
                                                                                           4عالمات                                                                                                       

 61 

 
 

 اإلبداعيالتعبير  أوراق، أو

 عن انشغاالت العروي الفكرية
  عبد العالي بوطيب

  
يعد األستاذ عبد اهلل العروي من املفكرين املغاربة القالئل املعروفني يف األوساط الثقافية العربية 

ثاره الواضحة وهو اهتمام تنعكس آ. بتنوع اهتماماهتم املعرفية وتشعبها، من تاريخ لفلسفة ففن فسياسة اخل
على خمتلف أعماله النظرية واإلبداعية على السواء، ولو بأشكال ودرجات متباينة تفرضها طبيعة كل 

تسمح به خصوصياته من إمكانيات تعبريية متنوعة، مما يفسر التداخل والتكامل امللحوظني،  عمل، وما
مال اإلبداعية والفكرية واجهة على مستوى املواضيع املطروحة بني كل هذه األعمال، حبيث تصبح األع

 من واجهات الكشف عن هذه االهتمامات واملشاغل واستجالء أبعادها، ويف هذا اإلطار ميكن فهم ما
أشعر أين كشفت عن كل األوراق يف الفريق ويف  <: قاله األستاذ العروي يف أحد استجواباته األخرية

ككاتب، فإين أعتقد من جهيت كقارئ، بأن  أوراق    على أنه إذا كان األمر كذلك بالنسبة له(. 6)"أوراق
كشفت أكثر من الفريق عن هذه اآلراء وعربت عنها، خصوصا وأهنا طرحت بوضوح العديد من القضايا 
الفكرية والفنية اليت شكلت اهلاجس املركزي النشغاالت األستاذ العروي يف كتاباته النظرية، مما يفسر 

املتميز، لدرجة يشعر معها القارئ يف النهاية بنوع من التخمة املعرفية،  اعياإلبدالطابع الدسم هلذا العمل 
إن صح التعبري، نظرا للجولة الفكرية الشاملة، العميقة، واملمتعة اليت يقوم هبا صحبة كاتبه يف مجيع أرجاء 

  .مهومه وانشغالته املعرفية

منطلق خلفيته الفكرية واإلبداعية  وهو ما قد يشكل عائقا كبريا يصعب معه على القارئ العادي من
ما عرب عنه أحد  الضيقة التعامل معه واستيعابه بنوع من السهولة واليسر، ولعل هذا اإلحساس هو

هناك انطباع لدى القارئ املغريب والعريب أن رواياتك قلما تستطيع أن جتتذب إليها : مستجوبيه قائال
قناعة نعتقد أن العروي نفسه يشعر هبا، وإن كان يربرها  وهي( 2.)"املتلقي ليواصل القراءة أو إعادهتا

بكونه يكتب لقراء العقل ال العني، وأن خطابه موجه أساسا للفئة الواعية اليت بإمكاهنا التواصل معه دون 



 13 عالمات

 61 

 ( 3. )"فإذا قرأين النقاد والقصاصون فهذا جيزيين": حواجز

دير كبريين يف األوساط األدبية املغربية والعربية على هلذا فال غرابة إذا ما وجدنا أعماله حتظى بإعجاب وتق
السواء، ال لثرائها املعريف فقط، وإمنا لكوهنا، أيضا وأساسا، مسكونة هباجس البحث الفين عن أنسب 

بأن املرء <: الطرق التعبريية وأحدثها لتبليغ هذه األفكار واملعارف، عمال برأي إدريس بطل  أوراق القائل
أن يستمر يف تأليف روايات على منط بالزاك، كما يستطيع أن يكتب، مبساعدة القوامس، يستطيع دائما 

وحىت ( 4.)"!ملحمة باألكادية، لكن ألي قارئ، وبأي هدف سوى احملافظة على كنز لغوي موروث
نقرب القارئ الكرمي من هذه املالحظات، ونقدم له الدليل امللموس على مصداقية ما قلناه، سنتوقف 

 .عند أوراق العمل االبداعي الرابع لألستاذ العروي، يف حماولة الستجالء بعض جوانبه الفنية والفكرية قليال

وهكذا ميكننا القول إمجاال بأن هذا العمل هو عبارة عن حماولة من السارد حلث شعيب على كتابة سرية 
املبعثرة اليت خلفها وراءه، وفاء  ذهنية لصديقه املتوىف ادريس، اعتمادا على الكنانيش املبتورة، واألوراق

لروحه من جهة، واستجالء لسر موته من جهة أخرى، وبعد تردد مبدئي معقول من شعيب خوفا من 
اإلساءة لروح هذا الصديق، وهتيبا من صعوبة حتقيق األمانة والصدق املطلوبني يف مثل هذه احلاالت اليت 

تب عن ذلك من تداخل واماج  بني العناصرالذاتية يباعد فيها الزمن بني القارئ واملقروء، وما يت 
-الشبح منها للواقع-واملوضوعية يف تشكيل الصورة اخلاصة للمادة املقروءة مما جيعلها أقرب للخيال

يدعي البعض القدرة على استحضار املاضي، مافات وانعزل من الزمن، جبزئياته ودقائقه، هذا <: احلقيقة
استحضار شكل إدريس، قد وصفته، وأصفه لك اآلن، كما لو أين سر حجب عين، ال أستطيع حىت 

أرفع ستارا أو أقلب أوراق اليوم، متوسط القامة ، قوي العضالت، كبري الرأس، سلس الشعر، عريض 
اجلبهة، أخضر العينني، غليظ األنف، واسع الفم، صورة مؤلفة من جمموعة لقطات غري متزامنة، عاشرته 

احتفظت بصورة منقوشة يف ذهين كانت مطابقة ملا كنت أرى يف وقت من حىت أين مل أعد أراه، 
أقول (5.)>األوقات، مث انفصلت وبقيت مرتبطة بشبح أطلق عليه إسم إدريس، تغري هو وبقيت هي ثابتة

بعد تردد طفيف وبإحلاح من السارد، قبل شعيب حتمل هذه املسؤولية وإن كان يف العمق يستشعر 
ق إدريس باعتبارها الوثائق الشخصية اليت سيعتمدها يف كتابة سرية صديقه الذهنية تناول أورا. جسامتها

 .بغية الكشف عن أسباب وفاته املفاجئة

وباملناسبة جتدر اإلشارة إىل أن جمرد ربط البحث يف السرية الذهنية إلدريس هبدف الكشف عن أسباب 
ة هلا عالق تنحصر فيما هو فكري ذهين، وال وفاته، يعد يف اعتقادي مؤشرا ضمنيا كافيا على أن الشكوك

املرجعية  اإلحاالتيفسر طبعا سر هيمنة املناقشات الفكرية على النص، وكثرة إطالقا بأي جمال آخر، مما 
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 .اإلبداعيةهو مألوف يف مثل هذه األعمال  على غري ما ،املختلفة واملتنوعة الواردة فيه

رة فقد استوجبت من شعيب قراءة أولية متأنية بغية ترتيبها وطبعا مبا أن هذه األوراق مبعثرة ومتناث
  -باملنهج-، شأهنا يف ذلك شأن كل الوثائق املكتوبة األخرى، ملا يعرف إخضاعهاوتصنيفها، وبالتايل 

 كخطة إجبارية معروفة يف قراءة الوثيقة التارخيية قراءة سليمة، تقتب أكثر من حقيقتها مقلصة قدر
إن املشكل <: ستنتاجات والتأويالت الذاتية املفروضة عمال برأي إدريس القائلاملستطاع هامش اال

مما يربر احلرية الكبرية اليت عرب ( 1)>العويص الذي يعتضنا هو كيفية قراءة ما بني أيدينا من تلك الوثائق
الوثائق من -عنها شعيب يف شكل استفسارات وتساؤالت عميقة وخطرية، وهو يتلقى هذه االوراق

