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الملخص
شهدت اجلزائر يف فرتة مابعد االستعمار ،عنفاً حصد أرواح اآلالف من اجلزائرينی نتيجة للظروف
ْ
السياسية والدينية واإلجتماعية .وقد كان املثقفون آنذاك يف مركز العنف فانعكس ﻫذا األمر يف الرواية.
هتدف ﻫذه الدراسة إلی دراسة العنف وجتلياته وجدليّة العنف مع املث ّقف يف خطاب واسيين األعرج،
الروائي اجلزائري املعاصر من خالل روايته «ذاكرة املاء» .تعتمد الدراسة علی املنهج الوصفي -التحليلي
والنتائج تشری إلی أ ّن أمناط العنف الذي يواجهه املث ّقف يف ﻫذه الرواية ﻫي :العنف السياسي ،العنف
الديين والعنف اجلنسي .وتتمثل أشكال العنف السياسي يف :االعتقال ،االهتام باجلنون ،السجن ،التعذيب
لكن ﻫذه األمور المتنع املثقفنی من النضال ضد العنفَّ .أما أشكال عنف املتطرفنی ض ّد املث ّقف فتتمثل
ّ
يف :املالحقة ،ارسال الرسائل العنيفة ،االغتيال ،اإلنذارات والشعور بفقدان األمن .وقد جاءت ردود فعل
املثقفنی إزاء العنف بطرق خمتلفة ،إذ يظهر االختالف االيديولوجي بينهم :االلتزام ،االنتهازية ،الصمت
واحملايدة أو املهاجرة .ويتجلّی العنف يف الفضاء الروائي ،من خالل اللغة والذاكرة واألحالم واإلعالم.
كلمات مفتاحیة :الرواية اجلزائرية ،واسيين األعرج ،ذاكرة املاء ،العنف ،املث ّقف
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چسلي زماين

تدور غالبية اآلراء علی أ ّن األدب مرتبط باحلياة ،بل إن احلياة تنعكس يف أدب العصر .ومتثل الرواية
نتعرف من خالهلا على التحوالت السياسية واالجتماعية يف
شكالً من أشكال األدب نستطيع أن ّ
اجملتمع .وقد واجه الشعب اجلزائري -بعد انتهاء فرتة االستعمار الفرنسي يف اجلزائر مشاكل قتصادية،
جتماعية ،سياسية وغریﻫا ،مث شهدت اجلزائر حرباً أﻫليةً بنی سنيت 2002 -1992م فشاعت ظاﻫرة
العنف الذي حصد أرواح آالف اجلزائرينی.
وقد أثرت ﻫذه املرحلة من تاريخ اجلزائر على األدب اجلزائری املعاصر ،إذ إ ّن الرواية اجلزائرية ارتبطت
عامة واملثقف اجلزائری خاصة وصارت أداة توثيقية لتسجيل األزمة
ارتباطاً وثيقاً بقضايا اإلنسان اجلزائری ّ
اجلزائرية وحاولت أن تكون بنت بيئتها« .لقد شهدت الساحة األدبية اجلزائرية منذ بداية األزمة عددا

معتربا من النصوص اإلبداعية اليت كان موضوعها األزمة ،لكن الرواية كان هلا احلظ األوفر نظرا لطبيعتها
اليت مكنتها من احتواء تلك التجربة اإلنسانية إضافة إىل امتالكها مقومات البعد الوظيفي املأساوي،
واحتواء مهوم اإلنسان ماضياً وحاضراً ومستقبالً» .1يقول حسنی مخری حول الرواية يف التسعينيات« :ما
تردد يف روايات التسعينات تصوير وضعية أمل املقثف الذي وجد نفسه سجينا بنی نار السلطة ،وجحيم
اإلرﻫاب ،وسواء كان أستاذاً أم كاتباً أم صحفياً أم رساماً أم موظفاً فإهنم يشرتكون مجيعا يف املطاردة
والتخفي ،وﻫم يشعرون دوماً أن املوت يالحقهم»

2

اﻫتم الروائيون اجلزائريون املعاصرون بأصداء العنف الذي شهدته اجلزائر .فكتب «واسيين األعرج»
لذا ّ
ائي اجلزائری املعاصر ،رواية «ذاكرة املاء» يف السنوات اليت تُ َس ّمی بالعشرية السوداء واألزمة .كما
الرو ّ
النص  ...كتب داخل اليأس والظلمة باجلزائر ومدن أخری علی مدار
يصرح بذلك يف بداية الرواية «ﻫذا ّ
ّ
سنتنی من اخلوف والفجيعة بدءاً من شتاء  1993وأهنی باجلزائر يف سنة  1995ذات يوم شتوي
عاصف علی واجهة حبر خال» .3فاألعرج من الروائينی الذين اختاروا مذﻫب الواقعيّة يف كتابة ﻫذه
الرواية.
 -1حبيلة ،الروایة والعنف ،دراسة سوسیو نصیة في الروایة الجزائریة المعاصرة ،ص.2
 -2مخري ،فضاء المتخیل -مقاربات في الروایة ،،ص .196
 -3األعرج ،ذاکرة الماء -محنة الجنون العاري ،ص .9
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يقص األعرج يف ﻫذه الرواية على قارئيه الوقائع السياسية واالجتماعية والثقافية للجزائر اليت ختلّصت
ّ
من االستعمار ،لكنّها واجهت العنف الداخلی واإلرﻫاب واحلرب األﻫليّة وقضايا مثل :األصوليّة والسلطة
واملثقفنی إخل .فيمتزج الواقع واخليال يف روايته ويعكس الظروف القاسية واألزمة ويتخذ العنف وكيفية
ماد ًة لروايته؛ أل ّن الشخصيات اليت توجد يف رواية
سلوك املث ّقف مع العنف يف الثمانينات والتسعينات ّ
«ذاكرة املاء» غالبيتها من املثقفنی الذين يتوزعون علی األدباء ،املعلمنی ،الصحفينی ،الشعراء ،واألساتذة
والفناننی وغریﻫم.
ﻫذه الدراسة هتدف الی دراسة كيفيّة اإلنعكاس األدبی لألزمة اجلزائرية يف رواية «ذاكرة املاء» لواسينی
األعرج و إبراز جدليّة املثقف والعنف الذي ّأدی إلی ردود الفعل املختلفة للمثقفنی وإظهار جتليات العنف
الذي ميّز فضاء ﻫذه الرواية .وتسعی أن جتيب على ﻫذه االسئلة :ما ﻫي أمناط العنف اليت يواجهها
املث ّقف يف رواية ذاكرة املاء ،وأيُّها أش ّد قسوة على املثقف؟ كيف يتعامل املث ّقفون مع العنف يف ﻫذه
الرواية؟ ما التقنيات الفنية اليت استخدمها األعرج إلبراز العنف يف الرواية؟ وتفرض الفرضيات التالية:
يشتد العنف الذي ميارسه املتطرف الديين ضد املثقفنی ألن املثقفنی متساﻫلون يف املسائل الدينية؛ وإ ّن
غالبية املثقفنی انتهازيون؛ ويتجلى العنف بصورة كبریة يف الفضاء الروائي ولغة الرواية.
تعتمد الدراسة علی املنهج الوصفي -التحليلي وبعد التعريف بالكاتب واسيين األعرج وروايته ذاكرة
املاء ،تنقسم إلی ثالثة أقسام .يف القسم األول حبثنا يف املثقف وأمناط العنف التی واجهها ،تتطرقنا يف
القسم الثانی إلی دراسة ردود فعل املثقفنی إزاء العنف ويف القسم الثالث درسنا جتليات العنف يف الرواية
مثّ ختمنا بالنتائج.
توجد دراسات عديدة حول العنف أو املثقف .منها الكتب التالية« :صور العنف السياسي يف الرواية
اجلزائرية املعاصرة» ( :)2008للكاتبة سعاد عبداهلل عنزی .عاجلت فيه الكاتبة موضوع التطرف والعنف
السياسي يف حقبة التسعينيات واعتمدت علی الروايات اجلزائرية املكتوبة باللغة العربية وحبثت فيها جذور
العنف وصوره ،جتليات احلياة العنيفة ودراسة عناوين الروايات.
وكتاب «شخصية املثقف يف الرواية العربية احلديثة» ( :)1985للكاتب عبدالسالم حممد الشاذيل.
تطرق الكاتب فيه إلی دراسة شخصية املثقفنی يف الروايات املصرية بنی عامي 1982 -1952وحبث
موقف املثقف يف رواية التعليمية والرومانتيكية والواقعية.
ومن املقاالت :مقالة «خشونت سياسی مجعی و دولتی و پيامدﻫای آن در رمان آگوست صنع اهلل
احلكومي وآثارﻫا يف رواية جنمة أغسطس لصنع اهلل ابراﻫيم)
اجلماعي و
ابراﻫيم» (العنف السياسي
ّ
ّ
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( :) 1397للباحثنی فرامرز مریزائی ،يداهلل ﻫنری وحمبوبه رﻫرب جتارت .درس الباحثون العنف اجلماعي
موضحنی أ ّن االنفعال واالعتزال وعدم الثقة والنفاق من آثار العنف
واحلكومي للمجتمع
املصري ِّ
ّ
احلكومي السلبية يف ﻫذه الرواية وأ ّن مصدر احلرمان يتجلی يف استبداد عبدالناصر وﻫو السبب الرئيس
للعنف احلكومي يف الرواية املدروسة.
«بررسی ريشهﻫای خشونت در اجلزائر ده نود» (دراسة جذور العنف يف اجلزائر يف حقبة الستعينات)
( :)1388للباحث أمحد دوستحممدی .يذﻫب الباحث إىل أ ّن جذور العنف يف اجلزائر تعود إىل قضايا
ِ
للمستعمر يف اجلزائر ،القضايا االقتصادية والتعارضات االجتماعية،
مثل :اآلثار الثقافية السلبية
اإلسالمويّة املتطرفة ،اإلرﻫاب وتأسيس احلكومة العسكرية.
كما توجد رسالة ماجستری بعنوان «حداثة السرد والبناء يف رواية ذاكرة املاء لواسيين األعرج» ،جامعة
بوضياف -اجلزائر ،)2009( ،للباحثة آمال سعودي .تبحث الباحثة السرد والبناء فتستنتج أ ّن اإلرﻫاب،
املوت ،العبث واملثقف من املواضيع الرئيسية يف ﻫذه الرواية وﻫيمنت فيها املتفاعالت النصية مثل اإلعالم
واألدب والتاريخ والدين.
وتغفل ﻫذه الدراسات معاجلة جدليّة العنف واملثقف يف رواية «ذاكرة املاء» وتفتقر إىل دراسة جذور
العنف وردود فعل املثقفنی وجتلياهتا يف إطار ﻫذه الرواية ،وبالتايل فإن دراستنا من ﻫذه الناحية متثل نظرة
جديدة للرواية .فعلی الرغم مما ُكتب حول واسيين األعرج ،إال أ ّن فنه الروائي حباجة للدراسة والقراءة
املستقلّة.
واسیني األعرج وروایة «ذاكرة الماء»
اجلامعي
ولد واسيين األعرج يف سنة 1954م يف إحدى ضواحي مدينة تلمسان .ﻫو الروائي واألستاذ
ّ
ويدرس يف اجلامعة املركزية للجزائر وجامعة السوربون الفرنسية ،ويكتب رواياته باللغة العربية والفرنسية.
ّ
رواية ذاكرة املاء تتشكل من فصلنی «الورد والسيف» و«األقدام واألصوات» .تسرد الرواية ،من حيث
حتولت إلی رواية
الزمان :من الساعة 4صباحاً حتی  5:58مساءً ،باستعمال تقنية االسرتجاع والتذكرّ ،
يف  344صفحة والشخصيات ﻫي :موح (أستاذ جامعي) ،مرمی (أستاذة جامعية وزوجة موح) ،رميا
وياسنی (أوالد موح ومرمی) ،فاطمه (صحفية) ،نادية (صحفية) ،يوسف (شاعر وفنّان)ّ ،نوارة (خطيبة
لخص الرواية مبا يلي:
يوسف) .تت ّ
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موح ومرمی ،أستاذان جامعيان ،يتسلّمان يف يوم من األيام يف صندوق بريدمها يف اجلامعة ،طرداً بريدياً
املتطرفنی
حیتوی علی عبارات هتديدية ،وتتواصل ﻫذه الرسائل التهديدية باغتيال األساتذة من قبل ّ
يصر أن يبقی يف البلد .فتغادر مرمی إلی
الدينينی ،لذا تقرر مرمی أن تغادر البلد إلی فرنسة ،لكن موح ّ
فرنسة مع إبنهما "ياسنی" ويبقی موح مع إبنتهما "رميا" .يشاﻫد موح يوميّاً الصراعات وأعمال الشغب يف
الشوارع والتفجریات واغتيال العديد من املثففنی؛ من قبيل الشعراء ،الفناننی ،األساتذة والصحفينی .ويف
حیس أ ّن املوت خلفه .يرجع
يوم الثالثاء كان على موح أن يذﻫب إلی اجلامعة واملطبعة واجلنازة ،لكنّه كان ّ
إلی منزله مساءً ويری أمام منزله ثالثة شباب ويشعر أ ّن امرأة تالحقه ،لكنّه ،يف النهاية ،يفهم أنّه كان
حتملها من الصباح .فلم يالحقه أحد وال يوجد شبان ثالثة.
وامهاً ،وذلك بسبب الضغوط اليت ّ
 )1المث ّقف وأنماط العنف

