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ملخص:
اإبراهيم  اهلل  �صنع  رواية  قراءة  اإىل  البحث  هذا  يهدف 
انتماءها  يحدد  الذي  الت�صنيفي  املدخل  على  اعتمادا  )اأمريكانلي( 
اإىل الرواية الت�صجيلية، فهي ت�صم عددا كبريا من الن�صو�ص املوثقة 
يقوم  راهنة، وهي ن�صو�ص  اأم  تاريخية  اأحداثا  ت�صجل  اأكانت  �صواء 
متنها.   يف  اأو  الرواية  هوام�ص  يف  منها  كبري  عدد  بتوثيق  الروائي 
ال�صرية  الذات من خالل  الأحداث باحلديث عن  الروائي هذه  وميزج 
الذات  قراءة  اإىل  ي�صعى  بهذا  وهو  فيها،  الرئي�صة  لل�صخ�صية  الذاتية 
الفردية وا�صتك�صافها عرب اإطار ت�صجيلي توثيقي حماول القب�ص على 
ما ميكن اأن يكون احلقيقة. وهو يف هذا يخرج على النمط التقليدي 
دروبا  فيها  يقتحم  مغامرة  اإىل  حتولت  التي  الروائية  الكتابة  يف 
والوثيقة  ال�صينمائي  وال�رشيط  العلمي  البحث  فيها  يجتمع  جديدة، 
التاريخية واخلرب ال�صحفي، مما يحمل الروائي عبء املحافظة على 
فنيته  الروائي  العمل  يفقد  اأن  دون  لها  والتوثيق  املعلومة  �صدق 
على  الرتكيز  نف�صه  الوقت  يف  منه  يتطلب  كما  الإبداعي،  وجماله 

ال�رشد وعلى البعد التخييلي يف الرواية. 
للرواية يف  ال�رشدي  البناء  النظر يف  اإىل  الباحثة  �صعت  وقد   
حماولة ل�صتكناه حالة التوازن املتخلقة عن هذا النوع من الروايات 
الوثائقي بالتخييل، والواقع بالالواقع،  الت�صجيل  التي ينجدل فيها 

والذات باملو�صوع، يف مراوحة ممتعة ما بني العقل واجلمال. 
)اأمريكانلي(  رواية  والتخييل،  الت�صجيل  املفتاحية:  الكلمات 

ل�صنع اهلل اإبراهيم

Fiction and Documentary in Sonallah Ibrahim’s 
Novel (Americanly)

Abstract:

The study aims to analyze Sonallah Ibrahim’s 
novel “Americanly” based on its category as being 
documentary. The novel includes many documented 
texts of historical and current events. These texts are 
embedded in the margins and in the body of the novel. 
He embedded these events while speaking about the 
biography of the main character of the novel, seeking 
to explore the individual self through a documenting 
framework to capture the truth. Thus, Ibrahim 
deviated from the traditional fictional writing to be an 
adventurous, and found new avenues which combined 
scientific research, movies, historical documents and 
journal news. This obligates the novelist to carry the 
burden of maintaining the authenticity of information 
and its documentation process without losing the 
aesthetics and creativity of the work itself. The novelist 
is also required to focus on the dimensions of narration 
and fiction in the novel.

The researcher explored the narrative structure 

of the novel in an attempt to study the balance resulted 
in such types of novels, where fiction is entwined 
with documentation, reality entwined with no reality, 
and subject entwined with the self, in an interesting 
approach fluctuating between mind and beauty. 

Keywords: fiction and documentation, novel 
Americanly, Sonallah Ibrahim

الرواية العربية اجلديدة:
الثوابت وغابت احلقيقة، تعر�صت  يف ظل واقع تخلخلت فيه 
بنيتها  دمرت  وامل�صمون  ال�صكل  يف  حتولت  لعدة  العربية  الرواية 
التقليدية، وحتول الن�ص الروائي اإىل متاهة �رشدية تعيد اإنتاج هذا 
الواقع وترتيبه، وتلك مهمة الرواية احلديثة وهي )مهمة ل تتمثل يف 
بل  التقليدية،  الرواية  ال�صاأن يف  والتعليم، كما هو  والإر�صاد  الوعظ 
للعامل. والروؤية ك�صف  اأي تف�صري فني  تتمثل يف جت�صيد روؤية فنية، 
املتعة  تتولد  اجلديد  الك�صف  هذا  خالل  ومن  خفية،  لعالقات  جديد 
�صديد املرونة،  الرواية )جن�ص مرن  الت�صويق واجلاذبية()1( ولأن  اأو 
الأخرى()2( تداخل  الأجنا�ص  التطورات املختلفة والإفادة من  يقبل 
وحتولت  باخليال،  واحلقيقة  بالالواقع،  والواقع  بال�صعر،  ال�رشد 
ولرتتقي  جهة،  من  وت�صاوؤله  الواقع  هذا  لتحاكم  الروائية  الكتابة 
بالقارئ من جهة اأخرى؛ اإذ )ميكن للكاتب اأن يكتب وفق قواعد نوع 
من  والإبداع  لتطويرها  قابال  جتعله  الإبداعية  قدرته  لكن  معينة،  
داخلها، والرتقاء بها اإىل م�صتوى اأعلى يجعل القارئ يتفاعل معها 
بذوقه  يرتفع  اأن  قادر على  ولكنه  اأمام ن�ص مركب  اأنه  وهو يح�ص 
اإىل مكانة اأ�صمى مما ميكنه اأن يجده يف ن�صو�ص مماثلة )تنتمي اإىل 

النوع نف�صه()3( وهذا الرتقاء املعريف يخلق ذائقة جمالية جديدة. 
�صكلية  قيمة  )لي�صت  اهلل  اإبراهيم �صنع  الكتابة عند  قيمة  اإن   
اخلا�ص  الذاتي  الهم  ُكتاب  فظفر  دللية.  قيمة  اأ�صا�صا  بل هي  فقط، 
بالهم الإن�صاين العام. وت�صدى غريهم مل�صل�صل التدهور والنتكا�ص، 
يف حماولة لخرتاق العتمة املن�صدلة من حولهم حيث ت�صيطر الدولة 
على اأجهزة الإعالم فتحجب احلقائق واملعلومات، اأو تر�صلها م�صوهة 
معادية  وال�صلوك  التفكري  من  اأمناطا  نف�صها  هي  تبث  اأو  مزوقة، 
املن�صور  اأ�صكال  الأدبية  الكتابة  اإىل  ت�صللت  هكذا  الأغلبية.  م�صالح 
ال�صيا�صي واخلرب ال�صحفي، والوثيقة التاريخية والبحث الأكادميي، 
ال�صينمائي والن�ص امل�رشحي، ف�صال عن التعبري ال�صعري،  وال�رشيط 
وكثريا ما مت املزج بينها جميعا يف بناء متكامل، مما حدا بالبع�ص 
لأن يتنباأ ب�صقوط احلدود بني الأ�صكال التقليدية، ويرى م�صتقبل كل 
من ال�صعر والق�ص يف كتابة ت�صتوعب الأنواع التقليدية، وت�صتفيد من 
منجزات الفنون الأخرى()4( والتوثيق له دون اأن تتخلى عن وظيفتها 
الأدبية،  و)الرواية الت�صجيلية حتاذي الواقع والتاريخ مع فارق اأن 
ما  بقدر  تدوينية  لي�صت  الكتابات  من  النمط  هذا  يف  الراوي  مهمة 
الن�صبية  باحلرية  مقرونة  البناء  واإعادة  النتقاء  تعتمد  بنائية  هي 
يف قراءة املادة التاريخية املجتزاأة وتاأويلها. وخالل تلك العمليات 

