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برادة  حممد  املغربي  والناقد  الروائي  ولد 
يف 14 مايو/ ايار 1938 بالعا�صمة املغربية 

الرباط.
�صافر اإىل م�صر للدرا�صة يف جامعة القاهرة, 
حيث نال فيها �صنة 1960 الإجازة يف الأدب 
العربي. ويف �صنة 1962 ح�صل على �صهادة 
الدرا�صات املعمقة يف الفل�صفة بجامعة حممد 
درجة  ن��ال  كما  الرباط  مدينة  يف  اخلام�س 
الفرن�صية  ال�صوربون  جامعة  من  دكتوراه 
بكلية  كاأ�صتاذ  حاليا  ي�صتغل   .1973 �صنة 

الآداب والعلوم الإن�صانية بالرباط.
بجريدة   1957 �صنة  ل��ه  ق�صة  اأول  ن�صرت 
العلم املغربية وكانت حتت عنوان »املعطف 
كتاب  احت���اد  تاأ�صي�س  يف  ���ص��ارك  ال��ب��ايل«. 
املوؤمتر  يف  ل��ه  رئ��ي�����ص��ا  وان��ت��خ��ب  امل��غ��رب 
 )1979( وال�����ص��اد���س   )1976( اخل��ام�����س 

وال�صابع )1981(.
كما  وال��رواي��ة,  الق�صة  ب��رادة  حممد  يكتب 
يكتب املقالة الأدبية والبحث النقدي, وله يف 
هذه املجالت جميعها العديد من الدرا�صات 
امل�صهد  الالفت يف  الأثر  ذات  الكتب  وبع�س 
ككتابه  العربي,  والنقدي  والأدب��ي  الثقايف 
النقدي  وكتابه  م��ن��دور  حممد  ح��ول  ال��ه��ام 

حول الرواية العربية.
لكتب  ال��رج��م��ات  بع�س  اأي�صا  ل��ه  ���ص��درت 
من  لكل  اأ�صا�صية,  ونظرية  ونقدية  اأدب��ي��ة 
رولن بارت وميخائيل باختني وجان جنيه 
لغريهم  ت��رج��م  كما  وغ��ريه��م,  ولوكليزيو 
العديد من الن�صو�س الأ�صا�صية يف جمالت 
الأدبية  ن�صو�صه  بع�س  عرفت  كم  خمتلفة, 
اأي�صا طريقها اإىل الرجمة اإىل بع�س اللغات 

الأجنبية.
ح�����ص��ل ع��ل��ى ج���ائ���زة امل���غ���رب ل��ل��ك��ت��اب, يف 
النقدي  كتابه  الأدبية, عن  الدرا�صات  �صنف 

»ف�صاءات روائية«.

محمد برادة
Mohammed Berrada
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يجمع حممد برادة بني جمالت خمتلفة 
)النقد, والق�صة الق�صرية, والرواية, 

والرجمة( تعك�س, يف جمملها, �صخ�صية 
مثقف كر�س حياته الأدبية والثقافية 

لر�صيخ قيم جمالية جديدة, وال�صعي اإىل 
حتديث بنيات املجتمع ودمقرطة موؤ�ص�صاته.

.لي�س حممد برادة من طينة املثقفني الذين 
تقوقعوا يف اأبراجهم العاجية ملعاينة ما 

يجري يف الواقع من عل اأو متر�صوا يف 
خنادقهم مدججني مب�صلمات اإيديولوجية 

متعالية, واإمنا هو من معدن من انخرط 
قلبا وقالبا يف خ�صم ال�صراع الإيديولوجي 

والثقايف لزرع بذور ثقافة جديدة ت�صعف 
على حتقيق جمتمع متحرر وعادل, وت�صعر 

الفرد مبواطنته واإن�صانيته وكرامته يف 

مناأى عن كل اأ�صكال ال�صيم والع�صف التي 
كبلت حريته, وكبحت قدراته على اخللق 

والإبداع.
ويكفي اأن ن�صتح�صر, من بني اأ�صياء كثرية, 

حمطات وم�صالك م�صيئة ت�صهد على ما 
ا�صطلع به حممد برادة من اأدوار ريادية 

وجهود م�صنية ل�صتنبات قيم حداثية يف 
الثقافة العربية, والدفاع عن قيمة احلرية 
وجدواها يف تقدم ال�صعوب ورقيها)]1[(.
اأ-انخرط حممد برادة , منذ حداثة �صنه, 

يف العمل ال�صيا�صي الن�صايل من اأجل 
تعزيز دور الدميقراطية يف حتديث 

البنيات الجتماعية والثقافية وتطورها, 
والدفاع عن اجلماهري العري�صة التواقة اإىل 

اخلال�س من براثن ال�صتغالل والت�صلط 

الطبقيني, ومنا�صرة الق�صايا العادلة 
يف املعمور, ويف مقدمتها حق ال�صعب 

الفل�صطيني يف ا�صرجاع اأرا�صية املغت�صبة 
واإقامة دولته امل�صتقلة.

ب-نه�س حممد برادة, برغم كرثة العراقيل 
وامل�صايقات, بدور كبري يف جعل اإحتاد 

كتاب املغرب منذ تاأ�صي�صه �صنة 1961 منربا 
جلميع الجتاهات الفكرية والإبداعية, 

وجمال ملمار�صة احلوار الدميقراطي ودعم 
الثقافة الوطنية. ولقد ا�صتطاع حممد برادة 

, خالل الفرة التي انتخب فيها رئي�صا 
لالإحتاد منذ 1976 اإىل 1983, اأن يحقق 

مكت�صبات كثرية كان لها دور كبري يف 
اإ�صماع �صوت املبدعني على تعدد م�صاربهم 

وتباينها, وتو�صيع اإ�صعاع الأدب املغربي 

على امل�صتوى العربي, وتر�صيخ ممار�صات 
ثقافية جديدة, و�صمان ا�صتقاللية الإحتاد 
دون حتيز لأية و�صاية حزبية اأو ر�صمية.

ج- بعد �صنوات من العمل ال�صيا�صي وكتابة 
مقالت وبحوث نقدية اأدرك حممد برادة 

اأن الرواية هي ال�صبيل الوحيد للتوغل 
يف ت�صاري�س الذات, وا�صتيعاب ما عا�صته 
من مغامرات وراكمته من جتارب. وهكذا 

مكنه التخييل الروائي من التمرد على اللغة 
املتخ�صبة ومواجهة خمتلف القيود واأ�صكال 

الرقابة, وبلور لديه قناعة " اللجوء اإىل 
حرية الكتابة الإبداعية" لتخاذ م�صافة مع 

الأحداث املعي�صة والتحليالت ال�صيا�صية 
اجلاهزة, وحماولة فهم �صراع الذات مع 

املجتمع لتحقيق التوازن املن�صود, والتقاط 

التجارب احلياتية التي تراكمت يف الذاكرة 
وامتزجت باخليال.

د-�صعى حممد برادة, �صحبة ثلة من املثقفني 
املتنورين, اإىل التب�صري باأدب وثقافة 

جديدين. ويف هذا ال�صدد, يعود اإليه الف�صل 
يف فتح منافذ على الغرب )وخا�صة الثقافة 

الفرن�صية( ملواكبة وا�صتيعاب حتولتها 
الكربى يف جمايل احلداثة الثقافية والنقد 

اجلديد, ويف حفز الكتاب العرب على ابتداع 
اأ�صكال اأدبية جديدة ت�صعفهم على التعبري 

عن ق�صايا م�صتحدثة, واإعادة النظر يف 
امل�صلمات واملطلقات والأحكام امل�صبقة.

ل ُيفهم الت�صور النقدي عند حممد برادة 
اإل يف عالقته بال�صياق الثقايف العام الذي 

حفزه على اتخاذ النقد و�صيلة ثقافية لإر�صاء 

دعامات الكتابة امل�صادة واأركان الثقافة 
احلداثية , واإ�صاعة قيم جمالية جديدة. 

و ما يثري يف جتربة حممد برادة النقدية 
هو غناها وتنوعها, وقدرتها على مواكبة 

الإ�صدارات العربية اجلديدة, وا�صتمرارها 
على الوترية نف�صها التي تت�صم بالعمق 

والن�صارة واجلدة. لقد ظل حممد برادة , 
ما ينيف على ثالثة عقود من الزمن, مثابرا 

على تتبع الإ�صدارات الإبداعية العربية 
ومواكبتها ونقدها للفت انتباه القراء اإىل 

ميزاتها الفنية. 
�صنلقي نظرة على عمليه النقديني)]2[( 

لأخذ فكرة جمملة عن جتربته النقدية يف 
تفاعلها وتالقحها مع ما هو الثقايف, وبيان 

اخللفيات املعرفية التي تتحكم فيها.
1- امل�صاحلة املمكنة بني النقد والروية:

�صبق للقراء املتخ�ص�صني اأن اطلعوا على 
املقالت والدرا�صات التي يحتويها كتاب 

اأ�صئلة الرواية اأ�صئلة النقد متفرقة يف اأهم 
املالحق واملجالت العربية خالل الفرة 

املراوحة بني �صنتي 1980 و 1993. و ما 
زاد من نكهتها وجدد ن�صغها هو جمعها يف 
ر مبقدمة تو�صح عالقة �صاحبه  كتاب ُم�صدَّ

بالرواية والنقد الروائي , وانخراطه يف 
زحمة الأ�صئلة امل�صروعة بحثا عن اإنتاج 
معرفة م�صعفة على بلورة هوية الثقافة 

ومتخيل املجتمع . وبحكم اهتمامه بالرواية 
كتابة ونقدا خالل �صنوات عديدة , كان من 

املمكن اأن ي�صدر اأكرث من موؤلف نقدي يودع 
فيه خرباته النقدية الرثة التي نهل من 

معينها الطلبة املتتلمذون له لإعداد اأبحاثهم 
ور�صائلهم اجلامعية . لكن لأ�صباب ومربرات 

متعددة , تاأتي يف مقدمتها ان�صغالته 
بالرجمة والتاأطري وال�صحافة , وحتمله 

م�صوؤوليات لدعم وتقوية املجتمع املدين , 
كان يوؤثر اأن يظل قارئا متتبعا لالإ�صدارات 

املتميزة , ويريث فيما ين�صره من نقد , 
مكتفيا بجعله منطلقا لدرو�صه اجلامعية 

حتى يت�صنى له من خالل ردود فعل الطلبة 
وم�صاركتهم اأن يتعمق يف التحليالت . وما 

ي�صرعي النتباه يف درا�صاته ومقالته اأنها 
تتوخى التوا�صل مع �صريحة وا�صعة من 

القراء املتخ�ص�صني حلفزهم اأكرث على قراءة 
الأعمال املنقودة , واإمتاعهم باأ�صئلة النقد 
التي تفتح املغاليق , وتك�صف عن اإمكانات 
تطويع الكتابة وت�صخريها خلدمة اأهداف 

حمددة , وت�صدر عن مدى الوعي باإنتاج 
معرفة ت�صعف على بلورة الهوية الثقافية , 
وتك�صف عن حتولت الن�س الأدبي. وتعد 
مبادرة جمع الدرا�صات يف كتاب متجان�س 

هامة من حيث اأنها تبني طريقة برادة يف 
�صهر وتذويب مناهج متعددة لإ�صاءة الن�س 

من زوايا وجوانب خمتلفة . ومبا اأن برادة 
راهن على قراء متعددين , فاإنه تق�صد عدم 

اإثقال درا�صاته بامل�صطلحات و ال�صت�صهادات 
, وذلك حتى تكون اللعبة ممتعة للطرفني 

معا , وم�صعفة على خلق تواطوؤ حقيقي 
بينهما كما لو كانا يف حفلة تنكرية .

وينق�صم الكتاب ق�صمني : اأحدهما يطرح 
بع�س الت�صاوؤلت والفرا�صات النظرية , 
وثانيهما يفرد لكل عينة من املنت الروائي 

حتليال �صموليا ير�صد اأهم مكوناته 
القاعدية �صكال وم�صمونا. خ�ص�س برادة 

الق�صم الأول لإثارة اأ�صئلة تهم عالقة 
الرواية بالنقد , والتعدد اللغوي بو�صفه 

مميزا لبع�س الروايات , واآفاق تطور 
الرواية العربية . وما يجمع بني خمتلف 
هذه الق�صايا هو زحزحة مفاهيم التقعيد 
واملعيارية والختزال الناجمة عن ح�صر 

الن�صو�س يف خانات التنظري ال�صتيتيقي 
لل�صكل التاريخي املُعْقلن , وفتح الطريق 

اأمام احتمالت اأخرى ل�صتك�صاف املجهول 
وابتداع اأ�صكال وطرائق جديدة متما�صية 

مع تغري منط العي�س وتبدل مفهوم 
الأدب . وقبل مبا�صرة الأ�صئلة الثالث , 
اأثار حممد برادة �صوؤال اخلانة الفارغة 

التي تبني اأن جن�س الرواية وجد قبل اأن 
يتحقق بقرون عدة, وملا ملئت مبا يالئمها 

اأ�صبحت الرواية هي ال�صكل/ ال�صوؤال 
الذي يتو�صل به الإن�صان يف مغامراته 

الالمتناهية بحثا عن التوازن املتوهم , 
وا�صتعادة القيم الأ�صيلة , والتالوؤم بني 
اأفعال الروح ومطالبها .ثم بني اأن عالقة 

الرواية بالنقد ملتب�صة و�صراعية , بحجة 
اأن النقد مل ي�صتطع اأن يتذرع بلغة وا�صفة 

قادرة على الإملام بخ�صو�صية الرواية , 

والقب�س على جوهر الأ�صئلة اجلديدة التي 
تولدها الروايات اجليدة. ويف املقابل 

ل يتوفر الروائيون على كتابات نظرية 
ت�صند �صراجتيتهم واآفاق عملهم. وهذا 

ما نتج عنه تدرج النقد العربي من مرحلة 
الإ�صقاط الإيديولوجي اإىل مرحلة الت�صريح 

املختربي مرورا بالدعوة اإىل التمذهب. 
ويعزو برادة التبا�س حوار النقد والرواية 
اإىل طبيعة املرحلة التاريخية التي مر منها 

العامل العربي بعد هزمية 1967 , وجنم 
عنها انهيار كثري من اليقينيات والأجوبة 

اجلاهزة , وانح�صار احلداثة املراهنة على 
تفكيك البنيات التقليدية. ويف هذا ال�صدد 

, يرى برادة اأن �صوؤال الثقافة العربية 
هو بامتياز �صوؤال الرواية بو�صفها اأداة 

معرفية, ومدخال اإىل الدميقراطية الثقافية. 
ومن املظاهر ال�صكلية التي ت�صرعي النتباه 

يف جمال الإبداع الروائي , ظاهرة التعدد 
اللغوي التي لعبت دورا يف تغيري مفهوم 

الأدب وحمولته الإيديولوجية, ويف 
تنويع بنيات الن�س وت�صاري�صه اللغوية و 
روؤياته للعامل. وهي ظاهرة كانت موجودة 

منذ بداية هذا القرن, لكن ما يلفت النظر 
هو بروزها وكثافتها الن�صبية منذ مطلع 

ال�صبعينيات مقرونة ب�صياق نقدي ي�صعى 
اإىل ا�صتيعابها وتثمينها. ويف هذا ال�صياق 

تعد رواية "زينب" من اأوىل الروايات التي 
ا�صتثمرت البعد اللغوي , وحتررت من 

النربة الوعظية الأخالقية, وبذلك احتفظت 
براهنيتها �صمن �صريورة الرواية العربية 
. واإبان اخلم�صينات , ويف ظروف مغايرة 

لل�صياق الذي ظهرت فيه "زينب" , ظهرت 
روايات حتتفي بالتعدد اللغوي ) على نحو" 

الأر�س" لعبد الرحمن ال�صرقاوي , واأعمال 

يحيى حقي ويو�صف اإدري�س ( , ثم عرفت 
يف العقد املوايل منوا يف الكم وتنوعا يف 

الكيف , ونخ�س بالذكر اأعمال الطيب �صالح 
, واأميل حبيبي , وغائبة طعمة فرمان , 
وفوؤاد الركلي , وهاين الراهب , وعبد 

الله العروي , و�صنع الله اإبراهيم , وغالب 
هل�صا..الخ. " مل تعد اللغة يف مثل هذه 

الن�صو�س جاهزة خارج الن�س اأو �صا�صة 
حتجب التبدلت والإ�صهامات امل�صتع�صية 

على التبليغ , واإمنا جزء من التجربة التي 
تعا�س بني الأ�صياء والكلمات , وجزء من 
مغامرة الكتابة التي ل تتحقق اإل باإعادة 
�صنع اللغة والنفخ فيها لبعث الروح يف 

الأم�صاج وال�صذرات والنتف امل�صتمدة من 
التذكرات والأحالم والقراءات وامل�صموعات 
من ذاكرة الن�صيان")]3[(. ومن بني العوامل 
التي لعبت دورا يف تخ�صيب ظاهرة التعدد 

اللغوي , وبيان اأهميتها يف اإثراء الن�س 
, هناك اأول دور اخلطاب النقدي الذي 

ا�صتفاد من �صيميائية ميخائيل باختني , ثم 
ثانيا اهتمام الروائيني والنقاد باجلوانب 

التخييلية امل�صتمدة من الراث والأدب 
ال�صعبي واملحكيات ال�صفهية , وذلك للبحث 

عن جتديد ال�صكل وا�صتثمار مكونات 
املتخيل اجلماعي.

