التجربة الروائية عند عبد الملك مرتاض
رواية مرايا متشظية أنموذجا
د .خليفي سعيد
المركز الجامعي بغليزان
أصدر خمترب السرد العريب( )1جبامعة قسنطينة األعمال السردية الكاملة للدكتور
عبد املالك مرتاض يف أربع جملدات أنيقة ضمت أحد عشر عمال للكاتب ..هذا
العمل الضخم ،أعده وقدم له ووثقه وعلق عليه الدكتور يوسف وغليسي ،الذي
خص الكاتب بدراسة هامة تضمنها اجمللد األول ،وتناولت سرية عبد املالك مرتاض
الذاتية ،واليت مجعها من معرفته الشخصية له.
بعد السرية الوافية يقف وغليسي عند املنجز السردي املرتاضي ،على تعدد
أشكاله وتراكم نصوصه وثراء جتاربه ،الذي مل حيظ مبا هو جدير به من القراءة
والبحث ،وأرجع ذلك إىل أحكام غيابية مريبة ...أعدمت أعماال دون أن تقرأها
أصال ،وينبه وغليسي إىل أن مؤرخي األدب اجلزائري تغاضوا سهوا أو عمدا عن كون
عبد املالك مرتاض من مؤسسي الرواية اجلزائرية ،على اعتبار أنه كتب روايته األوىل
"دماء ودموع" يف ربيع  3691وروايته الثانية "نار ونور" يف صيف  3691فكان تارخييا
أول كاتب من جيل االستقالل يقبل على كتابة رواية بل روايتني اثنتني متتابعتني.
( -)1ينظر ،املوقع اإللكرتوين ،خمترب السرد
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مث يعرج بعد ذلك على الكفاءات السردية ملرتاض خارج السرود الرمسية،
حيث ،وبعد أن يقر بالتجربة الشعرية املتواضعة للكاتب ،يشري إىل تعدد مواهبه
السردية من الروايات العشر اليت كتبها إىل اجملموعة القصصية "هشيم الزمن" إىل
مسرحيتيه "نساء للبيع" و"زواج بال طالق" إىل سريته "احلفر يف جتاعيد
الذاكرة" يضاف إليها ما كتبه يف أدب الرحالت" :عائد من موسكو" ورحلته
اإلماراتية ،فضال عن كتابه حول السرية النبوية الذي يقول بشأنه الدكتور وغليسي:
"لقد قام الدكتور مرتاض حبدثنة التاريخ االسالمي ،وسردنته ،وشعرنة احلادثة
التارخيية".
ويكشف صاحب التقدمي إىل أن مرتاض تصرف يف األعمال حني قدمت له
حتضريا لطباعتها ،فصحح ونقح وحذف وزاد ،إىل درجة أنه مل حيتفظ من األعمال
األوىل سوى هبندستها البنائية وأحداثها وشخصياهتا ،وهو ما اعتربه وغليسي حتيينا
وترميما للرتاث السردي هلذا الكاتب ،ويف مقدمة الدراسة يالحق يوسف وغليسي
التطور السردي لعبد املالك مرتاض ،من البدايات راصدا مسار التحول ومسار
االنعطاف مث مسار العودة إىل الذات واالستثمار يف املوروث السردي القدمي منتهيا
إىل الكشف عن الثابت اللغوي يف املتحوالت السردية لكاتب عده من القالئل الذين
يعرفون من لغتهم.
وقد ضم اجمللد األول رباعية الدم والنار" :دماء ودموع"" ،نار ونور"" ،صوت
الكهف"" ،حيزية" .وقد اشرتكت هذه الروايات من حيث مضموهنا الذي تناول
حتديدا موضوع الثورة وتداعياهتا.
وضم اجمللد الثاين ثنائية اجلحيم" :مرايا متشظية" و"وادي الظالم" ،األوىل
صدرت سنة  ،9444أما الثانية فقد كانت سنة  ،9442وقد اشرتكتا يف كوهنما
يصنفان ضمن ما مسي برواية احملنة ،اليت تتخذ من املأساة الوطنية بؤرة سردها ،فمنها
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تتولد أسئلة متنها احلكائي ،ويف ضوئها تتشكل خمتلف عناصر سردها ،واستنادا إليها
تتحدد رؤى كتاهبا ومواقفهم من الذات ،يف عالئقها باآلخر والعامل ،وقد جسد هذا
النمط املستحدث يف خريطة الرواية العربية اجلزائرية عددا مهما من النصوص ،اختذ
من احملنة منطلقا ومدارا وحدثا بارزا(.)1
وحيوي اجمللد الثالث ثالثية اجلزائر" :امللحمة"" ،الطوفان" و"اخلالص" ،وتصور
جوانب متعددة من واقع اجملتمع اجلزائري يف خمتلف مراحله ،بطريقة فنية متميزة.
أما اجمللد الرابع فقد مسي بـ متفرقات سردية ،ويضم عملني روائيني  :األول،
"احلفر يف جتاعيد الذاكرة" ،وقد صدر سنة  9441عن دار هومة ،و 9441عن دار
الغرب ،وهو عبارة عن سرية ذاتية حيكي فيها املؤلف حياته بطريقة السرد املتعارف
عليها ضمن املعايري التقنية ،أما الثاين فهو رواية "اخلنازير" ،اليت صدرت سنة ،3692
ومثلت بداية التحول يف الكتابة اإلبداعية عند عبد امللك مرتاض ،حسب وسيين
لعرج يف كتابه اجتاهات الرواية العربية اجلزائرية قائال "أما الدكتور عبد املالك مرتاض
()2