تتحول املادة التاريخية اإىل عجينة قابلة للمط()5(.
 ولعل من اأوائل ما ُكتب منها رواية )الأمل()6( )لأندريه مالرو( 
1937،  وتناول فيها احلرب  التي كتبها عام   )1976  - 1951(
التي  الثورة  يف  ال�صخ�صية  بتجربته  م�صتعينا  الإ�صبانية،  الأهلية 
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روايته  وكذلك  )فرانكو(.  اجلرنال  �صد  الإ�صبان  اجلمهوريون  قادها 
التي  ال�صينية  الثورة  من  ف�صولها  ا�صتلهم  التي  الب�رشي(  )الو�صع 
املا�صي وثالثينياته  القرن  تونغ بني ع�رشينيات  ت�صي  ماو  قادها 
على) ت�صانغ كاي ت�صيك(، وح�صلت على جائزة جونكر الفرن�صية عام 

 .)7(1933
هذا  �صلكوا  الذين  الروائيني  اأبرز  من  اإبراهيم  اهلل  �صنع  ويعد 
الرائحة(  )تلك  يف  كما  روائي،  عمل  من  اأكرث  يف  التوثيقي  النهج 
وجنمة اأغ�صط�ص( و )اللجنة( و)بريوت. بريوت( اإذ يتخذ من اخلطاب 
ل  كي  الروائي،  التخييل  يدمر  بديال  للحقائق  التوثيقي  الت�صجيلي 
تبقى الرواية جمرد متخيل. فهو يف كتاباته )يريد اأن تكون الرواية 
ك�صفا حلقائق حتظى بالإنكار الكاذب، والتربير الزائف، هي حقائق 
املعاناة اليومية لالإن�صان الب�صيط يف م�رش يف ظل منظومة �صيا�صية 
روايته  يف  ذاته  اخلط  اتبع  وقد  اأحالمه()8(  من  �صيئا  له  حتقق  ل 
اإىل  الرواية  ت�صتند  حيث   .2005 عام  يف  ال�صادرة  )اأمريكانلي( 
جملة من الأحداث اخلا�صة والعامة، ذات اأبعاد اجتماعية و�صيا�صية 
يروي  معا�رش  منها  وكثري  تاريخي،  هو  ما  منها  واقت�صادية، 
تفا�صيل احلياة الأمريكية اليومية، وقد اأقام روايته ب�صورة حمورية 
على توثيق وقائع واأحداث �صيا�صية واجتماعية ب�صكل دقيق، وكثريا 
ما يظهر ذلك يف �صورة توثيق علمي يف الهام�ص. وهو ما يجعلها 
فنية.  جمالية  ببنية  موؤطرة  �صخمة  ثقافية  معرفية  ببنية  حمملة 
ولعل  تاريخية()9(.  حقيقة  كانت  بعدما  فنية  )حقيقة  اإىل  لتتحول 
قيمة رواية )اأمريكانلي( ترجع اإىل هذه البنية التي متزج بني الواقع 
اأن اخليال كما  ال�صهل حتقيقها ذلك  واملتخيل يف معادلة لي�ص من 
والإ�صارة  اللغة  بعدي  بني  يجمع  اأن  ي�صتطيع  )ل  )ريكاردو(:  يرى 
تتخلى  اأن  منهما  واحدة  على  يجب  اإذ  واحدة،  حلظة  يف  املرجعية 
عن مكان ال�صدراة، فاإما اأن تربز اللغة فت�صود الأدبية، اأو ما ي�صميه 
تودوروف باحلرفية، اأي تركيز ال�صوء على عمليات الكتابة نف�صها، 
وتتاألق ال�صاعرية، واإما اأن تكتفي اللغة بوظيفتها التقريرية املاألوفة 
نلتفت  ول  اخلارجي  الت�صور  فيغلب  واإخبار  تو�صيل  اأداة  بو�صفها 
ذلك،  مع  يبقى  لكن  للن�ص.  امل�صكلة  لطبيعتها  املادي  احل�صور  اإىل 
البعدين،  اأدبي هو بال�رشورة جمال �رشاع بني هذين  اأن كل ن�ص 
اإىل التحقق  ومن ثم متيل )الأدبية( اأي خ�صو�صية اخلطاب الأدبي، 
كلما �صاد بعد اللغة، كما متيل اإىل الزوال كلما �صاد البعد الت�صويري 
ير�صد  اأن  الت�صجيلية  الرواية  كاتب  على  كان  لذا  املرجعي()10(.  اأو 
وبحيث  اأدبيته  الروائي  الن�ص  يفقد  اأن  دون  التاريخ  ويوثق  الواقع 

يظل التخييل هو حجر الزاوية الذي ينبني عليه العمل الروائي.
تدور اأحداث رواية )اأمريكانلي( حول اأ�صتاذ جامعي )�صكري( 
يتم ا�صتدعاوؤه يف معهد )التاريخ املقارن( مبدينة �صان فران�صي�صكو، 
عربي  موؤرخ  ن�صاط  )درا�صة  حول  مقرتحة  حما�رشات  لتدري�ص 
معا�رش ق�صى اأكرث من ثالثني �صنة يف املهنة، وتتبع العوامل التي 
�صاهمت يف توجيهه اإىل درا�صة التاريخ، واعتماده منهجًا معينًا يف 
النجاح  من  ن�صيبه  وتقدير  املنهج،  هذا  تقومي  حماولة  ثم  اأبحاثه، 

والف�صل()11(. 
تظهر ال�صخ�صية الروائية )�صكري( �صخ�صية م�صطربة، م�صكونة 
باخلوف وال�صكوك، وحمارب فكريا ب�صبب اآرائه املارك�صية، وجراأته 
يف تاأويل الوقائع التاريخية، ومواقفه �صد التع�صب الفكري والت�صدد 

الديني الالمنطقي حني كان حما�رشا يف جامعة القاهرة:

)تعددت الظواهر املماثلة وبداأت تاأخذ حجما غريبا. اإذا اأ�رشت 
اأبديت  واإذا  الحتجاجية،  الأقدام  دبدبات  ت�صاعدت  ح�صني  طه  اإىل 
راأيا بدا لهم اأنه يتعار�ص مع اإحدى امل�صلمات ت�صدوا يل وا�صتبكوا 
معي يف مناق�صة دينية. كنت اأرد يف حدود معلوماتي الب�صيطة يف 
اأن يتعمقوا يف  اإين ل�صت فقيها. واأمتنى عليهم  اأقول  هذا املجال ثم 

قراءة كتب التاريخ قدر تبحرهم يف الكتب الدينية.()12( 
وقد تلقى ر�صائل تهديد بالقتل ب�صبب مواقفه تلك، مما ا�صطره 
الأقفال  من  مبجموعة  نف�صه  وحت�صني  �صقته،  يف  الختفاء  اإىل 
غروب  بعد  اإل  اخلروج  على  اجلراأة  وعدم  متتالية  اأياما  احلديدية 

ال�صم�ص:
)مل يكن بو�صعي اأن اأجلاأ اإىل ال�رشطة فلي�ص لدي دليل على �صيء. 
اأفتحه  عندما  لألتقطها  حديدية  �صل�صلة  م�صكني  باب  بجوار  علقت 
لطارق. وتدربت على لفها حول يدي بحيث اأمتكن من تطويحها يف 
بالأرق.  اأ�صبت  التهديدات.  ا�صتمرت  الهدف....  اإىل  وتوجيهها  الهواء 

ولزمت منزيل اأياما بكاملها()13(. 
مر�صحا  الرواية،  من  مو�صع  غري  يف  امل�صهد  هذا  تكرر  وقد 
�صخ�صية  هذا  اإىل  وهو  به.  يحيط  مما  بالرعب  امل�صكونة  �صورته 
ال�صخ�صية  حياته  تزخر  اجلن�ص،اإذ  بهاج�ص  م�صكونة  ماأزومة، 
بالف�صل  دائما  تنتهي  متعرثة  جتارب  اأنها  اإل  العاطفية،  بالتجارب 
التاريخية،  روؤيته  �صياغة  يف  مهما  حمورا  ي�صكل  ما  وهو  الذريع، 
حيث يربط با�صتمرار بني ف�صله العاطفي وروؤيته ال�صوداوية للتاريخ 
اأمريكا  الب�رشي املنجر نحو الهاوية. وقد �صاعد وجوده املوؤقت يف 
على التحرر من عقدة العيب والبوح ب�صريته الذاتية، واآرائه يف غرفة 