ائي التسعينيات يؤرخون أزمة
حتتوي الرواية اجلزائريه موضوع العنف وميكن أن نزعم أ ّن «معظم رو ّ
املث ّقف الذي أصبح ﻫدفاً لعمليات العنف» .1واألعرج يعكس العنف من خالل شخصياته الروائية ويرسم
مالمح املأساة الوطنية رمساً عميقاً .يقوم بإدانة العنف من جانب السلطة والدين والرجالّ .أما أمناط
نص الرواية فهي :العنف السياسي ،العنف الديين والعنف
العنف اليت يواجهها املثقف كما وردت يف ّ
اجلنسي.
ّ

أ) العنف السیاسي:

تنعكس القضايا التارخیية والسياسية يف األدب ،لذا فاألدب والواقع والسياسة ترتبط ببعضها بصلة
مادهتا بالطبع من بيئتها .وﻫا ﻫو األعرج يتخذ من
قويّة ،فالرواية اليت تكتب يف فرتة األزمات تأخذ ّ
احلوادث السياسية للجزائر وعنف السلطة السياسية إزاء املثقفنی مضموناً لروايته.
تتنوع التعاريف املتعلقة مبفهوم العنف السياسي ويوجد شبه اتفاق بنی أغلب الدارسنی لظاﻫرة العنف
السياسي علی أ ّن العنف يصبح سياسياً عندما تكون أﻫدافه سياسية ،لذلك فإ ّن أغلب الباحثنی يعرفون
العنف السياسي بأنّه «استخدام القوة املاديه أو التهديد بإستخدامها لتحقيق أﻫداف سياسية» .2ﻫناك
من يعرف العنف السياسي بأنه «اللجوء إىل القوة ،ض ّد األشخاص أو األشياء ،إلحداث تغيری يف