من قال لك إنه كان يرغب يف أن حيفظ ذكره؟ من يضمن لنا أن ماترك هو أحسن وأصدق : السارد
ماكتب؟ أال يكون األهم ماحجبه عنا واختفى بوفاته؟ االوراق بالشك غري متسلسلة، أساليبها الشك 

رة غري مطابقة متنوعة، إذا ركبتها على كيفي رمبا محلتها معىن غري الذي أراده إدريس، رمبا أعطيت عنه صو 
للحقيقة، وإذا نشرت كل مافيها على حاله رمبا أحلقت به الضرر، قد أعطي عنه صورة أقل وفاء من تلك 

 ( 1.)اليت خططتها عندما جعلت منه شخصية خيالية

وهذا ما يتضح ضمنيا، طبعا، من  التبويب العام الذي أعطاه شعيب هلذه الوثائق، ومن خالهلا للعمل  
اللتني التتوفران "( التأبني"و" شبح شعيب)"يقسمها، باإلضافة للمقدمة واخلاامة، ككل، حيث جنده 

عمليا على أي ورقة من أوراق إدريس، بقدرما تشكالن اإلطار العام، التحفيزي يف البداية، والتوقعي يف 
أقسام كل قسم أقول باإلضافة إىل ذلك جنده يوجع األوراق لثالثة -النهاية، الذي تندر  فيه هذه احملاولة 

منها على ثالثة فصول، حيمل كل واحد منها عنوانا داال على مضمون األوراق املندرجة فيه، حبيث يصبح 
: ) التتييب العام هلذه األوراق الوثائق، وبالتايل للعمل ككل كما تعكسها حمتوياته على النحو التايل-التوجيع
 ...شبح شعيب -

 الوطن : الفصل الثالث -املدرسة: الفصل الثاين -ائلة الع: الفصل األول -: القسم األول 

 اهلوية : الفصل السادس -الضمري : الفصل اخلامس -الوجدان : الفصل الرابع -: القسم الثاين 

( 1()التأبني-التعبري: الفصل التاسع -الذوق : الفصل الثامن-العاطفة: الفصل السابع-:القسم الثالث 
على عدة معايري منها الكرونولوجي الذي يعتمد التسلسل الزمين  وهو توجيع يقوم كما هو واضح

التصاعدي للوثائق بدءا بالطفولة وانتهاءا باخليبة واملوت، مرورا مبا بينها من مراحل الدراسة املختلفة 
. األخرى، وهذا ما ميكن اشتشفافه، بامللموس، من التوايل الزمين احملكم ألقسام العمل الثالثة الكربى

وهكذا يغطي القسم األول مرحلة . يهتم كل قسم منها مبرحلة معينة من مراحل حياة إدريس حيث 
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الطفولة إىل هناية التعليم الثانوي، بينما يغطي القسم الثاين مرحلة التعليم اجلامعي، أما القسم الثالث 
مد فيه شعيب لتوجيع أوراق ومنها املعيار التيمايت الذي يع. واألخري فيهتم مبرحلة ما بعد الدراسة اجلامعية

إدريس داخل كل قسم بناء على مابينها من تقارب مضمون جمموعات ثالث تندر  كل واحدة حتت 
 .عنوان الفصل املعرب عنها

بعد هذه العملية األولية الضرورية بالنسبة لقراءة الوثيقة الكتابية قراءة سليمة، ينتقل بنا شعيب الستعراض 
لوثائق، املنضوية حتت كل فصل املتضمنة يف كل قسم ، معتمدا يف ذلك طريقة ، ااألوراقحمتويات هذه 

خاصة ومتميزة يف السرد الروائي تذكرنا مبا يعرف يف كتب التاث العريب باملنت والتعليق حيث يقدم املنت 
عبارة  هنا ورقة من أوراق إدريس موضوعة بني قوسني يعقبها تعليق، هو هنا أوال بنوع من املوضوعية، وهو

الفكرية والفنية، وأبعاد ذلك  -املنت-عن نقاش ضاف بني السارد وشعيب حول مجيع جوانب الوثيقة 
كل ذلك، طبعا يف   .الداللية يف كشف سرية إدريس الذهنية بغية الوصول لتحديد أسباب وفاته املفاجئة

ياسية والفكرية العامة اليت سياق تطور مسريته الفكرية واالجتماعية اخلاصة، يف عالقتها باملعطيات الس
شهدهتا املرحلة التارخيية اليت عاش فيها، سواء على املستوى الوطين أو الدويل، خصوصا وأنه عاش مرحلة 
انتقالية حساسة امتد على أربعني سنة موجعة مناصفة بني مرحليت االستعمار واالستقالل، وهي خطة 

  يف إطار استاتيجية إبداعية متكاملة، الغاية منها خلق يندر  نعتقد أن اختيارها مل يأت اعتباطيا مع ما
فرص نقاش شامل وعميق حول جممل القضايا الفكرية والفنية والتارخيية املتضمنة يف أوراق إدريس، واليت 

 .Wحسب تعبري واين بوث ( 1)>األنا الثانية للكاتب<هي يف الوقت ذاته مركز اهتمام السارد باعتباره 

Booth ( le second moi de l'auteur ) مما سيمكنه يف النهاية من التعبري عن بعض آرائه اخلاصة حول هذه ،
يف أعمايل النقدية أحاول <: القضايا اليت سيستعصي عليه التعبري عنها يف إطار كتاباته النظرية والفكرية

د أن يكون كالمي، أن أكون متجردا غري منتم لبلد أو لثقافة أو لعقيدة معينة، أذهب إىل حد أن أري
وكأنه صادر عن شخص أجنيب اماما على هذه املشاغل، لكين أعلم أن هذا موقف نظري فقط، مفتض 
إن مل نقل مفتعل، أعلم أنين بوقويف هذا املوقف أ سهو عن جانب من ذايت فأعود ألصفه بوسيلة أخرى، 

ليال من الطابع التجريدي هلذا وحىت خيفف الكاتب ق (61.)بأسلوب متميز خاص به، هو األسلوب األديب
النقاش، ويضفي عليه حيوية وحرارة أكثر، فقد فعله يف شكل حوار دائم ومستمر، بني شخصيتني خمتلفيت 

مها السارد وشعيب، كما يتجلى ذلك ضمنيا من أقواهلما، مما فسح اجملال واسعا لتبادل : الرؤية والتكوين
من تناول القضايا املعروضة من مجيع جوانبها  وجهات النظر من جهة، كما مكن من جهة أخرى

املختلفة اعتمادا على جدلية السؤال واجلواب، الدائر حول أوراق إدريس بني السارد وشعيب من جهة 
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 .أخرى

( 11) (la vision stéréoscopique)وبذلك ميكننا القول بأن السارد اعتمد يف هذا العمل الرؤية اجملسمة، 
إن شئنا ( 12)(Focalisation interne  multiple) عرف بالتبئري الداخلي املتعدد حسب تودوروف، أو ما ي

استعمال مصطلحات جريار جنيت، املعروفة بتعدد وتنوع النظرات اخلاصة للقضية الواحدة املعروضة، مما 
وق مينح القارئ فرصة اإلحاطة الشاملة بدقائقها من جهة، ويوفرله يف الوقت ذاته إمكانية ضبط الفر 

وبالفعل، فإن تعدد اإلدراكات يعطينا نظرة أكثر <: النوعية بني نظرات الشخصيات هلا من جهة ثانية
تعقيدا للظاهرة املوصوفة، ومن جهة أخرى، فإن أوصاف حدث واحد تسمح لنا بتكيز اهتمامنا على 

التعريف هنا، /لنقاشعلما بأن دور ووظيفة هذا ا(63. )>الشخصية اليت تدركه، ألننا نعرف احلكاية سلفا
التقف عند هذا احلد، وإمنا تتجاوجه ملا هو أبعد، حيث حياول السارد عربه إجياد نسق منطقي يضبط 
العالقة بني خمتلف أوراق إدريس املبعثرة واملتناثرة، وذلك عن طريق ملء الثغرات املوجودة فيما بينها، وهو 

