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كتابه ذائع الصيت   David George Hogarthأصدر ديفيد هوقارث م 1905 يف عام 

ن موفيه يتحدث عن تلك البقعة   Penetration of the Arabia “"التغلغل يف جزيرة العرب 

-لذيناربي إال عن طريق بعض الرحالة األرض اليت ال تصل أخبارها إىل العامل الغ

صة عن صحراء قهم للخطر من أجل أن حيظوا خبرب أو يعرضون حيات -كما يقول

ًا يدفع . يرى هوقارث أن هناك سبباسيةوض ويعيش أهلها يف بيئة قجرداء يلفها الغم

حراء ر الذي يلفه الغموض، فهنا الصويكمن يف السحالرحالة إىل اجملازفة  هؤالء

وجد يف  غذت خميلة العقل الغربي الذي العربية برمزيتها الشديدة وهنا القصص اليت

 اليت استوطنت ألساطرياها من الصحراء غواية تذكره بشهرزاد وشهريار وغري

 هذه األرض.  الغربية ونسجت هوية أوىل ملن يقطن الذاكرة

يرى إن سؤال اهلوية شائك ومعقد واإلجابة عليه ال تقل تعقيدًا عن املفهوم ذاته.   

وال يصح إذ أن ذلك يدخل يف  خاطئ؟  who am I أن تعريف اهلوية بسؤال من أنا  باحثون

شخصية الواحدة اليت رمبا تشرتك مع غريها يف حميطها مسائل الذات الواحدة أو ال

كما تقرر كيث وودورد -. إن اهلويةوختتلف يف أخرى ببعض اخلصائص والسمات

 Kath Woodward  "1يف كتابها " مسائلة اهلوية: اجلندر، الطبقة اإلجتماعية، األمة - 

طيفًا اليت يشرتك فيها جمموعة من  األفراد الذين يشكلون  السماتحبث تستدعي 

                                                             
1. London: Routledge in nation class, Gender, identity: QuestioningWoodward, K., & Open University. (2000).  

association with the Open University. 



بوعي كبري نتماهى مع األشخاص الذين نرتبط معهم برباط اللغة مثاًل،  . إننا واحدًا

قل مثل هذا على حمددات .  ال سبيل إىل نكرانها تنسج خيوطًا من اهلويةإذ أن اللغة 

 . يز اجلغرايفواحل لعرق والطبقة االجتماعيةأخرى مثل الدين وا

 Brubakerف كاًل من بربيكر عّر" ُيbeyond identityاهلوية  يف مقالة هامة بعنوان "ما بعد

والذي  strong sense الواسعة مبعناها اهلوية على ثالث مستويات. اهلوي  Cooperوكوبر 

ء واحلكم وإن رؤية األشيا اهلويةسؤال  يرى أننا ال نستطيع دراسة الواقع مبعزل عن

ة اهلوية يف ملستوى الثاني ال يقلل من أهميعليها ال يتم إال من خالل منظار اهلوية. ا

ياسية  قائمة أخرى من عدة عوامل سوجيعلها يفدراسة الواقع ولكنه يتوسط يف ذلك 

يف اهلوية  أن الرأي الثالث ينظر إىل. تهتشكل الفرد وتبني مسا واقتصادية واجتماعية

فرض لخذ يف الغالب ذريعة لغموض وتُتاألنها مفردة شديدة  النهاية ال تعين شيئًا

 ممارسات ذات دوافع سياسية أو أيديولوجية. 

سبيل إىل  بستمولوجية عدة الاال شك أن مصطلح "اهلوية" ينوء حبموالت 

لحات ع يف أيدينا مصطلح من املصطعندما يقولكن الوقوف عليها واستجالء كنهها 

ضن حيانًا وتأجتود علينا اليت وائر املعارف دأو يف قواميس اللغة إما فإننا نلتمس معناه 

" الشهري  Webster"  يف قاموس "ويبسرت identity. عند البحث يف مفردة "اهلوية أخرى

بارة "عن املعنى والوظيفة. إن اهلوية عيف الداللة و متفاوتعلى تعريفات  نقففإننا 

" . معاتن األفراد يف جمتمع من اجملتشرتك فيها جموعة ميوعة من الصفات اليت جمم

كل حقيقة بارة عن "متاثل بني أمناط تشعويف موضع آخر يشري القاموس إىل أن اهلوية 

 موضوعية". 

هناك ايضًا صعوبة مفاهيمية يف مقاربة مصطلح مثري للجدل مثل اهلوية. 