 -1بلعلي ،المتخیل فی الروایة الجزائریة ،ص.171
 -2توفيق ،ظاهره العنف السیاسي في النظم العربیة ،ص .27
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السياسة ،يف نظام احلكم أو يف أشخاصه ،ولذلك فإنه موجه أيضاً إلحداث تغيریات يف وجود األفراد يف
اجملتمع ،ورمبا يف جمتمعات أخرى».1
ميكن تصور حركة العنف السياسي بنی القوی اليت ميكن أن متارسه علی النحو التايل )1« :العنف
املوجه من النظام إلی املواطننی أو إلی مجاعات وعناصر معينه منهم ،وذلك لضمان استمراره وتقليص دور
احلكومي )2 .العنف املوجه من
الرمسي أو
ّ
القوى املعارضة له ،ويعرف العنف يف ﻫذه احلالة باسم العنف ّ
املواطننی أو فئات معينة ويتخذ العنف يف ﻫذه احلالة شكل التظاﻫرات واإلضرابات واإلغتياالت
واإلنقالبات ويعرف بالعنف
الرمسي».2
الشعيب أو غری ّ
ّ
ظل االضطرابات السياسية يف اجلزائر.
يف رواية «ذاكرة املاء» نشهد العنف
الرمسي يف ِّ
الشعيب والعنف ّ
ّ
ففي ﻫذه الرواية حينما يتكلم الناس واملثقفون عن القوات احلكومية يسموهنا ببنی كلبون .3كما يشری
األعرج إلی دور السلطة يف أحداث العنف واألسباب اليت ّأدت إلی العنف يف اجلزائر فيمتزج يف ﻫذه
الرواية املتخيل والواقع ويستدعي حادثة تارخیية يف تاريخ اجلزائر ﻫي املواجهات بنی املتظاﻫرين ورجال
األمن يف حوادث أكتوبر 1988م.
«حادثة أكتوبر وقعت يف عهد الرئيس «الشاذيل بن جديد» الذي صار رئيساً بعد الرئيس «ﻫواري
بومدين» .اختذ الشاذيل الفضاء السياسي املفتوح وكان يريد أن يب ّدل اجلزائر إلی يابان علی البحر األبيض
منو التطرف
املتوسط ،لكن الفساد اإلداری وشيوع البطالة وفّر اجملال للمشاغبات واالضطرابات الداخليّة و ّ
اإلسالمي .يف  4اكترب 1988م قام تالميذ املدارس مبسریة وإتصلت إليهم الشرائح املختلفة للمجتمع
ّ
و ّأدی األمر إلی العنف واهلجوم على القوى احلكوميّة يف  10أكتوبر ،عشرات من مؤيدي "جبهة اإلنقاذ
اإلسالميّة" قاموا مبسریة سلميّة وأعلنوا مطالباهتم السياسية مث حصل إطالق رصاص من سيارة علی قوات
اجليش ،فقام اجليش بإطالق الرصاص املتبادل علی الناس وقُتل  159شخصا وأصيب  154شخصا».4
لذا يشری الراوي (موح) من خالل مشاركته يف جنازة يوسف ،إلی ﻫذه احلادثة اليت كانت من
األسباب الرئيسة لظاﻫرة العنف يف الثمانينات وبالتايل التسعينات .إذ إن يوسف مثقف جامعي وشاعر
احلرة وخیطو خلف احلقيقة حتی املوت
وفنان ،وناشط ض ّد العنف السياسي والعنف الديينّ ،
وحیب الفكرة ّ
 -1ﻫندريش ،العنف السیاسي ،فلسفته ،أصوله ،ابعاده ،ص .22
 -2توفيق ،ظاهره العنف السیاسي في النظم العربیة ،ص .28
 -3األعرج ،ذاکرة الماء -محنة الجنون العاري.69 ،
 -4حممدي فر ،الجزائر ،ص 19؛ بن عروس ،اإلسالمویة السیاسیة ،المأساة الجزائریة ،ص .10
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ويعكس املظامل السياسية والدينية يف شعره .لكن بعد مرور السنوات ،الناس والصحف ينسون حادثة
أكتوبر .لذا خیاف يوسف من صمت الشعب إزاء ﻫذه احلادثة فيحاول أن يق ّدم تقريراً إلی موظّف منظّمة
حقوق اإلنسان حول ﻫذه املأساة الوطنية اليت تُقتلع فيها اآلالت التناسلية لألطفال وتالميذ املدارس
وتقوم احلكومة بتعذيبهم .إال أن يوسف يُغتال من قبل املتطرف الديين يف اليوم الذي كان فيه على موعد
مع املوظف .يقول يوسف حول ﻫذه القضيّة« :أنا جمنون بالنور ،يف ﻫذه البالد مل َأر ّإال ظالم احلفرة
وظالم السجن وظالم مستشفى اجملاننی .خیافون من الناس ومن التحركات الشعبيّة .الذين ميكن أن
يزعجوﻫم من مثقفنی وفناننی ونقابينی دفنوﻫم يف احلجز بدون مربر  ...وخرج الناس للشارع ،خربقوا
احلسابات ولكن سرعان ما عادت األمور إلی نصاهبا  ...أنا أتساءل كيف ميكن للذي ع ّذب األطفال
ونزع أظافرﻫم وأعضاﻫم التناسليّة وألسنتهم واغتصب الكثریين منهم أيّام أحداث أكتوبر .1»...
إذن يوسف ليس بعيداً عن الواقع بل يعيش يف اجملتمع ومع الناس وحينما يری صمت اجملتمع يقوم
يغری اجملتمع وخیطو حنو حريّة التعبری ليصبح لساناً للمجتمع .لذا فالسبب
بدوره اخلطری ويطمح أن ّ
الرئيسي ملواجهة يوسف للعنف السياسي ﻫو أنّه يكتب ض ّد احلكومة ويفتح القضايا اليت تريد السلطة أن
ختفيها مثل تعذيب الطالب الذين شاركوا يف احلادثة ،حيث ألقت احلكومة القبض علی يوسف بسب
نشر أشعاره وتقاريره ومت سجنه مث إيداعه يف مستشفى اجملاننی .وﻫكذا تسعی احلكومة لرتغمه علی
الصمت وتصادر حريّة تعبریه.
َّأما احلادثة التارخیيّة األخری اليت يشری األعرج إليها كسبب للعنف السياسي يف اجلزائر فهي إلغاء
االنتخابات واغتيال الرئيس بوضياف« :من أجل اختاذ الفضاء السياسي املفتوح يف اجلزائر ،تشكلت
اإلسالمي" أمهّها ،حيث بدأ
األحزاب مع نزعات جديدة .ومن بنی األحزاب كان حزب "جبهة اإلنقاذ
ّ
رمسي .ويف انتخابات حزيزان 1990م ،يف عهد الرئيس الشاذيل بن جديد ،فازت جبهة
نشاطه كحزب ّ
اجلمهوري،
نتخايب النّه رأی يف فوز التيار الديين خطرا علی النظام
ّ
اإلنقاذ .فقام اجليش بإيقاف املسار اال ّ
فنشبت الصراعات بنی جبهة اإلنقاذ واحلكومة اليت أصدرت أمراً باعتقال روؤساء جبهة اإلنقاذ .يف 11
كانون األول 1992م ،استقال الشاذيل بن جديد فوقعت السلطة يف أيدی اجليش وتولّی حممد بوضياف
السلطة ،لكنّه اغتيل بيد ضابطه احملافظ يف  29حزيزان من نفس السنة .ووفقاً للتقارير الرمسيّة قتل أكثر
القوات العسكريّة».2
من  10000شخص يف الصراعات بنی أنصار جبهة اإلنقاذ و ّ
 -1األعرج ،ذاكرة الماء -محنة الجنون العاري ،صص  293و.294
 -2عباس ،الوطن والعشیرة ،تشریح أزمة  ،199 -1991 :ص 668؛ حممدي فر ،الجزائر  ،صص 20و.21
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تقول نادية ،إحدى شخصيات الرواية ،حول ممارسة العنف السياسي ضد الرئيس واغتيال بوضياف
أمام مالينی من شهود العيان« :احلكومة ما تزال يف محاقاهتا األولی  ...شاطرون فقط يف متابعة مدراء
اجلرائد عن التجاوزات اليت ال يعلنون عنها ويطلقون سراح القتلة واجملرمنی .مافيا قتلت رئيسا أمام ثالثنی
مليون شاﻫد ومع ذلك مل جتد شاﻫدا واحدا ليؤكد اجلرمية ،صمتت بعدﻫا علی قتلة وكأن شيئا مل يكن،
مث اغتالت وزيرا مفكرا ،ومن مث اغتالت رئيس احلكومة .أمام الدميقراطية مسافة كبریة».1
نلحظ ﻫا ﻫنا أن نادية تشری إلی دور احلكومة يف العنف السياسي وازدواجية موقفها من القاتلنی،
فهذه احلكومة تطارد الذين يرفعون أصواهتم ض ّدﻫا وتغض الطرف عن القتلة واإلرﻫابينی ،وحبسب رأي
نادية فالسلطة السياسية والقاتلون مها وجهان لعملة واحدة وال فرق بينهما ،إال أن نادية التكتب ض ّد
ألهنا تعمل يف الصحف احلكوميّة
احلكومة مثل يوسف بل تندد هبا قلباً وعقالً دون لساهنا أو يدﻫاّ ،
وختاف أن تفقد عملها.
أشكال العنف السیاسي ض ّد المث ّقف
احلكومة يف ﻫذه الرواية ال حتارب املثقف الذي يساير إيديولوجيتها ،بل حتارب املثقف امللتزم بدوره
احلقيقي يف املطالبة حبقوق الشعب ،ألن املثقف امللتزم يقوم باستجواب السلطة ونقد أعماهلا ،لذا متارس
العنف السياسي ضده إلخضاعه ،وتلجأ إىل ترﻫيبه وختويفه بشكل مباشر من خالل ما يلي:
االعتقال واالهتام باجلنون :إذ ينشر يوسف أفكاره من خالل أشعاره وكتاباته ،فقامت السلطة باعتقاله
وإيداعه يف مستشفى اجملاننی ،وﻫي تربر عملها ﻫذا أمام الشعب واجلماﻫری بأنه جمنون وميثل خطراً على
اجملتمع والناس .فنراﻫا تنعته باجلنون وﻫي صفة مناقضة للمثقف الواعي بشؤون جمتمعه وحقوقه
ومسؤولياته ،واحلكومة بذلك تسعى لتشويه صورة املثقف.
سجنت ومل أكن يف احلقيقة
السجن :يقول موح حول اعتقاله يف السجن« :يف مطلع السبعينيات
ُ
أعرب ّإال عن احتجاجي مع أصدقائي .كان االحتاد الطاليب ُحی ُّل والطلبة يطاردون ومسوؤلو االحتاد يقتلون
ّ
واحداً بعد اآلخر .يف مطلع الثمانينات عندما ُسجن املخرج السينمائي رشيد بن إبراﻫيم وخرجنا يف مسریة
صامتة داخل شوارع العاصمة ،خرجت ليالً من بييت ومل أعد إال بعد ثالثة أيّام».2
 -1األعرج ،ذاکرة الماء -محنة الجنون العاري ،صص  269و.270
 -2المصدر نفسه ،ص .73
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ب) العنف والتطرف الدینی

