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يتناوؿ هذا البحث قراءة لتجربػة نجيػا الاليالنػي فػي التابػة القصػة ا سػالمية .المػا
دونها في تجربته ،محاوال اسػتالنا عالقػة الػذات بالمو ػوع ومحاولػة فػي تيريػؼ الػذات مػف
خػػالؿ الػػنص القصصػػي الػػذ التبػػه ،وقػػد قمنػػا بمناقشػػة مػػد اقتػراا هػػذا الػػنص مػػف جػػنس
الس ػػيرة الذاتي ػػة عو ابتي ػػاد عن ػػه ،ف ػػي مقارب ػػة تالش ػػؼ ع ػػف ال ػػذات الس ػػيرية لنجي ػػا الاليالن ػػي

وتالشؼ عف تصور الذاتي لنتاجه األدبي.

مقاربة في توصيف النص

البحث

إف انتماء النص (ع نص عدبي) إلى جنس مييف له

وابط وقواعد ،إنمػا يحتػاج

إلى ميطيات تقربه عو تبيد عف هذا الجنس ،فيمالف النظر إلػى االرتبػاط مػف خػالؿ إميػاف
النظر فػي قواعػد الجػنس األدبػي ومػف ضػـ عػرض قواعػد الػنص األدبػي ع يػه ،والحػديث عػف

ارتباط الػنص األدبػي بجػنس السػيرة الذاتيػة يحػتـ ع ينػا ميرفػة حػدود هػذا الجػنس ومقوماتػه،
فالسػػيرة الذاتي ػػة تي ػػرؼ ع ػػى عنه ػػا رس ػػيرة إنس ػػاف يس ػػطرها بن س ػػهر( ،)1وه ػػذا عيس ػػر التيري ػػات

وعبيدها عف التيقيد ،إذ ال يضير هذا التيريػؼ ييػر بيػاف حيػاة إنسػاف ع إنسػاف وحياتػه عيمػا
الانت م ردات هذ الحياة ،ويشترط التيريؼ عف تالوف هػذ الحيػاة مالتوبػة مػف صػاحبها ،وال
يشػػير هػػذا التيريػػؼ مػػا إف الانػػت السػػيرة التػػي يم يهػػا صػػاحبها ع ػػى خػػر تػػدخؿ

ػػمف هػػذا

التيريؼ عو ال ،وع ى الريـ مف عننا لـ نشػهد هػذا الشػالؿ فػي عدبنػا اليربػي الحػديث ،إال انػه
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شػػالؿ ميػػروؼ وميمػػوؿ بػػه فػػي األدا ال ربػػي ،عنػػدما يػػزود صػػاحا السػػيرة الاتبػػا مػػا بالػػؿ
الوضائؽ والمي ومات لالتابة سيرته.

واف هذا التيريؼ يدخؿ بسبا عموميته عشالاال عػدة مػف التيبيػر وم ػردات متنوعػة

وطرائؽ في اليرض والتح يؿ ل وضائؽ وم ردات الحيػاة .ولالػف التيريػؼ الػذ اعتمػد (في يػا
لوج ػػوف) عالض ػػر ت ص ػػيال إذ ييط ػػي ح ػػدا وا ػػحا ومميػ ػ از ل ػػف الس ػػيرة الذاتي ػػة ع ػػف يي ػػر م ػػف
ال نوف ،فالسيرة الذاتية عبارة عف رحالػي اسػتياد نضػر يقػوـ بػه شػخص واقيػي عػف وجػود

الخػػاص ،وذلػػؾ عنػػدما يرالػػز ع ػػى حياتػػه ال رديػػة وع ػػى ت ػ ري شخصػػيتهر( ،)0وقػػد الػػاف هػػذا
التيريػػؼ ل سػػيرة الذاتيػػة مييػػا ار عساس ػيا لبيػػاف مػػد انتمػػاء نػػص عدبػػي مػػا إلػػى جػػنس السػػيرة

الذاتيػػة ،فهػػو يدالػػد ع ػػى مقومػػات البػػد مػػف ح ػػورها الػػي يػػدخؿ الػػنص فػػي جنسػػه جػػنس

السيرة الذاتية ،فهو يدالد ع ى مقومات البػد مػف ح ػورها الػي يػدخؿ لػنص فػي جنسػه مضػؿ
 :الالتابة النضرية ،التراليز ع ى الوجود الذاتي الخاص ،وتيميؽ فالرة األنػا المت ػردة وهػي مػ
ذلؾ ال تبتيد الضي ار عف ميطيات الحقيقة التاريخية التي ي تزـ بها الاتا السيرة عماـ قارئه.

لقػػد سػػادت ع ػػى م ػػموف السػػيرة الذاتيػػة فالػرة رتيريػػة الػػذات والشػ ها عمػػاـ المت قػػير

والسيما في األدا ال ربي مابيد ميطيات بحوث فرويػد وعػدت السػيرة الذاتيػة عف ػؿ وسػي ة

لتيريػػة الػػذات والحػػديث عػػف دواخ هػػا ،واف ت ػػمنت مػػا يتنػػافى م ػ قػػيـ البنيػػة االجتماعيػػة
والديني ػػة ،وس ػػار ع ػػى ه ػػذا ال ه ػػـ الت ػػاا ع ػػرا التبػ ػوا س ػػيرهـ الذاتي ػػة م ػػف دوف م ارع ػػاة لق ػػيـ

المجتم الذ يالتبوف له ،بحجػة عف تجػاوز الالشػؼ عػف خ جػات الػن س وعخطائهػا ومواق هػا
المحرجة يخرج خارج النص عف الحقيقة التاريخية التػي هػي عمػاد الػنص السػير  ،فشػهدت
السػػاحة األدبيػػة نصوصػا تيام ػػت مػ الحقيقػػة التاريخيػػة والصػػدؽ الػػذاتي ع ػػى نحػػو م صػػؿ
ودقيؽ منها رالخبز الحافير لمحمػد شػالر الػذ التػزـ البػوح والالشػؼ ييػر المقيػد ب يػة قيمػة

اجتماعيػػة عو دينيػػة ،واف الػػاف هػػذا ال ػ عر لػػه مػػا يقاطيػػه ،إذ تػػر يمنػػى الييػػد إف من ػ نشػػر
سيرة محمد شالر في الب داف اليربية ييبر عف القم وعف مستو الذائقة التػي تحػارا الػؿ

نػػص وتصػػادر حريػػة الالاتػػا فػػي اختيػػار مػػا يالتػػا .3وع ػػى الػػريـ مػػف عف رالسػػيرة الذاتيػػة
تتط ا مف صاحبها الشجاعة التػي تجي ػه قػاد ار ع ػى الحػديث عػف األمػور الحساسػة حياتػه

مضػػؿ المسػػائؿ المتي قػػة بحياتػػه الياط يػػة عو السياسػػيةر
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متط بػػات التابػػة الػػنص السػػير ذاتػػي ،وليػػؿ مػػا يخ ػػؼ هػػذا الشػػرط هػػو ال ايػػة التػػي ييتمػػدها
الاتا السيرة الذاتية في التابته لسيرته الذاتية .ومف ضـ يمالف تقويـ سػيرته ع ػى وفػؽ ميػايير
ميتمدة هػي التػي تشػالؿ ح قػة الوصػؿ بػيف الالاتػا والقػارق ،لػذا فقػد عر إبػراهيـ عبػد الػدايـ

انه ريحسف عف يالشؼ المترجـ لن سه قبؿ الؿ ذلؾ عف يايته ،فهي التػي تحػدد عمامػه ميػالـ

طريقه ،وترشد إلى ما يجػا عف يسػقط ويهمػؿ ،ومػا يجػا عف يضبػت و يختػارر( .)5ومػف هنػا
فإف النظر إلى نػص نجيػا الاليالنػي يحػدد لنػا يايػة الالاتػا مػف تػدويف هػذ التجربػة ،ومػف
ضـ سػنقوـ بتقويمهػا مػ م ارعػاة ال ايػة التػي حػددها حتػى نػت هـ لػـ سػ ط ال ػوء ع ػى مسػائؿ
وعهمػػؿ عخػػر  ،فهػػو يحػػدد تجربتػػه بقولػػه  :رتجربتػػي الذاتيػػة فػػي القصػػة ا سػػالميةر وبػػاليودة
إلػػى تيريػػؼ لوجػػوف نػػر عف تيمػػيـ م ػػموف السػػيرة بػ ػ (التراليػػز ع ػػى حياتػػه ال رديػػة وع ػػى

