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  احلضاري الذي عقب احلملة البوانابرتية إثر التالقيالعريب  فكراليت مر هبا ال ثقافيةالصدمة ال
صدمة  خلق، ما نفض مبار التخلفعار شو  ممار احلضار   ي ففه دود  قيوو تح  خي هتجعل

سليلة الاليت تعد  ،دمنه أزمة اهلوية خلال  ي القيم السائد  أحدثي ذاملتسارع الد التغيري يأشد بع
داهلوية مفهوم إشكايل يستوعب  .، فقد طالتها يد التغيري بشكل مبالغ فيهالبكر لألزمة احلضارية
 (وينية-طائفية-قبلية-دطنية)وتات عد  لعل تعدو االنتماء دمنه الوالء هلد  ،قيم دانتماءات عد 

على  هبصمات لفدخي نفسية،ال األزمة أيججالذي د  ،يالفرو اإلوراكعلى مستوى  أكرب خلالحيقق 
 .االنتماءبذل  تفتجعله حائرا أمام أدلوتا ،اجلانب االجتماعي

 عبشفت ،ابلدرافة اذلك أ  العديد من الدرافات قد تنادلته ؛فضفا ات مفهوم   اهلوية ذإ
، ما جيعلها عصية عن ويناميمركب معطى إضافة لكوهنا  خرى،من ورس آل داختلف امفهومه
 .احلصر

دائي خو  ممار الواقع، دإضاء  جوانبه املعتمة، رافعا أزماته حنو السطح  دقد افتطاع اخلطاب الر 
 .داهلوية من أهم املفاهيم اليت فاقتها الرداية املعاصر 

ي الشاب فعوو السنعوفي، لتكو  دقد دقع االختيار على أهم ما جاوت به قرحية الكاتب الردائ
اليت ميكن القول أبهنا افتطاع  حياز  جوانب عد  " فاق البامبو"عمووا للدرافة، أال دهي رداية

 .هذا البحثمعمارية من معطيات اهلوية دأزماهتا، لتكو  فضاء خصبا مكن من تشييد 

 :اليت تطرح نفسها إبحلاح، ميكن صيامتها كاآليت كاليةشاإلأما 

من خالل ما زمة اهلوية اليت راح  تطيح ابتجمتمع، فعوو السنعوفي أل جتسدت رؤيةكيف  -
 .ردايته فاق البامبو؟ ي  فاقه

 :صغرى منها شكالية اليت تنافل  عنها مشكالتهذه اإل

 .؟مث إىل أي مدى تطابق تصويره لألزمة دالواقع ما أهم جوانب اهلوية اليت عكستها الرداية؟
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طر  ملسارات ة لزم انتخاب خطة تكو  مهيكلة دمؤ هذه االشكاالت املطردح عن دلإلجابة
 :على النحو اآليت ضبطهاالبحث، داليت مت  

بطريقة موجز ، كذا بعض للبحث  فة مدخل تكفل بتوضيح كنه الكلمات املفتاحيةتصدر الدرا
ستوتات اهلوية من جانبها مل ، فقد مت التطرقاملفاهيم اليت تدعم مسارات البحث  ي خطواته القاومة
 بواور، ليختم املدخل حبديث حول هنتنغتو الفروي دالقومي، دكذا مصاورها كما تحدث عنها 

 .العريب  ي الفكرأزمة اهلوية 

إحداثيات خطاب "األدل بـ الثاين للجوانب اإلجرائية؛ إذ عنو مت ختصيص كال الفصلني األدل د مث 
 اليت كفل  للخطاب دجووه املكتمل حبيث انطلق  الدرافة  ي هذا احمليط من املنطلقات "األزمة

مبعرتكاته فضاء خصب يستلهم منه الردائي عامله املتخيل، تنادل هذا فقد كا  العامل اخلارجي 
؛ دمت التطرق لظاهر  العمالة على دجه اخلصوص اليت كا  هلا "األزمة ودر العوملة  ي بذر"الفصل 
كيل أزمة اهلوية اليت تعاين منها الشخصية املركز، مث تاله املبحث الثاين املعنو  شة األفد  ي تحص
 "تعدوية االنتماء دإرابكات الوالء": ، الذي أعرب عن مسارين مها"املواطنة دتعصبية الواقع"ـب

دالذي  "شرعية بشرعية البدد  دالبدد "عنو   مث العنصر الثاينالزداج املختلط،  أبناءتنادل أزمة 
هبوية الذات "مت  عنونته  ث، مث املبحث الثال"البدد "تنادل قضية مري اتجمنسني الذين يعرفو  بـ

مت التطرق فيه إىل التناظر بني الذي يعد اجلسر الرابط بني كال الفصلني األدل دالثاين،  "دالغريية
دمنه مت االبتعاو عن " ألزمةيات احيث"، أما الفصل الثاين فعنو  بـ(آخرها)األان السارو  دحميطها

هذا  للفرو واخل اخلطاب، دمنه فقد انشطرط للغوص  ي أموار الذات دتبيا  اجلوانب املظلمة احملي
، "اهلوية بني التشكل دالتشت "ـعنو  بإىل ثالث مباحث، أما املبحث األدل  اآلخرالفصل هو 

بذلك أزمة ذاتية للهوية  ا، حمدثةمت التطرق فيه للعقبات اليت اعرتض  الذات خالل تشكلهد 
الذي تشظى عرب " دمأزق االمرتاب ذاتال"دمن ذلك حيتذيه املبحث املوايل املعنو  بـ الفروية

 عنية ابلدرافةمستوتات عد ، تنادل كل عنصر نوع من أنواعه دشخصية من شخصيات الرداية امل
صراع : "الذي أعرب بددره عن عنصرين مها، "صراع اهلوتات"مث املبحث الثالث الذي عرب عن 



 .                                                               مقدمــــــــــــــة                         
 

 
 ث

املسيطر  داألخرى اخلاضعة هلا، مث  جاء فيه حديث عن مدارات الشخصيات" اهلامشاملركز د 
  ض األزمات اجلوانية لشخصية هوزيه الذي تفرع عنه بعللشخصية الرئيسية، الصراع النفسي 
 .نتائج اليت مت  حصحصتهاالامتة حوت أهم مث ختم البحث خب. العرقي دالديين كصراع الوالء

 مقاربة فيمكن القول أب  املوضوع مت  معاجلته دفق، درافةأما املنهج املمفصل هلذه ال
؛ إذ قام  مبتابعة األزمة من جانبها االجتماعي  ي بعض مساراهتا، مث عمدت فيسيولوجيةفيكو 

كما عكسته املددنة املنتخبة، دجتادب    إىل الغوص  ي عمق الذات املهشمة  ي صراعها مع الواقع،
 ".البدد "مع بعض اجلوانب السيافية اليت فاق  أزمة 

قلة الوق  مع من  دقد داجه  البحث جمموعة من الصعوابت الردتينية اليت قد تواجه أي حبث؛
مث قلة  .ان  دتركيز دمتحيص وقيقأل  حتاجااليت د  دامتداو املواضيع املعاجلة  ي املددنةتركيز 

  الكثري من الدارفني أذلك  ؛الدرافات  ي اتجمال األويب اليت تتنادل الرداية بنفس املنحى املنتخب
ياانت درقية ال يعاملو  الفضاء الردائي داتجمتمع واخل الرداية دمنه الشخصية الردائية على أهنا ك

؛ أي إىل خارج النص، احمليط يوجهو  النتائج حنو ، دإ  تعدت هذه الرؤية،تتعدى كوهنا كذلك
أما هذه الدرافة فهي على الرمم من  . إىل الكاتب، دهذا ما تصبوا إليه الدرافات الكالفيكية

؛ إذ بطريقة حمدثة ناهج التقليديةكالفيكيتها إال أهنا حادل  اإلفهام بطريقة ما إبعاو  بعث امل
انكفأ عليه الدرس  تعزل النص عن حميطه دتدرفه من جوانب فيكوفيسيولوجية على مرار ما

