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قواعد الن�سر فـي املجلة

تن�سر املجلة البحوث العلمية الر�سينة باللغة العربية يف حقل الآداب والعلوم الإن�سانية.  .1  

تخ�سع البحوث املن�سورة للتحكيم على نحو �سري.  .2  

يجب اأّل يقل عدد كلمات البحث عن 4000 كلمة، ول يزيد عن 8000 كلمة.  .3  

تر�سل البحوث با�سم رئي�س التحرير على الربيد الإلكرتوين للمجلة.  .4  

اأن تت�سمن ال�سفحة الأوىل من البحث:  .5  

❂	عنوان البحث باللغة العربية،  		

❂	ا�سم الباحث باللغة بالعربية،  		

❂	ا�سم اجلامعة،  		

❂	الربيد الإلكرتوين، 		

❂	ملخ�س البحث باللغة العربية )فقرة ل تقل عن ع�سرة اأ�سطر، ول تزيد على ع�سرين �سطرا(. 		

❂	الكلمات املفاتيح )ل تزيد عن �سبع كلمات( 		

اأن تت�سمن ال�سفحة الثانية من البحث:  .6  

❂	عنوان البحث باللغة الإجنليزية،  		

❂	ا�سم الباحث باحلرف الالتيني،  		

❂	ا�سم اجلامعة باحلرف الالتيني،  		

❂	الربيد الإلكرتوين،  		

❂	 ملخ�س البحث باللغة الإجنليزية )يف فقرة ل تقل عن ع�سرة اأ�سطر، ول تزيد على ع�سرين �سطرا(. 		

❂	الكلمات املفاتيح باللغة الإجنليزية )ل تزيد عن �سبع كلمات( 		

تو�سع الهوام�س يف اأ�سفل كل �سفحة، وتكون مربوطة ب�سكل اآيل باملنت. كما يبداأ ترقيم الهوام�س عند بداية   .7  

كل �سفحة جديدة.

اإذا تكرر ذكر املرجع يف ال�سفحة نف�سها، ي�سار اإليها بـ “املرجع نف�سه”.  .8  

اأو املقال، ورقم  توثق الإحالت على النحو الآتي: يذكر ا�سم املوؤلف العائلي فال�سخ�سي، ثم عنوان الكتاب   .9  

ال�سفحة. )على اأن يوثق املرجع ب�سكل كامل يف لئحة امل�سادر واملراجع ويكون ذلك على النحو الآتي: ا�سم 

املوؤلف، عنوان الكتاب اأو املقال، اجلزء/ اأو العدد، الطبعة، مكان الطبع، تاريخ الطبع(.

اأي بحث ل تتوفر فيه ال�سروط ال�سكلية املذكورة ي�ستبعد تلقائيا دون النظر يف حمتواه.  .10  
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فهر�س 

 ا�ستـهالل 

كلمة الدكتور عبد العزيز عبد اهلل تركي ال�شبيعي .

متـــون 

15 حمي الدين حم�شب  املقاربة الإدراكية للرمزية ال�شوتية: �شعرية ال�شتقاق يف جتربة ال�شاعر اأمل دنقل 

33 اإح�شان بن �شادق اللواتي  النبعاث يف �شعر خليل حاوي: )قراءة يف ديوانيه الأّولني: »نهر الرماد« و»الناي والريح«( 

53 �شيميائية ال�شخ�شية يف رواية »مملكة الفرا�شة« لوا�شيني الأعرج  مفرح بن �شعبان ع�شريي 

75 زهري القا�شمي  مت يف احلوار »رواية مو�شم الهجرة اإىل ال�ّشمال« للّطيب �شالح منوذجا  ال�شّ

93 حممد عدناين  الذاكرة والإبداع يف جمموعتْي »�شرية نعل« و»من اأحاديث القرى« عبد اهلل حممد النا�شر 

 قـراءات 

117 ر�شى عبد اهلل عليبي  احلجاج يف خطاب جرير ال�ّشاكي 

133 اأمري فا�شل �شعد العبديل  بنية احلجاج واآليات بيانها يف �شورة »النباأ« )درا�شة تطبيقية( 

151 طاطة بن قرماز  �شمات التالقي والتنايف بني الأ�شلوبية والبالغ 

171 ح�شن املودن  َمـوٌت ُمـخَتِلـٌف: روايـُة الوريِث الإ�شـكايل َمْن اأنا؟ وكيف للذات اأن تـ�شـتـرّد َذاَتـها؟ 
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دللت 

187 اأحمد املتوكل  الوظيفية وهند�شة الأنحاء 

207 �شابر احلبا�شة  منظورات نقدّية لال�شرتاك الّدليّل ونظرّياته )را�شتيه- �شتيفن�س- رمير( 

229 جمعة �شبيحة  احلراك امل�شطلحي البالغّي اإىل حدود القرن اخلام�س للهجرة 

247 �ُشلَيَمان ُح�َشني الُعَمرْيات  َثُر الَفّراء يف تاأ�شي�س الِبناء البالغّي العربيّ 
َ
اأ

ترجمات 

269 حافظ اإ�شماعيلي علوي  الل�شانيات الإدراكية وتاريخ الل�شانيات 

291 اإبراهيم عامر  الدرا�شة الإدراكية للفن واللغة والأدب 
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َموٌت ُمخـَتِلٌف))(: روايُة الوريِث اإلشكالي
َمْن أنا؟ وكيف للذات أن تستردَّ ذاَتها؟

د. حــ�ضن الــمــودن

مراكش. املغرب

elmouden63@gmail.com

03/21/ 2017م تاريخ	اال�ستالم:	

04/25/ 2017م تاريخ	القــــــبول:	

امللخ�ص:

نفـــرت�ص	يف	هـــذا	البحـــث	اأن	الكتابـــة	الروائية	عند	حممـــد	برادة	تتميز	بهـــذه	العودة	اإىل	الـــذات،	واإىل	

	اأنا؟	لكنها	العودة	التـــي	تبحث	عن	اأ�سكال	اأخرى	للقـــول	والكتابة،	بعيًدا	عن	ال�سكل	 الـــ�سوؤال	االإ�سكايل:	َمـــــنرْ

	ميكن	ت�سميته	بــ:	 االأوتوبيوغـــرايف	التقليدي،	وبعيًدا	عما	ي�سمى	بالتخييل	الذاتي.	فاالأمر	يتعلق	ب�سكٍل	�سرديٍّ

روايـــة	االأنـــا،	ومتكن	قراءته	بو�سفه	اأوتوبيوغرافيـــة	وبو�سفه	رواية؛	واأ�سئلته	جديدة	تـــدور	حول	هذا	الوريث	

مـــه،	وهو	يفكر	يف	م�ساألـــة	نقل	هذا	االإرث	 االإ�سكايل	الـــذي	يعـــود	اإىل	اإرثـــه	ال�سخـــ�سي	والعائلي	ي�سائله	وُيـقورِّ

وتو�سيله	اإىل	االأجيال	الالحقة.

الكلمات املفاتيح:

رواية	-	رواية	االأنا	-	الوريث	االإ�سكايل	-	نقل	وتو�سيل...

.	حممد	برادة،	موٌت	خمتلٌف. 	(((
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Different death: The problematic Heir

Dr. Hassan Elmouden
Marrakech. Morocco 

elmouden63@gmail.com

Abstract:
I assume that this question: who am I? is the central question in the novels of the 

Moroccan writer Mohamed Berrada. But this issue is addressed in a different way: it's 
more of this classic autobiographical form, nor this new autobiographical form called: 
fiction... It is a form that can be called: novel of I, and that can be read as a novel and 
autobiography at the same time, and dealing with emerging issues: can - we say of this 
problematic heir who questioned his legacy, and the question of the transmission of this 
legacy to his son, to the new generation...

Keywords: 

Novel- novel of I-  problematic Heir -  Transmission..
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1- من »التخييل الذاتي« اإىل »رواية االأنا«:

ننطلـــق	يف	بحثنا	هـــذا	من	افـــرتا�ص	مفاده	اأن	

الكتابـــَة	الروائيـــَة	عنـــد	حممد	برادة،	مـــن	روايته	

االأوىل:	لعبة الن�ضيان ))98)(	اإىل	روايته	االأخرية:	

