومعقدة, مع 
اخلروج من ثنائية الشكل واملضمون قصد جتلية العامل 
ورؤياه داخل التشكيل البنائي للنص, بحيث تصبح 
الكتابة يف حد ذاهتا هي الغاية والوسيلة ويصبح 
القارئ معادلة أساسية فيها باعتباره وجها هلا عرب 

ءة بتأمليتها وتأويليتها وإنتاجيتها, ولذا صارت القرا
احلداثة تنظر إىل التجريب الروائي باعتباره عملية 
تواصل فني يعمل من خالله الكاتب عىل إخراج 

:  22−21رؤيته للمتلقي (العالّم عبد الرحيم , 
1999.( 

وتفرتض احلداثة يف الرواية حتررا يف التفكري     
الذات املبدعة عواملها اخلاصة والتخييل واللغة, فتخلق 

شكال ومضمونا وتكشف عن كل ما هو مغيّب وخمفي 
وراء اللغة وأساليب الكتابة املرصوصة واخلطية واملثقلة 

                                                       
أخر, اجلامع بينها يف حقلها الداليل كلامت مثل 
(التجاوز, االنفتاح, القطيعة, إعادة التشكيل....), وهذا 
حيتاج إىل بحث مستقل يربز ائتالفها واختالفها عىل 

تو املامرسة الفنية عامة والروائية عىل وجه اخلصوص, مس
وحسب الدكتور رشيد نابث الوقوف عىل هذه املسألة التي 

 حتتاج إىل طول تأمل من لدن النقاد.
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بالقيم التقليدية التي تكبح كل تفكري حر وكل ختييل 
خالّق, ويكمن املظهر التجريبي يف ظل احلداثة انطالقا 

ع الكتابة موضع من عنرص االنفالت والتخييل يف وض
سؤال, ألن التساؤل عن الكتابة هو بحث عن كتابة 
د الواقع  أخر مغايرة قادرة عىل االستجابة لعمق تعقّ
الذي ال تستطيع أن تعربّ عنه الكتابة الروائية التقليدية 

  ). 1999:  39− 38(العالّم عبد الرحيم , 
هلذا يقرتح النص يف ظل احلداثة اجلديدة نفسه     
قارئ كبنية معقدة تتطلب وعيا بأساليب الكتابة عىل ال

الرواية وطريقة الطرح واملعاجلة واللغة واألهداف 
الفنية النصية واخلارج نصية, وهو األمر الذي يمكن 
جتليته بالتعرض ألهم مظاهر التجريب واحلداثة يف 
النص الروائي, ومن بينها (العالّم عبد الرحيم, 

134 −135  :1999:( 
دة التقليدية, حيث أصبحت فك العق−1

 الفضاءات احلكائية تنحو منحى التداخل والتشعب.

عدم خضوع الرسد لبنية التسلسل والتعاقب; −2
فاألحداث ال جتري بالطريقة العادية املتسلسلة بل وفق 
نظام خاص قوامه التداخل والتشابك وكرس خطية 

 الزمن احلكائي.

نشائية ختلُص اللغة الروائية من النثرية واإل−3
 واستعارة النسق الشعري بصوره وتراكيبه وإبداالته.

هيمنة الرسد وتراجع منطق الوصف التحلييل, −4
حيث أصبح هذا األخري تابعا وخادما ملنطق الرسد 

 ومتعالياته النصية.

التخلص من هيمنة الصوت الواحد املهيمن −5
عىل أجواء احلكي لفسح املجال لتعدد األصوات 

 وصيغ الرسد.

تعدد اخلطابات واألساليب (رسائل, أسلوب −6
صحفي, أسلوب تارخيي), حيث أصبح اخلطاب 
الروائي يستوعب بنيات متعددة وحيتضن لغات خمتلفة 
ليدجمها داخل النص, ولذا فاالرهتان إىل املتعدد 
اخلطايب واألسلويب ملمح رسدي بارز يف التجارب 

 اجلديدة.

بي استدراج العجائبي ومنطق احلكي الشع−7
لتوسيع أفق النفس الواقعي وإثراء أبعاده وحتقيق 

 تعددية يف مستويات التخييل.

 واملرسح. التأثر ببعض تقنيات السينام−8

 هيمنة مهوم الذات عىل أجواء احلكي.−9

النبش يف التاريخ وإقحام وقائعه قصد −10
 استيعابه واستيعاب دراميته وفجائعيته.

 السعي إلنتاج الواقع روائيا.−11

تكسري امليثاق الرسدي الكالسيكي وخلق −12
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مسافة توتر بني النص والقارئ باستحداث عامل روائي 

 مستفز يكاد ينغلق عىل القارئ وعىل نفسه.

يف حني أن اإليديولوجيا الكامنة يف صلب     
التجريب احلداثي بعد جتربة السقوط التي شهدها 
العامل العريب هي إيديولوجيا القلق واليأس 

نتيجة العجز "يالنخوليا يف تعريف نجيب العويف; وامل
عن املواجهة والصمود وضيق النفس وعدم السيطرة 
عىل الواقع سيطرة معرفية وإيديولوجية ووجدانية 
ونضالية عميقة بعد جتربة النهضة والسقوط الطويلة, 
ومن ثمة يكون اخلروج من احللقة املفرغة خروجا 

س لنا يف ال تحليل النهائي ظاهرة ومهيا ونرجسيا يكرّ
 "] عىل أنقاض الثقافة العضويةهكذا[ الثقافقراطية

 .)5( )2006:  70(أمنصور حممد , 

                                                 
ما يعرفه مصطبح التجريب من غموض, جيعلنا إن   (5)

نكتشف بعض املصطلحات التي توازيه يف االرتبارك 
تطابق يف االستعامل عند النقاد وحتليل عليه أحيانا إىل حد ال

الطليعة,  واملبدعني ومنها عىل وجه التحديد مصطلح
فاملتأمل هلذه املصطلحات  واحلديث واحلداثة, واحلديد,

ومفاهبمها املتداختلة أحيانا مع التجريب واملتخارجة أحيانا 
=            ها الداليل كلامتـــأخر, اجلامع بينها يف حقل

االنفتاح, القطيعة, إعادة التشكيل....),  مثل (التجاوز,=
وهذا حيتاج إىل بحث مستقل يربز ائتالفها واختالفها عىل 

وير محيد حلمداين أن العالقات االجتامعية 
ختلق بالرضورة أشكاال أدبية مطابقة هلا, ففي الوقت 
الذي يفقد فيه اإلنسان أي جمال للتصالح مع واقعه 

ا الزمان واملكان, وعليه نضع ختتل كل القيم بام فيه
النص ضمن املنهج العلمي (البنيوية التكوينية) 
للتعامل مع جوانب االختالل فيه من منظور إجيايب, 
لنقله نقلة نوعية يف مسرية الوعي بالتجريب من 
التلقي السلبي الرافض أو املستهجن خلروقات 
الكتابة, إىل مستو اإلقرار بقابليتها للفهم والتفسري 

, وهبذا )6(يف ضوء منطلقات املنهج البنيوي التكويني
                                                       

مستو املامرسة الفنية عامة والروائية عىل وجه اخلصوص, 
وحسب الدكتور رشيد نابث الوقوف عىل هذه املسألة التي 

 حتتاج إىل طول تأمل من لدن النقاد.
تجريب من غموض, جيعلنا إن ما يعرفه مصطبح ال  (6)

نكتشف بعض املصطلحات التي توازيه يف االرتبارك 
يف االستعامل عند النقاد  وحتليل عليه أحيانا إىل حد التطابق

الطليعة,  واملبدعني ومنها عىل وجه التحديد مصطلح
فاملتأمل هلذه املصطلحات  واحلديث واحلداثة, واحلديد,

تجريب واملتخارجة أحيانا املتداختلة أحيانا مع ال ومفاهبمها
أخر, اجلامع بينها يف حقلها الداليل كلامت مثل 

=         (التجاوز, االنفتاح, القطيعة, إعادة التشكيل....),
وهذا حيتاج إىل بحث مستقل يربز ائتالفها واختالفها  =

عىل مستو املامرسة الفنية عامة والروائية عىل وجه 
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يصبح النص التجريبي موضوعا علميا قابال للبناء 
املنهجي, حيث تُفهم فوىض الكتابة وتُفرس كبنية 

تدخل يف  ةدالة متامسكة تندرج ضمن بنية إيديولوجي
عالقات وظيفية مع طبقة أو فئة اجتامعية تبحث عن 

:  72− 71ور حممد , وظيفة داخل املجتمع (أمنص
2006  . (  
وير سعيد يقطني أن اإلفراط يف ممارسة     

التجاوز هي التجريب بعينه, وهو ما يومض 
التجريب يف سياق النشأة الزمنية عىل توترات 
البداية وليس االمتداد, بسبب أن الرتاكم 
اإلبداعي الذي سيتخذ من التجريب شعارا 

ه أو أهدافه وإسرتاتيجية سوف لن حيرص منطلقات
يف اإلفراط يف ممارسة التجاوز, بل ستنضاف 
أسئلة وقضايا أخر ثقافية وتارخيية ستنحو 
بالتعريف املتحرك للتجريب إىل أفاق متلك أبعادا 

ــــــة(أمنصور معرفية وإيديولوجية ومجالي
وهذا ما يظهر من خالل  .)7( )2006:  74, حممد

                                                       
بث الوقوف عىل هذه اخلصوص, وحسب الدكتور رشيد نا

 املسألة التي حتتاج إىل طول تأمل من لدن النقاد.
: حممد برادة, الرواية ذاكرة مفتوحة, دار آفاق  ينظر أيضاً   (7)

 , القاهرة.2008, سنة 1للنرش والتوزيع, ط 

اره وسيلة دخول التجريب حقوال فنية كثرية باعتب
  من وسائل التعبري الفني,  سنأيت عىل أمهها :

 
 التجريب كوسيلة للتعبري  الفني: − ثانياً  

لقد اقرتن التجريب باجتاهات فنية كثرية, ساهم    
يف حراكها اإلبداعي, ومن بني الفنون التي تشكل 
بداخلها التجريب مصطلحا ومفهوما, ليضفي 

نأيت عىل أهم  خصوصية عىل كل حقل فني يدخله, وس
 هذه الفنون :

 التجريب الشعري : −1    
ب عن حدود القاعدة  هو خروج الشاعر / املجرّ
ب حياول أن يتجاوز  املشاعة انطالقا منها; أي أن املجرّ
القواعد السائدة واملألوفة انطالقا من القواعد نفسها, 
وعليه حياول الشاعر يف ظل هذا التجريب االنفالت 

الفراغ خاصة بعد إحساس الشعراء أن من الدوران يف 
العرص عرص رواية وليس عرص شعر, لذلك جيب أن 
يكون التجريب مصطلحا نقديا من خالل ضبط 
مواصفاته عىل كل املستويات من خالل حتميله 

), وقد 2006:  76لقناعات ذاتية (أمنصور حممد , 
عرفت هذه املوجة بداخل احلركة الرومانسية يف القرن 

رش يف كل من أملانيا وإنجلرتا وفرنسا, إذ التاسع ع
متيزت خاصة بخطاهبا الذي صاغ تصورا للعامل بناه أنا 
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), 2005:  44املتكلم شعرا ( تابث حممد رشيد , 

فاسحا املجال إىل فضاء الذاكرة والراهن واحللم, وهذا 
ما عجل بظهور شكل قصيدة النثر التي تنازعها 

ذ عليه مرات, وهذا عىل الركون إىل املعيار مرة والشذو
وغريمها من شعراء  "رامبو وماالرميه "يدّ شعراء أمثال