 .الكالفيكي

 : ، فقد كا  أمههاعليها هذا البحث اتكأأما املراجع داملصاور اليت 

 .نظرتات الشخصية جلابر عبد احلميد جابر -

 .هوتات قاتلة ألمني معلوف -

 .إشكالية األان داآلخر ملاجد  محوو -
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 . أزمة اهلوتات لكلوو ودابر -

حنو  ي توجيه عدفات اتجمهر النقدي  رمبتها البحث ذممار ه دلعل ما وفع الدارس خلوص
ذلك دلعله مل يكن  األوبية؛اءات جديد  بدال من اجرتار القوالب اجلاهز  اليت مجدت الدرافة فض

أ  تكتسي ورافته حلة مغاير  عما التزم  به بقية هبذا السباق هلذا امليدا ، مري أنه حادل 
 التيمةمع     هناك بعض الدرافات اليت جتادبإالعموم فلكن على  .الدرافات  ي نفس اتجمال

 :نذكر منهانفسها 

  من إجناز الطالبة " إلنعام كجه جيأبزمة اهلوية  ي رداية احلفيد  األمريكية "املعنونة الدرافة
  .عبري فوواين

 " صراعات املرأ  الوافد  :اخلطاب الردائي السعووي املعاصرثبات اهلوية  ي إصراعات
 .للدكتور أبو املعاطي خريي الرماوي "منوذجا( البحرتات) ي
 "لسعيد  بن بوز  "اهلوية داالختالف  ي الرداية النسوية  ي املغرب العريب. 

" علي خبوش"احملرتم الدكتورإىل  دامتنانهدأخريا دليس آخرا ال يسع الدارس إال أ  يقدم شكره 
 .قريب أد بعيدالبحث، دإىل كل من فاعد من الذي تكرم إبشرافه دتوجيه دتصحيح عثرات هذا 

 ةالباحث                                                               

 72/40/7402:بسكر   ي                                                              
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 :طصلحات  املاتيح املضبط  .1
 :يـــــــــــــــــــالتشظ . أ

الفلقة من العصا وحنوها، واجلمع شظااي، وهو من التشظي  :ظيةشال»جاء يف لسان العرب
ومنه فمؤدى 1«انكسرت؛ أي ملسو هيلع هللا ىلص فانشظت رابعية رسول هللا: التشعب والتشقق، ومنه احلديث

 .مصطلح التشظي هو االنكسار والتبعثر

 :ةـــــــــــــــــاهلوي . ب

وتعرف يف  2«عنيته وتشخصه وخصوصيته ووجوده املتفرد: هوية الشيء»يعرفها الفرايب على أهنا
وتعين هنا أن الشيء هو نفسه ال 3«"هو"مصدر صناعي مركب من»على أهنا  بعض املصادر

خيالفه إىل شيء آخر؛ أي أن الشيء أو الشخص مبا حيوي من تناقضات فهي تعرب يف اجململ عن 
 .ماهيته

أي أن [...]الشيء نفسه: ن أصل التيين ويعينم»"Identité"ومصطلح اهلوية يف منوذجه الغريب
ضمري اإلشارة للغائب مبعىن هو ذاته "Iden"و[...]الشيء له الطبيعة نفسها اليت للشيء اآلخر

 .4«للداللة أحياان على االختصار وعدم التكرار عند اإلشارة إىل شيء حمدد[...]ويستعمل

وميكن أن  واهلوية هي الكل املتكامل الذي يعرب عن ذات الشيء أو الفرد، وحيدد ماهيته ووجوده،
يعرب عنه أبنه جمموع السمات اخلارجية املدركة من الغري والداخلية املدركة من طرف األان، والباطنية 
الغري املدركة اليت تربز إىل السطح فجأة بني احلني واآلخر، وكل هذه السمات سواء تكاملت أو 

 .تناقضت فهي جمملة حتدد هوية الذات ووجودها

                                                           
 .6622، ص(شظى:مادة)دار املعارف، القاهرة، دط، دت، ،4العرب، مجلسان : ابن منظور -1
 6112، 1اايها يف الوعي العريب املعاصر، مركز دراسات الوحدة العربية، بريوت، طضاهلوية وق، "العربية يف اهلوية القومية:"عفيف البوين -2

 .62ص
 .املرجع نفسه، الصفحة نفسها -3
 .املرجع نفسه، الصفحة نفسها -4
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 :ةـــــــــــــــــــــــــــــاألزم .  

تصدع »هوهي أيضا فيما تعني1«مرحلة صعبة متر هبا جمموعة اجتماعية أو مير هبا فرد»هي األزمة
هلوية الفرد أو اجلماعة مما جتعل الذات قابلة لإلهنيار والتصدع عند 2«التوازن بني مكوانت متباينة

 .أخف اهلزات

 :تءــــــــــــاالنتم . ث

مبا يقتضيه هذا عن التزام  ،هي النزعة اليت تدفع الفرد للدخول يف إطار اجتماعي فكري معني»
 عادة يرغب الفرد»حيث3«طار وبنصرته والدفاع عنه، مقابل غريه من األطراإلمبعايري وقواعد هذا 

 .4«األسرة أو النادي أو الشركةكنفسه هبا   د اماعة قوية يتقمص شخصيتها ويوحيف االنتماء إىل

 :مستواي  اهلوية .2
 دة وبعملية التنشئة ئهي حقيقة فردية نفسية ترتبط ابلثقافة السا»:املستوى الارداين

 .5«االجتماعية
 جمموعة من السمات العامة اليت متيز شعبا أو أمة يف مرحلة اترخيية »:املستوى اجلمعي

 .6«معينة
 :مطصتدر اهلوية .3

من هذه املصادر اليت وزعها على فئات كما سيأيت، وذلك  المتناه اعدد هنتنغتونحيدد صامويل 
مع العلم أهنا ال أتخذ قدرا متساواي من األمهية لدى الفرد أو لدى الغري الذي يهيكل هذا الفرد 

                                                           
 .62، صالسابقاملرجع  -1
 .62املرجع نفسه، ص -2
 1222، 1ركز احملروسة، القاهرة، طاالنتماء االجتماعي للشباب املصري دراسة سوسيولوجية يف حقبة االنفتاح، م :جنالء عبداحلميد راتب -3

 .75ص
 .22، ص1226، 6بريوت، ط، مكتبة لبنان، (عريب-فرنسي-إجنليزي)معجم مصطلحات العلوم اإلجتماعية: أمحد زكي بدوي -4
 .67ص، "يف اهلوية القومية العربية:": عفيف البوين -5
 .21ص: املرجع نفسه -6
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 فمثال إن حدث صدام ؛فقد ينشط بعضها يف حني يتوارى البعض اآلخر إىل حني أو إىل األبد
كن إحدى اجلماعتني تدين ابلداينة اإلسالمية أما األخرى ، لبني اماعتني متلكان نفس اجلنسية

ها من جديد، يف حني تستعر ئه احلالة ستخفت اهلوية الوطنية إىل حني استدعاذفمسيحية، يف ه
 :كاآليت  هنتنغتونابلعودة إىل مصادر اهلوية فقد عرضها . املتناحرتني اهلوية الدينية لكال اجلماعتني

 ..، واألقارب ابلدم، والعنصراألسالف، والنوعمل تش (:إسنادية)مسات شخصية  - أ
 ..تشمل العشرية، والقبيلة، العرق، اللغة، الدين، احلضارة، اجلنسية :السمات الثقافية - ب
مثل اجلوار، والقرية، واملدينة، اإلقليم، الوالية، البلد، املنطقة اجلغرافية  :السمات اإلقليمية - ت

 ..القارة
فعلى عكس غريها ليست جربية بل حيذوها أما هذه السمات وما ]:السمات السياسية - ث

أو تركها، وغالبا ما تكون هشة يسهل العدول عنها  اعتناقهاتتحكم فيها إرادة الفرد يف 
ومن هذه السمات الطائفة، العصبة، اماعة املصاحل [إىل ما سواها إن تبني عدم جدواها
 ..احلركة، القضية، احلزب، األيديولوجيا

هي  القوميةاهلوية الفردية و و  .1الوظيفة، احلرفة، اماعة العمل، النقابة :االقتصاديةات السم - ج
 .ه الروافدذلتفاعل بني خمتلف هلنتاج كلي 