بسبب اهليمنة الفرنسية علی اجلزائر طوال 132سنة ،ظهرت جمموعة من العيوب الدينية واألخالقية
تطرفوا يف السفور وشرب اخلمر
جتلت يف األخالق وسلوك الشخصيات واملثقفنی واملثقفات الذين ّ
والعالقات الليرباليه واالحنطاط القيمي وممارسة أعمال منافية للتقاليد االجتماعيةّ؛ فهذه الشؤون جعلت
املتطرف الديين يف تيّارين متضادين يری كل منهما اآلخر عدواً.
املث ّقف اجلزائري و ّ
املتطرفة ناشئةٌ عن الوﻫابيّة واالحتذاء بأفكار ابن تيميّة ،ويعتقد البعض أ ّن
يعتقد البعض أ ّن «األفكار ّ
ئيسي للعنف ،وحبسب رأي ﻫؤالء األشخاص ينبغي لنا أن
فقر املعرفة الدينية يف اجلزائر ﻫو السبب الر ّ
نبحث يف جذور ﻫذا األمر يف السياسات التعليميّة يف فرتة االستعمار الفرنسي اليت وفّرت األسباب
األمين الفرنسي خالل
الثقايف عن البالد اإلسالميّة والعربية .وحقيقة األمر أ ّن اجليش
النفصال اجلزائر
ّ
ّ
سنوات االستعمار كان السبب األساسي للعنف يف اجلزائر».1
كما ذكرنا ،بعد إلغاء االنتخابات من جانب اجليش ،اصطدمت احلكومة وجبهة االنقاذ ودخلت
اجلزائر مرحلة العنف اخلطری وسببت خسائر ماديّة جسيمة .إ ّن ظهور اجلبهة اإلسالميّة لالنقاذ كان نتيجة
للتدﻫور املخيف للظروف االجتماعية واالقتصادية ،فلجأت اجلماﻫری هلذا التيار الديين املتطرف« .التيار
اديكايل الذي قاد ﻫذه احلركات اإلجتماعية إلی مواجهات عنيفة ،ليس مع الدولة
الديين املتطرف والر
ّ
وأجهزهتا فقط ،بل مع الكثری من القوی اإلجتماعية األخری مولداً حالة العنف اليت سامهت يف تفريخ
بقوة بنی صفوف أبناء الفئات الشعبيّة».2
اإلرﻫاب الذي ضرب ّ
أشكال العنف الدیني ض ّد المث ّقف
الروحي مثل:
يتمثل ﻫذا العنف يف العنف املباشر والعنف
ّ
املالحقة وإرسال الرسائل التهديدية :إذ جند إن موح يتسلَّم طروداً كثریة من جانب املتطرفنی ،ويف أحد
أي منقلب
ﻫذه الطرود حينما يفتح الرسالة يواجه هتديدا مباشرا« :أيها الطواغيت الصغار .سرتون ّ
تنقلبون ...اإلنذار األخری» .3ومن أدوات املتطرفنی مالحقة األشخاص واملثقفنی فحينما خیرج موح من
احلي ،فوجهوين حنوك.
بظل خلفه ،فریجع ويری شابّا ،يرتبك
الشاب فيقول« :سأ ُ
ّ
بيته ،يشعر ّ
لت شباب ّ
 -1دوستحممدی ،بررسی ریشههای خشونت در الجزایر دهه نود ،صص  217و .218
 -2عباس ،الوطن والعشیرة ،تشریح أزمة  ،1996 -1991 :صص 158و .159
 -3األعرج ،ذاكرة الماء -محنة الجنون العاري ،ص 51
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كنت أعمل سائقا لسيارة أجرة واآلن بدون عمل ،فهل تستطيع مساعديت للحصول علی عمل» .1يف
الشاب إلی مدخل البناية اليت يسكنها موح ويبحث يف صناديق الربيد فيلقي رسالة
مرة أخری يأيت ذلك
ّ
ّ
يف صندوقه ويتذكر موح ﻫذه القصاصة يف صحيفة« :لقد متّ التعرف علی أحد قاتلي املفكر بوخبزة مدير
الدراسات اإلسرتاتيجيّة وكان قد جاءه قبل أيّام يطلب منه املساعدة للحصول علی عمل ،ووعده األستاذ
ببذل جمهود خاص للحصول علی عمل .جريدة الوطن ( .2»199 )...فيتذكر كيف قتل املتطرفون
املتطرفنی،
بوخبزة الذي سبق وجاءه شاب يطلب منه عمالً .لذا يشعر موح بأنه مه ّدد باملوت من جانب ّ
وبعد تلقيه للرسالة التهديدية األخریة ،يعيش موح يف برز احلياة واملوت.
االغتيال :يتمثّل اإلغتيال يف قتل يوسف الذي يكتب ض ّد العنف الديين يف أشعاره ويفضح جرائمه،
ِّ
النوارة وأخيه أبشع تصوير للعنف الديين .يُقتل كأنّه خروف وإبتداءً يذبح
ويشكل إغتياله يف بيته أمام ّ
يدل على أهنم خیافون خمّه وقلبه
ويقطع رأسه بالسكنی مثّ يطلق الرصاص علی قلبه .وقتله هبذه الطريقة ّ
الرومانتيكي.
ّ
املتطرفنی .فتحولت حيطان
جانب
من
احملالت
و
املدينه
ار
و
أس
علی
كتب
ي
الذي
كاخلطاب
ات:
اإلنذار
ُ
ّ
كل التخويفات .ففضاء املدينة خميف حينما تُلصق ملصقات من جانب
املدينة الی لوحات تقرأ عليها ّ
ج فيه القتلة عادة سكاكينهم لذبح املثقفنی .كتبوا علی حيطان
املتطرفنی« :غداً يوم الثالثاء اليوم الذی ُخیر ُ
ّ
املدينة ويف احملالت وعند بوابات الساحات واملقاﻫی الشعبية :أيّها الشيوعيون .ستذحبون حتی ولو تشبثتم
ريب .أيها الكفرة يد اجلهاد ستطالكم حتی ولو كنتم يف حصون
بأستار الكعبة .قل إ ّن اإلرﻫاب من أمر ّ
ريب .لن يبقی الئكي واحد يف ﻫذا البالد
منيعة أو تعلّقتم بأستار الكعبة .وقل إ ّن اإلرﻫاب من أمر ّ
الطاﻫرة ،بالد اإلسالم والفتوحات».3
وﻫكذا نالحظ أ ّن ﻫذه اجلمل تتضمن شحنة كبریة من احلقد والسطحيّة والتهديد والتطرف ،وأ ّن
يربرون أعماهلم اإلرﻫابية العنيفة ويستخدمون
نص القرآن ،وﻫكذا ِّ
املتطرفنی يدجمون إنذاراهتم باالقتباس من ّ
كلمات مثل الذبح واإلرﻫاب استخداماً مباشراً ،ومن خالل ﻫذه التهديدات نری فهمهم السطحي
لآليات القرآنيّة من أجل تربير أعماهلم.
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الشعور بفقدان األمن :يقول موح« :فاإلحساس بأن يداً وعيناً تراقب فرحتنا وإصرارنا علی احلياة
وحتاصر خلوتنا مل يغادرنا أبداً ،أصبح جزءاً من حياتنا الداخليّة ،ال منشي ّإال به .تآلفنا معه مثلما نتآلف
أي مرض خطری لنستطيع العيش وممارسة احلياة» .1كما متثل املالحقة نوعاً من أنواع التعذيب النفسي
مع ّ
وتتسبب بشعور موح بانعدام احلريّة وإحساسه بأنه سجنی يف فضاء مفتوح ،كما يرى موح يف ﻫذا
يتعوده .لكنّه رغم ضيق احلياة ال يلجأ إلی االنعزال ،بل خیرج من بيته
اإلحساس مرضاً خطریاً وعليه أن ّ
وينشط.
 )2ردود فعل المثقفین أمام العنف

بعد دراسة أمناط العنف نبحث جدلية املث ّقف والعنف .يقول يابوش« :النخبة املثقفة وجدت نفسها
خاصة وحرجة ،حيث تعرضت من جهة لسكنی الذبح والتقتيل ،حيث ذﻫب كثری من
يف وضعيّة ج ّد ّ
فضل السفر ،يف حنی
املثقفنی واملفكرين واإلعالمينی ضحايا يف ظل ظروف غامضة غری واضحة والبعض ّ
بقي البعض اآلخر يندد أو يوافق ،يعارض أو يعاضد» .2اختلفت ردود أفعال املثقفنی حول العنف
االنتهازي أو الصامت واحملايد أو
فاختلفت خياراهتم أمام ما حیدث واملث ّقف يف ﻫذه الرواية ﻫو امللتزم أو
ّ
املهاجر.
أ) االلتزام