 Patrickوسوء الفهم. يذكر باترك هوغان يكتنف املصطلح الكثري من الغموض 

 Hogan  يف كتابه "اهلوية الشخصية واألدب personal identity and literature"2 أنه البد  

.  personal identityواهلوية الشخصية   categorical identityمن التفرقة بني اهلوية القطعية 

مثل لون بشرته منها ينسلخ عنها أو يتملص اهلويات القطعية ال سبيل لإلنسان أن 
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. أما اهلوية الشخصية فتتعلق بتلك اليت ينطق بها ولغتهأنثى(  )ذكرًا كان أموجنسه 

اليت يكونها اإلنسان بعد حني مثل مجلة األراء واألفكار والتوجهات اليت يؤمن بها 

لنا  قدم. لقد عرضة للتبدل والتغري-األحيانيف بعض -واليت تكون وُيعرف من خالهلا

3أمني معلوف يف كتابه ذائع الصيت "اهلويات القاتلة" كهيئة الفهد املفرتس اهلوية  

يف نظر معلوف أن اهلوية قدر اإلنسان الذي يفتك سواًء ُترك حرًا طليقًا أو ُطورد. 

كأن يرى اإلنسان أن من متام احلفاظ على ميكن أن تنحرف احنرافًا قاتاًل  اولكنه

 اآلخر املختلف. إن مبدأ اإللغاء والتهميش هلوية يعمد إىل طمس هوية اآلخرينهويته أن 

ماٍض يف طريقه على الرغم من مشس التنوير اليت نادت بقيم التعايش بني األفراد 

  خمتلفة. الذين حيملون هويات 

ن خالل املرتجم مالسعودي ة يف األدب سوف أقف على موضوع اهلوي الورقةيف هذه    

اضية مع الذي ُترجم خالل العقود امل عض أراء النقاد وقراء األدب السعوديبل عرض

جنبية سواها زية وذلك ألنين ال أجيد لغة أحصر ذلك باألدب املرتجم إىل اللغة اإلجنلي

ونظرًا . ها األدب السعودييلإة ُترجم من جهة ومن جهة أخرى أنها تبدو لي أكثر لغ

للغة أدبية سعودية ُترمجت إىل ا ربعة أعماللضيق الوقت فإنين سوف أحتدث عن أ

ن األعمال نغفل حقيقة أن هناك العديد م اإلجنليزية وحظيت بنوع من االهتمام دون أن

من  كبري باهتمامىل لغات عدة وحظيت اإلبداعية اليت ترمجت إىل اإلجنليزية أو إ

 القارئ الغربي. 

اليت حيتفي  املفارقاتن إن وجود أدب ساخر يف بيئة صحراوية شديدة القسوة م

ومصمم نسيجها. لقد عنون كاليف هولز وفيليب   بها العقل الغربي صانع اهلوية

كينيدي لكتاب حوى ترمجات لبعض أشعار الشاعر "محيدان الشويعر" الذي ُترجم 

مقطوعات شعرية من قلب جند القرن -شعره إىل اللغة اإلجنليزية ب "شعر جند الساخر

4الثامن عشر" ها عني. إذا مفارقة ال ختطئ ميثليف العنوان . إن وجود كلمة "ساخر" 

كانت الصحراء مبا حتمله املفردة من محولة سوسيوثقافية طافحة مبعاٍن من قبيل 
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م الذي يستلزهي أبعد ما تكون عن جوهر السخرية لقسوة والشدة واحلياة املستحيلة ا

احلواضر الغربية اليت تشكلت نتيجة حياة وادعة وروحًا مرحة تنشأ عادة يف املدن و

أضف إىل ذلك . ووالدة عصور الرفاه والدعة لسيادة قيم التنوير وبزوغ عصر الصناعة

نفر من السخرية ألنها تقوض ت-أو هكذا ُينظر إليها-املتزمتةالصحراوية أن البيئة 

 زاح. ركن من أركان احلياة يف هذه البيئة وهو اجلد يف كل شيء وجمانبة اهلزل وامل

سره أو نقف على متثل مخاسية "مدن امللح" عماًل ثقافيًا بديعًا ال ميكن أن نف

كنهه ما مل ننظر إليه عرب منظار الثقافة واهلوية. مثة بقايا من قصص تسكن جوف 

الصحراء اليت يلفها الغموض والسحر ولكن مثة ايضًا مفارقة الفته. فالصحراء 

 فيها البدوي ويضربلياًل وتزجمر فيها الريح نهارًا  القاحلة اليت يلفها الظالم الدامس