 :أزمة اهلواي  .4

عقب وخلخلة أركاهنا فتهتز قيمها  عند التطرق ملوضوع األزمة فهذا يعين قلب املعايري رأسا على
 التفاعلتعين االنتماء و إن كانت اهلوية مبعناها اإلجيايب الفرد؛ فهي حلظة ميالد األزمة داخل و 

، فإن األزمة تتشكل من التعددية فالفصام فالتشظي فاخلبوة أو اخلفوت مث االنداثر والثبات
 .النهائي

تشكلت مع تعقد املفاهيم وأساليب العيش والعالقات االجتماعية إثر أزمة اهلوية إشكالية طارئة، 
 ليجد الفرد نفسه دون جذور ترسي كيانه ودون معامل ،تبىن سياسة اهلدم الدائمي الذي املد العومل

                                                           
 .26ص، 6112، 1طأمحد خمتار اجلمال، املركز القومي للرتامة، القاهرة، :تر، (ظرة الكربى حول أمريكااملنا)من حنن: هنتنجتون.صامويل ب -1
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حني تفطن العامل لعدم جدوى القرية الكونية اليت غيبت مفاهيم االنتماء و  ،توضح أهداف وجوده
؛ فغدا من غري املمكن العودة بنفس السرعة إىل الوراء للهويةعن معىن  يف أيسلديه راح يبحث 

  بعيدة عن احلل واليت أضحتألزمة استفحال ا وهذا ابلفعل ما زاد من ،ء اهلويةعن نقاحبثا 
اليت  ( لة،الطبقة،األمة،اجلماعةالعائ)رجعيات؛ وخمتلف االنتماءاتأزمة اهلوية مرتبطة بفقدان امل»فـ

 .1«كل كبريشكانت تسمح لألفراد بتفعيل هوايهتم داخل اجملتمع، مل تعد حامسة وتراجع دورها ب

مل تتناول املعاجم القدمية مصطلح اهلوية ابلطرح وال أي مصطلح يدور يف فلكه، رمبا ألن العرب 
ا كانوا حيرصون على نقاء نسلهم ؛ ذلك أهنم غالبا ميف شيء قدميا مل يتنبهوا هلذا املفهوم ومل يعنهم

فلم خترج عالقات املصاهرات عن نطاق القبيلة غالبا أو القبائل اجملاورة اليت تربطهم هبم  سالالهتم؛و 
، فهي مل يبقى أبناء اإلماء والعبيد الذين مل يعبء لألزمة الذاتية اليت كانوا يعانوهنا. صالت قرابة

هم أمهية هلم شيء ميكن االهتمام ألمره، حيث مل يكن ينظر هلم بعني االعتبار ومل يولو تشكل 
، حىت وإن كان أرابهبم آابئهم فذلك مل حيدث فرقا يف مكانتهم االجتماعية ما دام أحد ىقصو 

ي ذفاالستالب ال وهم يف الغالب مل يسعوا للتعبري عن أزمتهم،آابئهم ينتمي إىل الطبقة الدنيا، 
من رفض لصعلكة ما أتت به حركة ا ابستثناءلك ، ذبال قيمةعانوه جعل هوايهتم تبدو هلم ولغريهم 

عنرتة إضافة لشخصية ..أن جل الصعاليك كانوا أبناء إماء كالشنفرة وسليك اعتبارللواقع؛ على 
ابن شداد الذي على الرغم من كونه ابن ألحد أشراف القوم إال أنه عاىن من العبودية على يد 

ولرمبا يندر  ،افأهله، وتوضح قصته حربه النفسية جتاه هذا التمييز، ليحرص على افتكاك االعرت 
ففعاليات احلضور »وجود مثل هذه االنتفاضات املتطرفة داخل اجملتمع القبلي يف أواسط العبيد

تصطدم أبدا حبس األقلية الذي يشعر فرده ابلدونية واملواطنة ذات [...]واالجناز واثبات الذات
وكأنه حق [...]شديداعشائري متزمت ومتمركز حول أمنوذجه متركزا [...]الدرجة الثانية يف جمتمع

 .2«الدنيويةكفلته هلا الشرائع الدينية و [...]وراثي

                                                           
 .26، ص6111، أكتوبر 5، جملة آفاق املستقبل، العدد«من الوحدة إىل التعدد..اهلوية»:دمحم سعدي -1
 .72ص، 1222، 1نبيل حمسن، دار ورد، دمشق، ط:، تر(قراءات يف االنتماء و العوملة)اهلوايت القاتلة: أمني معلوف -2



 

 :ل األولــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالفص

 إحداثيات خطاب األزمة

 العوملة ودورها يف بذر األزمة :حث األولـــــــــــاملب

 واطنة وعنصرية الواقعــــــــــــــــــامل :املبحث الثاني

 وية الذات والغرييةـــــــــــــــــــــــــــه :حث الثالثــــــاملب

 



 .                                                        إحداثيات خطاب األزمة: الفصل األول
 

 
61 

 األزمة العوملة ودورها يف بذر: ولاملبحث األ

، خمليا الساحة يف السيادة لقطبية واحدة، وما اختذته الذي ميثله اإلحتاد السوفيييت املعسكر الشرقيبعد تقهقر 
يف هذه  ثورة معلوماتية أسهمت إسهاما فعاال، ذلك إثر ما صاحبها، من األخرية من دعاايت لعوملة العامله ذه

 . العملية

قرية يف العوامل  وصهرسعت لتذويب احلدود اجلغرافية من جانبها الثقايف واالقتصادي خاصة، وملة ورغم أن الع
متجذرة يف ذهنية  لكوهنا-ثنية اليت تثقل كاهل اجملتمعاتالتصدي للحدود اإل تتمكن من إال أهنا مل ،صغرية

  التهلكة أتونيف -األحيانكثري من يف  -وترمي هبا -اإلنسان ما يشهد عليه التاريخ يف كل جمتمعات العامل
وتوسيع  التعصبية العرقية استفاضةبطريقة ما يف  أسهمتاألدىن، أو رمبا لتبقى كل طبقة تطفو فوق الطبقات 

و العراق أكلبنان  جمتمع عله ما يالحظ علىول. اللغوي والثقايف؛ كوهنا قربت البعيد دائرة صراع احلضارات
ه، ومل يشكل له ذلك بتعدديت -يف زمن مضى-كان مضطلعا وتنوع أداينه ومذاهبه ولغاته،  إثنياته ابختالف 

 عاتقه، إذ راحت تنخره على، لكن اليوم أصبحت تلك التعددية تشكل عبئا كبريا هياتبنالزخم أي هزات يف 
 .من الداخل وتطيح به

فالعوملة، حبكم منطقها، أفضت »تقريب األقاصي إىل بعضها البعضمن من جهة أخرى فإن ما أفرزه التعومل، 
 تكالكويت مثال شهد  دولةففي 1«على مدى القرن العشرين كله حركة هائلة للسكان غريت وجه اجملتمعات

الرتكيبة جعلته يف حاجة إىل يد عاملة خبرية، خاصة وأن  النفط، صادراتنوعية، ابرتفاع  اقتصاديةقفزة 
، والقسم األوفر كان الصيد البحريو  التجاريتزاول النشاط  تكان  امنه ميف قس -حمدوديتها على-السكانية

، وما مرت به من ظروف الكويتيةذلك إضافة إىل ما ميكن تسجيله حول حداثة الدولة ، من البدو الرحل
 .خارج احلدودعا هبا من أجل النهوض ابقتصادها إىل فتح األبواب للعمالة الوافدة من ما د .سياسية صعبة

كاهلند البائس  ذات االقتصاد بعض اجملتمعات  االذي كانت تعانيه وتقلص فرص العمل حياة الفاقةوبسبب 
كبرية إىل دول   وفودالرتف، لذلك نزحت اليد العاملة وبنوع من و فرصة ذهبية  ا الفتحشكل هلم هذ..والفلبني

يشكل األجانب جزءا  »، اليت تعد الكويت واحدة من أعضائها(كما يسموهنا  جنة اخلالص)التعاون اخلليجي