ال�صف التي حاول فيها اأن يعي ذاته وهويته عرب الآخر املختلف:
احلياة  يف  العامة  جتربتي  تاأمل  يف  الرغبة  حتدوين  )كانت 
يف  �صياغتها  حماولة  اأن  ت�صورت  وال�صخ�صي.  العلمي  بجانبيها 
بع�ص  ت�صيء  قد  اأخرى  عقول  على  انعكا�صها  م�صاهدة  ثم  كلمات 
جوانبها وخا�صة فيما يتعلق بحياتي الداخلية. فلم يحدث اأن عكفت 
على درا�صة بع�ص حلقاتها وا�صتخال�ص مدلولتها البعيدة، �صاأين يف 
تاأملها( نف�صها عن  ين�صغلون باحلياة  الذين  النا�ص  اأغلب  �صاأن  ذلك 

 .)14(

بدءا  لتاريخ م�رش  ا�صتك�صاف جديدة  برحلة  اأ�صبه  اأمريكانلي 
من الفراعنة مرورا بالغزاة والفاحتني، وو�صول اإىل الع�رش احلديث 
1967، وحرب  التي ع�صفت بها من مثل نك�صة  الأزمات  واحلروب 
املنظومة  وتغري  الغرب،  على  النفتاح  �صيا�صة  ثم   ،1973 اأكتوبر 
الفكرية للمجتمع امل�رشي، واجنرافة نحو ثقافة ال�صتهالك، ومظاهر 
الرياء، وتراجع حريات التفكري، عار�صا هذه التغريات عرب �صل�صلة من 
املقارنات التي يعقدها بني املجتمع امل�رشي واملجتمعات الأخرى 
املتقدمة، وهو اإذ يقدم جتربته ال�صخ�صية وروؤيته التاريخية اخلا�صة 
الأحداث  الأخرى يف حتقيق  بالعلوم  ال�صتعانة  يوؤكد على �رشورة 

التاريخية، و�رشورة قراءة الظواهر التاريخية قراءة �صمولية:
)قلت اإن �صهيتي تفتحت بعد ذلك للبحث، فانتقلت اإىل مو�صوع 
اآخر طاملا خايلني. فكلما عرثت ب�صورة لإحدى الأيقونات القبطية 
عن  ت�صاءلت  الوا�صعة  عيونها  وتاأملت  الفيوم(  )وجوه  بـ  املعروفة 
يتجاوز  ل  الأمر  اأن  اأم  واأهوال  فظائع  �صهدته من  ما  ال�رش. هل هو 
حالة مر�صية مرتبطة بن�صاط الغدة الدرقية الذي يتاأثر بن�صبة تواجد 
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مادة اليود يف الطبيعة؟ اأو اأنه جمرد اجتاه يف الفن؟ و�صعت خطة 
للبحث يف عدة جمالت: الطب واجليولوجيا وتاريخ الفن ف�صال عن 

التاريخ ال�صيا�صي()15( 
الأمريكيني  طلبته  اإثارة  يف  ح�صوره  التوجه  لهذا  كان  وقد 
املنحدرين من خلفيات ثقافية وعرقية متنوعة، ودفعهم اإىل احلوار 

والختالف معه يف اأحيان كثرية.
احلياة  تفا�صيل  عند  مطول  يقف  �صريته  يكتب  الراوي  جند 
للمجتمع  كامال  ت�صورا  يقدم  و  الدر�ص،  قاعة  خارج  الأمريكية 
الأمريكي من خالل جتواله يف اأحياء املهم�صني واملثليني واملهاجرين 
الب�رش، فال�رشد ل يك�صف  الدمى ولي�ص بني  باإزاء عامل من  )فكاأننا 
اخلارجية  عالقاتهم  فقط  ير�صد  اإمنا  لل�صخ�صيات،  الإن�صاين  العمق 
فمنظور  املدينة،  على  العام  اجلمود  ويخيم  املنافع،  على  القائمة 
الراوي ي�صغل باجلفاف، والعزلة، وال�صوارع الفارغة، ويج�صم اخلوف 
يف اأحياء ال�صاذين، واملثليني، ومتعاطي املخدرات()16( ويرفق بهذا 
الت�صور اأر�صيفا كبريا من الأخبار والإعالنات واملقالت التي تك�صف 
حقيقة املجتمع الأمريكي، وتقدم روؤية نقدية تف�صح التمييز العرقي، 
والأزمات ال�صيا�صية واملالية والجتماعية التي تع�صف به. وهو ما 
اأكدته له م�زس )�صادويك( حني راأت عالمات الده�صة تعلو وجهه وهو 
يتابع جموع املتظاهرين املطالبني بحقوقهم النقابية يف بالد كان 

يظنها جنة اهلل يف الأر�ص:
137 مليون ميثلون  اأن ت�صمع بع�ص الأرقام: بني  )هل حتب 
الوقت  بع�ص  يعملون  مليون   38 هناك  الأمريكية  العاملة  القوى 
لإعا�صتهم،  بالكاد  تكفي  باأجور  كامال  وقتا  يعملون  مليون  و35 
فانخف�صت  املبكر  التقاعد  قبول  على  اأجربوا  عاطل  مليون   8 ثم 
اأن  تعرف  هل  راأيت؟  ال�صجون.  داخل  مليون  و5  الربع  اإىل  اأجورهم 
اإىل  الواحدة هو واحد  واأعاله داخل املوؤ�ص�صة  اأجر  اأدنى  الن�صبة بني 

مائة وع�رشين؟()17( 
وهو ما يجعله يختم روايته مب�صهد غام�ص ي�صور حالة القلق 
واخلوف التي �صيطرت عليه يف املجتمع الأمريكي، والتي ل تختلف 
كثريا عن احلالة التي عا�صها يف م�رش حني كان مهددا بالقتل، وهو 
بهذا يبني عن روؤية خا�صة مل�صرية املجتمعات الإن�صانية، روؤية تقراأ 

التاريخ الراهن على نحو �صوداوي مت�صائم. 

التخييل والتسجيل:

على  تنه�ص  ثابتة،  ا�صرتاتيجية  )اأمريكانلي(  يف  اهلل  ل�صنع 
بينهما  يراوح  واخليال،  احلقيقة  هما  متباينني  �رشديني  خطني 

لينجدل البناء ال�رشدي يف خطابني: 
خطاب تخييلي ذاتي: يحكي فيه املحا�رش ب�صمري املتكلم ♦♦

لها.  تعر�ص  التي  والإحباطات  وال�صخ�صية،  الأكادميية  �صريته 
وال�صارد يف اأمريكانلي هو املوجه الأول والرئي�صي لل�رشد. 