ا�صت�صرف حممد برادة اآفاق م�صتقبل 
الرواية العربية من منطلق حتليلي نقدي 

يراوح بني م�صاءلة الراكمات والإجنازات 
احلا�صلة وبني اإبراز الإمكانات املحتملة 

برابط مع املحددات ال�صو�صيولوجية 
, والإمكانات الإبداعية, واأ�صئلة الواقع 

الكامنة وراء التحولت الفنية. وبعد 
ت�صريح واقع الرواية العربية , و�صبط اأهم 
الإ�صكاليات والق�صايا التي ت�صتاأثر باهتمام 
الروائيني املعا�صرين , حدد بع�س ال�صمات 
البارزة التي ميكن اأن ترتكز عليها الرواية 

العربية م�صتقبال . ومن �صمنها العتماد 
على خطاب جديد ل�صتيعاب التحولت 
بطرق علمية , والحتفاء بالدميقراطية 
بو�صفها �صرطا لزما ملواجهة احلوافز 

امل�صطنعة , واإتاحة الفر�صة لكل الأ�صوات 
الإيديولوجية للتعبري عن مواقفها من 

الوجود على حد �صواء , وارتياد جمالت 
الواقع والتاريخ مبفهومهما الوا�صع 

والعميق , وجتريب اأ�صكال حكائية جديدة 
, وتوظيف احلوارية للنفاذ اأكرث اإىل اأعماق 

الوجود ومظاهر ال�صراع , وت�صخي�س 
اللغات املتعددة لر�صد اأمناط الوعي وحدة 

ال�صراع . "وهذا التوقع "الإيجابي " 
مل�صتقبل الرواية العربية مرتبط - كما 

اأو�صحنا - باملحددات الجتماعية- الثقافية 
وال�صيا�صية التي �صتتحكم يف م�صتقبل 
الأمة العربية . اإننا نفر�س اإن جتارب 

احلبوط وتبديد القوى والإمكانات , 
�صتوؤدي اإىل بروز وعي عربي ي�صطلع 

مب�صوؤوليات يف ت�صحيح م�صريتنا الثقافية 
واحل�صارية")]4[(.

در�س حممد برادة يف الق�صم الثاين اإحدى 
ع�صرة رواية موزعة على اأقطار عربية 

خمتلفة , ومتفاوتة يف م�صتوياتها الفنية 
وبناءاتها ال�صردية , ومتباعدة يف فرات 

اإنتاجها , وموؤطرة يف مقامات تاريخية 
واجتماعية تت�صم بالتقاطع والختالف 

.وميكن اأن جنمل الق�صايا التي ا�صتاأثرت 
باهتمامه يف ما يلي:

اأ-ركز اأ�صا�صا على الروايات التي ظهرت يف 
عقدي الثمانينيات والت�صعينيات , لأنه خالل 

◄

د.حممد الداهي

ج���دل���ي���ة ال���ث���ق���اف���ي 
تجربة  ف���ي  وال��ن��ق��دي 
ال��ن��اق��د م��ح��م��د ب���رادة
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هذه الفرة تزايد الهتمام بكتابة الرواية 
ونقدها . ونزع الروائيون والنقاد على حد 
�صواء اإىل جتديد ال�صكل وا�صتيحاء جتارب 

حكائية متنوعة , ووعوا باأهمية تك�صري 
اأحادية ال�صوت وبلورة الهوية الثقافية. 
وما يدل على ح�صول تطور يف �صريورة 

الرواية هو تنويع طرائق الكتابة , ونق�س 
الواقعية امللت�صقة ب�صجيج الإيديولوجيات 

و�صخب الواقع , والنزياح عن النموذج 
التقليدي جلعل العمل اأكرث قدرة على 

ا�صتيعاب ما يحفل به الواقع العربي من 
ذخرية حكائية وحمكيات �صعبية ورموز 
وخرافات وا�صتيهامات , وعلى ا�صتثمار 

حكائية كتب التاريخ والق�ص�س ال�صعبية 
والتوليفات ال�صحفية وال�صينمائية . 
ومبراهنة الروائيني اإبان هذه الفرة 

على التحديث , اأ�صبحت البنيات ال�صردية 
لأعمالهم معقدة وجمدولة تتطلب من 

القارئ مزيدا من ال�صرب حتى ل ي�صاب 
بالطرية . لهذا ا�صتهدف برادة يف املقام 

الأول خلق موؤان�صة واألفة بني هذه الفئة من 
الأعمال والقراء , وحفزهم على ال�صتمتاع 

باأجوائها وفتق مغاليقها , وا�صتجالء ما 
تنماز به من خ�صو�صيات واأبعاد جمالية, 
وتبني اجلهد املبذول يف الكتابة والبناء , 

واإبراز اأن التجريب لي�س مق�صودا لذاته 
, بل تتحكم فيه مقا�صد واأغرا�س لتطوير 

ال�صكل الروائي وحتريره من الرتابة 
والجرار. وما يجعل نقد برادة ممتعا هو 

التخفيف من وطاأة املفاهيم الغلقة , والإتيان 
بالأمثلة وال�صواهد املالئمة , والعتماد 

على لغة م�صر�صلة يف �صعريتها ووهجها 
واألقها ون�صارتها وجزالتها , والقدرة على 

ت�صخري تر�صانة مفاهيمية ت�صعف على تفكيك 
بنيات الن�س والنفاذ اإىل اأعماقه ل�صتيعاب 

م�صمراته وهواج�صه التجريبية ومواقفه 
من الوجود.

ب- ي�صر�صل القارئ يف قراءة كل درا�صة 
على حدة كما لو كان ي�صري على طريق 

�صواء , ل تفاجئه املنعرجات و الُوْهدان . 
ومرد ذلك اإىل قدرة �صاحبها على اإفراغها 
يف �صبيكة متالحمة ومرا�صة , وتطويع 

املعرفة الأكادميية للتحاور مع فئات 
عري�صة من القراء املتخ�ص�صني . وملا نعاود 

قراءة الدرا�صات واملقالت املجموعة يف 
الكتاب ,الذي نحن ب�صدد قراءته, جند 

تذويب و�صهر مناهج متعددة يف بوتقة 
مو�صوعاتية متما�صكة . فما يتوخاه برادة 

هو جعل العدة النقدية يف خدمة الن�س 
ومتحاورة معه , ولي�صت متعالية عليه , 

اأو ممار�صة عليه عنفا بروك�صتيا)]5[(. 
وقد اأملت عليه مقامات الن�صر وطقو�صه اأن 
ي�صع يف احل�صبان خماطبة دائرة وا�صعة 

من القراء املتخ�ص�صني , لذا ركز, يف املقام 
الأول, على الك�صف عن البنية الدالة للن�س 

. ويعترب هذه املرحلة من التحليل عتبة 
اأ�صا�صية لتقريب القراء من ف�صاءات الن�س 

الهيباء , واإ�صعافهم على اخراق م�صالكها 
ْيهاء واإر�صادهم اإىل تبني معانيها الغلقة  التَّ

. ونظرا ل�صولة وجولة برادة يف النقد 
الروائي , فقد متتع بالقدرة على التوليف 
املنهجي وت�صبيك منهجني فاأكرث لإ�صاءة 

الن�س من زوايا متعددة.
ج- فمن خالل املفاهيم امل�صغلة يتبني ارتكاز 

برادة على مرجعيات متباينة ) التحليل 
املو�صوعاتي , وال�صرديات , و�صيميائية 

باختني , والبنيوية التكوينية (, ول يكتفي 
بت�صغيلها على النحو الذي عرفت به , بل 

يولد منها مفاهيم ذات منازل جديدة . 

ويتوخى من هذا ال�صنيع بيان اأن املمار�صة 
النقدية لي�صت اجرار املفاهيم والتقوقع 

يف �صرنقات نظرية , بل هي حماورة الن�س 
لتقييمه وتاأويله , واملراهنة على اإنتاج 

معرفة لإفادة القارئ وحفزه على قراءته 
مبتعة وكلف , وربط الكتابة مبجموعة من 
الأ�صئلة الثقافية التي تهم الذات واملجتمع 

والتاريخ , وتثري الرغبة يف مقارنة الن�س 
بن�صو�س اأخرى للتوقف على املت�صابه 

واملختلف.
د- ما يجمع بني ن�صو�س املنت هو وعي 

اأ�صحابها باأهمية ومالءمة التعدد اللغوي 
. وهذا ما جعل برادة يعطي لهذه الظاهرة 

اللغوية اأهمية كبرية. فالتعدد اللغوي لي�س 
لعبة لفظية جمردة , بل هو تعميق وتنويع 

لالأفق الل�صاين , وت�صخي�س اأدبي للعوامل 
الإيديولوجية وال�صراعات الجتماعية 
. وركز عليها برادة لبيان اإمكاناتها يف 

تو�صيع املتخيل , وتغيري ال�صكل وجتديده 
, وت�صخي�س الروؤيات للعامل املت�صاربة 
واملت�صارعة , ور�صد متغريات املتخيل 

اجلماعي , واإنعا�س روح مبادرة فح�س 

الواقع واإعادة ت�صكيله على نحو يجلي 
التنوع الثقايف, ويبدد ال�صوت الأحادي 

املهيمن , ويعيد العتبار اإىل الأ�صوات 
املقهورة واملهم�صة , ويك�صف عن هموم 

الذات ورغباتها املكبوتة و اأوعائها املغفية .
2-املراهنة على القراءة التاأويلية:

اإن ميزة كتاب ف�صاءات روائية- �صاأنه يف 
ذلك �صاأن كتاب اأ�صئلة الرواية اأ�صئلة النقد 

- هو توثيق املادة وجمعها لتكون رهن 
اإ�صارة الباحثني واملهتمني, واإعطاء �صورة 
عن رهانات النقد املغربي خالل فرة زمنية 

معينة, واإبراز خلفياته املعرفية وعالقته 
بالنقد الأدبي احلديث, واإ�صهاماته يف اإنتاج 

معرفة ت�صعف على بلورة الهوية الثقافية 
وا�صتيعاب اأ�صئلة الع�صر ومتثلها.

وتتوزع حمتويات كتاب ف�صاءات روائية 
على حمورين: اأحدهما يثري اأ�صئلة نظرية 

حول الأفق الروائي, وثانيهما يحاور 
ويحلل متنا تخييليا ميتد من �صنة 1978 

) الطبعة الأوىل لرواية "اليتيم" لبعد الله 
العروي( اإىل �صنة 2002 )" خفق الأجنحة 

التازي(. عزالدين  " ملحمد 

ما يجمع بني الدرا�صات النظرية هو 
تعاملها مع الرواية بو�صفها اأفقا م�صرعا 

على خمتلف الأ�صكال و�صجالت اللغة 
وم�صتوياتها, وم�صعفا على توليد اأ�صئلة عن 
ماهية الكتابة والتخييل وتداول الن�س يف 

�صياقات �صيو�صيو-ثقافية خمتلفة. اأ�صاء 
حممد برادة الأفق الروائي الرحب مبعاجلة 

جملة من الق�صايا ميكن اأن جنملها يف ما 
يلي:

1-تعزز " زمن الرواية" بتحقق اإجنازات 
ن�صية تك�صف عن اإمكانات اأخرى يف ال�صرد 

والو�صف والتخييل, وبقدرة الروائيني على 
توليد املعرفة, ومناف�صة اأ�صكال التخييل 

اجلماهريي يف ا�صتك�صاف جماهيل النف�س 
الب�صرية, وتقدمي �صور اأخرى عن احلياة .

2-اأكدت الرواية ح�صورها نتيجة 
جتريب تقنيات تخييلية جديدة, وتطوير 

اأدواتها واأ�صكالها, والتحرر من القوالب 
الإيديولوجية اجلاهزة.

3-ي�صعف جرد مو�صوعات الرواية على 
ر�صد التحولت الجتماعية وال�صيا�صية, 

وجتديد املتخيل الجتماعي, وفهم الق�صايا 

التي ت�صتاأثر باهتمام الإن�صان, وحتفزه 
-كما يرى الروائي الأمريكي اإيدايك- على " 

مهمة التحريك النقدي والإبقاء على جذوة 
الثورة الفل�صفية ملواجهة قرن جديد" )]6[(.

4-ي�صخ�س الروائي, بوعي وق�صد, 
اللغة لتفريد ال�صخ�صيات ومتييزها 

ح�صب انتماءاتها الجتماعية و ال�صيا�صية 
واجلهوية, وجمابهة اللغة الواحدة 

والآمرة, ور�صد عوائق التحديث, وزعزعة 
الأجوبة اجلاهزة واملنغلقة. 

انكبت القراءة التاأويلية على ن�صو�س 
تخييلية متباينة يف جتني�صها)الرواية, 

وال�صرية الذاتية,والق�صة الق�صرية(, 
اأ�صدرها كتاب ينتمون اإىل اأقطار خمتلفة, 
واإىل اأعمار وطرائق فنية متباينة. اأغلبها 

مكتوب باللغة العربية با�صتثناء ن�س واحد 
) اأولد الأزقة ال�صيقة لعبد احلق �صرحان(. 

ويتكون املنت التخييلي من اأحد وع�صرين 
ن�صا, ت�صغل �صمنها الن�صو�س املغربية 

ن�صبة47.61 % يف حني مل تتعد يف كتاب 
اأ�صئلة الرواية اأ�صئلة النقد ن�صبة %9.09. 

وقد دعم حممد برادة درا�صاته النظرية 

باأمثلة من الرواية العربية والعاملية. 
وهو ما يدل على �صعة اطالعه, وافرا�صه 

مدر القراءة واإدمانها. ومبا اأن حممدا 
برادة يتوجه اإىل دائرة وا�صعة من القراء 
املتخ�ص�صني فقد اعتمد طريقة تتدرج من 

الب�صيط اإىل املركب, ومن بنية حمايثة اإىل 
بنية اأو�صع منها. وتتكون هذه الطريقة من 

عتبتني:
ا- يقدم حممد برادة, يف العتبة الأوىل 
نظرة جمملة عن العمل ويعيد جتني�صه 

وتركيب خيوطه احلكائية. ثم يعيد بناء 
معانيه با�صتخال�س املو�صوعات الدالة, 

واإبراز برامج ال�صخ�صيات والعالقات التي 
جتمع فيما بينها.

ب-ملا يتنقل حممد برادة اإىل العتبة 
الثانية, يتوغل يف بنية الن�س لإبراز ما 

يتميز به من �صمات جمالية وفنية. ونظرا 
لطبيعة العالقة امللتب�صة بني اللغة الوا�صفة 

واملو�صوف, فاإن برادة يخلخل جملة من 
املفاهيم لكونها)النعكا�س, والواقعية, 

واللتزام( اأ�صبحت عاجزة عن مالم�صة 
كينونة الن�س وخ�صو�صية الكتابة الأدبية. 

وي�صتبدلها مبفاهيم جديدة اأملتها الإبدالت 
املعرفية والنقدية ) على نحو الت�صخي�س, 

والالت�صخي�س, ولغة الك�صف, و�صعرية 
املجهول, ترميز الواقع, التذويت, التخييل, 

واحلوارية(. ويف �صوء عمليتي التحليل 
والتفكيك ي�صنف حممد برادة العمل �صمن 
اجتاه فني اأو منط روائي , اأو يبني مكانته 

�صمن انتاجات �صاحبه اأو �صمن �صريورة 
الرواية العربية.

ت�صتمد معظم التحاليل ن�صغها من ال�صعرية 
مبختلف اجتاهاتها وم�صاربها. ل يعتمد 

حممد برادة عليها ل�صبط القوانني وال�صمات 
التي ت�صرك فيها طبقة من الن�صو�س 

الروائية, واإمنا ي�صتثمر مفاهيمها لإبراز 
خ�صو�صية الن�س, واإ�صدار تاأويالت 

تن�صجم وطبيعته ووظيفته. وهذا ما يبني 
اأن حممد برادة ما زال حمافظا على �صلطته 
النقدية التي اأ�صعفته, بالتجربة واملمار�صة, 

على بلورة القراءة التاأويلية. وهي قراءة 
حتر�س على " خلق امل�صافة النقدية" مع 

املو�صوع, وا�صتخدام "اأدوات النف�صال" 
وبناء الأحكام على فهم الوقائع ومتثلها؛ 

وحتر�س من " �صجن الن�س يف معنى 
اأحادي اأويف دللة ثابتة" , و" اإخ�صاعه 

لنوايا �صاحبه")]7[(.
وباجلملة, تت�صم املمار�صة النقدية يف كتاب 

ف�صاءات م�صتقبلية بال�صمات الآتية:
ا-ل يثقل حممد برادة التحليل بامل�صطلحات 

وال�صت�صهادات جتنبا للت�صوي�س على 
القراء, و حر�صا على ا�صتدراجهم لإقامة 

التوا�صل مع الف�صاءات الروائية, 
وال�صتمتاع بعواملها التخييلية.

ب-يحر�س دوما على ممار�صة النقد 
يف مناأى عن ال�صجيج اأو ال�صخب 

الإيديولوجيني, واإحداث قطيعة مع 
النقد الإيديولوجي الذي يوؤكد حقائق 

جاهزة واأحكاما م�صبقة, وهو ما يحول 
دون مالم�صة اجلوانب الفنية يف الن�س, 

والتعرف على كينونته, والإن�صات اإىل 
نب�صاته.

ج- يعد حممد برادة من املدافعني عن 
احلداثة يف النقد. وتتواتر مفردة احلداثة 

يف �صياقات خمتلفة داخل الكتاب. اإذا مل 
يت�صع هام�س حرية التعبري والإبداع, وتنبذ 

اأ�صاليب التكميم والو�صاية. ل ميكن لالأفق 
الروائي اأن ينتع�س بالأ�صوات واللغات 

والأجنا�س التعبريية " واأظن اأن الرواية 
العربية ت�صتطيع,م�صتقبال, اأن تدعم م�صرية 

جتديد املتخيل الجتماعي, وبلورة القيم 
التي تنقل مرجعية ال�صراع الجتماعي 

وقوانينه وقراراته من ال�صماء اإىل 
الأر�س")]8[(.