الفرتة, والتي سارت عليها الشعرية العربية بعد ذلك 
بظهور اجتاهات شعرية كثرية أفرزت لنا قصيدة النثر , 

 والشعر احلر... 
 التجريب املرسحي : −2 

ترجع بدايات التجريب يف املرسح إىل العقد     
ول من القرن املايض, لتشمل يف بدايته كل األعامل األ

التي ال يرجتى منها الكسب املادي أو إرضاء اجلمهور, 
بل تسعى إىل جتاوز السائد من األنامط, وهذا ما أعلنه 

املرسح التجريبي سنة  "يف حمارضته عن  "بريشت"
معتربا أن املرسح ال يكون جتريبيا إال إذا جتاوز  "1939

 ).2005:  48سطي (تابث حممد رشيد , النمط األر
وهبذا ينظر للتجريب العام عىل أنه تلك     

املحاوالت التي متت عرب التاريخ املرسحي, من 
أسخيلوس إىل بداية القرن العرشين(القمري بشري , 

, وميزة هذا التجريب هي التلقائية, )8( )2000:  114
                                                 

بشري القمري, جتريب مرسح جتريب كتابة, ضمن كتاب يف   (8)
ت, منشورات انفتاح النص والقراءة, دراسات ومقاربا

ألن كل مبدع حياول يف عمله الالحق أن يضيف 
يدا إىل عمله السابق. يف حني أن التجريب اخلاص جد

هو العمل الذي تقوم به جمموعة معينة من أجل 
البحث عن صيغ جديدة يف تعاملها مع النص الدرامي 
ومع النص السينوغرايف ومع املمثل ومع اجلمهور 
ومكان (صالة) العرض, واهلدف من هذا التجريب 

بيل السؤال الوصول إىل صيغة قارة أو شبه قارة من ق
الفلسفي الذي يتولد عنه سؤال جديد, ولذا 
فالتجريب يف املرسح خاصة والفن عامة عبارة عن 
اقرتاحات يف جماالت اإلبداع املختلفة, يقصد هبا 
زعزعة ما هو سائد من أجل فتح أفاق جديدة وإثارة 
أسئلة جديدة وكذا البحث عن صيغ جديدة للخطاب 

 ).2006:  76والتواصل (أمنصور حممد , 
 :)9(التجريب السينامئي −3

من سينام  1929بعد حتول السينام العاملية سنة     
صامة إىل سينام ناطقة, استدعى هذا تقنيات جديدة يف 
الصوت والصورة, غري أهنا مل خترج من فن الرتكيب 
منتجة أعامال اتسمت بواقعيتها الفنية, غري أن زحف 

                                                       
 وما بعدها. 114, ص 2000, سنة 1قافلة, ط

ملعرفة بعض أوجه التجريب السينامئي العريب ينظر : اهلادي  (9)
خليل, العرب واحلداثة السينامئية, ضمن سلسلة معامل 

 , تونس.1996احلداثة, دار اجلنوب للنرش, سنة 
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مثل التكعيبية االجتاهات الفنية اجلديدة وقتئذ 

والرسيالية وخاصة بعد احلرب العاملية الثانية عجل من 
يف السينام والتي  "باملوجة اجلديدة"ظهور ما يعرف 

راهنت عىل الترصف اإلبداعي وعىل الديكور الطبيعي 
أكثر من اإلمكانيات املادية والتجهريات, منرصفة إىل 

: 49−48, (تابث حممد رشيد  "غموض العامل"تصور 
بعدسة كامرياهتا رافضة األطروحات  )2005

واملذاهب, لتستمر يف سنوات اخلمسينيات وسيتينيات 
القرن املايض وما عرفته من حراك سيايس وثقايف أفرز 
اجتاهات فنية وثقافية تناشد القطيعة والتجاوز, خاصة 
تلك احلركة التي ظهرت من شباب السينام يف 

اروا عىل السينام الواليات املتحدة األمريكية الذين ث
التجارية اهلوليودية, وأرادوا أن ينتجوا أفالما جتريبية 
خارجة عن السائد واملألوف حمتذية املوجة السينامئية 
اجلديدة التي ظهرت بفرنسا, ليتطلع املشتغلون عىل 
التجريب السينامئي إىل إزالة احلدود والفوارق الوامهة 

كلة ما ظهر يف بني الفنون لتنتج أفالما مركبة عىل شا
القصة, −الفنون األخر مثل قصيدة النثر, املرسح

 − لنجد أفالما تأخذ أشكاال مغايرة مثل الفلم
− 48, الرسم (تابث حممد رشيد  −القصيدة, الفلم

 )....لتستمر إىل اآلن يف جتريبيتها.    2005: 49
 التجريب القصيص والروائي : −3    

ل الروائي منذ ذلك املرشوع املحلوم به من قب
املنادي يف منتصف القرن التاسع  "فلوبري"الفرنيس 

عرش  بالتخلص من قيود وهيمنة القص الكالسيكي, 
ما يبدو يل مجيال  وما أريد إنجازه فعال  "هلذا ير أنه 

منقطع الصلة عن خارجه, يكتفي  ءكتاب عن ال يش
:  45(تابث حممد رشيد ,  "بذاته لقوة أسلوبه الداخيل

لينترش صد هذه املقولة التي مجعت إليها ) , 2005
كل من الشعرية رسد لشعرية الشعر الذي عولت عليه 

 كثريا بعد ذلك الرواية اجلديدة.
ع من اإلعالن عن أزمة الرواية التي      وهذا ما رسّ

والروائية  ةأفرزت اجتاهات عديدة يف الكتابة القصصي
خرجت عن منها رواية العزوبه والرواية املضادة والتي 

معيار الرواية التجريبية أو الطبيعية وهيمنتها عند زوال 
لتتميّز بالبحث عن أشكال كتابية مغامرة ومغايرة 

, "أندري جيد "وهذا ما عرفته عىل اخلصوص كتابات 
الرواية  "والتي تواصلت بأكثر جرأة مع موجة

عند العديد من الروائيني األوربيني والتي  "اجلديدة
نقدية ساعدت يف إبراز خصائص هذه  ساوقتها موجة

املغامرة الكتابية اجلديدة التي تركزت يف ثالثة نقاط 
 :)  2005:  52−51−50مهمة (تابث حممد رشيد , 

عالقة األثر القصيص ملرجعه اخلارجي : وهذا  -
بخلق تنظري جديد يساعدها عىل تشكيل 
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 مرجعية ذاتية لإلبداع.

اصيتني, خصائص صياغتها الفنية: إذ تتميز بخ -
أوالها تتمثل يف اختالف صياغتها عن املتداول 
من أشكال اخلطاب القصيص وفنياته, ثانيها 
د هذا االختالف من  متمثلة يف استمرار جتدّ

 .رواية إىل أخر 

عالقة األثر القصيص بمتلقيه : يقتيض مرشوع  -
الرواية اجلديدة خلق عالقة مريبة ومرتبكة وقلقة مع 

 تلقي وميثاق القراءة لديه.املتلقي بخرق سنن ال

ولكن مل تلبث طروحات هذه املوجة طويال حتى     
 أالن "أعلن عن فشل مرشوعها املسطر هلا كام رأ

, وما خروج أحد منظرهيا عليها وهو "روب غرييه
لدليل عىل فشلها, ليدعوا إىل موجة  "جان ريكاردو"

بعدما أنكر أن  "الرواية اجلديدة اجلديدة"جديدة وهي 
تال  "تكون هناك رواية جديدة كام دعت إليها جمموعة 

خاصة وأن هذه األخرية مل تتجاوز مرجعها   "كال
إنشاء قص يقطع صلته  "اخلارج كام تدعي هلذا أراد 

ا كان نوعه وجعله مغامرة كتابة بدال من  باملرجع أيّ
:  57−56(تابث حممد رشيد ,  "كتابة مغامرة

االختالفية باملعنى , لتستمر موجة الكتابة )2005
الدريدي مع موجة الكتابة النصية الشذرية التي تبحث 
عن رسد أجوف يلعب باللغة ويؤجل املعنى وحيفر يف 

طبقات النص ويرهف سمعه للبياض, وهذا ما 
غامرت صوبه الكتابات العربية القصصية والروائية يف 
هناية سبعينيات القرن املايض وما تزال تستعني به 

كتابية ووسيلة تعبريية متجاوزة به السائد  كأسلوبية
 وقطيعة مع بعض أشكال املايض .

هلذا نر بأن التجريب ال يعني اخلروج عن     
املألوف بطريقة اعتباطية وال اقتباس وصفات وأشكال 
هبا آخرون يف سياق مغاير, فالتجريب يقتيض  جرّ
الوعي به من خالل توفر الكاتب عىل معرفة األسس 

لتجارب اآلخرين وتوفره عىل أسئلته اخلاصة  النظرية
التي يسعى إىل صياغتها فنيا يستجيب من خالهلا 
للسياق الثقايف ورؤيته اخلاصة للعامل, ولذا يضمن هذا 
الوعي بالتجريب للكاتب أن يتعامل تعامال خالّقا مع 
حصيلة اإلنتاجات القصصية سواء الرتاثية أو العاملية, 

نصوص والتفاعل معها ومن ثم فإن حماورة ال
واالستفادة من منجزاهتا الفنية تصبح خمصبة ومولّدة 
ألشكال جديدة, والسبب يف ذلك أن مثل هذا الوعي 
يتيح توظيف أشكال سابقة أو حديثة يف صوغ 

:  77−76مضامني أو رؤيات مغايرة (أمنصور حممد , 
), وقد أتينا يف النقطة السابقة عىل خصائص 2006

ث اآلن يف التدبريات النقدية هلذا التجريب, لنبح
 التجريب عىل رواية املحنة اجلزائرية.
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التجريب كإجراء للتدبري النقدي عىل رواية  −ثالثاً 
 : املحنة

هم ملمح يف رواية املحنة اجلزائرية املكتوبة إن أ
باللغة العربية,  هو نزوعها املستمر إىل التجريب, 

ن ألوضع تساؤل, وذلك بوضع الكتابة الروائية ذاهتا م
التساؤل عن الكتابة, هو بحث عن كتابة جديدة, 
مغايرة, قادرة عىل االستجابة لعمق تعقد الواقع الذي 
ال تستطيع أن تعرب عنه  الكتابة الروائية التقليدية, هلذا 
تقصدت بعض النصوص الروائية التجريب, ليس من 

جل الوصول إىل لغة أجل التجريب وفقط, ولكن من أ
ع رسد الواقع املتخيل, بأساليب رسدية خمتلفة تستطي

 ومتنوعة. 
فالتجريب هو بحث عن املغاير, عن واقع ظل 

حيفز " :)نتايل ساروت(كام تقول –جمهوالً, وهو الذي 
الكاتب الروائي إىل جتاوز األشكال املستهلكة 

ىل جتريب أدوات جديدة, وأشكال حية, إوالعقيمة, و
جانية, والالمسؤولية, كام يمنعه من العمل وسط امل

, أي "أشكال مجيلة "ومن استنفاذ اجلهد يف توخي  
 , نه أأشكال تتفق مع مقاييس مجالية مقررة سلفاً

يستحثه عىل التامس الفعالية وحدها, فعالية تلك 
احلركة التي بواسطتها ينكشف الواقع اخلفي 

  )10( )1988: 15(بنحدو رشيد ,  "ويتشكل.
كتابية عند الروائي  كإسرتاتيجيةوالتجريب 

اجلزائري, هيدف إىل تعرية واقع هش, وكيان مهتز, كام 
من التحول الذي مسّ نظام القيم املتوارثة,  اكان جزءً 
التعدد واالنفتاح عىل نصوص متشظية,  إىلودعوة 

