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 شخصيات الرواية وأشباح التاريخ

سعيد بنگراد 
 

استغرب ألكساندر دوماس األب، الروائي الفرنسي الشهًن، وكاف يف زيارة إىل مرسيليا، 
اليت وضع فيها ىذا " احلقيقية"سلوؾ بعض ادلرشدين الذين كانوا يَُدلوف زوار قصر إيف على الزنزانة 

الروائي بطلو الكونت دو مونيت كريستو، وىو شخصية ختييلية ال وجود ذلا يف الواقع، وال يكرتثوف 
للزنزانة الفعلية اليت قضى فيها فرتة من الزمن الثائر والكاتب الفرنسي غابرييل دو مًنابو ادللقب 

من ميزات الروائيٌن أهنم خيلقوف : "وقد علق على ىذه احلادثة قائال". خطيب الشعب"ب
والسبب يف ذلك ىو أف ادلؤرخٌن يكتفوف باحلديث عن . شخصيات تقتل شخصيات التاريخ

. (1)"أشباح، أما الروائيوف فيخلقوف أشخاصا من حلم ودـ
" حقائق"قد ال حييل ىذا البوح االستثنائي، يف الظاىر على األقل، إال على ما يفصل بٌن 

التاريخ، وبٌن ما يأيت من عوامل التخييل ادلتنوعة؛ إال أنو يشًن يف واقع األمر إىل تعدد واجهات 
فما بٌن الرصد ادلوضوعي لوقائع فعلية قابلة للتصنيف . ُمنتجات الرمزيةالػاذلوية وامتداداهتا يف كل 

ادلفهومي اجملرد، وبٌن استيهامات التمثيل السردي ومطاطيتو، ىناؾ احلياة، ما ُيصنف ضمن 
 يف الواقع، خارج ادلفاىيم ويف انفصاؿ كلي عن زلدداهتا ،جزئيات الوجود اإلنساين اليت تتطور

وحدىا تدفعنا إىل القبوؿ مبقايضة غىن الوجود مبفاىيم " التبسيط الزمين"ذلك أف ضرورات . ادلسبقة
 . جتريدية حتل زللو

. وتلك إشارة إىل أف حكمة احلياة مودعة يف احلكايات، أما ادلفاىيم فتغطية الحقة ذلا
األوؿ قادر على تقدمي حياة كاملة "وىذا ما دييز بٌن السرد التخييلي وبٌن السرد التارخيي، إف 

، يف حٌن حيتاج التاريخ إىل (2)"(يـو واحد)باعتبارىا كال موحدا ضمن زمنية سردية قصًنة جدا 
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وقائع مكتفية بذاهتا ىي ما يشكل عند ادلؤرخٌن استعادة زمنية مضت ىي مصدر احلكم 
 . والتصنيف

وذاؾ ىو احلد الفاصل بٌن عوامل ادلؤرخ وتلك اليت يتحرؾ الروائي داخلها؛ إف ما يزدريو 
وىو ما يعين، بلغة . مادة السرد ومضمونو الفعليعند الثاين األوؿ أو ال يثًن اىتمامو ىو ما يشكل 

" التفاصيل"التاريخ ليسوا، يف حقيقة األمر، سوى شخصيات عارية من كل " أشباح"دوما، أف 
ادلخصوصة، لقد تنازلت ىذه الكيانات عن انفعاالهتا لكي تسكن ذاكرة " اذلويات االجتماعية"و

.  زمنية من خصائصها أهنا تُػَبسط وختتصر وجُترد
الشخصيات وحتويلها إىل بؤرة دلعىن التاريخ نفسو، " مفهمة"واحلاصل أف ادلؤرخ يكتفي ب 

حكايات تلتقط الوظيفي، يف حٌن يعيد ذلا السرد الوقائع اليت تصفها فتلك غاياتو من كل 
، ال يشبو َعِليَّ التاريخ "احملكيات الشعبية"  فَعليُّ .التخييلي ما ضيعتو ادلفهمة وغطى عليو التجريد

إال قليال، يشكل األوؿ قصة مفردة يف احلياة ويف الوجداف، وىوالذي تعرؼ عليو الناس يف 
حكايات احللقة وادلرويات الشعبية، أما الثاين فمجرد عنصر داخل معادالت من طبيعة سياسية أو 

 .  دينية أو مذىبية
" حقيقة علمية"لذلك، ال ينصب التمييز بينهما على تقابل ستاتيكي بٌن ما ينتمي إىل 