أكباد األبل مرحتاًل عرب فضاء ال نهائي ختبئ يف جوفها ليس األساطري الساحرة اليت 

شالاًل يروي عطش العامل  يتدفقأنهارًا من الذهب األسود الذي  بل تغري العقل الغربي

ونقلته  متاريس مصانعه العمالقة ارتللطاقة، تلك الطاقة اليت أنارت لإلنسان مدنه وأد

"مدن  روايةتناص بديع بني عنوان  مثة. من عصر الزراعة إىل عصر الصناعة والتقانة

"مسرية امللح" ذلك احلدث اهلائل الذي وقع يف اهلند إبان  وهو امللح" وعنوان آخر

 حتجاجلالاالنتداب الربيطاني وفيه أن املهامتا غاندي قاد مسرية طويلة استمرت أيام 

يستمتع بتجارتها  للملح الذي كان ميثل ثروة هائلة االحتكاريةضد سياسة بريطانيا 

 مدن امللح مثة هوية تشكلت حول . يفاملستعمر وحيرم منها الفالح اهلندي البسيط

ملاء شريان احلياة لعرب الصحراء. إن املاء وما ميثله من "وادي العيون" الذي يتدفق منه ا

رب الزمن مادة للحياة تتقاتل بسببها اجملتمعات العربية. املاء يف حاجة وجودية ضل ع

النيل والفرات حضارات عديدة ،  الثقافة العربية صنوان احلضارة. فقد قامت حول

إن اقرتان هذه  فحيث مثة ماء مثة حياة وحيث كان هناك حياة كان هناك حضارة. 

تمع نتيجة اكتشافه جتعل من الرواية بالنفط وحديثها عن التحوالت اليت تعصف باجمل

النفطية  الرأمساليةأو أدب  petro-fictionبعض النقاد الغربيني يصفونه بأدب النفط 

petro-capitalism  . 



املئة العظيمة اليت انتجها  بي بالرواية اليت ُعدت من الرواياتاحتفى العامل األد

على يد الروائي والكاتب  مخاسية مدن امللححظيت به  أكرب عرض العقل البشري. أن

John Updike5القصصي جون ابدايك  والذي حتدث عن الرواية وشخوصها وثيمتها  

يصف ابدايك الرواية الرئيسة وربط ذلك كله مبشاعر الشرق ضد كل ما هو غربي. 

أشبه بعاصفة رملية نرى من خالهلا أشباح ووجوه يعتصرها األمل واحلزن  ابأنه

من تسلل الغربي إىل تلك البقعة املعزولة واليت متثل  العارويسكنها شعور باخلزي و

. تسود جمتمع الصحراء قيم عزلتها رصيدًا ثقافيًا تفاخر به وتستميت يف الدفاع عنه

بدون هذا الشكل من بعينها مثل التعاون والتكاتف فيما بينها وال تستقيم احلياة 

ية بداية فيها مسحة من الغرابه . يبدأ أبدايك عرضه هلذه الرواأشكال العمل اجلماعي

 والطرفه:

ج ة والقاسية احملاذية للخلي"يشكل اكتشاف النفط يف املناطق املتخلف

صبح أته إال تفجر بركان كراكاتوا. زيه يف ضخاماالفارسي حدثًا جيولوجيًا ال يو

ون عدد اجلمال واخليول اليت ميلكيقيسون ثرائهم بكانوا شيوخ القبائل الذين 

 ة". كبار األثرياء يف العامل يف الثروينافسون 

بعد هذه املقدمة الفجة يدلف ابدايك إىل لب الرواية ولكن من خالل النقد 

ثري لب القارئ وال تعلق بذاكرته الشديد للمؤلف الذي استحدث شخوصًا روائية ال تست

 يستطردوال يستطيع التعرف على الدوافع اليت حترك املشهد السردي يف هذه العمل. 

 ذاابدايك يف القول أنه وخالل ستمئة صفحة من الرواية ال يستطيع أن جيد عماًل أدبيًا 

شخصية روائية متيز الرواية عن غريها من أشكال السرد األخرى كالقصة 

إىل أن  واحلكاية األسطورية اليت يتداوهلا الناس يف جلسات السمر. أشار أبدايك

جيتمع الناس حوله الذي "منيف" ليس إىل حكاًء يسرد قصصًا حول موقد النار 

وثيمتها الرئيسة ميكن  -كما يقرر أبدايك-إن حمصلة الروايةلتزجية الوقت. 
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يف املنطقة ولو كان لغرض  الغربياختصارها يف موقف العربي املمتعض من الوجود 

 استخراج النفط. 