مشبعة بدالالت العنف, والفوىض والتغيري, حيث 
ذج , وهروباً من النام"انكتاباً ذاتياً  "تصبح الكتابة 

املقولبة, إىل إبداع يسائل الكتابة, التي تسائل بدورها 
أو  "بشري مفتي "مرجعيتها, مثلام نجده يف روايات 

, حيث حتاول الرواية  "أحالم مستغانمي" مثالً
فعندما تعلن الذات اجلزائرية أن ترتبط دوماً بالواقع, 

رواية فوىض "يف "حياة"ممثلة يف  شخصية −الساردة 
كيف يل " :هذا القول −حالم مستغانمأ"لـ  "احلواس

اوية والروائية لقصة هي قصتي.  بعد اآلن أن أكون الرّ
والروائي ال يروي فقط. ال يستطيع أن يروي فقط. إنه 
ر فقط. ويلبس احلقيقة ثوباً الئقاً  . بل إنه يزوّ ر أيضاً يزوّ

ولذا فإن كل روائي يشبه أكاذيبه, متاماً كام  من الكالم.
:  95(مستغانمي أحالم ,  "…بيته يشبه كل امرئ

                                                 
ينظر أيضا, بوشوشة بن مجعة, رواية التجريب, ضمن   (10)

اجتاهات الرواية يف املغرب العريب, املغاربية للطباعة كتاب 
وما  361, ص 1999, سنة 1والنرش واإلشهار, ط 

 بعدها.
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 "حياة "فإن القارئ يدرك أن شخصية     )11( )1998
يف الرواية, أحداث متخيلة, نقلتها من عامل  تعيش

اخليال إىل الواقع الروائي, يف عالقة عكسية, لتطرح 
إشكالية العالقة بني الكاتب/ والكتابة, بني الواقع 

ام بالواقع الروائي / واملتخيل الروائي, وعالقته
األدب  "أن : "واسيني األعرج ", لذلك ير قيقياحل

هو القدرة عىل رصد ما هو رضوري يف الواقع 
االجتامعي, وإعادة تشكيله, بإعادة كتابة حكاية 
أخر, تكون عىل عالقة بالتاريخ, وبالوطن, ولكنها 

 Rachid(  "البسيطة. "الشهادة "تتجاوز كتابة 

Mokhtari , 158 : 2002( 
توظيف األجناس األدبية وغري األدبية يف رواية  −1

 املحنة اجلزائرية: 
فام يميز الرواية هو كوهنا جمال تركيبي, خطايب, 

                                                 
ينظر أيضا, بوشوشة بن مجعة, رواية التجريب, ضمن كتاب   (11)

اجتاهات الرواية يف املغرب العريب, املغاربية للطباعة والنرش 
أحالم   . وما بعدها 361, ص 1999, سنة 1واإلشهار, ط 

, 1998, 6فوىض احلواس, دار اآلداب, ط مستغانمي: 
 .95ص

ينظر أيضا: بوشوشة بن مجعة, التجريب وسؤال احلداثة يف          
الرواية العربية اجلزائرية, ضمن كتاب التجريب وإرحتاالت 

 وما بعدها. 103الرسد الروائي املغاريب, ص 

, ليس يف األدبيةورسدي, ينفتح عىل خمتلف األجناس 
التوظيف فقط, ولكن يف طريقة التوظيف, والتعامل 
مع هذه األجناس, وذلك من خالل دجمها يف صميم 

فني للرواية, كاملقاطع الشعرية, والرسائل, البناء ال
والقصص, والنصوص الدينية, والقصاصات 

الخ. والتي تصبح بنية أساسية يف ……الصحفية
 ن الرواية : إ, ف"ميخائيل باختني "الرواية, وكام ير" 

ندخل إىل كياهنا مجيع أنواع األجناس  بأنتسمح 
صائد, كانت أدبية ( قصص, أشعار, قأالتعبريية, سواء 

خارج أدبية (دراسات عن  أممقاطع كوميدية) 
السلوكات, نصوص بالغية وعلمية, ودينية الخ), 

, ف ن أي جنس تعبريي يمكنه أن يدخل إىل بنية إنظرياً
 : د.ت) 78(باختني ميخائيل ,  "الرواية.

كام أن هذه األجناس األدبية, من خالل اندماجها 
ونوع  /يف النص الروائي, تساهم يف حتديد شكل

–رواية  مرواية اعرتافات, أأكانت الرواية, سواء 

..ومن خالل …غريهاأم رواية مذكرات,  مرسائل, أ
هذا التوظيف, وانفتاح الرواية عىل خمتلف األجناس 
األدبية, تتجىل عىل املستويات اخلطابية, الرسدية, 
وحتى الداللية للرواية, تعددية لغوية, وتنوع عىل 

ققة بذلك خرقاً للغة املركزية, مستو األصوات, حم
عي أهنا تقدم حقائق مطلقة, باعتبارها  التي كانت تدّ
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لغة السياسة, والدين, واملؤسسة األدبية الرسمية, 

أفق " وبقيت هذه الرواية منفتحة باستمرار عىل:
الدرجة األوىل, القطيعة النسبية بالتجديد الذي يعني 

كرة اللغوي, مع األشكال السائدة, وخلخلة نظام الذا
طيقي, يف أفق خلق لغة جديدة, بستإلونظام الوعي ا

  )2000:  128(اليابوري أمحد ,  ."ووعي أديب جديد
, أدبيةكام أن استيعاب النص الروائي لنصوص غري 

كالنصوص الدينية, والدراسات العلمية, والتعاليق 
الصحفية, يمكن اعتباره وسيطاً بني النص /والواقع, 

ن إلنصية, والبنية االجتامعية, فهي وبني البنية ا
ن الرواية, فإهنا حتتفظ  أصبحت عنرصاً من عنارص تكوّ
بمرونتها, واستقالليتها, ومظهرها اللفظي, 

الواقع, فهذه  عىل, والداليل, الذي حييل واألسلويب
املوئل الذي تربز فيه  " األجناس, هي يف الوقت نفسه :

(يقطني  "التخيييل.البنية االجتامعية, بواسطة اخلطاب 
  )2001:  136سعيد , 

وقد جلأت الرواية اجلزائرية املكتوبة باللغة العربية 
إىل توظيف العديد من األجناس األدبية, وغري األدبية 
ضمن بنيتها التكوينية, كاملقاطع الشعرية, والنصوص 

للتعبري  التارخيية, والدينية, والقصاصات الصحفية, 
, باعتبار أن تلك األجناس, ماألليخاصة عن الواقع 

األدبية, أشكال تنبني, أو مبنية عىل  −خاصة خارج

الواقع احلقيقي, خاصة القصاصات والتعاليق 
 الصحفية.

 ,تسعينياتالعديد من روايات ال وهذا يظهر يف
القصاصات الصحفية, مثلام نجده يف  التي وظفت

 , حيث نقرأ:"محيد عبد القادر"لـ "( االنزالق)رواية  
تسلمك املضيفة جريدة تصدر يف البلدة, تتصفح  "

صفحتها األوىل, تتصفح صفحتها األوىل, تقرأ وترتعد 
فرائصك, صورة زعيم األئمة اجلدد النحيف بقميصه 

سنفوز باالنتخابات, سنقيم  " األبيض, ومقولة له:
(عبد القادر  ".الدولة اإلسالمية, ونرشع يف الفتوحات

 )1998:  137− 136محيد , 
 عىلفهذا التعليق الصحفي الذي قرأه السارد, حييل 

واقع, عرفته اجلزائر بداية التسعينات, مع تنظيم أول  
حملية, وترشيعية, تعددية, وهي االنتخابات  انتخابات

التي عرفت فوز اجلبهة اإلسالمية لإلنقاذ بأغلبية 
املجالس البلدية, واملقاعد النيابية, كام حتيل الفقرة 

ن عىل ب "زعيم  اجلبهة اإلسالمية لإلنقاذ ىل عالسابقة 
الذي تصفه الرواية بزعيم األئمة اجلدد,  "اجاحل

النحيف, بقميصه األبيض, الذي متيز بخطبه 
التحريضية, وكان يطمح إىل إقامة دولة إسالمية, ولو 
بحد السيف, والعنف, واإلرهاب, واالغتياالت 

 واملجازر.
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صاصات وتعاليق إن اعتامد الروائي عىل توظيف ق

بالواقع, وبقضاياه  أكثرالصحف, يربط الرواية 
السياسية, واالجتامعية, والفكرية, خاصة يف جانبها 

متخيل النص  هذه القصاصات املأساوي, وتغذي
الروائي, وتعزز فكرة املأساة, واالضطهاد, والقمع 
الذي يتحكم يف الشخصية الروائية, والذي جيد 

 .   يقياحلقمرجعيته يف الواقع 
من جانب آخر, نجد أن بعض الروايات, قد جلأت 

بوح الرجل "إىل توظيف الكتابات احلائطية, ويف رواية 
, نقرأ العديد "إبراهيم سعدي"لـ "القادم من الظالم

من الكتابات احلائطية, التي عرفتها جدران شوارع 
وبنايات اجلزائر,( ليس اجلدران فقط, ولكن كل 

 بة شعارات اجلامعة املسلحة).مكان, كان يصلح لكتا
أبتعد بغتة عن هواجيس حني يقع برصي  "مثالً :

عىل شعارات قديمة بعض اليشء مدهونة عىل جدار 
ال رشقية, ", "عليها نموت وعليها نحيا "كتب عليها :

ال دستور, ال قانون, ", "ال غربية, بل دولة  إسالمية
:  72(سعدي إبراهيم ,  "بل قال اهللا, قال الرسول

هذه الكتابات, وامللصقات التي تشري إىل ) 2002
سنوات املحنة, التي متيزت بالرعب, واملوت, والعنف 
الذي سكن كل األرجاء, حتى اللغة التي كتبت هبا 
تلك الشعارات التي كانت ختط يف الظالم, لتبعث 

الرعب جمدداً مع بداية كل يوم, وبأكثر حدة يف كل 
 مرة.

, يوظف "حممد ساري "لـ "الورم"ويف رواية 
الكاتب داخل بنية الرواية, بيان اجلامعة املسلحة, الذي 
ألصقته عىل حائط املسجد, كام كانت تفعل اجلامعات 

حيث كانت  املسلحة, يف سنوات الرعب واملوت,
, ختتار وسيلة البيانات التي تلصقها املسلحةاجلامعات 

ذين يف املساجد, إليصال أوامرها ألفراد املجتمع, ال
كانت تصدمهم أوامر اجلامعات املسلحة, التي أخذت 
تفرض منطقها, وقوانينها, خاصة يف املناطق التي 
سيطرت عليها, واعتربهتا مناطق حمررة, ال جترؤ قوات 
األمن عىل الدخول إليها, خاصة يف مرحلة قوة 

,  م1997− 1994وسيطرة اجلامعات املسلحة, بني 
 حيث نقرأ يف الرواية:

كريم بن حممد نحو الرهط املتجمهر أمام تقدم  "
, حاول امللصقة, وقف حلظات, نظر إىل امللصقة

..) كان ……القراءة, املسافة بعيدة, واخلط رديء (
 تلصقبرصه منجذباً نحو نص الورقة, هذه ثاين ورقة 

 منذ خروجه من السجن, كان النص قصرياً ودقيقاً :
 بسم اهللا الرمحن الرحيم

املسلم هبذا اخلطاب املبارك,  نتقدم إىل الشعب
لنبلغه بان تعاليم الرشيعة اإلسالمية فرض عىل مجيع 
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املسلمني دون استثناء, وملا رأيناه من هتاون البعض عىل 
احرتام السنن القرآنية, نذكر بان احرتامها يُعد من 
الواجبات املقدسة التي ينبغي عىل كل مسلم أن يعمل 

الرمان أن يطبقوا  هبا, لذلك, فعىل كل سكان وادي
 التعاليم القرآنية التالية :

فرض احلجاب عىل كل النساء, وعىل كل يُ −1
 الفتيات الالئى يتجاوز عمرهن العرش سنوات.