ا�ستنتاجات عامة:
مما تقدم يتبني اأن الت�صور النقدي ملحمد 
برادة ي�صتند اإىل خلفية ثقافية. فهي التي 

توؤطره وحتدد موقعه داخل امل�صهد الثقايف 
العربي. وميكن اأن جنمل العنا�صر التي 

يرتكز عليها يف ما يلي:
اأ-احلداثة: يراهن حممد برادة, يف اإطار 

دفاعه عن احلداثة الثقافية, على دور 
الرواية بو�صفها اأداة لتجاوز وظيفتي 

الدعاية والتربير الإيديولوجيني, ونقد 
الت�صورات املغلوطة, وجت�صيد رموز 

وعالمات املتخيل ال�صعبي , و ا�صتيحاء كل 
ما ميت ب�صلة اإىل ال�صراع والتجابه وتعدد 
الروؤى. اإن الرواية, عموما, ت�صطلع بدور 
مزدوج " لنتقاد القدمي وال�صائد وابتداع 

الأ�صكال وال�صيغ والأ�صئلة التي حتفز 
املخيلة والإرادة لت�صييد اجلديد")]9[(. 

ويف هذا ال�صدد, ينبغي اإبراز دور حممد 
برادة يف اإعادة العتبار اإىل الرواية التي 

كانت اإىل حد قريب تعترب رديفا للت�صلية 
واملتعة , واإعطائها املنزلة امل�صتحقة لو�صع 

الإيديولوجية املهيمنة مو�صع ت�صاوؤل, 
وا�صتيعاب الأ�صوات املت�صارعة يف 

املجتمع م�صحوبة بخلفياتها الأيديولوجية 
والثقافية, و ابتداع اأ�صكال و�صيغ متكن 

من التجديد واملغايرة, والتغلغل يف نف�صية 
ال�صخ�صيات ور�صد األمها واأمالها. اإن 

ا�صطالع الرواية, يف نظر حممد برادة, 
بالإ�صهام يف ت�صكيل معامل احلداثة رهني 

باإزاحة كل اأ�صكال الرقابة واملنع وامل�صادرة 
التي تكبح اخليال وتعيد اإنتاج البنيات 

الجتماعية والثقافية ال�صائدة. ولهذا 
تكت�صي الدميقراطية , يف ت�صوره, مكانة 

خا�صة لكونها ت�صمن حرية التعبري والتنوع 
الثقايف, وحتفز على ا�صتك�صاف الأ�صقاع 

املجهولة داخل املجتمع العربي, وتنمي لدى 
الفرد الوعي بكرامته ومواطنته.

ب-التعددية: يركز حممد برادة يف حتليالته 
على مفهوم التعددية لقيا�س مدى انزياح 

املجتمع العربي عن مظاهر المتثالية 
والتكري�س والتربير. ويف هذا الإطار قارب 

حممد برادة روايات عربية يعي اأ�صحابها 
بدور اللغة يف التقاط حتولت العامل 

العربي, وت�صخي�س الأ�صوات والعالقات 
بطريقة اأدبية. لقد انتقلت الرواية من كتابة 

املغامرة اإىل مغامرة الكتابة لتجريب تقنيات 
جديدة متكن من ا�صتيعاب التعدد الثقايف و 
اأوجه ال�صراع الجتماعي والإيديولوجي. 

وهذا ما اقت�صى من الناقد حممد برادة 
ال�صتفادة من حتليالت ميخائيل باختني 

لبلورة لغة وا�صفة ) على نحو احلوارية, 
والت�صخي�س الأدبي للغة, وتعدد الأ�صوات, 

والتعدد اللغوي..( ت�صعف على تبنينُّ 
الت�صاري�س اللغوية يف الرواية وا�صتجالء 

خلفياتها الإيديولوجية, و تبني الطفرات 
التي حققتها الرواية العربية من جراء 
تنوع بنياتها ال�صردية واللغوية لر�صد 

التحولت الجتماعية العميقة, وا�صتثمار 
بع�س مكونات املتخيل ال�صعبي, و زحزحة 

اخلطاب الر�صمي لفائدة الفئات التواقة 

اإىل تغيري البنيات الجتماعية والثقافية 
ودمقرطتها.

ج-تغري مفهوم الأدب:
لقد حتم تبدل العامل يف كل املجالت تغري 

مفهوم الأدب و وظيفته داخل املجتمع. 
وهكذا انتقل الأدب من اجلمعي اإىل الذاتي, 

وغدا , اأكرث من اأي وقت م�صى, مطبوعا 
بالتذري)Atomisation( و�صط عامل 

يخ�صع للتقنني واملراقبة, واأ�صبح ينزع 
اإىل التحرر من التبعية الإيديولوجية. ومل 

تعمل هذه البواعث اإل على تعزيز دور 
الرواية داخل املجتمع بحكم ات�صاع بنياتها 

ل�صتيعاب خمتلف ال�صراعات الإيديولوجية 
والتناق�صات الجتماعية, وا�صتنادا اإىل 
قدرتها على مناه�صة اخلطاب الر�صمي, 

وا�صتنطاق مكنون الذات واأغوارها, 
وبلورة لغة اأخرى " لغة الك�صف والبوح 

واحلوار لتحريك خميلة القارئ ووجدانه 
وفتح كوة و�صط �صدمي الياأ�س والعجز 

وال�صتقالة..")]10[(. 
د-اإ�صاعة قيم جمالية جديدة:

ملا بواأ حممد برادة الرواية العربية املكانة 
التي ت�صتحقها بعد جهود متوا�صلة, تغريت 

نظرة العرب اإليها, اإذ اأ�صبحوا يتعاملون 
معها بو�صفها اأداة اإبداعية ومعرفية لإعادة 

اإنتاج الواقع وم�صاءلة الإيديولوجيات 
ال�صائدة, وتطوير القدرات التوا�صلية 

واملنهجية والثقافية للقراء. وهذا ما �صجع 
على ارتفاع ن�صبة ن�صرها وقراءتها من 
جهة, واإدراجها يف املقررات الدرا�صية 
من جهة ثانية. لقد حتم هذا التغري يف 

الذهنية العربية النفتاح على ثقافة الآخر 
وال�صتفادة من جتاربه. وما مييز جتربة 

حممد برادة يف هذا اخل�صم العام هو تعامله 
مع الرواية باعتبارها اأداة لدمقرطة الثقافة, 

ونبذ كل ما ميت ب�صلة اإىل اأ�صكال الت�صلط 
وال�صتبداد وامل�صادرة.وهذا ما جعل 

حتليالته ل تركز على اجلانب التقني فقط, 
واإمنا اأي�صا تهدف اإىل اإ�صاعة قيم جمالية 

جديدة قوامها احلوارية, والتعدد اللغوي 
والثقايف, و�صعرية املجهول, واحلقيقة 

امللتب�صة واملتعددة, ولغة الك�صف والبوح, 
وحرية التعبري, والأ�صوات والروؤيات 

املتعددة, ودميقراطية الثقافة...الخ.

------------------
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القول والتخييل. اىل جانب ذلك هناك م�صكلة 
ال�صن, فمع تقدم العمر ل ي�صتطيع الإن�صان 

ان ي�صتمر يف الن�صال واأن يغفل التاأمل يف ما 
عا�صه والكتابة عنه اذا توّفر على املوهبة... 
اأما خيبة الآمال فهي م�صاألة ملت�صقة باحلياة 

واملبدع ل ي�صتطيع ان يطمئن اىل التفاوؤل 
الكاذب. وروعة التجربة تتمثل يف جانبْيها 

العملي والتاأملي, ال�صيا�صي والإبداعي. 
يف كتابك »ف�صاءات روائية« تعالج 

مراحل ومالمح الرواية العربية يف مائة 
ال�صنوات الأخرية. كيف ترى الرواية 

العربية اليوم؟ 
عمر الرواية العربية ل يتجاوز املئة �صنة 
اّل قلياًل؛ ومع ذلك ا�صتطاعت ان تكت�صب 
مكانة راجحة يف الأدب العربي احلديث, 
لأنها ا�صتْوحْت التحّولت املت�صارعة التي 

عرفتها املجتمعات العربية يف هذه احلقبة, 
وا�صتطاعت اي�صًا ان ُتطّور ادواتها الفنية 

واأ�صكالها التعبريية. وال�صيء الالفت يف 
الإنتاج الروائي العربي, على امتداد الأقطار 

من دون فْرق بني مركز وحميط, هو ان 
اخلطاب الروائي قائم على النقد والنفاذ اىل 

عمق املُع�صالت والأ�صئلة: خطاب الرواية 
لي�س جماماًل ول م�صاندًا لل�صلطة, بل هو 

يتغلغل يف �صلب املجتمع ويبتدع لغة 
جريئة متعددة امل�صتويات والأ�صوات, لأجل 

التقاط ال�صراعات وال�صلوكات والف�صاءات 
املختلفة. وعلى رغم الرقابة, ا�صتطاعت 

الرواية العربية ان تفر�س �صوتها يف 
اأ مكان ال�صدارة  الداخل واخلارج, واأن تتبوَّ

بني القراء. 
ويف كتابك »ف�صاءات روائية« تعترب رواية 

عبد الرحمن منيف »�صباق امل�صافات الطويلة« 
ورواية �صليم بركات »فقهاء الظالم« ورواية 

غادة ال�صمان »كوابي�س بريوت« روايات 
مهمة تقارنها بروايات عاملية اثرت على 

البداع الروائي وترجمت اىل لغات كثرية 
مثل »مائة �صنة من العزلة« ملاركيز ومادام 

بوباري« لفلوبر. ما الأ�صا�س لهذه املقارنة؟ 
- اعتقد ان القراءة املقارنة للروايات 

العربية والعاملية هي قراءة م�صيئة 
وممكنة, على ا�صا�س ان �صكل الرواية منذ 

التجارب اليونانية الأوىل, ُمرورًا باألف ليلة 
ودونك�صوت, وُو�صوًل اىل الرواية اجلديدة 

يف فرن�صا واأمريكا الالتينية والربتغال 
والعامل العربي, هو �صكل مفتوح ا�صهمْت 
جميع الثقافات يف اغنائه والإ�صافة اىل 

ُمكّوناته. ومن ثم ا�صبحت الرواية �صكاًل 
كْونيًا قادرًا على جت�صيد ا�صئلة احلداثة 

وُمع�صالتها يف هذا الع�صر املطبوع بالقلق 
وال�صتالب والعنف واخلوف... وهي �صمات 

م�صركة بني ال�صرق والغرب مع اختالف 
يف التفا�صيل وامل�صتويات. والروائيون 
العرب الذين ذكرتهم, اإىل جانب اآخرين, 
قراوا عيون الروايات العاملية وتفاعلوا 

معها, ولذلك ميكن ان جند يف ن�صو�صهم 
وجوه التقاء وتقارب مع ن�صو�س روائية 

عاملية اخرى. واأ�صا�س املقارنة ي�صمل ال�صكل 
والأبعاد الإن�صانية املُت تخطية للم�صتوى 

املحّلي. 

�سطحات ا�ست�سرافية 
قال الناقد �صربي حافظ ان روايات 

عربية ترجمت اىل اللغة الجنليزية وقد 
لوحظ ان هذه الكتابات موجهة اىل القارئ 
الروبي اكرث من القارئ العربي من خالل 

ت�صويرها للمجتمعات العربية كمتخلفة 
وثابتة وبعيدة عن احلداثة بكلمات اخر 
ت�صف هذه الكتابات املجتمع العربي كما 

يت�صوره الن�صان الوربي مبا يف ذلك 
الت�صور من �صطحات ا�صت�صراقية. ال ترى 

هذا الراأي معمما وغري من�صف لالدب العربي 
املرجم للغات الأوروبية اذا ما حتدثنا عن 

ابداعات اليا�س خوري وجمال الغيطاين 
وعبد الرحمن منيف وحممد برادة وغريهم؟ 

- اظن ان الناقد �صربي حافظ يق�صد 
بع�س الروائيني الذين ي�صعون اىل فر�س 

انف�صهم على الرجمة عن طريق الكتابة يف 

مو�صوعات ت�صتهوي �صحافة الإثارة التي 
تر�صد عيوب املجتمعات العربية لت�صنِّع 

بها... وهناك اي�صا دور ن�صر اجنبية تبحث 
عن ن�صو�س تتناول مو�صوعات اجلن�س 

والتزمت الديني, لتجذب القراء. لكن هناك 
روائيني يتناولون هذه املو�صوعات من 

زوايا عميقة ويف ا�صكال فنية مقنعة. واأظن 
ان الرجمة اىل اللغات الأجنبية ل تخلو 
من م�صاكل لها عالقة مبعرفة ما ُين�َصر يف 

العربية, واحلر�س على اختيار املوهوبني... 
مع ذلك, جند اليوم 

ان القراء يف الغرب 

بداأوا ُيقبلون على قراءة الرواية العربية 
اجليدة... 

 الكاتب ال�صوري رفيق �صامي ابدع 
باللغة الملانية كذلك كتب الروائي الليبي 

ه�صام مطر بالنكليزية واللبناين امني 
معلوف كتب بالفرن�صية كما ان كثريا من 

الكتاب املغاربة كتبوا بالفرن�صية مثل مالك 
حداد واحالم ال�صويف وحممد ديب وكان 

لك �صجال �صاخبا مع الكاتب املغربي الطاهر 
بن جلون احد املتحم�صني للكتابة بالفرن�صية 
عندما اكد يف مقابلة تلفزيونية ان 

الكتابة بالفرن�صية توفر حيزا اكرب لالبداع 
والك�صف عن خبايا الأمور ومكنونات النف�س 
الن�صانية بينما اللغة العربية ل ت�صعف على 
التعبري ال�صريح والكا�صف لنها لغة القراآن 

ولغة مقد�صة ملاذا عار�صت ب�صدة طرح ابن 
جلون وهل تعد ان الكتابة الروائية ملبدعني 

عرب باللغات الجنبية مك�صبا لالدب العربي 
وحمفزا للتجديد يف االكتابة الروائية 

العربية؟ 
- انا افرق بني �صيئنْي يف هذه امل�صاألة: الأدب 

الذي يكتبه عرب بلغة اجنبية هو امتداد 
لالأدب العربي احلديث وجزء منه, ُيغنيه 
ر اما لأ�صباب  وُيخ�صبه... ووجوده ُمربَّ

تتعلق بفرة ال�صتعمار, او ملقت�صيات 
راهنة تت�صل بالهجرة اىل اوروبا وتداخل 

الثقافات... اأما اجلانب الآخر الذي كان 
مو�صوع نقا�س وِجدال مع ال�صديق الطاهر 

بنجلون, فهو يتعلق مبا قاله يف جل�صة 
تلفزيونية فرن�صية من ان اللغة العربية ل 
ت�صمح بالتعبري عن املو�صوعات اجلريئة, 

خا�صة اجلن�س, واأن الكتاب املعربين 
بالعربية ل يجروؤون على ذلك لأن العربية 
هي لغة القراآن! انا اختلف معه, لأن اللغة 
ل ميكن ان تكون مقد�صة, بل هي مرتبطة 

باحلياة وتفا�صيلها, وخا�صعة للتطّور 
التاريخي. ويف العربية بالذات, جند 

ن�صو�صًا يف منتهى اجلراأة �صعرًا ونرثًا, كما 
جند اليوم روايات ل تقل يف ج�صارتها عّما 

ُيكَتب باللغات الأجنبية؛ مثال: روايات �صنع 
الله ابراهيم وروؤوف م�صعد وحممد �صكري, 

والطيب �صالح وحنان ال�صيخ ور�صيد 
ال�صعيف, والالئحة طويلة. 

 يعد الناقد والباحث من م�صر جابر 
ع�صفور الن�صف الثاين من القرن الع�صرين 

»زمن الرواية العربية« كما يرى الرواية 
ولي�س ال�صعر هي »ديوان العرب«. هل هو 

زمن الراوي؟ 
- زمن الرواية, زمن ال�صعر, زمن امل�صرح... 

هذه تو�صيفات موؤقتة ترتبط بال�صياق 
امل�صاحب لتطور الإنتاج الأدبي يف جمتمع 

مّا. لكن القول باأن الرواية العربية تعرف 
راهنًا اقباًل وانت�صارًا ن�صبيًا, ل يعني انها 
تتفوق على ال�صعر لأن جمال ال�صعر يتوفر 
على مبدعني كبار وله متذّوقوه وع�صاقه. 

انا ارى ان حظوة الرواية ترجع اىل حاجة 
القارئ العربي لأن يرى نف�صه يف مراآة 

الرواية التي ي�صمح �صكلها املِرن ولغتها 
املتعددة, بر�صم تفا�صيل احلياة والتجارب 

وال�صراعات من خالل م�صاهد وحوارات 
ت�صعف القارئ على ا�صرجاع ما عا�صه 

ويعي�صه ليفكر فيه وي�صتوعبه. اإن الرواية 
القائمة على التخييل تقرب من الواقع 

املعقد وتقدم عنا�صر قد يوظفها القارئ لفهم 
اجزاء من حياته اخلا�صة. اّل ان هذه امليزة 

الروائية ل تتحقق اّل على يد الروائيني 
املوهوبني! 