تتميز شخصية املث ّقف امللتزم ،بالوعي واليقظة ،لذا يناضل املثقفون من ﻫذا النوع من أجل إفشاء
احلقيقة ويضحون حبياهتم يف ﻫذا الطريق .إذ يعمل ﻫذا املث ّقف امللتزم ،على توعية أبناء اجملتمع حبقوقهم.
ومن ﻫؤالء املثقفنی يف الرواية شخصيتا موح ويوسف اللذي ِن ال يغمضان عينيهما علی احلقيقة رغم
املتطرفنی الدينينی.
التهديدات اليت يواجهاهنا من قبل السلطة و ّ
فيوسف أحد األعضاء الناشطنی ض ّد العنف السياسي ،اليستطيع أن يتحمل أجواء املوت املسيطرة
على اجلزائر ويدعو إلی إحالل السالم ،خاصة بالنسبة لألطفال والتالميذ .وﻫو يشری إلی العنف يف
املتطرف الديين ،إذ
أشعاره ويواجه العنف ويُعتقل ويُسجن من جانب السلطة السياسية ويف النهاية يقتله ّ
يزوره املوت يف داره ،وﻫذا ﻫو مصری كل مثقف ملتزم مناضل ،فنراه يقف وحيداً أمام العنف ،يواجه املوت
فيقتل ويذبح مثناً ملعارضته للعنف.
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يصر موح على البقاء يف اجلزائر رغم العنف ،ويكتب حول العنف والواقعية الدامية يف
شخصية موحّ :
اجلزائر ،وﻫو يرغب بنشر كتابه مبساعدة أمحد صاحب املطبعة لكن أمحد ال ينشر كتابه خوفاً علی حياة
موح.
خیرج موح من بيته إلی اجلامعة والشارع واملدينة ،ال يدري ﻫل سيصل إىل املكان املقصود؟ ﻫل سيصل
إلی البيت ساملاً؟ جتري أحداث الرواية يوم الثالثاء فيذﻫب موح إلی اجلامعة ،كما يريد أن يشارك يف
جنازة يوسف أيضاً ،لذا يسيطر اخلوف عليه يف الذﻫاب واإلياب ،ونراه ميشی خطوة خطوة واخلوف ميأل
قلبه ،ويتحول ﻫذا اخلوف املستمر لديه إىل وﻫم إذ يظن أن ﻫناك من يالحقه يف طريق عودته إىل بيته.
أما عن األدوات اليت يستخدمها املثقف امللتزم ملواجهة العنف ،فنجد أن يوسف وموح خیتاران النضال
الفين ،دون اللجوء للكفاح املسلح ،ويعود ﻫذا األمر إىل أهنما يكرﻫان احلرب والعنف ،لذا فيكتبان ضد
العنف يف أشعارمها ورواياهتما ،كما جند يوسف يكتب تقريراً حول األحداث العنيفة يف اجلزائر وﻫا ﻫو
يوسف يُقتل وقلمه يف يده يستعرض موتاً رمزياً يقول خماطباً رميا «:يا رميا! حنن الفقراء ال منلك الشيء
نورثه ألصدقائناّ .اما احلكام ،ﻫؤالء الذين ميالؤن التلفزات بوجوﻫهم،
الكثری سوی كنز الكلمات الذي ّ
احلالج ،عمر خيام ...ﻫؤالء ﻫم ذاكرتنا و ذاكرة
سيندثرون  ...لكن من ينسی اليوم :شكسبری ،فلوبریّ ،
الدنيا» .1لذا متثل الكتابة يف زمن العنف أداة ض ّد العنف.
ب) االنتهاز

يضحون باملصلحة العامة
من املثقفنی من يلجأ يف زمن العنف إىل االنتهازية وﻫؤالء املثقفون ﻫم الذين ُّ
من أجل مصاحلهم الشخصية .وقد أشارت الباحثة مساح إدريس يف كتاهبا «املثقف العريب والسلطة»
الذي درست فيه الروايات املصرية إلی أسباب وجود عدد ضخم من املثقفنی االنتهازينی يف نفس الروايات
حنو )1« :الفقر  )2رفض الروائينی لالنتهازينی وامشئزازﻫم منهم  )3حاجة الدولة للمثقفنی االنتهازينی )4
اعتماد أكثر املثقفنی علی حكوماهتم اليت تسيطر علی القسم األعظم من سوق الصحافة (صحافة
وإعالم)  )5عبث املقاومة قد يعزو بعض املثقفنی انتهازيتهم إلی عقم التصدي جلربوت الدولة».2
وبدراسة ﻫذه الرواية نستنتج أ ّن املثقفنی االنتهازينی يستغلون الفرص اليت تتاح هلم لتأمنی العمل واملال
واألمن.

 -1األعرج ،ذاكرة الماء -محنة الجنون العاري ،ص .24
 -2ادريس ،المث ّقف العربي والسلطة ،بحث في روایات التجربة الناصریّة ،صص .122 -118

جملة دراسات يف اللّغة العربية وآداهبا ،السنة التاسعة ،العدد الثامن والعشرون

��

من أبرز املثقفنی االنتهازينی يف الرواية ،زميل موح يف اجلامعة ،وﻫو بائع خمدارت وذﻫب ،ويعتقد أن
ك ّل األشياء ميكن أن تشرتی وتباع .إهنم يبيعون وﻫو يشرتی فقط! فيشرتی الدرجات االمتحانية وحیصل
على درجة الدكتوراه دون تعب وجهد ،كما كان خربة يف نشر الشائعات ،فهو يبيع احلقيقة ويكسب ثناء
احلكومة .وقد ّقرر أن يغادر البلد مع أ ّن الظروف ليست مهددة له ،فقد سبق وكتب مقاالت يف ثناء
اإلسالميّنی وجبهة التحرير ،كما كتب يف الصحف سابقاأ:ﺇن األشخاص الذين يغادرون البلد ﻫم
اخلائنون ،واآلن يريد ﻫو نفسه مغادرة البلد!!! لذا فهذه الشخصية ﻫي منوذج للمثقف االنتهازي الذي
يغری آراءه تبعاً ملصاحله الشخصية ففي البداية كان ضد اهلجرة ،واآلن يريد اهلجرة ،فهو يعتقد أن علی
اإلنسان أن يساير الظروف والزمان ،أل ّن قادة العرب يقولون :لكل مقام مقال .ونراه يقرتح على موح أن
يرتك البلد .فقد أصبح ﻫذا املث ّقف تاجراً ورجالً اقتصادياً بدالً من أن يكون مثقفاً حقيقياً .لذا ميكننا
القول إن االنتهازينی ال خیافون السلطة السياسية والدينيّة ،بل يتعاونون معهما أل ّن ﻫناك مصاحل ومنافع
متبادلة بنی املثقف والسلطة ،فالسلطة حتتاج إىل مثقفنی يؤيدوهنا ويعربون عن آرائها ويربرون أعماهلا،
واملثقف حیتاج إىل السلطة لتحقيق مصاحله الشخصية كالعمل واحلصول على بيوت وشهادات علمية
ونشر مقاالته يف اجملاالت املعتربة وحتقيق الشهرة واملال.
ج) الصمت أو الحیاد

