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هاج�س الهو ّية عند ر�شيد بوجدرة:
�ألف عام وعام من احلنني �أمنوذج ًا
الدكتور حممد ب�سنا�سي

(*)

امللخ�ص
الروائية لدى ر�شيد بوجدرة.
وية يف الكتابة
ّ
اله ّ
تتناول هذه الدرا�سة هاج�س ُ

مكونات متداخلة ومتعالقة
جوهري لت�شكيل
وية ُب ْع ٌد
ّ
واله ّ
ّ
ُ
ال�شخ�صية ،ملا ت�شتمله من ّ

فيما بينها� ،إذ �إ ّنها ت�ش ّد الفرد �إليها بر�سوخ ثابت ،وت�ضفي عليه هالة من الأ�صالة،

خلفية �صلدة؛ فتجمع بني �أفراد اجلماعة ،وتك�سبهم �آفاق ًا رحبة يف
تبع ًا ملا متنحه من ّ
االنطالق قدماً ،ابتغاء خو�ض جتارب الغد ،بكثري من الثقة واال ّتزان الداخلي،

وية باهتمام الأدب عامة ،واجلن�س
اله ّ
والأمل .ولي�س من الغريب �ألب ّتة � ْأن تفوز ُ
وية متع ّددة ،ومت�شابكة ،وخ�صبة.
اله ّ
خا�صة؛ ذلك � ّأن جوانب ُ
ال�سرّ دي منه ّ

الهوية الواحدة هو ال ّتاريخ ،ب�أفراحه و�أقراحه،
ولعلّ �أميز مظهر من مظاهر
ّ

بحق وحقيق ،عن�رص جامع
مبا حفل به من حما�سن وم�ساوئ على ح ّد �سواء؛ فهو ّ
للأفراد ،بل وللأوطان ،لأ ّنه �صاغ انتماءها ،ور�سم م�صريها ،و�سبك ثقافتها،
والهوية م�صطبغة به،
ثم بوتق معامل الذّات و�سماتها ،فهو ي�ش ّدها �إليه �ش ّداً،
ّ
ومن ّ

واع،
ومنب�سطة حتت ظالله .و� ّإن اللّف حول معامل
الهوية يف الأدب هو ن�شاط ٍ
ّ

و�إجراء ف ّني ،يروم حتقيق طائفة من املبتغيات ،من قبيل ا�ستح�ضار جتذّر الهوية

وثقافية ،و�إعادة قراءة
ح�ضارية
اجلماعية ،وتوطيد ما تعك�سه من �أبعاد
يف الذاكرة
ّ
ّ
ّ

(*) جامعة ليون الثانية  -فرن�سا

17

العدد اخلام�س والت�سعون

جملة جممع اللغة العربية الأردين

دينامية
املا�ضي بال ّنقد والتثمني والتحاور معه ،وربط املا�ضي باحلا�رض من طريق
ّ

ا�ستجالء التوا�صل الناظم لهما ،و�إحداث تفاعل �إيجابي بينهما ،وال ّدفع بالهمم
ت�صب
امل�ستنرية �إلى جمابهة التح ّديات و�صنع الغد .والرجعة �إلى �صفحات ال ّتاريخ
ّ
الراهنة ،و�شحذ �أوا�رصها يف حتريك الفرد واجلماعة.
يف رغبة متتني
الهوية ّ
ّ

الهوية ومعاملها البارزة يف رواية (�ألف
بتتبع جتلّيات
لقد تو�سلت هذه الدرا�سة ّ
ّ

�سيما ب�إبراز دالالت توظيف ال ّتاريخ يف البناء الروائي،
عام وعام من احلنني) ،ال ّ

اريخية ،التي ت�شكّ ل هامات �سامقات يف
ال�شخ�صيات ال ّت
وبالترّ كيز على ا�ستح�ضار
ّ
ّ

هويتها امل�ؤثرة
م�سار احل�ضارة العربية ال
إ�سالمية؛ فكانت بذلك رموزها ومالمح ّ
ّ
واجلذّابة يف الآن ذاته.
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The Obsession of Identity with Rachid Boudjedra: "1001 Years
of Nostalgia" –PrototypeAbstract
Our study deals with the topic of the identity in Rachid Boudjedra’s
fiction writing. Indeed, the identity is part of the personality because
it contains many components closely connected to each other. The
identity gives individual features which are strong and original in the
sense that it offers to people - belonged to the same social group a common background. It permits to them to have more confidence
and interior equilibrium in order to realize their dreams and hopes.
So, this is why it is not strange to see literature in general and the
narrative writing in particular paid attention to the subject of the
identity because it provides some interesting perspectives.
The study focus on showing the identity manifestations in the
novel entitled: "1001 Years of Nostalgia". It is also a question to
point out the significance of using history in the fiction development
by underlining the recurrent quotations of personalities that have an
important place within the Arabic-Muslim civilization. The reasons
that guide us to mention the personalities named in Boudjedra’s
writing are firstly the fact that they are basically icons. Secondly,
in terms of features of the Arabic-Muslim identity, they are both
attractive and influential.
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املقدمة:
متميزة ،لي���س فقط من حيث
م��ا من
ّ
�ش��ك يف كون ن�صو�ص ر�شي��د بوجدرة ّ

نوعي��ة املو�ضوع��ات املطروحة وطبيعته��ا� ،أ�ضف � ّأن
الك��م ،ب��ل كذلك من حيث
ّ
ّ

خ�صو�صي��ة ن�صو�صه ال�سرّ دي��ة ،تت�أ ّتى من ناحي��ة القطيعة ،التي ح��اول بوجدرة
ّ
�إر�ساءه��ا يف الأدب اجلزائري ،الذي طاملا غلب عل��ى جيله الت�أ�سي�سي طابع الكتابة
التقليدية ،من حيث ال�شكل الفني ،وطبيعة ت�شكيل بنية ال�سرّ د ،وف�صيلة املو�ضوعات
املطروق��ة ،و�آليات الإبداع و�أالعيب��ه .كما مهد بوجدرة ال�سبيل بج��ر�أة الفتة �إلى
طرق املحظور ،وحفر غمار املطمور ،وا�ستنطاق ال ّتاريخ ،وتكثيف املنت ال�سرّ دي
تقنيات ال ّت�صوي��ر ال�سينمائ��ي يف الكتابة،
باجلان��ب املعريف املو�سوع��ي ،و�إدخ��ال ّ

كالريا�ضيات ومعطيات الفن الت�شكيلي
معرفي��ة
وتوظيف ال ّتنا�ص ،و�إدماج حقول
ّ
ّ

والغرائبية ،واال ّتكاء على التداعي احلر؛ �أي االعتماد
والفل�سفة ،وانتهاج الغمو�ض
ّ
للن�ص الف ّني.
ومطعمة
كخلفية م�ؤطرة
املفرط على الال�شعور،
ّ
ّ
ّ

حليلية ،ر�صد بع�ض املفا�صل التي
قدية ال ّت ّ
ولقد ارت�أينا ،يف هذه املعاجلة ال ّن ّ
�ألفيناها تدور حول مو�ضوعية الهوية يف رواية (�ألف عام وعام من احلنني) .لذا،
�شيء من العر�ض ي�شي مفهوم
�سي�ستتب ُِع الفقر َة الناظرة يف ترجمة مقت�ضبة للروائي،
َ
ٌ

الهوية وفكرة �ضياعها ،و�آليات
وية ملاماً ،ثم �سن�أتي على ر�صد جتلّيات ت�شويه
ّ
اله ّ
ُ

تراثية م�شهورة� ،صنعت
البحث عن الذات ،ب�إبراز ذلك ال ّتوظيف الالفت لأعالم
ّ

إ�سالمية ،تبع ًا ل ّأن ا�ستدعاءها كان يتغيا ال ّتخفيف من وط�أة
احل�ضارة العربية /ال
ّ

الهوية امل�سلوبة ،بنف�ض ما �ساورها من تراكم
الهوية؛ �أي �إعادة تعريف
معاناة فقدان
ّ
ّ

�أغربة الزمان والن�سيان ،وما �شابها من ت�شويه مق�صود تورط فيه امل�ستعمر ،لينتهي

ٍ
حتمية
�رضب من ال�صدى ،ميوج يف البنية ال�سرّ دية ،مفاده
بنا املطاف �إلى قراءة
ّ
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الهوية من االمنحاء ،ك�رشط رئي�س ل ّأي م�رشوع ح�ضاري /نه�ضوي.
�صون
ّ
ونحن يف م�سعانا هذا ننطلق من منطلق التعاطي التفاعلي مع ال ّن�ص؛ �أي بانتهاج
حوارية ت�ستنطق املنجز الروائي.
ّ

ترجمة الكاتب:
ر�شيد بوجدرة روائي جزائري ،ولد �سنة 1941م يف عني البي�ضاء الواقعة يف
ال�شمال ال�رشقي من البالد ،نا�ضل يف جي�ش ال ّتحرير الوطني �إبان مقاومة اجلزائريني

متميزاً ،تبع ًا
لالحتالل الفرن�سي ،در�س يف تون�س ثم يف فرن�ساُ .يع ّد �إنتاجه الإبداعي ّ

والفرن�سية،
الروائية -باللغتني العربية
وبخا�صة الن�صو�صكم مهم
ّ
ّ
ّ
ملا كتبه من ّ

أهمها نذكر :احللزون العنيد ،والإنكار ،والتفكّ ك ،و�رضبة جزاء ،و�ألف
ومن � ّ

عام وعام من احلنني التي اختريت �ضمن قائمة ت�شمل �أح�سن مئة رواية عربية.
ومن اجلدير الإ�شارة �إلى � ّأن بوجدرة ،ترجم بنف�سه بع�ض �أعماله الأدبية ،ويف هذا
ال�صدد ،يبوح قائالً" :و�أعرتف �أ ّنني ما زلت �أقوم بالترّ جمة ،ولكن وجود �شخ�ص

�آخر معي مينعني من العبث بالن�ص ويجعلني �أكرث �أمانة له والت�صاق ًا به"( ،)1كما
كتب �سيناريو "وقائع �سنني اجلمر" احلائز على ال�سعفة الذهبية يف مهرجان مدينة
ومما جاء على ل�سان حم�سن جا�سم املو�سوي بخ�صو�ص بوجدرة
كان عام 1975مّ .

