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«األخبار» تنشر مقاطع من روايته الجديدة «ما يخفيه الله عنا»

أنور رحماني :كافكا الجزائــ

الجزائر – عثمان تزغارت
ق ـبــل أن ُيـ ـص ـ ِـدر األديـ ـ ــب ال ـج ــزائ ــري
ال ـ ـش ـ ــاب أن ـ ـ ـ ــور رح ـ ـمـ ــانـ ــي ()1992
رواي ـت ـيــه املـثـيــرتــن ُ لـلـجــدل «مــديـنــة
الظالل البيضاء» (نشرت إلكترونيا
عـ ــام  )2016و«هـ ـل ــوس ــات ج ـبــريــل»
(«ف ـ ــاص ـ ـل ـ ــة ل ـل ـن ـش ــر وال ـ ـ ـتـ ـ ــوزيـ ـ ــع» ـ ـ
ال ـقــاهــرة –  ،)2017ك ــان ق ــد اشـتـهــر
ّ
كمدون جريء ذي قلم ناري .مدونته
«ي ــوم ـي ــات ج ــزائ ــري فـ ــوق الـ ـع ــادة»
ّ
ألـبــت ضــده السلطات واألصــولـيــن
امل ـت ـط ــرف ـي ــن ،فـ ــي آن مـ ـع ــا ،بـسـبــب
أفكاره «الصادمة» املنادية باحترام
حـ ـق ــوق األقـ ـلـ ـي ــات ،وت ـش ــري ــع زواج
املثليني ،وإقرار الحق في اإللحاد.
أفكار لم تلبث أن ّ
عرضته للضغوط
والـ ـتـ ـه ــدي ــدات بــال ـق ـتــل ف ــي جــام ـعــة
ُّ
تيبازة ،حيث يـ ُ
ـدرس القانون .اتهم
بـ ـ «املـ ـ ــروق وامل ـج ــاه ــرة ب ــال ـش ــذوذ»،
وبـ ــاألخـ ــص م ـن ــذ ق ـص ـي ــدة ش ـه ـيــرة
بــالـعــامـيــة ال ـجــزائــريــة نـشــرهــا على
صفحته عـلــى فــايـسـ ُبــوك ،فــي ربيع
 ،2016بعنوان «أنــا نقش» («نقش»
يعني «مثلي» باللهجة الجزائرية).
قصيدة أثارت ضده موجات عارمة
من االنتقادات ،وخاصة أنها دفعت
مجلة  ،Têtuالناطقة باسم جمعيات
املـ ـثـ ـلـ ـي ــات واملـ ـثـ ـلـ ـي ــن وامل ـت ـح ــول ــن
ومــزدوجــي الجنس في فرنسا ،الى
االحـتـفــاء بــه ،تثمينًا لنضاالته من
أجــل حـقــوق األقـلـيــات الجنسية في
الجزائر.
ف ــي ل ـقــائــه م ــع «األخ ـ ـبـ ــار» ،ف ــي أحــد
م ـ ـطـ ــاعـ ــم ال ـ ـعـ ــاص ـ ـمـ ــة ال ـ ـجـ ــزائـ ــريـ ــة،
اسـتـعــاد أن ــور رحـمــانــي باستغراب
لـ ــم يـ ـخ ــل مـ ــن ال ـ ـحـ ــزن سـ ـ ــوء ال ـف ـهــم
الكبير ال ــذي أح ــاط بتلك القصيدة
وب ــال ـب ــورت ــري ــه ال ـ ــذي خـصـصـتــه لــه
املجلة الفرنسية الشهيرة بدفاعها
عــن حـقــوق املثليني« .أغـلــب وسائل
االع ــام الـجــزائــريــة تعمدت تكريس
االنطباع لدى الناس بأن الضغوط
والتهديدات التي طاولتني بسبب
ت ـل ــك ال ـق ـص ـي ــدة س ـب ـب ـهــا امل ـج ــاه ــرة
بمثليتي .كانت هناك رغبة واضحة