تتأثر النساء -يف ﻫذه الرواية -بالظروف السيئة يف اجلزائر أكثر من الرجال ،وحنن نلحظ أهنن أكثر
ﻫشاشة وضعفاً أمام السلطة .فاملرأة املثقفة كما تقدمها الرواية ليست امرأة مكافحة ،بل نراﻫا تتعاون مع
السلطة أو تستسلم لرغبات السلطة للحصول على العمل واملال أو هتاجر .والنساء املثقفات يف ﻫذه
الرواية ﻫنّ :نوارة ،فاطمة ،مرمی ونادية ،إذ نرى أن فاطمة ونادية تفضالن احلياة العادية على قول احلقيقة،
لذا فهما متيالن إىل الصمت إزاء انتهاكات السلطة ،وتفضالن التطرق إلی األشياء التافهة اليت تبعث على
تسلية الناس ،ويعود صمتهما ﻫذا إىل ضغوط تتعلق باحلصول على عمل واخلوف من البطالة وفقدان
لقمة العيش ،وبالتايل فهما تتعاونان مع السلطة بشكل إجباري حتت إحلاح ﻫذه الضغوط.
الفن والسينما والصحافة ،ويعتقد
أما شخصية فاطمة ،فهي موظّفة يف وزارة الثقافة ،وتنشط يف قسم ّ
موح ّأهنا تشغل بال الناس بشوون عدمية الفائدة ،فهي تسافر دائماً ومشغولة بالتحضری إلجراء مقابالت
ولقاءات صحفية مع املمثلنی والفناننی من اجلزائر والعامل ،تاركةً الظروف املؤملة للبلد.1
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ألهنا تعتقد أ ّن
صحفية أيضاً تعيش مع ابنتها ،وﻫي تكره نشاطها يف
الصحف ّ
ُ
وشخصية نادية ُ
وّبها مدير الصحيفة
وهتتم باهلوامش ،وحينما كتبت ض ّد العنف ّ
الصحف ترتك األخبار والتيارات الرئيسية ّ
وﻫددﻫا بفقدان وظيفتها .فاختذت جانب السكوت والصمت .لذا ميثل الطرد من الوظيفة والتضييق علی
املثقف يف رزقه واحداً من أدوات إخضاع املثقف من جانب احلكومة.
كما جند يف ﻫذه الرواية بعض األساتذة ،خارج الفصول الدراسية ،غری مهتمنی بالتعامل مع العامل.
حیدث يف اجملتمع والعنف الذي يتعرض له
يعملون ويشاركون يف البحث العلمي حبرية بعيداً عن ما ُ
زمالؤﻫم  .وﻫم بالتزامهم لثقافة الصمت يؤيدون أعمال العنف .يقول الراوي حول ﻫؤالء املثقفنی« :مل
يثرين شيء مهم داخل ﻫذه القاعة سوی تلك الكومة من األستاذات واألساتذة الذين ال يغریون مواقعهم
طوال السنة ،مل حیركهم أي شيء ،ال اإلضرابات وال املوت ،وال حتی سقوط زمالئهم الذين يتحدثون
بك ثری من احلماس عن اغتياهلم  ...يتهاوشون يف مسائل فقهية تافهة :ﻫل الضرطة تدفع بالضرورة إلی
الوضوء الكبری؟ .1»...
أما سبب صمت ﻫؤالء األساتذة ،فيمكن أن يرجع إىل عدة أمور من قبيل اخلوف من املتطرفنی ،عدم
مباالهتم مبا جيري يف جمتمعهم ،والرغبة يف كسب رضا السلطة أو اخلوف منها .كما أن عدم االكتفاء
الذايت وفقدان املثقف لالستقالل االقتصادي وحاجته إلی احلكومة اليت يعمل عندﻫا ،يؤدي إىل صمت
املثقف أمام العنف ،وحينما ال يقوم املثقف بدوره احلقيقي ،ينهار بوصفه مثقفاً أمام إغراءات السلطة أو
الرﻫبة منها.
د)المهاجرة

أما الشخصيات اليت ختتار اهلجرة فهما شخصيتا مرمی وأمحد ،ومرمی ﻫي زوجة موح اليت تقرر اهلجرة
إىل فرنسة ،وحتاول إقناع موح وابنتها رميا باهلجرة أيضاً ،لكن موح ال يقبل باهلجرة وتبقى معه رميا ،بينما
تلجأ مرمی وابنها ياسنی إىل فرنسة فتعيش ﻫناك مع إحساس النفي واالغرتاب ويظل باهلا مشغوالً باجلزائر
وزوجها موح وابنتها رميا .أما شخصية أمحد فهو صاحب مطبعة وﻫو مهدَّد ومعرض للمالحقة لنشره كتباً
شيوعية ،لذا يقرر مغادرة اجلزائر إىل تونس« :الناس يعرفونين و الكثری منهم يعتربونين مروجاً للكتب
بدأت أفكر يف بيع ك ّل شي و السفر الی تونس .ﻫناك إمكانية
تعبتُ .
الشيوعية كما قيل يل .يا خويا ُ
أين ال أستطيع أن أبقي ﻫكذا مكتوف األيدي».2
كبریة لتنشيط مشروع النشر .تعرف ّ
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)3تجلیات العنف

أ) في الفضاء الروائي

مما يلفت االنتباه يف ﻫذه الرواية اﻫتمام الكاتب باملكان ،أي األمكنة اليت يتجلّی فيها العنف.
فيستخدم األعرج الفضاء الروائي لسرد العنف ووصفه ،وﻫكذا يأخذ العنف املوجود شكالً أدبياً .ففي
يتسرب العنف إىل املكان وأشخاصه ويتجلّی يف فضاء الرواية الذي ﻫو فضاء املوت
رواية ذاكرة املاء ّ
والقهر واالستالب .فالعنف يتمثّل يف الفضاء الروائي مثل :مدينة اجلزائر ،الشوارع والبيت.
املدينة :يری موح املدينة ،مكاناً حزيناً استوىل عليه املوت ،إذ تقع فيها االغتياالت واجملازر ،واإلرﻫاب
حىت حتولت إىل منطقة حربية بعد أن كانت رمزاً للحياة واألمل .لذا حتلم الشخصيات الروائية مبكان آمن
تلجأ اليه وحتتمي به من أعاصری املوت .وليس اﻫتمام الروائي مبدينة اجلزائر -اليت تصری شخصية إنسانية
تشهد العنف واجملازر وذبح أبنائها واإلرﻫاب – اﻫتماماً اعتباطياً ،بل يشری إلی تغيری فضاء مدينة اجلزائر
وأمك نتها ،حيث يطلق موح على املدينة أمساء من قبيل املدفنة والقفر ،يقول« :كان أمامنا يوم واحد فقط
قبل العودة إلی مدفنة كبیرة امسها املدينة» .1ويقول أيضاً« :أطمئن لنفسي .أحزن هلذا الوطن ويزداد يقيين

بشری ضائع داخل قفر
أكثر ّ
جمرد كائن ّ
باين لست بك ّل ﻫذه اخلطورة اليت يتصورﻫا الذين يريدون قتلیّ .

امسه املدينة».2
احلي :يتجلى العنف يف الشوارع من خالل الصراعات واملظاﻫرات ،مثل يوم اغتيال
العنف يف الشارع و ّ
3
ومي ،الذي مت اغتياله يف الشارع أثناء خروج األطفال من املدرسة ،فشاﻫد األطفال
"عزيز"  ،الدرك ّي احلك ّ
عملية االغتيال ،حىت رميا كانت من املشاﻫدين ،فرتكت ﻫذه احلادثة يف أنفسهم آثاراً سلبية .ومن
االغتياالت اليت متت يف الشارع أيضاً اغتيال شخصية "عبد الرمحن" 4بعد خروجه من منزله لشراء
صحيفة.
املتطرفنی الدينينی ،إذ تشهد املظاﻫرات الشعبيّة
فالشوارع تشهد أحداثاً عنيفة بنی الشعب واحلكومة و ّ
ض ّد السلطة السياسية ،كما صارت الشوارع حمالً لإلرﻫاب واالغتياالت فها ﻫو موح مضطر للخروج من
بيته ،والشوارع تغرق يف بركة من دماء األبرياء ،يقول« :أقنع نفسي من جديد .جيب أن أخرج ،إذا
 -1المصدر نفسه ،ص .129
 -2المصدر نفسه ،ص .73
 -3المصدر نفسه ،ص .144
 -4المصدر نفسه ،ص.199
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خرجت واحندرت باجتاه املدينة ،ستكون غايات الشوارع قد قادتين حنو املوت» .1فالشارع ﻫنا حیمل داللة
اخلوف ويصبح مسرحاً للموت ،كما يربز العنف يف الشوارع من خالل أحداث أكتوبر 1988م ،اليت
شهدت فيها الشوارع مظاﻫرات سلميّة وغری سلميّة.
العنف يف البيت :يتحول البيت يف ﻫذه الرواية من مكان مغلق إىل مكان مفتوح يتسلل العنف إليه،
فيصاب البيت بساكنيه بالعنف ،فالعنف املوجود يف املدينة جيرب املث ّقف على العزلة والتزام البيت ،ويتحول
البيت من مكان للسكينة والراحة والطمأنينة إىل مكان موحش فيطلق عليه موح أمساء من قبيل القفر
والقرب واحلفرة ،يقول موح« :ماذا أفعل؟ سأبقى مرة أخری داخل ﻫذا القفر الذي امسه البيت؟ أم

2
علي
أخرج؟»  .ويقول أيضاً« :يوسف قتل قبل يومنی ،احلضور إلی دفنه واحد من املربرات اليت ّ
تلح ّ
وعلي أن أقوم بكل الرتتيبات املمكنة للخروج من
للخروج من ﻫذا القبر  ...أشعر بأن ﻫذا اليوم
استثنائي ّ
ّ

ﻫذه الحفرة .3»...