منزىة عن الباطل، وبٌن ما ُيصنف ضمن انفعاالت خياؿ جامح ال حتكمو قيود أو ضوابط، بل 
يف الزمن تضمها وقائع تتجسد يف فعل بعينو، وبٌن " دديومة"ىو يف األصل رابط ال يُرى بٌن 

متفردة ال تشبو أحدا، وبٌن انتمائها إىل زمنية ىي " أنا"شلكنات التطور داخلو، أي بٌن التعبًن عن 
أحدا وال يصنف ضمن خانة، يشكو " يشبو"فمن ال . ما حيددىا وُيَصدِّؽ على مساراهتا يف احلياة

.  من خصاص يف اذلوية واالنتماء
وىذا ما يفسر أف التساؤؿ عن ىوية شخص ما يقود بالضرورة إىل رواية أحداث قصة ال 

فاالسم وبطاقة التعريف واالنتماء االجتماعي واجهات دالة . ديكن فصلها عن تاريخ األمة كلها
وىو ما يعين . على الوظيفة وحدىا، أما مضموف اذلوية فتستوعبو حياة تُبىن يف تفاصيل احلكايات

أف الوجود يف الذاكرة أقوى من الوجود يف األرض، وتلك ىي حاالت النازحٌن وادلهجرين وادلنفيٌن 
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انتبو الصهاينة إىل أف رمز الكوفية عند الرأي العاـ العادلي كبًن جدا فضموىا إىل متاحفهم اخلاصة )
. (دولتهم" عربية"باعتبارىا شاىدا على 

لكل ىذه األسباب، ال ديكن للهوية أف تتبلور استنادا فقط إىل وقائع ُيَصدِّؽ عليها العلم 
 اجتماعي أو انتماء ديين، إهنا وضعأو جييزىا التاريخ، كما ال ديكن أف تكوف رلرد إخبار عن 

تتشكل، باإلضافة إىل ذلك كلو، ضمن كل ما ديكن أف تنتجو ادلمارسة، رلازا وحقيقة، وحتتفظ بو 
، أي ما يوحد بٌن "اذلوية السردية"الذاكرة باعتباره جزءا من تاريخ شامل ىو ما يسميو بوؿ ريكور 

فكثًن . القابل للتصديق الواقعي، وبٌن ما يأيت من ادلخيلة واستيهامات الوجداف" الفعل الواقعي"
يف الفكر والسياسة واالقتصاد ال يفصلوف، يف سًنىم، بٌن وقائع تاريخ مفتوح على " الكبار"من 

ادلاضي وادلستقبل، وبٌن كم زمين معدود، ىو ما تستثًنه حياة خاصة زلدودة يف الزماف ويف ادلكاف؛ 
التارخيي، وبٌن ما ديكن بناؤه ضمن " التوثيق "إهنم ال يضعوف، يف واقع األمر، فواصل بٌن ما يؤكده

. يف احلاضر، ال ضمن حقائق تبلورت يف ادلاضي" الفهم"ذاكرة تستعيد وقائع وفق شلكنات 
يف ىذا السياؽ أوسع من رلرد ترتيب زمين لوقائع مصدرىا التاريخ " السردية"لذلك، ؼ

إهنا ما يصاحل بٌن كل . وحده، وأمشل أيضا شلا ديكن أف ُيصنف ضمن الرواية والقصة ومشتقاهتما
أنشطة الذىن يف ادلفهمة والتشخيص على حد سواء، لذلك فهي تتسع لكي تشمل كل منتجات 

سرديات "تلتقط اليومي واحلدثي ادلباشر، وما ُيصنف ضمن " طبيعية"السرد، ما يشًن إىل سرديات 
ختلق عوامل ختييلية شلكنة تتطور ضمن معطيات الواقع، ويف انفصاؿ كلي عنو يف الوقت " اصطناعية

إهنا تُعد، يف مجيع ىذه احلاالت، الوسيلة الوحيدة اليت من خالذلا ُنَصرِّؼ الزمن وُنْسِكنو . ذاتو
فالروح اإلنسانة مودعة يف مرويات ىي الشاىد األكرب على معىن زمنية احلياة ذاهتا . انفعاالتنا

، فنحن ال نستطيع قوؿ أي شيء عن الزمن خارج ما ديكن أف يؤثثو من (الدازين مبفهـو ىايدغر)
 .وقائع

ما يسميو ريكور : استنادا إىل ىذه اآللية السردية الشاملة وجب التمييز بٌن واجهتٌن للهوية
، يتعلق األمر بوحدة يف الوجود  (identité mêmeté) واذلوية ادلماثلة (identité ipseité)اذلوية العينية 