ت ري شخصيته) يسوغ لالؿ الاتا سيرة عف يتناوؿ جانبا مف هذ الحيػاة ضقافيػا عو سياسػيا عو
اجتماعيػػا عو دينيػػا ،مػػف دوف إف يخػػرج الػػنص عػػف جػػنس السػػيرة الذاتيػػة .إف هنػػاؾ مدشػرات
عدة تنحاز بػ (تجربتي الذاتية) لنجيا الاليالني إلى جنس السػيرة الذاتيػة ،وسػنتال ـ عػف هػذ

المدشرات لنر مد اقتراا النص مف شالؿ وجنس السيرة الذاتية.
أ .العنوان

إف عن ػواف الػػنص قػػد اختػػزؿ الم ػػموف فػػي المػػتف الحالػػائي وقػػد نسػػا الاليالنػػي هػػذا

النص إلى ن سػه وعػرؼ القػارق بػ ف مػا سػيالتبه هػو رتجربتػه الذاتيػةر الخاصػة بػه وذلػؾ مػف
خالؿ استخداـ

ػمير المػتال ـ الػذ يحيػؿ نسػبة الػنص إلػى الاتػا هػو االسػـ المػدوف ع ػى

ي ػػالؼ الالتػ ػاا ،ولي ػػؿ خصوص ػػية ه ػػذ التجرب ػػة وت رده ػػا ه ػػو م ػػا س ػػوغ لنجي ػػا الاليالن ػػي
الحػػديث عنهػػا ،وقػػد حػػدد تجربتػػه هػػذ فػػي مسػػاحة محػػددة عػػرؼ بهػػا نجيػػا الاليالنػػي وهػػي
رالقصػػة ا سػػالميةر التػػي الانػػت عالمػػة ممي ػزة فػػي نتػػاج نجيػػا الاليالنػػي القصصػػي ،وقػػد
اشػ ػػت ؿ هػ ػػذا الين ػ ػواف لي طػ ػػي مسػ ػػاحة واسػ ػػية مػ ػػف هػ ػػذا النتػ ػػاج م ػ ػ م ارعػ ػػاة خصوصػ ػػية

(ا سالمية) في عدبه.

راف اختيار الينواف ليس ترفا تزيينيػا بػؿ تيبيػ ار عػف اسػتراتيجيه التابػة ،البػد اف يالػوف

لهػػا موقػ فػػي ع اسػػتراتيجيه قػراءة الحقػػةر

()6

وعنػػد المقارنػػة بػػيف الينػواف وم ػػموف الػػنص

الػػذ التبػػه الاليالنػػي يتبػػيف لنػػا مػػد التطػػابؽ النصػػي مػػا بػػيف الخػػارج والػػداخؿ رإذا صػ اف
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التجربػػة فيػػؿ ذاتػػي فػػإف عوؿ البػػدايات ل تجػػارا ع ػػادة تنط ػػؽ مػػف التق يػػد ع ػػى الػػريـ م ػػف
ت اوت حجـ ذلؾ التق يد ومدا  ،لالف التجربة الذاتية ترفػدها مػوارد مخت ػة ،بي ػها ينبػ مػف

تجػػارا عخػػر عو لػػد ا خ ػريفر( ،)7فػػنالحظ انػػه اسػػتخدـ جػػزءان مػػف الين ػواف فػػي عالضػػر مػػف
مو ػ لتبػػيف مػػد اليالقػػة واالرتبػػاط الػػذ يشػػير إليػػه الينػواف ،وفػػي مو ػ

خػػر يتحػػدث

الاليالنػػي عػػف المسػػاحة التػػي اشػػت ت ع يهػػا تجربتػػه الذاتيػػة فيقػػوؿ مبينػػا الجػػزء الضػػاني مػػف
الين ػواف :رلػػـ عتػػبف ق ػػية القصػػة ا سػػالمية إال ع ػػى م ارحػػؿ وبالتػػدري  ،ألف هػػذ الق ػػية
تحتاج إلػى ميرفػة ب ػف القصػة وتاريخهػا ومدارسػها والػذلؾ بمػا التػا عػف التػراث القصصػي
فػػي اليربيػػة وفػػي التػػاري ا سػػالمي األدبػػير( .)8ولػػـ تترالػػز ا شػػارة إلػػى م ػػوظ الينػواف فػػي

داخؿ النص فقط ،وانمػا الػاف ل مسػاحة التػي خصصػها الاليالنػي فػي نصػه السػير ح ػور
البيػ ػػر ووا ػ ػ  ،حتػ ػػى اسػ ػػتطاعت سػ ػػبر عي ػ ػوار التجربػ ػػة القصصػ ػػية ا سػ ػػالمية ،إذ توقػ ػػؼ
الاليالني عند م هومه الخاص ومبررات اعتماد عشالاال فنية خاصة به فيمػا يتي ػؽ بالقصػة
ا سالمية.

لقد التزـ الاليالني بػالينواف الػذ سػطر ع ػى يػالؼ سػيرته الذاتيػة ،ف ػـ يخػرج بييػدا

عف الحديث عف التجربة الذاتيػة لشػخص اسػمه نجيػا الاليالنػي ،ولػـ يبتيػد عػف الم ػموف
الذ وعد به وهو بياف مديات هذ التجربة وتماهيها في القصة ا سالمية.
ب .اسم العمم واشكالية التطابق
ال يخ ػػو نػػص مػػف وجػػود الاتػػا لػػه يػػدوف اسػػمه ع ػػى ص ػ حة ال ػػالؼ بو ػػوح عو
بش ػػالؿ مس ػػتيار ف ػػي ح ػػاالت ميين ػػة ،االاف الس ػػيرة الذاتي ػػة ت ت ػػرض وج ػػود معو هال ػػذا ي ه ػػـ
القػػارقم شػػخص مدلػػؼ مػػدوف اسػػمه ع ػػى نحػػو يشػػير إلػػى نسػػبة هػػذا المقػػروء إليػػه حيػػث
رت ترض السيرة الذاتية (القصة التي تحالي حياة المدلؼ) اف يالوف هناؾ تطػابؽ االسػـ بػيف
المدلػػؼ (المػػا يػػدرج عػػف طريػػؽ اسػػمه فػػي ال ػػالؼ) وسػػارد الحالػػي ،والشخصػػية التػػي يػػتـ

الح ػػديث عنه ػػار) ،(9وي ػػر لوج ػػوف اف ه ػػذا التط ػػابؽ ف ػػي الس ػػيرة الذاتي ػػة يتحق ػػؽ ام ػػا بطريق ػػة
ػػمنية عو بطريقػػة ج يػػة وهاتػػاف الطريقتػػاف ال تػػدعاف مجػػاال ل شػػؾ فػػي اف المػػتف الحالػػائي
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هو لذات الاتبة واحػدة) .(12وسػنحاوؿ هنػا تطبيػؽ هػذ األشػالاؿ ع ػى نػص (تجربتػي الذاتيػة
في القصة ا سالمية).
.1

الشكل الضمني.

ويقصد به استيماؿ عناويف ال تترؾ ع شؾ حوؿ الوف

ػمير المػتال ـ يحيػؿ إلػى

اسـ المدلؼ) ،(11الما تشير المقاط األولية في المتف الحالػائي إلػى نسػبة هػذ التجربػة إلػى
ذات الاتبة هي المدوف اسمها ع ى ال الؼ ،يقوؿ في مط تجربته مبينػا دوافػ التابػة هػذ

التجربة رليػؿ هػذا ال هػـ هػو الػذ دفينػي إلػى االسػتجابة إلػى ط ػا مػف القػائميف ع ػى عمػر
المػػدتمر الػػدولي األوؿ ل ػػف ا سػػالمي الػػذ انيقػػد بمدينػػة (قسػػنطينة) الجزائريػػة فػػي عواخػػر

اليػػاـ الما ػػي ( )1992حينمػػا اقترح ػوا ع ػػي اف االتػػا فػػي مو ػػوع (تجربتػػي الذاتيػػة فػػي
القصة ا سالمية) ر) ،(10وهناؾ عمض ة الضيرة تمضؿ إشارات

منية إلى نسبة الػنص المحالػي

إلى اسـ الي ـ المدوف ع ى يالؼ التجربة مف ذلؾ اف النص فيه عػدد البيػر مػف ا شػارات

إلى نصوص روائية مي وـ عنها لذات الالاتا.
.2

الشكل الجمي.