ما ن�صه" :و�إذا كانت بع�ض الأعمال الأدبية تتكرر يف كتابات النقاد فلأ ّنها امتلكت

موا�صفة الإبداع� ،أي تلك الندرة الأدبية التي ترتقي بالكتابة الق�ص�صية �إلى م�ستوى
�سيما
الفنية ،وهكذا ترى الن ّقاد يعرتفون لر�شيد بوجدرة مبقدرة
روائية ،ال ّ
ّ
الرواية ّ

يف احللزون العنيد والتفكّ ك"( .)2ولقد �أولع بوجدرة �إيالع ًا �شديد ًا بكاتب يا�سني؛

((( كامبل ،روبرت .ب� :أعالم الأدب العربي املعا�رص� :سري و�سري ذات ّية ،ج ،1ال�رشكة املتحدة
لل ّتوزيع ،ط ،1بريوت1996،م� ،ص.376
والتحول ،من�شورات دار الآداب ،ط،2
((( املو�سوي ،حم�سن جا�سم :الرواية العربية :الن�ش�أة
ّ
بريوت1988 ،م� ،ص 197و.198
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�رصح ب�أ ّنه �أيقونة كبرية يف الأدب اجلزائري؛ ومن جملة ما
فت�أثر به ،وكثري ًا ما ّ

مرة لكاتب يا�سني تفاج�أت لروعة ما يكتب� ،أح�س�ست
قال ب�ش�أنه" :ملّا قر�أت لأول ّ

�أنيّ مل �أقر�أ �أبداً ،رغم ّ
اطالعي من قبل على عديد الروايات ،لقد �أبهرين ب�أ�سلوبه

اخلا�ص والفريد من نوعه.)1("...

مفهوم الهو ّية:
املعرفية،
الهوية من املفاهيم التي نلقاها مطروقة يف الكثري من احلقول
مفهوم
ّ
ّ

مكون ثقايف ملجتمع
الثقافيةَ ،يرِ ُد مرار ًا ذكر
ال يف النقا�شات
فمث ً
ّ
ّ
الهوية من حيث �إ ّنها ّ

إثنية (لغة ،دين ،فن� ،إلخ) �إذ
ثقافية
والهوية "ذات مالمح
ما،
خا�صة بجماعة � ّ
ّ
ّ
ّ
للهوية
تك�سبها فردانيتها ،وهي �شعور بانتماء الفرد لهذه اجلماعة"( .)2وبذا ،يتبينّ � ّأن
ّ
ب�رشية ،كما �أ ّنها �شعور باالنتماء
املميزة جلماعة
املكونات
ّ
الثقافية ّ
ّ
عالئق ب�شبكة من ّ

الهوية وثيق ال�صلة دائم ًا ب�أ�صل
حيز �إن�ساين خم�صو�ص دون غريه" ،ومفهوم
ّ
�إلى ّ

ال�شخ�ص وجذوره ،وبالو�شائج التي تربطه بالآخرين"( .)3ويف احلقل الفل�سفي،
العربية،
أ�سا�سية ،ويف �سياق البلدان
مكونات �
ّ
ّ
اله ّ
ُيتناول مفهوم ُ
وية ،بالنظر يف ع ّدة ّ

ال�ش�أن قائالً" :كان هذا
يح�رصها حممد عابد اجلابري يف ثنائيات ،فيعلّق يف هذا ّ
ال يطرح جملة �أزواج �أو ثنائيات ،على
ال�س�ؤال� ،س�ؤال
الهوية ،وال يزال� ،س�ؤا ً
ّ

ر�أ�سها الأزواج التالية :الإ�سالم/العروبة ،الدين/الدولة ،الأ�صالة/املعا�رصة،
الوحدة/التجزئة"(ّ � ،)4أما يف الن�ص الروائي (�ألف عام وعام من احلنني)؛ فيلعب
((( ديك ،زهرة :ر�شيد بوجدرة :هكذا تك ّلم ..هكذا كتب ،دار الهدى ،ط ،1اجلزائر2013 ،م،
�ص.396

(2) Le Petit Robert: Robert, Paris, (2014), p1272..

((( ال�سيد ،حممود" :لغتنا الأم العربية الف�صيحة" ،جملّة جممع اللغة العربية بدم�شق ،ج ،1جملد
2009 ،84م� ،ص.13
((( اجلابري ،حممد عابد� :إ�شكاليات الفكر العربي املعا�رص ،مركز درا�سات الوحدة العربية،
ط ،6بريوت2010 ،م� ،ص.102
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الهوية من �شاكلة اللقب العائلي ،الأ�سماء
الكاتب على طائفة من الرموز حتيل �إلى
ّ

اريخية ،كما �سي�أتي بيانه يف املحاور املوالية.
ال ّت
ّ

بني الهو ّية امل�ش ّوهة والهو ّية التّاريخ ّية:
بالفرن�سية
يجدر ال ّتنويه ب� ّأن رواية (�ألف عام وعام من احلنني)ُ ،ن�رشت
ّ

ثم ترجمها مرزاق بقطا�ش �سنة 1981م ،ويف ورقتنا
�سنة 1979م يف باري�سّ ،
هذه �سن�شتغل على الطبعة الثانية ال�صادرة عن امل�ؤ�س�سة الوطنية للكتاب باجلزائر.
ال من �أ�شكال احلفر الأركيولوجي/
وميكن تو�صيف املنت ال�سرّ دي ب�أ ّنه ُي�ضارع �شك ً
التاريخي؛ فيغو�ص الروائي بني تالبيب ال ّتاريخ ودهاليزه� ،سرب ًا له ،وا�ستنطاق ًا له،
مل�ساءلة احلا�رض ،و�إ�سقاط هذا الأخري على ال ّأول ،فال ّتاريخ غالب ًا ما يعيد نف�سه ،و�إن

حوارية مع �أحداث فوائت،
بكيفيات تت�سق وطبيعة الع�رص و�أحواله .وبذا ،تن�ش�أ
ّ
ّ
إ�سالمية.
العربية ال
رمزية ،لها ما لها من وزن ثقيل يف احل�ضارة
و�شخ�صيات
ّ
ّ
ّ
ّ
الرئي�سية من ا�سمها العائلي ،مع ما تدعو �إليه الكتابة
ال�شخ�صية
جترد
ّ
ّ
ويوائم ّ

الروائية -التي �أعقبت الكتابة التقليدية -من ا�ستبعاد لفكرة البطل ،فعمدت �إلى ر�سم
ّ

ال�شخ�صيات يف حدود باهتة .ومعلوم ت�أثّر بوجدرة بن�سق وقوالب وتقنيات الرواية
ال�شخ�صية �أو ال�شخ�صيات املكلّفة بال ّدور
اجلديدة؛ ففيها "نتكلّم عن بطل للإ�شارة �إلى
ّ

بطولية� ،أي مثار �إعجاب"(.)1
الرئي�سية لي�ست بال�رضورة
وال�شخ�صية
الرئي�س.
ّ
ّ
ّ

ويف ُعرف كُ ّتاب الرواية اجلديدة" ،ال يرى الروائي مزية يف وجود �شخ�صيته

()2
الرئي�سية من
ال�شخ�صية
جترد
ّ
ّ
�إلى درجة �أ ّنه �أحيان ًا ال يعطيها �أي ا�سم"  .وقد � ّأدى ّ

(1) Joëlle Gardes Tamine et Marie Claude Hubert: Dictionnaire de critique littéraire, Armand
Colin, Paris, 2004, p55.
(2) Joëlle Gardes Tamine et Marie Claude Hubert: Dictionnaire de critique littéraire, p141.
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لقبها �إلى متلّك هو�س جنوين لها ابتغاء معرفة �أ�صولها ،وانتمائها ،و�أجدادها؛ �أي
وية "ن�سيج م�شدود ،ويكفي �أن ُينتهك
اله ّ
�إيجاد هويتها املغمورة يف ال ّتاريخ؛ ذلك � ّأن ُ

انتماء واحد لينفعل الإن�سان بكلّ كيانه"(.)1

الرئي�سية (حممد عدمي اللقب) بكونها باهتة ومطحونة ال
ال�شخ�صية
وملّا ات�سمت
ّ
ّ

وتوهج رموز التاريخ
نف�سياً؛ فقد طغى عليها هاج�س البحث عن الذّات يف �ألق
ّ
�سيما ّ
ّ

مرجعية �سامقة ،ومن
العاملة ،ملا متثّله من ُب ْع ٍد ثقايف عميق ،وملا تتم ّتع به من حظوة
ّ

فكرية �صلدة و�أ�صيلة ،وملا قد تثريه ِم ْن ٍ
لهوية م�ش ّتتة ،انغمرت
بعث ثوري
مكانة
ّ
ّ

بني ثنايا القرون املتعاقبة ،ف�شابها ما �شابها من تغييب وخفوت ،وبذا يقف القارئ،
يف �سياقات كثرية ،على ح�ضور اجلاحظ (ت255هـ) مثالً ،وما يحيل �إليه توظيفه
املخيلة العارفة .ويف �ألف عام وعام من احلنني ،ال نكاد نقلّب � اّإل بع�ض
من ثقل يف ّ

ال�صفحات لن�صادف تلك ال�سطوة التي ينماز بها" :زعيم ملّة ظهرت يف القرن الثاين
التاريخية ذات الأثر اخلالد
خ�صيات
ال�ش
من الهجرة"( .)2واحلال ،مل تكن قراءة ّ
ّ
ّ

وتعر�ضت �إلى قراءة
جتاوز ما هو متعارف عليه،
قراءة �ضحلة ،بل � ّإن تناولَها
َ
ّ

جديدة غري معهودة .لذلك مينح ال ّن�ص ال�رسدي عند بوجدرة �آفاق انطالق رحبة،
فتتم �إذّ اك �إعادة قراءة واعية للرتاث ال ّتاريخي،
أويلية خ�صبة اّ
ملمار�سة ت� ّ
وولدةّ ،

ال هو
لل�شخ�صية
التاريخية
املركزية
بحيث ت�أخذ يف احل�سبان
الرتاثية؛ فاجلاحظ مث ً
ّ
ّ
ّ
ّ

منارة يف الف�صاحة ،والأدب ،والتفكري العقالين ،وهو مل يكن عامل ًا �أو عارف ًا
وغني عن
عقالني ًا بامتياز ،ورائد ًا من رواد املعتزلة،
مو�سوعي ًا فح�سب ،و�إنمّ ا كان
ّ
ّ
ّ

فكري ،ومن �إبداع معريفّ وفل�سفي ،وهذا ما
حترر
ّ
متيز به هذا املذهب من ّ
البيان ما ّ