فــي االسـ ــاءة ل ــي ،وتـحــويــل النقاش
ال ــى مــوضــوع ث ــان ــوي .أن ــا لــم أكـتــب
تلك القصيدة ألكـشــف بــأنــي مثلي،
كما تبادر الــى أذهــان من لم يقرأوا
سوى عنوانها! بل كتبتها مدفوعًا
ب ـت ــأث ــري ال ـش ــدي ــد ب ـش ــري ــط ف ـيــديــو
انتشر آنذاك على شبكات التواصل
االجتماعي يـصـ ّـور االع ـتــداء بشكل
وح ـ ـ ـشـ ـ ــي عـ ـ ـل ـ ــى أحـ ـ ـ ـ ــد املـ ـتـ ـح ــول ــن
ج ـن ـس ـي ــا ب ـ ـم ـ ـحـ ــاذاة أح ـ ـ ــد امل ــاه ــي
ال ـل ـي ـل ـي ــة فـ ــي الـ ـج ــزائ ــر ال ـع ــاص ـم ــة.
ّ
العنف الـجـســدي ال ــذي ُســلــط عليه،
مل ـج ــرد ك ــون ــه م ـخ ـت ـل ـفــا ،ومـ ــا راف ـق ــه
م ـ ــن ت ـع ـل ـي ـق ــات وتـ ـع ــابـ ـي ــر م ـش ـي ـنــة
تخل بالكرامة اإلنسانية ،جعلتني
أكتب تلك القصيدة بصيغة املتكلم
ألنقل معاناته .لكن بعضهم قــرأوا
القصيدة بشكل حرفي أو لم يفهموا
م ـن ـه ــا س ـ ــوى عـ ـن ــوانـ ـه ــا! ب ــال ـت ــال ــي،
صــاروا ّ
يروجون بأن املشكلة تكمن
في كوني أجاهر بمثليتي ،وأن ذلك
هــو سـبــب احـتـفــاء مجلة مـثــل Têtu
بكتاباتي»!
لـ ــم يـ ـك ــن م ـس ـت ـغ ــرب ــا ،فـ ــي ظـ ــل ه ــذه
ال ـس ــواب ــق ،أن ي ـكــون ل ـبــاكــورة أن ــور
رحـمــانــي الــروائ ـيــة« ،مــديـنــة الظالل
الـ ـ ـبـ ـ ـيـ ـ ـض ـ ــاء» ،وقـ ـ ـ ــع الـ ـقـ ـنـ ـبـ ـل ــة فـ ــور
صدورها .هي جاءت لتعمق الجدل
املـ ـحـ ـي ــط ب ـك ـت ــاب ــات ــه وت ـ ــزي ـ ــده ح ــدة
واحـتـقــانــا .كـيــف ال ،وه ــذه الــروايــة،
املـهــداة الــى روح الشاعر الجزائري
الكبير جــان سيناك ،تناولت قصة
حــب مثلية بــن «مـجــاهــد» جــزائــري
و«م ـعـ ّـمــر» فــرنـســي! ج ــرأة اعتبرها
ً
كثيرون تـطــاوال على رمــوز الثورة،
واس ـ ـت ـ ـفـ ــزازًا غ ـي ــر م ـق ـب ــول فـ ــي بـلــد
املليون شهيد.
ل ـك ــن االن ـ ـت ـ ـقـ ــادات والـ ـتـ ـه ــدي ــدات لــم
تـ ـن ــل م ـ ــن ع ــزيـ ـم ــة أن ـ ـ ـ ــور رحـ ـم ــان ــي
وإصـ ـ ــراره عـلــى مــواص ـلــة الـتـحــدي،
واالس ـت ـم ــرار ف ــي خـلـخـلــة يقينيات
املجتمع الجزائري الذي يعيب عليه
«م ـســايــرتــه ل ـل ــردة األص ــول ـي ــة الـتــي
تــريــد تدجينه مــن خــال إغــراقــه في
القيم املحافظة وال ــرؤى الــذكــوريــة،
بـعــدمــا ع ـجــزت عــن إخ ـضــاعــه بـقــوة

الـســاح ،خــال سنوات اإلره ــاب في
التسعينات».
هذه الروح الصدامية دفعت الفئات
املحافظة املقربة من النظام الحاكم
الـ ـ ــى الـ ـلـ ـج ــوء الـ ـ ــى أس ـ ـلـ ــوب م ـل ـتــو،
ملحاولة إسكات صوته ،عبر تأليب
ال ـس ـل ـطــات ال ـق ـضــائ ـيــة ضـ ــده .هـكــذا
وجـ ــد ن ـف ـســه م ـط ـلــوبــا م ــن ال ـق ـضــاء
بتهمة التطاول على الــذات اإللهية.
فــي  28شباط (فـبــرايــر) املــاضــي ،تم
اس ـت ــدع ــاؤه م ــن ق ـبــل امل ــدع ــي ال ـعــام.
«لم يجرؤ املحققون على مساءلتي
ب ـخ ـص ــوص مـ ــوضـ ــوع امل ـث ـل ـي ــة ،بــل
اكتفوا بأسئلة تلميحية من قبيل:
ه ــل ل ــدي ــك ح ـب ـي ـبــة .وك ـن ــت أجـيـبـهــم
بأنه ذلك شأن شخصي ال عالقة له
بالتحقيق الـقـضــائــي» .أم ــا التهمة
الرسمية ،فتمثلت في ازدراء الدين