تشًن : تتشكل من كيانٌن من طبيعتٌن سلتلفتٌن، لكنهما يعوداف إىل ذات توحدىا الزمنية ذاهتا
األوىل عنده إىل ما يشكل دتثال ثابتا وقارا لألنا يف الزماف، فادلرء ىو ذاتو من خالؿ امسو وانتمائو 
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منذ أف ُولد إىل أف ديوت، إنو مجاع ما تراكم ضمن سًنورة تتم داخل الزمن، ولكنها ال حتيل على 
أحد آخر غًنه؛ يف حٌن حُتيل ادلماثلة على رُلمل األدوار اليت قاـ هبا يف حياتو منذ أف كاف طفال 

تقتضي األوىل . حيبو، مث أصبح تلميذا وأستاذا أو شرطيا أو مقاوال أو مهمشا بال تاريخ شخصي
دديومة يف الزماف، عادة ما حيميها وحيافظ عليها االسم الذي من خالذلا حيضر الفرد يف ذاكرة 

الناس وسجالت السلطة، يف حٌن تشًن الثانية إىل سًنة متطورة داخلو ال يكتشف حتوالهتا سوى 
.  (3)اآلخرين الغائبٌن

حتيل على كائن بيولوجي " أنا"بعبارة أخرى، تشًن الواجهتاف إىل الفرد من حيث ىو 
إهنا تغًن من مظهره . خبصائص بعينها، ولكنو يتحرؾ ضمن زمنية تدمر يف طريقها كل شيء

ووظائفو وواجهاتو االجتماعية، ولكنها حتتفظ بالثابت فيو، من حيث ىو موجود من خالؿ ىوية 
 يف الدواـ "امن ىذإننا ُُنسك . (مراحل العمر وما حتدثو يف النفس واجلسد)امسية ثابتة ال تتحرؾ 

يف الذات ال يتغًن، ولكنو ال ديكن أف يكوف كذلك إال يف عالقتو بعناصر " ثابتا"مبا يشكل " الزمن
وىي . (ال ديكن أف نتصور شخصا يكرب يف العمر، ولكنو ال يتغًن يف ادلظاىر)التحوؿ داخلها 

ثنائية ال حتدد تاريخ الفرد وحده، بل تشمل ىوية األمة بأكملها، إهنا تشًن إىل قدرهتا على التجدد 
 .ضمن ثوابت حلظة التأسيس وزلدداهتا اإليديولوجية أو الدينية

وىي صيغة أخرى للقوؿ، إف اذلوية ال يُدوِّف تفاصيلها تاريخ مكتوب أو مروي فقط، بل 
، "نكسة"و" نكبة"ىي رلموع ما احتفظت بو الذاكرة من مسرودات تُػَعلِّب الزمن يف أرلاد وىزائم و

إننا نُغطي على الفراغ الزمين . ىي وحدىا ما يشكل مضموف الزمن الذي نتداولو من خالذلا
 موجودة يف اخلرافات وىذه السردية. احلاضر، بزمنية ال تتحدث إال عن اجملد الذي ديكن أف يعود

فكل ما استعصى على ". العامل"واألساطًن وادلرويات البسيطة، وموجودة يف كل نصوص السرد 
التحديد ادلفهومي، أو انفلت من الضبط العلمي تستعيده الذاكرة السردية، وتعيد بناءه ضمن 

شلكناهتا يف التمثيل التشخيصي؛ فما نعرفو حقا عن بدايات اخللق ىو ما يقولو السرد، ال ما تشرح 
إف ما حيتفظ بو الوجداف الشعيب ويطمئن إليو ىو وقائع احلكايات، ال  :تفاصيلو النظريات العلمية

 . الرياضية والفيزيائية، لذلك عادة ما ال نقبل باحلقائق العمليةما تأيت بو ادلعادالت 
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. وقد يكوف ىذا التصور ىو الذي حَتَكَّم، من زاوية ما، يف صياغة احلوليات الدينية رلتمعة
تتحقق يف " سلصوصة"فقد تصور القيموف على ادلؤسسات الدينية تارخيا يستمد مضمونو من زمنية 

حكايات تتطور خارج التاريخ اإلنساين العاـ، ذلك أف ادلعتقد فيها ىو الذي يبلور الزمنية 
. من أجل تلوين سًنورتو وفق غايات يتحدد داخلها بدء الكوف ومنتهاه" يستعملها"و" يوجهها"و

بعبارة أخرى، لقد كانوا، يف ما يبدو، يصوغوف التاريخ استنادا إىل مفاىيم مسبقة من قبيل 
، وىي احملددات ادلركزية اليت قامت عليها الديانات "االستخالؼ"أو " اخلطيئة"أو " االختيار"