                                                           
 .36صت، .ط، د.، اجمللس األعلى للثقافة، القاهرة، د7، العوملة واهلوية الثقافية، سلسلة أحباث املؤمتر"معىن العوملة" :فاتح عبد اجلبار -1
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ان من إمجايل عدد السك 1«يف الكويت%33[...]كبريا من تعداد السكان يف اخلليج، حيث يرتاوح عددهم
 .فقط%63 يشغلون نسبة أي أن السكان احملليون

 :استجالب العمالة على اهلوية من مستويني سواء على املقيم أم الوافدتتجلى أتثريات 

تكمن تبعاهتا على املقيم خاصة يف ظل وجود عدد كبري من العمال األجانب الذين يفوق عددهم يف  -
وذلك أنه عندما يفدون حمملني بثقافاهتم  ؛(يف بعض دول اخلليج)أحيان كثرية عدد السكان األصليني

 ىب على يد اخلدم يرت يؤثر ذلك على الفرد حني احتكاكه هبم، ضف إىل ذلك أن اجليل الذي 
، فالقيم اليت من كل اهلويةاألوىل هي عماد تشعلى اعتبار أن السنوات  ،يتأثر هبم أنوالبد  األجانب

من املريب، فعلى احتشام التواصل والشح العاطفي املفروض أن يكتسبها الطفل من األبوين يكتسبها 
 آابئهماليت خلفها  ةالعاطفي ثغراتالسد أدوار لواألبناء، يف مقابل ما تلعبه املربيات من  ولياءبني األ

 .دى الطفل هوية ممسوخة ممزقة ومضطربةفتتشكل ل
وابلوفود العاملة يف الشكل اخلارجي، سواء يف اهلندام أو  صورت الرواية أتثر املقيمني ابالنفتاح الثقايف،

 يف تسرحيات الشعر
 [...]البعض يرتدي ثيااب حتاكي آخر صيحات املوضة، والبعض ابلثياب التقليدية، أانس ابلشورت»

أجساد رايضية [...]شباب يسرحون شعورهم بطريقة جمنونة..ثياب ضيقة جدا رغم حنافة مرتديها
فتيات تشبهن جنمات [...]تنانري قصرية[...]تصفيفات شعر خمتلفة..ات كثرياتفتي[...]منفوخة
 2»أخرايت مبساحيق جتميلية تظهرهن كفتيات الغيشا الياابنيات..هوليوود

اليت ال  باي، متوارين يف املالقذاعة ، كشرب اخلمر مثال وممارسةجانبوقد أتثر املواطنون ابلعادات السيئة لأل
يقضي «ذه اجلاليات، لينجرف الشباب للمد ملتحفني ابحلرية املمنوحة هليسكنها الوافدونواليت  بة،اختضع للرق

مشعل عطلة هناية األسبوع عادة يف شقته يف الدور الثامن، يف البناية اليت أسكن، ميارس هبا ما ال يستطيع 
 .3«ممارسته يف مكان آخر على حد قوله

                                                           
، مركز الدراسات (2رقمتقرير موجز )العمالة املهاجرة يف منطقة اخلليج، «املقيمون األجانب يف دول اخلليج: ما وراء العمالة»: عطية أمحد -1

 .3، ص2122ط، .دالدولية واإلقليمية، كلية الشؤون الدولية، جامعة جورجتاون، قطر، 
 .213ص ،2122 ،2ط ، الدار العربية للعلوم انشرون، بريوت،ساق البامبو: سعود السنعوسي -2
 .633ص :املصدر نفسه -3
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جاءت »ضيفة البعيدة كل البعد عن ثقافتهاصطدامه بثقافة الدولة املحني نه ن أثرها على الوافد أيكمو  -
شككت :"حىت الشمس تقول والديت]...[والديت للعمل هنا، جتهل كل شيء عن ثقافة هذا املكان

التخلي عن كثري من يتحتم عليه يف أحايني كثري  1«"!يف ابدئ األمر أهنا الشمس ذاهتا اليت أعرف
املمارسات احلرة ومنه  أو كراهية، فتتكبلطوعا  إما ،يفعاداته وأجزاء من ثقافته حلساب الوطن املض

 .اهلوية

حتت أسقف رية اليت عانت منها والعنص والتهميش واملهانة، ،الفقر والقهراالغرتاب و  الفئةه ذد هضحتالف 
 عليهم الذي زاد من صعوبة الوضع لعرقياهتا، واستغالل ذويهم هلماملتعصبة  يفةضالبلدان املخمدوميهم يف 

لست ]...[رفضت أمي الفكرة. بدأت تتقافز داخل رأسي]...[كانت فكرة السفر إىل الفلبني»
أدري إن كانت ترجو بقائي من أجلي أم من أجل العائلة اليت أصبحت حبال أفضل لقاء ما أرسله 

 2«هلا من أموال

بلدان )فضاءاهتم األوىل إىل واعوديو  أعماهلم واكيرت  أن فإما، الوضع القاسي لليأس والقنوط من مما أدى هب
والتعامل   ،ذلوال وحتمل القمعأو االستسالم  شاهدة الفقر يفتك بذويهم بدال من كرامتهم،يكتفوا مبو ( شأاملن

زهق أرواحهم أو أرواح بريئة ب هنائيكل شب ابملوضوع، أو التخلص من التفكري ةروف صعبظهلم يف  أريدكما 
خادمة فلبينية تنتحر ]...[دومتهامن خم انتقاماخادمة فلبينية تنحر رضيعا »نكاال للظلم الذي يكابدونه

 .3«شنقا

وكسب لقمة  املعيشية أوضاعهالتحسني  اتركني أحالمهم ورائهم يةالكويتاألراضي احللول يف  إىلالعمال  اضطر
  .كبلت هوايهتم وأابحت كرامتهم  النظرة الدونية ، لكنالعيش

حيث  ؛العتبات األوىل للمنفى منالفرد منهم  يتعرض لهالتحقري الذي و حالة التمييز العنصري تصور الرواية و 
 لالعتداء اللفظي يف املطار فقط بسبب مالحمها( هوزيه)تتعرض الشخصية

                                                           
 .22ص :السابقاملصدر  -1
 .622ص :املصدر نفسه -2
 .631ص: نفسه املصدر -3
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أشار بيده حنو الطابور . الرجل بطريقة فظة صعقتين قبل أن أخرج منه اجلواز صرخ يب»
مث حيرك . يتفوه بكلمات غاضبة]...[يتحدث بصوت عال]...[قال كالما مل أفهمه]...[اآلخر

 1«"!أنت جمنون:"ن رأسه ليفهمين ما عجز عن ترمجتهأصابعه ابلقرب م

إقصاء واليت تسعى لتهميش اآلخر و اجملتمع، ولعل هذه النظرة النمطية اليت يشرتك فيها قطاع كبري من أبناء 
ا إال داخل ا هلال جتد متنفسو  انفعايل، كبتب من ضيم، جتعله يصابهويته، وبسبب ما يالقيه الفرد منهم 

 العرقية جتمعاهتا

رد أوسطهم ".السالم عليكم"ألقيت التحية أثناء مروري هبم [...]خارج الشقة شباب ثالثة»
كان يسحب طريف عينيه بسبابته ساخرا من مالحمي "سالمووو عليكوووم"[...]ساخرا من هلجيت

تبادلوا النظر ]...[خرجت مين كلمة معتوه ]...[لست أدري ملاذا شعرت ابإلهانة[...]اآلسيوية
 2«فيما بينهم مستفهمني

حىت أن  "أدريلست "وهو ما تشري له لفظة  وكأن الفرد منهم ال حيق له رد اعتباره إذا ما امتهنت كرامته؛
كثريا ما نسمع، حنن »ل أجنيبام، إذ ليس من الطبيعي أن يصدر رد فعل كهذا من عدهشتهم استجابته أاثرت

ولكن، مع . يف األايم األوىل كنت أشعر ابلغثيان]...[العاملني يف املطبخ، صراخ أحدهم على مسؤول الطلبات
من  فالوضع الساري واإلهاانت املتكررة، وما يضاف إليه 3«اعتدت الوضع]...[مرور األايم وتكرار العملية