لػػيس شػػرطا عف يتحقػػؽ التطػػابؽ فػػي الشػػال يف لييػػد الػػنص منتميػػا إلػػى جػػنس السػػيرة

الذاتية إنما يال ي رعف يتحقؽ التطابؽ ع ى األقؿ عػف طريػؽ إحػد هػاتيف الطػريقتيف ،وفػي
ال الا ما يتـ ذلؾ عف طريقهمػا ميػا فػي الوقػت ن سػهر) ،(13وع ػى الػريـ مػف وجػود

ػمير

المػػتال ـ الػػذ يقػػوـ بروايػػة السػػيرة وسػػردها ،إال انػػه لػػـ تػػتـ ا شػػارة إلػػى شخصػػية صػػاحا
السػيرة عو البطػؿ باسػػمه المتطػابؽ مػ اسػػـ الي ػـ ع ػػى ال ػالؼ وهػو رنجيػػا الاليالنػير ومػ

ذلؾ فقد وردت إشارة وا ػحة تدالػد هػذا التطػابؽ إذ الحػؽ راو السػيرة نصػا حواريػا بػالنص

المحالػػي ذالػػر فيػػه اسػػـ الي ػػـ ،وقػػد فصػػؿ الػػنص الح ػوار عػػف السػػيرة الذاتيػػة التػػي رواهػػا
الراو بمساحة مميزة ،الما و

نجيا الاليالني) ،وو

له عنػواف هػو (حػوار حػوؿ األدا ا سػالمي مػ الػدالتور

لػه هػامش يبػيف طبييػة هػذا الػنص يقػوؿ فيػه :رعجػر هػذا الحػوار

األديا الصح ي خ يؿ قنديؿ بجريدة الوحدة – عبو ظبي ر).(14
ج .مضمون التجربة
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اف السػػيرة الذاتيػػة هػػي ت ػ ري محصػػور بػػيف لحظػػة الػػوعي بالحيػػاة ولحظػػة الالتابػػة
الراهن ػػة الت ػػي يستش ػػير ص ػػاحا الس ػػيرة

ػػرورة الالتاب ػػة عنه ػػا ،انػ ػه تجمػ ػ م ارح ػػؿ الحي ػػاة

ا نسػػانية ل ػػرد مػػا ،فالسػػيرة الذاتيػػة تمػػر ع ػػى سػػنوات الط ولػػة والب ػػوغ وتنتهػػي عنػػد ال حظػػة
التػػي يتوقػػؼ فيهػػا صػػاحا السػػيرة عػػف التقػػدـ إلػػى األمػػاـ ،ويبػػدع إعػػادة النظػػر منػػذ البدايػػة
ليختار ويدوف ويتحدث وال تخ و سيرة ذاتية مف الحديث عف بػدايات هػذا ال ػرد ومػا صػاحبه
مف ظروؼ وعحداث متنوعة ،إننا عندما نقوؿ إف السيرة هي تػ ري حيػاة فػرد مػا فػإف السػيرة
ت خػػذ الػػؿ مػػا تحم ػػه هػػذ الحيػػاة ال رديػػة وعالقتهػػا م ػ ذاتهػػا عو ا خ ػريف عو األحػػداث ،م ػ

مالحظة عف السيرة الذاتية قد ت خذ طريقا له خصوصية ترتبط بال اية التػي مػف اج هػا يػدوف

صاحا السيرة سيرته الذاتية وهػذا مػا يجيػؿ م ػموف السػيرة الذاتيػة يقػوـ ع ػى مرتالػزات ال
تتخ ػػؼ عي ػػة س ػػيرة ذاتي ػػة ع ػػف الح ػػديث عنه ػػا ،مض ػػؿ الح ػػديث ع ػػف الط ول ػػة والبيئ ػػة الخاص ػػة
وسػػنوات الال ػػاح و الميانػػاة ال رديػػة واألحػػداث التػػي شػػال ت الػػوعي بحقػػائؽ األشػػياء .وهػػذ
الم ردات نجدها في السير الذاتية عيا الاف الهدؼ مف تدوينها دينيا عو سياسيا عو تاريخيا.

والسيرة التي يالتبها التاا لها خصوصية تالمف فػي الونهػا تجمػ بػيف تػ ري الحيػاة

وبيف التجارا التي تالابدها الذات الالاتبة ،وهذ التجػارا ت خػذ منحػى ت سػيريا ونقػديا ل ػذات
واألحػػداث والتػػاري ف ػػال عػػف الحػػديث عػػف اختصػػاص هػػذ الػػذات بتس ػ يط ال ػػوء ع ػػى

التجربػػة المت ػػردة فػػي األدا وا بػػداع والضقافػػة ،وقػػد وجػػدنا مضػػؿ هػػذ التجػػارا التػػي جميػػت
خصوصػػية الم ػػموف السػػير (تػ ري الحيػػاة الشخصػػية) وخصوصػػية التجربػػة ال رديػػة مضػػؿ
ما التبه عبػد الوهػاا البيػاتي فػي (تجربتػي الشػيرية) ،ونػزار قبػاني فػي (قصػتي مػ الشػير)
وال يتور في مقدمة ديوانه وصالح عبد الصبور في (حياتي في الشػير) وادونػيس فػي (هػا

عنت عيها الوقت) وييرهـ ،وليؿ ماالتبه نجيا الاليالني فػي (تجربتػي الذاتيػة) ينحػو المنحػى
ذات ػػه م ػػف حي ػػث الجمػ ػ ب ػػيف الح ػػديث ع ػػف الحي ػػاة الشخص ػػية والح ػػديث ع ػػف تجرب ػػة الالتاب ػػة

األدبيػػة وا بداعيػػة ،وتػػدخؿ مضػػؿ هػػذ التجػػارا تحػػت مسػػمى (الترجمػػة الذاتيػػة فػػي ا طػػار
ال الر ) التي ذالرها يحيى إبػراهيـ عبػد الػدايـ ،والتػي تينػى ربتصػوير اليػالـ ال الػر ل متػرجـ
لذاتػػه ،وت سػػير سػػمات هػػذا اليػػالـ وخصائصػػه ومقوماتػػه وهػػي تيالػػس مػػا عػػانو (الم الػػروف)

في سبيؿ تضقػي هـ الػذاتي وفػي سػبيؿ البحػث عػف عسػ وا ينقػؿ الػؿ مػنهـ عفالػار عػف طريقػه،
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واي ػػبهـ ص ػػور الطري ػػؽ الم ػػني ال ػػذ قطي ػػو لتضقي ػػؼ عن س ػػهـ حت ػػى تحق ػػؽ له ػػـ الصػ ػ ة
بالمجتم عف طريؽ إتاحة ال رصة ليقولوا ما عندهـر).(15

وسنحاوؿ عف نستج ي م ػموف السػيرة الذاتيػة لتجربػة الاليالنػي ع ػى وفػؽ مػا تقػدـ

مف تراليزها ع ى الحياة ال ردية وسػبؿ تالػويف الػذات ال رديػة وبيػاف الظػروؼ واألحػداث ذات
األضر في تالويف هذ الشخصية فػ رالسيرة تبحث عف الحقيقة فػي حيػاة إنسػاف ،وتالشػؼ عػف
مواهبه وعسرار عبقريته مف ظػروؼ حياتػه واألحػداث التػي واجههػا فػي محيطػه واألضػر الػذ
خ هر).(16
المكون البيتي
أ.
ّ
تحدث نجيا الاليالني عف البيئة التي نشػ فيهػا ،وع ػى الػريـ مػف

ػرورة ت ػمف

البيئة لمرح ة الط ولة إال اف الط ولة الانت مما سالت عنه وتجػاوز نجيػا الاليالنػي ،ولهػذ

الظ ػػاهرة س ػػبا تمض ػػؿ ف ػػي الميض ػػاؽ ال ػػذ عق ػػد الاليالن ػػي مػ ػ قارئ ػػه عن ػػدما ح ػػدد ل ػػه مس ػػار

التواصػػؿ فػػي رالتجربػػة الذاتيػػة فػػي القصػػة ا سػػالميةر ،ولهػػذ الظػػاهرة سػػبا خػػر هػػو عف
تن ػػاوؿ ه ػػذ المرح ػػة يحت ػػاج إل ػػى ميالج ػػة ن س ػػية واجتماعي ػػة عالض ػػر منه ػػا عدبي ػػة ،وق ػػد تن ػػاوؿ

الاليالني هذ المرح ة بقدر تي قها بالمالوف الضقافي وعضر في بناء الشخصية القصصية.