 حمالت احلالقة النسائية.غلق كل احلاممات و −2
 ر.غلق كل احلانات وحمالت بيع اخلمو −3
 ت املقعرة ( الربابول) .حتطيم كل اهلوائيا −4
 التدخني وبيع التبغ.منع −5
 منع قراءة اجلرائد وبيعها. −6

, توزع عليكم جريدتنا ( األنوار)  من اليوم فصاعداً
باستمرار, ستجدون فيها األخبار الصحيحة حول 

 املجاهدين واجلهاد.
وسنسهر برصامة عىل تطبيق هذه السنن الربانية, 
ننذر املخالفني بعقاب شديد, وسوف لن نتسامح مع 

الف أوامرنا مهام كانت سلطته, ومهام كانت أي فرد خي
 ثروته, اعذر من انذر.   

(ساري حممد ,  "اجلامعة اإلسالمية املسلحة.    
163 −164  :2002( 
هذا البيان, الذي ألصقت مثله اجلامعات املسلحة,  

الكثري يف فرتة هيمنتها, وظف يف النص الروائي, واختذ 
, لباقي شكل الرواية, تب بخط  شكالً مغايراً حيث كُ

, عرفته واقع مرّ  عىلحييل  ألنهاسود عريض, يميزه, 
اجلزائر, حني كانت اجلامعات املسلحة تصدر أوامرها, 
م األمور كام تشاء,  وتفرض سيطرهتا, وحتلل وحترّ
وتكفر كل من خالف أفكارها, وتنفي اآلخر املخالف 
لتوجهاهتا األصولية املتطرفة, وهتدد كل من مل يمتثل 

مرها, وال تلبث أن تضع هتديدها موضع التنفيذ, ألوا
صورة, باإلضافة إىل  أبشعباالغتيال, والقتل, يف 

 معاقبة مجيع السكان بارتكاب اجلازر اجلامعية.
ومن األجناس األدبية التي دخلت ضمن بنية 

توظيف بعض الروائيني,  روايات هذه الفرتة 
يف للنصوص الشعرية, ضمن بنية الرواية, كام نجده 

, حيث وظف "سعيد مقدم"لـ "الربانويا "رواية 
 "يف مدح الزعيم املرصي  "نزار قباين "الكاتب قصيدة 
 : "مجال عبد النارص

ولكن شعبان كان ال ينتهي من صالة حتى يدخل "
يف صالة أخر, تارةً يف الرس, وأخر يف اجلهر, وقد 
راح خيلط بني اآليات واألدعية, وبعض املقاطع من 

كتبها نزار قباين يف مدح الزعيم املرصي مجال  قصيدة
 عبد النارص

 رفيق صالح الدين هل لك عودة?    
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 ..…فان جيوش الروم تنهى وتأمر    
 رفاقك يف األغوار شدوا رسوجهم   
 ".………وكربوا…وجندك يف حطني, صلوا   

  )2000:  86(مقدم سعيد , 
هذا املقطع الروائي الذي يتامزج فيه الرسد مع 

الذي انقلب  "شعبان " الشعر, يعطينا مالمح شخصية
مع فوز اجلبهة اإلسالمية لإلنقاذ, واصبح شخصاً اكثر 
, كثري الصالة, والدعاء, وصار نموذجاً للمتدينني  تديناً
اجلدد, الذين ظهروا بعد فوز اجلبهة, وهم ال يملكون 
من الدين إال املظهر, فهذا شعبان خيلط بني اآليات 

 الشعر, نظراً لرتسبات حياته السابقة :والدعاء, و
توقف شعبان عن القراءة كام لو انه تذكر شيئاً  "

نسيه, ثم عاد ليواصل القراءة بصوت مرتفع, فيام 
 حاول أن جيتهد يف إجياد حلن لبعض األبيات : 

 .ألف خليفة.………حيارصنا كاملوت    
 "..ويف الغرب قيرص.……ففي الرشق هوالكو   

  )2000:  86 (مقدم سعيد ,
يف رواية فوىض   كام توظف أحالم مستغانمي

شعرية, كهذا البيت للشاعر  اومقاطع اأبيات احلواس 
 : "خليل حاوي"

يف زمن احلروب غري املعلنة, تلك العبثية املوجعة  "
 التي اخترصها خليل حاوي يف ذلك البيت اجلميل: 

 كل ما اعرفه أنى أموت "
 "مضغة تافهة يف جوف حوت

 "يكن يف املقهى ما يمكن أن يثري فضويل. مل
 )1998:  343(مستغانمي أحالم , 

هذه املقاطع التي اكتست بصبغة حزينة, كأجواء 
تهاالرواية  يها عل.وكأجواء الفرتة التي حتيل برمّ

الرواية, وهي فرتة متيزت بالضبابية واحلزن القاتم 
 املخيم عىل النفوس.

 ,"يلة الفاروقفض"لـ "مزاج مراهقة "ويف رواية 
التي متتاز لغتها هي األخر, بأهنا لغة شعرية مكثفة, 
جتاورت فيها املقاطع واألبيات الشعرية, إىل جانب 

 الرسد واحلوار يف الرواية.وال يفصل بينها إال الشكل, 
 مثلام يربزه هذا املقطع املأخوذ من الرواية: 

حترك الشعر يف صدري حني انزلقت املدينة إىل  "
 ……اءالور

 …… عربد ……هاج, تبعثر, عىل تاريخ سريتا
ر كَ  ……سَ

أو …… مل يعد بني أيدينا كثري من احلياة…… رصخ
  "األصول "متسع من العمر لتأجيل البوح حفاظاً عىل 

 مدَّ يديك
 اعبث بأثوايب

 وارم حدائقك اخلريفية
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:  206(الفاروق فضيلة ,  "……يف عمق أهدايب

1999( 
ىل امتداد ثالث ويستمر املقطع الشعري ع

التي −صفحات كاملة, دون أن يفصل هذه  القصيدة
اصل عن الرسد احلكائي ف −تبدو أهنا من إبداع الكاتبة

 يف الرواية, عدا شكل القصيدة. 
باإلضافة إىل املقاطع الشعرية والقصائد, وظفت    

رواية املحنة, الرتاث الشعبي, خاصة األمثال, 
كل تنايص, للتعبري عن والشعر, واألغاين الشعبية, بش

ت الكاتب.  عمق الفجيعة التي مسّ
, يوظف  "عواصف جزيرة الطيور "ففي رواية 

الكاتب قصيدة من الشعر الشعبي, شغلت حيز أربع 
, احلادية والثالثنيصفحات, بداية من الصفحة 

فالكاتب مل يوظف نموذجاً من القصيدة, ولكن كل 
 .…القصيدة, لغاية حمددة, وهي 

 ة هي :والقصيد
 الفرانسيس حرك فيها وخذها "

 وال هي ميات مركب ال هي ميتني
 بسفانيه يقرنص يف البحر قياهلا

(خالص  "..…كي جا من البحر بجنود قويني
 )1998: 32 −31جياليل , 

 "سيدة املقام "ويف األغنية الشعبية, نأخذ مثاالً من 

 ", حيث وظف الكاتب أغنية  "واسيني األعرج "لـ
, التي "اجلزائر يا العاصمة ",  "يد مسكودعبد املج

جاءت كبنية من بنيات الرواية, واندجمت يف البنية 
الرسدية للرواية, لتصبح تأكيدا لنعي مدينة تنهار, 
وليدخل الكاتب يف حوار مع األغنية, و صاحب 
ت عن ضياع املدينة, نقرأ يف الرواية :  األغنية, التي عربّ

ل ال " ذي نسيته طوال ضغطت عىل زرّ املسجّ
, اجلزائر يا العاصمة, "عبد املجيد مسكود "الطريق, 

يبدو أهنا من امجل ما كتب عن هذه املدينة يف حلظة 
 اهنيارها وسقوطها.

 من كل جهة جاك املايش "
 زحف الريف جاب غايش
 وين القفاطني واملجبود
از حلرير مفقود  عاد طرّ
ازين اجللود  وينهم خرّ

اشني??  وينهم النقّ
 ن صانع رسوج العودوي

سامني??  وينهم الرّ
 ")………قولوا يل يا سامعني (

من يسمعك يا عبد املجيد ? كل اآلذان يا ابن أمي 
مغ  صارت موصدة, مثل األبواب الصدئة, أصاهبا الصّ

(األعرج واسيني,  "………أغلقت بالشمع األمحر
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204  :2001( 

اندجمت األغنية يف الرواية, وأصبحت عنرصاً من 
, ولكنها أصبحت عنرصاً من بنيتها , ومل تبق نشازاً

عبد  "عنارص بناء الرواية, اللغوية والداللية, واصبح 
شخصية, روائية, يتحاور معها  "املجيد مسكود

املجنون العظيم الذي رسقوا منه  "السارد, واصبح 
 )2001: 193األعرج واسيني , ( "مدينته اجلميلة

مرثية كل  "ةاجلزائر يا العاصم"وكانت أغنية    
عاشق للمدينة, التي دمر مجاهلا, واستنزف رموز احلياة 
فيها حراس النوايا, وبني كلبون, كإشارة إىل اجلامعات 
املتصارعة عىل احلكم, غافلة عن الفئات الشعبية 
البسيطة, ولتكون هذه األغنية مرتبطة باحلنني إىل 
املدينة/ الوطن, والوطن/ احللم, املدينة/ احللم, 

وطن/ احلرية. الوطن الذي استشهد من أجله وال
 مليون ونصف شهيد من أجل حريته.

 "ويف موقع آخر من الرواية, وظف الكاتب, أغنية 
, وإذا كانت األغنية "الشيخ الغفور"ـل "ولفي مريم

األوىل رثاءً للمدينة, فان الثانية كانت رثاءً ملريم, التي 
وبر, بعد قتلتها رصاصة طائشة, انطلقت يف فوىض أكت

 .…أن قتلها حراس النوايا
مع إىل صوت ……… "  "غفور "واسرتق السّ

املقهى, املقابل  −الذي كان ينبعث من البار

 .…بشكل حمزن وجنائزي للمستشفى, 
اك كاويتني " ْفَ  انا جمَ

 اولفي مريم,
 ! كيف احلال يا الباهية
يك النَّظرة البارشة  بْذِ

مْ   حيّيني من ثَ
− 259عرج واسيني , (األ ".……اولفي مريم

260  :2001( 
وهي نفس األغنية التي ختم هبا الكاتب روايته, 
رثاءً ملريم, شخصية الرواية, وملدينة اجلزائر, التي 
رها حراس النوايا اجلدد. فهذه الرواية تصوير  دمّ
, يف  فجائعي   للمحنة اجلزائرية, وملحنة املثقف خاصةً

دموي عنيف,  زمن شهد بداية اهنيار اجلزائر يف رصاع
 "سيدة املقام"وبداية ظهور العنف املسلح, فكانت 

حممد  "رواية الفاجعة بكل املقاييس, ألهنا كام يصفها 
ذات رؤية فجائعية, فاملوضوع الذي تنبني  "معتصم

مفجع ( موت مريم), وألن املعنى  "عليه الرواية :
العميق للموضوع أشدّ فجائعية ( انكسار النفوس, 