جملة �سعر 
يف هذه الأيام حتتفي ال�صحافة 

الأدبية يف العامل العربي بخم�صينية جملة 
�صعر. كيف ترى م�صاهمة جملة �صعر يف 

م�صروع احلداثة يف العامل العربي اىل اي 
حد متثل هذه املجلة جتديدا يف ال�صعر 

العربي باجتاهتها احلداثية املختلفة 
عندما تاأثر موؤ�ص�صوها ب�صعراء ومنظرين 

من دول اوربية ذات تراث ثقايف حداثي 
خمتلف ادت اىل بلورة تيارات فكرية 

واأدبية خمتلفة عرب عنها اع�صاء املجلة 
مثل: يو�صف اخلال حممد املاغوط فوؤاد 

رفقة جربا وادوني�س و�صلمى اجليو�صي 
وغريها؟ 

- جملة »�صعر « عالمة بارزة يف م�صار 
احلركة ال�صعري العربية, لأنها ج�ّصدْت 
الّتْوق اىل التجديد والتفاعل مع ال�صعر 

العاملي لتعميق ا�صكال وم�صامني التعبري 
ال�صعرية. وقد مّثلت هذه املجلة وجهًا 

متقدما من املُثاقفة ينبني على الرجمة 
والفهم واحلوار واإجناز الن�صو�س 

اخلارجة عن املنوال التقليدي املوروث. 
لذلك تعد »�صعر« احد املنابر الأ�صا�صية 
التي �صيدت احلداثة ال�صعرية العربية 

املعا�صرة. 
يف لقاء معك قلت ان ح�صورك كناقد 

طغى على ح�صورك كمبدع, هل هنالك ثمة 
عالقة جدلية بني النقد والبداع الروائي؟ 

وكيف وفقت انت يف جتربتك الإبداعية 
يف كال املجالني بني نوعني خمتلفني من 

الكتابة؟ 
- ل اعتقد اننا نولد وعلى جبيننا ال�صفة 

التي �صتالزمنا يف جمال الإبداع :هذا 
�صاعر وذاك ناقد الخ...؛ واإمنا يتعلق 

الأمر بال�صتعداد واملمار�صة. واأنا اعتقد 
ان كل مبدع يتوفر على حا�صة نقدية 
وميار�س النقد بكيفية او اخرى, يف 
حواراته ال�صحفية واختياره ل�صكل 

الكتابة... وبالن�صبة يل, بداأت بكتابة 
الق�صة ثم احرفُت التدري�س وكتبت النقد 

انطالقًا من جمال تخ�ص�صي اجلامعي. 
وكتابة الرواية جاءت ا�صتجابة حلاجة 

داخل النف�س ونتيجة لتجربة يف احلياة 
والقراءة. املهم هو ان يقنعنا الناقد, حني 
يكتب رواية, بفنية روايته وتوفنُّرها على 

خ�صائ�س الرواية... 
يدعي البع�س ان الإبداع العربي 

تفوق كثريا على النقد العربي ما تقييمك 
مل�صاألة النقد الدبي يف العامل العربي 

اليوم؟ 
- هذا النطباع عند النا�س م�صدُره ان 

الإنتاج الأدبي العربي ات�صع كثريًا, 
واأن الو�صع العتباري للناقد قد تغري 

فلم يعد هو ذلك املتدخل يف املجالني 
الجتماعي والإيديوجلي من خالل نقد 

الن�صو�س الأدبية: مل يعد الناقد هو 
الذي يخو�س جميع املعارك الثقافية 

والفكرية وال�صيا�صية, كما كان ال�صاأن 
عند طه ح�صني مثاًل. الناقد اليوم يهتم 

بتحليل الن�صو�س وتاأويلها, وحماولة 
ا�صتجالء ما تقوله �صمن مقت�صيات ال�صكل 

والعنا�صر اجلمالية. ومن ثم فاإن ما 
ُيكتب من نقد هو كثري, لكنه ي�صتعمل لغة 

متخ�ص�صة ويطبق مناهج قد ل يدركها 
القارئ العادي. واأنا ل اميل اىل املفا�صلة 

بني الأجنا�س التعبريية, لأن كل جن�س 
تعبريي له اجتهاداته وعطاءاته. املهم هو 

ان ن�صعى, نقادًا ومبدعني اىل اعادة النظر 
يف املنجزات وحماولة �صياغة ا�صئلة 

اخرى ت�صتجيب لنتظاراتنا من الأدب 
والإبداع على ال�صواء. 

 كيف تقيم ا�صتفادة النقد العربي من 
املناهج النقدية التي تبلورت يف الغرب 

هل �صخر الناقد العربي هذه املناهج 
لال�صتغال على الن�صو�س املكتوبة يف 

العامل العربي بنجاح رغم الفروق الثقافية 
واخل�صو�صية احل�صارية التي منت فيها 

هذه النظريات )يف اوروبا( ,وهل ترى 
يف الأفق نظرية نقدية عربية؟ 

- ل اعد م�صاألة الو�صول اىل »نظرية 
نقدية عربية« ق�صية مهمة, لأنها ل تقوم 

على ا�صا�س �صحيح: ما دامت العلوم 
الإن�صانية تقوم على جهود م�صركة بني 

خمتلف الثقافات, وما دامت املناهج 
تتقاطع يف م�صتويات التحليل الل�صاين 
وال�صو�صيوجلي والنف�صاين... , فلماذا 

نفر�س ان املنهج الذي �صنحلل به 
ن�صو�صنا يجب ان يكون »عربياًّ« واحلال 
ان كثريا من العنا�صر النظرية م�صركة, 

وُبذلْت جهود عاملية لبلورتها. امل�صكل 
الأهم يتمثل يف حماولة تعّرفنا على تلك 
فًا ياأخذ يف العتبار  املناهج العاملية تعرنُّ

الن�صبية وال�صياق التاريخي, ويف�صح 
املجال لالأ�صئلة املُتحّدرة من �صلب 

الن�صو�س الإبداعية العربية, اي على 
الناقد اّل ين�صى ان النظرية واملنهج هما 
جمرد و�صيلة ولي�صا غاية يف حّد ذاتهما. 

] كاتبان من فل�صطني 
حاوره/ �صعد اأبو غنام و�صاهر عجمي 

حممد برادة املغربي الذي ق�صى حياة جمع 
فيها الن�صال ال�صيا�صي والنقد الأدبي, والذي 

كان يف عهد ال�صتبداد امللكي رئي�صًا لحتاد 
الكتاب املغاربة, يعي�س الآن يف فرن�صا بعد 
اأن تنقل بني القاهرة واملغرب وباري�س ول 

تزال القاهرة موطن ذكرياته الأقرب. 
حممد برادة ل يزال الناقد امللحاح, ولكنه 
منذ عهد بعيد اأ�صاف اىل مهنة الناقد مهنة 

الراوي, وكان ن�صيبه من الرواية مهمًا مثل 
ن�صيبه من ال�صعر. 

والآن وقد قعد عن الن�صال, ل يزال يف 
باري�س يوا�صل مهنتيه النقد والرواية 
ويطلع علينا من حني اإىل حني بدرا�صة 

لفتة, اأو برواية يغرف فيها من معني ذاكرته 
املغربية. معه كان هذا احلوار: 

يف ن�صو�صك الروائية املختلفة 
نالحظ عن كثب المتداد املو�صوعاتي اي 
ال�صتغال على نف�س املو�صوع يف اكرث من 

ن�س ون�صوق على ذلك مثال : موا�صيع 
الذاكرة واحلب واملراأة. ما تف�صريك للتعدد 

املو�صوعاتي يف رواياتك؟ 
-ل اظن انني كتبت يف املو�صوع نف�صه, لأن 
رواياتي تتناول ف�صاءات خمتلفة وتتحّقق 
عرب ا�صكال متباينة... اّل ان هناك اهتمامًا 

باأ�صئلة تت�صل بالذاكرة واحلب واجلن�س 
واملوت, لأنني عندما كتبت اول رواية كنُت 

اقرب من �صن اخلم�صني وكانت مع�صلة 
العالقة بالزمن حتتل اجلزء الأكرب من 

اهتمامي. والت�صاوؤل عن العالقة بالزمن هو 
يف الآن نف�صه ت�صاوؤل عن العالقة باملوت 

واجلن�س والذاكرة. ومن ثم اْوليُت اهتمامًا 
للطريقة التي اكتب بها ذاكرتي من خالل 

ف�صاء روائي و�صخو�س ولغة معينة, 
ُمتطلعًا اىل القب�س على ما اعتربه جوهريًا 
يف الأزمنة التي ع�صتها. وهنا كان ل بد من 

الختيار: اما اعادة ا�صتن�صاخ ما ي�صمى 
بالواقع ويف ذلك افقار له, واإما الجتاه اىل 

البحث عن طريقة لكتابة الذاكرة كتابة تعتمد 
احلذف والإ�صافة والتخييل, وت�صتح�صر 

ما ي�صيء الواقع وُيغنيه... وقد اخرت 
الطريقة الثانية لأنها ت�صمح بالتحّرر من 

الواقعية احلرفية وتف�صح املجال امام 
البتداع والإبداع. الكتابة عندي عملية ذهاب 

ر والن�صيان, بني املالحظة  واإياب بني التذكنُّ
واحللم, بني املعي�س واملُتخيل... والتعّدد 

املو�صوعاتي ناجت عن هذا املزج بني عنا�صر 
الواقع والالواقع, لكن هناك ا�صئلة م�صركة 

داخل الن�صو�س التي كتبتها, وهي تلك 
التي ت�صعى اىل اعادة متلنُّك الزمن املُن�صرم 

وا�صتيعاب حمتواه, وبذلك تغدو الكتابة 
مبثابة تعوي�س لذلك الزمن الهارب با�صتمرار 

من بني ا�صابعنا. 
 حمكيات �صيف لن يتكرر يحتفل بف�صاءات 

مدينة القاهرة يف ازهى حلظاتها انطالقا 
من �صحر اللغة امل�صرية والنكت و�صول 

اىل احلقبة النا�صرية التي متثل �صعودا 
قوميا عربيا اوحى جليلك ان باإمكانهم 

ام�صاك النجوم باأيديهم وحتقيق احالم 
العروبة امل�صاحبة, امر ثقايف ذو بعد قومي 
اليوم وعلى �صوء جتربتك احلافلة بالبحث 

والكتابة والعمل ال�صيا�صي كيف ت�صرجع 
تلك احلقبة مقارنة مع حالة الركود التي 

ت�صهدها اليوم الدولة املدنية يف م�صر 
وبوؤ�س الثقافة يف هذا البلد الذي تر�صخ يف 
الذهن اجلمعي العربي كمعقل لالأدب والفكر 

العربي. 
طبيعي ان متر املجتمعات بفرات متفاِوتة 

, لأن م�صكلة  من حيث الزدهار والتعرثنُّ
التوازن والنخراط يف الع�صر تواجه 

جمموع احل�صارات والثقافات... واحل�صارة 
امل�صرية عرفت فرات ازدهار وتاأَلنُّق خالدة 

يف العهود الفرعونية. ويف مطلع القرن 
الع�صرين, عرفت م�صر نهو�صًا لفتًا للنظر 
من خالل مقاومتها لال�صتعمار الربيطاين 

وت�صييدها لأُ�ص�س ثقافة عربية حداثية, 
ولقت�صاد وطني اقَرَن مب�صروع طلعْت 

حرب والطبقة البورجوازية النا�صئة انذاك؛ 
بل ان النظام الدميقراطي كان قد ار�صى 

تقاليده الأوىل. لكن ال�صتعمار من جهة, 
دة  وقيام )ا�صرائيل( على ار�س فل�صطني ُمع�صّ

من بريطانيا والغرب, اّديا اىل اجها�س 
وعرقلة امل�صروع الّنه�صوي الذي كانت م�صر 
تقوده... وعندما و�صلت اول مرة اىل م�صر, 

واأنا يف ال�صابعة ع�صرة من عمري �صنة 
1955 �صادفت حلظة تاريخية نادرة, حيث 

ان الثورة النا�صرية كانت تر�صم افقًا جديدا 
ملقاومة ف�صاد املَلكية والأحزاب, والت�صدي 

لال�صتعمار وتواطوؤ )ا�صرائيل( معه �صد 
حقوق الفل�صطينيني والعرب. من ثم, كانت 
كل الآمال تبدو يل وجلْيلي دانية الُقطوف. 

وحني كتبت »مثل �صْيف لن يتكرر«, حر�صت 
على ان ا�صتح�صر عرب امل�صاهد والف�صاء 

والكلمات واملغامرات, نكهة تلك احلقبة التي 
هي فرة انتقايل من املراهقة اىل ال�صباب, 

ومن مناخ املغرب اىل �صاعة م�صر املُلّونة 
بالأفالم والأغاين والق�ص�س والروايات. 
فعاًل, كانت اقامتي يف م�صر طوال خم�س 

�صنوات مبثابة عَتبة نقلتني اىل ف�صاء 
مغاير يف اللغة والعالئق واملعرفة والوعي. 

لكن ما كتبُته يظل مت�صاًل بقيم جمالية � 
اأدبية وبغامرة ت�صعى اىل كتابة الذاكرة يف 

جاتها ومتاهاتها. وهذا قد ل يتعار�س مع  تعرنُّ
َمْن يريد قراءة »مثل �صْيف... « يف و�صفها 

�صهادة عن فرة من حياة م�صر. 

حممد �سكري 
عندما يذكر ال�صم حممد �صكري عادة ما 

يح�صر ا�صم اآخر هو حممد برادة. كيف لك 
ان ت�صف لنا عالقتك بكاتب من طراز حممد 

�صكري؟ 

- عالقتي باملرحوم حممد �صكري هي عالقة 
�صداقة وتواطوؤ يف جمال الأدب. منذ تعرفت 
عليه يف �صنة 1971 واحلوار م�صتمر بيننا, 
لأنني وجدُته نا�صجا يف تفكريه, جمّددا يف 

كتابته, جمّربا خلبايا احلياة واأ�صرارها... 
وعلى رغم اختالفات بيننا يف طريقة العي�س 

وحتليل الأو�صاع ال�صيا�صية, فاإن �صداقتنا 
ظلت قوية وُم�صر�صلة اىل حني وفاته. 

لقد كان موؤن�صًا يف جل�صاته, متفتحًا على 
الآخرين, ُمقباًل على احلياة. ومن ثم فاإن 
�صداقتنا كانت تغتني من الختالف ومن 

التواطوؤ جتاه �صرورة التجديد واجلراأة يف 
الإبداع. 

يحتفي حممد �صكري يف كتابه اخلبز احلايف 
مبدينة طنجة املغربية وبعواملها برغم 

انها مدينة فقرية بكل املقايي�س يف الوقت 
الذي و�صفها فيه �صكري كما ان كثريا من 

الدباء الأوروبيني وغريهم من ادباء العامل 
ينجذبون اىل طنجة هل �صحرهم �صكري 
بهذه املدينة؟ ما ال�صرالذي تخبئه مدينة 

طنجة؟ 
كان �صكري يحب مدينة طنجة من اعماقه, 

لأنها املدينة التي فّتحت وعيه ووّفرت 
له اكت�صاف متع اجلن�س واملو�صيقى 

والكحول... وطنجة التي �صحرْته هي طنجة 
الدولية يف الثالثينيات والأربعينيات, والتي 
كانت اآنذاك مزدهرة وخمتلطة ومعربا قريبا 

من ا�صبانيا واأوروبا. لذلك عندما نتحدث 
عن طنجة, ل بد ان ن�صتح�صر تلك ال�صورة 

الأ�صطورية التي اكت�صبْتها يف الفرة الدولية 
والتي جعلت الُكتاب والفنانني العامليني 
يتوافدون اليها. لقد اقرنت يف الأذهان 

بف�صاء احلرية والتقاليع وممار�صة الدعارة 
واملتاجرة يف الأ�صلحة واملخدرات, و�صبكات 

اجلا�صو�صية؛ اي ان طنجة كانت جت�صد 
�صورة م�صغرة لبع�س العوا�صم العاملية 

الكربى, ويف الآن نف�صه تقدم للزائرين منط 
العي�س املغربي بتقاليده ومطبخه اللذيذ... 