مـــوٌت متلـــٌف )))0)(،	تتميز	بهـــذه	العودِة	اإىل	

:	َمـــــن	اأنا؟؛	لكنها	 الـــذات،	واإىل	ال�سوؤاِل	االإ�سكايلرِّ

العودُة	التي	تبحث	عن	اأ�سكاٍل	اأخرى	للقول	والكتابة	

،	ورمبا	 	التقليديرِّ بعيًدا	عن	الـــ�سكل	االأوتوبيوغرايفرِّ

يعود	ال�سبب	يف	ذلك	اإىل	اأن	هذه	العودَة	َتـحُدث	يف	

:	ال�سّك	يف	االأ�سكاِل	ال�سرديِة	ال�سائدة،	 ع�سر	ال�سكرِّ

وخا�سة	يف	قـــدرِة	االأوتوبيوغرافيـــا	التقليديِة	على	

الـــذات؛	 اإىل	حقيقـــة	 والـــو�سوِل	 الُهــويـــِة	 حتليـــل	

والـــ�سّك	يف	خطابات	اليقـــني،	يف	املُــُثــل	ال�سيا�سية	

اال�سطرابـــات	 بعـــد	 االإيديولوجيـــة	 واخلطابـــات	

الكرى	التي	ي�سهدها	املجتمع	االإن�ساين	يف	الع�سر	

الراهـــن:	»..	بداأُت	يقـــول	ال�سارُدــــ	اأفقـــُد اإميايَن 

القـــدمَي باأن هنـــاك معًنى للعامل باجتـــاه التطور 

والتقـــدم.. اأنا اأعتـــر ال�ضكَّ مالزمـــا للبحث عن 

.
(((

روؤيٍة متوازنة..«	

وهكذا،	فالروايُة	االأخرية،	كما	الروايُة	االأوىل،	

	بها	 تبحُث	عـــن	�سيٍء	ُيـنا�سُب	ال�سكـــوَك	التي	األقترْ

	خا�سة،	جتاَه	 العلوُم	االإن�سانيُة،	والتحليـــُل	النف�سيُّ

	 االأوتوبيوغرافيا	التقليديِة:	تبحُث	عن	�سكٍل	�سرديٍّ

،	وياأخذ	بعني	االعتبار	 	والتخييليرِّ ميزج	بني	الواقعيرِّ

	متثُّـــــٍل	للـــذات،	 	املوجـــوَد	يف	كلرِّ اجلـــزَء	التخييلـــيَّ

	 	ي�ستطيـــع	الـــ�سوُغ	التخييليُّ 	حـــدٍّ ويكـــ�سُف	اإىل	اأيرِّ

ــَر	عن	الذات	اأكرَث	 للمادة	االأوتو/	بيوغرافيِة	اأن	ُيــعبرِّ

	من	وجود	هذه	الذات. 	حقيقيٍّ 	جزٍء	واقعيٍّ من	اأيرِّ

موٌت	خمتلف،	�ص200. 	(((

	 بالنظـــر	اإىل	روايتـــه	االأوىل	))98)(،	َعـِمـلـــترْ
العديد	من	الـــدرا�ساِت	النقديِة	على	ت�سميِة	ال�سكِل	

ـــــده	ذلـــك	البحُث	عـــن	اأ�سكاٍل	 	الـــذي	ولَّ الـــ�سرديرِّ

،	خا�سًة	 جديدٍة	للقول	والكتابة	بـــ:	التخييِل الذاتيِّ

واأن	الكتابَة	يف	هذه	الروايِة	االأوىل	تاأتي	خارَج	اإيقاع	

د	الـــرواَة،	وال	توؤمن	 ،	وُتـعـــدرِّ الزمـــن	الكرونولوجـــيرِّ

	 بوجـــوِد	نقطِة	انطـــالٍق	واحـــدٍة	ووحيـــدٍة	للمحكيرِّ

ى	 ،	وت�ستغُل	باللغـــِة	ال�سعرية،	وتتغذَّ االأتوبيوغـــرايفرِّ

،	وت�ستثمـــر	اال�ستيهامات..؛	 مـــن	التحليِل	النفـــ�سيرِّ

ومـــع	ذلـــك،	فـــاإين	اأميـــُل	اإىل	ت�سميِة	هـــذا	ال�سكِل	

)مـــوٌت  االأخـــرية	 روايتـــه	 يف	 وخـــا�سًة	 اجلديـــد،	

	 متلـــٌف، ))0)(،	مبـــا	يقرتحه	الناقـــُد	الفرن�سيُّ

: روايُة الأنا 
(((

املعـــا�سُر	فيليب	فوري�ست	))00))
Roman du Je،	وذلك	لالأ�سباب	االآتية:

اإن	الكـتـابــــُة	الـروائـيـُة	عـنـد	مـحـمـد	بـرادة،	فــي	 ●●

افـتـرا�سي،	بـعـيـدٌة	عـن	تـلـك	االأنـــا	الـمـتـمـركـزة	

L »التي	غرق	فيها	
,
ego littérature	االأدب	داخـل

،	ذلك	الأنهـــا	كتابٌة	ال	تتبنى	تلك	 التخييـــُل	الذاتيُّ

االأنا	التـــي	يطغى	التخييُل	يف	�سنعهـــا	واإنتاجها،	

 Littérature	املتعّدي	غرَي	االأدَب	ذلك	تتبنى	ال	كما

الـــذي	 بـــارت(	 روالن	 )بتعبـــري	 	intransitive

ال	يعتنـــي	اإال	بذاتـــه	ومب�ساكله	اخلـــا�سِة	ال�سكليِة	

واجلمالية،	بـــل	اإنها	كتابٌة	تتميـــز،	وبالنظِر	اإىل	

	والتاريخـــي،	بالعودة	 	والثقـــايفرِّ �سياِقهـــا	االأدبـــيرِّ

:	فاالأمُر	يتعلق	دوما،	عند	
(((

اإىل	االأدِب	املتعـــدي

حممد	بـــرادة،	بكتابِة	�ضيٍء ما،	وقد	َيـ�سُدر	هذا	

الـــ�سيُء	عن	الواقع	اأو	الذاِت	اأو	العائلِة	اأو	التاريخ	

(((  Philippe Forest, Le Roman.
((( Dominique Viart (Direction), Paradoxes du biographique.
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اأو	الذاكرة...	فالكتابُة	عنده	تن�سغل	دوما	ب�سيٍء	

يقـــع	خارَجــها،	ومن	اأهـــم	هذه	االأ�سيـــاِء	م�ساألُة	

التعبري	عـــن	الذات؛	والـــذاُت	هنا	ليـــ�ست	كائنـًا	

مـــن	دون	حمـــدداٍت،	ووظيفـــُة	الكتابـــِة	هـــي	اأن	

	الذي	 ُتــ�سائَل	الـــذاَت	من	خالل	العن�سِر	العائليرِّ

نها،	واأن	 ـ�سها،	ومن	خالل	االأ�سوِل	التي	ُتــكورِّ يوؤ�سرِّ

تك�سَف	كيف	تقوُل	هذه	الذاُت	حكايَتــها	العائليَة،	

ـُر	اأو	تعيُد	بنـــاَء	ما	يربطها	 وكيف	حتلـــم	فـــُتــك�سرِّ

 :histoire / Histoire	/التاريـــخ	احلكايـــة	بهـــذه

»لكننـــي	اأ�ضاأل: ملاذا ميتنع البـــ�ضُر، يف عناٍد، عن 

النظـــِر اإىل مـــا �َضــَبــقهـــم واإىل مـــا هـــو معـــا�ضٌر 

.
(((

لهم، اإىل كلِّ ما يثري التفكرَي والتاأمَل؟«

الكتابـــُة	الروائيُة	عند	حممد	برادة،	وخا�سة	يف:	 ●●

موت متلف،	ُتــعيُد	ال�سرعيَة	اإىل	�سمرِي	املتكلِم	

	الـــذي	كان	يف	الروايـــات	ال�سابقِة	على	 الروائـــيرِّ

،	ولكن	بخ�سائ�َص	جديدٍة:	منها	 التخييِل	الذاتيرِّ

 ،
(((

اأن	روايـــَة	االأنـــا،	كما	و�سح	فيليـــب	فوري�ست

تدعونـــا	اإىل	اأن	نقراأهـــا،	يف	وقٍت	واحـــٍد	وب�سكٍل	

متزامٍن،	بو�سفها	اأوتوبيوغرافيًة	وبو�سفها	روايًة	

)تتاألـــف	مـــوٌت متلـــٌف	من	حمكيـــني	رئي�سني:	

	ب�سمري	املتكلـــم	على	لـــ�سان	ال�سخ�سية	 حمكـــيٌّ

	ب�سمري	الغائـــب	يتواله	�سارٌد	 املركزيـــة،	وحمكيٌّ

جمهوٌل	تارة	وراوي	الـــرواة	تارًة	اأخرى(،	وذلك	

	ذاٍت	اإال	اأن	يتحـــوَل	 	حمكـــيرِّ الأنـــه	ال	ميكـــن	الأيرِّ

	 اإىل	روايـــة:	»اأعـــرُف	اأن	ا�ستعـــادَة	حياِتــنا،	باأيرِّ

�سكٍل	نختـــاره،	ال	ت�ساعدنـــا	علـــى	حـــذِف	مقطٍع	

اأو	�سورٍة	من	فيلِم	الذاكرِة	املُـ�ستبِك	مع	تفا�سيَل	

وا�ستيهاماٍت	ال	ندري	من	اأين	تنبثق.	اإال	اأن	العتبَة	

)))	موٌت	خمتلف،	�ص31.

((( Philippe Forest, Le Roman, p16.