ن ألالد واضطهاد األديب والثقايف), وواندحار الب
الشخصيات املحورية ستعاين يف ظل الرصاع السيايس, 
وتطاحن املصالح الذاتية من أجل السيادة والسلطة, 
ل إىل  حّ كوهنا شخصيات مثقفة ( أناطوليا التي سرتُ
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بالدها بعد ربع قرن من العمل باجلزائر, مريم راقصة 

كتور يف الفن الباليه, والراوي: أستاذ جامعي د
الكالسيكي, والذي سيلقي بنفسه من أعىل اجلرس 
منتحراً احتجاجا عىل حال البالد وسوء مصري العباد, 
وانتهاك حرمة احللم واإلبداع وغربة املثقف 

 )2003:  120(معتصم حممد ,  "والثقافة).
إن توظيف األجناس التعبريية, سواء األدبية,    

نة اجلزائرية, كان له أو خارج أدبية يف رواية املح
دور يف إغناء الرواية, من ناحية الشكل واملضمون, 
فهذه األجناس تدخل إىل الرواية, وهي حتمل معها 
لغاهتا اخلاصة, وأساليبها التعبريية, مما يؤدي إىل 
حتقيق تنوع وتعدد لغوي وخطايب, وداليل, وكام 

, ف لألجناس " نه يمكن:إير ميخائيل باختنيّ
عة كلية,املتخللة أ  ن تكون مبارشة قصدية أو موضّ

أي متجردة متاماً من نوايا الكاتب, فال تكون يف 
ظهرة", بل فقط "قول"صيغة  كأهنا يشء  "مُ

بواسطة اخلطاب, لكن غالباً ما تعمد تلك 
األجناس بدرجات متنوعة, إىل كرس نوايا الكاتب 
وحرفها, وبعض عنارصها قد تبتعد بكيفية خمتلفة, 

 " الداليل األخري للعمل الروائي.عن املستو
  : د.ت) 76(باختني ميخائيل , 

فالرواية إذن جنس أديب مفتوح, لتعدد اللغات  

 واألصوات, ولتفاعل اخلطابات بشكل يرصد:
التفاعل االجتامعي, وييش بجدلية األشياء "

كون قادراً  تستدعي قارئاً متعدداً  ..)…والعالقات(
(فرشوخ أمحد ,  ".عىل تفكيكها كخطابات مرموزة

46−47  :2004( 
 التعدد اللغوي يف رواية املحنة:  −2

ومن مالمح التجريب يف رواية املحنة اجلزائرية, 
انفتاحها عىل تعددية لغوية, بام يشكل خرقاً للغة 
عي امتالك احلقيقة املطلقة, هذا  املركزية, التي ظلت تدّ
االنفتاح الذي أغنى الرواية بمختلف اللغات 

شخوص الرواية تتحدث  وأصبحتهجات, والل
رد املهيمن, وهذا ما بصوهتا, ال بصوت املؤلف أو السا

سمح بظهور أساليب تعبريية خمتلفة, ومتنوعة, متتح 
من املألوف, واملتداول, واملعيش اليومي, ومن 
الشعبي, والرتاثي, والعامي, والنخبوي, والفصيح 
واملعارص, لتبني الرواية واقعها املتخيل, خيتلف عن 

 الواقعية الساذجة املبسطة للواقع.
لرواية يتصل موضوعياً بطبيعة والتعدد اللغوي يف ا

, حني "ميخائيل باختني"الرواية, كام يؤكد عىل ذلك 
ما يتصف به اجلنس الروائي ويتميز, ليس " يقول:

صورة اإلنسان بحد ذاته, بل صورة اللغة, ولكن عىل 
اللغة كي تصبح صورة فنية, أن تصبح كالماً عىل شفاه 
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اختني (ب "متكلمة, وتقرتن بصورة اإلنسان املتكلم

 .)12( : د.ت)80− 79ميخائيل , 
تعددية برشية,  عىلفالتعدد اللغوي يف الرواية حييل 

وتعددية اجتامعية, وتعدد يف الوعي اإلنساين كذلك, 
فكأن التعدد اللغوي الذي يسم الرواية يعيد تركيب 
املخزون اللغوي االجتامعي رابطاً بذلك بني الواقع 

 واقع الواقعي.املتخيل والواقع املرجعي, أو ال
كام أن التنوع اللغوي يؤدي إىل تنوع يف مستويات 
التعبري وأساليبه, داخل النص الروائي, ويقدم 

من وعي  أكثرتشخيصاً لغوياً كاشفاً عن وجود 
متناقض, وخمتلف داخل الرواية, فالتعدد اللغوي 
يستعيد خصوصية اللغة اليومية, العامية, الشعبية, 

بها ضمن بنية رسدية, متنحها وحتى الشعبوية, ليؤسل
غات التخييلية, بغية اإلهيام بواقعية الشخوص  املسوّ
(الفواعل) الروائية, وبذلك يسهم املظهر املتعدد للغة 
يف النص الروائي, يف بناء مستويات رسدية خمتلفة, 

, األسلوبيةتتعالق مع التعدد اللغوي والتشكالت 
باللغة "بيري زيام "لنجد أنفسنا أمام ما يسميه 

بَنْني وفق  "اجلامعية, بام هي رصيد معجمي مقنن, أي مُ
                                                 

وي يف الرواية العربية, ينظر أيضا: حممد برادة, التعدد اللغ  (12)
ضمن كتاب أسئلة الرواية وأسئلة النقد, منشورا الرابطة, 

 وما يعدها. 30, ص 1996, سنة 1ط

:  52(فرشوخ أمحد ,  "اجلامعية اخلاصة املالئمةقوانني 
2004( 

فعىل مستو اإلبداع الروائي, يف روايات املحنة, 
يربز التعدد اللغوي, عىل كامل مساحة الرواية, 
ويعطيها نكهتها اخلاصة, فتتجاور اللغة الرسدية, مع 
اللغة الشعرية املكثفة, وتتقاطع اللغة الفصيحة مع 
اللغة العامية, وتتداخل أحياناً أخر مع اللغات 

ده يف معظم كام نج −األجنبية, سواء الفرنسية,
 "أو اللغة اإلسبانية, كام نجده يف رواية  –الروايات 

 :"واسيني األعرج "لـ "حارسة الظالل
بجدية وبدأ يفك األ أكثراقرتب دون كيشوت  "

املتداخلة بالتشوهات التي خلفتها كتابات أطفال 
 بالطالء األبيض,  FIS احلي, من أنصار الفيس

 وبدأ يقرأ بصوت عال أكثربرقق عينيه  
 CUEUA REFUGE 
QUE FUE D'EL QUIJOTE ANO 1577 
RECUERDO. QUE A SU MEMORIA 
SECICARON…… 

ركز نظره من جديد عىل الصورة التي كانت ما 
ال يف يده وبدأ يقارن, االندهاش كان يقرأ يف عينيه تز

  )2001:  100(األعرج واسيني ,  "بسهولة.
ففي هذا املقطع املأخوذ من الرواية, ويف مقاطع 
أخر, تتجاور اللغة اإلسبانية مع اللغة العربية بدون 
فاصل, وحتى بدون ترمجة ملا ورد باإلسبانية, باعتبار 
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الشخصية اإلسبانية يف وهو  – "دون كيشوت "أن 

هو الذي يطالع ما هو مكتوب باإلسبانية,  −الرواية
 فال حاجة له برتمجتها.

 تاريخ عىلفاللغة اإلسبانية يف هذه الرواية حتيل 
ثقافة قاومت النسيان, والدمار, والضياع  عىلطويل, و

يف خمازن مفرغة واد السامر, وكتابات وشعارات اجلبهة 
 اإلسالمية لإلنقاذ.

كام أن الشخصية املحورية الثانية يف الرواية بعد ف
املوظف بوزارة الثقافة, هي  "حسيسن "شخصية 
ـ املدعو ب "فاسكيس دي رسفانتيس داملرييا "شخصية 

, فإن اللغة اإلسبانية, حترض هي "دون كيشوت"
كذلك يف الرواية, كلغة ثانية, كام يصفها حسيسن, 

باللغة  خاصة وان دون كيشوت ال حيسن الكالم
 العربية, كام يظهر من خالل هذا املقطع: 

.يسمى فاسكيس دي رسفانتيس ….احلقيقة…أنا "
دون  يسمون أنالكن كل الناس …داملرييا

هم جيدون شبهاً كبرياً بيني وبني الشخصية ……كيشوت
 التي ابتدعها جدي األول ميغال دي رسفانتيس

  اسهل.…كيشوت  بإمكانكم تسمون أنا دون…
هالً يا دون كيشوت, تفضل أرجوك, أهالً وس -

يمكنك أن تتحدث باإلسبانية, ال يوجد أي مشكل, 
 فهي لغتي الثانية.

- Muy Bien 
أرشقت عيناه بربيق صاف, واصل تقديم نفسه 

 متحرراً من القيود اللغوية التي فرضها 
يف البداية عىل نفسه, اللغة سكن, وال نتحرر إال 

, ولكن هناك لغة فيه, يمكننا أن نجيد آالف اللغات
واحدة متلك القدرة عىل هز جنوننا وأحالمنا من 

  )2001:  24(األعرج واسيني ,  "الداخل.
لدون كيشوت للحديث  "حسيسن"إن دعوة 

باإلسبانية, حررته من القيود التي فرضها عىل نفسه, 
حني حاول احلديث باللغة العربية الفصيحة, فأخطأ, 

حمررة للشخصية وهلذا كانت اللغة اإلسبانية, 
(الفاعل) من القيود التي قد يفرضها السارد, أو 

 املؤلف إن جعله يتكلم باللغة العربية الفصيحة.
من جانب آخر حترض اللغة األجنبية جنباً إىل جنب 
مع اللغة العربية الفصيحة, لتوحي بالطابع االجتامعي 

 عىلوالواقعي ملجتمع النص, وانفتاحه عىل زمن, حييل 
, "خارج أديب"دي معيش, كام يعني دخول واقع ما

وحضوره يف النص األديب, باعتبار أن اللغة ذات طابع 
اجتامعي, والنص الروائي الذي يقوله الكاتب, ال 
يقوله بمعزل عن موقعه االجتامعي, ولكن كفرد يف 
جمتمع, وبلغة مجاعته, أو فئته االجتامعية. خاصة وأن 

ست عالقة استغراق أو لي النص والعامل " العالقة بني :
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, ويكون النص امتصاص ( حيث يكون العامل نصاً

), بل هي عالقة تناقض, مزيج مادي من الكلمة    عاملاً

Word  والعاملWorld مما سيتيح للغة أن تنتمي إىل نظام ,
ن  آخر من املوجودات خمتلفة عن األجسام التي تكوّ

 )2005:  392( جان جاك لوسكل,  "العامل.
ليست بنية منغلقة عىل  –لغة النص األديب  –فاللغة 

نفسها, أو نظاماً كام يراها عامل اللسانيات, ولكنها 
جان " اجلانب اآلخر للغة, ما يسميه تشتغل أكثر عىل
احلد الواقع " , الذي يعني:"املتبقي ": "جاك لورسكل

: 398(جان جاك لوسكل,  "بني اللغة والعامل.
2005(  

ائرية, حترض اللغة الفرنسية, ويف رواية املحنة اجلز
يف بناء النص الروائي, وذلك باستخدام كلامت فرنسية 
يف النص, أو أبيات شعرية, أو أغاين, خاصة وان اللغة 
الفرنسية تشكل اللغة الثانية لفئة واسعة من املجتمع 

 –اجلزائري, ولكنها يف املقابل أدت إىل بروز أزمة هوية 
وهي املشكلة التي  −كام رأينا يف الفصل السابق