طبعا عرفت طنجة حتولت كثرية بعد 
ا�صتقالل املغرب �صنة ,1956 وفقدت الكثري 

من مالحمها الأ�صطورية, اّل انها حتافظ 
على موقعها اجلغرايف املُمّيز, وعلى بع�س 

التقاليد الكو�صموبولتانية. 
 حممد �صكري ا�صم ادبي مغربي وعربي 

وعاملي بارز لكنه ا�صكايل تدور حوله جدالت 
و�صجال كثرية يف املحافل الدبية حتى بعد 

وفاته ما زال ي�صغل النا�س حتى ا�صيع بعد 
وفاته انه مل يكن �صادقا عندما كتب يف اجلزء 

الثاين من �صريته الذاتية زمن الخطاء انه 
تعلم القراءة يف �صن الع�صرين هل ا�صافت 

ا�صكالية �صكري وغرابة اطواره وعبثيته اىل 
ر�صيده الدبي وحولته اىل �صخ�صية مركبة 

ي�صعب على املرء معرفة خباياها؟ 
لي�س �صحيحًا ما ا�صاعه معلم قدمي ملحمد 

�صكري, بعد موته, من انه مل يكن هو الذي 
كتب ن�صو�صه واأنه تعلم قبل �صن التا�صعة 

ع�صرة... لقد قراأت كثريا من خمطوطات 
�صكري بخط يده, كما انني اتوفر على عدد 

من ر�صائله, وكل ذلك يثبت انه كان يتقن 
اللغة العربية ويعرف جيدا النحو والإمالء 

ول يرتكب اخطاء يف الكتابة... وهو مل 
يكن عبثيًا, بل كان يحب احلياة ويقبل 

عليها بَنَهم, وي�صتوحي جتربته وفل�صفته 
اخلا�صة يف ما يكتبه. والذين ارادوا ت�صويه 

�صمعته بعد موته هم جبناء لأنهم مل ميتلكوا 
ال�صجاعة لنتقاده عندما كان ل يزال على 

قيد احلياة. 
الكتابة هي تعبريعن تناق�صات عدة 

ومتباينة داخل النف�س الب�صرية وترجمة 
ثقافية واجتماعية ملجتمع ما هل يطابق هذا 

التعريف مفهومك لالإبداع الروائي؟ 
من ال�صعب ان نعطي للكتابة تعريفًا واحدًا, 

لأنها تنت�صب اىل جمالت متعددة :نف�صية 
وثقافية واجتماعية وَلِعبيَّة... وعلى رغم ان 

الكتابة ت�صتعمل اللغة فاإن املبدع يحر�س على 
ان ُيبلور لغة خا�صة به. واأظن ان الكاتب � مع 
تقدنُّم جتربته � يدرك ان الكتابة ل تخ�صع فقط 
لإرادته, واأن لها منطقها اخلا�س الذي يتمرد 

على مقا�صد الكاتب نف�صه. �صحيح ان الكاتب 
ينجذب اىل التعبري عن تناق�صات احلياة 

وجتلياتها املختلفة, اّل انه يظل م�صدودًا اكرث 
اىل فْهم ذاته وا�صتكناه ا�صرارها وغوام�صها. 
من ثم فاإن الكتابة هي قبل كل �صيء, تْذوي�ت 

للتجربة التي يعي�صها الكاتب, اي حماولة 
لإ�صفاء فهمه اخلا�س وم�صاعره املتفردة 

على ما عا�صه يف حياته اخلا�صة واأي�صًا مع 
الآخرين. 

يف ال�صنة اجلامعية الأوىل لك بجامعة 
القاهرة كتبت ق�صتك الق�صرية الأوىل 

وا�صتح�صرت من خاللها مدينة فا�س القدمية 
مرتع الطفولة وبعد العودة اىل املغرب �صنة 

1960 انغمرت يف العمل ال�صيا�صي والثقايف 
وعملت على ان�صاء احتاد الكتاب املغاربة 

والتدري�س يف اجلامعة وانقطعت عن الكتابة 
طوال عقدين من الزمن, يف تلك الفرة كنت 
م�صدودا اىل احلا�صر ويراودك حلم التغيري 

الن وهنا ,ما الذي غري وجهتك واأعادك 
اىل ميدان الكتابة هل عدت اىل الواقع من 
خالل الإبداع الروائي والبحث والرجمة 
,هل هو جلوء اىل الذاكرة وحرية الكتابة 

وا�صتح�صار ما�س جميل زاه بعيد عن خيبة 
الأزمنة اجلديدة يف حياة الإن�صان العربي؟ 

- يف احلقيقة مل انقطع عن الكتابة عقدْين من 
الزمن, بل كنت اكتب دائمًا يف فرات متقطعة 

وكنت اعترب نف�صي مثل ر�صامي يوم الأحد. 
وخالل �صنوات كنت اكتب يف ال�صحافة با�صم 
ُم�صتعار, واأحيانا اكتب ن�صو�صًا ثم ُامزقها... 
لكنني مل اكن متفرغا للكتابة نتيجة ان�صغايل 

بالتعليم يف اجلامعة وممار�صة الن�صال 
ال�صيا�صي والثقايف. يف بداية الكهولة, 

قررت ان اكتب بكمية اكرث وبانتظام لأنني 
اقتنعت ان الكتابة ل ُيعو�صها ن�صاط اخر, 
واأنها ت�صمح بحرية او�صع يف التعبري عن 

جتربتنا احلياتية تعبريًا جماليًا اكرث عمقًا 
ونفاذًا. بطبيعة احلال هناك فرق بني الفعل 

املبا�صر والفعل من خالل الكتابة, واأحدهما ل 
يغني عن الآخر. ومعلوم ان العمل ال�صيا�صي 

معر�س للتعرث ولكن ذلك ل ُيلغي �صرورته؛ 
بينما الكتابة توفر م�صاحة او�صع من حرية 

اللغـة لي�سـت مقد�سـة وفـي العربيـة جنـد ن�سو�سـاً فـي منتهـى اجلـراأة

محمد برادة: الوصول إلى نظرية 
نقدية عربية ليس مهمًا فلماذا يجب 

أن يكون »المنهج« عربيًا
�ساهر عجمي
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١- الكتابة والن�سق
يف خامتة رواية  »امراأة للن�صيان« )1(

للروائي املغربي حممد برادة ,ويف حوار 
اأ�صبه بحوار املوتى , تخاطب ف.ب 

,الراوي قائلة: »اأنت اأيها الكاتب جال�س 
بني مقعدين  ل ت�صتطيع  اأن تعلن انتهاء 

املا�صي  ول اأن تر�صم معامل م�صتقبل  
تتخطى ذلك املا�صي , لعبة الن�صيان مل تعد 
جتدي ومفعولها يف التهدئة  ا�صتنفد مداه 

,وها اأنذا امراأة للن�صيان مل تعد جتدي«.
)�س123(.

هذا مقطع  يلخ�س اإ�صكالية  الكتابة 
وال�صريورة التاريخية يف ثالثية الروائي 
املغربي حممد برادة, ذلك اأن قراءة را�صدة 

ملفهوم الكتابة وال�صريورة يف ن�صو�س 
»لعبة الن�صيان« و»ال�صوء الهارب« ثم 

»امراأة للن�صيان« �صتجعلنا نقر منذ البدء اأن 
الكتابة عند هذا الكاتب, وكما يقول, نب�س 
يف الأعماق  وم�صرحة للذات والذاكرة)2(.

الكتابة يف هذه احلال �صفر وجودي يف 
تاريخ الذاكرة الذاتية والجتماعية يف 
�صريورتهما امل�صركة. هي اأي�صا بحث 
عن �صريورتهما املطبوعة بالن�صاز يف 

�صريورة املتغري املغربي وممكناته التي 
تتحكم يف توليفات بنيته العميقة عوامل 

عدة متنوعة.
 تتحول الكتابة اإىل عامل خفي يطارد 

بال هوادة �صريورة الذات واجلماعة يف 
ال�صريورة التاريخية, لكن هذه املطاردة 
حمكومة مبا ي�صميه حممد برادة بحرية 

الكتابة التي تنتهك احلدود بني الواقع 
والالواقع يف �صريورتهما بني امللمو�س 

واملحلوم به.اإنها كتابة احلفر يف جتاويف 
التاريخ.)احلوار نف�صه(.

هي اأي�صا كتابة عن زمن الطفولة وزمن 
التعلم الذي تعتوره نقائ�س تاريخية 

و�صو�صيولوجية ,انربولوجية ونف�صية 
تعوق دون اكتمال فحولة بطلها .الكتابة 

عند حممد برادة,كمايرى, تعبري عن روؤية 
للعامل تعرب عن جيل له ذاكرة مثقلة حماطة 

بتاريخ من�صي وحمرمات كثرية تخ�صي 
دفق احلياة .

اإنها اأي�صا كتابة عن املفارقة 
ال�صو�صيولوجية املتمثلة يف هذا الن�صاز 

الوجودي القائم بني الفرد والدولة يف 
تاريخ املجتمع العربي.بحكم اأن ال�صريورة 
الجتماعية عند حممد برادة حتكمها ثنائية 
الظاهر والباطن ومبنية على التواطوؤ وهو 

املفهوم الذي يردد �صداه ب�صكل ملفت 
لالنتباه عند حممد برادة, التواطوؤ هنا 

عند حممد برادة ظاهرة تاريخية تعتور 
�صفر الكتابة يف تبني اخليط الأبي�س من 

اخليط الأ�صود يف �صريورة تاريخ املرجع 
الذي ت�صعى الكتابة اإىل حماكمة �صريورته 
,لكن �صريورة املرجع حمكومة ,وكما �صلف 

الذكر,بثنائية الظاهر والباطن, فال�صريورة 
,كما يقول اأحد الأبطال النفعيني يف 

رواية امراأة للن�صيان هي »غري التاريخ 
املرئي املعلن عنه الذي يدير دفته قائد 

اورك�صرا ل ميلك �صوى ع�صاه وحركاته 
البهلوانية«)�س68(.ال�صيء الأكيد اأن 
العالقة القائمة بني الكتابة و الذات و 

ال�صريورة املزدوجة التي تعي�صها مبنية 
على مفارقة غريبة يختزلها حممد برادة 
كذات تاريخية وثقافية ,فيما يقوله بطل 

»امراأة للن�صيان« عن ال�صريورة »اأنها توؤثر 
على تلك اللحظات التي نح�س خاللها باأن 
كياننا كله حا�صر ومتورط يف فعل نعتقد 
انه الوحيد  القابل لالعتقاد واملف�صي اإىل 
تغيري نوعي بعالقتنا بالذات والآخرين«.

�س87-86.
حا�صل القول اأن الكتابة وال�صريورة 

عند حممد برادة مبنية على فعل الزمن 
والتورط,الزمن مقولة فل�صفية ووجودية 

وتاريخية, بها يقا�س مفهوم التطور 
والعمران, اأما التورط ف�صاأن ذاتي  يك�صف 
عن تورط ذاتية تبحث عن اأجوبة يطرحها 

الوعي اجلمعي يف �صريورته التاريخية 
والزمنية)3(.

يعي�س بطل حممد برادة يف �صريورة 
زمنية وتاريخية وي�صائل نف�صه هل وعيي 

ي�صاير وعي الكائن والزمن الذي اكتب 
عنهما, وعندما ميعن النظر يف ما يكتب 

عنه يكت�صف اأن ل�صيء تطور واإمنا ما يحلم 
به يخالف ما يكتب عنه.

لنالحظ ذلك وليكن اأول ثقب نطل من خالله 
على ما نقول مفهوم التزمني واملتمثل 
يف الربجمة الزمنية لأحداث احلكاية 

و�صخو�صها عند حممد برادة )4(.
 

٢-بنية املحكي وال�سريورة 
الزمنية

يتمف�صل زمن الكتابة عند حممد برادة 
بني زمنني زمن املاقبل وزمن املابعد.

فالتاريخ يت�صلل  عنوة وبالفعل والقوة 
اإىل �صلب احلكاية ليمتزج ب�صريورة 

املتخيل-الكتابة,ويف هذا التمازج تتم�صرح 
الذاكرة الذاتية و�صريورة قولها اخلا�س 

يف �صريورة الزمن ,بني ما�س-زمن 
الطفولة وزمن ال�صتعمار ومقاومته- ات�صم 

مبثاليته كما ت�صخ�س ذلك  رواية »لعبة 
الن�صيان« وحا�صر,زمن املاقبل,زمن ما بعد 

ال�صتقالل,ات�صم كما يرى برادة بتدهوره 
وان�صداد اآفاقه.

 لنالحظ منذ البداية اأن بنية املحكي عند 
حممد برادة تت�صم بطابعها الدائري,ففي 

رواية لعبة الن�صيان  تبتدئ احلكاية مبوت 
الأم  وتنتهي بتذكر الأم , اأما يف رواية 

»ال�صوء الهارب« فينفتح الن�س على  زمنية 

الغروب وتنتهي ب�صوؤال يك�صف عن القلق 
الوجودي الذي يعتور �صوؤال الكتابة يف 

عالقته بالزمان والكتابة, يف بحثه عن 
�صوء هارب ي�صبه تلك النقطة امل�صيئة يف 

عتمات ال�صريورة التاريخية؟.اأو لي�صت 
رواية »ال�صوء الهارب« رواية الت�صال 

الفا�صل. ف�صل العي�صوين يف الت�صال 
بغيالنة, وف�صلت فاطمة ابنة غيالنة يف 

الت�صال بالعي�صوين و�صفرها اإىل فرن�صا 
لتعي�س بحرية كل ما حتلم به,ثم ملاذا 

انقطع التوا�صل بني غيالنة التي حتولت 
اإىل موم�س وابنتها فاطمة؟ و ف�صل عالقتها 
مع الداودي الطالب اجلامعي الذي حتدى 

الأعراف ال�صيا�صية و�صجن تاركا جنينا 
ينمو بني اأح�صاء فاطمة, ثم يخرج ليتنكر 

ملبادئ املا�صي, واأفكار كانط وهيجل ثم 

مارك�س التي اأدخلته اإىل زنزانة �صلطة 
»املراقبة والعقاب«, خرج ليجد اأباه يف 
انتظاره الذي »يتطلع اإىل اإنتاج دجاج 
كل واحدة منها تزن �صبع كيلوغرامات 

كما هو احلال يف النم�صا«)�س121(. ثم 
اأمل تبعث ف-ب النكرة من زمن الن�صيان 

لتحكي للراوي �صريتها ثم متوت يف حجرة 
كاملجنونة؟

هذه اأ�صئلة تك�صف عن اجلدل القائم بني 
الكتابة وال�صريورة التاريخية عند حممد 

برادة.لكن زمنية الرواية هي غري زمنية 
الواقع.ذلك اأن هذه الأخرية ,كما يرى 

حممد برادة, »تولد دميومة تختلف  عن 
دميومة الزمن التعاقبي الذي نتوهم  

العي�س داخله ,اإذ اأن الفروق تزول  بني 
احلا�صر واملا�صي وامل�صتقبل لتخلق 

الرواية  كثافة اأخرى متما�صكة وفاعلة يف 
ال�صر هي التي تقود ال�صخ�صية الروائية 

اإىل اأن ت�صتعيد وعيها بقوة الزمن وه�صا�صة 
الكائن ومن ثم التحايل على ل معكو�صية 

الزمن وحماولته ا�صتعادته باأ�صكال 
خمتلفة«.)احلوار نف�صه(.

الكتابة يف هذا الإطار بعث  لتفا�صيل 
املا�صي املو�صوم بني الواقع واملتخيل, 

كتابة عن زمن مو�صوم يف الذاكرة 
 Leوالال�صعور,كتابة عن الزمن الأعلى
ويف  املفقود,   temps suprême
تقفي اأثر هذا الزمن  يف دروب الذاكرة 
,ينبعث زمن الطفولة وتنف�س احلكاية 

عنه غبار الن�صيان.ويف العودة اإىل 
ما�صي الطفولة-طفولة الهادي-تنفتح 

احلكي عرب الذاكرة على زمن الأ�صل,حيث 
الكلمات ت�صاوي الأ�صياء.ويتحقق الكائن 

-الهادي الراوي-يف الزمان واملكان, اإذ 
تتحول �صخو�س املا�صي اإىل اأمناط مثالية 

جت�صد الن�صجام بني الفرد واجلماعة 
و�صيالن وديان الألفة بينها,واأمام ما يرى 

تهتز كل التف�صريات.)�س26(.يقول الراوي 
»اأحيانا  اأخو�س يف تف�صريات  �صيد 

الطيب م�صتعمال  الأبعاد الفيزيولوجية  
والجتماعية والدينية ..لأعرث على خيط 

تنظم تلك امل�صاهد واملراحل ويحتوي 
التناق�صات, ثم فجاأة, ينت�صب اأمامي داخل 

اإطار فا�س القدمية وداخل الدار الكبرية 
بج�صده املمتلئ فتهتز كل التف�صريات«.

)�س27(.
يتحول الف�صاء املر�صومة معامله يف ذاكرة 

الراوي اإىل ف�صاء اأ�صطوري تنب�س احلكاية 
يف جتاويفه عن معنى مفقود, يجعل 

�صخ�صيات احلكاية تتحول اإىل �صخ�صيات 
بارديكماتية )5( ت�صكل ينبوعا للزمن 

املمكن املفقود يف ن�صيج احلكي وتتحول 
اإىل �صخ�صيات مفهومية تثري باأزمنتها 

ووعيها وقيمها اأ�صئلة متنوعة يف ذاكرة 
القارئ. مل تكن هناك قطيعة بني الكلمات 

حممد الدوهو

والأ�صياء والدال واملدلول.كان هناك بعد 
ملحمي يتحكم يف م�صائر �صخو�س زمن 

املاقبل, متوغل يف جوهر الذاكرة اجلمعية 
ويوجه الت�صرف اجلمعي.يقول الراوي :» 

يف بداية اخلم�صينيات كان الهادي والطابع 
على موعد مع �صاحة وا�صعة �صتمت�س 

منهما تدريجيا �صيطنتهما وت�صعهما 
على �صكة وعرة وحافلة باملفاجاآت. كانت 

اأحاديث التوعية جزءًا من الدرو�س يف 
املدر�صة احلرة التي يدر�صان فيها الأحاديث 

تتواتر باإيقاع �صريع واحتفالت عيد 
العر�س منا�صبة يعرب فيها اجلميع عن 
م�صاعرهم الوطنية وتعلقهم باحلرية.

مناخ يبدو الآن خرافيا موغال يف زمن ل 
يكاد ميت ب�صلة اإىل هذا الزمن احلر الفاقد 

ل�صعة حرارته الداخلية«.)�س26(.اإنها 
حكاية اأمثلة ما�صي املاقبل, ما�س ملحمي 

ذهب ولن يعود وظلت ذكراه جاثمة يف 
الال�صعور الوجداين للراوي ,باخت�صار 

انه زمن ت�صلطنت فيه لغة احلكي الوطني, 
وت�صبح ذكراه يف فردو�س الزمن املفقود 

املبحوث عنه.
 العودة اإىل املا�صي عودة اإىل �صدى 
الطفولة والنت�صاء ون�صوة الكتمال.