الـُعــمريـــَة	التـــي	اأجتازهـــا	االآن	جتعـــل	نظرتي،	

ــَر	ما	كانا	عليه	من	قبل.	 تقييمي	لهواجـــ�سي،	َغـيرْ

هـــل	اأ�ستطيـــع	االإمـــ�ساَك	بالفـــروق؟	هـــل	اأتغلب	

	اأمامي	كلمـــا	ا�سرتجعُت	 على	املتاهة	التـــي	متتدُّ

.	وهذه	اأ�سئلٌة	تك�سف	الفرَق	
(((

�سريورَة	حياتي؟«

	الذي	يحب	اأن	ت�سبَح	اأناه	يف	 بـــني	التخييِل	الذاتيرِّ

	Le fictif«	الذي	ينتمي	اإىل	جمال	
رِّ
مياه	»اخليايل

املتخيـــل	L’ imaginaire،	وبـــني	روايـــة	االأنا	التي	

ت�ستخـــدم	التخييـــَل	باعتبار	وظيفتـــه	يف	ال�سوؤاِل	

 ،
(((Fonction élucidante والتحليِل	والتو�سيـــح	

	االأ�سا�َص	هو:	كيف	 واعيًة	باأن	الـــ�سوؤاَل	االإ�سكايلَّ

	ذاَتــها؟	 للذاِت	اأن	ت�سرتدَّ

الكتابـــُة	عند	حممد	بـــرادة	تثري	م�ساألـــَة	تو�سيِل	 ●●

املـــوروِث	وتبليِغـــــه	اإىل	االأجيـــاِل	اجلديدة،	فهذا	

الـــ�سوؤاٌل	االأخـــرُي	حـــول	وظيفـــِة	التخييـــِل	يتفرع	

ي�ستدعـــي	 اأال	 االأوُل،	 اإ�سكاليـــني:	 �سوؤالـــني	 اإىل	

	ذاَتــها،	 االأمـــُر	اأن	متار�َص	الـــذاُت،	وهي	تـــ�سرتدُّ

	 التاأويَل	واإعادَة	الرتكيـــب؟	والثاين،	ملاذا	ت�سرتدُّ

	غايٍة	تفعُل	ذلـــك؟	اأال	تبدو	 الـــذاُت	ذاتهـــا،	والأيرِّ

نـــ�سو�ص	برادة	الروائية،	مـــن	روايته	االأوىل	اإىل	

روايتـــه	االأخرية،	وكاأنها	حتـــاول	»	اإنقاَذ	»	ما�ٍص	

ما،	موروٍث	ما،	واإي�ساَلـــــه	اإىل	االأبناِء	واالأجياِل	

اجلديدة:	فعندما	ميـــوُت	كائٌن	عزيٌز،	اأو	عندما	

يتقاعـــد	مثقـــٌف	�ساهٌد	علـــى	حتـــوالت	الع�سر،	

	اإنقاُذ	مـــا	ميكن	اإنقاُذه	قبل	 يكـــون	من	ال�سروريرِّ

فوات	االأوان..	اأال	يعنـــي	ذلك	اأن	هذه	الن�سو�َص	

)))	موٌت	خمتلف،	�ص9.

)))	بخ�سو�ص	الفرق	بني	اخليايل	والتخييلي،	وبخ�سو�ص	وظيفة	التحليل	

والتو�سيح،	ُيـنظر:

Dominique Viart: «L’archéologie de soi dans la littérature 
française», in: Vies en récit, Formes littéraires et médiatiques 
de la biographie et de l’autobiographie, p107 137.
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ت�ستجيـــُب	لـــ�سرورٍة	حيويٍة	وملحاحـــة؟	اأال	يبدو	

بـــرادة،	 نـــ�سو�ص	 يف	 	 االإ�سكايلَّ الـــ�سوؤاَل	 وكاأن	

وخـــا�سة	يف	روايتـــه	االأخـــرية،	هـــو	�سوؤاُل	نقـــِل	

املـــوروِث	وتو�سيِلــه	اإىل	االأجيـــال	الالحقة:	كيف	

ُنـعيـــُد	تركيـــَب	ذلك	املـــا�سي،	كيف	ُنـعيـــد	تاأويَل	

ذلك	املوروث،	بالطريقة	التي	ُتدَرُك	بها	االأهميُة	

الرمزيُة	ِلـَما	ُينـَقــُل	وُيــعطى،	اأي	االأهميُة	الرمزيُة	

ـــًة،	بعبورها	 لهذه	االأ�سيـــاِء	التي	البد	اأن	تبقى	حيَّ

مـــن	يٍد	اإىل	يد،	مـــن	اأٍب	اإىل	ابن،	مـــن	جيٍل	اإىل	

.
(((

جيل؟

ُتــها	يف	 روايـــُة	االأنا	عند	حممد	برادة	تتجلى	ِجـــدَّ ●●

:	يف	روايته	 اأنها	تطرح	م�ساألَة	االنتـــ�ساِب	العائليرِّ

االأوىل: لعبـــة الن�ضيان	يحتفي	باالأم،	ويركز	على	

عالقـــة	االبن	باأمه،	مت�سائال	ما	معنى	اأن	ينت�سَب	

االبُن	اإىل	عامل	االأمومة؛	ولكنه	يف	روايته	االأخرية: 

مـــوٌت متلـــٌف يحتفي	باالأب، ويركز	على	عالقة	

االبـــن	باأبيه	اأو	االأ�سح	على	عالقـــة	االأِب	بابنه..	

ويف	االأحوال	كلرِّــها،	فهي	ن�سو�ٌص	ت�ستحوُذ	عليها	

الوجـــوُه	العائليُة	مبـــا	ي�سمح	بـــاأن	نتحدَث	يف	كل	

	بو�سٍع	 واحٍد	منها،	ويف	الوقِت	نف�ِســه،	عن	حمكيٍّ

	َيـخلـــُق	تعالقـــاٍت	بـــني	اأ�سكاٍل	 	اإ�سكايلٍّ اعتبـــاريٍّ

�سرديٍة	خمتلفـــٍة	مو�سوُعــها	كلُّها	هـــو	االنت�ساُب	

اأزمنٍة	�سابقة،	 اإىل	االبن	ي�سرًيا	يف	 ــُل	املوروِث	من	االأب	 َنــقرْ )))	لنالحظ	كيف	كان	

دبدو	 تاريخ	 بخ�سو�ص	 اأبيه	 من	 وتوجيهاٍت	 معلوماٍت	 منرٌي	 يتلقى	 كان	 كيف	

املقاومني؛	وكيف	كان	 وخــا�سة	من	 واالأجــداد،	 االآبــاء	 واأجمــاد	 الوطن	 وتاريخ	

منري	ُيـَعـلرِّــم	ابَنه	بدًرا:	»اللغَة العربيَة ويحكي له، قبل النوم، مقتطفاٍت من 

ق�ض�ِس األف ليلة وليلة...	وميلُة بدٍر تت�ضع وتت�ضرب اإليها عدوى ال�ضرِق 

والأزمنة..«	 الأمكنة  حجم  يف  َيـزيد  الــذي  اجلامح  اخليال  ولوثُة  احلــامل، 

	�سهال	 )�ص128(.	لكن	ذلك	النقَل	والتو�سيَل،	ذلك	التوا�سَل	واحلوار،	مل	يعدرْ
يف	الع�سر	الراهن:	»..	ا�ستح�سَر	عالقَتـه املتوترَة مع ابنه بدر.	ل ي�ضتطيع 

كيف  يعرف	 ال	 نف�سه	 االآن	 ويف	 بينهما،	 التوتر  عــنــا�ضَر  بال�ضبط  يحدَد  اأن 

يجعل احلواَر معه منتظما كما كان اإىل حدوِد بلوغه �ِضـنَّ الع�ضرين..«،	موت	

خمتلف،	�ص180.

:	الروايُة العائلية،	باملعنى	الذي	يق�سده	 العائليُّ

ــر	 ،	كما	نظَّ فرويـــد،	وحمكيُّ النتـــ�ضاِب العائلـــيِّ

له	دومينيـــك	فيار،	وحمكيُّ اليتيـــم،	كما	يفهمه	

لـــوران	دومانز..	وهي	جميُعــها	تاأتي	لت�سَع	مكاَن	

االأ�سكاِل	االأوتوبيوغرافيـــِة	التقليديِة	التي	تعتمد	

حمكيا	كرونولوجيا	للذات،	�سيئا	اآخَر	يكوُن	عبارًة	

ـُق	مـــن	جديد،	ويعيـــد	م�ساءلَة	 	يحقرِّ عـــن	حمكـــيرِّ

َن�سب	الـــذات	واأ�سولها:	من	اأجـــل	اأن	تكوَن	ُهويُة	

الـــذات	يف	حتوٍل	متوا�سٍل	ومتجـــدد،	اأيلزمها	اأن	

تبقى	رهينـــَة	عواملها	االأ�سليِة	اأم	عليها	اأن	تبحَث	

عـــن	عـــوامَل	اأخرى	واآفاقـــا	جديدة؟	مـــا	املوروُث	

الذي	ينبغي	للوريث	اأن	ي�ستنرَي	به	يف	طريقه:	اأهو	

املـــوروُث	املفرو�ُص	الذي	خلَّــفـــه	االآباُء	واالأجداُد	

،	اأم	هو	املوروُث	الذي	 	االأ�سلـــيرِّ يف	العامل	العائليرِّ

اختـــار	الوريُث	اأن	ينت�سَب	اإليه	عن	وعٍي	واقتناع؟	

ما	معنى	اأن	تنت�سَب	الذاُت	عائليا:	اأينح�سُر	ذلك	

	 	اجتماعيٍّ 	اإىل	عامل	عائليٍّ يف	االنت�ساِب	الطبيعيرِّ

	)االنتـــ�ساب	البيولوجي،	اجلغـــرايف..(،	 اأ�سلـــيٍّ

	هو	الذي	يكون	رمزيا	 اأم	اأن	االنتـــ�ساَب	احلقيقيَّ

وي�سري	اإىل	عائلٍة	فكريٍة	وثقافيٍة	�سيا�سيٍة	اختارت	

الذاُت	بكل	ا�ستقالليٍة	وحريٍة	االنتماَء	اإليها؟

روايُة	االأنا	عند	حممد	برادة	ت�ستغل	بهذه	املنطقة	 ●●

البينيِة	التي	يتقاطع	فيها	بعدان	اأ�سا�سيان:	االأوُل	

ـَل	الذات،	 يتعلق	بــالقبلية Antériorité؛ اأي مبا	َقـبرْ

	 ،	مبوروثها	العائليرِّ 	والعائليرِّ مبا�سيها	ال�سخ�سيرِّ

	االنتـــ�ساَب	 ،	باملـــوروث	الـــذي	اختـــارترْ االأ�سلـــيرِّ

 ،Intériorité بـالداخليـــة	يرتبـــط	والثـــاين	اإليه؛

بداخليِة	الذات،	بحياة	الذاِت	النف�سيِة	والذهنية	

	، 	النفـــ�سيرِّ )ومـــن	هنـــا	طغيـــاٌن	اأكـــُر	للمحكـــيرِّ
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باملعنى	الـــذي	حددتـــه	دوريت	كوهـــن، وح�سوٌر	