كتايب مبتور،   اليت يوجد عليها، أمام منت حكائياصة ما يعين، بعبارة أخرى، أن السارد يف الوضعية اخل
، مضطر إن هو أراد القيام باملسؤولية املنوطة به على أحسن وجه اجلمع ما (أوراق إدريس)وغري متساوق، 

باعتبارها املهمة ( 14) (la fonction narrative) بني أكثر من وظيفة، وأال يقتصر فقـط على الوظيفة السرديـة 
املتمثلة يف تقدمي أوراق إدريس بشكل موضوعي حمايد، دون تعليق أو تأويل، ملا سيتتب عن األساسية 

ذلك من تقصري وإخالل باملسؤولية، يتولد عنهما بالضرورة مواجهة مباشرة للقارئ هبذه الوثائق، لن 
والغايات يتمكن معها بأي حال من األحوال من فك ألغاجها، وهو ما يعين بعبارة أخرى ضياع األهداف 

هلذا وتفاديا من السارد هلذه املضاعفات غري املرغوب فيها جنده يقوم إىل . املسطرة من وراء العمل ككل
 la fonctionجانب الوظيفة األساسية السابقة، مبجموعة من الوظائف الثانوية األخرى، كالوظيفة التوثيقية 

testimoniale ou l'attestation ) (15 )د مصدر حصوله على هذه الوثائق، حىت اليبقى هناك املتمثلة يف حتدي
أخربين من أثق به أن والدته <: أي شك لدى القارئ يف مصداقيتها وبالتايل يف مصداقية خطابه حوهلا

( 61)>...يقول االستاذ اللبان إنه قرأ يف كنا شة  أحد أقربائه أن مولده<( 61)> نذرت وهو يف بطنها
ت أقرب الناس إليه ، وإال اشتاها البقال ليحرقها أو يغلف هبا احلمص، هذه أوراق إدريس، فخذها أن<

 la fonction de communication) ووظيفة التواصل أوالشرح ( 61.)>الكتابة حرفتك افعل  هبا ما تراه نافعا

ها، وإلقاء أكرب قدر ممكن من األضواء الكاشفة علي-الورقة-قصد تقريب القارئ من حقيقة الوثيقة ( 19)(
حىت يسهل على القارئ إدراك خباياها وانتقادها على املستويني الشكلي والفكري على السواء، لنستمع 

الظاهر من كالمه أنه مل يعر كبري اهتمام ملسألة األصل والنسب، <: إليه يعلق على الورقة األوىل قائال 
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هلواة مثل أبيه، الذين يتخذون التجارة يعلم أنه من البشر، أنه ينتمي إىل التجار، التجار احلقيقيني، ال ا
ولعل هذا ما انعكس على مستوى الصيغ التعبريية املوظفة فأتت يف شكل ( 21.)>مشغال المكسبا 

مراوحة مستمرة ودائمة بني السرد والتعرض، احلكي والتعليق، مما ميكن مالمسة بسهولة يف خطابات كل 
 .الشخصيات دون استثناء

هذا التناوب التعبريي والرؤيوي الدقيق و احملكم يف الوقت ذاته من متابعة رحلة  وعموما فقد امكنا عرب
الفكرية اليت  -إدريس املعرفية، وبعبارة أخرى الذهنية، من خالل الوقوف املتأىن عند أهم احملطات املعيشية

يعها لثالث حمطات كان هلا أكرب األثر يف النهاية املأساوية اليت آلت إليها حياة إدريس، واليت ميكن توج 
-تطابق يف جمموعها التقسيم الثالثي للعمل ككل، كما أسلفنا، فماذا ميكن القول عن هذه احملطات

 .املراحل؟

وتوافق على املستوى النصي القسم األول منه، كما أهنا تغطى على املستوى الزمين : املرحلة األوىل -أوال
لثانوية، حىت حصوله على الباكلوريا، وأهم ما مييزها أهنا من عمر إدريس املرحلة التعليمية االبتدائية وا

شكلت اللبنة األساسية اليت سيقام على صرحها كيان إدريس الشخصي، لدرجة سيتعذر عليه مستقبال 
التخلص من تأثريها القوي فكريا وشعوريا، خصوصا وأهنا عرفت مسارا واحدا من البداية للنهاية امثل يف 

نسي آنذاك، بكل ما يهيمن على موارده ومقرراته من توجهات فكرية معرفية التعليم العصري الفر 
وحضارية، ذات األصول الغربية البعيدة كليا عن املعطيات الوطنية والقومية والدينية األصيلة اليت كانت 

 أخربين من أثق به أن والدته نذرت وهو يف بطنها أن ال تدخله مدارس<: والدته ترغب يف تنشئته عليها
النصارى، وأن توقفه  على شيوخ فاس ومراكش، لكنها ماتت وهو صغري فوجه إىل غري ما أرادت، سافر 
إىل بر العدو ولسنني عديدة حىت ثقف رطانتهم وصناعتهم، خالط الكرباء والنبهاء منهم دون أن يتخلى 

ا، لكن مل يتحقق عن عقيدة وعادات قومه، ظن اجلميع أنه سيعود مبعارف ونوامس تقلب األحجار إبريز 
 ( 26.)>شيء من ذلك رمبا بسبب نذر أمه

وهكذا تعلم يف هذه املرحلة اللغة الفرنسية وأتقنها، كما اطلع على العديد من املعارف الغربية خصوصا 
الفلسفية والفكرية منها، ككتب نيتشه وديكارت وسارتر، مما سيكون له أكرب األثر يف تشكيل شخصية 

ة األوىل واألساسية من حياته، مما طبعها بصبغة عقالنية مفرطة، على حساب فقر إدريس يف هذه املرحل
عاطفي وحداثي فظيع لن تظهر عواقبه السلبية إال فيما بعد، ومما جاد يف تعميق هذا االختالل يف منو 
ته ملكات إدريس العقلية والعاطفية، غياب املرأة من حياته العائلية والشخصية، خصوصا بعد وفاة والد

وهو يف سن مبكرة، وعدم تعرفه كذلك على أي فتاة تعوضه هذا احلنان املفقود، كما ميكن أن نضيف 
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لذلك أيضا انفصاله املبكر عن العائلة وجوها العاطفي ألسباب دراسية، فهو تارة يف مراكش، وأخرى يف 
 ... الرباط وثالثة يف الدار البيضاء 

املرحلة املتأخرة من تعليمه الثانوي، ومع اشتداد األجمة الوطنية وتأجم هلذا فال غرابة إذا ماوجدنا إدريس يف 
الصراع بني القوى التحررية املغربية واالستعمار، يواكب مستجدات هذه الفتة احلرجة من تاريخ املغرب، 

بالطاقات حتليال وتقوميا بنفس املعايري العقالنية اليت تشبع هبا يف الفلسفة النتشوية والسارترية املؤمنة 
البطولية الفردية واحلرية واملسؤولية، يف غياب مثل أعلى مسبق، وهو مايـبدو جليا يف املذكرات واألوراق 
اخلاصة اليت تركها إدريس خبصوص هذه املرحلة، موضحا فيها آراءه ومواقفه الشخصية من خمتلف القضايا 

ز على أمهية الدور التبوي والنفسي كعامل املعروضة، إما بشكل مباشر أو غري مباشر، لعل أبرجها التكي
أساسي يف حتقيق االستقالل احلقيقي ال الشكلي، ولو كان ذلك على حساب احلرية العامة واخلاصة يف 

ألننا <: مرحلة تارخيية انتقالية معينة كتلك اليت سيعرفها املغرب مباشرة بعد حصوله على االستقالل
املغاربة بل يف سبيل حرية املغرب، نريد مغربا مستقال حىت لو عاش  النكافح من أجل حرية األفراد، حرية