 "التطرق إليها يف روايتها  "فضيلة الفاروق "حاولت 
 : "مزاج مراهقة

حية قرار العقالين أصدرته ض −كغريي–كنت  "
 الدولة ملجاملة الرشق ومسح آثار فرنسا من اجلزائر
………………………………………………… 
………………………………………………… 

لكل قرار ضحايا, قالت يل حسنة ذات يوم حني −
, جالسة أمام وجدت ني ابكي يف غرفتي بصوت عالٍ

 دفاتري أتأمل رموز:
 ( علم األنسجة)  Histologieمقياس ال:

 قلت هلا:
ملاذا جيب أن أكون ضحية, ملاذا جيب أن نعّرب  -

هبذه الطريقة, ملاذا يف هذا الوقت الذي فُقد فيه العقل 
 )………والعلم واحلياء (

…………………………………………… 
…………………………………………… 

وهلذا رغم كل ما بذلته من جهد, فشلت وكانت 
أي " Ajournée"النتيجة املنطقية لعامي املضني ذاك 

:  67−66(الفاروق فضيلة , . ")………راسبة (
1999( 

هو توظيف  "فضيلة الفاروق"املالحظ يف رواية 
الكلامت الفرنسية يف النص, دون حاجز, بل تصبح 

ة, وما ينتج بنية يف النص, رغم اإلحساس بتغري اللغ
عنه, باإلضافة إىل ترمجة الكلامت و املقاطع املكتوبة 
باللغة الفرنسية, إىل اللغة العربية ووضعها بني قوسني, 

 مثلام نالحظه يف هذا املقطع املأخوذ من الرواية :
, فلم افعل, رحت أفكر يف أجيبانتظر أن ………"

 الصيغة األقرب إىل تفكريه, فيام مدّ يده إىل الراديو,
 وكبس زر تشغيله, فانبعث صوت مرياي ماتيو:

Chaque matin je t'aime un peu plus fort     
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 قليالً من ذي قبل) أكثر( كل صباح احبك 

 حني تغني فقط. أحبهاقال: 
:ارتفع صوهتا مرة أخر 

-Allo…est –ce- que tu m’écoutes encore ? 
 ( الو, هل مازلت تسمعني)   

 -moi je vis de ton sourire 
 ( إين أعيش بابتسامتك)  

-moi je vis de ton regard 
 ( إين أعيش بنظرتك) 

قلت له: احب هذه األغنية لكنني احب فريوز 
 اكثر, اعشقها.

:  انبعث صوهتا خفيفاً
Et laisse moi te dire que je t'aime.    

فضيلة ,  (الفاروق  "( دعني أقول لك إنني احبك)
180 −181  :1999(. 

يف هذا املقطع, ويف مقاطع أخر, تظهر      
االزدواجية اللغوية, والتعددية الصوتية, من خالل 
ترمجة املؤلفة للكلامت والعبارات الفرنسية إىل العربية, 
ووضعها بني قوسني, فكأن هناك انزالق من اللغة 
الفرنسية إىل اللغة العربية, بوعي أو بدون وعي من 

 طرف الكاتبة.
ء, نجده يف باقي الروايات, كروايات ونفس اليش

 : "شاهد العتمة ", مثلام نجده يف روايته "بشري مفتي"
بدل أن أتذكر هذه املرة, أو انقل خاطراً هيجس  "

 يف الروح, انقل هذه الفقرة :
«  L’écrivain, en lui, est ce révolutionnaire qui 
n’éprouve pas le besoin de se dire révolutionnaire qui 

n’a jamais songé à le dire sans doute…………   مفتي)
 )2002:  23بشري , 

 Alain "  فهذا املقطع الذي أخذ من عبارة ل

Jouffroy" و" Henri Michaux"  ,حول دور الكاتب
ومفهوم الكتابة, خاصة وان السارد كاتب, ويريد 

 ..…كتابة رواية عن اجلزائر
الفرنسية يف هذه  ويمكن القول أن توظيف اللغة

الروايات وغريها, مؤرش ودليل عىل فعل املثاقفة, بني 
العربية والفرنسية. كام يمكن اعتبارها عنفاً ممارساً عىل 
اللغة العربية بتكسري هيمنتها ومركزيتها يف الرسد, وقد 

 "أصبحت لغة رواية املحنة يف خليطها املتنافر تشبه 
, )2005 : 396( جان جاك لوسكل,  "برج بابل

وكأن الكاتب يستمتع بارتكاب العنف ضد اللغة,  
خلق معادل لغوي يتحمل  "ويسعى من خالله إىل :

كام شعورياً موازياً للكم الشعوري املحمول يف ذات 
 .)1997:  74(سليامن حسن ,  "الشخصية

 
وخلق عنف لغوي مشحون بعنف شعوري يوازي 

هيمنة عنف الواقع, وعنف املتخيل يف حماولة لكرس 
 وسلطة الفصحى لصالح املتبقي.
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ويف نفس الرواية, يوظف الكاتب اللغة العامية, أو 
الدارجة اجلزائرية اليومية,يف تفاعل وتداخل مع لغة 
الرسد التي كانت باللغة الفصحى, وخاصة يف لغة 
احلوار,الذي يكون بني السارد وشخصيات غري مثقفة 

د وأصدقائه خاصة, أما احلوار الذي يكون بني السار
املثقفني, فنالحظ أن أغلبه قد ورد باللغة الفصحى, 

مع  "حممد عيل "ففي احلالة األوىل , ويف حوار السارد 
, نالحظ دخول اللغة الدارجة يف لغة "خمتار "صديقه 

الرسد, واللغة الفرنسية بحروف عربية, كام توظف يف 
ط, اللغة العامية, وانبناء احلوار عىل اللغة العامية فق

 مثلام نالحظه يف هذا املقطع املأخوذ من الرواية: 
خمتار يف حي البدر, كنت أجتول بحثاً  لقاينعندما  "
 وأخربين عام حدث فقلت له: "شان سترييو "عن 
ح يف احلَبس. - نت صَ  كُ
راَهم لطَميتهم قَاع  - ارة, حتى الدَ أشبعت مرَ

 من الزطلة رسقوهم أوالد حلرام..
 ويكتَ اخرجت.. -
هرين بَرك..عندي وا -  حد الشَ
 احلمد اهللا كرياك بخري وكي شفتك.. -

سألني عن الدراسة باجلامعة وحيايت خارج ديار 
الشمس وعالقايت بالنساء وأثنى عىل متابعتي الطريق 

 )2002:  22−21(مفتي بشري,  "……الذي وثقت به

أما إذا كان احلوار بني السارد وصديق مثقف, فإن 
مثلام نالحظه يف هذا  احلوار يكون باللغة الفصحى

 :"عامر "املقطع احلواري بني السارد وصديقه 
.أما عامر فبعد عشاء متواضع اختار أن ينام, …… "

لقد تعب من اجلداالت التي أصبحنا نخوضها كل 
مساء ونحن نتنزه عىل الشاطئ قبل غروب الشمس, 
لقد تذكرت أيام اجلامعة, عندما دخلنا ألول مرة 

لنجاح وحتقيق األماين الكبرية, كان كطالبني حيلامن با
األدب عىل رأس كل يشء واحلياة مفتوحة عىل جبهة 
األمل ال غري, ومل يكن يتصور أحد منا ما كان 

 سيحدث بعد سنتني فقط من جرائم مفجعة.
 بابتسامة حنينية قلت له: 

كنت تعد بالكثري عىل مستو الكتابة, هل  -
 لم السيال.تذكر كيف كان يصفك صديقك اهلاين بالق

انفجرت أساريره عن ضحكة استلها من أعامقه 
د عيلّ :  املضببة بثلوج الزمن قبل أن يرّ

وأنت كنت فأر كتب, ال نعثر عليك إال يف  -
 املكتبة..

 
نعم, كانت أياما مجيلة, عندما أتذكرها اآلن,  -

اشعر باألسى عىل ضياعها بالرغم من أننا مل ننعم هبا 
..  : ردّ عامر متأسيا كثرياً
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بالفعل ثمة أشياء ال نحس بروعتها إال عندما  -

 )2002:  49(  مفتي بشري ,  "……تذهب
إن املقارنة بني املقطعني املأخوذين من نفس 
الرواية, جتعلنا نالحظ اختالف اللغة التي وظفها 
الكاتب, يف احلوار, بني السارد وصديقيه, األول 

رد خمتار, الذي أخذت حياته منعرجاً آخر, عندما ط"
(مفتي  "زطلة"فاختار أن يكون تاجر السيام. من 
 )2002:  14  ,بشري

فكان احلوار باللغة العامية, وبتوظيف األلفاظ التي 
يستخدمها خمتار تاجر الزطلة, ويف مستو ثقافته, 
ومن خالل توظيف اللغة اليومية املحكية, املتداولة 

 بشكل متواتر يف احلياة اليومية.
عامر, هو الذي واصل  ", وهو أما الصديق الثاين 

 )2002:  50(مفتي بشري ,  "دراسته حتى الدكتوراه
فكان احلوار معه باللغة الفصحى, فاللغة يف هذه 
الرواية كانت تعبرياً عن املستويات الثقافية, والطبقات 

 فإن التعددية  "فيصل دراج"االجتامعية, وكام ير
: غياب  أمرين "اللغوية يف جمتمع واحد تفصح عن :

, بام جيعل من  مبدأ املساواة االجتامعية وتأسيسه لغوياً
(دراج  "شديد الشفافية. "طبيعياً  "الفرق الطبقي فرقاً 

 )2004: 32فيصل , 
وهذا ما نالحظه, خاصة يف حوارات الرواية التي 

 وظفت ألفاظ, كل طبقة أو فئة من املجتمع. 
ىل ففي هذه الرواية, وبعض الروايات التي جلأت إ

توظيف هذه التقنية, أي االنتقال بني لغة الرسد, التي 
تقوم عىل بنية لغوية, وخطابية فصيحة, تؤطر النص, 
وتربط بني بنيات النص الروائي, ولغة احلوار التي 
تستثمر اللغة العامية, اليومية, وتؤسلبها فيام يعد خرقاً 

 فان  "حممد برادة "للغة الفصيحة, املركزية, وكام ير
وء الكاتب إىل استعامل العامية, والصيغ الشفوية يف جل

قبل كل يشء  "جزء هام من حوارات الرواية, إنام هو :
انتصار للذاكرة اللغوية يف مظهرها الكالمي واختيار 
فني يف رسم الشخصيات التي ال تنفصل عن تلفظاهتا, 
عىل هذا يعيد خلق لغة روايته من خالل حتوير 

مكتوبة, ومن خالل جتاور  الشفوي إىل لغة شفوية
ة مستويات من الصياغة اللغوية واملوظفة  وتعارض عدّ
لتشخيص متايزات املناخات والشخوص والرؤيات 

 )1996:  33(برادة حممد ,  "للعامل.
من جهة أخر, جلأ كتاب هذه الفرتة إىل توظيف 
اللغة العامية, أو الدارجة اجلزائرية, واللهجات 

بواقعية النص  أكثر, لإلحياء مازيغية, كالشاويةألا
الروائي, أو لربط العالقة بني الواقع واملتخيل. 
فتشخيص اللغة اليومية يف الرواية هيدف إىل خلق 
اإلهيام بواقعية السجل الكالمي للشخوص الروائية, 
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قامة عالقة جدلية بني الواقعي /واملتخيل, إويسمح ب

بات يف متظهراهتام املتبادلة, من خالل احتضان رغ
الذات واحباطاهتا, فاللغة العامية باعتبارها متثل 

نيص احلارض يف النص الروائي, ويف  −اخلارج
حضورها هذا إعادة ربط بني الواقع االجتامعي 
والثقايف, والنص الروائي كرتكيب لغوي, للوصول إىل 
العمق الداليل للنص الروائي, حيث يستثمر الروائي 

أقىص مع قارئه, ويتغيا تواصل  "اللغة, هبدف حتقيق :
صنع نص ختييل لتوسيع أفق املغامرة الروائية والدفع 
هبا صوب مناطق جمهولة, من اجل مزيد من فهم 

(العالّم عبد الرحيم ,  "الواقع وتغيري الرؤية إليه.
139  :1999( 

فرواية هذه الفرتة تتكلم بلغات متعددة, 
وبأصوات متعددة, وهو ما أغنى الرواية بمختلف 

للغات واللهجات املنترشة, فأصبحت الشخوص ا
(الفواعل) تتحدث بصوهتا, ال بصوت السارد, وهذا 
ما سمح بظهور أساليب تعبريية خمتلفة, ومتنوعة, 
تستمد مرجعيتها من الواقع املعيش. وهنا يمكننا 

يف رواية املحنة,   )13("تشكل لغوي "احلديث عن 
                                                 

 "لورسكل "التشكل اللغوي : هو الوصف الذي أطلقه   (13)
عىل النزاعات املحددة بني النظام اللغوي واملتبقي, الذي 

فناه بأنه ذلك احلد الواقع بني اللغة والعامل , وقد أخذ عرّ

ع اخلطابات, بتوظيفها ملختلف اللهجات املحلية, وأنوا
واألساليب الكالمية, والتعبريية, يف خليط لغوي 

 يمتاز بالتناقض والتعايش.
 