	للمونولوجات	الداخليـــة(..	لنتذكر	داخليَة	 اأقـــلُّ

	يف	الرواية	االأوىل:	لعبة  الـــذات	يف	عالقٍة	بـــاالأمرِّ

الن�ضيـــان ))98)(،	ولن�ستحـــ�سر	داخليَة	الذات	

يف	عالقـــٍة	مبوروثها،	باأبيهـــا،	بابنها،	يف	الرواية	

االأخرية:	مـــوٌت متلـــٌف )))0)(،	بحيث	يبدو	

كاأن	املعرفـــَة	االأفـــ�سَل	للذات	بذاتهـــا	ال	تكوُن	اإال	

من	خالل	الوجوِه	العائلية	)االأم،	االأب،	االبن..(	

كمـــا	تتجلى	من	داخل	النف�سيـــِة	والذاكرة..	والأن	

الروايـــَة	االأخـــريَة	تركـــز	علـــى	حمطـــٍة	َتـطبُعـها	

اأزمٌة	يف	الُهــويِة	واالنت�ساب،	فلذلك	جاءت	روايُة	

	 االأنـــا	ترتاوح	بني	القبليـــِة	والداخلية:	بني	حمكيٍّ

	يكـــ�سـف	عالقَة	الذاِت	ال�سعوريَة	والفكريَة	 نف�سيٍّ

	 	انت�ساٍب	عائليٍّ ــها،	وبني	حمكـــيرِّ مبـــو�سوع	حمكيرِّ

يعـــود	اإىل	ا�سرتجاع	مـــوروِث	الـــذات	وم�ساءلِتــه	

وتاأويِلــــه	واإعـــادِة	تقييمـــه..	ومـــن	جهـــٍة	ثانيـــٍة،	

فـــاإن	ا�ستغـــاَل	روايِة	االأنـــا	بهذه	املنطقـــِة	البينيِة	

التـــي	تتقاطع	فيهـــا	القبليُة	والداخليـــُة،	باملعاين	

ــَر	ما	م�سى،	وا�سرتجاَع	 	َتــذكُّ املتقدمـــة،	يعني	اأنَّ

ما	وقع	مـــن	قبل،	ال	يكـــون	اإال	يف	عالقٍة	بحا�سر	

الكتابـــِة	وحتـــت	تاأثريها،	بـــ�سكٍل	يجعـــُل	الكتابَة	

نف�َســهـــا	�سوؤاال	اإ�سكاليا،	الأنهـــا،	وهي	تبحُث	عن	

ــد	خمتلَف	االأ�سكاِل	 ت�سفري	هذين	البعدين	ُتــَجــنرِّ

ال�سرديـــِة	املالئمـــة	)الروايـــة	العائليـــة،	حمكي	

االنتـــ�ساب	العائلـــي،	حمكـــي	اليتيـــم(،	وتالعب	

البيوغرافيـــِة	 باملـــواد	 وتلعـــُب	 املوروثـــَة،	 	 املـــوادَّ

واالأوتوبيوغرافيـــِة،	ب�سكل	ي�سمح	لها	باأن	ت�سارَك	

يف	حتقيـــٍق،	يف	م�ساءلـــٍة،	مو�سوُعها	هـــو	الن�سُب	

واالنتـــ�ساب،	هـــو	هذا	البحـــُث	يف	الُهـويـــة	الذي	

يوجُد	يف	قلِب	روايِة	االأنا..

2- الوريث االإ�شكايل يف »رواية االأنا«:

مـــاذا	عن	هذا	الوريِث	الذي	نفـــرت�سه	اإ�سكاليا	

يف	روايـــة: مـــوت متلـــف؟	اأال	ميكننـــا	اأن	نفرت�َص	

بـــاأن	�سوؤاَل	هـــذا	الوريـــِث	هـــو:	كيـــف	ال�سبيـــُل	اإىل	

طرائـــَق	جديدٍة	ت�سمـــح	له	باأن	يالعـــَب	املوَت،	واأن	

	، 	انت�ساِبـه	العائليرِّ يلعَب	بروايته	العائليـــة،	ومبحكيرِّ

	ُيــتــِمـــه..؟ ومبحكيرِّ

	يف	الروايـــة	االأخـــرية:	مـــوٌت متلـــٌف، يتقدم	

الوريـــُث	الـــذي	نفـــرت�سه	اإ�سكاليـــا	يف	�سورتـــني:	

ال�سورُة	االأوىل	ميثلها	االبـــُن	ذو	االأ�سوِل	املغربية،	

منرُي	ابـــُن	دبدو،	الذي	هاجر	اإىل	فرن�سا	للدرا�سة،	

فقرَر	اال�ستقراَر	هناك،	وقطع	�سالته	ببلده	ووطنه،	

�سا	للفل�سفـــة	باملـــدر�سة	الفرن�سية،	 فا�ستغـــل	ُمــــدررِّ

وتزوج	من	امـــراأٍة	فرن�سية،	واأجنَب	منها	ابنا،	ن�ساأ	

	بـــني	اأح�سانهمـــا،	قبل	اأن	تنتهـــي	عالقتهما	 و�سبَّ

باالنفـــ�سال	اأو	مبا	ي�سبهـــه،	وبعد	تقاعـــده	�سيعود	

ليحيي	�سالته	ببلده	ومبوروثه	االأ�سلي	قبل	اأن	يقرَر	

	م�سرتك:	 يف	النهايـــِة	االنتماَء	اإىل	مـــوروٍث	اإن�ساينٍّ

فكر	االأنـــوار؛	وال�سورُة	الثانيـــُة	ميثلها	هذا	االبُن،	

	فرن�سيٍة	واأٍب	ذي	 بدٌر،	الذي	ازداد	بفرنـــ�سا	من	اأمٍّ

اأ�سوٍل	مغربيـــة،	نـــ�ساأ	وترّبى	بفرنـــ�سا	على	مبادئ	

االأنـــواِر	واأفـــكاِر	ثـــورِة	8)،	قبَل	اأن	يكتـــ�سَف	اأن	يف	
	 ُهــويِتــه	ون�سبـــه	�سيئا	اإ�سكاليا.	واأفرت�ص	اأن	حمكيَّ

	منرٍي	بـــاالأ�سا�ص،	يركز	 ،	حمكيُّ الوريـــِث	االإ�سكايلرِّ

علـــى	حمطتني	ح�سا�ستـــني:	اأ�سمي	املحطـــَة	االأوىل	

مبحطـــة	»�سوؤاِل	الروايِة	العائليـــة«،	واأ�سمي	الثانيَة	

	حمطٍة	من	 مبحطة	»�سوؤاِل	االنت�ساب	العائلي«.	وكلُّ

د	حتـــوال	اإ�سكاليا	يف	حياة	 هاتـــني	املحطتني	ُتــجـــ�سرِّ
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ٍة،	 	مرَّ ــر،	يف	كلرِّ الوريث،	وعبارة:	موٌت متلٌف،	ُتعبرِّ

:	»وكثرًيا	ما	اأ�سحك	من	 عن	هذا	التحول	االإ�سكايلرِّ

حالة	التاأهِب	واال�ستنفاِر	التـــي	جلاأت	اإليها	الأحدد	

الطريـــَق املختلـــَف	الذي	�ساأ�سلكه	خـــالل	ما	تبقى	

من	عمـــري.	)اأ�سحح	العبارة	االأخـــرية	بيني	وبني	

.
(((

نف�سي	فاأقول:	لأبحَث عن موٍت متلف)

	البد	من	االإ�سارة	اإىل	اأن	الروايَة	هنا	تركز	على	

	الوريِث	االأول،	وتنطلـــق	من	حمطته	الثانيِة	 حمكيرِّ

التـــي	تنطلـــق	من	ح�سولـــه	على	التقاعـــد	وحدوِث	

ا�سطراباٍت	كرى	يف	احلياة	العامِة	كما	يف	احلياة	

	الذي	ي�ستح�سر	 ال�سخ�سيِة	والعائلية،	لكنه	املحكيُّ

الوريَث	الثاين	بني	ثناياه،	وخا�سًة	يف	جزئه	االأخري،	

ويثرُي	م�ساألَة	التوا�سل	بـــني	االثنني،	وم�ساألَة	كيفيِة	

تو�سيِل	مرياٍث	اإىل	االأبناء	ُيعتَر	هو	االأكرُث	انفتاحا	

علـــى	اآفاٍق	جديدٍة	بالن�سبـــة	اإىل	م�ستقبل	االإن�سان:	