قصة ّحب بين «مجاهد» جزائري
و«معمر» فرنسي اعتبرها كثيرون
ً
تطاوال على رموز الثورة الجزائرية
والتطاول على الذات اإللهية (تهمة
تعاقب عليها املادة  144من قانون
ال ـع ـق ــوب ــات الـ ـج ــزائ ــري بــال ـس ـجــن 3
الـ ــى  5س ـ ـنـ ــوات) .وقـ ــد ب ـ ـ ّـرر قــاضــي
الـ ـتـ ـحـ ـقـ ـي ــق ت ــوجـ ـيـ ـهـ ـه ــا ال ـ ـ ــى أن ـ ــور
رحماني بمشهد من روايته «مدينة
ال ـظ ــال ال ـب ـي ـضــاء» ي ـص ــادف خــالــه
الـ ـ ـ ــراوي ش ـي ـخــا مـ ـش ــردًا وم ـج ـنــونــا
يزعم أنه الله وأنه خلق السماء من
العلكة!
قبالة قاضي التحقيق ،لم يتخذ أنور
رحماني موقفًا دفاعيًا أو تبريريًا،
بل تمسك بحرية التعبير واملعتقد،
راف ـض ــا م ـســاء ل ـتــه ح ــول مـعـتـقــداتــه
ال ــدي ـن ـي ــة .ولـ ــم يـ ـت ــردد ف ــي ال ـل ـجــوء
ال ــى وســائــل االعـ ــام لـلـتـنــديــد بـهــذا
االس ـت ـغــال غـيــر الـقــانــونــي للجهاز
ال ـق ـضــائــي ب ـهــدف إره ـ ــاب املـبــدعــن
وإس ـ ـكـ ــات أص ــواتـ ـه ــم .وقـ ــد وج ــدت
ق ـض ـي ـتــه صـ ــدى ك ـب ـي ـرًا ف ــي وســائــل
اإلعـ ـ ـ ــام فـ ــي ب ـ ــاده وف ـ ــي ال ـ ـخـ ــارج،

وأصـ ــدرت جـمـعـيــات حـقــوقـيــة ،مثل
 Human Rights WatchوFront
 Line DefendersوObservatoire
 ،de la liberté de créationبيانات
دعـ ـ ــت الـ ـسـ ـلـ ـط ــات الـ ـج ــزائ ــري ــة إل ــى
كــف املـضــايـقــات عــن أن ــور رحـمــانــي
وحـمــايـتــه مــن تـهــديــدات املتطرفني.
ثــم جــاءت «قضية رشـيــد بــوجــدرة»
(االخ ـ ـ ـ ـبـ ـ ـ ــار  )2017/6/2وحـ ـ ـ ــراك
امل ـث ـق ـفــن ال ـ ــذي ت ــول ــد ع ـن ـه ــا ،خ ــال
الصيف املــاضــي ،إلرغ ــام السلطات
الجزائرية على حفظ القضية.
رغـ ـ ــم خ ـ ــروج ـ ــه م ـن ـت ـص ـرًا ف ـ ــي ه ــذه
املـ ـع ــرك ــة الـ ـقـ ـض ــائـ ـي ــة ،اال أن أنـ ــور
رحماني يتحدث بكثير مــن املــرارة
ع ــن هـ ــذه ال ـت ـجــربــة ال ـت ــي يـعـتـبــرهــا
قاسية على أكثر مــن صعيد .يقول
متحسرًا« :هــل من املعقول ،في بلد
يكفل دستوره حرية الرأي واملعتقد
وحــريــة التعبير واإلبـ ــداع ،أن يقوم
القضاء باستدعاء روائــي ملساءلته
حــول أقــوال شخصية مــن شخوص
رواي ـ ــات ـ ــه ،ع ـل ـمــا بـ ــأن ال ـن ــص يـشـيــر
بــوضــوح إل ــى أن األم ــر لـيــس ســوى
هذيان شخص مجنون!».
من جهة أخرى ،يقول أنور رحماني
ُ ّ
إن ردود ف ـ ـعـ ــل ب ـ ـعـ ــض ال ـ ــك ـ ــت ـ ــاب
الجزائريني «الكبار» صدمته كثيرًا.
«أحدهم ّ
برر عدم تضامنه معي في
ّ
محنتي بأنني مدون ولست روائيًا،
علمًا بأن القضاء استدعاني رسميًا
ملـســاء لـتــي بـخـصــوص نــص روائ ــي!
لم أفهم ما هــذه التراتبية العبثية:
هــل مقاضاة م ـ ّ
ـدون بسبب كتاباته
أقل خطورة على حرية التعبير مما
لو كــان روائ ـيــا!؟» .ويضيف« :كاتب
كبير آخر انتقص من قيمة روايتي،
ً
ً
قائال إنها ليست عمال أدبيًا حقيقيًا
ألنها نشرت الكترونيًا ولــم تصدر
عــن دار نـشــر حـقـيـقـيــة! كـنــت أتــوقــع
م ــن ك ــات ــب ف ــي م ـنــزل ـتــه أن يـشـجــب
ع ــدم ق ـبــول أي دار جــزائــريــة بنشر
روايتي ،بسبب مضمونها الجريء،
مما أرغمني على نشرها إلكترونيًا.
والـشــيء ذاتــه بالنسبة الــى روايتي
الـثــانـيــة «هـلــوســات جـبــريــل» ،حيث