خطاب ت�صجيلي مو�صوعي: )حيث يبدو الفكر متعاليا على ♦♦
ديكور الكلمات()18( وفق تعبري رولن بارت، يعتمد فيه ال�صارد على 
الأمريكي،  للمواطن  اليومية  للحياة  والدقيق  املو�صوعي  الو�صف 

ويقدم اأر�صيفا متنوعا من الوثائق واملقالت ال�صيا�صية والعلمية. 
على الرغم من اأن الرواية عمل تخييلي بالدرجة الأوىل، اإل اأن 
اخلطابان يتجاوبان يف الن�ص بفنية عالية؛ بحيث ل ي�صعر املتلقي 

والعلمية.  باملو�صوعية  املت�صف  الت�صجيلي  اخلطاب  وثقل  بتطفل 
فحني يطول اخلطاب التوثيقي جند تدخال �رشيعا للخطاب التخييلي 
يعيد املتلقي اإىل جمالية الن�ص الإبداعي. وهي اإحدى حيل الكتابة 
اإليه  �صيف�صي  مبا  التام  والت�صليم  الت�صديق  اإىل  املتلقي  تدفع  التي 
العمل الروائي الذي يقود الن�ص ويتحكم به، حيث )ي�صكل املرجعي 
حيز  اخليايل  ي�صكل  حني  يف  احلقيقي،  الوقائعي  الواقع  حيز  عادة 
الرغبة، اأو حيز ال�صورة املتخيلة يف اخليال، والذي تنزع الرغبة اإىل 

حتقيقه، اأي اإىل جعله واقعا روائيا حقيقيا.()19(
 فاإذا كانت وظيفة الت�صجيل هي الو�صف، فاإن وظيفة التخييل 
هي التاأثري. )اإن هذا العامل املتخيل الذي ين�صد من خالل اندراجه يف 
اجلن�ص الروائي يتجاذبه قطبان قد يبدوان على طريف نقي�ص: هما 
الت�صجيل والتخييل، فالت�صجيل يرغم الرواية على اأن تخ�صع للمرجع 
وتتقيد بقيوده. .. اأما التخييل فياأتي مك�رشا لهذه ال�صورة المتثالية،  
ليخربنا باأنها لي�صت رواية واقعية ت�صتند اإىل خلفية تاريخية، ذلك 

اأنها ترتك نوافذها م�رشعة على عامل )املتخيل( ()20(
يولد التقاطع بني اخلطاب الت�صجيلي واخلطاب املتخيل حركة 
الدراما  بنمو  ي�صمح  ما  وهو  ال�رشدية.  البنية  يف  وتفاعال  وحيوية 
اأن ي�صيء نقاطا معتمة يف الأحداث  ال�رشدية هو تقاطع من �صاأنه 
املوثقة من خالل مقابلتها باخلطاب املتخيل. وكذلك الأمر بالن�صبة 
دالة  اإ�صارية  واأبعادا  معاين جديدة،  بدوره  �صيكت�صب  الذي  للمتخيل 

من خالل معاينتها للواقع امل�صجل. 

املستويات السردية:

يعرف )جريار جينيت( امل�صتوى ال�رشدي على اأنه: )كل حدث 
ترويه حكاية هو م�صتوى ق�ص�صي اأعلى مبا�رشة من امل�صتوى الذي 
يقع عليه الفعل ال�رشدي املنتج لهذه احلكاية()21(، يف )اأمريكانلي( 
عدة م�صتويات �رشدية كل م�صتوى ي�صكل �صل�صلة مرتابطة من الأحداث 
وي�صلح لأن يكون ن�صا م�صتقال، وقد متثلت هذه امل�صتويات بال�صرية 
جناح  من  فيها  مبا  ال�صخ�صية  �صريته  يق�ص  حيث  للراوي  الذاتية 
ي�صلح  الذي  الوعي  وتيار  اأمريكا،   اأو  م�رش  يف  �صواء  اإحباطات  اأو 
لت�صميته بحديث العورة، الذي ل يعرفه اأحد �صواه والذي ر�صم عامله 
جل  فيها  دارت  التي  العلمية  والندوة  متكاملة،  ب�صورة  النف�صي 
الب�رشي ب�صورة  التاريخ  ناق�صت  التي  والفكرية  العلمية  املحاورات 
عامة،  وتاريخ م�رش ب�صورة خا�صة، والفيلم الت�صجيلي الذي ي�صلح 
اأن يحافظ  ا�صتطاع املوؤلف  لأن يكون رواية ت�صجيلية م�صتقلة. وقد 
والواقع  واملو�صوع،  الذات  بني  والتجاوب  الندماج  حالة  على 

واملتخيل يف كل م�صتوى من هذه امل�صتويات كما �صنو�صح لحقا:
ال�سرية♦الذاتية:. 1

الذاتية؛  لل�صرية  الفني  ال�صكل  على  الرواية  يف  ال�رشد  يعتمد 
ب�صمري  الذاتية  �صريته  يحكي  الرئي�صية  ال�صخ�صية  وهو  فالراوي 
واليوميات  الذاتية  ال�صرية  اإليه كتاب  ما يطمح  اإىل  �صاعيا  املتكلم، 
من اإعادة قراءة الذات، والبحث عن معنى احلياة، متحركا بني عاملي 
الذات واملو�صوع. وبقدر احتفاء هذه الرواية بالواقع جندها حتتفي 
باخليال، ففي حني كان اخلطاب الت�صجيلي مهتما بحكاية الأحداث 
الروائي  للبطل  ذاتي  ال�صري  اخلطاب  جند  لها،  والتوثيق  التاريخية 
يربطها بحكاية اجلن�ص واملراأة، فقد عملت عالقته املاأزومة باملراأة 
على توجيه روؤيته التاريخية وت�صكيلها، فعلى امتداد ال�رشد جند اأن 
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وكاأن  باملراأة،  لعالقته  الآخر  الوجه  هي  بالتاريخ  ال�صارد  عالقة 
العالقة بينهما �رشطية اأحدهما ي�صتدعي الآخر. فمنذ اأن كان �صغريا 
الأنثوي  اجل�صد  بلحظة ك�صف  لديه  التاريخي  الك�صف  ارتبطت حلظة 

الذي طاملا اأخفق يف اخرتاقه فيما بعد:
)كنت اأقلب �صفحات املجلة وجدت مو�صوعا عن جرمية اأخرى 
اأكرث حداثة م�صورة بالر�صوم، واألفيتني اأمام ل امراأة عارية واحدة 
بل ع�رشات من الن�صاء كامالت العري. فهمت من املو�صوع اأن الن�صاء 
الع�صابات  قامت  يا�صني(  )دير  تدعى  قرية  اأهايل  من  فل�صطينيات 
ال�صهيونية بقيادة مناحيم بيجني بتجريدهن من ثيابهن وو�صعهن 
يتم  اأن  قبل  القرية  اأنحاء  بهن  طافت  ع�صكرية  �صاحنة  ظهر  على 
متامه.  يف  الأنثوي  اجل�صد  يل  جتلى  ذبحهن.اأخريا  ثم  اغت�صابهن 
وحدث الرتباط يف راأ�صي ال�صغري ل بني اجلن�ص والقتل، واإمنا بني 

البحث عن املراأة والبحث يف التاريخ()22(.
هذا الرتباط بني املراأة والتاريخ �صنجده على امتداد الرواية. 
عدة  بعد  اإليه  انتهى  الذي  املاج�صتري  ر�صالة  مو�صوع  اأن  حتى 
)املردفات من  واأن حقق- هو  �صبق  اإخفاقات هو حتقيق ملخطوط 
قري�ص لأبي احل�صن علي بن حممد املدائني(. وقد اهتم فيه بدرا�صة ما 
تك�صف عنه املخطوطة من التغريات طراأت على املجتمع القر�صي من 
بقادة وزعماء  ارتبطن  اللواتي  قري�ص  �صيدات  لق�ص�ص  تتبعه  خالل 

الفتوحات الإ�صالمية.
من  �صيقة  حلقة  تتابع  هي  بحثي  مدار  كانت  اخرى  ظاهرة 
على   – وخلفاء  بل  وولة  وزعماء  قادة  من  البارزة-  ال�صخ�صيات 
جمموعة حمددة من ن�صاء قري�ص. اأردت اأن ا�صتك�صف الدافع: هل هو 
اأو  املظهرية  اأو  الع�صبية  اأو  ال�صهوة  اأو  الأرامل(  حالة  )يف  النخوة 

