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 لرشيد بوجدرةPrintemps إطاللة على رواية

 عبد الوهاب شعالن.د.أ
جامعة سوق أهراس
امللخص
 من خالل فتحها على،يواصل رشيد بوجدرة يف روايته األخرية "ربيع" إغناء جتربته الروائية
 لذا نلحظ احتشاد أعالم الفكر العريب.آفاق رحبة من التاريخ والفلسفة واملعرفة اإلنسانية
 وحضور الصوفية املسلمني إىل جانب فالسفة العقالنية واإلحلاد يف،اإلسالمي والفكر الغريب
، وابن خلدون مع فرانسيس بيكون، وحيث يتقاطع السهروردي مع روزا لوكسمبورغ،أورواب
...واجلاحظ مع هومريويس
.وتطرح دراستنا – أتسيسا على ذلك – سؤال العالقة بني الرواية املثقفة وحدود النزعة الكونية
Résumé
Dans son nouveau roman
intitulé
"Printemps ",Rachid
Boudjedra ne cesse d’enrichir son expérience romanesque en
procédant a une ouverture sur d’autres pistes :l’Histoire ,la
philosophie et le savoir humain. On constate alors , une présence
remarquable des célèbres penseurs de l’islam et de l’occident , ou
se côtoient des soufis musulmans et des des philosophes du
rationalisme et athéisme en Europe et Se croisent Sohrawardi et
Rosa Luxembourg , Ibn Khaldoun et Francis Bacon, Jahiz et
Homère …
Sur cette base nous voulons pencher sur la question suivante :
quelles sont les limites de l’universalisme pour un roman
"intellectuel"?

89

2016 جملة رؤى فكرية – العدد الرابع – أوت

University of Souk Ahras - Université Mohamed Chérif Messaadia de Souk-Ahras
http://www.univ-soukahras.dz/en/publication/article/582