فقد استطاع هذه املرة أن يتجاوز إىل حد بعيد بعضا من أخطائه القدمية نسبيا"
وتتمثل هذه األخطاء يف طريقة السرد املتبعة اليت غالبا ما كانت حتتفي بأساليب
التوظيف املباشر لألحداث الذي ينقل الواقع بكل أمانة وصدق ،إال أن رواية اخلنازير
كسرت هذه الرتابة حينما حاول الدكتور عبد امللك مرتاض "خلق طبائع فنية جديدة
 ...وجنح يف ذلك إىل حد بعيد( ،")3فقد حاولت هذه الرواية أن تكون إجنازا روائيا

( -)1ينظر ،بوشوشة بن مجعة ،جدلية الوطن/املنفى وذاكرة الرهانات اخلاسرة يف رواية شرفات البحر لواسيين
األعرج جملة عمان ،تصدر عن عمان الكربى ،العدد  349كانون األول  ،9441ص .341
( -)2واسيين لعرج ،اجتاهات الرواية العربية يف اجلزائر ،املؤسسة الوطنية للكتاب ،اجلزائر ،3699 ،ص .341

(. -)3م.ن .ص.ن.
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ينضاف إىل اإلجنازات الفنية اجلزائرية األخرى ...ولعل هذا ما أعطى هلذا العمل نسغا
جديدا ملمارسة فن رواية جديدة شكال ومضمونا(.)1
إن هذا التحول الواضح يف طريقة الكتابة الروائية لدى عبد امللك مرتاض،
جتسد بشكل الفت لالنتباه بداية من هذه الرواية" ،اخلنازير" ،مث جتلى وأصبح حقيقة
ال ميكن التغاضي عنها يف رواية "صوت الكهف" ،اليت حققت روح الرواية اجلديدة
وأسسها بكل املعايري ،وقد كانت البداية احلقيقية ملرحلة النضج الفين عنده ألهنا "نتاج
لرؤيته بضرورة التجديد والتمرد على مبادئ النمطية املباشرة والواقعية الفجة وكانت
وثيقة الصلة بتقنيات الرواية اجلديدة الفرنسية وإجنازاهتا النظرية"( ،)2وقد سارت رواية
"مرايا متشظية" ضمن هذا املنحى ،مبا تضمنته من خصوصيات البناء السردي
اجلديد.
وقد كان هذا اجلهد الذي قام به خمترب السرد العريب جبامعة قسنطينة مبثابة
مشروع جديد يسعى إىل وضع املتون السردية اجلزائرية يف متناول الباحثني تيسريا
للوصول إليها ،وذلك بنشر األعمال الكاملة ألساطني السرد اجلزائري ،والروائي
اجلزائري الدكتور عبد امللك مرتاض أحد هؤالء األساطني الذين سجلوا حضورهم يف
جمال الكتابة الروائية العربية يف اجلزائر.