يحدد الاليالني مدض ار مهما الاف له دور في تيميؽ حسػه األدبػي وتمضػؿ فػي اليائ ػة

التي عاش في الن ها فقد الاف والد مصدر تضقي ه األوؿ مف خالؿ السير الشيبية التػي الػاف
يرويهػػا لػػه ،إذ يقػػوؿ :رعمػػا عبػػي ،فقػػد الػػاف يػػرو لػػي قصػػص السػػيرة الشػػيبية شػػي ار من مػػا،
والػػاف ذلػػؾ الشػػير س سػػا سػػهؿ ال هػػـ بػػيف الياميػػة وال صػػحىر) ،(17ولػػـ يالػػف والػػد مصػػدر
الروايػة وانمػا الػاف ي خػذ إلػى محافػؿ فنيػة عضػػرت فػي تالوينػه يقػوؿ عػف ذلػؾ :رالمػا الػاف عبػػي
حريصا ع ى عف ي خذني ميه إلى الح ؿ الذ يقاـ الؿ عػاـ فػي قريتنػا ،والػاف يحييػه شػاعر

الرباب ػػة المش ػػهور ف ػػي منطقتن ػػا ن ػػذاؾر) ،(18ويب ػػيف الاليالن ػػي عف عم ػػه ال ػػاف له ػػا تػ ػ ضير ممي ػػز
ومخت ؼ عف ييرها لما الانت تمتاز به مف مدهالت وضقافة وخبرة حياتية وامتداد نسبي مػف
والدها الذ الاف بدور يمت ؾ ضقافة وع ما وفقها رعما عمػي رحمهػا اهلل فقػد الػاف قصصػها مػف

نوع خر ،فقد الانت عالضر عهؿ البيت ضقافػة وع مػا ،وميرفػة بالحيػاة الحديضػة ،حيػث إف عباهػا
(ج ػػد ) يح ػػظ القػ ػراف والالضي ػػر م ػػف ال ق ػػه ويت ػػاجر ف ػػي األقط ػػاف ...الان ػػت عم ػػي ت ػػرو ل ػػي
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حالايات عف جػرائـ وقيػت فػي القريػة والقػر المجػاورة وتػذالر قصصػا عػف مالائػد النسػاء...
وه ػػي عوؿ م ػػف روت ل ػػي قص ػػة (ري ػػا وس ػػالينة)ر) .(19نالح ػػظ عف م ػػديات التػ ػ ضير الم ػػا يش ػػير

الاليالنػػي قػػد عخػػذت جانبػػا واحػػدا وهػػو دور الوالػػديف فػػي تيميػػؽ المػػدضر الضقػػافي ال ييػػر .وال
يرابة في ذلؾ ألف النص قد تياهد القارق ع ى البوح وا فصاح عػف م ػردات لهػا عالقػة ب ػ
(التجربة م القصة) فحسا.
المكون الديني
ب.
ّ
لقد الاف المسجد هو المالاف األوؿ الذ ينمي القيمة الدينية في داخؿ ن ػس نجيػا
الاليالنػػي ،وقػػد عوال عهميػػة لمػػا يينيػػه المسػػجد والمالػػوث فيػػه مػػف ميػاف فػػي الػػن س ا نسػػانية
خاصة عند الاتا ينتمي إلى منظومة المسجد والتربية الدينية المبالرة التػي امتػدت إلػى بقيػة
حياته يقوؿ  :روفي المسجد ونحف ص ار النا نستم إلى الدروس التػي يالبػا مػا تالػوف بيػد

صالة اليصر عو بيف الم را واليشاء وفي هػذ الػدروس م التػي تح ػؿ بػاألخالؽ ال ا ػ ة
م حالايات الضيرة عف الزهاد والصالحيف واألبطاؿ الذيف ي حوف في سبيؿ اهللر).(02
وق ػػد تنوع ػػت مص ػػادر التضقي ػػؼ ال ػػديني عن ػػد الاليالن ػػي ،ولي ػػؿ عوؿ م ػػا يرال ػػز ع ي ػػه

األديػػا ا سػػالمي هػػو مصػػدر الػػوحي األوؿ وهػػو الق ػراف الال ػريـ ،ولالػػف مػػا عضػػر فػػي ط ولػػة
الاليالنػػي لػػيس هػػو الميػػاني الدينيػػة فحسػػا وانمػػا القصػػص القرنػػي الػػذ طػػرا لػػه ال تػػى
نذاؾ يقوؿ  :رليؿ القصة القرنية الانػت مػف عوائػؿ القصػص التػي طربػت لهػا فػي ط ػولتي،

الانت جدتي تحاليها لي في األمسيات الجمي ة فوؽ سط منزلنا الري ير).(01
ج .المكون الثقافي واألدبي

لػػـ يالػػف الاليالنػػي بييػػدا عػػف النتػػاج األدبػػي المطب ػوع فػػي بدايػػة القػػرف اليش ػريف فقػػد
الاف عمامه نتاج عدبػي متنػوع منػه مػا صػدر عػف التػاا وعدبػاء عػرا ،ومنػه مػا الػاف مترجمػا
فق ػػد رليب ػػت دار اله ػػالؿ بترجماته ػػا ل قص ػػص الي ػػالمي دو ار مهم ػػا ف ػػي م ػػد الق ػػارق بالنم ػػاذج

القصصػػية لالبػػار التػػاا اليػػالـ ،خاصػػة فػػي فرنسػػا وبريطانيػػا وروسػػيار) ،(00لػػـ يالػػف النتػػاج
األدبػػي الػػذ اط ػ ع يػػه الاليالنػػي محػػددا بنػػوع عدبػػي ميػػيف عو بمجػػاؿ ضقػػافي خػػاص وانمػػا
الػاف متنوعػػا التنػوع الحيػػاة والمحػيط الػػذ ييػيش فيػػه ورهنػاؾ  -بػػدوف شػؾ  -احتمػػاؿ البيػػر
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فػػي عف يت ػ ضر الالاتػػا بػػالمحيط الػػذ ربػػط الص ػ ة بػػه مباش ػرة ،وقػػد يالػػوف هػػذا الت ػ ضير متيػػدد
الوجػػو في خػػذ شػػالؿ تاليػػؼ ،لالنػػه ي خػػذ عي ػػا شػػالؿ رد فيػػؿ ل ػػرفض عو ل تمػػرد ،وقػػد يصػػب

تراليبا لألفالار التي صادفها في هذا المحػيطر) .(03إف هػذا الالػـ مػف النتػاج األدبػي قػد عسػهـ
فػػي تالػػويف ريبػػة القػراءة وا طػػالع واليػػيش فػػي عػػالـ الضقافػػة ،وهػػو مػػا يمضػػؿ الت سػػيس األوؿ

لما بيد  ،فهو األساس مالونات الترجمة وم رداتها فيما بيد.
ويقػػوؿ الاليالنػػي :رل سػػينما عضػػر البيػػر فػػي فػػف القصػػة ،واليالػػس صػػحي  ،ولقػػد النػػت
ش وفا بالػذهاا إلػى دور السػينما لمػا فيػه مػف ا يػراء والجاذبيػة والمػدضرات اليديػدة التػي قػد

تت ػػوؽ الضيػ ار ع ػػى مجػػرد ق ػراءة قصػػة فػػي التػػاار) ،(04لقػػد الػػاف هػػذا المالػػوف ذا تػ ضير مػػزدوج
ع ى شخصية نجيا الاليالني .فت ضير األوؿ هو في ما يقدمه هػذا المالػوف مػف مػادة وضقافػة
وخبػرة عدبيػة تضػر ذهنػه وعق ػه ،والضػاني الػوف هػذا المالػوف قػد عسػهـ فػي انحيػاز عقػؿ وريبػة
الاليالني إلػى مػا ين ػ الػذات وييمػؽ ت سيسػها األدبػي ممػا يجيػؿ سػني حياتػه حاف ػة بالم يػد
والممتػ فػػي ف واحػد .ف ػػال عػػف ذلػػؾ فقػػد الػػاف لألدبػػاء الػػرواد األوائػػؿ ح ػػور وا ػ فػػي