أ.د .عبد الوهاب شعالن

النص املثقف و أسئلة الكونية إطاللة على رواية  Printempsلرشيد بوجدرة

هل ميكن للمعرفة املتبحرة  Eruditionأن تصنع الرواية؟ ذلك هو اإلشكال احملوري
الذي من خالله نروم معاشرة  )1(printempsآخر أعمال رشيد بوجدرة الذي ظل
يبهران يف كل مرة بعوامله الروائية اليت حتتشد فيها املعارف والثقافات ،وتتداخل فيها النصوص
واملرجعيات الرتاثية واحلداثية ،العربية والغربية واإلنسانية ،بصورة جتعل النص عصيّا ،متأبيّا،
مجوحا ،صعب القياد ،السيما مع هذه اللغة النافرة ،اهلادرة ،املندفعة مثل السيل اجلارف.
إذن ،هل ينتهي الركام الثقايف إىل أتثيث ديكوري يغطي اخلسارات األدبية الفادحة على
مستوى البناء واملعمار السردي وخاصة قول الشرط اإلنساين La condition
 humaineبوصفه سر الرواية وجوهرها ،أم أنه يسهم بعمق يف أتسيس كل ذلك؟ وهل
يبين التبحر أثرا أدبيا  un chefs d’œuvreابلضرورة؟
خروقات االديولوجيا العمياء:
جيوس بوجدرة خالل عوامل ذاتية دفينة أثرية عنده ،حيضر فيها اإلنسان املأزوم يف جمتمع
الضبط واالعتقال حيث تتحول املؤسسات والقيم االجتماعية إىل آلة جهنمية للرقابة والقهر
كما يقول ميشال فوكو  M . Foucaultعن اجلنون والسجن واملرض والعيادة يف جمتمع
االستغالل الرأمسايل الذي حتولت فيه قيم احلداثة إىل أوهام وأغالل.
حيضر عند بوجدرة الكائن  -وليس البطل  -املعذب ،املقهور على مستوى العالقات
االجتماعية ،فريسة اهلواجس والصراعات النفسية شأن ثلج  Teldjالصوت املهيم ــن يف
la
 ،printempsفتـ ـ ــاة يف الثالثينيـ ـ ـ ـ ــات ،أستاذة أدب احلـ ـ ــبérotique
 literatureعند العرب يف جامعة اجلزائر ،قضت سنتني يف الصني يف تدريس اللغة
واحلضارة العربيتني يف جامعة شنغهاي ،وانتهى هبا األمر إىل عشق عارم للثقافة الصينية وهيام
مل تتحرر منه ،وهي فوق كل ذلك بطلة رايضية يف  400مرت.
تراكم ثلج اهنياراهتا الوجودية واالجتماعية عرب صدمات الطفولة ،وتتعمق أكثر يف فرتة
التسعينيات عندما تبصر أمها تذبح ويقطع رأسها أمام عيادة ديبوسي  Debussyوسط
اجلزائر حيث كانت تعمل قابلة منذ ذلك احلدث املرعب حولت ثلج أفقها حنو والدها
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سليــم ،أستاذ الرايضيات وفلسفة العلوم يف اجلامعة ،والعامل اإلستيمولوجي املولع ابلبحث يف
اتريخ العلوم عند العرب يف عصر احلضارة اإلسالمية الذهيب ،املأخوذ ابكتشافات العامل
الفلكي والرايضي ألوغ بيك  Ouloug Begاملتنقل بني مسرقند وطشقند وخبارى يف
أوزيكستان ،على خطى هذا العامل ،ملقيا احملاضرات ومسهما يف الندوات بدافع من هذه
الرغبة اإلبستيمولوجية اجلاحمة ،ولكن أيضا من أجل نسيان حماولة اغتصاب ثلج ومقتل زوجته
الوحشي واغتيال احمللل النفساين حمفوظ بوسبسي ( - Printempsص.) 49 – 48
عرب هذه املصائر الرتاجيدية ،وهذا التحول حنو املعرفة بوحي من األب ،تغرق ثلج يف
أتمالت عميقة عن حالة العامل الفوضوية  l’état chaotique du mondeوحروبه
املدمرة اليت طالت القرن العشرين وما اجنر عنها من مآس ،يرتاءى هلا العامل العريب يف انكساراته
وتصدعاته التارخيية من اللحظة الكولونيالية املربكة إىل وهم الدولة الوطنية وصوال إىل سراب
الثورة أو الربيع العريب.
تقدم الرواية ما يشبه البيان  Manifesteعن أطروحة املؤامرة  complotاليت
حركت هذه االنتفاضات الشعبية ،فعرب تصرحيات مباشرة من قبل ثلج أوسيلم تنساب
االيديولوجيا الصارخة واملوقف السياسي الذي ال يشكل على أحد .يكفي أن تصرخ ثلج يف
وجه أصدقائها «ما هذه القضية التونسية أيها األصدقاء؟ ...ما هذه القضية ؟ أليست مؤامرة
أكتوبر  1988يف اجلزائر؟  Printemps( »...ص . )44وتبلغ املواجهة أوجهها يف هذه
العبارةCette merde de révolution :
تقاوم الرواية هذه اللحظة التارخيية دون مواربة أو ختف أو أي شكل من أشكال التسرت
االستعاري و اجملازي ،تطلقها حقيقة قوية هادرة وليس جيشا من االستعارات كما يقول نيتشه
عن احلقيقة .حنن إذن أمام إدانة ال غبار عليها هلذا الربيع الذي بدا -وفق املوقف السائد يف
النص – خاليا من قيم الثورة و تقاليدها عرب التاريخ ،فالثورة  -دائما حسب هذا املنظور-
هي وعي سياسي مجعي مؤمل Une conscience politique douloureuse
حيث ال أثر لذلك يف هذه احلركة العفوية اليت وقودها صبية ينقادون دون تبصر لينتهوا ضحية
القوى املرتبصة من اإلسالميني والنظام ما بعد الليربايل  Ultra- libéralالقدمي ،تنقاد
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اجلموع الشعبية هادرة ،عمياء ،متعثرة حنو حتفها التارخيي ،متاما كما أطلق عليهم لويس
فرديناند سلني  Printemps(. salauds de pauvres :L. F. célineص
.(106

منذ ذلك العنوان املاكر  ،Printempsال تكف الرواية عن الصهيل يف وجه هذا
املشـروع – املؤامرة متدثرة بلبوس ماركسية أورثوذكسية ،ترى أن غياب الوعي الطبقي والربانمج
السياسي الواضح واألفق االقتصادي ،كل ذلك دليل على حركة عمياء خارج منطق التاريخ
وتناقضاته ،مصريها التالشي والسقوط احلتمي.
تنساب اإليديولوجيا حمدثة تصدعات وارتباكات عنيفة يف هذا النص على الرغم من
مقاطعه الكثرية اليت تتربج فيها شعرية ابذخة ،تطاول أعنان السماء ،بلغة متأنقة وفاتنة .ولكن
اإليديولوجيا دائما بال بصرية ،تقتحم املتخيل يف أشكال يعسر تالفيها .وها هو بوجذرة نفسه
يتوجس منها « :إنين أخشى دائما أن تنزلق حنو النص الروائي ،ميكننا أن نقول ذلك بطريقة
ايديولوجية واترخيية ،ولكن ذاك ليس مهميت ،إنه عمل املؤرخني ،تنحصر زاوية نظري يف
االنفعال واحلدس ،ومهما كانت طبيعة احلدث جيب أن نغطيه بشيء من الشعرية يف
الرواية»( )2كي ال تستحيل ضراب من البيان أو املرافعة .