)�س17 (.عودة نحو زمن فردو�س الطفولة 
املفقود و�صحر ال�صياق املنغر�س يف 

الذاكرة والوجدان والوجوه.)�س24(.
لكن �صريورة الزمن يف عالقتها باملحكي 

ال�صرجاعي-ا�صرجاع زمن املا�صي 

-حمكومة باملوت والن�صيان.لهذا ال�صبب 
نالحظ اأن احلكاية درء لتحكم الن�صيان يف 

م�صائر ال�صخو�س التي يحكي عنها, خا�صة 
الأم-لال الغالية- واخلال �صيد الطيب 

وال�صخو�س التي تدور يف فلكه,تعمق من 
اأهميتها عرب فل�صفة موتها يف �صريورة 

الزمن الذي تنتمي اإليه. �صورة املوت 
املتعمق يف الوجدان واملوغل يف ذاكرة 

الطفولة والع�صق اأمام �صورة  جثة زوجة 
�صيد الطيب الهامدة, ويف ا�صتذكارها 

ت�صعرن لغة احلكي وجودها قبل اأن يطفئ 
املوت عينيها يقول الراوي »جميلة كانت 
يف بيا�صها, ب�صعرها الفاحم وابت�صامتها 
الطيفية نعومة متناهية. متثال متنا�صق 

حتى كاأنه ينت�صب اإىل العامل الآخر. �صعيد 
كان خالل اأيام العر�س ال�صبعة ثم خالل 

ال�صنتني اللتني عا�صهما مع عرو�صه قبل اأن 
تنطفئ فجاأة فيما ي�صبه الوم�س«.)�س17(.

وعن �صيد الطيب يقول الراوي حلظة 
وداعه الأخري »ل اأكاد ا�صمع ن�صيج الباكني 

يف الباحة الوا�صعة.كلهم اأحبوك...واأنا 
اأحاول ,عبثا ,اأن ا�صتوعب معنى اأن تكون 

ممددا اأمامي  داخل الكفن ميتا منتهيا 
وراحال عنا..وقبل خم�س �صنوات كنت 
ت�صهق اإىل جانبي كالطفل امللدوغ اأمام 

جثة )لال الغالية( اأمنا.هل اأمد يدي لأفك 
عنك لثام الكتان الأبي�س ال�صميك ليطالعني 

وجهك ال�صبوح,ومن يدري قد تتفتح 
العينان ويفر الثغر.؟«.)�س27(.

لنالحظ اأن العودة اإىل املا�صي مدخل 
نقدي على م�صتوى املتخيل لتنهال الكتابة 
مبطرقة ال�صك على ا�صتمرارية و�صريورة 

املرجع الذي حتكيه الكتابة عند حممد 
برادة.خا�صة وان زمن املابعد-زمن ما بعد 

ال�صتقالل-ي�صكل على امل�صتوى احلكائي 
جمال لت�صخي�س ما ميكن ت�صميته مع 

 Crise   )6(كرميا�س باأزمة احلقيقة
تتحكم  التي    de véridiction
يف التجربة التاريخية وال�صيا�صية 

والقت�صادية ثم القيمية ملجتمع املابعد 
والوعي الذي يتحكم فيه,كما اأنها تتحكم 

يف ال�صراتيجية ال�صردية واخلطابية يف 
ثالثية حممد برادة.

  وبطبيعة احلال فالقراءة ال�صيميائية 
للم�صارات ال�صردية ل�صخو�س احلكاية 

وبراجمها ال�صردية �صتجعل القارئ يتوقف 
�صواء يف »لعبة الن�صيان« و»ال�صوء 

الهارب« و»امراأة للن�صيان« على جتليات 
اأزمة احلقيقة وانعكا�صاتها على وعي اأفراد 

جمتمع ما بعد ال�صتقالل.
  �صيت�صلل اخلالف معتمرا طاقية اخلفاء 

اإىل موؤ�ص�صة الأ�صرة بني الهادي واأخيه 
الطايع ويف ت�صخي�س اختالفهما ا�صتعارة 

تاريخية لت�صخي�س اأزمة احلقيقة التي 
تعتور العالقة القائمة بني الكتابة واملرجع 
الذي حتكيه, بني الفرد واملجتمع, ال�صلطة 

وفكر الختالف, يف �صريورة املجتمع.
 حا�صل القول اأن كال من الهادي 

والطايع ي�صكالن منذجة تاريخية 
و�صو�صيولوجية,على م�صتوى الن�صق 
القيمي واليديلوجي, ملا �صتوؤول اإليه 

الأو�صاع التاريخية  يف جمتمع املابعد, 
وت�صخي�س لأزمة احلقيقة يف جمتمع 

املابعد.ارتكن الطايع اإىل النزعة الدينية 
القدرية بعدما لحظ باأم عينيه اأفول 

الأحالم التاريخية,  لكن الهادي يخاطبه 
قائال: »ملاذا تدفن ف�صلك ,ف�صلنا وراء الآيات 
والأحاديث وا�صتح�صار املوت«.)�س79(, 

وكما يقال ل دخان دون نار ,فموقف الطايع 
نابع من رغبة , يلخ�صها وهو يحاور اأخاه 

الهادي, »اأنه يريد اأن يعتزل ويتفرغ اإىل 
درا�صة كتاب الله واىل العبادة والتاأمل 

لأنه تبني اأن ع�صرين �صنة من حياته 
ت�صرمت مثلما  ي�صرب الرجل املاء بدون 

اأن يتحقق �صيء مما كان يعمل لأجله«. 
وي�صيف خماطبا الهادي املهوو�س باملطلق 

والأحالم, قائال:» اأنت اأي�صا خيبت ظني 
بع�صق الأحالم ومتني النف�س بانت�صار 

ينبثق من داخل الهزمية«.)�س79(. 
.اجنلت الأوهام واكت�صف الهادي اأن رياح 

التاريخ جرت مبا ل ي�صتهيه الطموح 
الفردي واجلمعي الذي ي�صتمد ن�صغه 

وروحه من طموحات احلركة الوطنية.
اأومل يخاطب الطايع ,املقاوم واملنا�صل يف 

�صفوف احلركة الوطنية املغربية,اأخاه 
الهادي قائال: »ع�صرون �صنة تعلمت خاللها 

اأ�صياء كثرية.غري اأنني مل اأكن اأت�صور  

اأن تخف درجة حرارتي , ويهداأ الغليان 
اإىل هذا احلد الذي ل اأ�صتطيع  معه اأن 

اأتكلم عن �صنوات الهدم والبناء  مبثل هذا 
التباعد, بل وال�صخرية اأحيانا. اجلمر 

يف حتول اإىل رماد؟«.)�س70(. اكت�صف 
الطايع وهو الذي خرب وعاين وتعلم اأن 

ثغرة عميقة ن�صفت ما كان يحلم بت�صييده, 
م�صت�صلما لقرا�صة ال�صريورة التاريخية 

وفعلها الباهت الألوان, قائال: »الآن اجنلت 
الأوهام  اأو هذا ما اأح�صبه على الأقل لأنني 

اأ�صتقبل الأيام من دون اأن انتظر منها 
مفاجاأة �صارة ومن دون اأن اأتوقع  حتولت 

تخ�س الزنربك املرهل يف داخلي, لتعيد 
له النب�س والتحفز.حالة غريبة باملقارنة 

اإىل ما كنت عليه قبل ثالثني �صنة.كاأن دائرة 
احلياة انغلقت من حويل واأنا م�صتمر فيها 

بقوة داخلية ل اأعيها متاما«.)�س67(.
ملاذا هذا ال�صت�صالم التاريخي؟اجلواب 

ياأتي حادا وقاطعا على ل�صان الطايع, 
يك�صف عن النزعة النفعية التي قلبت 
,يف نظره,موازين �صريورة التاريخ 

الجتماعي الوطني وبداأ خطابها يت�صلل 
رويدا رويدا  اإىل عقر داره.فهذه زوجته 
ومنذ �صنوات عدة حتتج على اإ�صرافه يف 
الجتماعات واإهمال الأولد وتنتهي كما 

يقول: »اإىل اأن كل منا�صل عمل عال�س 
يرجع واأن علي اأن افتح عيني لأرى حقيقة 

الكتابة والصيرورة التاريخية عند
م����ح����م����د ب���������رادة

»م��������������ا ك��������������ان ط�����ب�����ي�����ع�����ي�����ا أم��������������س ل����������م ي�������ع�������د ال����������ي����������وم ك�������ذل�������ك«

◄
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ما يجري فكنت اعتكف ب�صعة اأيام ثم اأعود 
اإىل احللبة مدفوعا ب�صيء ثاو يف الأعماق 
لكن ال�صرخ كان ي�صتع�صي على امل�صكنات 

جميعها«.)�س71(.
من العامل املعاك�س الذي قلب املوازين 
و اأحدث حالة الالتوازن يف �صريورة 

احلكي-حكي الراوي؟.
انه عزيز ابن لالجنية اأخت الهادي 

 Type والطايع. منط �صو�صيولوجي
م�صتوى  على  يعك�س   sociologique

�صريورة املرجع الذي حتكيه الرواية 
منوذج النخبة التي �صتفرزها الدينامية 

الثقافية والقت�صادية ثم الجتماعية 
يف �صبعينيات وثمانينيات القرن 

الع�صرين,ففي  حفلة زواج عزيز و�صعيدة 
التي در�صت ال�صيدلة يف مدينة مونبلييه 

بفرن�صا,وبعد ا�صرجاع حكائي  ي�صف 
الراوي  ظروف لقائهما كفاحتة لزواج 

تطبعه النفعية و�صكليات الزواج املبني 
على رهانات الكراهات الجتماعية العميقة 

للنفعية)7( ,ي�صف الراوي هوية عزيز 
وم�صاره,تاركا للقارئ حقه يف التاأويل 

وا�صتنباط احلقائق امل�صمرة من وظيفته 
التف�صريية والإيديولوجية قائال:» عزيز 

كان يت�صبث  ب�صرورة البدء ببناء م�صتقبله 
والعتماد على نف�صه.اآثر اأن ي�صتعي�س عن 
احلب ببع�س املغامرات العابرة املدرو�صة 

العواقب �صلفا,فا�صتطاع اأن يربمج لهوه 
يف حدود الالئق املقبول,م�صتعينا باأداء 
ال�صلوات يف اأوقاتها,ومبزاجه املعتدل 

وطبعه  احلذر املتوج�س خيفة من كل 
�صيء.حتى عندما كان طالبا,يف بداية 

ال�صبعينيات, وحركة الحتجاج الطالبية 
يف اأوجها عرف كيف يتح�صن داخل �صوء 
ظنه وحذره,مرددا اأمام زمالئه املندفعني 
لبد اأن نعرف وجهات النظر جميعها قبل 
اأن نختار«.)�س105(, وبطبيعة احلال مل 

يكن عزيز» منوذجا فريدا على كل حال, 
فهو وعلى �صاكلة اأ�صدقائه وجمايليه كانوا, 

ي�صيف الراوي, داخلني �صوق راأ�صهم 
يواظبون  على الدرا�صة وي�صتفيدون 

من وقتهم للنجاح يف المتحانات, قبل 
اللتحاق  ب�صلك الوظائف وال�صركات  

ملتابعة  ال�صباق نف�صه املاأمون العواقب.
كل ذلك كان يتم يف �صياق  بناء اأجهزة 
الدولة.وبالرغم من مواقف الحتجاج 

والرف�س, وارتفاع اأ�صوات املعر�صني,فان 
منطق  الواقعية والت�صابق اإىل النتهاز 
فر�س نف�صه, و�صيئا ف�صيئا خفت بريق 

ال�صعارات الوطنية,وخلفه �صعار« ل ت�صييد 
من دون دولة قوية».البناء يت�صيد, والذين 

ي�صهرون على �صريه ل يتورعون عن 
ا�صتعمال العنف, ول�صيء اأف�صل من اأن 
تفوز- اأيها الطامح- مبوقع جيد وان مل 

يكن القرار من ن�صيبك. وي�صيف الراوي 
قائال ب�صيغة �صردية تنم عن �صخرية 

دفينة مما اآلت اإليه �صريورة املرجع الذي 
يحكيه قائال :»العجلة تدور,عليك اأن حتتل 

مكانك وتنتظر.انتظر لأن �صعار املرحلة 
املقبلة,كما يقول اأحد الظرفاء,هو الدولة 

مت�صي ويبقى املوظفون والتقنوقراطيون 
!« )�س106(.

 طبعا �صتذهب هذه الروؤية النقدية 
وال�صيا�صية ل�صريورة املرجع الذي 

تر�صده الكتابة عند حممد برادة اإىل اأبعد 
مداها يف ن�س »امراأة للن�صيان«, اإذ �صتنتقل 

الكتابة من نقد الكلية الجتماعية يف 
�صريورتها اإىل نقد جتربة احلزب وتعميق 

البحث يف مع�صلة الكتابة والغراب يف 

الزمان واملكان يف زمن ما بعد ال�صتقالل. 
ف�صخو�س برادة الرئي�صة - �صواء اأكان 

الهادي, الطايع, غيالنة, فاطمة, »ف.ب« 
وغريها من ال�صخو�س التي توؤثث دينامية 
الغراب يف الزمان واملكان,تعي�س �صراعا 
داخليا يجعلها حت�س بان هناك اأيدي خفية  

متتد من عتمات وردهات اأعماق ما ي�صميه 
ادوارد �صابري النا اجلمعي لتجذبها اإليها 
وتنكم�س على نف�صها حتى حدود التقزمي.
ولعل هذا ما يف�صر ف�صل جتارب الت�صال 

التي توؤثث الن�صيج احلكائي يف ن�صو�س 
حممد برادة لكنه ف�صل حمكوم ب�صراع 
الرادات التي ي�صل اإىل حدود الن�صاز 

بل وحتى املوت كما هو احلال يف رواية 
»امراأة للن�صيان«.

ما تكت�صفه بطلة »امراأة للن�صيان« يف 
باري�س,وهي باملنا�صبة بطلة من دون 

بطولة حقيقية,اأن ال�صريورة التاريخية 
توجهها قوى النفي. اكت�صفت هيجل 

ومارك�س وفرويد , الأولن غذيا لديها 
الإميان بنفي ماهو قائم ل�صتجالء ما هو 

كامن يف املجتمع والإن�صان, اأما الثالث  
فف�صح الليونة التي تخفي الغليان.

)�س18(..عادت)ف.ب( من باري�س اإىل 
ف�صاء الوطن, ف�صاء- الأنا اجلمعي, 

لتقذف بها ال�صريورة التاريخية اإىل عوامل 
العزلة واحلمق.تقول خماطبة الراوي: 

»منذ كتبت «لعبتك« وان تختبئ وراءها. 
اأمل يحدثك الهادي عني؟منذ راأيته اآخر 
مرة,منذ �صنوات يف املقهى بباري�س مل 

األتق به. ع�صت جتربة مليئة بالهتزازات, 
من تدحرج اإىل اآخر, وانتهى بي املاآل اإىل 

ما تراه حمبو�صة, معزولة. اأنا يف نظر 

العائلة حمقاء«, وت�صل حالة الغراب 
حدودها الق�صوى , التي ترجم حالة 

انف�صال الفرد عن الزمان واملكان وحتكم 
العبث الذي يفرغه من حمتواه الإن�صاين, 

قائلة وهي ت�صرح حالتها الوجودية للراوي 
»ال�صعور املهيمن علي هو اأن العامل مل يعد 

يغريني.ميكن اأن ام�صي اأياما متتالية 
واأنا يف و�صط روؤى مبهمة,هاربة من 

كل ما يلتمع يف الذاكرة. اأغم�س عيني 
واأجهد يف البحث عن نقطة  �صفر ل يوجد 

بها �صيء ي�صدين اإىل ما حويل. وكلما 
وخزتني الأ�صوات والنداءات والكلمات 

املتناهية اإيّل من ال�صارع, اأمعنت يف 
مالحقة ال�صدمي الذي ين�صيني انتمائي 

اإىل هذا العامل«.)�س12(. ت�صعر »ف-ب« 
اأنها يف حمب�س حمكم الأبواب. وحتى 

عندما تزوجت بالدكتور جليل و�صافرا اإىل 
مدينة »الرا�صيدية«, م�صقط راأ�صه للعي�س 
هناك ات�صح لها اأن هناك اأ�صواتا تناديها 

من اأعماق ذاكرة املا�صي, »اأدركت اأنها 
ل ت�صتطيع اأن تتحول اإىل امراأة تعي�س 

كاخللد حتفر جحرها وتكن على بعلها«, 
فاحلياة, كما تر�صبت �صورتها عندها, 

مقرنة باحلركة اجلذابة وال�صتك�صاف 
الالينتهي. )�س60(.

تعي�س»ف.ب« ما ميكن ت�صميته مع 
اميانويل ليفنا�س مر�س الهوية يف الزمان 

واملكان ل�صعورها بال�صلل التاريخي 
والوجودي الذي يحول دون حتقيق 

هويتها يف ال�صريورة التاريخية. اإنها 
�صخ�صية ترمز جليل رمبا خمالف جليل 

عزيز يف »لعبة الن�صيان«, مل حترمه 
ال�صريورة التاريخية.)8(.