يظن أنّه مالحق ويسمع خطوات وأصوات ودقّات شديدة على
وحينما يرجع موح إلی بيته ّ
متومهاًّ ،
الباب  ...فالبيت ليس مكاناً مغلقاً منعزالً عن العنف ،وبالتايل فالبيت ليس مصدر محاية يقي املثقف من
الرعب والقتلة واإلرﻫاب ،فموح يرى نفسه وجهاً لوجه املوت دون أي وسيلة ،كما أن يوسف يُقتل يف
بيته أيضاً ،فالفضاء يعج بالعنف ،وال فرق بنی العنف يف الشارع والبيت ،فالعنف يسيطر على املدينة
بأكملها.
ب) في اللغة

ألقت األحداث الدامية اليت جتري يف اجلزائر بظالهلا وآثارﻫا على اختيار الكلمات يف رواية "ذاكرة
املاء" ،فالكلمات هلا رائحة الدم ،فهي ترسم مشاﻫد القتل واجملازر واالغتياالت ،وغلبت تيمة املوت
والعنف علی ﻫذه الرواية ،وانعكست ﻫذه التيمة يف األلفاظ ،فاملعجم اللغوي الذي استخدمه األعرج يف
رواية "ذاكرة املاء" ينسجم مع املوضوع وينقل أجواء العنف واإلرﻫاب إىل القارئ .إذ «ليس العنف فقط
فعالً مادياً ميارسه الفرد ض ّد فرد آخر ،بل ﻫو أيضاً حدث لغوي أو فعل كالمي .فعلى املستوينی املعجمي
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السب والشتم
والداليل ،يُتلفظ بالعنف باستعمال طائفة من الكلمات اليت تنتمي إىل قاموس مفردات
ّ
والتهديد والتعنيف والتجريح» .1وميكن مشاﻫدة اللغة العنيفة يف املواضع التالية:
املتطرفون الدينيون إلی املثقفنی« :أيها الطواغيت
اللغة العنيفة املوجودة يف الرسائل اليت يرسلها ّ
2
املتطرف
الصغار .سرتون ّ
أي منقلب تنقلبون ....اإلنذار األخری»  .وظاﻫره العنف واإلرﻫاب من جانب ّ
الديين حتضر يف اخلطاب اللغوي الذي يكتب علی أسوار املدينة« :أيها الكفرة ،يد اجلهاد ستطالكم حتی
ريب».3
ولو كنتم يف حصون منيعة أو تعلقتم بأستار الكعبة .وقل إن اإلرﻫاب من أمر ّ
كما يتجلى يف العناوين الداخلية :فالقسم األول حتت عنوان :الورد والسيف ،والقسم الثاين بعنوان:
اخلطوة واألصوات ،حيث يقابل األعرج بنی الورد والسيف الذي ميثل أداة من أدوات القتل والعنف،
وتتكرر مشاﻫد العنف وتشری األصوات إلی نتائج العنف وآثاره النفسية ،فموح بات يتوﻫم ويسمع أصواتاً
ليست موجودة .فمن عتبة العناوين الداخلية ،نلحظ لغة العنف واخلوف.
يستخدم األعرج الرواية ك نوع أديب ليستعرض األزمة التسعينية فتصبح اللغة عنيفة كفضاء الرواية ،فلغة
الرواية تتاثر بلغة الواقع ،فنرى الكاتب يستخدم الكلمات اليت توحي بالعنف مثل :سكنی ،رصاصة،
السكاكنی ،الرصاص ،احلديد ،القفر ،منشار« .املوت ﻫو املوت .نتسائل كيف ستكون هنايتنا؟ حتت
4
سكنی ٍ
حاف ،بواسطة منشار لقص البقر املذبوح أو برصاصات طائشة؟»
ج) في الذاكرة

ّأما التقنية األخری اليت يستخدمها األعرج إلبراز العنف يف الرواية فهي الذاكرة ،فيستعيد الراوي-
ئيسي الذي يتألف من
موح -ذكرياته بقراءة الصحف املاضية .وأول ما يستوقفنا يف الرواية ﻫو العنوان الر ّ
لفظنی :ذاكرة -املاء .لفظان مفردان وقد صدَّر األعرج عمله مبقدمة حول العنوان يقول« :وﻫل للماء
ذاكرة؟ ﻫو ذاكريت أو بعضها منها .ذاكرة جيلي الذي ينقرض اآلن داخل البشاعة والسرعة املذﻫلة
والصمت املطبق ،ذنبه الوحيد أنه تعلّم ،وتي ّقن أنه البديل عن النور يف زمن قامت نزلت ظلمته علی

 -1موﻫوب ،لغة العنف وعنف اللغة :مقاربة لسانیة نفسیة ،ص .4
 -2األعرج ،ذاكرة الماء -محنة الجنون العاري ،ص .51
 -3المصدر نفسه ،ص.211
 -4المصدر نفسه ،ص .55
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الصدور لتستأصل الذاكرة قبل أن تطمس العيون .ﻫو جمرد صرخة من أعماق الظالم ض ّد الظالم ومن
داخل البشاعة ض ّد البشاعة».1
ﻫل للماء ذاكرة؟ بالطبع ليست للماء ذاكرة ،فالعنوان ذو داللة رمزيّة ،فاملاء رمز للطهارة والضوء
واحلياة .كما أن العنف املنتشر يف اجملتمع يشوه ذاكرة املاء املتمثل يف البحر ولونه األزرق ،وموح يذﻫب
كثریاً إلی البحر لينسی أزمة املدينة .فيوجد تطابق يف العنوان واملضمون الروائي ،فقد اختار األعرج ﻫذا
ليدل علی ذاكرة العنف وذاكرة اجلزائر وذاكرة اجليل الذي شهد العنف وعاش يف الثمانينات
العنوان ّ
والتسعينيات.
مع عتبة الرواية نلحظ العنف من خالل الذاكرة اليت يشری الراوي فيها إلی الزمن الذي كانت ّأم
العرافة ألمه« :امسعي ...خامسك ،أبشرك سيكون صبياً مجيالً ...
الراوي حاملةً به .حينما قالت ّ
أي حديد؟ قالت العرافة :سك ّنی ،طائرة ،سيارة .قالت
تصدقي كثریاً وإال سيموت باحلديد .قالت ّأمي ّ
للجزارين  ...وﻫا ﻫو الزمن امليّت يعود،
ّأم ّي :الرصاص انتهي مع الثورة ،الطائرة بعيدة عنا ،والسكنی ّ
وميتلیء رأسي بالسكاكنی والرصاص والطائرات اليت أركبها جمرباً واحلديد الذي أصبح حقيقة قائمة متأل
2
بالعرافة ويصری مصری املدينة كما قالت العرافة،
الدماغ»  .فالرواية يف الواقع متزج مصری املدينة وأشخاصها ّ
ويعيش موح (املثقف) بنی هتديد احلدائد مثل السكنی ،املنشار ،الرصاصة ،السيف ...وﻫذه النبوءة
تلخيص هلذه الرواية واحلوادث اليت ستجري يف الرواية ،والنبوءة بشيوع القتل والعنف يف اجلزائر.
د) في األحالم

كما نشاﻫد العنف يف األحالم ،فيصف موح يف بداية الرواية الكوابيس اليت يراﻫا وﻫي مشحونة
بالعنف واخلوف«:يف الليلة اليت مضت ،رأيت أشياء كثریه يف احللم ،أشياء حمزنة :داستين سيارة فمزقتين
ولكين يف النهاية ،استطعت أن أقوم مثل طفل متهور بعد أن مجعت نفسي ،قطعة قطعة فقمت
ّ
واستطعت أن أقف علی قدمي .رأيت منشاراً يقطعين مثل قطعة خشب وأنا أضحك بصوت عال ...
سرﻫا ،قفزت من داخلها
رأيت ذاكريت وأنا أضعها أمامي مثل العلبة املسحورة ،صممت علی اقتحام ّ
محامات وغربان مثّ حبر أزرق والوان رمادية وأتربة صفراء .3»...
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إن تقنية األحالم وسيلة لوصف الشخصيات الروائية من الداخل ،فالفضاء الروائي مشحون يف الواقع
واخليال بالعنف ،لذا ينعكس ﻫذا األمر يف األحالم ويصبح العنف كابوساً يف النوم .فریی موح نفسه
مقطوعاً بواسطة منشار ومدعوساً بسيارة وﻫو يضحك ،وذاكرته مثل العلبة اليت خترج منها محامات الصلح
وغربان العنف ،فهذه األحالم نوع من االنفجار السيكولوجي تنشأ عن التوتر واملشاعر املضطربة والصراع
الداخلي ،الناجم عن الفضاء اخلارجي املفعم بالعنف ،إال أن ﻫذه األحالم والضغوط النفسية ال حتبط
موح وال تقتل أحالمه احلقيقية ،فهو يقاوم ﻫذه األحالم كي ال تتحول إىل رؤيا تشاؤمية.
ه) في اإلعالم

ميثل اإلعالم دوراً مهماً يف خلق العنف يف ﻫذه الرواية ،وذلك بنقل األخبار العنيفة ،فيسرد موح
يوميات العنف يف املدينة واجملتمع من خالل قراءاته للصحف اليت احتفظ هبا حتی ال تنسی ﻫذه احلافظة
اجلرحیة ،وﻫذه الصحافة تسرد شتی ألوان العنف يف اجلزائر ابتداءً من سنة 1965م حتی التسعينيات.
فالعنف يف الصحافة يعكس الصدامات السياسية والدينية يف اجملتمع وتزايد العمليات اإلرﻫابية واالغتيال،
فقد أضاف األعرج إىل روايته األخبار الصحفية حتّی يربط الرواية بالواقع .وفيما يلي القصاصات
الصحفية املقتبسة من اجلرائد الوطنيّة اجلزائرية ومصدرﻫا وصفحاهتا كما جاءت يف الرواية.
الصفحة