( -)1ينظر ،م.ن .ص .346 – 349
( -)2حسني مخري ،مسيائية اخلطاب الروائي ،جتليات احلداثة ،جملة علمية حمكمة يصدرها معهد اللغة العربية
وآداهبا ،جامعة وهران ،العدد  ،1وهران ،اجلزائر،

ص .312
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المشكالت السردية في رواية "مرايا متشظية":
مثلت هذه الرواية وثيقة تارخيية لفرتة حامسة من تاريخ اجلزائر ،اليت شكلت
نقطة حتول حقيقية ،وهذا ال يعين البتة أن الرواية من النصوص التارخيية التسجيلية،
ألن عبد امللك مرتاض نظر إىل القضية بعني املبدع ،وليس بعني املؤرخ ،فكانت رؤيته
فنية لقضية وطنية ،أثارت اهتمامه ،وشدت انتباهه ،وشغلت تفكريه ،فتأثر هبا مث أعاد
صياغتها يف قالب فين ثري ،غين بالداللة العميقة .وميكن أن نسجل بعض
املالحظات حول هذه الرواية ،نوجزها فيما يأيت :
 .3تتميز رواية مرايا "متشظية" باتساع عاملها الفين ،وغناها بأشكال السرد
احلكائي ،وخاصة الشعيب واألساطريي ،ومن جهة أخرى ،فهي متأثرة باإلجنازات
الروائية اجلديدة ،وذلك من خالل مزاوجتها بني أسس النمطني معا ،إال أهنا اتسمت
أ كثر مبالمح السرد اجلديدة اليت تتجاوز خصائص اخلطاب الروائي التقليدي ومميزاته،
الذي تسري فيه األحداث وفق خطية الزمن وجغرافية األمكنة ،وتؤدي فيه اللغة وظيفة
التبليغ عن هذه األحداث وحتركات الشخصيات الواقعية.
 .9الشخصيات يف هذه الرواية تتماشى مع طبيعة القضية اليت متثل عمود املنت
احلكائي وأساسه ،وهي تصور الواقع املتناقض الذي ميتاز بالغموض والضبابية ،ومن مث
كان ال بد من افتعال شخصيات ورقية ال متت إىل الواقع الفيزيقي بصلة ،لتستطيع
أن تستوعب ذلك الزخم احلدثي الرهيب ،وتكون أقرب إىل ذلك الواقع الغامض،
ولعل هذا ما دفع بالكاتب إىل توظيف الشخصيات األسطورية ذات القابلية لفعل
اخلوارق ،ألن ما كان حيدث يف تلك الفرتة يف أرض الواقع ،أقرب ما يكون إىل اخليال
منه إىل احلقيقة ،ومن هذه الشخصيات نذكر العفريت جرجريس الذي محل بذور
الشر والفساد إىل الروايب السبع اليت كانت آمنة مطمئنة" إىل أن جاءهم عفريت من
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اجلن .مارد جبار .يشبه اجلبل الوحشي .يقال له جرجريس اجلبار  ...ليفسد فيها
ويسفك دماء دناصريها.)1("...
 .1موضوع "مرايا متشظية" ،ميثل حالة الذات اجلزائرية املتشتتة جراء الضياع
وفقدان اهلوية ،مبا يفرضه ذلك الواقع املتأزم ،ولذلك فال نظفر حبدث بارز واضح
املعامل واألبعاد ،ولكننا نسجل تداخال لألحداث واملواقف املتباينة "مل أعد أدري من
أنتم ...وال أنتم تدرون من أنا .بتنا ال أحد يعرف اآلخر ...حنن بدون هوية .حنن
الضياع ...أنا أعرف أنكم ال تعرفون أنفسكم .وأنتم تعرفون أين ال أعرف .أنا أيضا.
فال أنتم تعرفون ما أعرف .وال أنا عارف ما تعرفون ،.)2("...األمر الذي أدى
بالكاتب إىل توخي احلدث األسطوري ،بفضل خصوصيته اخليالية ذات املرونة
والطواعية ،للتعاطي مع أحداث هذا الواقع املرير ،مما سجل خطابا سرديا متعدد
الداللة بتعدد القراءات وجتددها.
 .1ولعل ما يلفت االنتباه أن الزمن واملكان ،اتسما بالضبابية واإلطالق،
حيث قام املبدع بإلغاء احلدود املؤطرة للمكان ،كما أنه قام بإلغاء واقعية وتارخيية
وخطية الزمن ،فلم يصرح باملكان الذي جرت فيه األحداث ،وال عن الفرتة الزمنية
اليت يعنيها يف هذه الرواية ،فقد كان للمكان دور فعال وإجيايب كونه عنصرا حمركا
لألحداث وأداة فنية ناجحة يف عالقته الوطيدة مع الشخصيات بفعل وطأته عليها
إما إجيابا أو سلبا ،أما الزمن فقد اتسم بالتذبذب والتشويش ،وذلك متاشيا مع ما
يقتضيه نظام السرد املتبع يف الرواية ،الذي يبىن على تداخل األحداث وعدم ترتيبها،
باإلضافة إىل ورقية الشخصيات ،والتضئيل من شأهنا" ،وإنك كنت .وإنك لكائن.