 واإذا كانت رواية »امراأة للن�صيان« قد 
�صخ�صت مر�س هوية جيل جمتمع املابعد 
,فان رواية »ال�صوء الهارب«  جاءت لتثري 

مع�صلة الت�صال مع الآخر و �صعيها 
ل�صعرنةnoitasitéoP عرب لغة احلكي 

جلدل الت�صال مع الآخر/املراأة, بل اإن 
رواية ال�صوء الهارب يف ر�صدها جلدل 

الت�صال والنف�صال مع الآخر تعد رواية 
امل�صائر املجهولة يف �صريورة الدينامية 
التاريخية التي يح�صر فيها حممد برادة 
ف�صائيا وزمانيا حكاية �صخو�صه.ولعل 
قراءة للم�صارت ال�صردية لعالقة كل من 
غيالنة والعي�صوين من جهة ولعالقته 

بفاطمة من جهة اأخرى ثم عالقة فاطمة 
باأمها وعالقتها بالداودي الطالب اجلامعي 

الثائر ,قمني اأن يجعلنا نتعرف على مع�صلة 
م�صري الفرد يف عالقته باملجتمع الذي 
يوؤطر وعيه وكيف ينظر املجتمع  يف 

�صريورته التاريخية اإىل منط العالئق بني 
هذه ال�صخو�س, بل اإن قراءة عميقة ملنطق 

املمكن ال�صردي لعالئق الت�صال والنف�صال 
يف ال�صريورة الجتماعية, قمني اأن 

يجعلنا نقف على منطق عميق يتحكم يف 
عدم حتقق ال�صخو�س وانتقالها من حالة 

الحتمال اإىل حالة المكان ثم التحقق.
   وهذا ما تعرب عنه فاطمة ابنة غيالنة 
عندما تف�صل جتربة ات�صالها بالداودي 

الطالب اجلامعي الذي اعتقل تاركا 
جنينا ينمو بني اأح�صائها.ثم يخرج 

ويكتب تعهدا لينهمك يف تهيوؤ م�صتقبله 
والهتمام مب�صاريع الدجاج بدل الهتمام 

بكانط وهيجل وفاطمة وابنتها. تقرر 
فاطمة ال�صفر اإىل فرن�صا لتتزوج بفرن�صي 

تاركة وطنها لإح�صا�صها بان ال�صريورة 
التاريخية مل حترم اإرادتها.تقول خماطبة 

العي�صوين: » مل اعد اأنتمي اإىل اأي �صيء 
ومل يكن يوؤملني اأنني غدوت كذلك حني 

ا�صرجع الآن كل ما ح�صي به دماغي عن 
الهوية والتاريخ والوطن, اأجد كل ذلك 
اجلهد وكل ذلك الكالم ل ي�صاويان وزن 

ق�صة اأمام تلك احلالة التي ع�صفت بي 
وافرغتني من �صحنات الذاكرة وارتباطات 

املا�صي«.)�س127(.
�صحيح اأن العي�صوين املثقف يت�صل 

بغيالنة ويحقق معها ذاته لكن هناك جملة 
مفتاح تك�صف عن هذا اجلدل العميق القائم 

بني ما ي�صميه عبدالله العروي التاريخ 
واحلب,والذي يربز لنا ف�صل جتربة 

الت�صال بالآخر يف ال�صريورة التاريخية 
للمرجع الذي يوؤطر فيه حممد برادة 

�صخو�صه. اأو مل يعرب عن ذلك العي�صوين 
قائال ,بعد انف�صاله عن غيالنة, »غيالنة هي 

جزء من هيكل اكرب  هو هذا امللكوت الذي 
�صنعته الأوهام واأحالم الإبداع والتوا�صل 

الطبيعة والتعبد يف حمراب احلب 
واجلن�س«.)�س59(..ثم األ يعني اللجوء 

اإىل احلب يف ال�صريورة الجتماعية ف�صل 
يف التاريخ وجلوء اإىل الذات واملراأة 

لتعوي�س الف�صل التاريخي. اأمل يخاطب 
العي�صوين ذاته قائال:» مل اأكن اأطيق اأن 

تبتعد عني  بعد اأن زرعت التوتر وا�صتفزت 
مني احلوا�س...وعربها,عرب كالمها 

وج�صدها,عرب خطواتها,قد اأ�صتطيع امتالك 
�صيء ينق�صني,وهو وحده ما�صيجعلني 

اأطفئ الأوار املتقد لأعود اإىل العي�س بغري 
قلق كما كنت«.)�س50(.

اأو لي�س هذا املوقف يف نهاية املطاف يف 
اإطار اجلدل القائم بني الكتابة وال�صريورة 

التاريخية التي توؤطر الكتابة عند حممد 
برادة كذات تاريخية واجتماعية و�صيا�صية 

تعبري عن هذا املوقف الذي يجعل,كما 
يرى العروي, »العبور من احلب اإىل 

التاريخ هو الو�صول اإىل �صن الن�صج,اأما 
النتكا�س من التاريخ اإىل احلب  فهو 

ال�صد عن الإخفاق الجتماعي,ينعزل املرء 
فيعود اإىل حياته ال�صخ�صية.. وبالتايل 

اإىل احلب«)9( وبعبارة اأو�صح يعمق 
عبدالله العروي ت�صوره هذا قائال: »حني 

ينهار املجتمع كم�صروع اجتماعي, فان 
كل واحد ينغم�س يف حب �صخ�س واحد.
اإذا كنت ل تريد اأن حتب الله ول تريد اأن 

تنغم�س يف املجتمع والثورة.فماذا يبقى؟ 
انك تنغم�س يف �صخ�س واحد.. عندما 

ينهار املجتمع ينغم�س الإن�صان يف احلب 

وكل حكاية اإما اأنها تاريخ اأو حب واإذا 
كان التاريخ قد خرج من الباب فاأننا ندخل 
احلب واإذا اأردنا اإخراج احلب فانه يلزمنا 
اإدخال التاريخ«.)10(, وحتى عندما ياأتي 

املوت على هذا الآخر/املراأة فانه يظل 
املالذ الوجودي املفقود,يقول الراوي يف 
رواية »امراأة للن�صيان« بعد موت»ف.ب«: 

»ووجدتني اأقول بلوعة:ل ميكن اأن اأن�صاك. 
اأنت احتمال له كامل احل�صور وله قدرة ل 

تقاوم على تغيري امل�صار,اأق�صد م�صاري.بعد 
رحيلك اأنا يف فراغ, من دون جنية جتيد 

ال�صتماع«)�س117(.
 لكن الكتابة عن التاريخ و�صريورته 

عند حممد برادة ت�صي بتورطها يف 
حتويله اإىل حكاية.التاريخ حكاية ولكنه 

ملت�صق بالن�صيان, والن�صيان دليل على 
ا�صتغال الذاكرة التي ت�صيع يف عوامل 

املطلق واأ�صيائه اجلميلة املفقودة. 

اأ�صياء لميكن ن�صيانها بل يجب و�صمها 
يف لغة احلكي امل�صاد للغة الن�صيان.

األي�س هذا ما يريد الهادي قوله يف 
رواية »لعبة الن�صيان«,عندما و�صف 

زمن الطفولة وزمن الأربعينيات حتى 
نيل ال�صتقالل,بلحظات ال�صفاء املندثر.
)�س77(.. كيف ميكن ن�صيان تلك املراأة 
امل�صماة »ف.ب« يف �صريورة احلا�صر ؟ 

بعد اأن ق�صت عليها التقاليد وموؤ�ص�صاتها 
املبنية على العنف والتواطوؤ ثم امل�صلحة 

والإذعان ملوؤ�ص�صة التقاليد التي تعيد 
اإنتاج ن�صقها التاريخي اخلا�س؟.

لن�صيان كما يقول حممد برادة و�صيلة 
للتفكري  فيما هو غائب, وهو اأي�صا 

ا�صتح�صار بع�س ما نظن انه انق�صى 
ولكنه يعود ب�صكل من الأ�صكال, وهو 

مالزم اأي�صا ملا ت�صتغل عليه الذاكرة.
)احلوار نف�صه(.

اأو 

لي�صت العودة اإىل املا�صي عودة 
املكبوت؟عودة اإىل زمن الأ�صل ,زمن الأم 
وزمن احلب حيث يتحقق الهادي-الطفل 

يف الزمان واملكان ,عودة اأي�صا اإىل 
مكبوت التاريخ  املتمثل يف ذلك الوئام 

الوطني املفقود ورموزه, الذي كان 
الهادي الطفل مبعية اأخيه الطايع على 

موعد معه يف بدايات اخلم�صينيات 
من القرن الع�صرين. عودة اإىل زمن 
اأ�صطوري, باملعني الذي يتكلم عنه 

مري�صيا الياد)11(, يت�صم بان�صجام كليته 
الجتماعية,و ت�صكل العودة اإليه هربا من 
وطاأة احلا�صر املتوغل يف عنفه الرمزي, 

عنف ل ت�صتطيع حتى الكتابة عند كتاب 
, ما ي�صميه ادوارد �صعيد, الأدب املابعد 

الكولونيايل وهم يعودون اإىل اإعادة 
كتابة التاريخ الأ�صالين ل�صعوبهم)12(, 

الإفالت منه, فحتى الكتابة , كما يقول 

حممد برادة يف »امراأة للن�صيان« على 
ل�صان بطلته ف.ب لميكن اأن تنجو من 
العنف )�س118(,و تبقى الكتابة رمبا, 

يف نهاية املطاف , ويف اإطار عالقتها 
بال�صريورة التاريخية, ي�صيف حممد 
برادة على ل�صان بطلته, تعطينا وهم 

النعتاق ول متنهائية التحقق )�س85(.
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حممد حنون

manarat
رئي�ش جمل�ش االإدارة

رئي�ش التحرير 

ل اأدري ملاذا يجذبني د.حممد برادة ويجربين على 
قراءته؟ اأهو ابداعه الرث والغني الذي ير�صي املتلقي 

�صواء اكان يف جمال الق�صة الق�صرية, اأو الرواية 
الطويلة, اأو يف درا�صاته النقدية التي اأ�صهمت يف 

ت�صكيل الوعي النقدي العربي, اأو يف ترجماته التي 
مثلت اإ�صافة مهمة يف املكتبة العربية, اأو يف مقالته 

الباذخة طورا بنرث جميل وطورا اآخر ب�صياحة عقلية 
تلهم من يقراأها انه قد حزم حقيبته و�صاح مع هذا 

املفكر الذي ليهداأ من التطواف يف بقاع الأر�س 
ليقدم له روؤاه الفكرية وجتلياته وجتربته الغنية يف 

احلياة, ففي عجالة نقراأ عن حياته انه ولد عام 1938, 
ونال درجاته اجلامعية من جامعات القاهرة, وحممد 

اخلام�س, وال�صوربون, وعا�س فرة ع�صيبة منها مطلع 
الثمانينيات التي ات�صمت باملرارة والإحباط ب�صبب ذلك 

املناخ ال�صيا�صي املحتدم الذي عرفته املغرب منذ العام 
1962, ف�صعر برادة باحلاجة اىل كتابة ن�صو�س ت�صعفه 

على فهم ما عا�صه, فكتب من �صمن ما كتب روايتني 

ا�صبحتا عالمة فارقة من عالمات هذا الكاتب الكبري, 
كانت الأوىل ” لعبة الن�صيان ” وحملت الثانية عنوان 

ب�صورة  موؤخرا  �صدرتا  الن�صيان” واللتان  ” امراأة 
جمتمعة يف كتاب واحد اأطلق عليه ا�صم ” من اأجل 

الن�صيان ”, والذي يقول عنه يف نهايته: )انه كان ين�صد 
تفريغ الذاكرة والتاأمل يف حم�صول احلياة وا�صئلتها (, 
ويوؤكد برادة اأن همه الأول كان تقدمي جتربة جديدة يف 
كتابة الذاكرة وعندما انتهى من كتابة ” لعبة الن�صيان ” 

لحظ ان لغة الكالم املغربية حا�صرة بقوة يف احلوار 
واحيانا يف ال�صرد, لكنه ي�صري اىل ان هناك قوا�صم 

م�صركة بني الن�صني من بينها خلفية ن�صيان ي�صركان 
بينهما وغدت - ح�صب تعبريه - مبثابة �صمام امان 

يلجاأ له كلما تراكمت خيبات ومرارة وتعذر فهم الأمر 
الواقع . 

حممد برادة عندما قدم لروايته “لعبة الن�صيان ” 
ال�صادرة عام 2004, مل يكن يجهل ان اللعبة هي نف�صها 
�صتكون يف ال�صت �صنوات القادمة لأن البناء الذي قامت 

عليه هذه اللعبة مل يكن لي�صيبها ” الن�صيان ” يف تلك 
الأعوام القادمة, يقول اآنذاك : ) مل يكن يهمني - حني 

كتبت لعبة الن�صيان - اأن اأوؤرخ اأو اأن اأتذكر, واإمنا 
كنت اأوهم النف�س اأن الكتابة تتيح القراب من اأعماق 
الزمن ومتاهته كما تتيح التاأمل فيما ع�صناه مت�صابكا, 
متداخال, غائم الق�صمات, ومن ثم اللجوء اىل ف�صاءات 

الطفولة واملراهقة وال�صباب بحثا عن زمن مل يعد 
موجودا اإل يف الذاكرة واحللم وفيما تختزنه الذات 
الواعية, ولأننا تعودنا على الن�صيان, فاإننا ل ننتبه 

كثريا اىل تغري ال�صياء من حولنا واىل تغري عالقاتنا 
وذواتنا, ولكن يكفي ان تنبثق بع�س اللحظات من 

منطقة الن�صيان فينا, لتبداأ دينامية التذكر وليبداأ 
اخليال يف ن�صج ما هو كامن يف الال�صعور ويف الذاكرة 

الغافية, هكذا انطلقت يف كتابة ” لعبة الن�صيان ” 
وكاأنني امار�س لعبة قادتني اىل اأجواء ومناطق تختلط 

فيها البت�صامة بالأمل وال�صخرية باملرارة(. 
ومع كل ما قاله من ” اإيهام النف�س باأن الكتابة تتيح 

القراب من اعماق الزمن ومتاهته ”, فاإنه ل ين�صى انه 
كان يحمل افكارا ي�صارية مناه�صة للدكتاتورية واآمال 

عري�صة يف التغيري انعك�صت على جممل نتاجه الق�صي 
والروائي وانت�صرت تلك الفكار لتغزو حتى مقالته 

الأخرية التي ين�صرها هنا وهناك, ففي اإحدى كتاباته 
التي ين�صرها حتت م�صمى اآفاق, يتحدث عن جتربته 

التي كانت لعبة الن�صيان هي اإحدى اإرها�صاتها: )عندما 
ا�صتح�صر املحطات الأ�صا�س يف مواقفي كمثقف منذ 

�صتينيات القرن املا�صي, اأجد اأنني قد انتقلت من ت�صور 
اىل اآخر �صمن �صياق اجتماعي - �صيا�صي - معريف, 
كان يحكم ال�صياق ويوؤثر يف بلورة الوعي املتنامي 

واملتحول الذي ليكاد يعرف ا�صتقرارا ينغلق داخله, 
فاأنا اأذكر اأن مواقفي كمثقف مغربي - عربي كانت, يف 

�صتينيات القرن املا�صي, م�صتوحاة من �صياق �صيا�صي - 
فكري - ” ايديولوجي ” تلتقي عند اأم�صاج من الفل�صفة 

الوجودية والنا�صرية واملارك�صية, مع نزوع اىل 
الثورة النقالبية .. ذلك اأن �صياق ما بعد ال�صتقالل يف 

املغرب فتح البواب اأمام �صراع حاد وعنيف بني الق�صر 
والحزاب الوطنية التي كافحت من اأجل ال�صتقالل ( 

اىل ان يقول : ) وعندما تغري ال�صياق وم�صتوى املعرفة 
منذ مطلع اللفية الثالثة, على �صبيل املثال, فاإن مواقفي 

كمثقف قد تغريت على �صوء التحولت الكثرية التي 
عا�صرتها داخل جمتمعي ويف العامل(. يف نهاية نقا�صه 

هذا يعد برادة ان ح�صور املثقف امل�صتمر هو و�صيلة 
لربط الفعل بالتفكري, وت�صحيح الخطاء والتعرثات 

عرب املمار�صة (, وي�صت�صهد مبقولة ادوارد �صعيد : ) 
املثقف يطرح علينا للمناق�صة ا�صئلة حمرجة, ويجابه 

املعتقد التقليدي والت�صلب العقائدي ” بدل ان ينتجهما 
اأو  احلكومات  على  ال�صهل  من  لي�س  �صخ�صا  ” ويكون 

ال�صركات ا�صتيعابه.) ومع روايته الأخرية ” حيوات 
متجاورة ” نراه يلجاأ اىل لغة اإيرو�صية خ�صنة كما يعرب 
عنها الكاتب خليل �صويلح, لكن برادة يقول: )هذه اللغة 
حتتاج اليها الرواية, مثلما حتتاج اىل ال�صدمة اجلمالية 

.. اأما اجلن�س فهو عن�صر اأ�صا�صي يف احلياة والكتابة, 
لبد من اأن ي�صتبك يف الكتابة الروائية مع املحرم, �صرط 

ان ل تتحول الكتابة اىل جمرد �صعار, املهم هو كيف 
نروي حكاية, ون�صنع عاملا خا�صا بنا (, وقد �صنعه 

فعال يف لعبة الن�صيان عام 1987, ويف ال�صوء الهارب 
1993, ومثل �صيف لن يتكرر 1999, وامراأة الن�صيان 
2001, وحمكيات, وجمموعته الق�ص�صية �صلخ اجللد 

1979, والخرى ودادية الهم�س واللم�س 2004.