هل عجزت الشعرية املتعالية عن كبح مجاح االيديولوجيا املتمردة أم أن منطق الرواية
يقتضي – بني احلني واآلخر – أن جنهر آبرائنا و مواقفتا ونصدع هبا من منطلق أن من كان
عنده ما يقول فليكتب نثرا ومن مل يكن عنده ما يقول فليكتب شعرا كما قال غوته ،أو أن
الشعراء هم قوم يرتفعون عن اللغة أن تكون نفعية ،إهنم ال يستخدمون اللغة بل خيدموهنا يف
نظر سارتر ،فيما يتحمل اخلطاب النثري والروائي خصوصا أعباء التواصل و اإلفهام وفق مقولة
اجلاحظ .هذه مسألة مزمنة وشائكة ،وأي روائي يستطيع أن يفلت من عقاهلا؟
وإذن ،هل حنن أمام العائق احملوري يف العمل الروائي أمام كل نزعة تروم الكونية وتتوق إىل
اإلطالل على مرافئ العاملية ؟
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املتبحر Erudition
الرواية و مآزق الفكر ّ

يرمي بنا بوجدرة يف أعماق حبار ال ضفاف هلا من املعرفة والفلسفة والتاريخ واحلضارة،

حمربا عمال روائيا مستعصيا عن قراء تعوزهم العدة الثقافية الغنية ،وال عجب فقد عودان هذا
املستفزة املؤسسة على جناح الفضيحة واليت هتز األركان و تثري اجلدل
الضرب من الكتابة «
ّ
....كتابة مبنية على مبدأ اجلمع بني املتعدد و املتنافر » ( .)3وعليه حتضر الثقافة اإلسالمية

بكل غناها إىل جنب الثقافات العاملية برموزها ونصوصها ،يتخلل كل ذلك حمطات هامة من
اتريخ اجلزائر يف جوانبه الالمقولة والالمفكر فيها  Le non dit et l’impenséبتعبري
أركون ،منظورا إليها بعيون الروائي املاكرة.
مناوشات روائية لتاريخ الطمس و العمى الرمزي:

يؤرق اتريخ اجلزائر ثلج ووالدها كما يؤرق بوجدرة ،فعرب أتمالت و حوارات طويلة
تستحضر رموز هذا التاريخ يف صورها اإلشكالية ،فمن أندريه ماندوز

A.Mandouzeأستاذ الثقافة الالتينية يف جامعة اجلزائر ،عاشق القديس أغسطيـ ـ ـ ـ ـ ــن
، Saint Augustinاملنقب يف آاثره ،املناضل اليساري – الكاثوليكي -الذي ساند