((( معلوف� ،أمني :الهويات القاتلة ،ترجمة نهلة بي�ضون ،من�شورات دار الفارابي ،ط،2
بريوت2011 ،م� ،ص.41
((( بوجدرة ،ر�شيد� :ألف عام وعام من احلنني ،ترجمة مرزاق بقطا�ش ،امل�ؤ�س�سة الوطنية
للكتاب ،ط ،2اجلزائر1984 ،م� ،ص.6
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بو�أ اجلاحظ مكانة �سامقة ،وحظوة بالغة يف املخيال اجلمعي .وتوظيفه كرمز ،عن
ّ

والق�صدية .ملّا
بالراهن ،فيه ما فيه من الداللة
ّ
طريق الإ�شارة ،والتكرار ،وربطه ّ

ي ّتم توظيف تاريخ ميالد اجلاحظ ،وعدد ت�صانيفه؛ فاملحاولة ّبينة من �أجل ت�أ�صيل

�إ�رشاقات جديدة ،با�ستنطاق �صفحات ما�ضية خ�صبة ،وعقد حتاور تفاعلي معها؛
ّ
مبحطات ال ّتاريخ املا�ضوية ،بغية
ذلك � ّأن تقومي احلا�رض ،يحتاج �إلى اال�ستنجاد

وية� ،أعماقها �ضاربة يف الر�سوخ والأ�صالة ،واملراد
نف�ض الغبار عن مالمح ُه ّ
الذات/الراهنة
يتبلور يف حيوية االعت�صام بها واال�سرت�شاد بقب�سها ،ح ّتى تلفي
ّ
ُ

ثمة ،فاحلفر
روحها،
ّ
فت�شق طريق احلا�رض ،وتنظر بثقة يف م�ستقبل واعد .ومن ّ
الهوية التي ت�سوق الفرد �إلى جمابهة م�صاعبه
يف ال ّتاريخ هو تفتي�ش عن ق�سمات
ّ
الوجودية ،وما يقت�ضيها من جتاوز لطائفة من التح ّديات اجل�سام والعظام...
ّ

ح�سا�س يف فهم الواقع
لذلك تطرح ن�صو�ص بوجدرة م�س�ألة
ّ
الهوية كمنطلق ّ

الطبيعي؛
بالعودة �إلى ال ّتاريخ ،من حيث � ّإن هذا الأخري هو مبتد�أ احلا�رض وامتداده
ّ

فقد يحت�ضن �سجلّ التاريخ ما ميكن �أن ينطبق على الواقع احلايل الطافح بال�سلبيات

والتخلّف ،ويف احلا�رض انعكا�سات م�شابهة للما�ضي ال�سحيق وال�ضارب يف القدم.
وال ّنب�ش يف املا�ضي وال ّتاريخ ما هو يف احلقيقة � اّإل ك�شف للواقع ،وحماولة قراءته

قراءة �شاملة ،يف الزمان واملكان اللذين ميثّالن ال�سياق الأكرب احلا�ضن له .لذا،
ممنهجة
لي�س احلفر املعريف يف التاريخ بالإجراء العبثي �ألب ّتة ،و�إنمّ ا هو ممار�سة
َ

وواعية ،ي�سعى من ورائها الكاتب� ،إلى معاجلة م�س�ألة ما ،قد تكون تداعياتها ما
تزال قائمة �إلى الآن ،وجتيء الإحاطة بتالبيبها املع ّقدة ،من �أجل الو�صول �إلى
عريها .وبذا ،فاال�ستعا�ضة بالتاريخ لي�ست قط من
وي ّ
�أ�سبابها الأولى ،في�ستجليها ُ
ومب�سط من لدن الروائي لثقافته
جمرد ا�ستعرا�ض ب�سيط
باب الرتف املعريف� ،أو
ّ
ّ

ال�سيا�سية �أو
املو�سوعية ،و�إنمّ ا تندرج يف �إطار البحث العميق الذي يدر�س الظاهرة
ّ
ّ
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االجتماعية ،من طريق ت�رشيح للحيثيات واملالب�سات ،بحيث تكون الإحاطة �شافية
ّ

ووافية بالغر�ض ،وكا�شفة للكثري من مناطق الظلّ  .ولقد وجد بوجدرة يف مقاربة

حيوياً ،يف �إخ�صاب الن�ص ،و�شحنه بحموالت جديدة
ال ّتاريخ وم�ساءلته رافد ًا
ّ
ومتجددة؛ "ل ّأن البحث وال ّتنقيب عن احلا�رض بغية اكت�شاف ما فيه ال يكون جمدي ًا

� اّإل عن طريق معرفة الأ�سباب وامل�سببات التي � ّأدت �إلى ما هو عليه"(.)1

ال�شخ�صية
حيوياً ،تبع ًا ملا تعي�شه
الهوية وتفريعاتها هاج�س ًا
وي�أتي البحث يف م�س�ألة
ّ
ّ
ّ

ونف�سية .فال ّتاريخ العربي الإ�سالمي �أ�رشق على
وجودية
الرئي�سية من تناق�ضات
ّ
ّ
ّ

الغربية،
احل�ضارية �إلى غاية بداية النه�ضة
إن�سانية بالعلوم واملعارف والإ�ضافات
ّ
ّ
ال ّ

والتقنية والفنون
العلمية
إن�سانية بفتوحات باهرة �شملت خمتلف احلقول
ّ
ّ
و�أم ّد ال ّ
خ�ضم جمود معريف حميرّ ،
الفل�سفية ،يف حني يعي�ش الفرد العربي الآن يف
واملباحث
ّ
ّ

يبث يف الفرد قلق ًا
تلونها �ألوان الركود احل�ضاري ،وهذا ما ّ
ويحيا بني ت�ضاري�س ّ

ثمة ،يتمخ�ض
نف�سي ًا مثرياً ،هذا �إن مل يكن اال�ستالب قد اكتنفه وغمره
ّ
ّ
بالكلية .ومن ّ

امل�ستقبل.
ذلك ال�رصاع النف�سي بني جذب املا�ضي ،وقحط احلا�رض ،ومتطلبات
َ

ال بع�ض ال�شيء ،فلي�س املق�صود االقت�صار
وقد يبدو و�سم الن�ص الروائي م�ضل ً
على �إعادة متثّالت مئات ال�سنوات من احلنني �إلى ع�رص ذهبي بائد فح�سب ،بل
هناك �أي�ض ًا ا�ستح�ضار ل�سنني من اال�ضطهاد واال�ستعباد ،عرفتها فرتات من تاريخ
إ�سالمية ،وهذه العهود الظلماء تن ّدد بها �شخو�ص الرواية� ،إذ
احل�ضارة العربية ال
ّ

ال ّتاريخ مل يكن �أبي�ض كله ومل يكن �أ�سود كله؛ فقد كان فيه �أ�شياء من هذا وذاك.

وتن�سم عبقها
واحلنني يكون عادة ملّا يح�صل �شوق للأ�شياء اجلميلة ،بغية الأوبة �إليها
ّ
الزكي.
ّ

((( �سالم� ،سعيد :التنا�ص الرتاثي :الرواية اجلزائرية �أمنوذجاً ،عامل الكتب احلديث ،الدار القومية
للطباعة والن�رش ،ط ،1الأردن2010 ،م� ،ص.220
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تعر�ضت لها الرواية ،كان َيرِ ُد �أي�ض ًا ذكر
ومبوازاة الفرتات املظلمة التي ّ
الثورات التي اندلعت من �صميمها� ،إذ �إ ّنها مل تهد�أ ،وكانت ت�شتعل �رشاراتها بني

حني وحني ،تطول طور ًا وتق�رص طور ًا �آخر ،لك ّنها ترفع �أبد ًا مطالب الإن�سان
امل�رشوعة ،وترافع عن حقوقه امله�ضومة؛ فمفهوم احلنني ههنا ي�ؤول �إلى ذلك
الرامية �إل��ى �إحقاق احل��ق ،و�إ�شاعة العدل ،وف�سح
العط�ش ل��روح ال ّتغيريّ ،
احلر ّيات .واحلنني ينبغي �أن ُيحمل على مفهوم اال�ستلهام من اجلوانب امل�رشقة من
ّ

املا�ضي ،احلافل بالفتوحات التي خدمت العرب وامل�سلمني والنا�س �أجمعني� .إ ّنها
إيجابية للوقوف ،واالعتبار ،والتذّكر ،والتعلّم من حوادث املا�ضي ،للإفادة
عودة � ّ

ثرة
وية
الهوية
منها يف احلا�رض وامل�ستقبل؛ �أي تلقيح
تاريخية ّ
ّ
به ّ
ّ
امل�شوهة ،الواهنةُ ،
ّ

وثرية� ،إ ّنه حنني �إيجابي ومتفاعل ،ال ذلك احلنني املمجد للأ�سالف واملكتفي مبا
ّ

كرم الله وجهه
�صنعوا وبرعوا فيه؛ ولعلّ معنى البيت ال�شعري -املن�سوب �إلى علي ّ

(ت40هـ) -ينطبق و�سياق احلديث هذا:

لي�س الفتى م��ن يقول ك��ان �أب���ي

� ّإن الفتــى مــن يقــــول :ها �أنا ذا		

()1

وال يخلو ا�شتغال الروائي على الن�ص التاريخي من متاعب ،ومن تورط
يف م�آزق عند توظيف معطيات التاريخ و�أحداثه –علم ًا � ّأن ال ّتاريخ ا�ستع�صى ح ّتى

وتهي�أت ال�رشوط �إليه -فال ّن�ص الروائي تطغى عليه �سطوة
تفرغ له
ّ
على من ّ
الذاتية ،كما �أ ّنه قد ينظر للما�ضي ،مبعايري و�سياقات احلا�رض؛ �أي مبفارقات زمنية
ّ

ينجر عنه عدم ت�ساوق يف قراءة احلدث و�سياقه
( ،)anachronismesوهذا ما
ّ
املطبات� ،إذ امل�ؤرخون �أنف�سهم
الزمكاين ،ويحدث �أن يتيه الروائي يف مثل هذه
ّ
معينة
قد ال يتفقون على رواية واحدة حلادثة واحدة ،وملّا ُي َغ ِل ُّب الروائي نظرة ّ

((( ابن �أبي طالب ،علي :ديوان الإمام علي بن �أبي طالب ر�ضي الله عنه ،حتقيق :عبدالرحمن
امل�صطفاوي ،دار املعرفة للطباعة والن�رش والتوزيع ،ط ،3بريوت2005 ،م� ،ص.28
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�ضيق قد ال يخلو من حتامل .فبقدر ما يف ال ّتاريخ
فهي حتم ًا نظرة ذاتية ،وت�أويل ّ