عق ػه وفػػي تنميػة م التػػه القصصػية ،يػػذالر مػنهـ عبنػػاء جي ػه والجيػػؿ الػذ تػػال يقػوؿ  :رالػػاف
هنػػاؾ عػػدد البيػػر مػػف التػػاا القصػػة لػػه ت ػ ضير ع ػػي وع ػػى عبنػػاء جي ػػي ،ذالػػرت مػػنهـ بيػػض

الرواد عمضاؿ المن وطي وطه حسيف بؿ والموي حي،وهنػاؾ التػاا الجيػؿ الضػاني عمضػاؿ نجيػا
مح ػػوظ و بػػاالضير و محمػػد عبػػد الح ػػيـ ...وعبنػػاء الجيػػؿ الضالػػث اليوسػػؼ إدريػػس ومصػػط ى

محمود واحساف عبد القدوسر).(05

مبررات الكتابة
 .1الكتابة واكتشاف الذات

إف الالات ػػا يس ػػيى إل ػػى ب ػػوغ الالم ػػاؿ ف ػػي ش ػػقيف ،ش ػػؽ الالتاب ػػة ا بداعي ػػة ،والش ػػؽ

ا خػػر هػػو الحػػديث عػػف هػػذ الالتابػػة وتػػدويف تجربتػػه فيهػػا ،ويحػػس الالاتػػا هػػذ ال ػػرورة
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ت ػػرض ن س ػػها ع ػػى ذات ػػه الالاتب ػػة العتب ػػارات الضيػ ػرة .منه ػػا م ػػا يتي ػػؽ بالح ػػديث ع ػػف ال ػػذات
وخػػوض يمػػار تجربػػة التابيػػة جديػػدة .ومنهػػا مػػا يتي ػػؽ بالمو ػػوع الػػذ هػػو ا خػػر بالنسػػبة

لػػه ،إذا الانػػت التابػػة السػػيرة تترالػػز فػػي الحػػديث عػػف الػػذات ومتي قاتهػػا ،ومػػا حػػدث لهػػا ،فػػإف
(التجربػػة) تترالػػز فػػي الت اعػػؿ الحاصػػؿ بػػيف الػػذات والمو ػػوع ،فهػػي ال تنحػػاز إلػػى جهػػة
الػػذات السػػيرية وانمػػا هػػي عم يػػة دمػ وتمػػا و جت بػػيف الػػذات وتجربتهػػا فػػي الحيػػاة عو األدا عو
السياسة عو االجتماع عو عشياء عخر .
إف وراء الش ػ ؼ بالالتابػػة وتػػدويف التجربػػة عسػػبابا تترالػػز بالريبػػة فػػي الحػػديث عػػف

الػػذات عو االتشػػافها عو تح يػػؿ عفيالهػػا وسػػنحاوؿ هنػػا ذالػػر عهػػـ المبػػررات التػػي تػػدعو الالاتػػا
إلى الحػديث عػف التجربػة بشػالؿ عػاـ وت ػؾ المبػررات التػي تسػاند ريبػة نجيػا الاليالنػي فػي

الحديث عف تجربته الذاتية.

إف التجربة ت رض وجودهػا فػي الػذات الالاتبػة ل خػروج مػف اسػر الجسػد عو المنطػؽ
عحيانا فهي الائف خارج عف قوانيف المنطؽ ويير مقيػد وييػر مسػيطر ع يػه ،إال فػي م ارحػؿ
مت خرة عندما تصؿ التجربة حدا يقترا مػف الخػارج عالضػر ممػا يقتػرا مػف الػداخؿ المح ػف

الذ احت نها.

إف مما يالحظ ع ػى نصػوص السػيرة الذاتيػة عنهػا تالتػا فػي وقػت الحػؽ مػف والدة

التجربة ا بداعية ،فهي التي تبرر ل الاتا الحديث عنهػا وهػي التػي تمػد بمػادة حديضػه ،واذا
الانت النصوص تالتا في لحظة ان ياؿ واندماج م التجربػة .فػإف السػيرة الذاتيػة ال تنطبػؽ

ع يها قوانيف الالتابة ا بداعية ،فهي تمضؿ لحظة االتماؿ عو اقتراا منه وتالتػا حالمػا يالػوف
هنػػاؾ مبػػرر ل التابػػة حيػػث يالػػوف هنػػاؾ مػػا يسػػتحؽ الحػػديث عوال ،ووجػػود مػػا يمالػػف التحػػدث

عنه مف عفياؿ عو س واليات عو عفالار يػود الالاتػا الحػديث عنهػا .فهػي تجمػ مػا بػيف وجػود
مست زمات عولية في توفر المادة المحالية وما بيف هذ المادة ضانيا.

اف الاتا السيرة الذاتية يييد ترتيا حياته عندما يػدونها بػؿ انػه ينظػر إليهػا وال نهػا

مقتنيات حياة موي ة فػي القػدـ تػوحي بجمػاؿ الحيػاة وعبقهػا السػالؼ ،ومػف هنػا فػإف اسػتقداـ
الما ي إلى الزمف الحا ر هو خروج مف عالـ قد

ػاقت فيػه التجربػة وانحسػرت وتوشػؾ

اف تنػػدضر ،فالالاتػػا ييػػاود النظػػر إليهػػا مخافػػة اند ارسػػها إضػػر التجػػارا الالحقػػة التػػي ت ػراالـ
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فوقها ،فهو يميف النظػر فيهػا ويسػتقدمها إلػى وعيػه الحا ػر ضػـ يييػدها إلػى متحػؼ الػذاالرة
في ريبة مشبوبة عادتها مرة عخر في نظرة جديدة وفاحصػة وهػذا ع ػى المسػتو ال ػرد

مف لتقػويـ التجربػة ،إمػا ع ػى مسػتو التقػويـ المو ػوعي مػف ا خػريف فػإف عػرض التجربػة
ل قراء ريمن المبدع إحساسا ب ف تجربته هي قيد التقويـ والرصد والمالحقةر).(06
إف بقاء منت النص خارج نصه ال يمالف استمرار  ،واف القناع الذ يتقن فيػه مػف
خالؿ شخوصه القصصية البػد عف ينػزاح ،ف ػيس فػي مقػدور الاتػا الػنص البقػاء طػويال فػي
حالػة ييػػاا عػػف القػػارق ،وبمػػا انػػه ييػػر قػػادر ع ػػى عف يػػر المت قػػي وجهػػه الحقيقػػي وعفالػػار

ومػػا يريػػد ،فػػإف فال ػرة الظهػػور ع ػػى مسػػرح ا حػػداث ي ػػرض وجػػود ع يػػه ويالػػوف الالاتػػا /

الراو خارج النص م سػو ار ومسػت با لمقولػة (هػذا عنػا) باسػمي وفالػر وهػذا مػا عريػد  ..ف الػرة

الظهػػور بيػػد ال يػػاا تمضػػؿ مسػػحة المصػػباح التػػي تخػػرج المػػارد مػػف قمقمػػه ويػػر ا خ ػريف
ن سه بهيئته وصورته الحقيقية يير المزي ة.
 .2الكشف عن البعد القيمي لمتجربة

ع ػػى الػػريـ مػػف ابتيػػاد الجانػػا الػػديني بوص ػ ه موجهػػا لالتابػػة السػػيرة الذاتيػػة فػػي
مجمػػؿ نصػػوص السػػيرة الذاتيػػة التػػي التبػػت فػػي عدبنػػا اليربػػي الحػػديث ،إال اف هػػذا الجانػػا
الػػاف حا ػ ار بوص ػ ه منظومػػة فالريػػة ينط ػػؽ منهػػا الاتػػا السػػيرة الذاتيػػة عنػػد التػػاا التزم ػوا