بشجاعة والتزام فكري متبصر املقاومة اجلزائرية ،إىل املونسينيور ديفال Duval
 Monsligneurأسقف اجلزائر ،صاحب النزعة اإلنسانية العالية ،وااللتزام التارخيي
الواضح جتاه قضااي املضطهدين يف العامل ،وموقفه الشجاع من الثورة اجلزائرية يبدو أنه قد أعاد
التوازن لتاريخ الكنيسة الكاثوليكية املعاضد للحركة الكولونيالية.
وختصص صفحات كثرية ملوريس أودين  M .Audinأستاذ الرايضيات الالمع يف يف جامعة
اجلزائر ،عضو احلزب الشيوعي املتعاطف مع جبهة التحرير منذ Printemps( "1955
ص  ،) 196الذي قضت عليه القوات الفرنسية دون أن تظهر جثته إىل حد اآلن ومل يتجاوز
سن اخلامسة والعشرين ،قتل غدرا وبوحشية اندرة كما قتل من قبله شهيد االشراق الصويف
شهاب الدين السهروردي ويف مثل سنه (يف حني يرى عبد الرمحن بدوي أنه قتل يف السادسة
والثالثني أو الثامنة والثالثني كما ورد يف :شخصيات قلقة يف اإلسالم) .وليس ما جيمع بينهما
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هو النهاية الرتاجيدية لكليهما ،ولكن أكثر من ذلك هذا االلتزام الفكري وجرأة التخندق يف
صف احلق مث روح التصاحل بني الشرق والغرب بني أجنحة اإلنسانية ،كان أودين فرنسيا
مناهضا لفرنسا الكولونيالية ،منخرطا يف حركة حترير شعب مضطهد ال يقامسه سوى جوع
اإلنسان للحق واحلرية ،وكان السهروردي «أول من رفا أبانمله العارفة وخيوط أفكاره النورانية
ثوب الفلسفة والءم شقيها فجمع املرياثني الفلسفيني القدميني املختلفني شرقا وغراب يف حجر
اإلسالم»( .)4
ويطل فرانز فانون  F. Fanonاملنظر املتميز لسيكولوجيا اإلنسان املستعمــر
 ،Coloniséالذي واجه بشجاعة معرفية اندرة مدرسة اجلزائر  Ecole d’Algerيف
التحليل النفسي بوصفها مدرسة تكرس املتطور الكولونيايل للفرد القابل بطبيعته للخضوع
والعبودية الطوعية  ،La servitude volentaireلقد «اثر على الطرق املستعملة إىل
ذلك احلني مع املرضى :فقد ظل أغلب األطباء أوفياء للممارسات القمعية اليت أداهنا التيار
التجديدي» ( )5الذي كان فانون أحد دعاته يف فرنسا.
جتوس الرواية خالل بعض الشخصيات اإلشكالية اليت ال تزال تثري اجلدل إل يومنا هذا
مثل األمري عبد القادر وألبري كامي ،ومها الشخصيتان األكثر حضورا على مستوى الكتابة
التارخيية والروائية يف اجلزائر (.)6

حيضر األمري عبد القادر يف صوره املتنازع فيها ،موزعا بني منظور التعايل والتقديس من