من غواية و�إغراء ،بقدر ما قد يتورط فيه الروائي يف متاهات ت�ضليل مق�صود �أو

غري مق�صود" .فهناك فرق بني امل�ؤرخ والروائي؛ حيث � ّإن امل�ؤرخ ي�سجل ،بينما

الروائي يخلق .من هنا ميتاز الفن على التاريخ ب� ّأن الإن�سان ي�ستطيع عن طريق

الفن �أن ُي َح ِّمل التاريخ وجهة نظر �أو فل�سفة خا�صة من �أجل تطوير اللحظة الآنية"(.)1

�ضياع الهو ّية والنّف�س امل�أزومة:
الرئي�سية (حممد عدمي اللقب)
خ�صية
ال�ش
ينبني اخلطاب ال�رسدي على معاناة ّ
ّ
ّ

بقية �إخوته الذين ولدوا كلّهم توائم؛ لذلك
لكونه ولد وحيد ًا بدون �أخ تو�أم ،عك�س ّ

ي�شعر بالغربة والعزلة واالختالف مقارنة بهم" .ولقد و�سمته العزلة مبي�سمها"(.)2
نف�سية
اال�سمية/
هويته
العائلية ،يلفي �أ ّنه عدمي اللقب ،ما ّ
ي�سبب له معاناة ّ
ّ
ّ
وملّا يت�أمّل يف ّ

عائلي؛ فينقلب حمروم ًا م�أزوماً؛ لأ ّنه كان
جترده من �أي ا�سم
ّ
جراء ّ
حادة ،من ّ
ّ

يرغب يف �أن يحمل ا�سم ًا "حني ينام وي�ستيقظ وي�أكل ويتنا�سل ويغ�ضب ويت�صالح

ّ
التو�صل �إليها وا�ستجالء مالحمها
الهوية �أراد
ويخط �صفحات"( ،)3وتبع ًا ل�ضياع
ّ
ّ
املرجعية ،ملّا رمى بنف�سه بني �أح�ضان ال ّتاريخ ،لعلّه يقب�ض منه على تالبيب ما�ضيه
ّ

بحثية يف كنف
وما�ضي املدينة وانتمائه (العربي /الإ�سالمي) ،من خالل رحلة
ّ
امللحة ابتغاء ال ّتنقيب "عن هويته يف
ال ّتاريخ� ،إذ �شعر ب�شيء من ال�رضورة
ّ
احليوية ّ

�أعماق ال ّتاريخ ال�سحيقة مت�سلّق ًا � ّإياه ب�شكل تنازيل"( .)4وطفق ي�سكنه هو�س حتديد
املنزل الذي �أقام فيه ابن خلدون (ت1406م) � ّإبان توقفه ببلدته ،فقد كان ير�سم
((( الق�ضاة ،حممد �أحمد :الت�شكيل الروائي عند جنيب حمفوظ :درا�سة يف جتلّيات املوروث،
امل�ؤ�س�سة العربية للدرا�سات والن�رش ،ط ،1بريوت2000 ،م� ،ص.43
((( بوجدرة� ،ص.6
((( امل�صدر نف�سه� ،ص.7
((( امل�صدر نف�سه� ،ص.8
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"ا�ستمر [حممد
هوية به ،ويعقد خيط انتماء �إلى �ساللة امل�ؤرخ العربي الكبري.
ّ
�صلة ّ

ال منه يف العثور على �آثار
عدمي اللقب] يف تخ�صي�ص ب�ضع �ساعات من يومه �أم ً
ذلك العلاّ مة الذي مل يكن �شاهد ًا على اخلراب فح�سب ،بل ا�ستطاع �أن يتنب�أ بوقوعه
ويق ّدر م ّدته"(.)1
العائلية .وما ي�ش ّد االنتباه يف
الهوية
حيز
وتبد�أ
ّ
ّ
الهوية من عتبة الوالدين� ،أي ّ
ّ

رواية �ألف عام وعام من احلنني؛ هو فكرة غياب الأب� ،إذ مات وطحنته رزمة
من الورق -مع ما يحمله هذا ال ّتوظيف من ت�شكيك يف رواية موت اجلاحظ-؛ لذا

أ�سي ًا
فهو "يقول يف قرارة نف�سه ب� ّأن والده ترك نف�سه ميوت حتت طن من الورق ت� ّ

يتطرق �إلى الأب؛ فهو معرو�ض يف �صورة
ب�أكرب عامل عرفه الإ�سالم"( .)2وملّا
ّ
�سلبية؛ "ي�شعر بنوع من احلقد على ذلك الذي �صنع �أيامه .فهو يف ر�أيه مل يعمل
مر ال�سنني"(( .)3امل�صدر
�شيئ ًا لكي يج ّنبه تلك العزلة التي
يح�س بثقلها يرتاكم على ّ
ّ

نف�سه .)15 :فينوب عن الأب غالب ًا ا�ستح�ضار اجلاحظ ،الذي يكون مبثابة الأب

الروحي �أو بتعبري جورج طرابي�شي" :الأب امل�ؤمثل �أب خملّد"( ،)4ملا ميثّله من فكر
عقالين متزن ومن ّ
اطالع مو�سوعي ،ون�شري ههنا �إلى � ّأن �شخ�صيات بوجدرة

تلقائي ًا يف ع ّدة
غالب ًا ما ت�ست�أن�س با�ستدعاء اجلاحظ� ،إذ يكاد يكون هذا ال ّتوظيف
ّ
ال من
ن�صو�ص روائية �أخرى للكاتب نف�سه ،وباملقابل تكون �صورة الأم �أح�سن حا ً

جم ًا ويعلم �أنها على ّ
يخ�ص
اطالع بكلّ ما
الأب،
يحبها ّ
فمحمد عدمي اللقب "كان ّ
ّ
حب ًا ّ
ّ
()5
وتتحمل
تتعهد ب�ستانها باحلرث وال�سقي فتعمل بال كلل،
�أموره"  ،وهي املر�أة التي ّ
ّ

((( بوجدرة� ،ص.13
((( امل�صدر نف�سه� ،ص.16
((( امل�صدر نف�سه� ،ص15
((( طرابي�شي ،جورج (1995م) :الروائي وبطله :مقاربة الال�شعور يف الرواية العربية ،دار
الآداب ،ط ،1بريوت1995 ،م� ،ص.113
((( بوجدرة� ،ص.14
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�أتعاب تربية �أوالده��ا على كرثتهم" ،متثّل لغز ًا مبهم ًا ب�سبب جناحها يف جمال
املثالية" ،لقد
الفالحة وتربية احليوانات"( ،)1و�أحيان ًا تكاد ت�ضاهي �صورتها درجة
ّ
كانت حتمل و�شم اخل�صوبة"( ،)2رف�ضت تزويج بنت احلاكم لولدها البكر؛ فقد كانت

تبوح مبعار�ضتها للحاكم امل�ستب ّدّ � .أما حال �إخوة حممد عدمي اللقب ،فهي ت�ضارع

ِ
امل�ستعمر من قرارات �إدارية �صادمة
حاله� ،إذ ينق�صهم اللقب العائلي� ،إثر ما ا ّتخذه

وال م�س�ؤولة؛ ف�إخوة حممد "عدميو اللقب منذ ذلك اليوم من �سنة  ،1840حني

املدنية الأجنبي �إذالل ج ّدهم الأكرب ،فيما يقال ،فحرمه من لقبه
قرر رئي�س احلالة
ّ
ّ

�شف العائلة من وخزه بعد"( .)3ومعلوم � ّأن الإدارة
و�أل�صق به حرفني حقريين ،مل ُت َ
مت و�ضع الألقاب
الفرن�سية ،عاثت ف�ساد ًا يف ملف احلالة املدنية للجزائريني ،ملا ّ
ّ
فرقت بني �أبناء العمومة مثالً،
والكنيات ،فبع�ضها كانت مهينة وم�سيئة ،وبع�ضها ّ

املدنية .ولقد كان
والكثري من اجلزائريني مل يحظوا ب� ّأي ت�سجيل يف �سجلّ احلالة
ّ
الرئي�سية ،وو�صمه بعدمي اللقب ت�أثري ًا بالغ ًا يف نف�سيته،
لل�شخ�صية
ت�أثري فقدان اللقب
ّ
ّ

حادة تركت ب�صمتها يف م�ساره الوجودي" ،ح ّق ًا لقد طغى هذا اال�سم على
وتبعات ّ

هويته ،و�سحقها و�ألغاها"( ،)4بل وعلى العائلة كلّها� ،إذْ "بافتقارها �إلى اال�سم العائلي
ّ
كانت مه ّددة باالنزالق يف مهاوي الالوجود"( .)5ولقد جاء التنديد ب�صنيع امل�ستعمر

امل�رشع
يف موا�ضع �أخرى من ال ّن�ص الروائي ،نذكر منها "عدمي اللقب� :أل�صقها
ّ

الأجنبي بالعائلة ح ّتى ينتزع �شخ�صيتها ويحرمها من هويتها"( .)6ويف �سياق �آخر:

يعو�ضان لقبه
"مل يعد حممد عدمي اللقب] يطيق قذارة احلرفني امللعونني اللذين ّ
(((
(((
(((
(((
(((
(((

بوجدرة� ،ص.35
امل�صدر نف�سه� ،ص.35
امل�صدر نف�سه� ،ص.30
امل�صدر نف�سه� ،ص.44
امل�صدر نف�سه� ،ص.266
امل�صدر نف�سه� ،ص.141
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قرر ذلك املحتلّ الغا�شم البليد"( .)1وغري خاف � ّأن التالعب ب�أ�سماء
املفقود منذ �أن ّ

�ألقاب اجلزائريني -وبعدم حمل جزء كبري منهم �أي لقب -مبعثه حماولة وا�ضحة
هوية اجلزائريني ،و�إحداث �رشخ يف الن�سيج االجتماعي .وكان من تبعات
مل�سخ ّ
أجنبية ،وقد ورد يف
هويتهم ،ملا تب ّنوا �ألقاب ًا � ّ
ذلك �أن ان�سلخ بع�ض اجلزائريني عن ّ

املنت ال�سرّ دي عن �أحمد �أخي حممد عدمي اللقب �أ ّنه" :روى البع�ض عنه ب�أ ّنه �صار
أجنبي ًا جديد ًا
عامل ًا كبري ًا وغيرّ جن�سيته ،على �أن يكون قد احتفظ با�سمه لك ّنه انتحل لقب ًا � ّ

لكي يتخلّ�ص من اجلرح الذي ي�شعر به �إزاء الآخرين بالن�سبة لال�سم الذي كان ي�شري

()2
مبيتة لف�صم عرى
هوية اجلزائريني كانت فكرة ّ
�إلى انعدام هويته"  .وبذا ،فت�شويه ّ

التالحم احلا�صل بني �أفراد ال�شعب الواحد ،بل ولقطع و�شائج الرحم داخل العائلة
الواحدة.