القيمػة الدينيػة عساسػػا ينط قػوف منػه ومنهجػػا يهتػدوف بػػه ،و الػاف المبػرر الػػديني مرتالػ از مهمػػا
ت سسػػت ع يػػه السػػيرة الذاتيػػة فػػي عهػػدها القػػديـ ،وقػػد الػػاف الػػداف الػػديني وراء بػػدايات التابػػة
السيرة الذاتية في األدا ال ربػي وذلػؾ الرتباطهػا بوسػي ة وطقػس دينػي الػاف ومػا يػزاؿ سػائدا
عنػػد بيػػض الػػديانات واعنػػي بػػذلؾ (االعت ارفػػات) التػػي الانػػت تت ػػمف الش ػ ا وتيريػػة ل ػػذات

ومواجهػػة لهػػا مػػف اجػػؿ تطهيرهػػا وتزاليتهػػا ،وهػػذا مػػا ات ػ ع ػػى نحػػو الفػػت فػػي اعت ارفػػات
الق ػػديس اويس ػػطيف ،وق ػػد الان ػػت رس ػػير القديس ػػيف ت ه ػػـ مباشػ ػرة وبو ػػوح ف ػػي الي ػػالـ ا له ػػي

المقدس ،حيث يجد فيهػا الػؿ عنصػر ممضػؿ فػي السػيرة مينػا ر) ،(07ولػـ يالػف الجانػا الػديني
يائبا عف مجمؿ نصوص ال الس ة والم الريف ا سالمييف ،فالاف رالمنقذ مف ال الؿر ألبػي
حامػػد ال ازلػػي ،ورتيريػػؼ بػػابف خ ػػدوف ورح تػػه يربػػا وشػػرقا ر مضػػاليف ع ػػى الػػداف ا نسػػاني
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الذ انط ػؽ منػه عوال هػذا الجانػا ضػـ تجػاوز إلػى الحػديث عػف تجربػة إنسػانية مت ػردة ت تقػي
م الجانا الديني في الوف صاحبها ينط ؽ في رديته مف هذا الجانا ،وت تقي مػ الجانػا

ا نسػػاني فػػي تقػػويـ التجربػػة الراهنػػة والنظػػر إليهػػا مػػف منظػػور ا نسػػاف الم تػػزـ بقػػيـ الػػديف.
وليػؿ انػدماج هػػذيف الجػانبيف افػػرز لنػا نصوصػػا سػيرية قػدمت نمطػػا جديػدا مػػف هػذ الالتابػػة
حيث تجاوزت ما يتح ظ ع يه المس ـ مػف تيريػة الػذات وف ػحها بالالتابػة إلػى الحػديث عػف
مساحات جديدة مف التجربة ا نسانية تناولت تجربػة الػذات إنسػانيا وضقافيػا ودينيػا واجتماعيػا
وحتى سياسيا.

وبػػاليودة إلػػى نجيػػا الاليالنػػي الػػذ يمضػػؿ نمػػوذج الػػذات التػػي دمجػػت بػػيف هػػذيف

الج ػػانبيف نج ػػد يق ػػوؿ  :رإن ػػي ألدم ػػف بػ ػ ف رب ػػط التجرب ػػة بقيم ػػة ع ي ػػا الال ػػديف عو اليقي ػػدة عو

المبػ ػػادق يجي هػ ػػا  -إذا مػ ػػا اسػ ػػتقاـ طريقهػ ػػا وعضمػ ػػر ت اع هػ ػػا  -جػ ػػديرة باالسػ ػػتم اررية والنمػ ػػو
وال ائػػدةر) ،(08وقػػد الػػاف الاليالنػػي ييػػيش ص ػراعا بػػيف ذاتػػه الالاتبػػة الم تزمػػة وبػػيف عػػدـ ت هػػـ
جدو وامالانية التابة نص عدبي متميز مػف جهػة وم تػزـ قيمػة الػديف مػف جهػة عخػر  ،وهػذا

الموقػػؼ الم تػػزـ مػػف جانػػا الاليالنػػي عسػػهـ ع ػػى نحػػو البيػػر فػػي تهميشػػه واي ػػاؿ نصػػوص
عدبيػة إبداعيػػة مػػف عف ت خػػذ حظهػا فػػي التقػػويـ والػػدرس النقػد اليربػػي المياصػػر ،ومػ ذلػػؾ
فقد الاف لبيض نتاجه األدبي عضر بالغ في حس النقاد وقد ات

ذلؾ لمػا نػاؿ جػائزة الدولػة

ع ػػى روايتػػه (الطريػػؽ الطويػػؿ) عػػاـ  ،1955ومػػف ضػػـ نالػػت إعجػػاا النقػػاد فػػاختيرت

ػػمف

رضماني روايات لترجمتها إلى ا يطالية فػي إطػار مشػروع إطػار مشػروع التبػادؿ الضقػافي بػيف
مصػػر وايطاليػػا فػػي السػػتينات مػػف هػػذا القػػرفر) ،(09وقػػد عراد الاليالنػػي حػػؿ هػػذ ا شػػالالية
الم تي ة ع ى حد قوله في عدـ الموازنة بيف ال ف والػديف فهػو يػر اف رالخصػاـ الػذ نشػا

بػػيف الػػديف وال ػػف خصػػاـ خػػارج ع ػػى طبييتهمػػا السػػمحة وصػػدرهما الرحػػا ،ومهمػػا قيػػؿ فػػي
مضػػؿ هػػذا لخصػػاـ فانػػه ال يخػػرج عػػف الونػػه نتػػاج ظػػروؼ تاريخيػػة قاسػػية ،وعخطػػاء فرديػػة

وجماعية تشابالت مالبساتها المخت ةر(.)32

لقد عراد الاليالني الالشؼ عف ذات عدبية قػادرة ع ػى تحقيػؽ الموازنػة بػيف متط بػات
الالتابة ا بداعية وبيف الح اظ ع ى الهويػة وعػدـ اسػتالبها عمػاـ حريػة الالتابػة وا بػداع التػي
تسم ل مبدع ريادة الؿ مساحة مف دوف مراعاة موقػؼ البنيػة االجتماعيػة والضقافيػة مػف هػذ
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المساحات فهو ال ينظر إلى م موف النص األدبي مف زاوية سياسػية عو اجتماعيػة فيقومػه
بشػالؿ جيػد عو رد ء وفقػا لهػذ الرديػة بػؿ يػػر عف رالمهػـ عف تالػوف فػي إطػار ال ػف الجميػػؿ
المػػدضر وال تحػػرؾ الوجػػداف والمشػػاعر واليقػػوؿ إال فػػي االتجػػا الس ػ يـ الػػذ يبشػػر بػػه القػػرف

الالريـ وقيـ ا سالـ الخالدةر).(31
 .3الجمع بين الفائدة والمتعة.

يػػر الاليالنػػي اف تػػدويف التجربػػة ا بداعيػػة والحػػديث عنهػػا يحقػػؽ قػػد ار مػػف ال ائػػدة
والمت يػػة ل قػػارق عنػػدما يط ػ ع ػػى تجربػػة إنسػػاف يشػػترؾ ميػػه فػػي قواسػػـ الضي ػرة ولالنػػه عػػاش

فيهػػا ،خبرهػػا ع ػػى نحػػو مخت ػػؼ جػػدا ،فالالاتػػا يمػػارس دو ار قيمػػا عي ػػا عنػػدما يالشػػؼ عػػف
ا لي ػػات والوس ػػائؿ الت ػػي مارس ػػها ص ػػاحا التجرب ػػة وف ػػي مقاب ػػؿ ذل ػػؾ ف ػػإف عن ػػد الق ػػارق م ػػف

ال

وؿ والريبة الشيء الالضيػر فػي التيػرؼ وسػ وؾ مسػالؾ جديػدة لػـ يالػف لػه فيهػا عهػد عو

خبػرة وهالػػذا تتحػوؿ التابػػة السػػيرة الذاتيػة إلػػى عقػػد ي ػزـ الالاتػػا فيػػه ن سػه م ػػمنا إيػػا ا ذف
ل قارق ع قارق اف يط ػ ويالتشػؼ ميػه هػذ الرح ػة ومسػاحاتها انػه يػر رإف طػرح تجػارا

الالتػػاا مصػػدر ل ائػػدة والمتيػػة فػػي ن ػػس الوقػػت وهػػو عي ػػا توضيػػؽ ل ػػروابط وافسػػاح المجػػاؿ
لمزي ػػد مػ ػػف ال هػ ػػـ والت ػػاهـ إذ انػ ػػه يجيػ ػػا ع ػػى بيػ ػػض التسػ ػػادالت الت ػػي قػ ػػد يضيرهػ ػػا اليمػ ػػؿ