املعمرون أرحم من املالكني املغاربة، : املغاربة يف البداية حتت ديكتاتورية رهيبة، لذا النلقي مسعا ملن يقول 
كراهية الرأمساليون الفرنسيون اعدل من البورجواجيني املغاربة، الدخالء دخالء وكفى، نقول هذا ال عن  

إن الثورة النفسانية اليت ستعيد وحدها للمغاربة، . عمياء أو حتيز حزيب ولكن عن استنتا  منطقي
واملسلمني عامة، موقعهم يف العامل والتاريخ يستحيل أن تكون من عمل الفرنسيني، بل أن تطبق 

ضاء على اخلمول حبضورهم، الحيصل التعبري الالجم، الذي قد يتطلب اللجوء إىل القوة، الميكن الق
ويضيف قائال يف نفس الفصل الثالث املعنون ( 22)>املوروث املانع لكل تقدم إال يف ظل االستقالل

كل يوم أجداد قناعة أن املقاومة احلقيقية هي امليدان النفساين، جيب أن حنارب هذه الذهنية، <: بالوطن
ا القتناعاته الفكرية املتتبة عن وهو يستدل على صحة إدعائه، باإلضافة طبع( 23. )>حىت جنتثها

مطالعاته الفلسفية الغربية بنتائج بعض التجارب العلمية اليت أجراها بعض الباحثني األجانب، على التأثري 
: السليب لبعض الربامج التعليمية التقليدية يف توجيه بعض امللكات الفكرية للتالميذ الذين خيضعون إليها 

ال مطوال عن تونس، وصف فيه ماملسه من وعي نقدي وحب استطالع كتب االجنليزي هاكسلي مقا<
عند صغار التونسيني، والحظ أهنم بقدرما يتلقون دروسا يف الدين بقدرما خيتفي وعيهم النقدي ويشبع 

وهو مايفسر خمتلف االنتقادات العامة اليت وجهها إدريس يف هذا الفصل ( 24.)>بينهم الكسل الذهين
خيطئ احلزب عندما يظن أن الكفاح السياسي  <: يجيات احلزبية والسياسية املتبعة آنذاكللربامج واالستات

ويضيف معلقا على بعض ( 25.)>كاف، ال،  الدليل هو ما نالحظه من قمع والصمت احمليط به
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 درس األجمة أن ملك البالد يف الظروف التارخيية الراهنة، كان عليه أن يسري شعبه ال أن يسبقه<: املواقف
واحلزب أيضا ارتكب خطأ موضوعيا ما كان يف وسعه أن يتحاشاه، ظن أنه ينطق بلسان الشعب، يف 

على االغلبية، مل يعم الوعي كل عناصر  -أكثر من الالجم-حني أنه كان ينطق بلسان األقلية املتقدمة 
ن جير إليه الشعب الشعب يف البوادي والقرى واملداشر، اتسعت الفجوة بني احلزب والشعب، أراد احلزب أ

وكخالصة عامة ( 21. )>بعنف، فتمططت احلبال، مث تقطعت واندس عمالء العدو بني اجلار اجملرور
ميكن القول بأن أهم ما مييز هذه املرحلة األوىل من سرية إدريس الذهنية تشبعه الكبري بالتاث الغريب 

مما ترتب عنه ضمور ملحوظ للجانب  الفكري مقابل غياب واضح للثقافة العربية اإلسالمية االصيلة،
العاطفي الوجداين يف شخصيته، أمام طغيان للجانب العقالين، كما يظهر ذلك جليا من اهتمامه املفرط 
بالقضايا املوضوعية العامة على حساب القضايا الذاتية اخلاصة، وهذا يف طريقة تعامله معها، مما سيكون 

لذهنية من جهة ويفسر يف الوقت ذاته سر النهاية املأساوية اليت له طبعا األثر البني يف تشكيل شخصية ا
 .ستؤول إليها حياته من جهة أخرى؛ كما سيتضح ذلك جليا يف املراحل املوالية من هذه السرية الذهنية

وتغطي على ( اهلوية -الضمري  -الوجدان )وتضم فصول القسم الثاين الثالثة : املرحلة الثانية -ثانيا
مث سافر إىل باريس يوم العاشر <: زمين املرحلة التعليمية اجلامعية اليت سيقضيها إدريس بفرنسااملستوى ال

وبذلك ( 21)، >من اكتوبر، فاج مبنحة حكومية على شرط أن يهيئ املباراة العامة لولو  املدرسة االدارية 
ي الغريب، مقابل اغتاب سيحقق نقلة نوعية إضافية خاصة على مستوى ارتباطه بالتاث الثقايف واحلضار 

 .شبه كلي عن الواقع والثقافة الوطنيني

وهكذا فبعد ماكانت عالقته هبذا التاث تقتصر يف املرحلة التعليمية السابقة على ماهو نظري ممثال يف 
الدروس واحملاضرات اليت كان يتلقاها إضافة للكتب اليت كان يطالعها، مع بقائه يف اجلو احلضاري املغريب، 

ننا سنجده يف هذه املرحلة يقطع عالقته املباشرة كليا هبذا الواقع، حبيث لن حيضر بعد إال كذكرى وشبح فإ
تربج على أرضيته وإطاره اخللفي صورة ومالمح الواقع الغريب، مما سيشكل حتوال نوعيا خطريا يف مسرية 

ريب والفرنسي، الشرقي والغريب، وهكذا املغ: إدريس الذهنية، نظرا لالختالفات الكبرية املوجودة بني الواقعني
ورغم اجلهود املضنية اليت سيبذهلا إدريس من البداية للتغلب على آثار هذه املعاناة النفسية والفكرية، عن 
: طريق االنعزال عن األجواء الطالبية املغربية يف باريس واالهتمام أكثر بالتحصيل والتثقيف الشخصيني

من الطلبة املغاربة الذين قضوا سنوات يف باريس دون أن حيرجوا على أية اجتمع يف دار املغرب عدد <
من الغرفة إىل املطعم، ومنه إىل املقهى مث إىل قاعة االجتماع، ...نتيجة، كانوا اليربحون احلي اجلامعي

ارهم تأذى إدريس من جو . يلعبون الكارته، يشربون البرية، يتذاكرون يف أخبار املغرب، احلقيقية وامللفقة
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حىت أنه فضل بعد سنة أن ينتقل إىل دار اليابان حيث مل يكن يعرف أحدا، حيث كان يسمع حس 
إال أن بوادر أجمة نفسية كبرية كانت تتشكل يف األعماق، جاد من ( 21.)>الريشة إذا ملست االرض

ت فيزيولوجية تأججها أهنا صادفت على املستوى الزمين الشخصي، مرحلة املراهقة، بكل ماتعرفه من حتوال
ونفسية كثرية وخطرية يف نفس الوقت، باإلضافة إىل أهنا قابلت على املستوى التارخيي العام اشتداد األجمة 
املغربية الفرنسية، بكل التطورات السريعة واملتالحقة اليت عرفتها، وهو مايعين بعبارة أخرى، أن دواخل 

أربع سنوات مقابل سبعة عشر )هتا مقارنة بالسابقة إدريس، ستكون يف هذه املرحلة الثانية على قصر مد
كما يتضح ذلك جليا . مسرحا لتفاعالت مركبة، منها ماهو ذايت خاص ومنها ماهو موضوعي عام( سنة

 (.واهلوية -الضمري  -الوجدان )من خالل عناوين الفصول الثالثة املشكلة هلذا القسم 

يس يكتشف من خالل لقائه املباشر بالواقع الغريب وهكذا، وعلى املستوى األول الداخلي، سنجد إدر 
مالحظتني أساسيتني، ما كان ليكتشفهما لو بقي يف املغرب ومل يرحل لفرنسا، وكالمها ترتبطان بتكوينه 

 .الشخص

ختص، امس الذوق ، وتلمس خالهلا منذ اللحظة األوىل اليت وطأت فيها قدماه أرض باريس، : األوىل-
امتطى حافلة اختقت الضواحي اجلنوبية، بدت له <: رنسيني من هذه الناحيةالفرق بينهم وبني الف