الحدث

61

اجلامعي  ...باجلرائر العاصمة الطالب كمال امزال بضربة
احلی
ّ
اغتيل البارحة يف ّ
سيف علی راسه ،أخذ علی اثرﻫا إىل املستشفى وﻫناك تويف ويبدو ان الذين

مصدر
الحدث

135

احلی اجلامعي
قتلوه ﻫم مجاعة اإلسالميّنی الذين يريدون السيطرة علی ّ

لقد متّ التعرف علی أحد قاتلي املفكر بوخبزة مدير الدراسات اإلسرتاتيجيّة وكان

الوحدة
(198)...
املذياع

قد جاءه قبل أيام يطلب منه املساعدة للحصول علی عمل ،ووعده األستاذ

ببذل جمهود خاص للحصول علی عمل.
47

نسی جون سيناك مذبوحا حتت طاولة األكل ،يُعتقد أ ّن اجلرمية
ُوجد الشاعر الفر ّ
جمرد تصفيات خاصة.
ﻫي ّ

اجملاﻫد
االسبوعی
ّ
(197)...
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الشاب الذي يطلب مساعدته
بنص الرواية ،فعندما يواجه يف الشارع
ّ
إذن موح يربط القصاصات ّ
ليجد عمالً ،يتذكر انتشار خرب اغتيال املفكر بوخبزة يف الصحف ،على يد الشخص الذي جاءه قبل أيام
ليطلب منه املساعدة للحصول علی عمل ،ويف موضع آخر حينما يسمع من املذياع خرب إلقاء القبض
علی قاتل يوسف الشاعر ،يتذكر اغتيال الشاعر الفرنسي جون سيناك ،وتضم ﻫذه القصاصات كما نرى
أخبار قتل واغتيال املثقفنی خاصة.
النتیجة
*ركزت ﻫذه الرواية علی جدليّة العنف واملثقف فأكثر شخصياهتا من املثقفنی (موح -مرمی -يوسف-
ناديةّ -نوارة) ،أما أمناط العنف اليت واجهها املثقف يف ﻫذه الرواية فهي العنف السياسي والعنف الديين.
* يواجه املثقفون كيوسف وموح ِ
السياسي جمموعة من صور العنف مثل:
الناشطَنی ض ّد العنف
ّ
االعتقال واالهتام باجلنون والسجن والتعذيب ،لك ّن ﻫذه األمور المتنعهما من النضال ضد العنف فيكتبان
السياسی وينشران آثارمها.
ض ّد العنف
ّ
تطرفوا يف السفور ،شرب اخلمر،
* كان العنف الديين إزاء املثقفنی أقسی أل ّن املثقفنی واملثقفات ّ
العالقات الليرباليه للرجال والنساء وممارسات ض ّد التقاليد اإلجتماعية .وقد متثلت أشكال العنف الديين
ض ّد املث ّقف يف :املالحقة ،ارسال الرسائل العنيفة ،اإلغتيال ،اإلنذارات والشعور بفقدان األمن.
*تنوعت ردود فعل املثقفنی يف ﻫذه الرواية من خالل جدليّة املثقف والعنف بسبب اختالف
ايدئولوجيتهم.
* تغيب عن الرواية شخصية املرأة املثقفة اليت تقف أمام أمناط العنف ،وتقاومها وتناضل ضدﻫا،
فاملرأة املثقفة يف ﻫذه الرواية ختتار الصمت واحلياد خوفاً على نفسها وعملها وأسرهتا أو اهلجرة.
*املثقف امللتزم مثل يوسف وموح ينتقدان ظروف اجملتمع وأعمال السلطة السياسية والدينية فيواجهان
العنف من طرفنی ،وهنايته املوت او العيش حتت الضغط.
* مييل أكثر املثقفنی إىل االنتهازية بدالً من مواجهة العنف ،فيبيعون احلقيقة مقابل احلصول على
مناصب ومنافع.
*يستخدم األعرج التقنيات األدبية إلبراز العنف ،فيتجلى العنف يف الفضاء الروائي واللغة والذاكرة
واألحالم واإلعالم.
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*يتجلّی العنف كثریاً يف الفضاء الروائي واللغة ،لذا انعكست ثيمة املوت والعنف يف لغة الرواية،
وانسجم املعجم اللغوي املستخدم يف الرواية مع موضوعها ،فنجحت اللغة يف نقل مشاﻫد العنف للقارئ،
وقد متثل عنف اللغة يف الرسائل التهديدية اليت كان املتطرفون يرسلوهنا للمثقفنی ،ويف األلفاظ اليت رمست
الفضاء الروائي العنيف من قبيل :السكنی ،الرصاصة ،السكاكنی ،الرصاص مثّ يف العنواننی الداخلينی
للرواية :الورد والسيف – اخلُطوة واألصوات.
* يستعيد موح ذكرياته العنيفة عن طريق قراءة الصحف واجلرائد املاضية .مث نری عنف الذاكرة يف
ئيسي للرواية الذي يتألف من لفظنی ومها :ذاكرة -املاء مثّ الذاكرة العنيفة للشخصيات.
العنوان الر ّ
* نلحظ تسرب العنف إىل العامل النفسي لألشخاص من خالل األحالم ،فيصف موح الكوابيس اليت
يراﻫا وﻫي مشحونة بالعنف واخلوف.
*يتجلى العنف يف اإلعالم من خالل نقل موح للصدامات السياسية والدينية يف اجملتمع ،وأخبار القتل
والعنف ،وقد أتی األعرج باألخبار الصحفية حتّی يربط الرواية بالواقع.
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دیالکتیك روشنفکر و خشونت و بازتاب آن در رمان "ذاكرة الماء" واسینی أعرج
اسماعيل نادری *،بی بی راحيل سن سبلی **،محمدمهدی روشن

چسلی***

چکیده:
کشور الجزایر در دوران پسااستعماری با پدیدهی به نام خشونت مواجه شد که جان هزاران نفر از
مردم الجزائر را به کام مرگ فروبرد .این خشونت ناشی از شرایط سياسی ،دینی و اجتماعی این کشور
بود .در این شرایط ،روشنفکران در کانون خشونت قرار داشتند .این مسئله در رمان نيز انعکاس یافته
است .این پژوهش برآن است خشونت و مصادیق آن و دیالکتيک خشونت و روشنفکر را در گفتمان
واسينی أعرج ،رمان نویس معاصر الجزائری از خالل رمان «ذاكرة املاء» بررسی نماید .در این راستا بر
روش توصيفی -تحليل اتکا نموده است و نتایج حاکی از آن است که در این رمان روشنفکر با خشونت-
های ذیل مواجه است :خشونت سياسی ،خشونت دینی .خشونت سياسی در مواردی همچون :بازداشت،
اتهام به جنون ،زندان و شکنجه ،نم ود یافته است .اما این امور مانع از مبارزه روشنفکران عليه خشونت
نشده است .انواع خشونت دینی مشتمل است بر :تعقيب ،ارسال نامههای خشونت آميز ،ترور ،هشدار و
ایجاد احساس ناامنی .واکنش روشنفکران در مواجهه با خشونت متفاوت است که بيانگر اختالف
ایدئولوژیکی ایشان است :تعهد به وظيفه خود ،فرصتطلبی ،بیطرفی و سکوت و یا مهاجرت .خشونت
نيز در فضای رمان ،زبان ،حافظه شخصيتها ،رؤیاها و رسانهها متجلی شده است.
کلیدواژهها :رمان الجزائر ،واسينی أعرج ،ذاكرة املاء ،خشونت ،روشنفکر.

*  -استادیار دانشگاه پيام نور ،ایران( .نویسندة مسؤول) ایميلE.naderi@pnu.ac.ir :
**

 -مربی جامعة المصطفى العالمية ،ایران.
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Abstract
Due to the political, religious and social factors in the post-colonial period,
Algeria witnessed a violence which claimed the lives of thousands of
Algerians. The academics and intellectuals were among the victims who
were most frequently targeted by this violence. This experience is reflected
in the literary works. They show this nation�stragic experience by
combining reality and imagination. This article is based on a study of the
phenomenon of violence and its manifestations in the intellectual and
dialogic discourse of the novel, the Memory of Water by Wasiny Laredj, the
contemporary Algerian novelist. In this study, the descriptive-analytical
method has been used. The result of the analysis indicates that the violence
brought up in this novel are of political, religious, sexual and types in a
colonialist context. The disparate reactions of intellectuals to violence is as
follows: commitment, opportunity, silence, neutrality or immigration. The
occurrence of violence can be noticed from the atmosphere of the novel, its
language, and the characters�
� me
mories, and dreams.
Keywords: Algerian novel, Intellectuals, Memory of Water, violence,
Wasiny Laredj,
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