األدبػػير) ،(30وال تقتصػػر ال ائػػدة والمتيػػة ع ػػى القػػارق فحسػػا وانمػػا يمالػػف اف تالػػوف عػػادة
ل مبػػدع ن سػػه ،فالالاتػػا يسػػيى إلػػى التواصػػؿ م ػ المت قػػيف وقػػد يتحقػػؽ التواصػػؿ فػػي إطػػار
النص ا بداعي وقػد يتحقػؽ باألسػ وا المباشػر الػذ يسػتخدمه الالاتػا ميبػ ار فيػه عػف ذاتػه
والاش ػ ا عػػف هػػذ الػػذات لضخ ػريف ويت ػ ذلػػؾ فػػي نػػص السػػيرة الذاتيػػة الػػذ هػػو حػػديث
مباشر ال مجاز فيه وال تورية وما يسػوغ التابػة هػذ السػيرة هػو الحػديث عػف الػذات ،إذ تقػدـ

التجرب ػػة إ ػػاءة ميرفي ػػة لضخػ ػر ،ش ػػيار بوج ػػود ه ػػذ ال ػػذات والالش ػػؼ عم ػػا تمت ال ػػه م ػػف
مدهالت التيبير وا فصاح عف حياة الاتا هذ التجربة ،وقد امف الاليالني عالقػة تواصػ ية

م المت قي الانت سابقة لالتابة تجربته الذاتيػة ،وقػد تمض ػت بػذلؾ النتػاج القصصػي والشػير

الذ تيرؼ المت قػي مػف خاللػه ع ػى شخصػية نجيػا الاليالنػي .ومػف ضػـ فهػو يحػاوؿ باحضػا
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ع ػػف نقط ػػة تم ػػاس بين ػػه وب ػػيف الق ػػارق يتواص ػػؿ م ػػف خالله ػػا مي ػػه .وق ػػد الان ػػت ه ػػذ النقط ػػة
التواص ية فيما التبه مف سيرته الذاتية في النص الذ ندرسه.

إف السيرة الذاتية هي مرة ل داخؿ والشؼ ل مياناة التي خا تها الذات فػي رح تهػا

م ػ الالػػوف والحيػػاة لػػذا ف ػإف التجربػػة هػػي رميرفػػة مت نيػػة واختبػػار ،وهػػي تزيػػد الػػن س ينػػى،
وتالشؼ عمامها فاقا جديدة في فهـ النه الحياةر

)(33

وتالتسا التجربة ت ونهػا المسػتمر عنػدما

تالوف وجها لوجه م ما حولها ،وتدضر وتت ضر بما حولها لتنمػو وتالتمػؿ وتحقػؽ وجودهػا فػي
عػػالـ الالتابػػة وهػػذا مػػا ي ػ ار الاليالنػػي ف ػي فهمػػه ل تجربػػة إذ يػػر رعف التجربػػة تنمػػو وتشػػيا
وتتالػػوف حتػػى تالتػػا مقوماتهػػا الخاصػػة وتصػػب الائنػػا مت ػػردا متمي ػ از بػػريـ مػػا يشػػوبها مػػف

عناصر التشابه والت اد م ا خريفر

)(34

 .4قراءة النص

احت ػػت ق ػراءة الػػنص القصصػػي عنػػد نجيػػا الاليالنػػي مسػػاحه ممي ػزة والبي ػرة .حيػػث
واجه نصه ا بداعي واعادة النظر فيه وفي قراءة ضانيه،قراءة ناقػد وم سػر شػالاالت لحقػت

به .لقد عراد الاليالني التنظير لمنجز ا بداعي الذ عر ن سه متميػ از بػه .فهػو يمػارس دور
الناقػػد فػػي وسػػي ة ضانيػػة لمواجهػػة القػػارق وتيريػػؼ الػػذات المبدعػػة لػػه ،فقػػد يػػدف الالاتػػا إلػػى

رالنقػػد تحػػد ت مػػف بيػػض األفػػراد والجماعػػاتر ) ،(35وقػػد الػػاف النقػػد الػػذ مارسػػه الاليالنػػي
منصبا بشالؿ عساس ع ى نتاجه ا بداعي فهو ال يمت ػؾ عدوات النقػد بتمامهػا ليمارسػه ع ػى
نصػػه ا ب ػػداعي إم ػػا ليػػدـ قدرت ػػه ع ػػى االبتيػػاد ع ػػف ذات ػػه واالنحيػػاز له ػػا ،وام ػػا ألف م الت ػػه
ا بداعيػػة قػػد امتػػازت ع ػػى م التػػه النقديػػة التػػي ال تخػػرج عػػف الونهػػا وجهػػات نظػػر لق ػراءة
الػنص ا بػداعي واستح ػػار لحظػات التابتػػه وت سػير بمػػا يتوافػؽ مػ ال الػرة التػػي مػف اج هػػا

التػػا الػػنص ا بػػداعي .فالمبػػدع يالتػػا ويمػػارس النقػػد فػػي حػػدود

ػػيقة ال تتجػػاوز نتاجػػه

ا بداعي الذ ييد منهجا وطريقة يستحؽ عف يهتد به المبدعوف ا خروف مػف بيػد  .انػه
يمارس الت صيؿ لهذا المنجز الذ يريد ت اليػد واضبػات عحقيتػه وصػالحه ليحقػؽ يايػة عخػر

ييػػر التيبيػػر عػػف الػػذات وانمػػا لتي ػػيـ ا خ ػريف هػػذ الطريقػػة .إف مػػا يسػػوغ لالاتػػا التجربػػة
تدويف سيرته الذاتية هو إحاطتػه بت اصػيؿ هػذ التجربػة مػف جهػة وميرفتػه بت اصػيؿ الالتابػة
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عنها والي ية نق ها مف دائرة الذات المحت نة لها إلى دائرة ا خر  /القارق سواء عالػاف قارئػا
عاديا عـ الاف قارئا متخصصػا وهػو ذلػؾ القػارق الػذ لديػه إحاطػة وميرفػة دقيقػة بمتط بػات

الػػنص وامالانياتػػه والي يػػة تشػػال ه .وليػػؿ الاتػػا السػػيرة هػػو عالضػػر مػػف عحػػاط بػػاألمريف ،فهػػو
مبدع النص المت

ؿ في م اص ه ومتاب لتشظياته وهو في الوقت ذاتػه لػه مقػدرة ع ػى نقػد

الػػنص المنػػت فػػي مرح ػػة الحقػػة ت ػ تي بيػػد عم يػػة نقػػد الػػنص وتشػػالي ه فػػي وقػػت سػػابؽ م ػ
والدة التجربة ا بداعية ،ورمف ضػـ تصػب القػراءة إنجػا از لمينػى الػنص وت صػيال لوجػود حيػا
في ذاالرة القراء المتخصصيفر

)(36

إف الينواف الذ استهؿ بػه الاليالنػي الحػديث عػف جانػا

مػػف سػػيرته الذاتيػػة يػػوحي ع ػػى نحػػو الفػػت ل نظػػر بريبػػة الالاتػػا فػػي إعػػادة ق ػراءة نصوصػػه

ا بداعية وتوجيه القراء ل وصوؿ إلى نقطة تواصؿ وتماس بيف ما يريد المبػدع مػف يايػات

وعفالػػار ورد وبػػيف القػراء الػػذيف قػػد يحيػػدوا عػػف فهػػـ التجربػػة ا بداعيػػة عو قػػد ي همهػػا الق ػراء
ع ى يير الوجه الذ يريد في فهـ قاصر عف مديات التجربة التي عرادها منشئ النص.
إف تخصػػيص التجربػػة الذاتيػػة ب ػ (القصػػة ا سػػالمية) جيػػؿ مػػف مػػتف التجربػػة قائمػػا

ع ى نحو البير ع ى الحديث عف هذ الق ية التي تناولهػا الاليالنػي ع ػى نحػو م صػؿ لمػا
لهػػا مػػف

ػػرورة ،فحديضػػه وتح ي ػػه لهػػذ ال ػػرورة الػػاف عوال بسػػبا قصػػور عو عػػدـ ريبػػة مػػف