القبلية اأو املنفعة )يف حالة الوارثات()23( 
ول يتوانى )�صكري( عن �رشد �صريته الذاتية وعالقاته املتعرثة 
كل  رغم  والف�صل  بالإحباط  تنتهي  دائما  كانت  التي  املراأة،  مع 
حماولته. وهذا الربط ما بني ف�صل عالقاته الن�صوية والتاريخ مل يكن 
بريئا بل هو اإ�صارة حلالة الإحباط التي عاي�صها يف قراءته للتاريخ، 
يف  العمل  اإىل  احلاجة  دفعتها  التي  الفتاة  واقعة  يف  اأكده  ما  وهو 
تنظيف املنازل لإعالة اأ�رشتها الكبرية ومن ثم ف�صله يف اإقامة عالقة 
معها رغم عدم ممانعتها: )وحانت اللحظة عندما �رشعت يف تنظيف 
والرافعي(.... ح�صن(  )�صليم  جملدات  اإنزال  يف  و�صاعدتها  مكتبتي 

باأفراد  املكد�صة  الغرفة  قاعها  ويف  التاريخ  فوهة  اأمامي  انفغرت 
العائلة، وفقدت انت�صابي يف احلال( )24(

وهو ما تكرر معه مرة اخرى حني تذكر جنالء التي ف�صل يف 
اإىل  ترقيته  رف�صت  باأن  منه  فانتقمت  معها  ج�صدية  عالقة  اإقامة 

درجة اأ�صتاذ، بحجة اأن اإنتاجه العلمي �صعيف:
جدوى  عن  واأت�صاءل  ال�صقف  اأتاأمل  جوارها  اإىل  )ورقدت 

التاريخ. فابتعدت عني غا�صبة()25(
ال�صخ�صية  �صريته  يف  باجلن�ص  التاريخ  ارتباط  يتكرر 
والأكادميية؛ ف�صوؤال التاريخ يظل مقرونا لديه ب�صوؤال اجلن�ص؛ الذي 
ارتبط عنده بامللكة الفرعونية حت�صب�صوت منذ اأن كان يف العا�رشة 

من عمره :
البداية  من  وبداأت  اللغز  ل�صتكناه  �صعيت  اأين  الطبيعي  )ومن 
الفرعونية  امللكة  لوجه  �صورة  فتنتني  فعندما  يقولون.  كما 

حت�صب�صوت ق�صيت �صاعات طويلة يف ر�صم �صفتيها، واأيا كان النجاح 
الذي حققته فاإنه مل ي�صف غليلي()26(

ا�صتمر يف بحثه الطويل عنها طوال رحلته الأكادميية: )كنت 
ومل  اختفائها  من  �صنة  وخم�صمائة  اآلف  ثالثة  بعد  عنها  اأبحث 
على  يعرث  ومل  امللكية،  القوائم  جتاهلتها  فقد  ال�صهل.  بالأمر  يكن 
مومياتها، وحطمت اأغلب متاثيلها واأزيلت اآثارها حتى اأن رم�صي�ص 
ل  حتى  طفلة.  ي�صورها  نق�ص  يف  ذكريا  ع�صوا  لها  اأ�صاف  الثاين 
يخطر ببال اأحد وجود امراأة بني الفراعني. فهل كان جن�صها هو �صبب 

العداء الذي واجهته؟ كان هذا هو اأول ما تبادر اإىل ذهني...()27(
خا�ص  وب�صكل  ال�صخ�صية  بهذه  مهوو�صا  )�صكري(  يظل  حيث 
توزعت  التي  املفقودة  املنحوتة  يف  ال�صفلي  جزئها  عن  بحثه  يف 
اأجزاء ج�صدها يف عدة متاحف دولية)28( وت�صتمر عملية البحث عن 

هذه املنحوتة:
حتى  ال�صنني  مئات  حت�صب�صوت  ا�صم  على  املوؤامرة  )جنحت 
الك�صوف  يف  تدريجيا  حقيقتها  جتلت  ثم  متاما  تختفي  اأن  اأو�صكت 
املتعاقبة. وظهر �صدر هذا التمثال �صنة 1869 يف متحف اأودهيدين 
مبدينة ليدن الهولندية. ثم عرثت بعثة متحف املرتوبوليتان على 
اأجزاء اأخرى منه قرب معبد الدير البحري يف اأوائل ع�رشينيات القرن 
التاريخ( وانت�رش  اأجزائه  بتجميع  اأخريا  املتحف  وقام  املا�صي 

  )29(

الثلث  حتى  الرواية  بداية  من  حت�صب�صوت  عن  احلديث  يتدرج 
مرتبطة  الكاملة  التاريخية  احلقيقة  له  تتجلى  حيث  منها  الأخري 
بالك�صف اجل�صدي حلت�صب�صوت حني يعرث على التمثال كامال م�صادفة 

يف اأحد متاحف نيويورك:
)عرثت اأخريا على التمثال الكامل للجميلة. كان من اجلرانيت 
الأحمر وي�صور حت�صب�صوت يف حجمها الطبيعي جال�صة فوق العر�ص، 
ويداها فوق فخذيها، تاأملت قوامها املم�صوق الذي غطاه رداء ن�صائي 
حتى قدميها، ثم رفعت عيني اإىل الوجه البا�صم الذي اأحاط به غطاء 
نهداها  بدا  ال�صغر.  منذ  فتنني  الذي  العري�ص  والفم  امللكي،  الراأ�ص 
ح�صية  مل�صة  ذات  التكوين  جميلة  وبطنها  ومتباعدين،  م�صتديرين 

وا�صحة. هل اأرادت حقا اأن تكون رجال؟()30(.
الهوية  بني  والذات،  التاريخ  بني  الوا�صح  الرتباط  هذا 
القلقة؛ ف�صرية  البطل وهويته اخلا�صة  الذي �صكل وعي  واجل�صد، هو 
وهو�صه  و�رشاحة،  جراأة  بكل  اجل�صدية  جتاربه  ت�صتعيد  التي  البطل 
اجلن�صي. ما هو يف واقع الأمر اإل جت�صيد لواقع عربي، وهوية عربية، 
حبي�صة  وتبقى  والروحي  اجل�صدي  بالنعتاق  حتلم  وحمبطة  قلقة 
عجزها عن فعل حقيقي ما، حيث يتحول اجل�صد اإىل رمز يتجاوز به 
فيها  يحاول  التي  اللحظة  ولكنه يف  والقمع،  املحرم  �صلطة  الكاتب 
ال�صارد  ي�صتعيدها  حلظات  وهي  حمبطا،  يرتد  جنده  رجولته  اإثبات 
باعتبارها ذكريات وجتارب فا�صلة توازي ف�صل التجربة التاريخية. 
وتتقاطع حالة القلق والرعب يف املحكي التخييلي مع املحكي 

الت�صجيلي، يطالعنا يف ال�صفحة الأوىل من الرواية:
حديقة  على  املطلة  النافذة  اإغالق  واأحكمت  الراديو  )اأغلقت 
فتاأكدت  ال�صارع  على  املطلة  الغرفة  اإىل  انتقلت  املجاور.  املنزل 
الفوارغ  يد وكي�ص  القمامة يف  ثم حملت كي�ص  نوافذها.  اإغالق  من 
حملي  و�صعت  امل�صكن.  باب  اإىل  وم�صيت  الأخرى  يف  الزجاجية 
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�صل�صلة مفاتيحي  اأخرجت  ثم  ال�صل�صلة احلديدية  واأزلت  الأر�ص  على 
وانتقيت مفتاح القفل الأعلى ومفتاح القفل الأ�صفل.()31(

وقريبا من هذا تنغلق الرواية على حالة من التوج�ص واخلوف 
ت�صيطر على الأ�صتاذ يف جامعته:

عند  توقفت  خلفي.  اأتلفت  واأنا  املظلمة  الطرقة  يف  )م�صيت 
الدرجات  ك�صف  على  يحتوي  الذي  املظروف  وو�صعت  الربيد  ركن 
اأخرية  نظرة  األقيت  الدرج.  اإىل  اجتهت  ثم  )�صادويك(  �صندوق  يف 
اإىل  اأين ملحت �صخ�صا يف نهايتها. وتناهى  اإيل  الطرقة وخيل  على 
�صمعي الأزيز الذي �صمعته من قبل اأو خيل اإيل. مل اأتلكاأ وهبطت الدرج 
م�رشعا وكدت اأتعرث واأنا اأ�صتخرج �صل�صلة املفاتيح من جيبي. بحثت 
عن مفتاح الباب اخلارجي واأعددته يف يدي. فلم اأكن واثقا من اأين 

�صاأجده مفتوحا كما تركته()32(
احلياة  وقائع  ت�صجيله  يف  اإثباتها  على  يلح  �صورة  وهي 

الأمريكية اليومية.
ماذا  القتل.  بوقف  تطالب  املظاهرة  يف  لفتة  هناك  قلت: 

يق�صدون؟
عن  ال�صحف  يف  تقراأ  اأمل  اآخر،  �صارع  اإىل  تدلف  وهي  قالت 
اأثناء نومهم  اأعناقهم  امل�رشدين ويذبحهم من  يتعقب  الذي  ال�صفاح 

يف مداخل البيوت)33(
املتخيل  املحكي  يف  الأمريكية  بطالبته  عالقته  وتتقاطع 
املحكي  يف  مونيكا  الأبي�ص  البيت  مبتدربة  )كلينتون(  عالقة  مع 
الرواية  بنية  من  مهما  جزءا  العالقة  هذه  ت�صكل  بحيث  الت�صجيلي، 

)ويف كلتا العالقتني _ املتخيلة والواقعية- ظن ب�صلوع املو�صاد: 
)كلينتون يريد اأن يدخل التاريخ ب�صفة �صانع ال�صالم، ويريد 
ال�صيف  الفلو�ص.يف  يحب  فهو  نوبل  جائزة  على  احل�صول  اأي�صا 
املا�صي اأعلن اأنه اأعد خطة لل�صالم. ويبدو اأنها مل تعجب الإ�رشائيليني 
اأو اأنه مل ي�صت�رشهم يف بع�ص التفا�صيل. املهم اأنه قبل اإعالن اخلطة 
راأ�صه  فوق  الف�صائح  بنيان  وتهدم  انفجرت ق�صة مونيكا.  ب�صاعات 

حتى اأ�صبح عاجزا عن اتخاذ اأي قرار()34(
ثم يورد يف الهام�ص تقريرا مطول يك�صف ف�صيحة كلينتون مع 
مونيكا وهي وثيقة توؤكد هذه املزاعم، اإذ )تتداخل الوثيقة مع الفعل 
اأو ب�صكل اآخر عندما تعود الوثيقة  الروائي عندما ت�صبح جزءا منه، 
يف  مهما  جزءا  وت�صكل  فيه()35(.  وتندمج  الروائي  الفعل  اإىل  ذاتها 
الأمريكية، وكثريا ما  فهم املتلقي لطبيعة عالقة )�صكري( بطالبته 
ي�صتح�رش �صكري وطالبته الأمريكية �رشيل تفا�صيل هذه الف�صيحة 
يف غمرة لقائهما اجلن�صي الذي مل يكتمل ب�صبب حالة اخلوف التي 

تنتابه. 
جذبت  مفاجئ  هلع  انتابني  تلم�صني  اأن  اأو�صكت  )وعندما 

ج�صمي بعيدا وانتف�صت واقفا فوقعت على ظهرها()36( 
وهو امل�صهد الأخري الذي يختم به ال�صارد حكايته مع )�رشيل(..
من  مرة  كل  يف  يحميه  كان  الذي  املوؤامرة  ح�ص  عليه  �صيطر  حيث 

التورط، خا�صة حني هم باإعطائها الدرجة الأوىل :
ال�صيا�صة،  اإىل  الأخالق  جمال  تتعدى  الق�صية  اأن  )فكرت 
فب�رشف النظر عن التغري الإيجابي يف النظرة اإىل اجلن�ص بالذات- 
تتحكم  الذي  ال�صائد  النظام  بطبيعة  يتعلق  احلالتني  يف  الأمر  فاإن 

به ع�صابات امل�صالح، وحتاك يف كوالي�صه اأب�صع اجلرائم. عدت اإىل 
الدرجة  ومالأت  بالقلم  اأم�صكت  ب�رشاحة.  نف�صي  وواجهت  مقعدي 

الثانية اأمام ا�صمها()37(
♦تيار♦الوعي♦)الداخل♦واخلارج(. 2

على  اأ�صا�صا  فيه  )يركز  الذي  الوعي  لتيار  يخ�ّص  فيما  اأما 
ارتياد م�صتويات ما قبل الكالم من الوعي بهدف الك�صف عن الكيان 
النف�صي لل�صخ�صيات()38( ي�صعى �صنع اهلل من خالله اإىل الك�صف عن 
حقيقة �صخ�صية ال�صارد، ويف الوقت ذاته يخفف من زخم املعلومات 
تخيلية،  �صورة  يف  التاريخية  املعلومة  فيقدم  اجلافة،  التاريخية 
يقارب  ما  لي�صغل  الوعي  تيار  ميتد  حت�صب�صوت  عن  يتحدث  فحني 

�صفحتني:
)احلمام اليومي البارد يف احلو�ص احلجري، الدعك بال�صابون 
والقما�ص، ثم بالزيوت على طاولة التدليك، تعطري الفم باجلميز، خط 
للجفون،  الذهبي  اللون  الأذنني،  حتى  العينني  فوق  الأ�صود  الكحل 

احلنة لل�صفاة....()39(
تك�صف هذه اللوحة من تيار الوعي عن اجلانب الروحي لهذه 
واأحا�صي�ص  م�صاعر  من  مهم  جزء  عن  وتعرب  التاريخية،  املعلومة 
الإن�صانية  )اإن املعرفة  الرواية ب�صورة دقيقة وواقعية.  وروؤية بطل 
التي  الروحية هي  العقلي بل عن احلياة  الن�صاط  التي ل تنبثق عن 

يهتم بها الروائي()40(
واأحيانا ياأتي تيار الوعي يف �صورة �صوؤال يطرحه ال�صارد على 
نف�صه دون اإجابة تاركا للمتلقي حرية التفكري: )قالت اإن اأقدم اأجزاء 
القلعة �صيد منذ ثمانية قرون بوا�صطة �صالح الدين الأيوبي الكردي 
التدخل  ملقاومة  رمزا  ال�صليبيني  على  بانت�صاراته  �صار  الذي 
الأجنبي. لكن البناء الفعلي مت باإ�رشاف اأحد اأعوانه امل�صمى قراقو�ص 
بذلك  الثنان  جمع  الغبي..هل  لال�صتبداد  مرادفا  ا�صمه  �صار  والذي 

خال�صة التاريخ امل�رشي؟()41( 
التي  الر�صائل اللكرتونية املجهولة  لغز  وكثريا ما يلح عليه 
كان يتلقاها، في�رشد ويدخل املتلقي يف وعيه دون حماولة اإخفاء 

نف�صه: 
من  الر�صالة.  راأ�ص  يف  مرات  ثالث  املكرر  اإك�ص  حرف  )نف�ص 
املمكن نظريا تتبع م�صدر الر�صالة لكن هذا يتطلب خبريا من طراز 

رفيع. مثل ميجان؟()42(
هذه املراوحة بني الداخل واخلارج، بني الت�صجيلي واملتخيل 
الكتابة  ت�صبح  حيث  وجماليته  حيويته  الن�ص  تعطي  التي  هي 
املزامنة  عرب  واملو�صوع  الذات  بني  املبدع  فيها  يتنقل  مغامرة، 