انحية والتشكيك والريبة يف ألشخصيته واملواقف من انحية أخرى .فاجلد سيدي حسان –
مثال – يظهر ميال شديدا لألمري ولكنه أيخذ عليه سذاجته السياسية إزاء اجلنرال بيجو
 Bugeaudاحملنك ،إنه مل يتقبل كيف أمضى األمري معاهدة التافنة سنة  ،1848بيد أنه
يلتمس له العذر يف كرب السن و عدم احتمال مآسي احلرب والتدمري واملعاانة اليت طالت
األهايل.
وتبقى هذه الشخصية كثرية االلتباس شديدة الغموض ،خمتلفا فيها ،تقاطعت فيها احلقائق
واألوهام بصورة ال ميكن الفصل بينهما.األمري املقاوم ،املهادن ،املستسلم ،املاسوين ،مؤسس
الدولة اجلزائرية ،املعجب جبنراالت فرنسا ،الصويف ،الشاعر ،االنساين النزعة ...إىل غري ذلك
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من األوصاف ،حيث جتد كل صفة نقيضها يف ذاته ،كما قال روالن ابرت R. Barthes
عن نفسه يف أول درس له ابلكوليج دوفرانس College de France
إن صورة األمري عبد القادر  -وهو يف عز املقاومة ضد الفرنسيني -يتبادل معهم الرسائل
وخطاابت الود واإلعجاب ،قد أسالت كثريا من حرب املؤرخني والروائني ،ففي رسالة إىل
مونسنيور ابقي  Monseigneur pavyالذي يكن له إعجااب شديدا يقول األمري« :لقد
تلقيت رسالتك البليغة وكتابك الالمع ،وإن ما قمنا به إزاء املسيحيني ،كان جيب أن نقوم به
من ابب الوفاء لإلميان اإلسالمي واحرتام حقوق اإلنسانية ،ذلك أن كل املخلوقات هي عائلة
هللا ،وأكثرهم حمبة عند هللا هم األكثر نفعا لعائلته ،وإن كل األداين اليت جاء هبا األنبياء منذ
آدم إىل غاية حممد تقوم على مبدأين اثنني :إجالل هللا العلي والتعاطف مع خليقته» (.)7
هذه الروح اإلنسانية العالية ،وهذا األفق الواسع من التعاطف واحلوار والتواصل بني بين البشر
اليت استقاها من أستاذه ابن عريب الذي يقول أال دين له إال دين احلب:
أدين بدين احلب أىن توجهت ركائبه فاحلب ديين و إمياين
هذه الروح املتفتحة احلرة جعلت البعض يتحدث عن آاثر ثقافة ماسونية les francs
 maconsوحتولت مادة لإلاثرة أكثر منها للتحقيق التارخيي النزيه.
والشخصــية اإلشــكالية األخــرى هــي ألبــري كــامي  .A. Camusحضــور عــابر – ال
حمالـة -يف الروايـة ولكنـه عميـق الداللـة :يسـجل سـيلم ابنتـه ثلـج يف اندي بلكـور الرايضـي الــذي
يكــن لــه حبــا ووفــاء شــديدين ،ويقضــي ســيلم أوقــاات طويلــة يف مقهــى مناصــري النــادي املقابــل
للمبىن الذي كان يسـكنه ألبـري كـامي مـع أسـرته ،فكـامي نفسـه كـان رايضـيا ومـن أنصـار النـادي
يف فرتة األربعينيات .يقف سيلم متوجها إىل النيابة خماطبا طيف كامي« :اي لألسف ،إنـين هنـا،
كـ ـ ـ ـ ــان ميكـ ـ ـ ـ ــن أن يكـ ـ ـ ـ ــون لـ ـ ـ ـ ــه مصـ ـ ـ ـ ــري جزائـ ـ ـ ـ ــري حقيقـ ـ ـ ـ ــي ...اي لألسـ ـ ـ ـ ــف ،إنـ ـ ـ ـ ــه كـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاتب
كبي ـ ـ ـ ـ ـ ــر»( PrintempsصDommage, çuila , il aurait pu )262
avoir un vrai destin algerien…. dommage ,quel grand
écrivain…..
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صرخة مثقف جزائري إزاء هذه الشخصية اليت ما فتئت تتسرت وتتخفى ويلفها الغموض
الشديد ،ال سيما فيما يتصل مبواقفها جتاها الثورة واالستقالل الوطين.
كان كامي مناصرا شديدا جلزائر صنعها خمياله  ،Son Algérieاختزهلا يف العدالة
االجتماعية ومناهضة كافة أشكال القهر والتمييز والتعذيب وإاتحة احلقوق واحلرايت ،وميكن
أن يتحقق ذلك عرب هدنة ( Trêveلنتذكر نداءه الشهري هلذه اهلدنة سنة  1956املعروف
ب)Appelaune trevecivile :أو جملس نيايب يضمن حق املنتخبني األهايل ،أو
حىت يف إطار فيدرالية أو غريها من أشكال التنظيم السياسي الذي يبقي اجلزائر حتت السلطة
الفرنسية .وابختصار مل يكن كامي أبدا مؤمنا ابالستقالل الذي كان ميثل لديه حلما متليه
العاطفة وليس العق ،أما الثورة ،فهي عنف أعمى ضحيته األبرايء ،وميكن أن تكون أمه
الضحية األوىل .وكان واضحا يف خطاب تسلمه جائزة نوبل« :إنين أومن ابلعدالة ،ولكنين
سأدافع عن أمي قبل العدالة » (8)Je crois à la justice, mais je
défendrais ma mere avant la justice.
ظل كامي متشبثا بتصور خاص للجزائر منزوعة اجلذور عرفت والدهتا مع مشروع
االستيطان ،وبدا ذلك واضحا بشكل خاص يف رواية الغريب  . L’etrangerيقتل
مريسو  Meursaultالعريب الذي ال اسم له وال هوية وال اتريخ وال ذاكرة  .ويعلن
بوجذرة صراحة موقفه من كامي أبنه ليس جزائراي ،وأن هناك مراسالت بينه وبني الشاعر
روين شار  ،René Charيظهر فيها كالمها حقدا دفينا للجزائر وخوفا شديدا من
االستقـ ـ ـ ــالل (.)9