 تذويت الكتابة يف رواية املحنة:  −3
ومن مظاهر التجريب, التي منحت رواية املحنة 
اجلزائرية, خصوصية متيزها عن روايات الفرتة 

                                                       
التشكل  "مفهوم التشكل اللغوي من املفهوم املاركيس 

, حيث تر املادية التارخيية أن التشكل "االجتامعي
االجتامعي ينشد الوصول اىل تربير أو نفسري للمزيج 
املحدد لطرق االنتاج, بعضها مسيطر وبعضها اآلخر 
سوف حياول جمرد البقاء عىل قيد احلياة , من ضمن الدولة 

و األمة, يف حلظة معينة من التاريخ, وبالطريقة نفسها, أ
عندما نتكلم عن لغة ما, فنحن نتحدث عن تكاثر 

, واألساليب, registreاللهجات, وسجالت اخلطاب 
وعن ترسب الظروف املاضية, وعن كتابة العداءات 
التارخيية, كعداءات استطرادية, وعن التعايش والتناقض 

ة املختلفة, وعن استجوابات بني أنساق النطق اجلمعي
املتكلمني من ضمن األدوات املتضمنة يف املامرسات 
اللغوية ( كاملدارس ووسائل اإلعالم), وتكمن مهمة 
الدارس أو الباحث يف توصيف العنف املتضمن يف هذا 
اخلليط املتنافر من اللغة.( عن جان جاك لورسكل: عنف 

 ).399− 398اللغة, ص 
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السابقة, متحور احلكي حول األنا الفردية, وآالمها, 

اهتا, بعد أن كانت األنا اجلامعية هي املهيمنة وجراح
عىل الرواية اجلزائرية املكتوبة باللغة العربية خالل 
سنوات السبعينات والثامنينات, والتي كانت 

تنحرص يف موضوعة الثورة  −يف األغلب–موضوعاهتا 
والوطن, وبناء الدولة الوطنية, وجمتمع ما بعد 

يطراً عىل ذهن االستقالل, فكان اهلم اجلامعي مس
الكاتب, ومهيمناً يف كتاباته, وكانت القضايا 
االجتامعية, والسياسية, واالقتصادية الكرب التي 
خلفتها ظروف االستقالل تطغى عىل موضوعات 
الروايات الصادرة يف تلك الفرتة, وهكذا كانت رواية 

حول  "عبد احلميد بن هدوقة "لـ "ريح اجلنوب "
الطاهر "لـ "الزلزال "رواية  الثورة الزراعية, كذلك

قضية الثورة  "الالز ", الذي تناول يف رواية "وطار
والنزاعات التي شهدهتا بني املجاهدين, كام كانت 

حول  "مرزاق بقطاش "لـ "طيور يف الظهرية "رواية 
موضوعة الثورة, التي شكلت املوضوعة املهيمنة يف 
اغلب روايات تلك الفرتة, وقد ساعد التوجه 

شرتاكي للجزائر, واخلطاب السيايس, واختياراته اال
اإليديولوجية, عىل تبني الكتاب هلذه املوضوعة يف 

الرواية يف سياق  "خمتلف نصوصهم, وهبذا حتددت :
التاريخ حجة  وأصبحإيديولوجي هتيمن عليه الوطنية, 

وبرهان عىل صحة ومرشوعية السيايس, لكونه يسمح 
 "كأنا "اجلزائري بإعادة تغيري املايض وموضعة 

(عبد الالوي عبد  )14( "مرشوعة يف التاريخ واحلارض.
 )2005:  58اهللا , 

لكن, مع سنوات التسعينات, ومع األزمات التي 
أكتوبر  5بدأت تعرفها اجلزائر, خاصة بعد أحداث 

, وبداية توجه اجلزائر نحو النظام الرأساميل, 1988
مع اهلزات التي القائم عىل الفردية, واحلرية الذاتية, و

, بدأ طغيان األنا الفردية, 1991حدثت بداية من 
 واحلكي عن آالم األنا يطغى عىل الرواية اجلزائرية.

فلجوء الكتاب إىل رسد آالم األنا الفردية, مل يقترص 
عىل الروايات السري ذاتية, بل كذلك يف الروايات 

 التخييلية جداً أو تلك التي ترتدي عباءة التاريخ.
ك امتازت روايات هذه الفرتة بتذويت الكتابة, لذل

ذات الكاتب حارضة, متفاعلة مع ما  "أي جعل :
ملها رؤية  حتكيه, وحاملة للغة ختصص التجربة وحتُ

 "معرفية وشعورية تؤرش عىل موقف الذات الكاتبة.
 )2006:  16(برادة حممد , 

                                                 
الوي: كتابة املحنة, يف : األعرج واسيني عبد اهللا عبد ال  (14)

 .58وشغف الكتابة, ص
ينظر أيضا, حممد برادة,  تذويت الكتابة, ضمن كتاب 

 .وما يعدها 67الرواية العربية ورهان التحديد, ص 
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ويظهر الرتكيز عىل األنا الفردية من خالل اللغة, 

لمية, وتأملية, تصوغ احلوار التي أصب حت لغة حُ
الداخيل, املعربّ عن االصطدام الداخيل للذات, 
وحاالت االنشطار التي تعيشها خمتلف شخصيات 
األعامل الروائية, أو لغة حنينية تستدعي املايض, 
لتسائله, أو تعنّفه, أو حتتمي به. كام متيز الرسد بكونه 

, يلون اخلارج بلون ال ذات, فتصبح رسداً محيمياً
األشياء فاقدة كل خصوصية, فاحلميمية تعيل من 
صوت الذات, التي تتبنى الواقع اخلارجي, كام تتمظهر 
 احلميمية, والذاتية يف الرسد, وذلك من خالل:

الرتكيز عىل الذات كبؤرة وكمصهر تتجمع فيهام "
األفعال واألزمنة واألحداث اخلارجية, واملقروء 

كل خصوصياته ويذوب يف لينصهر اجلميع, ويفقد 
 )2003:  131(معتصم حممد ,  "الكل.

فالذات هبذا املعنى تشكل مرتكز النص الروائي, 
ومدار احلكي, حتى تكاد الرواية سرية ذاتية, إن مل 
تتضمن السري الذاتية للكتاب, وقد توجهت معظم 
روايات املحنة إىل توظيف السرية الذاتية للكتاب, 

عض األحيان إىل طرح سؤال اليشء الذي يؤدي يف ب
مركزي : هل يمكن اعتبار هذه النصوص سرية ذاتية, 
أم أن األمر ال يعدو أن يكون شكالً من أشكال التعبري 

 الفضفاض?

فقد بلورت رواية التسعينات مالمح املحنة 
ت البالد والعباد, والتي شكلت  اجلزائرية, التي مسّ

هلذه الرواية, اجلرح النازف للذاكرة الفردية واجلامعية 
التي تعالقت فيها سرية الذات يف فجيعتها, وسرية 
الوطن يف حمنته, إىل حد التامهي, مما أربك العالقة بني 

فضاء  "امليثاقني الروائي, والسري ذايت, خاصة وأن :
النوع األديب للسرية الذاتية يتموضع بالضبط عند 
السطح البيني القائم بني األدب وغري األدب, ولكن 

يس ثمة فضاء كهذا, إنه اختالف حمض, اختالف ل
يمكن أن يُقارب فقط عند حدود األدب, وغري 
األدب, لذلك فإن السرية الذاتية هي فعالية نوع أديب 
يكون مكانه هو فقط ذلك املكان املالئم الذي يفرده 

 3"مؤلفه له, املؤلف الذي تتحقق سلطته يف الكتابة.
 )2002:  145(جي. هيو سلفرمان, 

وتكشف عن هذا التعالق عديد العالمات املبثوثة 
يف ثنايا النص, كالرسد بضمري األنا, وتوظيف الكاتب 
لعدد من مكونات سريته الذاتية ضمن النص الروائي, 

, يوظف  "رشفات بحر الشامل  "ففي رواية  مثالً
سريته الذاتية, يف بناء املتن  "واسيني األعرج"الكاتب 

, وهو "ياسني"ذات الساردة احلكائي للرشفات, فال
الفاعل الرئييس يف الرواية, يشرتك مع الكاتب يف 

القر  إحداالنتامء إىل نفس اجلهة من الوطن, 
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البعيدة يف الغرب اجلزائري, ويف كونه فقد والده يف 

التي أكلت كل عشاق " حرب التحرير, وهي احلرب:
(األعرج واسيني,  "البالد التي أخذها اآلخرون.

103 : 2001( 
ر روايته بالتنبيه  "واسيني األعرج "كام نجد  يصدّ

واالعتذار عىل الطابع املرجعي للرواية, من خالل 
ها الكاتب من  مطابقتها للواقع, وهي مطابقة ال يعدّ
قبيل املصادفة, وإنّام هي وليدة حب مفرط للجزائر, يف 
زمن خرسان رهانات الوجود, ويف مقدمتها رهان 

ام يكشف اإلهداء عن تالزم بني احلياة واحلب, ك
 للحياة. االفجيعة واملوت قتالً أو انتحاراً ليكون خرسان

وغريها من العالمات الدالة عىل السرية الذاتية 
املبثوثة يف النص, وقد تعرضت هذه السرية للتفكيك 

الرتكيب, وأصبحت الذاكرة العارية تيمة  وإعادة
ن جماالً رئيسية يف الرواية, وأصبح الزمن املجنو

 للبحث والتأمل, والتأويل.
الكتابة بالذاكرة, التي مل تكن  "أنا"فقد ارتبطت 

جمرد مصدر للحكي فقط, ولكنها  كانت مصدراً 
والزالت خطاباً  "للتخييل كذلك, فالذاكرة كانت :

دة أو حتديد  تّم من خالله البحث عن هوية حمدّ للذات يَ
 .)1996:  27(امليلود عثامن ,  "هلذه اهلوية.