 .للحفاظ على مواقع عملهم، جىن على انفعاالهتم ابلتخدير -قر املدقعبسبب الف-احلاجة امللحة

 :بني م، وتراوحت مآسيهوراجلشخصيات العاملة املعطوبة اليت تعاي القهر و الأتت الرواية على ذكر العديد من 

بعد جديت والببغاء يصيحان ابلكلمة ذاهتا :"سألت خولة»للكرامة اإلنسانية وامتهان لفظية جتاوزات -
 .4«"محارة:"]...[قالت]...["أن يناداي على لوزاقيميندا، ماذا تعين هذه الكلمة؟

 ن وجدت فعلى فرتات متباعدةإ، و ساعات عمل متواصلة دون إجازات -
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يقول اببو أن البعض، يف البيوت اجملاورة، ال . اخلدم يعملون منذ السادسة صباحا وحىت العاشرة ليال»
يف أي وقت حيتاج . ساعات العمل مرتبطة حباجات أفراد البيت. يوجد لديهم وقت حمدد للعمل

الحظت أن راجو يتمتع إبجازة ]...[أحدهم شيئا البد أن يكون اخلادم على أهبة االستعداد
تتمتع بشيء من أما لوزقيميندا فال . اببو وزوجته الكشمي يتمتعان بيوم راحة كل شهر. أسبوعية

 .1«هذا

بقيت مستيقظا حىت الصباح »شباع شبقهمإل ،كوسيلةضعفهم وحاجاهتملهلم خمدوميهم  لاستغال -
لقد كانت 2«مثن إقامتها بصورة غري شرعيةتدفع  ،البد أهنا، يف مكان ما. أفكر يف أمر الفتاة

اليت استغلت السلطة الغري مسؤولة  لنزقةللقلوب ايقدموهنا تذكرة إقامتهم الغري شرعية، أجسادهم 
 املمنوحة هلا إلذالل كرامتهم

 أكدت دراسة خليجية رمسية وجود ما يزيد عن مليونني من عامالت املنازل يف دول اخلليج العريب»
عديدة أمهها سوء املعاملة واالنتهاكات  مشكالت، ويواجهن ميارسن أعماهلن دون غطاء قانوين

 .3«عدم دفع الرواتباجلنسية و 

ما الذي يدعوه ملالحقيت؟ هيأيت ال »بسبب النزعة اللواطية ألكثرهم اليت تعرضهم للتحرش منطية النظرة -
كذلك ينظر للنساء   .4«وإن كان العديد من أبناء جلديت كذلك تدل على أنين من أوالئك املتأنثني،

من أين يل أن أضمن، إذا «ن ابلعهرمبنظرة الريبة، وكثريا ما يته -كلهن على حد سواء-األجنبيات
 5.«!ما تركتك خترجني، أال تنتفخ بطنك بعد أشهر؟

من دون أن حيقق معنا أحد نقلنا من احلافلة رأسا إىل غرفة «السجن دون فتح حماضر حتقيق -
 .6«احلجز
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مقموعة " روبواتت"؛ بتحويلهم إىل يف التشغيل جتريدهم من كياهنم اإلنساي، إبتباع سياسة التشييء -
أما املعامالت . 1«نفهم إهنم يعاملوننا على أننا ال نشعر وال»األحاسيس تنفذ األوامر وال تكل العمل

اخلدم، بشكل عام، ال يؤمتنون على أسرار »وعدم االئتمان تحفظالعلى بادلة فكانت قائمة املت
 . 2«البيوت

يعاملون حيث ؛ هلويةطمس واستالب او ، ، حتت حصار املعاانةهشمتعيش الشخصيات ببناء وجداي م 
لتعرب الرواية عن منظومة العالقات املأزومة بني املقيم  يهمش املختلف وحيقره، جمتمع متعال  وسط زدراءاب

بسبب هشاشة  ؛متناسيا كل قيمه ينجرف حنو عواطفه معاملة جيدة، حني يعاملولعل الفرد منهم . والوافد
 اتنعش يف داخله شعور   اليت تعلن على حني غرة احلسنة احلميمةاملعاملة ف تركيبته النفسية جراء القهر،

، وإن كانت الضحية تعلم ليقعوا فريسة صياديهم من املستخدمني بعد أن فقدته يف أرض أسيادها، ،ابإلنسانية
 هذا األخرييقينا بنوااي 

نسيت كل اإلهاانت اليت تكيلها . متنيت أال يبعد كفه]...[حني المست كفه كتفي ذات مساء»
يف انتظار أن أييت الليل ...[]تعمدت بعد ذلك أن أغضاهبا بني احلني واآلخر. يل السيدة الكبرية

 3«حامال كف والدك احلانية لتمسح على كتفي

يف سياق العمالة  معربة عن ذروة أزمةسلطت الرواية الضوء على عدة عوامل متناقضة جتمعها عالقات نفعية، 
 همشةللطبقة العاملة األجنبية املاهلوية على املستوى الفردي  تشظيةمضطرب، األمر الذي أفضى لاجتماعي 

 .أدت إىل تقهقر ذواهتم واحنطاط قيم اهلوية داخلهمفاإلكراهات اليت يتعرضون هلا ابإلضافة إىل املعاملة النابية، 

حلقة وصل بني اإلثنيتني، إال كانت ن  إو ، "العاملة"الطبقة الوضيعة تنتمي بشكل ما إىلالساردة مبا أن األان 
شخصيتها يف قيم  الكوييت بسبب الشلل الذي أحدثه اجملتمع ذلكوجاع الفئة املعطوبة؛ امتداد أل شكلتأهنا 

فهوزيه هو مثرة لقاء بني خادمة فلبينية 4«سوف أعيش يف الكويت كأي فلبيين مغرتب»رغم انتماءها له
االغرتاب يف  لذلك فقد عاش ،وما ورثه عنها من مالمح وخمدومها، لكن اجملتمع رفضه بسبب نسبه ألمه،

ن كانت جتمعه روابط نسب إالغريب حىت و  أمام القلوب تصلباملشاعر وتصخرها و عن قسوة  ، معرباجمتمعه
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 االجتماعيةهم يرفضون أن أصري واحدا منهم، وإن متكنت من ذلك فكيف سريونين يف تقسيماهتم »وإايه
 .1«املعقدة؟

، وإمنا وحده اخلطاب العريبعلى وال ، طرح موضوع العمالة األجنبية مل يكن حكرا على الرواية السنعوسية
وإن كان كل على طريقته ومن وجهة نظره اخلاصة، لكنها جمتمعة اآلسياويني أيضا، تطرق له خنبة من الروائيني 

ومن . لت نقل الواقع وفضح خبااي القضية املسكوت عنها، لتعكس معاانهتم، أو املعاانة اليت تسببوا هباحاو 
أايم "و لبثينة العيسى" خرائط التيه"و، امساعيل فهد إامساعيلإل" بعيدا إىل هنا" القضيةالرواايت اليت تناولت 

 .راجنيت ديفاكارات "معادلة األمل" ،دانييال بنيامني" املاعز
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 املواطنة وعنصرية الواقع : ثايناملبحث ال

دولته اجلغرافية فيصبح عضوا فاعال مؤثرا بقوة يف  ،جمتمعه وواقعهيتحقق التفاعل االجيايب للفرد و 
معه ما تشرعه له الدولة  متواطئا ،بفضل شعوره الوالئي الذي حيكم تفكريه االجتماعي ،السياسيةو 

جلنسية أحد  له مولده على أرضها أو وراثته ققهحي ،إليها بصفة قانونية منتم كمواطن  من حقوق
  .األبوين

وجتعله ميتلك  ،بني شخص ودولة [...]قانونيةملواطنة صلة اجتماعية وسياسية و ا»فـ
هذا احلق بسبب احلرمان من ممارسة [...]شرط أن ال يكون حمروما كليا[...]حقوقا