�آليات البحث عن الهو ّية الدفينة:
يتخبط فيه
البحث عن
الهوية العائلية هو كناية عن ذلك ال ّتيه الوجودي الذي ّ
ّ

نف�سية ،وهذا ما حدا به �إلى
حممد عدمي اللقب ،وما قا�ساه من عزلة وجراحات
ّ
مبا�رشة نف�ض الأغ�برة املك ّد�سة على �أ�صوله� ،إ ّنه بحث للم�صاحلة مع الذات،

ب�إيجادها وفهمها وتب ّنيها وا ّتخاذها كمنطلق �صلد لفهم وا�سع لكينونته وواقعهّ � .إن

احل�ضارية
العائلية هي ذريعة للوقوف على ت�شكّ الت الذات
التنقيب عن ال�صلة
ّ
ّ
ومتثّالتها ،وما تكتنفه من �إ�رشاق باهر من جهة ،ومن ق�صور و�ضعف من جهة
نف�سية يف رحاب ال ّتاريخ� ،أو �سفرية ا�ستطباب يف كنف التداعي
�أخرى� ،إ ّنها رحلة ّ

احلر ،بطرح ال�س�ؤاالت ،وا�ستظهار امل�سكوت عنه .وعوامل ال ّن�ص حتاول �أن تق ّدم
ّ

لنا تلك امل�صارحة مع ال ّتاريخ ،من خالل ا�ستعرا�ض وم�ضات منه ،وجتوال بني

((( بوجدرة� ،ص.307 ،306
((( امل�صدر نف�سه� ،ص.266 ،265

31

العدد اخلام�س والت�سعون

جملة جممع اللغة العربية الأردين

حمطاته ال�ضاربة يف القدم ،الغارقة يف ال ّتعقيد والت�شابك� ،إذ الواقع ال ميكن فهمه

دون التفات ل�سلطان املا�ضي القريب والبعيد؛ فالت�أثري والت�أثر حادثان ال حمالة ،يف
زخم تراكمات �صاغها املخيال يف �سياق توايل الع�صور .وا�ستيعاب حيثيات ال ّتاريخ

�رشط للإحاطة بالذات القلقة ،واملتوترة �إزاء بناء الغد وت�صوراته املثلى .وت�أخذ
وميتاريخية بل وح ّتى
وتاريخية،
نف�سية،
بذلك رحلة البحث عن الذات �أبعاد ًا
ّ
ّ
ّ
احلرية وال ّدين والقمع والت�سلّط
أدل على ذلك من طرق م�س�ألة
ميتافيزيقية .وال � ّ
ّ
ّ

التحررية ون�ضاالتها ،التي �أبت � اّإل و�أن تك�رس
ال�سيا�سي ،والتنويه بتاريخ احلركات
ّ

قيود الإذعان واال�ستغالل بكلّ �أ�شكاله و�ألوانه ،من �شاكلة انتفا�ضة الزنوج �ضد

اال�ستغالل ،وثورة القرامطة التي حت ّدت ع ّدة �إمرباطوريات وجابهتها ب�رضاوة.
بث
وتتجلّى �آليات البحث عن
الهوية الدفينة يف �إعادة بناء الذات ،و�إعادة ّ
ّ
اريخية ،من
الروح فيها؛ فتنطلق يف ا�ستعرا�ض ما ا�ستطاعت اخرتاعه الذات ال ّت
ّ

املعرفية ،ويتبلور م�رشوع ميالدها
بتنوع امليادين
�إجنازات ومبتكرات
ّ
متنوعة ّ
ّ
اجلديد من خالل مناه�ضتها للواقع ال�سيا�سي الظامل واملظلم ،بانتهاج م�سار مت�سل�سل
من الثورات امل�سلّحة ،امل�ستوحاة من �إ�سرتاتيجية القرامطة الع�سكرية ،و�صالبة
املتنورة التي قادها علماء عقالنيون من
الفكرية
ثورة الزجن ،وبالتو�سل بالثورات
ّ
ّ

�أمثال اجلاحظ ،وغريه كثري .فواقع حممد عدمي اللقب بائ�س وحمكوم بلعنة ا�ستبداد
إمربيالية الغائرة
يتورع يف التورط مع رموز ال
احلاكم ال�سيا�سي ،هذا الأخري ال
ّ
ّ

ثقافياً ،وتلب�س
يف ج�سد البالد
العربية� ،إذ ت�أخذ �شكل الإنتاج ال�سينمائي طور ًا لتتغلغل ّ
ّ

طور ًا �آخر اللبو�س االقت�صادي ،كي ت�ستنزف ثروات ال�شعوب املغلوبة على �أمرها.
والعقد الناظم لالنتقال املزدوج بني املا�ضي واحلا�رض ،كانت حتكمه م�س�ألة
الرئي�سية ،وت�سبب لها �صداع ًا و�أوجاعاً ،ال تكاد
ال�شخ�صية
الهوية ،التي ت�ؤرق
ّ
ّ
ّ
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تخبو ح ّدتها � اّإل لتزداد درجة؛ فلقد عمد حممد عدمي اللقب �إلى الت� ّأمل يف ال ّتاريخ

الذي "�أرهقه ومل يعد يكف عن �إقحام ذاته يف طلبه ليدفعه على الفي�ضان"( ،)1ولذا،
فقد "�أولع بجمع املخطوطات القدمية والكتب ال�صفراء التي كانت رطوبتها الزنخة
ت�ساعده نوع ًا ما ،على تبينّ احلقائق من اخلياالت"( .)2وكانت قراءة التاريخ

ومتيز �إقحام ال ّتاريخ
وعملية توظيفه عميقتني ،تعتمدان على ال ّتحليل ال ّنف�سي،
ّ
باجل ّدة واجل ّد ّية يف غالب الأحايني .وال �ضري يف � ّأن اال ّتكاء على ال ّتاريخ ،مينح

للمنجز الإبداعي� ،رشيطة ح�سن التعاطي معه وا�ستثماره ا�ستثمار ًا
أر�ضية �صلدة
�
ّ
َ

التو�سل بال ّتاريخ �أفق ًا خ�صب ًا
ذكياً ،وتذهب مينى العيد �أكرث من هذا ،ملّا ترى يف
ّ
ّ

وواعد ًا للن�ص الروائي" :ميكن القول ب� ّأن الرواية امل�ستعينة بال ّتوثيق ،املحيل على

ال ّتاريخ املكتوب واملرويات ال�شفوية والق�صا�صات ال�صحفية واملدونات ،تبدو �أفق ًا

م�ستقبلي ًا للرواية العربية"(.)3
ّ

كان ميثّل التاريخ ال�صاخب بالأحداث والوقائع ،امل�رشقة منها والتعي�سة ،ملج�أ
الهوية
ملحاولة �إيجاد �إجابات� ،أو �شذرات من املعطيات ،بحيث جتيب عن مع�ضلة
ّ

العربية بعد ا�ستقاللها؛ ذلك � ّأن اال�ستعمار
التي �ألقت بظاللها على الدول ،وبخا�صة
ّ

الهوية املتوارثَة ،وفعل فيها الأفاعيل ،و�صنع الأقاويل مل�سخها وتزييفها.
�شوه من
ّ
ّ

اجلزائرية
روج له االحتالل الفرن�سي ،من نفي فكرة الأمة
وغني عن البيان مث ً
ّ
ال ما ّ

�أ�سا�ساً ،وا�صطناع تربير االحتالل بفرية ن�رش الر�سالة احل�ضارية ،وحظر ا�ستعمال
دونية
العربية ،وجتهيل اجلزائريني عمداً ،والنظر �إليهم نظرة
وتداول اللغة
ّ
ّ
جمرد � ٍ
ال �إلى
باحت�سابهم
إن�سانية ،وو�صو ً
أهال ،لي�س لهم � ّأي حق من احلقوق ال ّ
ّ

((( بوجدرة� ،ص.149
((( امل�صدر نف�سه� ،ص.40
((( العيد ،مينى :الرواية العربية :املتخ ّيل وبنيته الفن ّية ،دار الفارابي ،ط ،1بريوت2011 ،م،
�ص.266
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ِ
املرتجمة
فرن�سية ،ولعلّ �أهم املمار�سات
حماولة تكري�س فكرة �أو �أكذوبة اجلزائر
ّ

إن�سانية ،من جملة الألقاب
لآلة طم�س
الهوية هي طبيعة الألقاب املقززة واملنافية لل ّ
ّ

فال�شخ�صية
املدنية،
اجلزائرية� ،إبان و�ضع ِ�سجلّ احلالة
التي �أطلقها على العائالت
ّ
ّ
ّ

املحورية مل تقف عند عتبة هذا التزييف الفا�ضح؛ لأ ّنها بب�ساطة ُج ّردت من � ّأي لقب،
ّ

فمحمد هو عدمي اللقب ( ،)sans nom patronymiqueفكان "جتريد اال�ستعمار
ّ
له من ا�سم عائلي يربطه بالآباء والأجداد منذ القدمي واردة تطارده وتطارد عائلته،

عما يجري يف القرية من �أحداث وما تعي�شه من متغيرّ ات.
في�شغله البحث والتنقيب ّ
والوطنية ،والبحث عن
والعائلية
ال�شخ�صية
ويبقى هو�سه الوحيد هو معرفة هويته
ّ
ّ
ّ

()1
حق
ذاكرة ثقافية
ثمةُ ،يع ّد ف�ضح ما اقرتفه اال�ستعمار يف ّ
وتاريخية ّ
ّ
خفية"  .ومن ّ

الهوية � ّآلية بارزة ،يف طرح بواعث ال ّت�شويه الذي حلق بالذّات ،ح ّتى يت�س ّنى البحث
ّ
الهوية الأ�صيلة وا�سرتدادها ،من �أجل �إعادة بناء الأنا.
عن
ّ

التوظيف الرمزي ّ
لل�شخ�ص ّيات رّ
التاث ّية:
الهوية كان من طريق ولوج باب ال ّتاريخ ،وفتحه على
� ّإن طرح م�س�ألة
ّ
املعرفية،
تراثية ،متع ّددة امل�شارب
ل�شخ�صيات
م�رصاعيه ،وا�ستح�ضار مكثّف
ّ
ّ
ّ

الزمنية ،ا�ستناد ًا �إلى ما �أزجته من منجزات باهرة يف �شتى �رضوب
والفرتات
ّ
ي�رص حممد
العلم واملعرفة؛ فهذا ابن خلدون يلقي له ح ّق ًا من الرفعة والذكر� ،إذ
ّ