ايك هذا العرض لرواية منيف كانت مطابع جامعة يف الوقت الذي كتب ابد

أنطولوجيا األدب يف شبه اجلزيرة العربية" وهو "كتاب امللك سعود تستعد لطرح 

كتاب هام يرتجم لإلجنليزية لشعراء وأدباء من اململكة العربية واخلليج واليمن. 

أن  اجليوسي اليت حررت األنطولوجيا يف مقدمتها البديعة ءاخلضراتذكر سلمى 

ألسباب عدة وأن هناك أغفااًل لرصد احلركة األدبية يف شبه اجلزيرة العربية 

املرتمجني واحملررين هلذه األنطولوجيا ذهلوا من أصالة النصوص وتشعب مواضيعها 

وكمية اجلرعة احلداثية املوجودة فيها اليت حتاكي املعايري العالية يف األدب. إن تنوع 

ت من اجليوسي تصرح أن األدب العربي ذا بنية واحدة النصوص وتنوع مواضيعها جعل

ويعرب عن هموم مشرتكة ويطرح قضايا ذات أبعاد اجتماعية وإبداعية متقاربة إن مل 

كما -. إن هذه النصوص اليت عرفت بها اجليوسي يف االنطولوجيا متثلمتطابقةتكن 

تالف مشاربهم قمة النضج الفين هلؤالء الشعراء واألدباء والقاصني على اخ-ذكرت

وتوجهاتهم الفكرية والفنية. لكنها ال تغفل دور النفط يف التحوالت االجتماعية اليت 

عاشتها بلدان اخلليج العربي حيث ميثل ذلك احلدث حتواًل هائاًل يف االمناط املعيشية 

ر يف انتشار التعليم النظامي الذي حول اجملتمعات من للمجتمعات اخلليجية وبالتالي أّث

تتحدث اجليوسي يف موضع داول الفنون شفاهة إىل أمة تدون وتبدع وتنشر. تئل تقبا

آخر من املقدمة إىل جوانب دينية وجغرافية جعلت من اجلزيرة العربية واململكة العربية 

العاملي وهي املكانة الدينية واجلغرافية.  لالهتمامطاب قالسعودية يف قلبها بقعة است

العربية معروفة وال حاجة للحديث عنها هنا ولكن اجلانب األهمية الدينية للجزيرة 

اجلغرايف على درجة كبرية من األهمية فإذا كان مجال محدان يف كتابه ذائع 

الصيت "شخصية مصر: دراسة يف عبقرية املكان" قد أشاد باخلصائص الطبيعية 

ة السعودية ملصر مكانًا وزمانًا فإن مثل ذلك رمبا يقال عن جغرافية اململكة العربي

جتارية وسياسية وطبيعية جتعل منها حلقة  اليت تتوسط قارات وبلدان ذات أهمية



الوصل بني الشرق املتحفز والغرب املتعطش ألسواق جديدة وفتوحات معرفية 

 واقتصادية حديثة. 

طى د واستدعائها للحديث عن املعالذهب األسووبالنفط  إن اهلوية املرتبطة

ات وهج يف النظر إىل  ذ-كما يبدو لنا-اإلبداعي للكاتب يف السعودية مل تعد

امًا حلادي عشر من سبتمرب وكان لزااخلطاب اإلبداعي يف هذه البقعة بعد أحداث 

حلدث ذا اومنافذ النشر أن تستثمر يف ه على مكنة الدعاية العمالقة وأقنية اإلعالم

نظر إىل وها أن تكون بارادايم جديد للوتنسج خيوطًا تشكل لبوسًا هلوية أراد صانع

ن ينتشر أآخر لروائي سعودي مل يكن له  وهذا ينقلنا إىل عمل إبداعياجملتمع وأدبه 

 .  دون عباءة ايدلوجية بعينها

بعد عقد من الزمن على رواية منيف يطرح الروائي تركي احلمد ثالثيته 

وصدًى  السعوديفتحدث ضجيجًا صاخبًا يف الداخل  "أطياف األزقة املهجورة" ةالشهري

Buchan James 6 يف عرضه للثالثية يذكر جيمس بوكان لذلك الضجيج يف اخلارج.   