  1«(احلرمان من اجلنسية)من حقه القانوين األساسي

، غري أهنا مل تنظر فيها االستقصاءاهيم بكثري من النبش و وقد تناولت املنجزات السردية هذه املف
قع املخالف ا، لكن تناولت الو ألن الواقع ليس بتلك املثالية ؛ى أهنا وقائع منجزة كما هي مقررةعل

لطاملا مارس الواقع ضغطه على الفرد يف اجملتمع ليدفعه يف أحيان كثرية إىل التهاوي ف. مقرر ملا هو
وتفاعله  االجتماعيةبفضل ما يسوقه له من أزمات تشل مشاركته يف احلياة  ،يف عزلته النفسية

  .معها

 وهي ،منذ يزوغ فجر البشرية اإلثنياتم اليت أنبتتها القبيلة و ولعل مفهوم العنصرية من أهم املفاهي
وختلع  فقط ألهنا أقلية  ؛بقية األجناسأدىن من رقية ظاهرة اجتماعية جتعل من بعض األصناف الع

طفت هذه الظاهرة يف العديد من  .بل وجتردها من صفتها اإلنسانية ،عنها مفاهيم مواطنتها
انة هذه فرفعوا أقالمهم معربين عن معا ،هز الواقع القاسي اجملحف كتاهبا املنجزات السردية اليت

لليلى " جاهلية: "يع؛ ومن هذه الرواايت اليت تعهدت هبكذا مواضالفئات يف جمتمعات إثنية
  .لسعداء الدعاس" ألين أسود"،اجلهين
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 الوالء إرابكاتتعددية االنتماء و : أوال

  أكثر مأساويةيتصاعد مفهوم العنصرية ويتشعب مث حيبل ليلد قضية أكثر استعصاء وتعقيدا و 
بروح اليائس للبحث عن ماهيتها ومتوقعها داخل  قضية أعمق تناولت الذات املشرذمة الساعية

؛ بتعبري آخر هي لتنفصل عنه-وحىت قبل ذلك-، فرفضها حلظة والدهتاجمتمع ولدت من صلبه
فبدل من أن   -ولدوا لزواج خمتلط–قضية أوالئك األفراد الذين منيوا بثنائية االنتماء ثنائية النسب 

ضم حقوقهم واماس  له قصرا، بدال من ذلك هت انتسبواتتسع دائرة حقوقهم يف جمتمعني خمتلفني 
؛ تتصدى هلذا املوضوع جمموعة من الرواايت من بينها التهميش ليكتووا بلظى الغربةعليهم النبذ و 

هذا  زينب امحد حفين،" سيقان ملتوية"،مصطفى شعبان" مرااي"أمحد احليجاوي،" الزواج املختلط"
 .اليت ساقت معاانت مثاس الزواج املختلط" ساق البامبو"ابإلضافة إىل سواية 

عليه  قضية معاانة األقليات يف جمتمعات سجعية التفكري أصبح هاجس الفضاء الروائي، وساهنت 
املقهوسة و  عطوبةفشهدت بذلك زمخا يف التأليف حول هذه الفئة امل، الرواية الكويتية بشكل خاص

ريب اخلليجي والعاهلشة يف اجملتمع الكوييت و بقات لطعمق واقع ااجتماعيا، يف حماولة للغوص يف 
هي واحدة من تلك اإلجنازات اليت دوى  سنعوسيالوسواية ساق البامبو لسعود . بصفة عامة

، حماولة إيصال صرخة ومنها إىل مجيع األقطاس العربية صداها قواي يف الكويت ويف حمفل البوكر
 .عيسى وأشباهه ونقل معاانهتم إىل أبعد مدى

 سجعية التفكرياملعتقد و  رواية تصوس بصدق أوجاع هذه الفئة يف صراعها مع عاملها املتشبع بسلبيةال
فهذه الشخصية املأزومة اليت تبحث عن " هوزيه مندوزا أو عيسى الطاسوف"ممثلة إايها يف البطل 

لكنها  ،تمع من املفروض أن تكون جزءا منه، قطعة من صلبهشرعيتها االجتماعية عن ذاهتا يف جم
ملدة للتعبري عن ذاهتا املتعطشة حلنو العائلة والذي حرمت منه  ال يرتك هلا جماال تصطدم بواقع فاجع

 .طويلة

؛ كانت أمه لزواج خمتلط اجلنسيات مثرةالذين كانوا املهجنني  ةهوزيه كان امثل فئة موسعة ملعاان
من عائلة  عسكري "ساشد الطاسوف"، أما أبوه ة تعمل يف بيت الطاسوف يف الكويتخادمة فلبيني
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ضه هو اآلخر نوعا ما اجملتمع وسفذلك بسبب سفض العائلة و زواجهما كان فاشال . فاحشة الثراء
ال بدافع احلب " جوزافني"، ولعل ما امكن أن يسجل هنا على أنه قد تزوج اخلادمة هلذا الزواج
يف ذات  ،وصدها لهومتنعها  جوزافني، وإعجاب كان مصدسه سقة نزوة عابرةسحر بدافع ولكن 

هذا الزواج الذي ال »عقد زواج غريب املالمح  ،فضى إىل وسقة زواج عريف مجعتهماالوقت الذي أ
 .1«يشبه الزواج

كان والدي يلمح إىل شيء ما .ء تشبيهه إايها بفتيات اتيالندمل خيطئ حدس أمي إزا»
أشك يف أن ما قام [...]"نتزوج؟:"صرامة أمي يف هذا األمر تالشت حني سأهلا[...]

لعله أراد أن ينال ما اشتهاه كان رغبة صادقة يف الزواج من أمي، به والدي  
  .2«وحسب

إلسضاء سغبة معينة  -كما سبق الذكر-مل يكن يرغب فعال يف االستباط، لكنه يسعى" ساشد"فـ
موقع كل من يثريه األول، يصحو شعوس آخر يف مقابل خبو الشعوس  اختباس ذلك ابلفعل،ومبجرد 
ال يصمد الشعوس »، وموقف األسرة واجملتمع من هذه العالقة، حيث(ف الطبقييف التصني)الزوجني

عثر  املرء أنه اعتقدية اجلديدة، اليت ، إذ إهنا تثري ابلضروسة تفتت اهلو الغرامي أمام السيطرة التملكية
لذي يثري متلص هذا وختلص تتكشف هذه اهلوية عن كوهنا ومهية بفعل التواطؤ ا. عليها يف احلب

هذا  إلجهاض،حبمل زوجته فيحاول إقناعها اب حني علمسفض الوالد لولده  وما يؤيد ذلك 3«ذلك
ال »اجملتمع فيما بعد، حبيث ومن املؤكد أن العالقة الزوجيةالرفض الذي عززته العائلة و 

 كما بدأت فجأةحبيث تنتهي العالقة  4«أمام اإلكراهات العادية للوجود اليومي[...]تصمد

من أحشائها أمرا  إسقاطيأخربت والدي أبمر محلها ما إن أصبح »
. عنفها لصمتها طيلة هذه املدة . ارتبك حني أصبح األمر جداي[...]مستحيال
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ملح إىل فكرة "أنه مل يكن زواجا حقيقيا اكتشفتيف ذلك الوقت فقط :"تقول
 .1«يف الوقت املناسب وملا كان الوقت متأخرا وعدها أبنه سيتصرف. اإلجهاض

 األبناءسلبا على  -تصدع العالقة الزوجية خاصة يف حالة-واج املختلط ينعكس بصوسة مباشرةالز 
ويف حاالت الطالق كثريا ما جيربون على املفاضلة  ،الذين يقاسون املراسة من تباعد ثقافة األبوين

 .بني االنتمائني

اليشبه لوجه مهجنا ال يشبه الفلبينيني و غريب ا طفل كان سببا يف وجود  ثنيتنيفهذا التقاطع بني اإل
ليس كمولدي األندلس لكن مولدي )، طفل من طبقة املولدين الكويتيني بل هو مزيج من اإلثنني

أما [...]، أي العريبAraboينادونين [...]أبناء احلي، كان اجلريان و عندما كنت هناك»(الفلبني
 .2«!الفلبيين..ذلك اللقب هو[...]لقبا جديدا[...]أكتسب[...]هنا