القػراء والسػػيما النقػػاد فػػي تقػػويـ نصػػه ا بػػداعي فػػي القصػػة ،وضانيػػا ألف الالاتػػا ابت ػػى بػػذلؾ
الالشػػؼ عػػف ميطيػػات نصػػه ا بػػداعي فػػي القصػػة ،وهػػو اع ػػـ الق ػراء ب هػػـ هػػذ التجربػػة،

ويتحدث الاليالني عف منجز الروائي (الروايات ا سػالمية) بقولػه  :رلقػد الحظػت عف األدا
القصص ػػي اليرب ػػي المياص ػػر ال يح ػػؿ بق ػػايا الي ػػالـ ا س ػػالمي ال ػػذ ي ػػتال ـ ب ػػات يي ػػر
اليربية ،والشؾ عف هذ الج وة بيف عدبنا ومشػاالؿ األمػة ا سػالمية تيالػس نقصػا خطيػ ار فػي
اليالقات ،وفي ميرفتنا في ما ييانيه عخوة لنػا فػي ا سػالـ لػـ يتخ ػوا يومػا عػف عداء دورهػـ
فػػي خدم ػػة ال ػػدعوة ول ػػـ يتج ػػاه وا ق ػػايانار) ،(37وم ػػف ه ػػذ ال اي ػػة الش ػػؼ لن ػػا الاليالن ػػي ع ػػف
األسػباا التػػي الانػػت وراء اختيػار لػػضالث ق ػػايا شػ ت ت اليػػر وقػػد الانػت هػػذ الق ػػايا هػػي

محػػور رواياتػػه ا سػػالمية الػػضالث  :ليػػالي ترالسػػتاف ،عػػذراء جاالرتػػا ،عمالقػػة الشػػماؿ ،يقػػوؿ
عف ليالي ترالستاف  :رالاف لشيا ترالستاف قصػة جهػاد ارئػدة عظيمػة ،اسػتمرت حتػى بدايػة

الخمسػػينات مػػف هػػذا القػػرف ،ولالػػي عجػػد الخ يػػة الصػػحيحة ألحػػداث القصػػة الػػاف ع ػػي عف
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ادرس ت ػ ري المنطقػػة وج رافيتهػػا ،والميػػارؾ اليسػػالرية التػػي دارت ع ػػى عر ػػها ،والميانػػاة
الصػ ػػيبة ال تػ ػػي تيػ ػػرض لهػ ػػا النسػ ػػاء واألط ػ ػػاؿ والرجػ ػػاؿ فالػ ػػاف عف التبػ ػػت قصػ ػػة (ليػ ػػالي
ترالس ػػتاف)ر) ،(38وال ػػذا الح ػػاؿ ع ػػف ع ػػذراء جاالرت ػػا إذ ر انتق ػػت إل ػػى د ارس ػػة ذل ػػؾ (الس ػػرطاف
الشػػيوعي) الػػذ ت شػػى فػػي اندنوسػػيا فػػي ال ت ػرة األخي ػرة مػػف حالػػـ سػػوالارنو الػػذ زعػػـ انػػه
(مارالسي مس ـ) والانت ميرالة مهولة بيف الشػيوعييف بقيػادة (عديػد) و (اديػت) وبػيف جػيش
الػبالد بقيػادة سػوهارتو والحػػارث ناسػيتوف ،ت ػؾ الميرالػة التػػي راح

ػحيتها عشػرات األلػػوؼ

مػػف ال ػػحايا والشػػهداء وانتهػػت بسػػقوط الشػػيوعييف ر) ،(39والشػػؼ عػػف فالػرة روايتػػه (عمالقػػة
الش ػ ػػماؿ) ع ػ ػػف رال تن ػ ػػة الطائ ي ػ ػػة الت ػ ػػي تير ػ ػػت له ػ ػػا نيجيري ػ ػػا ،وقي ػ ػػاـ جمهوري ػ ػػة (بي ػ ػػافرا)

االن ص ػػالية ..ونظػ ػ ار ألف نيجيري ػػا تتالػ ػػوف م ػػف عدي ػػاف مخت ػ ػػة ،ف يه ػػا الوضني ػػوف والمس ػ ػ موف
والمسػػيحيوف فقػػد الػػاف الص ػراع عني ػػا ،ضػػـ إف لنيجيريػػا طبييػػة خاصػػة فػػي وصػػوؿ ا سػػالـ

إليهػػا ع ػػى يػػد التجػػار والمتصػػوفةر) ،(42ويمػػر الاليالنػػي ع ػػى ميظػػـ نصوصػػه القصص ػػية
شارحا لبداية تالوف ال الرة واليؼ التا النص القصصي وال الػرة التػي عراد إيصػالها ييػر هػذا
المنػػت فيتحػػدث عػػف (دـ ل طيػػر صػػهيوف) وروايػػة (عمػػر يظهػػر فػػي القػػدس) و (رح ػػة إلػػى

اهلل) و(قاتػػؿ حم ػزة) و (اعت ارفػػات عبػػد المتج ػػي) و (حالايػػة جػػاداهلل) و (ليػػالي وق ػػباف) و
(الربي ػ ػ الياصػ ػػؼ) و (ق ػ ػػية عبػ ػػو ال تػ ػػوح الشػ ػػرقاو ) ،وقصػ ػػص قصػ ػػيرة عخػ ػػر مخت ػ ػػة

الم اميف واألفالار .وقد عبر عف فالرة الؿ مػف هػذ النصػوص بينػواف ضػانو يوجػه القػارق

إلػػى مػػديات هػػذ النصػػوص واحاطتػػه بمي ومػػات عوليػػة الػػي ي ػ إلػػى داخػػؿ الػػنص بميرفػػة
ت سر له ما عراد الاتبها فيتحدث عف القصة الوضائقية فػي (دـ ل طيػر صػهيوف) وعػف ق ػية
الترميػػز والرمػػز ا سػػالمي فػػي (عمػػر يظهػػر فػػي القػػدس) وعػػف القصػػة السياسػػية فػػي (رح ػػة

إلى اهلل) و(اعترافات عبد المتج ي) و (حالاية جاداهلل) و (ليالي وق باف).

لقػػد الانػػت الصػ ة بػػيف الاتػػا السػػيرة وبػػيف الق ػراء قوامهػػا الػػنص القصصػػي عمومػػا،

إف الالاتا ين صؿ عف الذات الراوية في النص ويبتيد عنها في محاولة اليهػاـ القػارق ببيػد
التجربة وعحداضها عف الراو خارج النص لتحقيػؽ قػدر االبػر مػف الحياديػة فػي طػرح األفالػار
والمو ػػوعات .لػ ػػذا فمي ػػاودة هػ ػػذا الػ ػراو لتحقيػ ػػؽ التط ػػابؽ بػ ػػيف الشخص ػػية خػ ػػارج الػ ػػنص

والشخصية داخؿ النص ي س له المجاؿ ل حديث مباشرة ل قارق وهػو فػي مػ مف مػف اتهامػه
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باالنحيػػاز ل الػػر  ،وهػػذا مػػا ال يسػػتطي االن الػػاؾ عنػػه المبػػدع الم تػػزـ بق ػػايا عمتػػه وهويتهػػا.
وم ػ ذلػػؾ فهػػو يػػرد ع ػػى ميار ػػي فال ػرة االلت ػزاـ فيقػػوؿ :رمػػا الييػػا فػػي اف تالػػوف الروايػػة

صوتا إعالميا مػا دامػت فػي ا طػار ال نػي المناسػا ،ومػ االحت ػاظ بجماليتهػاك لالػف المهػـ
عف ال يدرؾ المت قي عف الالاتا يروج صراحة لجماعة عو اتجا  ،ودائما تالوف وسػي ة الالاتػا
مف البراعة والذالاء بحيث ال يصدر نصائ عو فرمانات مباشرة ،بؿ يصؿ إلػى ير ػه مػف
خالؿ التيبير ال ني الجميؿ المقن ر).(41
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My Personal Experience in Islamic Story
Self Reading / Text Reading
Dr. Hisham M. Abdullah
Summary
This research deals with areading to Najeeb Al-Ghaylani
experience in composing Islamic story as recorded by him in an
attempt to explore the relation of self with the topic and to define
self through the narrative text he has written.
We have discussed how this text has approached the
biography or being away from it in an approach that discloses the
life history of Najeeb Al-Ghaylani and the self-concept of his
literary achievement.
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