األدبي يف صحيفة الغارديان الربيطانية أن مثة موجة من األعمال  الروائي واحملرر

. يصرح على كافة الصعد العربية والعامليةبدأت تنافس بقوة اإلبداعية السعودية 

ا جيمس بوكان أن "األشكال اإلبداعية اجلديدة واألعمال األدبية بدأت تأخذ طريقه

". إذا حنن أمام لبوس جديد وهوية يراد لنا أن إىل اململكة هذه البقعة شديدة التدين

لشميسي" كتب على غالف رواية "انعتمرها وُنعرف بها بعد أن فك ارتباطنا بالنفط. 

يف الشرق األوسط منذ سنني  من أكثر األعمال األدبية إثارةالناشر أن هذه الرواية "

novel to emerge from the Middle East in yearsthe most explosive " .7 مل جيهد بوكان  

نفسه يف الغوص يف بنية النص وحركة الشخوص الروائية يف هذه الثالثية وإمنا 

اء بعض من األحداث وربطها باهلوية املتخيلة اليت نسج خيوطها اإلعالم أكتفى باستدع

كتب   literature & Aestheticsيف مقالة علمية يف دورية بعيد احلادي عشر من سبتمرب. 

أمحد شعبول مقالة مسهبة حول الثالثية. لفت انتباهي يف هذه املقالة عبارة ذكرها 

" ال يقارعه سواه  explosive مثري ومزلزلعمل أدبي "بني معقوفتني وهي أن هذه الثالثية 
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ية يف العصر احلديث. إن وصف عمل أدبي باملزلزل ال ميكن أن يفهم دون سؤال اهلو

املتخيلة عن هذه البيئة من األرض وأهلها والتماهي الكبري بني ما يكتبه الناقد 

 . وما تضخ أقنية اإلعالم الضخمةالكبري 

دبي األول شابة رجاء الصانع بعملها االت الروائية والطبيبة الم دفع2005يف عام     

 هائاًل ويًا ا. أحدثت الرواية عند نشرها د"بنات الرياض" إىل دار نشر الساقي لطباعته

. و حطًا منهاأهلا حلديث عنها سواًء تقريضًا ات بالعديد من البارزين يف اجملتمع إىل حَد

ة إىل الطلب من ًا يف تهافت دور النشر الغربيورًا بارزكان للضجة اليت أثارتها الرواية د

لغات أخرى. يف ا العمل إىل اللغة اإلجنليزية وأن يرتجم هذ -ودار النشر–الروائية 

دعي ليس يال الغربي اجلامح، هوية تستها اخلواية تبزغ هوية جديدة، أو هكذا رآالر

لذي الصاخب ا قبالاالستإن ميشيل. شهرزاد واحدة بل أربع: سديم وغمرة ومليس و

، د قد عادهلوية. يبدو أن طيف شهرزال اال ميكن أن نفهمه دون سؤا به الرواية حظيت

ن البوح ي يتوسل السرد سبيل للبوح. إيضرب جبناحية أفق املشهد األدبي بسحره الذ

تقبال هذا كل رسائل بريدية الهبة. إن اسهذه املرة ينساب عرب أقنية الكرتونية يف ش

إىل جوانب  دب الروائي الرفيع الذي ينظرل وتشرحيه مل يكن بناًء على معايري األالعم

تعلق نيت عليها األحداث. إن ال بمثل متانة السرد وحيوية الشخوص والقصة اليت

قطتها الروائية سية اليت علق عليها هوغارث التبالبيئة البدوية الصحراوية القا الفتتانوا

ذكرت  اايتهللنسخة اإلجنليزية من رو تبت مقدمة بديعةالشابة رجاء الصانع اليت ك

لصحراء ايف هذه البقعة من األرض حيث  فيه أن القارئ الغربي شغوف مبعرفة ما يدور

 نس العربية.العربية واألساطري اليت ُحكيت عن ليال األ

8يف مستهل كتاب " اإلستشراق" يقرر إدوارد سعيد أن مصطلح "الشرق" صناعة أوربية  

الشرق يف خميلة األوربيني مكانًا يرمز إىل السحر، إىل   أنه منذ القدم أضحىإذ 

هذه رمبا القصص الطافحة باحلب والرومانسية، إىل األماكن املسكونة باخليال. 

أن اهلوية كائن متحرك وغري كانت الصورة يف عهد سعيد ولكن معلوف حيذرنا من 
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نتملص منه، ونفهمه ال أن نغمض العينني  ثابت وعليه فإننا جيب علينا أن نرصده ال أن

 عنه. 

 