، أما يف العربية عمن حوله ليبدو فلبينيا في الكويت ختتفي مالحمهف، تنغص عليه حياتهفمالحمه 
 .3«لو تنفع كلمة لو!..أو عربيا هنا..لو كنت فلبينيا هناك»لبني فهم ال يرون فيه سوى عربيتهالف

 دوج ابنتمائهفا إىل إحساسه املز مضا 4«وجها برقع مأخوذة من وجوه شىت»هواملكوجل الوجه هذا 
ابنتسابه  اإلنسان إحسا عمق ناجتة عن  الالة احل تتجاذبهالشعوس الذي ذاك ؛ نيفإىل بلدين خمتل

فالوالء إخالص »، يف الوالءتنازعيا و  انفصاميا، ما أجرى يف دواخله شعوسا 5إىل مجاعتني خمتلفتني
اإلنسان يكتسب انتمائه وفق سوابط و  6«حب شديدان يوجههما الفرد إىل موضوع معني كالوطنو 

 .هوية األبوين وفق ما يقتضيه املولد و  ،سوابط يفرضها عليه انتسابه إىل مجاعة ما

                                                           
 .28ص ساق البامبو،: سعود السنعوسي -1
 .18-11ص: نفسه املصدس -2
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 .83ص ،8333 ،1طالقاهرة،  ،مؤسسة طيبة ،الثقافيةأزمة اهلوية التعليم و : الرؤوف عطيةدمحم عبد  -5
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أنت  ...بصفة سمسية»كوييت حبكم انتسابه إىل والده الذي أوسثه جنسيتهفهو فلبيين حبكم املنشأ و 
 .سمسية تثبت كويتيتهاحلصول على أوساق "هند"حيث استطاع مبساعدة عمته 1«كوييت

 2«جتربه على خياسات ممزقةبينها و  يف كل سجل تتالقى انتماءات متعددة تتعاسض أحياان فيما»
حمداث داخلها ، مجةواماس  عليها ضغوطا عندما يصبح الوطن وطنان جيذب كال منهما الذات ف

والتفكك بني الضفتني، االنشطاسي  لتمزقليف الغالب ويف هناية املطاف  يؤدي هبا ،احاد اصراع
مفهومه الوالء  اداخلي ااخله صراععندما تتعدد هوية الشخص يتولد يف د .التقهقرفالتشظي مث 

 .قلق التموقعو 

أتذكر ..ينعتهم بصفات مزعجة[...]باب الكويتينيشيتهكم أحدهم على ال»
ر ابلضياع بني هنا أشع. كنت أستمع إليهم[...]ترجتف الكأس يف يدي[...]أيب
ويف عيين صور أليب ..أذين تتكرر اهتاماهتم للكويتيني يف[...]أكاد ال أعرفين..هناكو 

الفلبني إن كان  إىلعد :"املتذمر أقول إىلالتفت [...]جديت وخولة وعميت هند و 
كان ". هنا؟وهل أنت سعيد ببقائك :"نظر إيل مستهجنا !الوضع هنا ال يعجبك
 3«اليت فشلت يف بلوغها إجابيتعن  الانسحايب من الشقة بدي

 هفشعوس الفلبني، جعله يهتز ويستعر من الداخل، يف ذاته والئه للهنا واهلناك؛ للكويت و  عتصاس 
قومه  اشتمو  جتاه الذين يتبىن سلوكا عدائياجياشا جعله وجدانيا أوقد يف نفسه انفعاال  ابالنتماء

  ه اآلخر الذي جتسده هذه اجملموعةمع شعوس ابخليانة لقوم ،الذي اختزله تفكريه يف عائلته
ا وطنه األصلي وإما الوطن حمكوم عليه أن خيون إمأنه منقسم وممزق و [...]سيجد»وكنتيجة حتمية 

 سفضهم له لعائلته الكويتيةمل يصادس والئه و  4«غضبوهي خيانة سيحياها حتما مبراسة و . املضيف
انتمائي [...] اليت تتناقض مشاعري اجتاههاعائليت..كويت وجوه عدة هي أيب الذي أحببتلل»

                                                           
 .244ص ساق البامبو، :السنعوسيسعود  -1
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أبن  الشخصية املأزومةصرح ت.1«الذي أشعر به إذا ما أساء أحدهم إىل أبنائها بصفيت واحدا منهم
 اوواجباهت احلقوقه امماسسته، و ااالجيايب مع بين جلدهت افاعلهابالنتماء مل يكن صادسا من ت اشعوسه

الرابضة تلك  الكن ما حيرس مشاعره( من صلب الشعوس اإلنتمائيمماسسات هي و )اعلى أسض وطنه
جزء  اشعوسا أبهن اذي يثري فيهالو  ،املوجه للكويت الغرابءهو املسا  اللفظي الصادس عن  عرينها يف
الكويت هي خذالن أبنائها يل »بني احلني واآلخر اليت تفند غربتها النزاعات الشعوسية، سغم منها

للتقهقر مث النكوص إىل نقطة  اشرخا أدى هب اخلهذلك الذي أحدث يف دا 2«بنظرهتم الدونية
بل إنه يضمر قوة »ابفتقاسه للحميمية األسرية اتمائهمماسسة ان ا، وهو الوطن الذي تعذس عليهاملنطلق

 .3«طاسدة يف العالقات القائمة فيه

رد ".السالم عليكم"أثناء مروري هبم  ألقيت التحية[...]ثالثةخارج الشقة شباب »
كان يسحب طريف عينيه بسبابته "سالمووو عليكوووم"[...]أوسطهم ساخرا من هلجيت

 SIRA":خرجت مين كلمة معتوه فلبينية[...]ساخرا من مالحمي اآلسيوية
ULO!."بالد  إىلحىت شتيميت تعيدين  !تبا يل.لوا النظر فيما بينهم مستفهمنيتباد

 4«أمي

. األولشأه نم إىلدائما  لكن وجهه ولغته تعيدانه، ائه الكوييتتمنا ةاسسمتأجج مبتسغبة يف داخله 
اضطراب والئها  تعلن عن تالزم اهتزاز انتمائها و  ،متخبط بني عاملنيفصح السرد عن شخصية ي

ع الصادم من مآ  تقذف به إضافة ملا حيمله الواق ،لصعب أن يضطلع املرء بوالء مزدوجفمن ا
، إبصراس هذا فتصبح مواطنته سالبةعلى ذاته  االنكفاءكلما أساد االندماج يف اجملتمع إىل دائما و 

                                                           
 .082ص ساق البامبو، :السنعوسيسعود  -1
 .الصفحة نفسها: نفسه املصدس -2
 .11ص ،8311 ،1ط ،بريوت ،املؤسسة العربية ،اهلويةالسرد االعرتاف و  :براهيم إعبد هللا  -3
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نظرتنا هي اليت حتتجز »هو الذي يولد لديه شعوسا ابلغربة فـ، و غريهعن  الواقع على تذكريه ابختالفه
 .1«القادسة على حتريرهم أيضاو [...]اآلخرين يف انتماءاهتم

رعشة تسللت من أعماقي إىل أطرايف ما إن شرع العبو املنتخب .اقشعر بدين»
ال ميكنين شعور [...]بلحن النشيد أترمنوجدتين [...]الكوييت برتديد النشيد الوطين

 2«وصفه ذلك الذي ينتابين

مؤثر له عالقة مباشرة بوطنه ذاك يهز فيه أبيه، فأي نازعه يف كل حلظة شعوسه ابلوالء لوطن حبيث ي
، مذكرة إايه ابنتمائه الراكد؛ على ماقه حمركة دواليب االنتماء لديهسعشة جوانية تصدس من أع

اعتباس أنه على أسض الفلبني مل يعد اماس  ذلك االنتماء فقد سبض يف داخله يف انتظاس أي مؤثر 
 .خاسجي ليحرس حركتها

الفلبيين ستيفان شروك استقرت يف مرمى املنتخب الكوييت ركلة سددها الالعب »
اجلميع يصفق بفرح إال أان الذي كنت أشعر أبنين ركلت الكرة يف مرماي [...]
عندما سجل يوسف انصر هدفا لصاحل منتخب  16أحبط اجلميع يف الدقيقة الـ[...]