اتريخ املقاومة واالستسالم ،اتريخ التناقض والطمس ،اتريخ العمى الرمزي بعبارة ابرت،

حيث األسئلة املعلقة والشكوك واهلواجس والتأويالت على شاكلة« ملاذا قتلت املقاومة 300
من سكان ملوزة يف ماي  1957؟ ملاذا قتل العقيد عمريوش عددا من املثقفني من ذوي
املستوى العايل؟ ملاذا آتمر بوصوف ضد رفيقه يف السالح عبان رمضان بتواطؤ مع كرمي
بلقاسم؟ (10) »...وغريها من األسئلة املربكة من اتريخ الطمس والتسرت.
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وقفات على ضفاف الثقافة اإلسالمية:
وإذا غادران اتريخ اجلزائر املرتبك ،وميمنا شطران وجهة الثقافة اإلسالمية ،فإننا جند أنفسنا
أمام سواحل وضفاف بعيدة ومرتامية ،السيما إذا علمنا ولع بوجدرة هبذه الثقافة وعشقه
الشديد للغة العربية ( ،)11فبدءا بثلج نفسها اليت أعدت أطروحة دكتوراه عن بشار بن برد
أحد أهم شعراء الرفض يف اتريخ الشعر العريب ،وتلقت بسبب ذلك رسائل هتديد من قبل
اإلسالميني ،إىل والدها سيلم العامل اإلبستيمولوجي املهتم بتاريخ العلوم عند العرب ،املعجب
أبولوغ بيك  Ouleg Begالعلم الفلكي والفيزايئي الذي أنشأ بني  1424و 1429أكرب
مرصد للنجوم طوله  60م حمددا املعلومات عن  1018جنما ،متمما بذلك أعمال بطليموس
( Printempsص ،)32ولكنه – كغريه من قادة الفكر -مل يسلم من مطاردة الفقهاء
األرثوذكسيني وحراس الشريعة املوجودين يف كل عصر ويف كل احلضارات ،فقد انتهى به األمر
إىل قتله بوحشية بتدبري من ابنه يف خضم صراع سياسـي ،قبل سقوط غرانطة خبمسني عام ـ ـ ـ ــا

( ،) 1442ومنه تبدأ رحلة العامل اإلسالمي حنو السقوط واالحنطاط احلضاري .كان أولوغ
بيك حبسب ما ورد يف الرواية – يقول »:إن األداين تتبخر مثل البخـ ــار واملمالك تنقرض،
ولكن أعمال وأحباث العلماء تظل خال ـ ـ ـ ـ ــدة» ( Printempsص.)33

يتأمل سيلم اتريخ العامل اإلسالمي ،مطال على حمنة هذا الفلكي ومصريه الرتاجيدي املنذر

بقرون طويلة من القهر واجلهل وسيادة الفكر األسطوري ومطاردة العقل والفلسفة والتفكري
احلر ،كل ذلك بعد سقوط غرانطة  ،1492لتنغلق الدائرة مع تنامي تيارات الفكر الدوغمائي
الذي أجهز على ما تبقى من العقل واحلداثة والتنوير ،واملثال الواضح يف ذلك هو الوهابية،
حيث تبلغ مقاومة التجديد والتعلق ابلرسوم واألشكال والنزعة اجلربية واالنغالق الفقهي
وحماربة التأويل مبلغا ال نظري له يف اتريخ اإلسالم.
وإذ حتضر املعرفة املتبحرة وجتوس خالل النص ،متسللة إىل ثناايه ،فإهنا تفعل ما تفعله
اإليديولوجيا ،بل تتحول نفسها إىل آلة إيديولوجية تسهم يف الفرز ،والتصريح ابملواقف
والتخندق الفكري والسياسي ،حيث حيدث اخلطاب صراعا بني قطيب احلداثة والنكوص،
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منتصرا بشكل واضح لألول ،معليا صوته مقواي حضوره ،وبذلك يوشك النص عرب هذا احلشد
املعريف أن يفقد أحد أهم ركائز الرواية وهي احلوارية  Dialogismeمبفهوم ميخائيل
ابختني ،حيث تظل أصوات النص حاضرة يف صراعها دون حسم.
صحيح أن بوجدرة ال يرى األصولية يف اإلسالم فحسب ،فهناك أيضا أصوليات بروتستانتية
وكاثولكية و يهودية و بوذية ،)12(...ولكن التصريح شيء وبناء العامل الروائي أبدوات الصراع
واحلوارية والدرامية مسألة أخرى ،ال جرم أن ذلك رهان ليس من السهل كسبه.