عدمي اللقب على حتديد املكان الذي حلّ به العلاّ مة بالبلدة التي ي�سكنها .ومعلوم

مدى وزن قامة �شاخمة كابن خلدون ،تبع ًا ملا حبرّ ه من م�ص ّنفات خالدة� ،سبقت
واملعرفية ع�رصه بقرون عديدات ،زيادة على ما ميثّله ن�سب
العلمية
يف فتوحاتها
ّ
ّ

اجلغرافية ملّا �أوكلت �إليه ريا�سة
العائلية ،وكذا امتداد هيبته
الرجل من خالل �شجرته
ّ
ّ

قا�ضي الق�ضاة يف بلد الكنانة؛ فابن خلدون جند فيه :اليمن والأندل�س واملغرب العربي
((( �سالم ،التنا�ص الرتاثي :الرواية اجلزائرية �أمنوذجاً ،مرجع �سابق� ،ص 217و.218
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من ناحية �أ�صوله ،وم�رص من جهة الوظيفة ال�سامية التي تقلّدها .فابن خلدون هو
�أمنوذج للعربي امل�ستنري ،العامل الفذ ،غزير املعارف ،الكثري التجوال وال�سيا�سي
حممد عدمي اللقب] ي�ؤثر م�ؤلف املق ّدمة ل�سبب وهو �أ ّنه خطر له
املح ّنك؛ لذلك "ظلّ
ّ

التوقف باملنامة من املنام ،وال عالقة لها بعا�صمة البحرين] ،م ّدة �أربع �سنوات،
فمحمد عدمي
وو�ضع فيها �أدق م�ص ّنف يف االقت�صاد ال�سيا�سي ح�صل عليه العامل"(،)1
ّ

النف�سية ملا "يربط ن�سبه بن�سب ابن خلدون،
اللقب يخ ّفف من وط�أة معاناته ،و�أزمته
ّ

ويزعم ارتباطه به ب�ساللته ،و� ّأن �أ�صله يرجع �إليه"(.)2

العربية ،واالهتداء مبكت�سباتها
� ّإن هو�س �إحياء ال�صفحات امل�رشقة من احل�ضارة
ّ

إن�سانية من
الثمينة ،التي غيرّ ت ت�ضاري�س العلوم واملعارف ،تبع ًا ملا �أحتفت به ال ّ
ال واعدة لبني الب�رش،
�إ�ضافات
فكرية خالدة ،ومن تنظريات رائدة� ،أنارت بها �سب ً
ّ

إ�سالمية ،ابتغاء �صنع م�ستقبل
الهوية العربية /ال
هو �شكل من �أ�شكال �إعادة ر�سم
ّ
ّ

ت�سيد العامل بف�ضل الر�سالة
ي�ستنري مبا مل تعجز عنه �أجيال �سابقة؛ فقد ت�س ّنى لها ّ
إن�سانية .وقد ا�ستوعب عباقرة عرب وم�سلمون
احل�ضارية التي �أم ّدتها ب�سخاء لل ّ

علوم من قبلهم ،وا�ستحدثوا مفاهيم ونظريات جديدة ،وخمرتعات طريفة،

و�صنعوا ثورات يف الفكر والعلوم والفنون.
ومن �أولئك الأفذاذ الذين ورد ذكرهم يف املنت ال�سرّ دي يف ع ّدة منا�سبات:
اجلاحظ (ت255هـ) ،وابن الهيثم (ت430هـ) ،والرازي (ت320هـ) ،والفرزدق
(ت110هـ) ،و�شجرة الدر (ت1257م) ،والبريوين (ت 440هـ) ،وابن اجلزار
(ت369ه��ـ) ،واخلزيني (ت1155م) ،وابن �شاكر (ت764ه��ـ) ،وجابر بن
حيان (ت195هـ) ،وابن البيطار (ت 646هـ) ،وحنني بن �إ�سحق (ت260هـ)،
ّ

((( بوجدرة� ،ص.33
((( �سالم ،مرجع �سابق� ،ص.224
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وال�شريازي (ت 710هـ) ،وابن مع�رش (ت272هـ) ،والزهراوي (ت بعد 400هـ)،
قرة (ت288هـ) ،واملتنبي (ت354هـ) ،والكندي (ت256هـ) ،والطو�سي
وابن ّ

وثرية بعطاءاتها ،عك�س
غنية
العربية ال
فال�شخ�صية
ثم،
ّ
إ�سالمية ّ
ّ
ّ
ّ
(ت672هـ) .ومن ّ

الهوية الأ�صيلة والرامية بجذورها يف
ما رنا �إليه االحتالل من م�سخ و�إق�صاء لهذه
ّ

العائلية ،بيد �أ ّنه
ال ّتاريخ .ولك�أ ّننا نقر�أ � ّأن حممد عدمي اللقب ُ�سلبت ح ّق ًا منه ت�سميته
ّ

من املحال � ْأن ُي�صادر منه انتما�ؤه �إلى �ساللة عظماء �أفذاذ ،غيرّ وا م�سار احل�ضارة
الرغم من �إنكار الناكرين ،وجحود اجلاحدين.
العاملية ،وخلّدوا �أ�سماءهم على ّ
ّ

وينبغي االنتباه �إلى � ّأن مقاربة الن�ص الروائي ،ت�ستدعي من القارئ القب�ض على
وتتبع العالئق امل�سترتة بني بنياته� ،إذ "� ّإن الرواية ،يف حقيقتها ،ال تقول
املعنىّ ،

وحترك امل�شاعر الهامدة والإح�سا�سات اخلامدة� .إ ّنها ال تنقل
بقدر ما تثري االنفعال
ّ

املعنى �إلى الذهن بقدر ما تبعث ال�شعور الذي يقود �إلى ال ّتفكري والت�سا�ؤل"(.)1

إيجابية منها ،و�إنمّ ا تع ّداه
ال�شخ�صيات ال ّت
ومل يقت�رص توظيف ّ
اريخية على ال ّ
ّ

ال�سيا�سية ،التي �أرهقت �شعوبها باال�ستبداد والطغيان،
ال�شخ�صيات
�إلى ذكر وف�ضح
ّ
ّ

فزاعات كانت ت�ضعها م�سعودة عدمية اللقب يف ب�ستانها
مت ت�صويرها يف �شكل ّ
وقد ّ

تروع بها الطيور ،ومنها :حممود الثاين (ت1839هـ) ،واحلجاج بن يو�سف
لكي ّ

(ت95هـ) ،واملعت�صم (ت227هـ) ،و�أبو العبا�س ال�س ّفاح (ت136هـ) ،و�سفيان بن
معاوية (ت ؟) ،ومراد ال ّأول (ت1389م) .ولقد ورد على ل�سان م�سعودة عدمية

اللقب طبيعة ال�شخ�صيات التي علّقت فوق الأ�شجار كي تخيف الطيور وترهبها؛ �أي

والقوة ،فقالت" :ال متثّل هذه
بو�ضع �صور من �أفزعوا ال�شعوب بالق�سوة والقهر
ّ

مزقت ال ّتاريخ ،وملأت املقابر"(.)2
هب
ودب ،لقد ّ
ّ
ّ
الفزاعات كلّ من ّ

((( �سويرتي ،حممد :النقد البنيوي والن�ص الروائي� ،إفريقيا ال�رشق ،ط ،2املغرب ،ج،1
1994م� ،ص.64
((( بوجدرة� ،ص.75
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تقم�ص��ت م�سعودة عدمية اللق��ب دور ِ
املناه َ�ضة ل�سلطة حاكم املنامة ،وقد كانت

بفزاع��ات ،ا�ضطه��دت ال�شعوب ،ومار�س��ت اال�ستب��داد والتقتيل
حتمي غر�سه��ا ّ

احلريات ودكّ ت ح�صون املناوئ�ين واملعار�ضني دكّ اً؛ فهي تت�ش ّفى
ال�شني��ع ،وقمعت
ّ

الفزاعات -عن
يف ر�ؤو�س الطغيان و�أئمته��م ،و ُتف�صح -من خالل طقو�س ن�صب ّ

ال ّتندي��د واال�ستهتار بال�شخ�صيات التي ترمز �إليها؛ ح ّت��ى �إ ّنها تقيم فرق ًا بني من �أ�ساء

لا و�آذى ،ومن �أ�ساء ومل ي�ؤذ ،ومن ذلك ما جاء يف املنت ال�سرّ دي" :فاج�أها �أحد
فع� ً
فزاعي اخلبازي��ن املنتقمني من �أعلى ال�شجرة"( ،)1وهما الزوج
تو�أميها وهي تنزع ّ
اخلباز الذي ولئن �صنع حلويات الهاللي��ات ( )croissantsامل�شهورة،
النم�س��اوي ّ

احتف��اء وت�شفي ًا بعدم جتاوز جيو�ش امل�سلمني �أ�س��وار فينا -مع ما ينطوي عليه الأمر
ً

م��ن �إ�ساءة ،تبع�� ًا ل ّأن الهالل رم��ز امل�سلمني-؛ ف�إ ّنه مل ي�صل درج��ة طغيان بع�ض
اخلباز النم�ساوي وزوجته.
احلكّ ام؛ لذلك نزعت م�سعودة عدمية اللقب ّ
فزاعي ّ

�ضرورة حت�صني الهو ّية:
ا�ستواء
الهوية لي�س بالأمر الهينّ  ،فال ي�ستوي بناء الفرد
ال غرو � ّأن عن�رص
ّ
ً
بحق عماد
مميزة ،يتم ّتع وينفرد بها ،والفرد هو ّ
هوية ّ
�سليم ًا دون معامل ت�ضفي عليه ّ

والتف�سخ يقت�ضي جهد ًا جهيداً،
الهوية من اال�ستالب
َ�ص ْو ُن معامل
ّ
ّ
املجتمع؛ ولذلك ف َ

معينة من الفرتات� ،إذ هي م�س�ألة ُت َتوارث بني
وال يقت�رص
احل�س بها على فرتة ّ
ّ
الهوية قابلة لالخرتاق وال ّت�شويه جمدداً،
مر الع�صور ،بحكم � ّأن
ّ
الأجيال ،على ّ

والعربية منها -من توغالت �سافرة من لدن الغربيني،تبع ًا ملا تعرفه بع�ض الدول
ّ

حتت ذرائ��ع خمتلفة :نفط ،ثقافة� ،إل��خ ،كما يربز توظيف �شخ�صية اجلرنال
ال�شخ�صية تق�صف
املمار�س �ض ّد التما�سك العربي؛ ذلك � ّأن هذه
يهودي ،مدى العنف
ّ
َ