.  السماوية الثالث
ومع ذلك، ال وجود لتناقض بٌن عادلي التاريخ والتخييل إال يف الظاىر، أما يف اجلوىر فهما 

فمن خالؿ التاريخ، . واالحتفاء مبكوناهتا" اذلوية"من طبيعة واحدة، ويشكالف مصدرا مركزيا لبناء 
احلياة وُُنسك مبنطق التطور فيها، أما يف السرد التخييلي فُنعيد ادلفاىيم إىل أصلها األوؿ، " ُُنَْفِهم

إهنا سلسلة من احلاالت ادلشخصة ىي ما تلتقطو العٌن ويستوطن الوجداف، وحتتفي بو الذاكرة 
، تستطيع الذاكرة الرمزية "عوامل شلكنة"إننا ُنسرب، من خالؿ السرد، حقائق انفعالية إىل . الشعبية

التخييلية فأين يبدأ التاريخ الفعلي لإلسالـ، وأين تنتهي كل احلكايات  :وحدىا استيعاب مضموهنا
اليت حتيط بوقائعو الفعلية؟   

ادلضافة ديكن استيعاب حاالت الرتاكب بٌن سرد يؤرخ للحظة " احلاجات"استنادا إىل ىذه 
تُبىن يف " مفصلة"، وبٌن حكايات "اخلاـ"ال حتتفظ من فعل الفاعل سوى مبضمونو " واقعية"

يف السرد " الكائنات احلية"التاريخ، وبٌن " أشباح"وىذا ىو الفاصل بٌن . االستيهاـ التخييلي
ال دتوت . إننا نَػَتعقل التاريخ من خالؿ األوىل، ونعيد امتالؾ احلياة من خالؿ الثانية. التخييلي

فالكثًن . "األوىل بظهور الثانية، كما تصور ذلك أليكساندر دو ماس، بل تُبعث حية يف تفاصيلها
من الشخصيات األسطورية أصبحت أبطاال حملكيات مكتوبة، ويف ادلقابل ىناؾ الكثًن من 

احلدود الفاصلة بٌن ذلك أف . شخصيات احملكيات أصبحت شبيهة بأبطاؿ اخلرافات أو األساطًن
الصور اخلرافية واآلذلة األسطورية والشخصيات األدبية والكيانات الدينية ليست زلددة دائما مبا 

 .(4)"يكفي
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قد نشكك يف كل شخصيات التاريخ، أو نعيد كتابة تارخيها وفق ما َجدَّ من الوثائق لذلك 
إف . (إيكو)وادلستندات، ولكننا ال نستطيع أبدا النيل من شخصية أبدعها السرد التخييلي 

يف الرواية ىي ادلعادؿ التخييلي لكل ما ديكن أف يقولو التاريخ ادلفهومي عن " السي سيد"شخصية 
عالقات إنسانية حيكمها منطق الذكورة وحده؛ يتعلق األمر بتكثيف كل القصص الدالة عليو يف 

، أما احلقيقة "للتعديل"وىو ما يعين، أف حقيقة التاريخ قابلة . مفهـو ينزع عنو حاالت التشخيص
، إهنا موجودة باعتبار حقيقتها يف الوجداف، ال استنادا إىل وقائع "فثابتة"اليت تصاغ يف التخييل 

.  فعلية ُتصدؽ عليها
فالتخييل " ، "الصامتة"لذلك عادة ما نثق يف احلكايات أكثر شلا تستهوينا وقائع التاريخ 

يوحي إلينا بأف الرؤية اليت نكوهنا عن العامل الواقعي قد تكوف ىي األخرى ناقصة، دتاما كنقصاف 
وذلذا السبب، عادة ما تصبح . الرؤية اليت دتلكها شخصيات التخييل عن العامل الذي تتحرؾ فيو

وىو ما يُلغي أو يشوش على . (5)" "الواقعي"الشخصيات التخييلية الكبًنة ُناذج للشرط اإلنساين 
، وأخرى ال تعيش إال يف  ىي اليت تستوعب ادلمارسة النفعية"عوامل فعلية"احلدود اليت تفصل بٌن 

.  الذاكرة ادلخيالية
لذلك سيكوف العامل موحشا وفقًنا حقا بدوف شخصيات أبدعها التخييل، ففيها وحدىا 

، فلو أفرغنا الذاكرة من كل الشخصيات اليت جاءتنا من دؼء الوجود وحرارة الفعل اإلنساين معا
إف ىذه الشخصيات ىي اجلسر الضروري حنو قوؿ . ادلسرودات التخييلية لتضاءلت جتاربنا يف احلياة

.  شيء ما عما يتحقق يف العياف العيين
 ------
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