العمارات سوداء، كل األلبسة باهتة، الختر  عن القهوي الفاتح أو احلجري املقفل، كان يلبس معطفا 
ويضيف (  21. )>أجرقا ضاويا، وحذاء ملمعا أمحر، أدرك يف احلني أن لباسه اليوافق أرضا تعادي األلوان 

كلما خطا خطوة : كان حذاء إدريس األمحر امللمع مقوى يف جانب الكعب بقطعة حديد<: ائالق
فعلم إدريس أن ذوق املغرب اليوافق باريس، ! مصفح كاحلصان: تزعزع الدر ، الحظت الفتاة ماجحة

 من أجل هذا سافر إىل فرنسا،. وبالفعل خالل السنوات الثالث التالية اكتسب إدريس أفكارا جديدة
إن إدريس الذي حج إىل . لكن التحول احلقيقي الذي طرأ على نفسانيته هو أنه اكتسب ذوقا جديدا

، غري إدريس الذي طرق دار املغرب، صباح عاشر 6151مونتمارت قبل أن يغادر باريس أواخر غشت 
 ( 31.)>6153اكتوبر 

اهلدف األساسي األمسى للحياة اليت  احلب الذي يعترب يف نظر الغربيني عامة، والفرنسيني خاصة،: الثانية-
احلب عاد لدى األوروبيني هدف احلياة، نتساءل ملاذا يدفع الناس بعضهم البعض، <: يسعون لتحقيقها

تظن أن الوافر هو املال أو اجلاه أو النفوذ، أو امليل إىل املخاطرة أو الذهول عن الذات بوسيلة اخلمر أو 
ني يعتقدون أهنم جيرون وراء هدف، وراء حلم هو احلب املتبادل غريه، مث تكتشف أن أولئك املتدافع

: جياهدون ليحافظوا عليه إن امتلكوه، وليعثروا عليه إن افتقدوه، كل شيء حوهلم خياطبهم بلغة احلب
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لدرجة أصبح معها ( 36.)>املدرسة، الكنيسة، الكتاب، الصحيفة، املتحف، املسرح، السينما، االهنار
> ديننا احلب، وال حب عند غرينا<عقيدة يؤمنون هبا، ويتخذوهنا هدفا وغاية، فلم يقولون ويعيدون؟ 

ستسمع اخلطيب يقرر أن <: والدليل على ذلك أنك إذا ما دخلت إىل أية كنيسة صباح يوم االحد
سيحية سلوك، وسلوك املسيحيني املسيح هو احلب، أفهم الكلمة أنت كما تريد، ولكن املالحظ هو أن امل

مما سيشكل عامال قويا ملساعدة إدريس على فهم الفراغ ( 32.)>يدور كله حول عالقة احلب املتبادل
العاطفي املهول الذي امر به حياته، وبالتايل االختالل الكبري الذي يعرفه تكوينه الشخصي، حيث يعلو 

عائد من السينما، أمر بقاعة <: في الوجدايناجلانب الفكري العقالين على حساب اجلانب العاط
مل أشاركهم فرحتهم، التجأت إىل قاعة ! االجتماعات مضاءة صافية، مملوءة بالطلبة احملتفلني بعيد امليالد

مظلمة تابعت فيها أدوار قصة مبتذلة دغدغت عواطفي، وأطفأت شهوات نفسي، أتظاهر باحتقار 
ن عندما أجد نفسي وحيدا مهجورا يف قاعة مكتظة باألجوا ، أكاد جمالئي ألهنم يلهثون وراء األنثى، لك

وبذلك ( 33)> أتقيض عنها ، أقول إهنا نوبة ضعف، سأجتاوجها، أقول إنه سيناريو أمثله باستمرارلنفسي
ميكن القول، إمجاال، بأن رحلة إدريس التعليمية اجلامعية لباريس عاصمة احلضارة الغربية، يف هذه الفتة 

شكلت حافزا كبريا جعله يكتشف الكثري من جوانب االختالف  -املراهقة -ة من حياته احلساس
والتناقض املوجود يف تكوينه الشخصي، عاطفيا ومجاليا، مما سيحثه مستقبال دون شك على بذل جهود  

 .كبرية لتعويض هذا اخلصاص، وتدارك مافات، فهل سيوفق يف حتقيق ذلك؟

لسؤال لن تكون ممكنة إال إذا استكملنا احلديث عن باقي جوانب التأثري احلقيقة أن اإلجابة عن هذا ا
االخرى، خصوصا املوضوعية منها، اليت سيخلفها على املستوى النفسي والفكري اتصاله املباشر بفرنسا 
لفه يف هذه املرحلة احلساسة يف تاريخ العالقة املغربية الفرنسية، يف ظل التوتر الشديد الذي تعرفه، وما سيخ

من آثار يف نفسية إدريس املثقف املغريب احلساس، وانعكاس ذلك كله على تشكيل مالمح الوجه الثاين 
اليت فتنته سابقا بوجهها اإلجيايب األول، باعتبارها قوة سياسية استعمارية  -الفرنسية-للحضارة الغربية 

ة يف ذلك  كل الوسائل متسلطة على بلده، تنهب خرياته وتستغل ثرواته وتستعبد أهله، مستعمل
واإلمكانيات املتاحة، غري عابئة بأبسط األعراف واملواثيق الدولية املعمول هبا يف هذا اجملال، مما ستكون له 
دون شك عواقب ومضاعفات مباشرة وواضحة على نظرة إدريس لفرنسا، ومن خالهلا للغرب ككل، نظرة 

ها اإلعجاب بالكراهية، واحلب باحلقد، العاطفة بالعقل أقل ما ميكن أن يقال عنها إهنا ثنائية، خيتلط في
وهو يعجب ! والذايت باملوضوعي، لدرجة يصعب معها حتديد موقف هنائي واضح منها، وكيف ال

باجلوانب اإلجيابية يف حياهتم العامة املبنية على احملبة واإلخاء، يف الوقت نفسه الذي يكره فيه تعاملها 
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طالب الوطنية العادلة واملشروعة يف احلرية واالستقالل، وكأن فهمهم للمحبة الوحشي الالقانوين مع امل
ضاق لدرجة مل يعد معها يتسع ليشمل أبناء باقي الشعوب واألجناس والديانات االخرى، وهو ما يفسر 
يف اعتقادي االجدواحية البينة اليت الحظها شعيب والسارد يف سلوك إدريس يف هذه املرحلة، مقارنة مبا 
سجله من انطباعات إجيابية عن احلضارة الغربية يف بعض أوراقه، معللني ذلك بعوامل الزمن واملكان 

أتعجب إذ أالحظ الفرق بني كاتب هذه السطور، وإدريس الذي كنا نقابله -<: واألصل، يقول شعيب
 .ه االجدواجية، مث أدقق فأرى بعض األسباب هلذ6151يوميا يف االجتماعات الطالبية، خاصة أثناء سنة 

 .أسباب الزمن واملكان -

نعم املكان باريس، والزمن منتصف القرن العشرين، والتنس ثالث األنا يف األصل، ماذا يكتشف ياترى  -
 شاب مغريب ذو ثقافة عربية إسالمية؟

 .غري واضح فيما كتب  -

إخوة، تربية التلعب فيها أتكلم عن التبية اليت تلقاها إدريس يف حظرية عائلة مكونة من أب وجدة و  -
 ( 34.)>املرأة أي دور بعد السنة السابعة أو الثامنة، ماذا عساه أن يكتشف سوى احلب

ومن خالهلما طبعا األستاذ العروي هلذا ( شعيب والسارد)وإذا كنا نتفهم اماما سر تربير هذين املتحاورين 
غرافية، باعتباره مؤرخا يعتمد يف تفسريه املوقف املضطرب يف سلوك إدريس، باعتماد عاملي التاريخ واجل