البلدة بال كلل ،وهذا متثيل لعنف العن�رص اليهودي الذي غذّى ه�شا�شة الو�ضع
((( بوجدرة� ،ص.132
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العربي" ،حيث كانت هزمية حزيران � ،1967صدمة كبرية للمجتمع العربي،
والع�سكرية ،وو�ضعت العربي وجه ًا لوجه �أمام �ضعفه،
املدنية
�شملت م�ؤ�س�ساته
ّ
ّ
وعجزه عن حماية �أوطانه وممتلكاته؛ لذلك مل تظهر �آثار تلك الهزمية على وجوه
النا�س فح�سب ،ولك ّنها راحت تظهر يف الآداب والفنون العربية ،ب�صفتها املمثل

احلقيقي لوجدان الأمة وروحها"( .)1ويف �ألف عام وعام من احلنني ،ي ّتخذ التواجد
ال كثرية ،منها ت�صوير (فيلم) عن �ألف ليلة وليلة ،وما ا�ستتبعه من
الأجنبي �أ�شكا ً

العربية،
توافد ملمثلني �إلى مدينة املنامة ،وهو �شكل من �أ�شكال التغلغل يف البالد
ّ

ح ّتى � ّإن �صورة املمثلني تطفح باجل�شع والغطر�سة� ،إذ ات�سموا بخ�صائ�ص من قبيل:

"جعجعتهم وا�ستبدادهم وتعاليهم واحتقارهم ونبذهم لأهل املنامة"( ،)2ولذا ،يطرح
الهوية
املنت ال�سرّ دي م�س�ألة احلفاظ على الهوية من االمتداد الغربي الدخيل عن
ّ
حتركه بواعث اجل�شع .و�إذ ي�ستذكر حممد عدمي
تو�سعي ّ
ّ
العربية� ،إذ هو امتداد ّ

املا�ضوية؛ فذلك ح ّتى ي�ستلهم منها الت�سلّح من جديد ِب َن َف ٍ
�س
اللقب التجارب الثورية
ّ

الرجعية
يعزز به رف�ضه تواط�ؤ احلاكم ،الذي ما هو � اّإل رمز من رموز
ثوريّ ،
ّ

باحلرية؛ لأ ّنه يقف
احل�ضارية ،والقامع ال ّأول النطالق ال�شعوب املهوو�سة
والردة
ّ
ّ
ّ

�أمامها �س ّد ًا منيعاً ،فيع�رس عليها فر�ض وجودها يف عامل تغيرّ كثرياً ،و�أ�صبح ي�سري
عقدية .وبذا ،فغطر�سة الغربيني
وفق ًا ملا ميليه الغرب من قيم و�سيا�سات ونزعات
ّ
ومعاودة رجوعهم �إلى الأر�ض العربية ،ب�ش ّتى الطرق والذرائع ،ترمي يف نهاية

املطاف �إلى التمكّ ن من ثروات ال�شعوب ،وا�ستغالل طاقاتها ،ويبلغ خبث التغلغل
()3
ثم
�إلى ح ّد � ّأن الغربيني "يغيرّ ون ّ
هويات املناميني امل�ساكني امل�شدوهني"  ،ومن ّ

((( النعيمي� ،أحمد حمد� :إيقاع الزمن يف الرواية العربية املعا�رصة ،امل�ؤ�س�سة العربية للدرا�سات
والن�رش ،ط ،1الأردن2004 ،م� ،ص.121
((( بوجدرة� ،ص.156
((( امل�صدر نف�سه� ،ص.158
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جاء توظيف احلركات التحررية التي عرفها الإ�سالم ،من �شاكلة حركة القرامطة
تزعمها �آل عدمي اللقب ،بغية الوقوف
وثورة الزجن ،و�إ�سقاطها على احلركة التي ّ

يف وجه احلاكم بندر�شاه ،الذي مثّل �صورة احلاكم اخلائن ،املتواطئ مع الغرب،
اخلا�صة على ح�ساب �شعبه ،وكان �إذ ًا من ال�رضوري
والطامح لتحقيق م�آربه
ّ
ّ
وديكتاتورية احلكّ ام ،الذين ا�ستعبدوا
االطالع على تاريخ القمع ،واال�ستبداد،
ّ

ال�شعوب ،و�أذلّوها ،وكذا تبيان تاريخ احلركات الثورية املناوئة ،التي �أخذت على
والتحرر من ربقة الظلم والغنب املفرو�ض
وبث الوعي،
مهمة تغيري الواقعّ ،
ّ
عاتقها ّ

ال�سيف ،ولقد كانت احلركات الثورية ،ت�ستنري بالفتوحات التي تو�صل �إليها
بح ّد ّ

العقل .وبذا ،يتب ّدى � ّأن لل ّتغيري ر�سالة نبيلة� ،إذ لي�ست الغاية من ال ّتغيري ،قلب

نظام ب�آخر ،بل ينطوي على مبتغى ،يتمثّل يف حت�سني الواقع املادي ،والفكري،

والفل�سفي ،والأدبي ،واالجتماعي .وهذه الثورة ال�شاملة ،ال تقوم قائمتها بدون
بالهوية الأ�صيلة� ،إذ هي روح ال�شعب ،ومدده يف �صنع غد جديد،
وعي حقيقي
ّ
واحلرية وال�سعادة.
بحيث يكون مفعم ًا بالعدالة
ّ

وملا ي�ستنطق القارئ املنت ال�سرّ دي ،ميكنه ا�ستخال�ص بع�ض الغايات التي رمى
العملية تتم من لدن الكاتب والقارئ؛
�إليها الروائي" ،وهكذا جند يف البناء الن�صي � ّأن
ّ

عملية بنائه للن�ص"( .)1وال غرو يف � ّأن
فكالهما ي�ساهم يف �إنتاج داللة الن�ص عرب
ّ

الن�ص هو مر�سلَة ،ال يت�أ ّتى وقعها � اّإل ملا حتقّق القراءة �شيئ ًا من الأثر يف املتلقّي ،مبا
ّ
متلق
� ّأن "امل�رسود بو�صفه �أداة ،هو رهان توا�صل :يوجد واهب للم�رسود ،ويوجد ّ

الهوية يف نهاية
للم�رسود"( .)2ومن تلك الغايات املن�شودة ،ن�ست�شف �رضورة حت�صني
ّ

الن�ص وال�سياق ،املركز الثقايف العربي ،ط ،2الدار
الن�ص الروائي:
((( يقطني� ،سعيد :انفتاح
ّ
ّ
البي�ضاء2001 ،م� ،ص.6
((( بارت ،روالن و�آخرون� :شعرية امل�رسود ،ترجمة عدنان حممود حممد ،من�شورات الهيئة
ال�سورية العامة للكتاب ،وزارة الثقافة ،ط ،1دم�شق2010 ،م� ،ص.36
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إيحائية ،ملّا طلب حاكم البلدة من حممد عدمي اللقب
الرواية ،من خالل الداللة ال ّ

�شخ�صية
"العثور على �شاهدي عيان عرفا �سلفه هذا العظيم ابن خلدون] معرفة
ّ

ومتينة"( ،)1ابتغاء ربط الن�سب العائلي به ،وهذا ال�شرّ ط فيه ما فيه من تعجيز� ،إذ ملّا
الهوية� ،إن مل نقل
الرمزية ،يغيب جزء من
اريخية/
بال�شخ�صيات ال ّت
تنقطع ال�صلة
ّ
ّ
ّ
ّ

ر�سمية كتبت هويته
الكثري منها؛ فقد كان ديدن حممد عدمي اللقب "�أن ت�سلّم له �شهادة
ّ
امل�ستعادة �إليه بعد قرون من احلرمان وال�صخب� ،إذ مل يعد يطيق قذارة احلرفني

قرر ذلك املحتل الغا�شم البليد"( .)2وعلى
يعو�ضان لقبه املفقود منذ �أن ّ
امللعونني اللذين ّ

مت تغيري النظام احلاكم؛ ف� ّإن مبتغى ا�سرتداد
هذه ال�شاكلة تنتهي الرواية� ،إذ ولئن ّ

الهوية كاملة ،مل يتي�رس حتقيقه يف �أر�ض الواقع ،ولك� ّأن ال �ذّات� ،ستحمل �آثار
ّ
الهوية
ثم ،فال منا�ص من حت�صني
ّ
ال ّت�شويه الذي ّ
م�سها ،والعبث الذي طالها ،ومن ّ

وعنا�رصها ،ب�ش ّتى الطرق والطرائق ،لأ ّنها مي�سم الفرد واجلماعة والوطن .وبذا،
الهوية يطغى على الن�ص ال�سرّ دي من بدايته �إلى نهايته.
فهاج�س
ّ

((( بارت روالن و�آخرون� :شعرية امل�رسود ،مرجع �سابق� ،ص.307
((( امل�صدر نف�سه� ،ص 306و.307

40

العدد اخلام�س والت�سعون

جملة جممع اللغة العربية الأردين

النتيجة:
مت توظيف
طغى هاج�س
الهوية يف رواية �ألف عام وعام من احلنني .وقد ّ
ّ

وية
خ�صية
لل�ش
الهوية
انعدام
العائلية ّ
اله ّ
ّ
ّ
ّ
ّ
الرئي�سية ،لكي ينعقد بحث حثيث عن ُ
الكربى ،من خالل العودة �إلى ال ّتاريخ العربي /الإ�سالمي ،وك�شف عمقه،

ّ
حمطات منه ،انطوت على ظلمات
وثرائه ،وغناه ،ولكن �أي�ض ًا بتلم�س طائفة من

�سيا�سية؛ فكان التطواف بني املا�ضي واحلا�رض قائم ًا بو�ساطة جملة من الإ�سقاطات
اجلادة .وبذا ،فقد نظر املنت ال�سرّ دي يف الواقع املعي�ش باللجوء
قدية
ّ
والقراءات ال ّن ّ
عملية ت�أويل طريفة حلكاية �ألف ليلة وليلة.
�إلى �سجلّ ال ّتاريخ ،ح ّتى �إ ّنه وردت
ّ
والراهن ،وهاج�س ًا
الهوية حلقة رابطة بني املا�ضي
وكان االهتمام مب�س�ألة
ّ
ّ
بتغى منه ت�أ�سي�س وعي حقيقي من �أجل ترميم الذّات التي تعاين القهر ال�سيا�سي
ُي َ
وية �رشط
اله ّ
امل�سلّط عليها والعذاب ال ّنف�سي لفقدانها التوا�صل ب�أجدادها .لذا ،فت�أ�صيل ُ