إننا نقول ذلك وحنن نرى األمساء والرموز والنصوص اليت تزاخم الرواية وختلق فيها رمادا
ثقافيا كما تقول كرستييفا  J.kreistivaتدور كلها يف فلك ما اتفق عليه أغلب املفكرين
والروائيني العرب من أهنا أقطاب احلداثة والعقالنية واألنوار يف مقابل ثقافة املاضوية،
واالجرتار ،وعليه جند ثلج حتاور أابها عن اخلوارزمي وعن ابن خلدون وفلسفة التارخيية املادية
( Printempsص ،)60معرجة على ابن رشد ،وثورة القرامطة اليت أسست مجهورية
شيوعية يف ختوم بغداد ودامت ما يقارب القرنني (Printempsص .)70وما أشد ولع
بوجدرة برموز الثورة واليسار يف التاريخ اإلسالمي ،وما أكثر تضميناته لذلك يف نصوصه «
مترد السندابد غرب فارس ودام سنتني ...مترد املقنع يف خراسان ودام عشر سنوات ...مترد
اببك ابلعراق ودام سبع سنوات ...مترد الزنج يف بالد مابني النهرين دام مخس عشرة سنة
...مترد القرامطة يف أرجاء االمرباطورية اإلسالمية ودام أربعمائة ومخسني سنة ،)13( »...دون
القفز على آابء اإلشراق حمي الدين ابن عريب والسهرودي ،بل حتضر نصوص بكاملها البن
بطوطة عن نساء الصني وللجاحظ عن احليوان ...كما تقع اإلشارة إىل الرموز املكانية مثل
تومبكتو إحدى أهم و أخطر احلواضر اإلسالمية يف بالد املغرب مبخطوطاهتا النفسية
ومكتباهتا العريقة وأعالمها الكثر يف كافة جماالت املعرفة ،واليت ما فتئت تتعرض للحرق
والنهب والغزو على مر العصور.
إن احتشاد الرموز واألعالم والنصوص واملعارف اإلسالمية ليس جديدا عند بوجدرة
ولكن  printempsجتاوزت كل أعماله يف هذا املضمار ،فإذا بنا أمام سفر موسوعي يف
منتهى الغزارة والغىن  «.أان و منذ بداييت أهبرت حبداثة النص القدمي ،بدءا ابلقرآن وكل الشعراء
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قبل اإلسالم وبعده ،حداثة الشعرية العربية ،مث حداثة الفالسفة املسلمني من ابن رشد ،وحىت
ابن خلدون املؤرخ » ()14كما صرح.
إطالالت على ثقافات عاملية:

يعاضد هذه الثقافة اإلسالمية الغنية حضور الفت للبعد اإلنساين والعاملي ،فثلج املنبهرة
ابحلضارة الصينية تقيم عالقة مع فتاة اسبانية هي نياف (نياف تعين الثلج ابللغة االسبانية،

لنالحظ الداللة) وهي ابنة مناضل إسباين الجئ يف اجلزائر بسبب مقاومته نظام فرانكو يف
بالده ،يعمل جراحا يف عيادة ديبوسي اليت ذحبت بقرهبا والدة ثلج .وبذكر إسبانيا ال يفوتنا
اإلشارة إىل عشقها الشديد للفيلسوف اليهودي األندلسي موسى بن ميمون
Maimounideوخباصة كتابه اخلطري "دليل احلائرين" Le guide des égares
 ،)15(et des perplexesومنه يطل النص على اتريخ احلوار اإلسالمي اليهودي،
مشريا إىل دور املسلمني يف محاية اليهود من النازية ،فمسجد ابريس كان أيوي ما يقارب
1732يهوداي بني  1944 – 1940يف الوقت الذي كان فيه اليهود يف اجلزائر يف تلك
الفرتة يتعرضون ألبشع أنواع القهر على يد األقدام السود املوالني للماريشال بيتان Petain
يف عهد حكومة فيشي «Vichyكانت ثلج حتب هذا السخاء ،وهذه الروح اإلنسانية
اإلسالمية » ( Printempsص.)140
تنهل ثلج من فتوحات الثقافة الغربية والعاملية ،مغتنية برصيدها القوي والعميق يف الثقافة
اإلسالمية ،فهي إذ ترتجم رواية "الصخب والعنف"  le bruit et la fureurلفولكنر،
تقع يف شراك الرسام الربيطاين فرانسيس بيكون (F. Baconغري العامل فرانسيس بيكون)
املعربة عن حاالت القلق والغثيان،
بسبب طبيعة لوحاته القائمة على التشوهات اجلسدية ّ

بيكون «رسام الشرط االنساين احلقيقي» ( Printempsص )114 -113كما تقول.
نقرأ روزا لوكمسمبورغ R. Luxembourgاملناضلة واملنظرة العمالية االملانية .وتعجب
مبقولتها :اهلدف ليس مهما ،وإمنا املهم احلركة ) (Printemps p. 248واضعة بذلك
أسس فلسفة الرباكسيس  Praxisاألثرية يف الفكر اليساري أو مبدأ احلركة والتغيري والتحول
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الذي دافع عنه الفيلسوف اليوانين هراقليطس  Heracliteحيث العال ـ ــم «قائم يف الصريورة
والتغري املوجود وحده وما الوجود الثابت إال وهم ،فكل يوجد يف عاملنا يف حالة تغري
دائم ،)16(»...أو ما عرب عنه هراقليطس نفسه يف مقولته الشهرية "إننا ال نسبح مرتني يف
النهر نفسه" ،فالنهر نفسه ولكن املاء يتجدد .وليس عجبا أن تكون افتتاحيه Printemps
مبقولة هراقليطس" :الناس اليقظني يسكنون العامل نفسه"
نعم كل هذه الرموز املستحضرة يف النص من الثقافة اإلسالمية أو الثقافات العاملية ممن ذكر أو