للوثائق، كما أبرجنا ذلك سابقا، على هذين املعيارين، فإن األمر الالفت لالنتباه هنا هو إقحام عامل 
التبية مرة أخرى، كعنصر هام يف حتديد املقومات الذهنية للشخصية، واستجالء األسباب اخلفية لبعض 

ا يتك االنطباع لدى القارئ من خالل هذا التأكيد املتواصل على أمهيتها، سلوكاهتا املتناقضة الغامضة، مم
بأن األستاذ العروي، يعيد إليها كل التطورات اخلاصة اليت ستعرفها حياة إدريس، وماترتب عنها من 
مضاعفات عامة على مسرية املغرب التارخيية باعتباره رمزا جليل مغريب معني تلقى تربية خاصة اميزت 

املفرطة، والتشبع بالفكر الغريب على حساب الثقافة الوطنية العربية اإلسالمية األصيلة، -املثالية-عقالنيةبال
مما سينعكس يف االختالل الشامل والتحول الالمتناسق الذي ستعرفه مكونات شخصية إدريس من 

ستواجهه على املستويني  ناحية، والطريقة العقالنية املتطرفة اليت سيتعامل من خالهلا مع القضايا اليت
الشخصي والوطين من ناحية أخرى، كان من أبرج مظاهرها القطيعة الفظيعة اليت تفصله عن واقعه يف ظل 
اإلحساس بالتباعد املأساوي بني مايفكر فيه وماحيياه، وهو شعور ستزكيه طبعا األحداث التارخيية اليت 

مز له هذا احلدث اهلام من آمال وتطلعات طاملا عرفها املغرب بعد حصوله على االستقالل، بكل ماير 
راودت خميلة أبناء الشعب املغريب، خصوصا منهم املتددين على فرنسا، دون أن تعرف لألسف الشديد 
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ترمجتها العملية على أرض الواقع، مما سيصيبهم بإحباط وخيبة كبريين ستكون هلما دون شك آثار سلبية 
ريب ممثال يف شخصية إدريس يف املرحلة الثالثة واالخرية من سريته واضحة على سلوك هذا اجليل املغ

وباملناسبة أذكر أننا حنن الذاهبني إىل فرنسا <: يقول إدريس واصفا هذا اإلحساس املرير. الذهنية
والعائدين منها كنا ضحية سراب، ظننا أيام احلماية، أن كل ما يوجد على أرض الوطن ملك لنا، فتخيلنا 

ثر تقدما، مما كان يف احلقيقة، وعند االستقالل أدركنا بغتة أن كل ما كنا نشاهد هو ملك املغرب أك
لفرنسا وللفرنسيني، وأننا حىت لو أردنا اقتناءه ملا استطعنا ذلك إال بعد جمن طويل، بدت لنا اهلوة 

 .السحيقة بني الواقع واالماين، فهمنا أن االنطالقة ستكون من نقطة وطيئة جدا جدا 

 ( 35. )>فعمت إذن اخليبة ، وبدأت الردة  -

وهبذا ميكن القول بأن السر فيما حدث إلدريس وأمثاله، من خيبة وانفصال عن الواقع واجملتمع، مرده 
أساسا لنوعية التبية اليت تلقاها، والتكوين الذي تشبع به، ملا لعبه من دور يف تشكيل مالمح الصورة 

ي أن تكون عليه االمور، مما مل جيد له أثرا على أرضية الواقع، فيبقي موجعا احلاملة يف ذهن إدريس ملا ينبغ
بشكل مأسـاوي بني حلــم وردي، وواقـع سـوداوي، شأنـه يف ذلــك شـأن بطـل روايـة التبيـة الوجدانيـة 

ل هذا ما الذي ظل يعاين بدوره من نفس اإلحساس املأساوي باالنفصال بني احللم والواقع، ولع( لفلوبيـر 
بروايات رومانسية األمل -ضمن خانة ما أمساه ( جعل لوكاش يصفها يف عمله التنظريي الرائد نظرية الرواية

يرجع إىل أن الروح أوسع وأرحب من مجيع املصائر اليت يسع احلياة ...منط عالقة عدم التالؤم <حيث إن 
األمر مل يعد يتعلق هنا بقبلي جمرد جتاه  أن تقدمها هلا، والفرق البنيوي احلاسم الناجم عن ذلك هو أن

احلياة، يدعي التحقق بواسطة األفعال، واليت امنح صراعاته مع العامل اخلارجي للرواية ترتيب الوقائع الذي 
يصنع حلمتها، وإمنا يتعلق األمر بواقع داخلي خالص مكتمل أو ناجز بدرجات متفاوتة، غين باملضامني، 

العامل اخلارجي، له حياة خاصة به غنية ومضطربة، ويعد نفسه، مباله من ثقة ويدخل يف تنافس مع واقع 
تلقائية يف ذاته، مبثابة الواقع احلقيقي الوحيد، ومبثابة ماهية للعامل ذاهتا، إنه واقع يشكل الفشل الذي ميىن 

ل املثالية اجملـردة وذلك مقابـ( 31. )>به يف حماولة جعل هذا التطابق تطابقا فعليــا، عيين موضــوع السرد
(  اليت امثلها رواية  دون كيشوت لسرفانتس، واحملاولة التوفيقية اليت امثلها رواية  سنوات تعلم وهللم مايست)

هلذا فال غرابة إذا ما وجدنا، أوراق إدريس، تتضمن من بني ماتتضمنه مالحظاته عن هذه الرواية، . جلوته
شكال فحسب، وإمنا أيضا وأساسا لكوهنا تطرح قضية التبية  الباعتبارها نصا سرديا يتناول نفس األ

كعنصر هام وأساسي يف تشكيل كيان الشخصية، مما جيعلها، من هذه الناحية، أشبه ما تكون بصورة 
مصغرة حلكاية إدريس، وتوضيحا ألبعاد سريته الذهنية اخلفية، أي أهنا تقوم مبا يعرف يف اجملال السردي 
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: على حد ترمجة األستاذ اليابوري حيث(  أو االنشطار ( la mise en abyme(  ) االرصاد)بدور 
لتنمرى فيها،  -الكربى-تتحول القصة الصغرى املتضمنة يف الكربى باملرآة وعندما تأيت القصة املسبقة <

فهي عرضة ألن تسفرها الذي تنوي إخفاءه، إن اإلرصاد يف قصة تتوخى أن تكون ناقصة، ميكن أن يرى 
وهو مايكشف أبعاد التعليق املعرب الذي أبداه شعيب ( 31.)>عه، وقد اجنلى عن قدرة كاشفةتناج 

: خبصوص ورقته املتضمنة لرؤية إدريس يف هذه الرواية، والعالقة اخلطية واملقاربة الذكية اليت يقول بطلها
ائي، أقصوصة إدريس التبية الوجدانية حكاية رغبة مل تتحقق، سرية ذاتية مكتوبة بأسلوب نقدي استهز <

أيضا حكاية إخفاق شامل وهنائي، احلياة كلها خيال يف خيال، عقم يف عقم، التبية تدريب على تعقب 
هكذا حيكم إدريس على التبية اليت تلقاها، ... األطباق اليت تستدر  اخللق بوساطة اهلوى إىل عامل الفناء 

 ( 31.)>مبضموهنا ووعائها

الفصول الثالثة األخرية املتضمنة يف القسم الثالث، واملعنونة على التوايل بـ وتشمل : املرحلة الثالثة
وتغطى على املستوى الزمين اخلاص حبياة إدريس فتة ما بعد إهناء الدراسة ( العاطفة، الذوق والتعبري)

ادرة اجلامعية بفرنسا اليت صادفت من الناحية التارخيية حصول املغرب على االستقالل، مما يفتض مغ
متبادلة ومتزامنة تقريبا إلدريس ألجواء باريس والعودة للوطن املستقل للمسامهة يف بناء املغرب اجلديد، 
مقابل انسحاب مماثل للسلطات االستعمارية الفرنسية من الربوع املغربية وختليها النهائي عن التدخل يف 