	واحٍد	منهما	)االأب،	 فكـــر	االأنوار..	ومع	ذلك،	فكلُّ

االبـــن(	يعيـــ�ص	العالقـــَة	باملـــوروث	علـــى	طريقِته	

اخلـــا�سة،	فـــاالأُب	ذو	االأ�سوِل	املغربيِة	الذي	اختار	

اال�ستقـــراَر	ببلـــد	االأنـــوار	غـــرُي	االبن	الـــذي	ازداد	

.. 	فرن�سيٍة	واأٍب	مغربيٍّ بفرن�سا	من	اأمٍّ

االآن:	 هنـــا	 نف�َســــه	 يفـــر�ص	 الـــذي	 والـــ�سوؤاُل	

؟	وكيـــف	�ساهمت	 مـــاذا	نعنـــي	بالوريـــث	االإ�سكايلرِّ

املحطتان	يف	ظهور	اأ�سئلٍة	اإ�سكاليٍة	مرتبطٍة	بعالقة	

ــليتـــه،	مبا	وِرثه	مـــن	اآبائه	الطبيعيني	 الوريـــِث	ِبـَقـبرْ

)البيولوجيـــني(،	اأو	مـــن	اآبائـــه	الرمزيـــني	)اآبـــاِء	

االإن�سانيـــِة	يف	الفكـــر	والثقافـــة	وال�سيـــا�سة:	فكـــر	

االأنوار،	ثورة	8)،	الي�سار..(؟

والأن	املقـــاَم	ال	ي�سمـــح	بالكثـــري	مـــن	التـــو�سع	

موت	خمتلف،	�ص217 	(((

والتف�سيـــل،	اأكتفـــي	باملالحظـــات	االآتيـــة،	مركًزا	

	منـــرٍي،	ال�سخ�سية	املركزية	 	على	حمكيرِّ باالأخـــ�صرِّ

يف	رواية	حممد	برادة	االأخرية:

ــز	بني	الوريـــِث الإ�ضكايلِّ●●  دعونا	يف	البدايـــِة	منيرِّ

؛	 ،	لنقل:	الوريِث	الطبيعيرِّ والوريِث غرِي الإ�ضكايلِّ

فاالأوُل	جت�سده	�سخ�سيُة	منرٍي،	ال�سارد/	الفاعل	

الرئيـــ�ص	يف	الروايـــة،	والثـــاين	متثلـــه	�سخ�سيٌة	

هـــي	مـــن	اأقربـــاِء	منري)ابـــن	عمـــه(	يف	مدينته	

»�سادق«	 وي�سمـــى:	 دبـــدو،	 باملغـــرب:	 االأ�سليـــة	

)لنالحظ	لعبَة	االأ�سمـــاِء	يف	هذه	الرواية:	منري،	

بـــدر،	اأي�سريان	اإىل	فكر	االأنـــوار	الذي	يعلن	االأُب	

كمـــا	االبُن	اأنه	املوروُث	الـــذي	يحدد،	يف	النهايِة،	

ُهــويَتــهمـــا	ون�سبهمـــا؟	و�سادق،	اأي�سري	اإىل	هذا	

	�سادقا	يف	انتمائه	 	الـــذي	يظلُّ االإن�ساِن	الطبيعيرِّ

االأحـــوال	 ؟(.	ويف	 االأ�سلـــيرِّ 	 العائلـــيرِّ عاملـــه	 اإىل	

ًدا	يف	�سخ�سية	 ،	جمـــ�سَّ هـــا،	فالوريُث	الطبيعيُّ
كلرِّ

�سادق،	هـــو	هـــذا	الـــذي	يتميز،	على	حـــد	تعبري	

،	ب�سراحته	ولغتـــه	املبا�سرة،	هو	هذا	
(((

الرواية

الـــذي	»ال	يريد	اأن	يجرَي	وراء	االأوهام...	يف�سل	

اأن	يبقـــى	قريبا	من	العائلة...	ُقــرُبــه	من	االأ�سرة	

،	نوعا	مـــن	االأماِن	 ودبـــدو	َيـمنحانه،	علـــى	االأقلرِّ

؛	وباختـــ�ساٍر،	فـــاإن	الوريـــَث	
(((

واال�ستقـــرار..«

،	اأي	�سادق،	»...	يعي�ص	 	غـــرَي	االإ�سكايلرِّ الطبيعيَّ

فوق	االأر�ص،	ُيعاين	مـــا	حوله	من	منطلٍق	�سلٍب،	

وَيـقيـــ�ُص	االأ�سيـــاَء	والعالئَق	والنـــا�َص	من	منظوٍر	

	اأما	
(((

ب�سيـــٍط	ال	يتعدى	ما	هو	قائـــٌم	يف	الظاهر«

	فاإنـــه	هـــو	هذا	الـــذي	عرفت	 الوريـــُث	االإ�سكايلُّ

)))		موٌت	خمتلٌف،	�ص21.

)))		املرجع	نف�سه،	�ص21-22.

)))		املرجع	نف�سه،	�ص22.
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	يف	حمطتني	اأ�سا�سيتني	ركزت	 حياُتــه،	على	االأقلرِّ

عليهمـــا	روايـــُة	االأنـــا	)ال�سبـــاب/	ال�سيخوخة(،	

،	بالنظـــر	اإىل	اأنها	 حتـــوالٍت	ذاِت	طابـــع	اإ�سكايلٍّ

كانـــت،	يف	كل	مرٍة،	ت�ستدعـــي	موتـــًـــا	خمتلفـــًا؛	

اأي	اإعادَة	النظر	واإعادَة	تقييم	العالقة	باملوروث	

،	وباملوروِث	 	االأ�سلـــيرِّ ،	بالعـــامل	العائلـــيرِّ االأ�سلـــيرِّ

املتبنَّى	يف	بلد	االأنوار:	

يجـــري	التعبري	عن	املحطـــة	االأوىل	مبا	ن�سميه	 - 

حمكي	»الرواية	العائلية«،	بحيث	جند	الوريَث	

،	منرًيا،	هو	هذا	الذي	ُولد	ون�ساأ،	مثُل	 االإ�سكايلَّ

�سادق،	يف	مدينـــة	دبـــدو	املغربيـــة،	لكنه	�سار	

�سابـــا،	واأ�سبح	يطمح	اإىل	التغيـــري،	اإىل	والدٍة	

:	»منذ	 	االأ�سليرِّ جديدٍة	بعيًدا	عن	عامله	العائليرِّ

اأربعني	�سنـــًة،	كنت	اأعي�ص	يف	دبدو	مثُلـه،	يقول	

منـــري،	غـــري	اأين كنت حممـــول علـــى اأجنحة 

احللـــم، م�ضحونـــا برغبـــٍة عارمـــٍة يف تغيـــري 

 و�سمينا	هـــذه	املحطة	االأوىل	
(((

منـــط حياتي«

 
(((

بــــــ	»الرواية	العائليـــة«،	كما	فهمهـــا	فرويد

،	وهـــي	تعني	اأن	
(((

وكما	طبقتهـــا	مارت	روبري

االإنـــ�ساَن	يكوُن	يف	مراحل	حياته	االأوىل	معجبا	

باأبويه،	لكن	مع	التقدم	يف	العمر	يكت�سب	ح�ّســـًا	

نقديا	هو	وليُد	االإحـــ�سا�ِص	باالإحباط،	فالعائلُة	

)))		املرجع	نف�سه،	�ص	22.

عند	 العائلية	 »الرواية	 ال�سهري	 الق�سري	 الن�ص	 هذا	 فرويد	 م	 قدَّ البداية،	 يف	 	 	(((

الع�سابيني«	اإىل	اأوتو	رانك	من	اأجل	اإدراجه	يف	كتابه:	اأ�سطورة	ميالد	البطل،	

وهو	كتاب	�سدر	�سنة	1909،	وظهر	يف	طبعة	منقحة	�سنة	1913،	ثم	يف	طبعة	
مو�سعة	بتقدمي	من	اإليوت	كالين	�سنة	1922،	ون�سر	بعد	ذلك	يف	كتاب	فرويد:
S.Freud, «Le roman familial des névrosés (1909)», in: Név-
rose, psychose et perversion, pp157-160. 
- Otto Rank, 1909 «Der Mythus von der Geburt der Helden. 
Versuch einer psychologischen Mythendeutung», Schriften 
zur angewandten Seelenkunde. Leipzig & Wien. Trad, franc: 
Le mythe de la naissance du héros. 
((( Marthe Robert, Roman des origines et origines du roman.

الرواية،	 واأ�سول	 االأ�سول	 رواية	 روبري،	 العربية: مارت	 الرتجمة	 اإىل	 بالن�سبة	

ترجمة:	وجيه	اأ�سعد.