اضطررت لنشرها في مصر».
مـ ــن وحـ ـ ــي تـ ـل ــك املـ ـض ــايـ ـق ــات ال ـت ــي
اك ـ ـ ـ ـتـ ـ ـ ــوى بـ ـ ـ ـن ـ ـ ــاره ـ ـ ــا ،والـ ـ ـ ـتـ ـ ـ ـجـ ـ ــارب
الكافكاوية التي عانى من عبثيتها
ال ـفــاق ـعــة ،اس ـتــوحــى أن ــور رحـمــانــي
أج ــواء روايـتــه الجديدة «مــا يخفيه
الله عنا» .رواية يحس قارئها بأنها
خــرجــت مــن معطف فــرانــز كافكا أو
جورج أورويل .هي تنتمي الى تقليد
األدب ال ــدي ـس ـت ــوب ــي ،Dystopique
أي األدب الـ ـغ ــرائـ ـب ــي الـ ـق ــائ ــم عـلــى
ابتكار عوالم ودول وأنظمة خيالية
تسودها قيم ومفاهيم غير معقولة
ومـخــالـفــة لـلـمـنـطــق وامل ــأل ــوف .أدب
يتخذ مــن ه ــذا ال ـنــوع مــن التخييل
الغرائبي تورية رمزية للتحذير من
مخاطر التسلط واالستبدادّ .
تــدور أح ــداث «مــا يخفيه الـلــه عنا»
ف ــي ب ـل ــد خ ـي ــال ــي يـ ـس ــوده ال ـف ـ ْس ــاد،
وي ـت ـبــع ش ـع ـبــه دي ـن ــا غــري ـبــا ُي ــؤ ِم ــن
أتـبــاعــه بــأن أكــل التمساح لإلنسان
يجعل هذا األخير يشعر باملتعة ،اذ
ّ
أن متعة التمزق بني فكي التمساح،
ف ــي م ـع ـت ـقــدات ـهــم ،أل ــذ م ـئــة مـ ـ ّـرة من
الجنس! هــذا البلد الفاسد ،الــذي ال
نعرف له اسمًا ،يحكمه زعيم ّاسمه
«جـ ــاكـ ــوشـ ــا» ،وهـ ــو رئ ـي ــس ش ــف ــاف
عن األنظار ،ال أحد يراه لكن
ومتاور ْ
الجميع ُيــؤ ِمــن بأنه «زعـيــم أبــدي ال
يظهر وال يموت».
إلحـكــام قبضته على الـبــاد ،يسلط
«جاكوشا» رهبانه الفاسدين على
الشعب ،من خالل ديانة التماسيح
ال ـ ـتـ ــي ت ـم ـج ــد الـ ـخـ ـض ــوع وت ـ ـقـ ـ ّـدس
ال ـت ـب ـع ـي ــة الـ ـعـ ـمـ ـي ــاء ،حـ ـي ــث يـسـعــى
الجميع للتدرج فــي سلك الخنوع،
بـغـيــة ب ـلــوغ مـنــزلــة «الـ ـق ـ ّـواد» ،وهــي
الفئة األعـلــى فــي املنظومة الدينية
والسياسية الحاكمة! وإذا براهبة
مـتـمــردة تــدعــى «أل ـجــا» تـشــق عصا
الطاعة ً على االستبلشمت الديني،
م ـنــاديــة بـتـحــريــر الـبـشــر مــن عـبــادة
الـتـمــاسـيــح .فيلقى عليها القبض،
لتقام لها محاكمة جائرة ،ويصدر
بحقها حكم باإلعدام ألنها تجرأت
على الترويج للفكر الحر!