بينهما. 
الندوة♦العلمية:. 3

واملتعة  العقلية  املتعة  بني  اأمريكانلي  يف  ال�رشد  يجمع 
على  يعتمد  فال�رشد  والرواية.  التاريخ  بني  مواءمة  يف  اجلمالية 
ا�صتيعاب  خالله  من  يحاول  الذي  املكثف  التاريخي  الت�صجيل 
دون  دقيق  علمي  ب�صكل  التاريخية،  الوقائع  فتعر�ص  احلا�رش، 
حماولة تعديلها اأو تغيريها كبنية توثيقية روائية، )اإن التاريخ بكل 
مكوناته ورموزه،  وبخا�صة التاريخ العربي احلديث الطازج، اأ�صبح 
مادة اأ�صا�صية يف بناء كثري من الروايات العربية، مما ي�صفي عليها 

طابع احليوية والتفاعل مع الأبعاد الثقافية واملعرفية()43(.
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يتوقف بطل الرواية )�صكري( عند كل حدث وتف�صيل تاريخي، 
ويقدم لطلبته يف حلقة الدر�ص تاريخه ال�صخ�صي ون�صاطه ومنهجه 
املتبع يف البحث، بو�صفه موؤرخا عربيا معا�رشا، ويعر�ص يف �صبيل 
ذلك ق�صايا تاريخية م�رشية وعربية، وهو من خالل ذلك ينقد القدمي 
�صمولية  روؤية  بذلك  خالقا  الأخرى  احل�صارات  تاريخ  بني  ويقارب 
جديدة م�صتندة على اآراء برودويل، وهوبزباوم، وجمال حمدان، وطه 
ح�صني، وهو يف كل ذلك ي�صائل ويحاور الآخر الذي ي�صعى من خالله 
اإىل  الآخر  هذا  ينتمي  ما  وكثريا  ذاته وهويته،  ت�صخي�ص  اإعادة  اإىل 
مرجعيات ثقافية واإثنية متنوعة. ومعلوم اأن التاريخ يكتبه املنت�رش، 
فهو )علم �صلطوي وعن ال�صلطة، يدور حول مقولتني �صلطويتني، هما 
النت�صار والهزمية، وينتج ويعاد اإنتاجه يف موؤ�ص�صات �صلطوية()44( 
ولكن الراوي ل يكرر هذا التاريخ املوؤ�ص�صي، بل هو ي�صتنطق التاريخ 
من خالل �صخو�ص طالبه الذين يتكلمون �صمن اأ�صكال خمتلفة من 
والهندي  والعربي  والأفريقي  والأوروبي  الأمريكي  فمنهم:  الوعي، 
كل  من  يطلب  حيث  املقموعة.  ال�صعوب  من  وغالبيتهم  والالتيني، 
ينبني  اأدبيا  عمال  اأو  تاريخية،  لق�صية  عر�صا  يقدم  اأن  منهم  واحد 

على خلفية تاريخية ومن ثم يقدم روؤيته اخلا�صة 
املكت�صف  اإىل  النظرة  تغري  حول  مالحظة  )دوري�ص(  )اأبدت 
العظيم )كري�صتوفر كولومب�ص(. فعندما احتفل العامل يف �صنة 1992 
بالعيد اخلم�صمائة لكت�صاف اأمريكا على يده �صنة 1492، كان من 
راأي الكثريين – وخا�صة يف �صفوف الأكادمييني الأمريكيني- اأن 
والأوروبيني  َوْغًدا،  الرجل  اعتربوا  فقد  الحتفال،  ي�صتحق  ل  الأمر 
اأبرياء  �صحايا  مليونا(  الذين رافقوه غزاة وال�صكان املحليني )25 
جل�صع الرجل الأبي�ص املفرت�ص حامل الأمرا�ص. ويف )بريكلي( غري 
جمل�ص املدينة ا�صم )يوم كولومبو�ص( اإىل يوم ال�صعوب الأ�صلية وقدم 
عر�صا لأوبرا ا�صمها )اذهب اإىل اجلحيم مرة اأخرى يا كولومبو�ص(. 
لكن هذه النظرة تتغري من جديد الآن اإذ ترتفع اأ�صوات كثرية تزعم اأن 
هذه التهامات لي�صت اإل جزءا من حملة �صيا�صية الهدف منها خلق 
ال�صعور بالذنب لدى الأوروبيني وتربير طلب التعوي�صات منهم()45( 

ونقا�ص  بحوار  تقابل  كانت  ما  غالبا  املالحظات  ومثل هذه 
ل ينتهي قبل اأن يديل الأ�صتاذ )�صكري( براأيه ال�صادم والطريف يف 
للتاريخ  مو�صوعية  روؤية  ابتناء  اإىل  يعمد  فال�صارد  الق�صية،   هذه 
العربي خا�صة والب�رشي عامة �صمن قالب روائي بولوفوين يذكرنا 
املت�صاوية  الوعي  اأ�صكال  )تعدد  حيث  )دو�صتويف�صكي(  بروايات 
احلقوق مع ما لها من عوامل، هو ما يجري اجلمع بينه هنا بال�صبط، 
ويف الوقت نف�صه حتافظ على عدم اندماجها مع بع�صها، من خالل 
)دو�صتويف�صكي(  عند  الرئي�صني  الأبطال  فاإن  وبالفعل،  ما  حادثة 
داخل وعي الفنان لي�صوا جمرد مو�صوعات لكلمة الفنان، بل اإن لهم 
يتيح  ما  وهو  الكاملة)46(  الدللية  القيمة  ذات  ال�صخ�صية  كلماتهم 
الذين ل  للمقموع �رشد تاريخه يف )رواية تكتب تاريخ املقموعني 
الن�رش وال�صلطة، وتذهب  يكتبون تاريخهم، رواية تناأى عن ثنائية 
اإىل ثنائية الغرتاب الإن�صاين والبحث عن املعنى، كي حتاور املمزق 
واملتداعي، واملعنى املرغوب الهارب اأبدا، كاأن املعنى الذي تق�صده 
الرواية هو بحث الإن�صان عن معنى ل ي�صل اإليه، ذلك اأن البحث يف 

ذاته هو الهدف الأخري()47(

 الفيلم التسجيلي:

اأربع  امتداد  وعلى  الرواية  من  والثالثني  الثاين  اجلزء  يف 
بعنوان  ت�صجيليا  فيلما  طلبته  على  )�صكري(  يعر�ص  �صفحة  ع�رشة 
ت�صجيلي  فيلم  اأف�صل  جائزة  نال  قد  وكان  م�رش(  من  ن�صاء  )اأربع 
يبحث  اأخرى  ومرة   .1997 عام)48(  الربتغايل  الفيلم  مهرجان  يف 
مادة  تتوافر  حيث  املراأة  عن  بحثه  خالل  من  التاريخ  عن  ال�صارد 
اجتاها  منهن  واحدة  كل  متثل  ن�صائية  �صخ�صيات  اأربع  على  الفيلم 
املقاومة  طريق  جمعهن  لالآخر  م�صادا  واأحيانا  خمتلفا  فكريا 
اإ�صالمي لإقامة  و�صداقة ال�صجن، ت�صعى �صافيناز كاظم ذات توجه 
دولة اإ�صالمية، ووداد مرتي: مدر�صة متقاعدة ومنا�صلة نقابية ترى 
�رشورة ف�صل الدين عن الدولة، واأمينة ر�صيد: اأ�صتاذ الأدب الفرن�صي 
يف  �صيا�صية  نا�صطة  مقلد:  و�صاهندة  مارك�صية،  القاهرة،  بجامعة 
لنتخابات  مرات  عدة  نف�صها  ر�صحت  الفالحني،  حقوق  عن  الدفاع 
جمل�ص ال�صعب، وهو ما ي�صري اإىل فكرة الفيلم املحورية التي جاءت 