االأ�سليُة	التي	كانت	مثاليًة	قد	اأ�سبحت	واقعيًة	

جـــًدا،	وال	بـــد	مـــن	البحـــث	عـــن	اآبـــاٍء	اآخرين	

ـر	عنه	 اأفـــ�سَل	واأ�سمـــى	واأنبـــَل،	وذلك	مـــا	يعبرِّ

منـــرٌي	بقوله: »حـــني	اأ�ستعيد	االآن تلـــك الأيام، 

تبـــدو	يل	ُمـختَزلـــًة	يف حـــر�ضي علـــى التفوق، 

ورغبتـــي يف النـــزوح بعيـــًدا عـــن فـــ�ضاء دبـــدو 

الـــذي كان يـــزداد �ضاآلـــة وانكمـــا�ضا، يف عيني، 

؛	ويو�سح	
(((

كلما	انتقلت	من	�سنـــة	اإىل	اأخرى«

يف	مـــكاٍن	اآخـــر،	فيقول:	»هـــل	كان	الدافُع	اإىل	

�سفري،	عدا	الـــدرا�سة،	هو	�ضعوري مبا ي�ضبه 

الختنـــاَق يف دبدو ووجدة؟«...«	مل	اأكن	اأدرك	

متامـــا	ذلك	ال�سعـــوَر	املبهَم	الـــذي	كان	يوحي	

	اأن	ال�ضفـــَر اإىل فرن�ضا هـــو ما �ضيفتح باَب  اإيلَّ

امل�ضتقبِل اأمامي.	كنُت يف مطلع ال�ضباب،	وما 

در�ضتـــه بلغـــة فولتري فتح اأبوابـــا وم�ضالَك يف 

ــت احللَم لديَّ بالنتقال اإىل ف�ضاء  وعيي وثبَّ

احلريـــة والتجربـــة املفتوحة علـــى احتمالت 

مفاجئـــة	حـــني	العيـــ�ِص	علـــى	اأر�ِص	حـــ�سارة	

.	ويف	االأحوال	كلهـــا،	فاالإ�سكاُل	
(((

مغايـــرة...«

االأوُل	الـــذي	اعـــرت�ص	طريـــَق	منري	هـــو:	كيف	

ال�سبيُل	اإىل	والدٍة	ثانيٍة	بعيًدا	عن	العامل	العائلي	

االأ�سلي؟	فكان	ال�سفُر	خـــارَج	الوطن	للدرا�سة	

بالفـــر�سة	الثمينِة	التي	حققت	هذه	الرغبَة	يف	

والدٍة	ثانيٍة	داخل	عامل	جديٍد	بعيًدا	عن	العامل	

العائلـــي	االأ�سلي	الذي	مل	يعـــد	جذابا	بالن�سبة	

عـــامل  اإىل  مـــ�ضدوًدا  كنـــُت  »اأنـــا  الـــذات:	 اإىل	

ا على النفاذ اإىل  ، حري�ضً جديد بالن�ضبـــة اإيلَّ

اأعماقه واإرواء عط�ضي اإىل املعرفة، والإ�ضراع 

)))		موت	خمتلف،	�ص16.

)))		املرجع	نف�سه،	�ص61.
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بالندمـــاج يف ف�ضاٍء يوقـــظ احلوا�سَّ والعقَل 

وي�ضتحـــثُّ الف�ضوَل.	اخـــرتت	درا�سَة	الفل�سفة	

ثم	تدري�َسها	بعد	التخرج؛	والتحقُت	بجمعيات	

ثقافيـــة،	وانخرطت	يف	نقابـــة	ي�ساريٍة	حمموال	

علـــى	جنـــاح	اأحزاب	اليـــ�سار	املعـــار�سة)...(	

كنـــُت كاأين قيـــَد الـــولدة مرة ثانيـــة ول اأريد 

اأن اأعرقلهـــا بزيـــارة دبـــدو اأو اللتفات اإىل ما 

يجري يف اأنحاء الوطن.	كنُت	اأقول	مع	نف�سي:	

لتتـــمَّ الـــولدة اأول، وبعـــد ذلك األتفـــُت اإىل ما 

اأ�ضتطيـــع اأن اأفعلـــه وقـــد اكتملـــْت �ضخ�ضيتي 

وفَق معرفٍة ومبادئ اأعادت َخــْلــقي واندماجي 

	.
(((

يف عامل اليوم«

اأما	املحطة	الثانية،	فاإنها	ترتبط	بتقاعد	منري	 - 

و�سيخوخته،	بخيبته	وانك�ساره،	هل	نقول	بف�سل	

روايتـــه	العائلية:	»منظـــٌر	غرُي	مريـــح	اأن	نرى	

املبادئ	اجلميلـــة،	الواعدة،	ت�سيـــُخ	على	وجوه	

.	ويجري	
(((

الثائرين	ال�سائرين	نحو	االنهزام«

التعبري	عـــن	هذه	املحطة	مبـــا	ن�سميه	»حمكي	

ــز	بعودة	ما	 االنت�ساب	العائلي«،	وهو	حمكي	يتميَّ

كان	مكبوتا	يف	املحطة	االأوىل	)العالقة	بالعامل	

واملوروث	االأ�سليني(؛	اأي	اأنه	يرتبط	باأزمة	يف	

الهويـــة	واالنت�ساب،	تعود	بال	�سك	اإىل	اأ�سباٍب،	

من	اأهمها	غياُب	الدالئل	repères،	فنحن	اأمام	

اإعـــادة	م�ساءلٍة	للدالئـــل	والقيـــم	واملرجعياِت	

واخلطابـــاِت	والرغبات،	اأمام	اإعـــادة	م�ساءلٍة	

باٍح	متواليٍة،	 �سرْ
َ
:	»خـــالل	اأ

(((

للذاتيـــة	وللغريية

بعـــد التقاعـــد،...،	تطفـــو يف ذهنـــي م�ضاريُع 

)))	املرجع	نف�سه،	�ص	�ص13-	14.

)))	املرجع	نف�سه،	�ص115.

((( D. Viart, «L’archéologie de soi dans la littérature française», 
p116-120.

مُة	 واأ�ضئلـــٌة طاملـــا تفاديتهـــا	عندمـــا	كانـــت	َحورْ

.	يف	 	ت�ستحـــوذ	عليَّ العمل	والنـــ�ساط	التطوعيرِّ

م	مـــا	يطفو	عالقتـــي املكبوتـــة بــــ«دبدو«  ُمــقدَّ

والوطـــن،	وجتاهلـــي حل�ضيلـــة املـــ�ضار الـــذي 

احُلــلـــم  اأجنحـــة  علـــى  حممـــول  فيـــه  �ضرُت 

.	ويتميز	
(((

والفتتان ومنطِق	احلد�ص	والقلب«

ــر	عن	هذه	 	االنت�ساب	العائلي	الذي	يعبرِّ حمكـــيُّ

املحطة	بالعودة	اإىل	التعرف	اإىل	موروث	االآباء	

واالأجـــداد	االأ�سليني	من	جديد،	اإىل	البحث	يف	

تاريخ	الوطن	ولغته	وذاكرته	وثقافته	االأ�سلية:	

اإىل �ضهـــوه الطويـــل عـــن ثقافتـــه  ـــــه  تنبَّ 	..«

الأوىل العربيـــِة التي و�ضعها على الرفِّ منذ 

ف علـــى لغة فولتـــري واآفاِقهـــا امل�ضرعة..	 تعـــرَّ

عندئـــذ	بداأ يقـــراأ بالعربيـــة وزار عـــدَة اأقطار 

يف املـــ�ضرق..	وغـــا�س يف اإ�ضكاليـــٍة لهـــا جـــذوٌر 

يف تاريخـــه ال�ضخـــ�ضي وتاريـــخ الرتبـــة التـــي 

	واالأكرُث	من	
(((

ا�ضتقَبـــــل النـــوَر يف اأرجائهـــا..«

	تعود	 	انت�ساِبها	العائليرِّ ذلك،	فالذاُت	يف	حمكيرِّ

	بالن�سبة	 اإىل	م�ساءلة	ما	يعنيه	عاملُهـــا	االأ�سليُّ

اإليهـــا،	حتفـــر	عميقـــا	يف	دواخلهـــا	مـــن	اأجل	

ا�ستجـــالء	معايَن	الوطن	وم�سقط	الراأ�ص:	»كل	

ليلـــة،...،	َيجفوين	النـــوُم،	واأجدين	اأمام	نف�ص	

الـــ�سوؤال	الـــذي	كان	وراء	زيارتـــي	للمغرب:	ما 

موقـــُع دبدو يف نف�ضي لأننـــي اأح�ضها متغلغلًة 

اأعـــود  والوجـــدان؟  ال�ضويـــداء  يف  تـــزال  مـــا 

اإليهـــا وقد اجنلْت اأوهـــاُم ال�ضباب، وتعبُت من 

اجلـــري وراء اأحـــالم الثـــورة وتغيـــري اجِللـــد، 

واأريـــد اأن اأعرف حقيقَة �ضعـــوري داخل عامل 

)))		موت	خمتلف،	�ص20.

)))		املرجع	نف�سه،	�ص153.
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ملتبـــ�ِس احلدود، ُمـختلَّ الإيقـــاع، كلُّ يوم هو 

.	ولكـــن	الـــذاَت	يف	هـــذه	املحطِة	
(((

يف �ضاأن؟«

ُتـمـــ�سي	موزعًة	بـــني	عاملني	خمتلفـــني،	وت�سعر	

	 كاأنها	مـــرة	اأخرى	اإزاء	والدٍة	جديـــدة:	»اأح�صُّ

ــنـــي	موزَّعـــًا بني  يف	هـــذه	اللحظـــة،	...،	اأح�سُّ

األـــق الغـــرب ومهارتـــه التكنولوجية، وبني ما 

ترمـــز اإليه دبـــدو من ب�ضاطـــٍة وعتاقـــٍة وِبــًلى 

وُبــْعـــــٍد عـــن ديناميـــة املعرفـــة واخليـــال.	اأين 

.	وغرُي	
(((

تكـــون ذاتـــي ُمــرتاحـــًة يف ِجــلدهـــا؟

	كاأين	عدُت بعـــد �ضتِة  بعيـــد	عن	ذلك:	»اأحـــ�صُّ

عقـــود مـــن عمـــري اإىل نقطة ال�ضفـــر، نقطة 

.	وباخت�سار	
(((

البـــدء، هل هناك مـــن بـــدٍء؟«

ـر	 	الذي	ُيـعبرِّ 	االنت�ساب	العائليرِّ �سديـــٍد،	فمحكيُّ

عـــن	هـــذه	املحطـــة،	هـــو	عالمـــٌة	على	عـــ�سٍر	

	بالقلـــق	والـــ�سك،	باخليبـــة	والف�سل،	
ٍ
مـــو�سوم

عالمٌة	على	ذاكرٍة	مليئٍة	بالثقوب	والبيا�سات،	

	يف	اأ�سياء	اآلت	 عالمٌة	على	بحـــٍث	اأركيولوجـــيٍّ

	تتجلى	 اإىل	ال�سيـــاع	واالختفـــاء؛	فهـــو	حمكـــيٌّ

قيمُتــه	باالأ�سا�ِص	يف	اأنه	ُيـحيي	م�ساألًة	جوهريًة	

واأ�سليـــًة	يف	االأدب:	اأن	تقوَل	الذاُت،	يف	اأق�سى	

حدوِد	االأ�سئلِة	امليتافيزيقية،	�سيًئا	عن	اأ�سولها	

املجهولة،	واأن	تقود	التخييَل	اإىل	هناك	حيث	ال	

م	معرفًة:	َمـن	اأنا؟	من	 	بحٍث	اأن	ُيـقدرِّ ميكن	الأيرِّ

اأين	اأتيـــُت؟	وماذا	وِرثُت؟	وهـــل	ميكن	للذات،	

	يف	الوجود،	من	 الفرديِة،	اأن	توجَد،	واأن	ت�ستمرَّ

دون	اأن	تتمو�سع	داخل	حكايٍة	فرديٍة	وجماعية؟	

	 كيـــف	منـــار�ص	احلفـــَر	يف	بقايـــا	اإرٍث	اإ�سكايلٍّ

)))	املرجع	نف�سه،	�ص23.