مهم ،لكي يتنامى الوعي يف نفو�س �سكان املدينة الرمزية :املنامة؛ ذلك �أ ّنها كانت
مدينة نائية عن م�ستج ّدات العامل .والن�ص ي�سهب يف طرق م�سار حممد عدمي اللقب،

ال�شخ�صية ال�ضائعة وامل�أزومة لفقدانها اللقب العائلي� ،إذ جاهدت واجتهدت يف
تلك
ّ

ير�سخ عراقتها و�أ�صالتها ،وهو ما
�سبيل ا�سرتداده؛ ومبعث ذلك � ّأن االنتماء هو ما ّ

حادة ،وهي �إذ
نف�سياً ،ح ّتى تنعم بوجودها بدون معاناة �أو عذابات ّ
يح ّقق لها توازن ًا ّ
وهويتها.
عمدي للقبها
تنا�ضل بك ّد وج ّد؛ فل ّأن اال�ستعمار قام بت�شويه
ّ
ّ

جراء
وقد كان �إذ ًا كل هو�س حممد عدمي اللقب،
ّ
ين�صب على تخفيف �آالمه ،من ّ

ف به؛ فهو �سائر يف بحث حمموم ،وغري مكلول ،ال�سرتداد
عدم حوزته للقب ُي َعرِّ ُ

ويته ال�ضائعة؛ بانكباب طقو�سي يف ت�ص ّفح املخطوطات القدمية ،ويف الت� ّأمل يف
ُه ّ
ب�شخ�صية ابن خلدون.
اريخية ،وباال�ستئنا�س غري العادي
بطون امل�ص ّنفات ال ّت
ّ
ّ
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لل�شخ�صية
ومن ثم ،كان العود �إلى نف�ض غبار القرون ال�سوالف منزع ًا ُع�صابي ًا
ّ

املحورية ،ومن خالل لعبة احلكي ،جتلّى مبعث ال ّتنويه بجوانب مهمة ق ّدمتها
ّ
إ�سالمية للب�رشية ،من مبتكرات ونظريات وفل�سفات وفنون،
احل�ضارة العربية ال
ّ

وقوة العطاء ال ّتاريخي
يف كونها حافز ًا
ّ
حقيقي ًا من �أجل تر�سيخ �أ�صالة االنتماء ّ
حا�ض يف ا�ستنها�ض
والإ�رشاق احل�ضاري ،وقد كان لهذا ال ّتذكري واال�ستذكار دافع
ّ

الهمم ،من �أجل جمابهة العن�رص الأجنبي امل�سلّط على املنامة ،والذي مل يكن له

تتكيف مع
ِم ْن َه ٍّم �سوى نهب الرثوات ،و�إر�ساء الهيمنة ال
إمربيالية؛ فهذه الأخرية ّ
ّ

وتتلون ب�ش ّتى الألوان من �أجل بلوغ م�آربها .كما � ّأن تغيري احلاكم بحاكم
الوقت،
ّ

اجلادة؛
�آخر قريب من اهتمامات ال�شعوب امل�سحوقة ،هو ديدن احلركات الثورية
ّ

ف�أهل املنامة قلبوا الأو�ضاع ر�أ�س ًا على عقب ،ح ّتى يكون حاكمهم اجلديد "مهدي
هوية حاكمة م�ستنرية.
م�سمى ،ومبعنى �آخرّ :
واعي" ا�سم ًا على ّ

العائلية بابن خلدون؛
حممد عدمي اللقب ف�شل يف م�سعاه ،ب�إثبات �صلته
ّ
و�إذا كان ّ

فذلك عائد �إلى تراكمات ع�صور من الن�سيان واالنكما�ش والرتاجع احل�ضاري،
والهويات.
و�إلى تغلغل العن�رص الأجنبي امل َُمثَّل يف اال�ستعمار ،الذي عبث بالأ�سماء
ّ

وية لتجاوز االنتكا�سات ،باال�ستلهام
اله ّ
ويف هذا الف�شل دعوة �إلى �رضورة حت�صني ُ

الإيجابي من جتارب املا�ضي امل�رشقة ،من �أجل غد واعد؛ ذلك � ّأن م�صري ال�ضعيف
يع �أ�صالته
هو االمنحاء واال�ستالب ،بل �إ ّنه لي�س مبن�أى عن فقدان �شخ�صيته ،ما مل ِ

ت�شبع ًا يح ّفزه على �صناعة غده بيديه؛ ف� ّأي بناء
وانتماءه ،وما مل
يت�شبع برتاثه ّ
ّ
نه�ضوي ينطلق �أ�سا�س ًا من وعي عميق بالأنا.
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امل�صادر واملراجع
.1

ابن �أبي طالب ،علي (2005م) :ديوان الإمام علي بن �أبي طالب ر�ضي
الله عنه ،حتقيق :عبدالرحمن امل�صطفاوي ،دار املعرفة للطباعة والن�رش
والتوزيع ،بريوت ،ط.3

.2

بارت ،روالن و�آخرون (2010م)� :شعرية امل�رسود ،ترجمة عدنان
حممود حممد ،من�شورات الهيئة ال�سورية العامة للكتاب ،وزارة الثقافة،
دم�شق ،ط.1

.3

بوجدرة ،ر�شيد (1984م)� :ألف عام وعام من احلنني ،ترجمة مرزاق
بقطا�ش ،امل�ؤ�س�سة الوطنية للكتاب ،اجلزائر ،ط.2

.4

اجلابري ،حممد عابد (2010م)� :إ�شكاليات الفكر العربي املعا�رص ،مركز
درا�سات الوحدة العربية ،بريوت ،ط.6

.5

ديك ،زهرة (2013م) :ر�شيد بوجدرة :هكذا تكلّم ..هكذا كتب ،دار
الهدى ،اجلزائر ،ط.1

.6

�سالم� ،سعيد (2010م) :التنا�ص الرتاثي :الرواية اجلزائرية �أمنوذجاً،
عامل الكتب احلديث ،الدار القومية للطباعة والن�رش ،الأردن ،ط.1

.7

�سويرتي ،حممد (1994م) :النقد البنيوي والن�ص الروائي� ،إفريقيا
ال�رشق ،املغرب ،ج ،1ط.2

.8

ال�سيد ،حممود (2009م)" :لغتنا الأم العربية الف�صيحة"� ،سوريا ،جملّة
ّ

.9

طرابي�شي ،جورج (1995م) :الروائي وبطله :مقاربة الال�شعور يف

جممع اللغة العربية بدم�شق ،ج ،1جملد � ،84ص.20-13
الرواية العربية ،دار الآداب ،بريوت ،ط.1

الفنية ،دار
املتخيل وبنيته
 .10العيد ،مينى (2011م) :الرواية العربية:
ّ
ّ
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الفارابي ،بريوت ،ط.1
 .11الق�ضاة ،حممد �أحمد (2000م) :الت�شكيل الروائي عند جنيب حمفوظ :درا�سة
يف جتلّيات املوروث ،امل�ؤ�س�سة العربية للدرا�سات والن�رش ،بريوت ،ط.1
 .12كامبل ،روبرت .ب (1996م)� :أعالم الأدب العربي املعا�رص� :سري
و�سري ذات ّية ،ج ،1ال�رشكة املتحدة لل ّتوزيع ،بريوت ،ط.1

 .13معلوف� ،أمني (2011م) :الهويات القاتلة ،ترجمة نهلة بي�ضون،
من�شورات دار الفارابي ،بريوت ،ط.2
 .14املنجد يف اللغة والأعالم (2005م) :دار امل�رشق ،بريوت ،ط.41
والتحول،
 .15املو�سوي ،حم�سن جا�سم (1988م) :الرواية العربية :الن�ش�أة
ّ
من�شورات دار الآداب ،بريوت ،ط.2

 .16النعيمي� ،أحمد حمد (2004م)� :إيقاع الزمن يف الرواية العربية املعا�رصة،
امل�ؤ�س�سة العربية للدرا�سات والن�رش ،الأردن ،ط.1
الن�ص وال�سياق ،املركز
الن�ص الروائي:
 .17يقطني� ،سعيد (2001م) :انفتاح
ّ
ّ
الثقايف العربي ،الدار البي�ضاء ،ط.2
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1.

Joëlle Gardes Tamine et Marie Claude Hubert (2004): Dictionnaire
de critique littéraire, Armand Colin, Paris.

2.

Le Petit Robert (2014) : Robert, Paris.
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Binyatuhu al-Faniyya, (in Arabic), (Beirut: Dār al-Fārābī, 2011),
1st ed.
11. Al-Quḍāt, Muḥammad Aḥmad, al-Tashkīl al-Riwāī ʿInda Najīb
Maḥfūẓ: Dirāsā fī Tajaliyyāt al-Mawrūth, (in Arabic), (Beirut: alMuasasa al-ʿArabiyya li-dirāsāt wa al-Nashr, 2000), 1st ed.
12. Kambel, Robert. B, Aʿlām al-Adab al-ʿArabī al-Muʿāṣir: Siyyar Wa
Siyyar Dhātiyya, (in Arabic), (Beirut: al-Sharika al-Muttaḥidda
li-Tawzīʿ, vol.1, 1996), 1st ed.
13. Maʿlūf, Amīn, al-Huwiyyāt al-Qātila, tr. Nahla Bayḍūn, (Beirut:
Dār al-Fārābī, 2011), 2nd ed.
14. Al-Munjid Fī al-Lugha Wal al-Aʿlām, (in Arabic), (Beirut: Dār alMashriq, 2005), 41st ed.
15. Al-Mūsawī, Muḥsin Jāsim, al-Riwāyya al-ʿArabiyya: Al-Nasha
Wa al-Taḥawwul, (in Arabic), (Beirut: Dār al-Ᾱdāb, 1988), 2nd
ed.
16. Al-Nuʿaymī, Aḥmad Ḥamad, Iqāʿ al-Zaman Fī al-Riwāyya alʿArabiyya, al-Muʿāṣira, (in Arabic), (Jordan: al-Muasasa alʿArabiyya li-dirāsāt wa al-Nashr, 2004), 1st ed.
17. Yaqtīn, Saʿīd, Infitāḥ Al-Nas al-Riwāī: al-Naṣ wa al-Siyyāq, (in
Arabic), (Casablanca: al-Markaz al-Thaqāfī al-ʿArabī, 2001), 2nd
ed.

in French:
18. Gardes, Tamine Joëlle & Hubert, Marie Claude, Dictionary of
Literay Criticism, (in French), (Paris: Armand Colin, 2004), 1st
ed.
19. Rey, Alain, The Petit Robert Dictionary, (in French), (Paris:
Dictionnaires le Robert, 2014).
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