مل يذكر مثل هومريوس وبيكاسو Picassoودي الكروا  De La Croixوسيليني L.
 F. celineوكلود سيمون  ...C.Simonيسكنون العامل نفسه وإن تناءت هبم األقطار
وتباعدت األمصار وطالت األحقاب ،فبوصفهم مثقفني فإهنم يتقامسون املصائر املؤملة واألقدار
الغادرة ،حضروا كلهم يف وليمة Printemps
وسكنوا هذا البيت الروائي يف ضيافة بوجدرة ،يتعزى هبم عن حالة العامل الرتاجيدية.
وابلعودة إىل استحضار الغرب يف الرواية ،فإننا نلحظ غربني :غرب اهليمنة والتآمر كما
يقول فؤاد زكراي وغرب احلداثة واألنوار ،غرب حيركه ال وعي مجعي تتحكم فيه اهلواجس
واملخاوف واألبوية والعنصرية ،ينظر إىل الصني دائما بوحي من فكرة "اخلطر األصفر" Le
 ،peril jauneخيوض حرواب مدمرة إرضاء لنزواته الدفينة وأحكامه املسبقة املعششة يف ال
وعيه ،يدمر أجناسا وثقافات ويبيدها :إابدة اهلنود يف أمريكا وأسرتاليا ونيوزيالندا ...وحماوالت
اإلابدة يف إفريقيا ( Printempsص ،)149حروب خاسرة يف كوراي والفيتنام وكواب واجلزائر
والصني والصومال وأفغانستان ،غرف الغاز ومراكز االعتقال وماليني القتلى بني احلربني
العامليتني...حروب اتفهة كما قال رابليه  .F. Rabelaisيف هذا السياق تواجه ثلج
صديقتها االسبانية نياف ،متهمة إايها أبهنا ضحية عقدة استعمارية امربايلية ،وأهنا نتاج
اإليديولوجيا الغربية املكتفية بنفسها والواثقة من خطاها ( Printempsص .)171وأخريا

غرب اليقظني بتعبري هراقليطس.
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خامتة:

كان هاجسنا األول يف هذه القراءة العجلى أن نستجلي أثر املعرفة يف حياكة الرواية ،هل

العمل الروائي العظيم والعاملي هو ابلضرورة ينهل من مشارب ثقافية ويقدم وعيا ثقافيا متعددا
لقرائه ،أم أن التبحر  -على النقيض من ذاك  -هو عدو الرواية ،ابلنظر إىل أنه جيعلها حتيد
عن مسارها ويقطعها عن روحها اليت تتمثل يف الغوص يف الشرط اإلنساين ،وحييل الروائي إىل
كائن يستعرض التجارب واملعارف والقراءات دون نفاذ إىل روح الرواية.
وميكن أن خنلص إىل أن  Printempsمل تقو على مهادنة املعرفة املتبحرة واأليديولوجيا
العمياء ،فقد تسربتا إىل ثنااي النص ،حمدثتني شروخات عميقة فيه .ومهما كان املؤلف حذرا
على غرار قول بوجدرة نفسه« :أترك ماركسييت وشيوعييت جانبا ،وألتزم مببادئ اإلنسانية فقط،
أان كاتب ماركسي إنساين ومازلت مشبعا بثقافة عربية إسالمية أمازيغية ومنفتح على الثقافة
الغربية» ( )17فإن العمل ال يصمد أمام حقيقة املوقف املتسلط واالستعراض املعريف ،مما قلل
من حظوظ قول الشرط اإلنساين الذي هو جوهر اإلبداع الروائي ،وإن بقي هذا النص شعراي
ومتأنقا إىل حدود كبرية .ولكين على قناعة راسخة أن العاملية واإلنسانية تتحققان عندما حيضر
اإلنسان يف جوهره وليس يف أعراضه.
إن اإلحبار يف جماهل املعرفة قد يصنع عمال روائيا عظيما إذا مت اإلنصات بذكاء حلكمة الرواية،
ولكنه قد يستحيل معول تقويض .يف تعليقه على مسرحية "األيدي القذرة" لسارتر استحضر
عبد الرمحن بدوي مقولة ســان جوست " :Saint Justبنفس األحجار تستطيع أن تشيد
للحرية معبدا أو قربا" .وهي قوية الداللة يف هذا السياق.
اهلوامش:
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