)))	املرجع	نف�سه،	�ص29.

)))	املرجع	نف�سه،	�ص30.

�ساع	وانترث؟	كيف	نعمل	على	اإ�سالح	م�سابيَح	

	العديَد	من	الذكريات؟ ذاكرٍة	اأقرترْ

	ومنـــرٌي	الـــذي	غـــادر	بلدَتـــــه	االأ�سليـــَة،	دبـــدو،	

اأوا�سَط	ال�ستينيـــات،	ليعـــوَد	اإليها	بعـــد	اأكرَث	من	

اأربعـــني	�سنة،	لي�ص	بالوحيد	الذي	ميثل	�سخ�سيَة	

،	املمزق	بـــني	الغرب	وال�سرق،	 الوريـــِث	االإ�سكايلرِّ

واإن	كان	هـــو	االأكرُث	ح�سوًرا،	فـــاالأ�سح	اأنه	ميثل	

جيال	�سابقـــا،	ويتحول	هو	نف�ُسه	اإىل	جيل	االآباء،	

بعد	اأن	اأجنـــب	ابنا	من	امـــراأة	فرن�سية،	اأ�سماه:	

	على	مبـــادئ	االأنوار	وثورة	8)،  بـــدًرا،	ن�ساأ	و�سبَّ
وظـــل	يظـــن	اأنه	مـــن	اأبناء	فرنـــ�سا،	واأنـــه	ينتمي	

اأ�سال	اإىل	بلد	االأنوار؛	لكن	التحوالت	التي	عرفها	

بلُد	االأنوار	والعامُل	من	حوله	)انت�سار	التطرف	اأو	

العنف	اأو	االإرهاب	املن�سوب	اإعالميا	اإىل	االإ�سالم	

وامل�سلمـــني،	وازدياد	العن�سريـــة	والكراهية	عند	

الفرن�سيـــني	جتاه	كل	من	لي�ص	من	اأرومة	فرن�سية	

ــن	 اأ�سلية(	جعلته	يكت�سف	اأنه	ينتمي	اإىل	موروَثــيرْ

اثنني	)الغرب/	ال�سرق(،	هما	رمبا	متعار�سان،	

واأن	يف	ُهــويتـــه	�سيئا	ما	يدعو	اإىل	اخلوف	والقلق	

وال�سك	وامل�ساءلة:	»االبن	)خماطبا	اأباه(:	»األ�ضَت 

اأنـــت من علمني الت�ضبَث مببـــادئ ع�ضر الأنوار 

يتعلـــق  ل   )...( للم�ضتقبـــل؟  اأفقـــا  واتخاَذهـــا 

الأمُر بخطاأ اأو �ضواب. بل بو�ضعي اأنا الآن بعد 

الأحـــداث املروِّعة املتتالية التي زعزعت فرن�ضا 

وانعك�ضت على �ضلوك النا�س وعالقِتهم بالقيم 

وبالذين لي�ضوا من »اأرومة« فرن�ضية »اأ�ضيلة«.. 

اأ�ضعـــر اأن خطـــًرا يتهـــددين عنـــد املنعطف. هل 

تلومنـــي لأنني اأكـــ�ضف خويف وحريتـــي؟.. الآن 

واأنا يف عـــز ال�ضباب، يخيل اإيلَّ اأن العامَل اأ�ضبح 
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.	وهكذا،	
(((

يواجهني بـــ�ضرا�ضٍة غرِي م�ضبوقـــة«

يجـــد	بدٌر	نف�َسه	اأمـــام	�سوؤال	الن�سب	واالنت�ساب،	

داخل	حميٍط	م�سطرٍب	عنيٍف	ي�سككه	يف	ُهــويته:	

»وبـــداأ	بـــدٌر يحـــ�ّس اأن �ضلوَك زمالئـــه يف العمل 

اجتـــه اإىل نـــوع من احلذر والتحفـــظ على ُرغم 

ــه فرن�ضيٌة واأنه ل يحر�س  اأنهـــم يعرفـــون اأن اأمَّ

.	و�سوؤاُل	
(((

علـــى اإعـــالن انتمائـــه اإىل اأي ديـــن«

االنت�ساب	�سيدفعه	اإىل	زيارة	املغرب،	واإىل	اإعادة	

تركيب	موروثه	املزدوج	واإعادِة	تقييمه.

	 مـــوٌت	خمتلـــٌف	يفهمـــه	هـــذا	الوريـــُث	االإ�سكايلُّ ●●

)منـــري	بـــاالأ�سا�ص(	باأنـــه	حتـــوٌل	يف	الُهـويـــة،	اأو	

اأنـــه	يعنـــي	هويـــًة	يف	حتـــوٍل	متـــوا�سل،	 	 االأ�سحُّ

فالُهـويـــُة	ال	ينبغي	لها	اأن	تكـــون	جامدة،	منغلقة	

على	ذاتها:	»..	نيت�سه	يهم�ص	باأن	ذلك	يق�سي	اأن 

نـــرتك للكينونة اأن تكـــون؛	...؛	واجلوهُر لي�س 

ثابتـــا، مكتمال، ولي�س معطـــى دفعة واحدة، بل 

	.
(((

والتحـــول..« الـــ�ضريورة  اإىل  مـــ�ضدوٌد  هـــو 

وذلك	الأن	الُهــويَة	ال	ميكن	اأن	تتحول،	مع	الزمن،	

اإال	اإىل	طبقـــاٍت	من	االأنوات:	»...	تراكُم الأنوات 

داخلي:	فاأنا	هو	منرٌي الطفُل ثم املراهُق احلامُل 

باأوربـــا،	واأي�سا	اأنا	هو	منرٌي الـــذي اأم�ضى اأكرَث 

مـــن اأربعني �ضنة يف جمتمـــع له تاريٌخ متلف، 

وامتـــالأ ذهُنه باأفكاِر الأزمنـــة احلديثة، وعاين 

التحـــولت املت�ضارعة واهتـــزاَز القيم على اأر�س 

الواقع، وذاق مرارَة اخليبة وهي ت�ضتوطن، على 

.	ومعنى	ذلك	اأن	
(((

غفلٍة، مناطـــَق من نف�ضه..«

	هنا	يقدم	تـــ�سوًرا	عن	االإن�سان	 	الُهـــَوِويَّ املحكيَّ

)))	املرجع	نف�سه،	�ص	197198.

)))	املرجع	نف�سه،	�ص157.

)))	املرجع	نف�سه،	�ص236.

)))	املرجع	نف�سه،	�ص	�ص24 25.

 ،
(((

باعتبـــاره	»طبقاٍت	مـــن	الُهـويـــات	املتتابعة«

فالُهــويُة	تتميز	بالتعـــدد	والرتاكِب،	وتتاأ�س�ص	يف	

�سكل	طبقـــاٍت	من	احليوات	ال�سابقة،	مبا	يجعلنا	

اأمـــام	ُهــويٍة	فرديٍة،	منفتحـــٍة	ومتحولٍة،	متعددٍة	

ــَبـــــٍة:	»كان	هذا	طموحي	اأيـــ�سا:	اأن	اأنعتَق  ومركَّ

مـــن �ضياج ُهــويٍة موروثٍة منغلقٍة، لأرتاَد رحاَب 

	.
(((

ُهــويٍة م�ضرعٍة على قاراِت الدنيا..«

غـــم	من	هذا	االإميـــان	باأن	 ومع	ذلـــك،	وعلى	الرُّ ●●

الُهــويَة	هي	دوما	يف	حتوٍل	و�سريورة،	فاإن	الواقَع	

اأن	هنـــاك	�سيئا	حمدًدا	ثابتا،	ظلت	الذاُت	تدافع	

عنـــه،	وتـــرر	اأ�سباَب	االنتـــ�ساب	اإليـــه،	من	اأجل	

اأن	جتـــَد	َمـخرجـــا	لالأزمـــة	التـــي	كان	موروُثـهـــا	

	من	اأ�سباِبها	االأ�سا�ص،	ومن	هنا	ف�سلنا	 االإ�سكايلُّ

	 �سيغـــَة	ال�سفـــِة	امل�سبهـــة	)الوريـــث(،	التي	تدلُّ

على	الثبوت،	ف�سلناهـــا	على	�سيغة	ا�سم	الفاعل	

)الوارث(:	ففي	�سبابه،	اختـــار	منرٌي	اأن	ينت�سَب	

	بـــه،	واأن	ين�سى	اأو	 اإىل	بلـــد	االأنـــوار،	واأن	ي�ستقـــرَّ

؛	وبعد	تقاعده	وتقدم	ال�سن	 يتنا�سى	بلَده	االأ�سليَّ

بـــه،	�سيقرر	يف	النهايـــة	اأن	يختَر	فكَر	االأنوار	يف	

	مـــن	دون	اأن	يتخلى	متاما	عن	بلد	 وطنـــه	االأ�سليرِّ

االأنوار..	ما	يعني	اأن	موروثا	معينا	)فكر	االأنوار(	

يظـــل	الـــ�سيَء	الثابـــَت	الـــذي	من	خاللـــه	حتدد	

	 الـــذاُت	ُهــويَتــهـــا	ون�سَبهـــا،	واال�سُم	ال�سخـــ�سيُّ

	 ،	يف	�سورتيه:	منري/	بدر،	يدلُّ للوريِث	االإ�سكايلرِّ

على	هذا	ال�سيِء	الثابـــِت	يف	الُهــويِة	ال�سخ�سية:	