ى السواء، لكن شيئا من هذا لألسف الشديد الشؤون السياسية واالقتصادية الوطنية الداخلية واخلارجية عل
مل حيدث، وهكذا جند إدريس يؤجل عودته للمغرب ملا بعد انتهاء امتحانات التخر ، خالفا ملا فعله 

قطع كثري من الطلبة <: أغلب الطلبة املغاربة آنذاك، الذين تسابقوا على اقتسام غنائم املرحلة اجلديدة
ل، ودخلوا إىل املغرب ليمألوا املناصب الشاغرة، بسبب نزوح دراساهتم عند اإلعالن عن االستقال

املوظفني الفرنسيني، مل يقتد هبم إدريس، فضل أن ينتظر انتهاء امتحانات التخر  ليلتحق باملغرب مع 
حلول الصيف، اجتاج االمتحان بتفوق، أقفلت املدارس أبواهبا، فرغت باريس من السكان، ومع ذلك 

شعر شعورا قويا أنه لوغادر باريس آنذاك ملا ذاق أبدا بعد ذلك طعم احلياة،  مكث إدريس يف فرنسا،
هذا يف (. 31)>فقرر أن يعطي لنفسه مهلة، أن يقضي شهرين على األقل دون أي تفكري يف املستقبل

 الوقت الذي جند فيه االستعمار الفرنسي يغادر املغرب من الباب، ليعود إليه من النافذة كما يقال، وكأين
به سئم حكم املغرب بالسالح فاكتفى بتحقيق ذلك بالسياسة، باعتبارها أضمن وأقل كلفة، مما سيكون 
سببا إضافيا سيزيد يف تعميق اخليبة الكبرية اليت سيحس هبا إدريس يف هذه املرحلة، ينضاف طبعا للفراغ 

ا، خصوصا بعد انقشاع أوهامه الوجداين والعاطفي الذي عاىن منه يف املرحلة السابقة أثناء تواجده بفرنس
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وتبخرها يف غمرة انتهاء األجمة الوطنية بكل االمتالء الفكري والنفسي الذي كانت تشكله يف حياة 
إدريس، فجعلته يشعر معها وكأنه فقد رفيقا عزيزا يف مفتق الطريق، فلم يعد بإمكانه العودة للبداية، وال 

. ساوي قاتل موجعا بني واقع يرفضه وحلم يصعب حتقيقهاستكمال الطريق مبفرده، ليبقى صريع وضع مأ
جتاوج طبيعي هليمنة سلطة تكوين معني عليه، حبيث أصبح ضحية له ال يستطيع منه فكاكا، كما يتضح 
ذلك من فحوى احلوار الدائر بني شعيب والسارد، حول األثر النفسي هلذه املرحلة على حياة إدريس 

، خرجت من السجن، وقلت، حتقق احللم، تلك كانت 51غرب عرفت أنت م<: الفكرية والنفسية
وسيلتك، هل دامت؟  قلت، بعد الشدة الفر ، كانت شدتك السجن، أما شدته هو، سجنه هو، فكان 

 .شيئا فشيئا يقاس حبالتني، حالته هنا وحالته هناك، الميكن أن يقول صادقا، خرجت من السجن 

 .مجيعا، حنن وسائر املغاربة ومع ذلك خر  من السجن، كما خرجنا منه-

على األقل )من سجن ال من السجن، من سجن مادي وال من سجن فكري، مل يعرب عن ذلك بلسانه -
 .، ولكنه عرب عنه، جبسمه كالغارق، ختبط ختبط(يف األيام األوىل

 !رموج إذن كتاباته - 

ثقف مبحيطه، ال يقدر على رموج غري متوخاة، إذ يصدق التحليل الوارد يف القطعة على عالقة امل-
تطويعه، واليرضى باخلضوع له، فيلجأ إىل املماطلة إىل إرجاء كل شيء إىل مستقبل مستقر يتحكم فيه 

فأصبح يعيش أجمة روحية حادة ستقرب حتما جمرى حياته خصوصا ( 41.)>قدر إهلي أو طموح مجاعي
قيقها، واكتشاف حقيقة األوضاع اخلاصة بعد انقشاع األوهام، وضياع األحالم اليت طاملا مىن نفسه بتح

والعامة اليت أصبح حيياها، وهي أجمة طاملا حاول، قبل اآلن، التغاضي عنها وجتاهلها باالنغماس يف 
املطالعة تارة، واالهتمام بالقضايا السياسية والفكرية تارات أخرى، يف ظل األوضاع التارخيية الوطنية 

جاء االستقالل، فتحولت األجمة خليبة، عجز كليا عن مداراهتا كما حصل والدولية املتوترة آنذاك، إىل أن 
يف السابق، فإذا به حيس بالفراغ التام، يقول شعيب معلقا على هذه الوضعية اليت وصلها إدريس يف هذه 

مل يتك إدريس وصفا لشيء من هذا القبيل، ولكين أرى أثر أجمة يف كتاباته <: املرحلة من حياته
، مث اختفت عندما غمس إدريس مهومه يف مآسي الوطن، وملا حترر املغرب 6155بدأت شتاء  وتصرفاته،

وكيف الحيس ( 46.)>أحس باخليبة كمن كان يسري صحبة رفيق، مث تابع السري وحده على مفتق الطريق
بذلك وهو الذي قضى الشطر األول من حياته حيلم بواقع وردي على مقاس مثايل مشبع باألفكار 

عتقدات العقالنية الغربية اليت هنل من ينابيعها الصافية، ليفيق بعد عشرين سنة على وقع احلقيقة املرة وامل
هتدم مبعوهلا الضاري كل تصوراته وأوهامه، حمولة إياها لذكريات هاربة تقبع يف املاضي وليظل إدريس 
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مستوى الواقع، إنه احلنني الدائم متمسكا هبا كحقائق ولو على مستوى الذاكرة أمام استحالة بلورهتا على 
واملستمر الذي سيشد إدريس هلذه األحالم الوردية الضائعة طوال هذا القسم الثالث واألخري من هذا 
العمل، وبالتايل من حياته، رغم احملاوالت املضنية املتوالية اليت سيبذهلا يف حماولة للتغلب عليه والتخلص 

اإلشباع العاطفي عن طريق ربط العالقة مع الفتاتني، الفرنسية واألملانية، من آثاره النفسية القاضية، تارة ب
كمحاولة أخرية إلجياد تربير مقنع لالستمرار يف التمسك باحلياة وبالتايل خلق انشغال بديل يعوض به ما 

يتها مل تكوين جمرد معرفة لق<: فاته يف اجملاالت األخرى، كما توضح ذلك مذكراته عن الفتاة األملانية
صدفة يف املتو ورافقتها إىل شارتر، كنت الفرصة األخرية املتاحة يل ألخذ مقعدي على مائدة 

وتارة أخرى باملطالعة والكتابة، يف حماولة لإلمساك باحلقيقة الضائعة املتبخرة، وإنقاذها من ( 42.)>احلياة
اليت (  البحث عن الزمن الضائعالضياع بني خمالب الزمن اليت الترحم، اماما كما فعل مارسيل بروست يف

قرأها إدريس بلهفة فائقة يف هذه املرحلة الدقيقة واحلامسة من حياته، وكأين به حيس عمق التقاطع الداليل 
الرمزي املوجود بني هذا النص الروائي الرائع، ومأساته الشخصية اخلاصة، يف هذه املرحلة بالذات، فيود 

كر، كما كان يفعل دائما، إلجياد خمر  لنفسه من الوضعية املأساوية استخالص العربة، واالستشاد بالف
اليت يوجد فيها، لكن حماولته هذه مل يكتب هلا النجاح كسابقاهتا، نظرا للمغزى التشاؤمي العميق الذي 
يضمره من جهة، والعتقاده الراسخ من جهة أخرى يف الجدواها مادامت تنتهي بالفناء شأهنا يف ذلك 