( -)1عبد امللك مرتاض ،مرايا متشظية( ،رواية) ،دار هومة للطباعة والنشر والتوزيع ،اجلزائر ،9444 ،ص.12
( -)2الرواية ،ص .13
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وإنك ستكون .وإنك يف احلقيقة مل تكن .ولن تكون .ولكنك مع ذلك كنت،)1("...
حيث شكل هذا التالعب باألزمنة حركية متميزة ،سامهت إىل حد كبري يف إضفاء
طابع فين خيدم اخلطاب السردي ،وينأى به إىل آفاق مجالية ،تتعدد فيها الداللة
وتتنوع.
 .2إن املشكالت السردية اليت ذكرناها قد حظيت بعناية الكاتب واهتمامه،
إال أهنا مل ترق إىل مستوى اللغة ،وال غرابة يف ذلك عندما يتعلق األمر بـ عبد امللك
مرتاض صاحب اللغة الراقية ،واألسلوب املتميز ،الذي جيمع بني الرتاث العريب
األصيل والذي حيمل يف أعماقه جذور األصالة ببالغتها وانزياحها ،...وبني التعبري
بلغة العصر ،ذات الكثافة والرمز ،...ولذلك كانت لغة الرواية بعيدة عن التقريرية
واملباشرة ،قريبة من اللغة الشعرية ذات الطابع الفين واجلمايل ،وذلك باستخدام
تقنيات السرد والوصف واحلوار ...باإلضافة إىل األبعاد السميائية للشخصيات
واألحداث واألماكن وتناصها ،مما فتح الرواية برمتها على تعدد القراءات وجتددها.
ولذلك ميكن القول بأن األعمال السردية لعبد املالك مرتاض عموما ،وهذا
النص الروائي خصوصا ،تتخذ من اللغة أداة عجيبة النشاط للعب الفين املستمر
باملفردة ،مما جيعلها تقع وسطا بني اجلديد اخلالص اجلدة ،والتقليدي احملض التقليدية.

( -)1الرواية ،ص.311
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