االنتـــ�ساُب	اإىل	فكر	االأنوار:	»هنـــاك	اإذن	جوهٌر	

	ال�سرَي	الأ�سَل	 	اأن	اأ�ستجليـــه	واأغذُّ يحددين،	وعليَّ

((( Laurent demanze, Encres orphelins, Pierre Bergougnioux, G -
rard Macé, Pierre Michon; Paris, Editions José Corti, 2008, 
p 59, p59.

)))	املرجع	نف�سه،	�ص201.
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اإليه	واأعانَقــــه	لتكتمَل	الذاُت	وت�سبـــَح	على	بينٍة	

من	رغباتهـــا	واأهدافهـــا	يف	احليـــاة...	اهتديُت	

مبا	�سطـــره	نيتـــ�سه	يف	كتاباتـــه..	وجـــدُت	عنده	

	املطلَق	للحياة	التـــي	يعترها	َمعينا	 ذلك	احلـــبَّ

لالإحـــ�سا�ص	ورف�ِص	وطـــاأِة	املوروثـــاِت	املحنطة.	

اأت�ساءل	مع	نف�سي:	اأال	يعود	�سغفي	بع�سر	االأنوار	

	الـــذي	واكب	والدَتـه	 اإىل	ذلـــك	ال�سياق	احلرياتيرِّ

ــاَبه	اإىل	ر�سد	احلياة	واإبراز	 واألهَم	فال�سفَته	وُكــتَّ

	.)(t(	�ص	)نف�سه،	القيم..؟«	سريورة�

3. خ�شائ�ص »رواية االأنا«:

	رواية	 	خ�سائ�صِ وختاًمـــا	ميكن	اأن	نختزَل	اأهمَّ

االأنا	عند	حممد	برادة	فيما	ياأتي:

روايـــُة	االأنـــا	تعني	اأن	نكتـــَب	عن	تلـــك	املحطاِت	 ●●

املاأزومِة	من	حياتنا،	تلك	املحطاِت	التي	ت�ستدعي	

موتـــا	خمتلفـــا،	والدًة	ثانيـــة:	روايُة	االأنـــا	هي	اأن	

	تعبـــري	الرواية،	»كيـــف	نكتُب	 نعـــرَف،	على	حـــدرِّ

ونحن	ن�ستحـــ�سُر	املوَت	اأفقــــًا	لنـــا	ونتحدُث	عن	

حبوٍط	وف�سٍل	وماأ�ساة؟..«.

روايـــُة	االأنا	تعني	اأن	نكتَب	عـــن	وعٍي	باأن	الع�سَر	 ●●

الراهـــَن	مل	يعـــد	متاأكًدا	جـــًدا	من	هـــذا	التقدم	

»نحو	االأمام«،	فاالأ�س�ُص	التي	ي�ستند	اإليها	خطاُب	

التقدم	قد	اأ�سابها	االإفال�ُص	واالنهيار؛	ومن	هنا	

ى	بع�سر	القلق	وال�سك؛	 �سار	من	االأن�سِب	اأن	ُيـ�سمَّ

�سًة	لالأب	 ومن	هنا	اأيـــ�سا	�سارت	روايُة	االأنا	مكرَّ

ال�سلطـــَة،	 ـــــُل	 ُيــمـثرِّ فـــاالأُب	 االأبويـــة:	 وللرمزيـــة	

واملعرفـــَة	التاريخيـــَة	واالجتماعيـــة،	واالأُب	هـــو	

ــُل	اخلطاَب،	ويبـــدو	كاأن	اخلطاَب	مل	 الـــذي	ُيــمـثرِّ

يعد	قائما	وال	م�سموعا	ب�سبب	ف�سِل	القيم	واملُـُثــِل	

واالعتقـــادات،	اأو	رمبـــا	ب�سبب	وجود	مـــا	ي�سميه	

 يف 
(((

دومينيـــك	فيار	بـــتلك	»القطعـــِة	املفقودة«

ث	ابَنــه	 خطـــاِب	االأب:	فاالأُب	منرٌي	مل	يكـــن	ُيحدرِّ

وزوجَتـــــه	عن	اأ�سولـــه،	ومل	يبـــادر	اإىل	دعوتهما	

	واحٍد	منهما	 	اإىل	اأن	قام	كلُّ لزيـــارة	بلده	االأ�سليرِّ

ٌب	 بذلك	مببـــادرٍة	�سخ�سيٍة..؛	هنـــاك	�سيٌء	مغيَّ

	يف	خطاب	االأِب	يوؤدي	
(((

ومفقوٌد؛	هناك	�سمـــٌت

اإىل	انقطاع	اخليِط	الرابـــِط	بني	االأبناء	واالآباء،	

وي�ستدعي	ذلك	�سوَء	الفهم	والقلق	وال�سك..؛	يف	

خطاِب	االأب،	يبدو	كاأن	هناك،	يف	كل	مرٍة،	جتربًة	

	االرتباط)االنف�سال	 كبريًة	يف	االنف�ساِل	وفـــكرِّ

عن	دبدو	يف	مرحلة	ال�سباب	بعد	اختيار	باري�ص؛	

االنفـــ�سال	عن	دبدو	يف	مرحلـــة	ال�سيخوخة	بعد	

اختيار	الدار	البي�ساء	/	باري�ص(.

�سًة	للوجوه	 ومع	ذلك،	فاأن	تكون	روايـــُة	االأنا	مكرَّ ●●

العائليـــة،	واالأبوية	باالأ�سا�ص،	واأن	تعود	اإىل	طرح	

م�ساألـــِة	الُهــويـــِة	واالأ�سِل	واالنتـــ�ساب،	فاإن	ذلك	

ال	يعنـــي	تراجعـــا	اأو	ارتـــداًدا	عـــن	االختيـــارات	

ال�سابقـــة:	»اأنـــا	االآن،	اأكرث	مـــن	اأي	وقت	م�سى،	

	ملحاربة	الدعـــوة	اإىل	االرتداد	اإىل	ما	هو	 م�ستعـــدٌّ

مظلم	يف	املـــا�سي.	واإذا	كنت	اأفكر	با�ستمراٍر	يف	

م�سقط	راأ�سي	بعد	تقاعـــدي	واأتطلع	اإىل	العودة،	

فالأنني	اأبحث	عن	ب�سيـــ�ص	اأمل..	اأقاوم	الياأ�َص	

كـــي	ال	اأغدو	حيـــا/	ميتـــا	يف	ظل	هـــذا	الكابو�ص	

.	وبهذا	املعنى،	فـــاإذا	كانت	الوجوُه	
(((

املقيـــم..«

((( Dominique Viart: «Le silence des pères au principe du récit 
de filiation», p103.

((( Ibid, p103.
)))	املرجع	نف�سه،	�ص205-204.
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العائليـــُة	االأبويُة	ت�ستحوذ	على	روايِة	االأنا،	فذلك	

الأن	الكتابـــَة	يف	العمـــق	هـــي	نـــوٌع	مـــن	التغريـــب	

)))Défamiliarisation،	اأي	اأنهـــا	هي	هذا	العبوُر	

	لكل	اخلطاباِت	واملعتقـــداِت	واملوروثاِت	 النقـــديُّ

الفرديِة	واجلماعيِة	امل�سرتكة،	هي	هذا	االإن�ساُت	

اإىل	ذلـــك	ال�سيِء	غرِي	امل�سموع،	اإىل	تلك	القطعِة	

ــبـــِة،	اإىل	تلك	الغرابـــِة	املقلقِة	 املفقـــودِة	اأو	املَغــيَّ

َث	عنهـــا	فرويـــد:	اأن	نكتـــَب	يعني	اأن	 التـــي	حتـــدَّ

	واملاألوِف	من	اأجل	اأن	ُنــوَلــَد	 ننفـــ�سَل	عن	العائليرِّ

من	جديٍد،	من	اأجـــل	اأن	ننطلَق	من	جديٍد،	ذلك	

،	تريد	اأن	 الأن	الكتابَة،	يف	اأق�سى	عنفها	التحليليرِّ

تواجَه	املوَت	واأن	تكوَن	ُقــوًة	للفرح	واحلياة.

بيبليوغرافيا:

مارت	روبري،	روايـــة	االأ�سول	واأ�سول	الرواية،	ترجمة:	 ●●
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