مثل طائر جمازف على الدوام, ل يهاب كل 
الفخاخ املرئية وغري املرئية, ي�صتجيب 

الروائي الأديب حممد برادة  لنداء النب�س 
املتدثر بالغواية وحب املغامرة واجلراأة 

على الأمل, هو الذي ظل “ يحوم با�صتمرار 
حول عتبة ال�صفر اإىل القاهرة ذات �صيف 

من عام 1956 وخالل زياراته التالية التي 
تكررت على امتداد اأكرث من اأربعة عقود, 

ومل يطمئن اإىل تاأويل راجح  ومثل رد يف 
حوار ماألوف, بل حميمي تاأتي حمكيات 
للتوزيع  يتكرر” )اآفاق  لن  �صيف  “مثل 

والن�صر, 2010( �صفافة, مكثفة وملغزة يف 
الآن نف�صه; اإنها حمكيات -يوميات “حماد” 

الفتى ذي ال�صابعة ع�صرة الذي اختار 
القاهرة ومل يخر دم�صق كما فعل الآخرون, 

يوميات الطالب اجلامعي, مذكرات املوؤلف 
�صابا, يف فرة التعلم و التكوين و اإن�صانا 
نا�صجا, ثم على اأبواب الكهولة. مذكرات 

فيها ا�صتبطان للوجدان, اعراف بالعالئق 
امللتب�صة, بوح باجلراح ال�صرية, هي كتاب 

دون فيه املوؤلف تاأمالته يف الوجود, يف 
عامل احلياة, يف عوامل الفن واجلمال.

هي حماورة للذاكرة التي تنكتب, ل يهم اإن 
حدث ما حدث, اأو اإن مل يحدث, فامل�صاهد 

امل�صتعادة تتداخل فيها الوقائع باخليالت 
واأطياف الأحالم بال�صتيهامات.تاألف " مثل 

�صيف لن يتكرر" من ق�صمني, يحمل الأول 
عنوان" ثقوب ل تكف عن المتالء" يت�صدره 

ن�س لل�صاعر فريناندو بي�صوا, ق�صم هيمن 
فيه ال�صرد ب�صمري الغائب وكاأن حممد برادة 

يوؤكد على اأن "اأنا" هو �صخ�صية روائية ,  
اأما الق�صم الثاين املو�صوم ب�"امتداد خيوط 

الذاكرة" فقد ا�صتلهمه بن�س ل"جان جونيه" 
وفيه ينف�صح املجال للقول املبا�صر بوا�صطة 
ال�صرد ب�صمري املتكلم; يبتدئ الق�صم الأول 

بف�صل "عتبة باب احلديد" وينتهي 
ب�"منعطفات" مرورا ب�"لعله حدث", "مثل 

�صيف لن يتكرر", "اجلامعة و ما جاورها", 
"عالقات  فتحية",  "اأم  "امتدادات", 

ملتب�صة" ويفتتح الروائي حممد برادة 
الق�صم الثاين ب�"ع�صل الزقازيق" ويختمه 
ب�"�صيدة تلتحف الكربياء" ويجمع بينهما 
عندما  اأو  القبة  "اأفراح  حدث",  ذلك  "لعل 

يراقب ميت الأحياء", "لعبة ال�صمادير", 
"فرعون  قدمني",  على  مي�صي  "الروماني�صك 

يف كفن من كتان" , اإ�صافة اإىل حا�صية 
ببليوغرافية.هكذا اإذن,  ن�صو�س عدة بني 

دفتي كتاب واحد, حمكيات لها تنوع و 
رونق و متا�صك الف�صيف�صاء, فيها تتعدد 

الأ�صكال التاأليفية واملعمارية الدينامية, اإذ 
اإن غنى العامل املمثل)بفتح الثاء امل�صددة( 

يف�صر غنى العامل املمثل)بك�صرها(.واإذا 
كانت حمكيات حممد برادة جتمع بني 

ال�صري-ذاتي واملحكي ال�صريي, ور�صم 
املالمح والبورتريهات, وبني املونولوغ 

الداخلي اخلا�صع لل�صرد, والتاأمالت 
والأحالم الروؤيوية, وبني الن�س الأدبي 

والنقدي وغريها, فاإن ذلك هو مبثابة 
و�صائل ل غري, يوظفها املوؤلف بالقدر الذي 
ت�صعفه يف القب�س على حلظات جوهرية, 

حلظات انف�صلت عن امل�صار البيوغرايف 
بزمنيته املتتابعة , حلظات تعالت على 

الزمن واأفقدته املدة, حلظات متتزج فيها 
الأزمنة بالأمكنة; يف "مثل �صيف لن يتكرر" 

يظهر برادة عن قدرة خا�صة على قراءة 
الزمن يف الف�صاء, القاهرة-�صيف 1956, 
اأثناء اإقامته بها اإىل حدود 1960 اأو خالل 

زياراته التالية, ان�صهار الزمن والف�صاء 
الالمنف�صل, هذا "الكرونطوب" الذي تغمره 

العواطف وانهمارات الوجدان, كرونطوب 
التحول املفاجئ يف حياة "حماد" 

ال�صخ�صية املمثلة وال�صارد بديل املوؤلف يف 
اآن;حلظة اتخاذ القرار احلا�صم الذي �صوف 
يغري م�صار حياته ال�صخ�صية, حلظة جتاوز 
العتبة.رهاب العتبات وم�صكل البدايات.لكن 

القلق والردد واحلرية,  كلها تتبدد, ل تهم 
البدايات, املهم بالن�صبة لهما معا , كتابة ما 

يبدو مت�صربال باخليالت, يت�صيد بالكلمات, 
كلمات ت�صعى اإىل الإم�صاك باملنفلت ,  

والقب�س على حلظات عابرة �صمتها 
اله�صا�صة والفجائية, لأن  "حماد" دائم 

الده�صة والذهول اأمام ما ي�صكل حميطه: 
كالم النا�س, لغة الكالم,  العامية امل�صرية, 

وما ي�صكل اأفقه,  ذلك الذي ي�صميه 
قدمني".ملاذا  على  مي�صي  "الروماني�صك 

القاهرة -�صيف 1956؟ القاهرة ذلك الف�صاء 
املنتمي للمتخيل, برغم ح�صور مرجعيته 
ال�صاحرة, متخيل تكون لدى "حماد" من 
�صور واأطياف الأفالم امل�صرية وقراءاته 

املتنوعة "وهو يتعرف على كتابات 
املنفلوطي وجربان وطه ح�صني وتوفيق 

احلكيم وجورجي زيدان وما ولدت فيه تلك 
القراءات /الكتابات من افتتان مب�صر 

البعيدة التي كانت يف ذاكرته �صبيه �صندوق 
العجائب", القاهرة التي اأغوته بوقائعيتها 

الروماني�صكية, وقائعية تو�صيها امل�صتطرفة 
و الفكاهة, احلب والفرح واحلزن.وقائعية 

يتاآلف فيها املعي�س الإن�صاين و املعي�س 
اجلمايل, العي�س و�صط الآخرين 

والإح�صا�س مع ذلك بالعزلة,  بتلك الغ�صة 
اللعينة, املقيمة و الإح�صا�س 

بالت�صحر;حينها يلجاأ "حماد" اإىل �صنع 
مراحل وم�صائر اأولئك الذين عرفهم و 

افتقدهم:عبد القادر, برهوم, عالء, رفاق 
الدرا�صة ببيت املغرب, واملدر�صة احل�صينية 

بحي العبا�صية, اأ�صتاذ اللغة العربية عبد 
ال�صميع ذلك " الرجل الطيب" والأ�صتاذ عبد 

املح�صن �صاحب الإلقاء املتميز بالعامية 
امل�صرية" حينها يحاول ا�صتعادة حلظات 

ه�صة " مثل رغوة تطفو على �صفحة النيل 
اأو ق�صة نتابعها يف دوامة خفيفة قبل اأن 

تتوارى", حلظات  ي�صتمتع حممد برادة ,  
وي�صرك القارئ املتعة, بتعدادها, حلظات 

تتالألأ ا�صتعارة و رمزا, حلظات وم�صاهد" 
مثل عيني فوزية احلزينتني, و�صط وجه 

اأ�صمر", فوزية املراأة التي تقوده بتوؤدة 
وتهدئ من لهوجته, هي العارفة مبكامن 

اجل�صد ونقطه احل�صا�صة, هي التي تد�صن 
امل�صارة اجل�صدية واجلن�صية مثل �صيف 

1956- �صيف النت�صارات ال�صخ�صية 
والوطنية, جناح حماد يف امتحانات 

البكالوريا,  اإعالن ا�صتقالل املغرب, وتاأميم 
قناة ال�صوي�س, �صيف النك�صارات املوؤقتة, 

الهجوم الإ�صرائيلي يوم 29 اأكتوبر ت�صرين 
الول, ثم الهجوم الثالثي, وما �صيتبعه من 
ا�صتنفار وتطوع للم�صاندة مبدر�صة الدقي 

مع العريف اأبو العالء وتابعه اأبو الفتوح,  

�صيف التحول من مرحلة اإىل مرحلة, �صيف 
يدنيه من ال�صري على الطريق التي حلم بها 

منذ �صنته الأوىل يف املدر�صة الثانوية, 
احللم بتدري�س الأدب لي�صبح كاتبا يلملم 
امل�صاعر واللحظات و الأفكار التي كانت 

تتخايل".�صيف انف�صل فيه كيانه عن 
مداراته ال�صابقة مرتادا بداية ثانية حلياته, 

حياة تعج بالنماذج الب�صرية التي ي�صعها 
حماد -برادة يف منزلة ال�صخ�صية الروائية 
ويخ�ص�س لها حيزا من ذاكرته, بل من ذاته 

مثل "اأم فتحية" عرو�س من الزجن عليها 
قالئد من جمان, املراأة التي يلجاأ اإليها 

ملواجهة التفاهة والكدر وال�صعور بالزوال", 
اأنا�س و�صخ�صيات عرفها وقراأ عنها تنتمي 

ملختلف مدارات احلياة, يف ال�صارع, يف 
الأمكنة العمومية, يف املوؤمترات, يف الغرف 
املغلقة والف�صاءات املفتوحة, مثل ال�صيدة" 

�صنية " ولعبة "احلماقات املنع�صة", مثل 
�صالح جاهني "الذي مل يعرفه �صوى ب�صع 

�صاعات ولكنه كان ذا �صفافية جارحة, والذي 
يخيل اإىل حماد اأنه كان يحدثه من م�صافة 

مغايرة, هي التي كانت متنحه النفاذ 
وال�صجاعة ول مبالة احلكماء, لعلها م�صافة 
عامل املوتى الذي كان قد بداأ يقرب منه منذ 
غمره الكتئاب واحلزن الدائمني ", وتنفتح 

م�صام الزمن على اجلرح ال�صري,  ذلك 
اجلرح  امل�صرك مع الكثريين ممن عرفهم, 

مثل جنيب حمفوظ يف رواياته التي بث 
فيها مو�صوعات م�صتحوذة, ملحاحة توؤ�صر, 

ح�صب حممد برادة , على "جرح �صري" ل 
تك�صفه �صرية حياته ول �صورته عند النا�س, 

تلك  ي�صفي  موؤثر  حا�صر  جرح  "لكنه 
العالقة املزدوجة من �صهوة احلياة العارمة 
واحلزن الدفني", لكل ذلك يعد حممد برادة 

اأن "اأفراح القبة" هي اأكرث روايات احلا�صل 
على نوبل لالآداب حداثة لأنها تنبني على 

جدلية مت�صابكة تتنافى داخلها العنا�صر ثم 
تلتحم من جديد, وتعود اإىل التفرع من 

جديد والنفتاح لتلغي احلدود بني الواقعي 
واملتخيل, بني املوت واحلياة" ; ويف 

ال�صياق نف�صه ياأتي وقوف حماد عند روايات 
اأخرى ل تقل فتنة وجمال, ب�صخ�صياتها 

التي خرجت من غاللت الكتاب لتم�صي يف 
الطرقات, مثل اأموات يراقبون اأحياء, 

�صخ�صيات ومو�صوعات مبدعني اآخرين قراأ 
برادة لهم وتفاعل معهم يف بحثه الدوؤوب 

عن ذلك الروماني�صك  املتج�صد, مثل الروائي 
يو�صف اإدري�س يف ن�س بعنوان"اللعبة" 
يعود لنهاية ال�صتينيات واآخر كتبه جابر 

ع�صفور عام 1997 بعنوان "�صمادير", 
وتلك منا�صبة يقدم فيها الروائي املغربي 

تاأويالته لبع�س املظاهر التي عرفها املجتمع 
امل�صري, يكثفها يف مفاهيم مثل 

�صادية  املمثلة  اإىل  ن�صبة  "ال�صاديزم", 
و"ال�صاهينزم", هديا على امل�صاك�س يو�صف 

�صاهني, مفاهيم وتاأمالت يف ال�صورة 
الفيلمية , يف �صور املتخيل, ويف �صور 

التماثيل الفرعونية, يف �صور احلياة 
اليومية امل�صتقاة من احلوارات مع النا�س 
العاديني" من �صائقي التاك�صيات, من كالم 
املارة يف ال�صوارع واملقاهي, من اأحاديث 

الأ�صدقاء واملكاملات الهاتفية, من كالم 

الإذاعة والتلفزة وامل�صرح وما تن�صره 
ال�صحف".هو ذا الروماني�صك الذي ل ميكن 

ملحمد برادة ت�صوره من دون كالم.اإن هذا 
الروماني�صك يكثف �صريورة الإبداع الأدبي 
الفني لدى املوؤلف, ومن منظوره.اإذ تتفاعل 

املكونات التاأليفية واملعمارية الدينامية,  من 
مادة بناء و�صكل وحمتوى, يف م�صتوى 

اأعلى حيث العمل الإبداعي ب�صفته كل 
تاأليفي ومو�صوعاتي و اأ�صلوبي;والتحديد 
الذي يقرحه برادة للروماني�صك يجعل منه 

اأكرث من ترف لغوي اأو حذلقة, فالأمر هو 
مبثابة منظور بويطيقي له ما ي�صنده  يف 

اجلمالية العامة, وخا�صة يف جمالية الإبداع 
اللفظي , فالروماني�صك امل�صري الذي 

ي�صتوحيه القا�صون والروائيون والذي 
يفنت حممد برادة يجعله يت�صاءل " اإن كان 
الروماني�صك يف املغرب اأبكما!".هنا يعالج 

�صاحب "مثل �صيف لن يتكرر" م�صكلة 
التاأليف, واأزمة املوؤلف واأزمة املحتوى, واإن 

كان ل ي�صتقر اإىل وهم الروماني�صك الذي 
ت�صيجه اخلطاطات والر�صيمات  , فالتحدي 

احلقيقي الذي يطرحه  حممد برادة, وهذه 
لي�صت ق�صية تهمه لوحده بل ي�صرك فيها 
كتاب الرواية وال�صرد  احلقيقيون �صواء 

باملغرب اأو ببقية اأ�صقاع العامل, يتمثل يف 
القدرة على جتاوز مرحلة النفعال اإزاء 

العنا�صر خارج-اجلمالية اإىل مرحلة الإبداع 
اجلمايل, اأي النتقال من "املمنوح" 

و"املعطى" اإىل "املبدع")بفتح الدال(, اإنها 
القدرة على عبور هذه "املمنوحات" من 

خالل امل�صفاة اجلمالية الداخلية للمبدع يف 
تفاعالتها الدائمة مع انتظارات القراء 

واملتلقني, وبالتايل فهم العمل الإبداعي 
ب�صفته مو�صوع جمايل ولي�س كعمل 

خارجي مادي, اأو كظاهرة لغوية ح�صرا.
ومن بني اقراحات وم�صاريع عدة ميثل 
حممد برادة لهذه الإ�صكالية التاأليفية مبا 

�صعى اإىل حتقيق جزء منه يف "لعبة 
الن�صيان" اأو يف م�صروع ن�س روائي 

ينبني على روماني�صك  ذي �صياغة تقر يف 
ا�صتعمال الكالم و ل ت�صت�صلم ل�صحر 

الكلمات" وهو ن�س-تخم ت�صيق فيه 
امل�صافة بني العامل املمثل و العامل املمثل 

)بفتح الثاء ثم ك�صرها(, بني الواقعي 
واملتخيل, يتقاطع من خاللها ال�صخ�صي 

والغريي, اخلارج املعي�س من الداخل, 
باعتباره معي�س داخلي, مثلما يف تاأمالت 
حماد- برادة  يف املوت واحلياة واخللود 

الطفويل  و�صمته  الثاين  رم�صي�س  "مالمح 
الذي يحرك يف اأعماقه �صورة الوليد 

املغيب حتت الراب احلامل لأ�صئلة الوجود 
و العدم وال�صتمرار يف الزمن والذاكرة". 

تاأمالت يف ه�صا�صة الإن�صان ال�صبيه ب�" 
قطرة يف كثبان رمل اأو ذرة تلهو بها 

دوامات الأعا�صري", تاأمالت يف اجل�صد 
الداخلي واجل�صد اخلارجي, ويف اجل�صد 

الكو�صمولوجي, وحتولت التمثيالت 
اجل�صدية يف احل�صارة الفرعونية, خزان " 

التماثيل والر�صوم وف�صاءات الأ�صاطري 
وملفوظات وطقو�س املقد�س, اأ�صطورة 

اإيزي�س و اأوزير�س التي جت�صد لوعة احلب 
و الفقدان", هذا الفقدان الذي يعو�صه 

حممد برادة  ب�الت�صبث بالكلمات التي ت�صل 
وتف�صل, تك�صف الالبد يف الأركان  وتعري 

القابع يف الوجدان, عرب الكلمات 
وتالوينها, لالقراب من لغة تبتدع ظالل 
املعنى", لغة تقب�س على العابر واله�س, 

واحللم املحلق يف الأفق مثل طائر جمازف 
على الدوام.

م����ح����م����د ب����������رادة 
دي���ن���ام���ي���ة ف��ك��ري��ة 

اأحمد فا�سل  �سكري ن�سر الدين

في )مثل صيف لن يتكرر(
محمد برادة