فالسارد أثناء عملية التذكر, يبحث عن نفسه, 

رشفات  "ويلتقي بشخوص آخرين, لتؤول الذاكرة يف 
, كنوع من التمظهر النعدام اليقني,  "بحر الشامل مثالً

يف بلد أتقن صناعة الفوىض, وشخصيات ال تستطيع 
حتقيق استقرارها النفيس, وتصبح ذاكرة ياسني أساساً 

فتنة, زليخا, نرجس, عمي لوالدة ذوات أخر, ك
غالم اهللا, نورة, وعزيز, وغريهم, وكل شخصية هلا ما 
حتكيه يف الرواية, وهي صور للرغبة, وللحياة, 

 Simulacreظل  " واملوت, يف الوطن/ املنفى, وهي:
 )1996:  29(امليلود عثامن ,  "لفتنة احلكي واملوت.

 "رشفات بحر الشامل "كام حتيل الذاكرة يف رواية 
سرية وطن, وسرية جيل بكامله, يئن حتت وطأة  عىل

بالد أوسع من قارة وأضيق من عني  "املوت البارد, يف 
 )2001:  104(األعرج واسيني ,  "برة.إ

وهي ذاكرة تطمح إىل احتواء املكان والزمان, 
وإعادة تركيبهام, وبناء مدينة األطياف التي تسكن 

باإلرشاق,  خيال ياسني وعزيز, مدينة خيالية, تنبض
 واحليوية, واجلامل, والدفء واألمان.

ربام قسوة املرحلة, جعلت اللحظة الكتابية حلظة 
محيمية, وهي حلظة تغيب فيها املسافة الفاصلة بني 
الكاتب الواقعي/ الكاتب الضمني (السارد), ويندمج 

املرسل) مع الفاعل النيص, ولعل اقرتاب ا السارد (فيه
ة الذاتية, ومتحور احلكي حول رواية املحنة من السري
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األنا, يعود إىل إحساس الكاتب, يف حلظة من 
اللحظات بوطأة الزمن, وثقل األمل الذي أحدثته 
جراح املحنة, وبرضورة تسجيل مرحلة من مراحل 
العمر وتأكيداً للذات, ودفعاً لشبح املوت املنتظر يف 

 اقرب منعطف. 
غلب أعانقت رواية املحنة السرية الذاتية يف 

بشري  ", "واسيني األعرج"النصوص, كروايات  
 "فضيلة الفاروق ", "أحالم مستغانمي ", "مفتي

..الخ, حيث تنمحي املسافة الفاصلة بني احلكي عن …
شخصيات (فواعل) الرواية واحلكي عن الذات, التي 

شخصية روائية, إنه حكي عن الذات,  "تتحول إىل:
(امليلود  "ذايت, متثلها خارج الذات, متثلها كخارج

 .)1996: 132عثامن , 
 أن السرية الذاتية,  "سلفرمان "ولذلك ير ,

الفضاء اخلطايب الذي يدل عىل نقطة  "تؤسس لـ:
التقاطع القائمة بني الزمانية واملكانية, والتخييل 
والالختييل, واالستعارية واحلرفية, واخليال والذاكرة, 

السرية  ومن يكتب السرية الذاتية ومن تكتبه
ة من املركز ……الذاتية.( رييّ ) وعملية انتزاع الذات السّ

.ة أخر ( جي.هيو  "هو إدماج لذوات سرييّ
 )2002:  157سلفرمان, 

حيث تتعالق يف هذه الرواية الذات والوطن, إىل 

حد التوحد واإللتباس, إذ يشكالن طرفني حلالة 
عشقية, فيها من الوجد الكثري, ومن الوجع أكثر, 

 اقرتاهنا بفجيعة الفقدان واملوت. بسبب
 أن املقصود بالتذويت  "محد فرشوخأ"وير

Subjectivisation) ( :ص للرواية " هو ذلك املخصّ
, حيث تقول الذات الساردة  خطابياً ونفسياً واجتامعياً
املنترشة كالمها, وأحالمها, وسخريتها الباطنية, من 

املتعالية  الوعي, وغربتها املقلقة وأسطورهتا الشخصية
:  55(فرشوخ أمحد ,  "عىل األخالق املؤسسية.

2004( 
فالتذويت, ليس جمرد نسبة اخلطاب إىل ذات 
متلفظة, ولكنه يطال مجيع املستويات اخلطابية, 
والنفسية واالجتامعية, فهو خطاب تقول الذات من 

 خالله,كالمها, أحالمها, آماهلا واستيهاماهتا. 
ل ظاهرة أسلوبية مهيمنة إن الرسد بضمري األنا يمث

يف رواية املحنة اجلزائرية, حيث يتجانب أنا السرية 
الذاتية للكاتب, مع أنا الواقع املتخيل يف كثري من 
املقاطع الرسدية التخيلية, التي يطغى فيها ضمري األنا 
ليحيل إىل شخص أنطولوجي نفيس, تتقاسمه حلظتان, 

إذ  اإلبداع,حلظة الواقعة أو احلدث, وحلظة الكتابة و
نقل, ومعرب, وانتقال  "أن السرية الذاتية يف الرواية هي 

 "من ميدان التجربة الفردية إىل ميدان الكتابة



  يب الكتابة إىل كتابة التجريب)عبداحلق عمرو بلعابد: رسديات املحنة (الرواية اجلزائرية, من جتر  72
 )2002:  152(جي.هيو سلفرمان, 

إن تذويت رواية املحنة, جعلت بعض املتتبعني     
للرواية اجلزائرية, يصفوهنا بأهنا رواية غارقة يف 

ن كتاهبا بعيدون أ تقرأ التاريخ, واألنانية, وأهنا رواية ال
عن املامرسات االجتامعية العتقادهم بأهنم غارقون يف 

محيد عبد  "العقالنية, هلذا فقد وصفها الناقد الصحفي 
رواية لقيطة, ومنسلخة عن الواقع,  "بأهنا: "القادر

وغري جمدية, تظل كلامت مرتاصة فوق بعضها, 
 أجواء وطالسم من األحاسيس تدور أحداثها يف

 "داخلية, تعرب عن حالة االغرتاب التي يعيشها كاتبها.
 )2002:  3363(عبد القادر محيد , ع

وحتولت ذات الكاتب إىل حمور تقوم عليه الرواية, 
وكادت أن تنعدم العالقة بأنا اجلامعة, وحتول 
اإلحساس باالغرتاب, عند الروائيني الشباب, من 

يف آالم الذات,  جيل التسعينات خاصة, إىل استغراق
واتسمت العالقة باملجتمع بالعدواة, والكره, ويف 
غياب القيم املؤسسة للفعل الروائي كسلوك ثقايف, 
صنفوا أعامهلم يف خانة أدب الذات املتأملة, احلائرة, 

 التائهة, الغارقة يف حزهنا.
لكن, رغم سمة االغرتاب التي وسمت رواية 

الرواية التعبري عن املحنة اجلزائرية, فقد حاولت هذه 
مرحلة أليمة من تاريخ اجلزائر املعارصة, وهي مرحلة 

غارقة يف السلبية, واالحباطات املتكررة, فقد حاول 
روائي هذه الفرتة, جتاوز الواقع املر والزمن املغتصب, 
بعد أن أوصد املجتمع يف وجهه أبوابه احلديدية, 
ب خاصة يف هذا الزمن اجلديد الذي أد إىل اغرتا

اإلنسان, يف جمتمعه,وعن واقعه, حيث كان هذا 
, بينه وبني اهنيار احللم عالقة  االغرتاب اغرتاباً إشكالياً
جدالية, خاصة يف حالة حدوث تعارض بني احللم 
واملصري, الذي يبدو يأساً منفتحاً عىل اهلزيمة واخليبة, 
ويف حلظة فراغ وجودي, تكتشف الذات عراءها, 

ناقض, فيكون جلوء السارد/ الذات وعزلتها يف عامل مت
إىل الكتابة, كمالذ حتتمي فيه من بؤس الواقع, وتردي 

يفر من حراس  "سيدة املقام"مستويات احلياة, فسارد 
يرمي بمخطوط  أينالنوايا وبني كلبون إىل الكتابة, 

جرس تليميل, قبل انتحاره, ويف  الرواية من أعىل
يتوجه  "العتمة شاهد "يف  , أو "املراسيم واجلنائز"

إىل حماولة الكتابة عن مرحلة  "بشري مفتي"سارد 
وكذلك أحالم  العنف, وعن مدينة اجلزائر?

  ."فوىض احلواس "مستغانمي يف 
 

جنس " هي: "فيصل دراج"والرواية كام يعرفها 
أديب حديث, تبدأ بالعنرص الذي يوافق خصوصيتها, 

سانية والذي يتمثل أوالً وقبل كل يشء, بالذات اإلن
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وإذا كان التحرر صفة للرواية اجلديدة, فان السرية 
الذاتية, مل تعد متميزة عن الرواية, بل هي بالنسبة 

ن موضوع عام, للروائيني شكل روائي, ينتقل هبم م
إىل موضوع خاص, ويمكن اعتبار السرية الذاتية, 

رضب من التشفي من واقع  "سليلة للرواية, وأهنا:
اجتامعي سيايس مهش املؤلفني, ولكنهم استطاعوا 

:  3, ع16(الباردي حممد , مج   "التحرر واالنقالب.
1997(    

فالروائي حياول البحث عن ذاته, يف سريورة بحثه 
عن القيم األصيلة, وطرحه للكثري من األسئلة  املتواتر

الشائكة, حول هذا املجتمع املتدهور والواقع اآلسن, 
وهو يف كل هذا حياول أن يكتب إنسانا روائيا, ال ينتظر 
هبة من أحد, يعيش قلقه اليومي, واضطرابه, وبحثه 
املستمر عن ذاته, وعن إنسانية مفقودة, قد ال جيدها إال 

لذين يعيشون عىل هامش املجتمع, عند األشخاص ا
هذا البحث الذي ميز رواية املحنة, خاصة بعد اجلرائم 
الفظيعة, واملجازر التي عملت عىل جتريد اإلنسان 
اجلزائري, مثلام عملت اجلامعات االسالموية املسلحة, 
عىل جتريد اإلنسان اجلزائري من إنسانيته, بحيث 

تاج إىل العنف خارج كل منطق, وعقل, وسنح أصبح
 كثري من اجلهد لفهم هذه املعقولية. 

 
 ةــاخلامت

بعد  رحلة التجريب يف رسديات املحنة اجلزائرية 
التي بدأت تتجاوز يف إبداعاهتا من جتريب الكتابة إىل 

النص الروائي اجلزائري, خالل كتابة التجريب, بدا لنا 
التي تعرف عند املبدعني بسنوات  سنوات التسعينات

الثقايف العام,  −لتحامً باخلطاب االجتامعي, ماملحنة
ومرتبطاً باملتخيل, املتدرج من الذايت احلامل, إىل 
اإليديولوجي والتارخيي امللتبس, فمن خالل رسد 
التاريخ الفردي/ الذايت, تتجسد أزمة الكينونة املتطلعة 
إىل التأريخ للتجربة الذاتية, أو اخلالص من واقع 

يف هذه املرحلة  أصبحهلوية, مأزوم, بمعنى أن سؤال ا
متصال باليومي, يف زمن أُبتذل فيه املوت, حتى صار 

, إال اإلنسان اجلزائري, الذي   أصبحكل يشء غالياً
مهدداً يف كينونته, ووجوده, يف جمتمع يعيش مرحلة 
تبدل وتغري عنيف, لذلك فقد سعت رواية املحنة إىل 
 البحث عن أساليب تعبريية, ولغة تعكس تقاطع

الوعي األديب بالوعي االجتامعي, والشك أن ما تراكم 
من نصوص, يف هذه املرحلة, قد اختذت التجريب 
مسلكاً للتعبري عن عبثية الواقع املعيش, ورتابته, وقمع 
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 واملوت املنتظر عند انعطاف الطريق.   
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