مبعىن أن ادريس أخفق عندما فهم أن جتربته الفنية تساوت، بغري وعي منه، <: بة الصوفيةشأن التجر 
بالتجربة الصوفية اليت تنتهي دائما بالفناء، مبا أن إدريس مل يرد أن ينفصل عن جمتمعه فإنه انتهى إىل ما 

لضربة القاضية اليت فكان ذلك مبثابة ا( 43.)>انتهى إليه جمتمعه، أي الصمت يف ميدان التعبري األديب
أتت على آخر حماوالته الرامية للتمسك خبيوط األمل، وإعطاء معىن للحياة، عن طريق الكتابة باعتبارها 
وسيلة من وسائل استحضار للخطابات الرباقة اهلاربة، لكنه ختلى عنها بعد قراءة مطولة لـربوست  

قرأ إدريس رواية بروست كلغز كمهزلة <: واكتشف من خالهلا جيف هذه الوسيلة، وبالتايل جيف احلياة
اجتماعية كمأساة رجل قضى عليه اللهو واملرض، انغمس فيها، التذ هبا، استحالها كما يستحلي املرء 
الدقائق األوىل حني يدخل احلمام، لكنه يف نفس الوقت تشبع بتوجهاهتا اليائسة، ماذا يقول بروست؟ كل 

ست خادع، حتب الشيء، تظن أنك ال  -كن أو متحركحي أوجامد، ساكن أو ناطق، سا -موجود 
تستطيع أن تعيش بدونه، تعمل ما فوق طاقتك المتالكه، مث حتصل عليه فتكتشف أنه مل يكن يستحق 
اجلهد املبذول يف سبيله، عاش بروست حياة فارغة ينتظر أن يدخل عاملا مسحورا، مث انفتح له باب ذلك 

ان يظن أهنا المعة هي يف الواقع تافهة، فحن إىل فتة االنتظار األوىل، العامل، فاكتشف أن احلياة اليت ك
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غلبه اليأس مث بعد حني تبدد احلزن، عندما أدرك أنه يستطيع استحضار تلك الفتة بالذات، وبالتايل 
 إعادة الربيق إىل احلياة التافهة، وجد املخر  إذن، ولكنه خمر  خادع يف هناية التحليل، حبث بروست على
مادة للتعبري، مل يكن يتصور أن الفن كامن يف احلياة، أو أن احلياة تتحول من ذاهتا إىل فن، كان يظن 
أهنما عاملان منفصالن متباعدان، كانفصال وتباعد األرستقراطية والبورجواجية، طريق غرمانت وطريق سوان 

تكييف للحياة نفسها، احلياة  بعد التجربة والفشل أدرك أن الفن ليس مادة، بقدر ماهو تلوين،. 13/ 
التافهة، وأن عملية التلوين هذه توقف االنسياب الزمين الذي جيعل كل مظهر من مظاهر احلياة خدعة، 
هذه احملاولة ملصارعة الزمن والتغلب عليه ذات قيمة إذن؟ يف الظاهر فقط، قيمة الفن إنسانية، وليست  

نسياب الزمين خاصة به كفرد، متصلة مبجتمعه، وقد يأيت كونية، يعلم بروست أن اللحظة املنفصلة عن اال
وقت مل يعد أحد يهتم به وال مبجتمعه، بل يأيت وقت مل يعد أحد يهتم باألرض ومن عليها، احلياة 
خدعة، والفن خدعة، خدعة من خدع احلياة ذاهتا، ال أظن أحدا فاق بروست يف تشاؤمه، فجر آخر 

مما سيكون له دون شك التأثري الكبري يف املصري ( 44.)>املاضي مأوى ألدباء كبار متشائمي القرن
املأساوي الذي ستؤول إليه حياة هذه الشخصية، كنهاية طبيعية حتمية لالنشطار املأساوي الذي أجرب 

لقد عجز < : عليه إدريس إثر تلقيه تكوينا ثقافيا وتربويا معينا ساهم يف تعميق القطيعة بينه وبني واقعه
اقتناص النغمة املواكبة، فأنعش هذا العجز بكل اإلخفاقات السابقة، كان إدريس يستحملها  إدريس عن

عندما كان يستغلها كمادة، مث عندما فشل حىت يف حتويلها إىل وسيلة انتقام من الغري ومن التاريخ، فإنه 
ى آماله، مات  حكم على نفسه باليأس القاتل، مل يكن يف مستوى طموحه، كما مل يكن جمتمعه يف مستو 

ولعل هذا ماجعل السارد وشعيب رغم اختالفهما، يتفقان يف ( 45.)>كما مات غريه من العجز واحلسرة
النهاية على إرجاع سبب موت إدريس، من خالل االستقراء الطويل والدقيق ألوراقه وسريته الذهنية، 

ن تأثري قوي يف تشكيل شخصيته لنوعية تربيته من جهة ولتكوينه الثقايف من جهة أخرى، وماكان هلما م
وحتديد املسار الذي ستعرفه حياته مستقبال ورغم احملاوالت املتتالية اليت قام هبا للتخلص من هذ املوروث 
الثقايف الدخيل والغريب عليه، إال أنه مل يستطع، ألنه كان األقوى واألكثر جتردا، كما يتضح من احلوار 

احملتمل أن يكون إدريس ذهب ضحية أفكار تفشت يف ذهنه < :الذي دار بينهما ، حيث يقول شعيب
كانت جتارب )...( ومل يستطع أن يتخلص منها، رغم عملية النجر والتنقية اليت مافتئ جيريها على وعيه، 

إدريس سطحية كلها، ألهنا مل تتخط أبدا حدود العقل، حبث عن شعور عز عليه أن جيريه بالفعل، أقصى 
ضد املخزون يف ذهنه، رأى فيه أصل انسالخه عن هويته، محل وجر مهوم وآالم من دفع  ماقام به هوأنه ثار

به إىل مدرسة األجانب، غري أنه مل يقدم أبدا على اخلطوة الفاصلة، على حمو املخزون من الذاكرة، 
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م على نفسه حك: الذهنية واجلسمية، انتفخ ومل يتقو، انعزل ومل يستقل، احتقر التاريخ والثقافة ومل ينسهما
وهو ما سيوافقه عليه السارد من خالل الرد املثمن ملصداقية ( 41.)>باإلخفاق ملا أخطأ التشخيص

لكين أرى أنك اهتديت يف النهاية إىل <: اخلالصة اليت انتهى إليها شعيب من دراسة ألوراق إدريس
ته الستعاد تواجنه، ولرمبا قلت إنه رفض أن ينسى، لو قبل أن ينسى ذاته لتوقدت شخصي: الكلمة الفاصلة

لقد احنل إدريس النه رفض احللول يف الطبيعة أويف <: ويضيف قائال( 41.)>جنح على كل األصعدة
التاريخ أو يف القاموس أو يف الفن، تأمل حىت ذهب إىل األطراف فاشتاق إىل األوبة وعاد بسرعة الريح، 

 ( 41.)>ني إىل معىن واحــدتقول كان ضحية، وأقول وفيا، وأحب لو تشيــر بالكلمت

وبذلك تقدم  أوراق الدليل، إن كان األمر حيتا  إىل دليل، على الدور الكبري للتبية والتعليم يف تكوين 
شخصية الفرد، لدرجة تصبح معها كما يف حالة إدريس السبب العميق واخلفي الثاوي وراء فشل حماوالته 

  والتصاحل الكليني مع احلياة العادية مبختلف مظاهرها وأبعادها املضنية املتتالية الرامية لتحقيق االندما 
العاطفية، الفنية والسياسية، مما سيؤدي به يف النهاية للموت، ولعل هذا مادفع السارد للقول معلقا على 

 ( 41.)>إدريس أودى به إميانه<النهاية املأساوية اليت آلت إليها حياة هذه الشخصية ، 
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