مت�صقة مع ال�صياق الروائي املهتم بتاريخ م�رش احلديث: 
)انتظرت حتى جل�صوا جميعا فقلت اإن الفيلم يلقي �صوءا على 
كثري من املو�صوعات التي تعر�صنا لها يف ال�صمينار، وخا�صة فيما 
تربط  التي  العالقة  خالل  من  احلديث،  امل�رشي  بالتاريخ  يتعلق 
اجتاهاتها  تنوعت  معروفة،  م�رشية  ن�صائية  �صخ�صيات  اأربع  بني 

الفكرية()49(
الهدف  حتديد  يف  العلمي  البحث  مع  الت�صجيلي  الفيلم  يتفق 
الأ�صا�صي منه وهو املعرفة، وتقدمي وثيقة حية على �صدق الق�صية 
نزعم  ل  مو�صوعية  الروائي  الن�ص  يك�صب  وهوما  يطرحها،  التي 
براءتها، فالكاتب ذو �صعي دائم اإىل خلق معان ودللت جديدة تخدم 
احلقيقة  على  الوثائقي  الفيلم  يعتمد  )حيث  وجماليا؛  فنيا  ق�صيته 
وتعالج  احلياتية،  باملادة  املفعمة  اأي  امل�صطنعة،  اأو  املزيفة  غري 
اأمام  وا�صعا  املجال  يف�صح  بحيث  ومبدعة  خالقة  بطريقة  الواقع 
الكامريا  تتنقل  املجتمع()50(.  اأعماق  يف  والغو�ص  ملناق�صته  النقد 
خاللهن  من  ال�صوء  وتلقي  حتاورهن  الن�صوة  هوؤلء  بني  الفيلم  يف 
والتحولت  الت�صعينيات  حتى   1947 فرتة  يف  م�رش  تاريخ  على 
ويتم  البالد.  التي طراأت على  والقت�صادية  والجتماعية  ال�صيا�صية 
دمج هذه احلوارات بلقطات ت�صجيلية للملك فاروق وبطانته، وجمال 
عبد النا�رش وجنازته، وق�صيدة �صالح جاهني، وم�صاهد من عدوان 
ال�صديقات  جمع  راق�ص  غنائي  مب�صهد  الفيلم  لينتهي   .1967 �صنة 
الأربع مع بناتهن، وبدا جليا اأن لهن توجها جديدا خمالفا لالأمهات 

على الأغلب:
�صايف  ابنة  اأمهاتهن.  مع  م�صاكلهن  عن  يتحدثن  البنات 
اأمها  اأن  من  ت�صكو  �صاهندة  وابنة  مثلها،  و�صحفية  كاأمها،  حمجبة 

متنعها من اأن متتهن الرق�ص. ترق�ص بينما يغني اجلميع: 
)يا♦�ساهندة♦وخربيني
على♦اللي♦قتل♦يا�سني.(

ومع تزايد اإيقاع الرق�صة ينظر اجلميع اإىل وداد ويغنني:
)على♦ح�س♦وداد..♦قلبي

واأنا♦اأقول♦للزين.♦..�سالمات()51(
لقد اأتاح الختالف اجلوهري بني ال�صخ�صيات فر�صة حتريك 
الواقع وترتيبه بق�صدية معينة تخدم الهدف الذي تتطلع الرواية اإىل 
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اإبداعية  بطريقة  الواقع  ت�صوير  حتقيقه يف م�صامينها، ومن خالل 
الذات  عاملي  بني  املخرج  يتحرك  حيث  الفنية،  املتعة  من  تخلو  ل 
واملو�صوع بفنية عالية، طارحا يف النهاية الكثري من الأ�صئلة التي 
يت�صور  من  )يخطئ  جديدة،  ودللت  اأبعادا  وتك�صبه  العمل،  ت�صيء 
اأن الفيلم الت�صجيلي هو عبارة عن ت�صجيل الوقائع كما هي، بل هي 

اإ�صافة بعد اآخر لهذه الوقائع حتى يتفاعل معها اجلمهور()52(.
التي  العلمية  للندوة  �صدى  رجع  الت�صجيلي  الفيلم  جاء  لقد 
يف  واإمنا  فقط،  م�صمونها  يف  لي�ص  �صفه،  يف  �صكري  يعقدها 
من  الر�صالة؛  اإي�صال  يف  املخرجة  اعتمدتها  التي  الفنية  املعاجلة 
حيث املراوحة بني الت�صجيل والإبداع، واإذا كانت الرواية ت�صعى اإىل 
اقتنا�ص  على  يعمل  الت�صجيلي  الفيلم  فاإن  التاريخي،  احلدث  تاأمل 
واملخرج  للروائي  بد  ل  احلالتني  ويف  واإثباتها،  التاريخية  اللحظة 
خماطبة  يف  والإبداعي  الفني  احل�ص  على  العتماد  من  ال�صينمائي 
املتلقي والتاأثري فيه. لأن مهمة العمل الفني )دائما اأن يخلق عاملا 
خياليا، تكون وظيفته الأوىل الذي هو معد لها اأن يختلف عن عاملنا 

اختالفا ما، وحتى اإذا كان العمل واقعيا()53(. 

خامتة: 
على  امل�صيطرة  ال�رشدية  الروؤية  اأن  نقول  اأن  ن�صتطيع 
والوقائع  التاريخ  قراءة  اإعادة  �رشورة  نحو  تتجه  )اأمريكانلي( 
يوقفنا  حيث  الفكري،  التع�صب  عن  بعيدا  �صمولية  قراءة  ال�صيا�صية 
�صنع اهلل اإبراهيم على كثري من الأحداث التاريخية وال�صيا�صية التي 
ت�صتحق اإعادة النظر فيها، وهو ما ظهر جليا يف الق�صايا التاريخية 
الكتابة  فعل  ميار�ص  بذلك  وهو  الرواية،  عر�صتها  التي  وال�صيا�صية 
تغيريه( واإمكانية  الواقع  بفهم  وت�صمح  وتربر  )تف�رش  التي  الروائية 
)54( وذلك من خالل �رشب جديد من الكتابة الروائية التي تقرن بني 

يعتمد  الذي  الروائي  وال�رشد  الراهنة،  والأحداث  التاريخية  الوقائع 
الأحداث يف �صور متعددة  ال�صخ�صيات وبناء  على اخليال يف ر�صم 
التي  الراوي، وال�صخ�صيات والأحداث  الذات، ذات  تنه�ص على �رشد 
من  كل  دللة  اإ�صاءة  اإىل  تهدف  م�صبقة  روؤية  اإطار  يف  بها،  تتعلق 
بني  الوا�صح  التوا�صج  خالل  من  يظهر  ما  وهو  وتعميقها،  الطرفني 
ت�صجيل الوقائع التاريخية واملعا�رشة و�رشد الواقع الراهن يف اإطار 
ت�صدم  التي  الفنية  الأ�صئلة  تثري  اجلديدة  )فالرواية  �صادم،   روائي 
القارئ اأكرث مما جتذبه وتهز وعيه اجلمايل وذوقه اأكرث مما تدغدغ 

عواطفه، وجتعله يعي�ص يف عامل متما�صك بفو�صاه()55( 
مبعنى اأن رواية )اأمريكانلي( تقدم روؤية جديدة للعامل �صمن 
م�صاءلة  واإعادة  التغيري،  اإىل  ويدفعه  للقارئ،  يحفز  جديد  �صكل 
لدى  يتخلق  مبا  تتحقق  خمتلفة  جمالية  يخلق  ما  وهو  امل�صلمات، 
القراءة من لذة جمالية حتمل القارئ على التب�رش يف عامله وم�صاءلة 

حياته، واملبادرة اإىل فعل ي�صاهم يف تغيريهما)56( 
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