 .الكويت

 ..ها أان أسجل هدفا جديدا يف مرماي اآلخر

الساعة املتبقي من زمن املباراة يزيد عن نصف . ن مرضية ابلنسبة يلنتيجة حىت اآلال
هبذه . ال أريد أن أخسرين أو أكسبين. ال أريد أن أفقد توازين. لست أرغب مبتابعتها

 3«متعادل..النتيجة أان

كفلته ني اليت ترىب هبا و ؛ الفلبها شعوسه كونه من وطنني متباعدينالصراعات يف داخله اليت فرض
، فهي على الرغم من أهنا مل خبريات فردوسها، أما الكويت اليت عاش امىن استقام عوده هباو  صغريا

                                                           
 .82ص، (قراءات يف االنتماء والعوملة)اهلوايت القاتلة: معلوف أمني -1
 .031ص ساق البامبو، :السنعوسيسعود  -2
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، سغم ذلك ىل التيهللمرة الثانية إ؛ بل عاشها جحيما إذ نبذته و عد اجلنة اليت ساودته يف قصص أمهت
حد ألذا مل يستطع التحلل من  ،هبا بعد مالمسة قدميه ألسضها يف داخله ابالستباط فقد منى شعوس

وهي بدوسها ال تقبله  ،هوية يرفضهابني هوية ترفضه و معلقة ال هتتد ملوقعها فبقيت ذاته  الرابطني
سغبة يف اخلالص من الدوامة اليت  ،البحث الالهنائي األمل عنيف هناية املطاف  ليعرض؛ قبوال اتما

 فهو من الذين أجربهم  ،يعيشها أو على األقل ابلتوافق معها

اجلماعات والثقافات  ارات ووسطاء بني خمتلفعب  قدرهم أن يكونوا صالت وصل و »
 [...]إن مل يكن هؤالء:ما جيعل صراعهم مثقال ابلدالالت وهذا ابلضبط.املتنوعة

إذا كانوا دائما ملزمني أن خيتاروا االضطالع ابنتماءاهتم املتعددة و قادرين على 
  1«فريقهم

ضى ابلتعادل النفسي الر لذا أذعن ، منهاسينمرتبكني جيدون أنفسهم يف الغالب خاسج التخوم 
، ألن االحنياز إىل تعادل كفتهما على ميزان الوالءالفلبني جيب أن ت، فالكويت و للحس الوالئي

  ركبةامل تههوي ابلتصاحل مع، و فضل البقاء على حياد، فخليانة لألخرىأحد اهلويتني سيشعره اب
 .2منظما إىل جمموع الكائنات احلدودية اليت اخرتقتها الصدوع اإلثنية
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 البدون شرعيةشرعية البدون و : اثنيا

، مشريين إىل تعسفية الوضع دهاليزه املظلمةخباايه املستورة و  بكلتناول الكتاب الواقع املعاصر 
ولعل من أبرز القضااي اليت طرحاا  ،اإلذاللسل  علياا ييا  القار و على بعض الطبقات امل

تكسر التكتل اجملتمعي إىل  اليتالسرد يف الساحة األدبية بطريقة جريئة جدا قضية االنقسام العرقي 
 .طبقات تطفو الواحدة فياا فوق األخرى 

عية تبحث عن طبقة أدىن متتطيها ؛ كل طبقة اجتماشيء معقد ما فهمته يف بالد أيب»
ختفف بواسطتها من الضغط الذي ، حتتقرها و علو فوق أكتافهاوان اضطرت خللقها، ت

 .1«تسببه الطبقة األعلى فوق أكتافها هي األخرى

تدفع به حنو و  يت هتمش بعض أبناء اجملتمعيليلة هذه النظرة الرجعية الطبقية ال "البدون"تعد أزمة 
 فاجلنسية ،وذلك مبنعام اجلنسية معتربة إايهم طبقة دون ابقي طبقاته اهلامش

توفر للناس الشعور ابهلوية، ولكن األهم من . الدولةهي رابط قانوين بني الفرد و »
لذلك، ميكن أن يكون . ذلك هو أهنا متكنهم من ممارسة طائفة واسعة من احلقوق

 .2«ويف بعض احلاالت مدمرا حلياة األفراد املعنيني ،انعدام اجلنسية ضارا

أوالئك  هم "البدون"و ،شائكة وملحةهي مشكلة ييايية اقتصادية اجتماعية  "البدون"مشكلة 
متفشية لكناا ايتفحلت وتشابكت  فئةوهم - "خمتصر لبدون جنسية" الذين ال ميلكون جنسية

 ساممن البدو الرحل أليباب معينة مل يتم جتني فزمرة كبرية منام -خيوطاا يف الرقعة الكويتية
البحبوحة إثر  بطريقة غري شرعية هناك وأقاموا إىل الكويت من بلدان أخرى وبعضام اآلخر نزح

                                                           
 .972ص ياق البامبو، :يعود السنعويي -1
، املفوضية السامية لألمم (بشأن خفض حاالت انعدام اجلنسية1291اتفاقية عام )احلد من وخفض حاالت انعدام اجلنسية : أنطونيو غوترييس -2

 .1، ص9212املتحدة لشؤون الالجئيني، يويسرا، يبتمرب
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نشا  احلركة التجارية ابرتفاع حمصول اللؤلؤ و ؛ 1212بداية من عام البالد  اعرفتا االقتصادية اليت
 .12991 النف إضافة الكتشاف آابر 

االستثناء املمنوح ألصحاب العشائر  عدم وجود ضوابط لدخول الكوي  و مستغلني» 
مدعمني فأخفى العديد منهم هوايهتم  ،من قانون اإلقامة املطبق يف أواخر اخلمسينات

 امتيازاهتا احلصول على اجلنسية الكويتية و إىل فئة عدميي اجلنسية طمعا يف انتمائهم
  2«فتنام  هذه الفئة يف فرتة وجيزة بشكل كبري

زاد من ايتنفار الدولة خوفا من املساس ابيتقرارها ما ، غري معاودو ضغ  متزايد تسبب ذلك يف 
 .جعلام يف وضع حساس دفع هبم حنو احلضيض

 حلقتاا عدة خطاابت تناولت بتناول هذه القضية فقد يبقتاا وعاصرهتا و  مل تتفرد سنعوييالرواية 
فوزية يامل "يالمل الناار:"نذكر على يبيل املثال ال احلصر ،التشريحلفح  و ابنفساا األيقونة 
" ذكرايت ضالة"، يويف هداي ميس" أصفاد من ورق"خالد عادل النصر هللا، "زاجل"، بوشويش
اليت عدت وثيقة  ؛ و إمساعيل فاد إمساعيل" اخلل الويفيف حضرة العنقاء و "و، هللا البصي عبد 
نتكس الواقع املاحلكومي و ني متوازيني مها اللغ  الحقت منعطفات األزمة عرب خطحبيث كاملة 
انصر " صاد"، بثينة العيسى" ام مل يسمع له دويارتط"إضافة لرواية ، غري املرغوب فيامألبنائاا 

رض تنجب أالظفريي لتعرب جمتمعة عن قمة املأياة اليت تعاين مناا هذه الفئة يف ظل عنجاية 
 .وتئد

. فصيلة جديدة اندرة . ان على نوع جديد وفريد من البشرتعرف  من خالل غس»
قية اليت يتم اكتشافها بني أو القبائل اإلفري ،اكتشف  أانسا أغرب من قبائل األمازون

                                                           
 .43-49، ص9212، 1 الدار العربية للعلوم انشرون، بريوت،  ،(أيرهجرات وعالقات و )الزلفيالكويت و : محد عبد احملسن احلمد -1
جملس االمة )البحوث ، إدارة جملس الدرايات و البدون يف الكويت قضية مل حتسم بعد: وصايف مادي الشمريجمزع الشمري و محدان  -2

 .3، ص9219، أفريل (الكوييت
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أانس ال ينتمون إىل مكان ..أو..ينتمون إىل مكان ال ينتمون إليه أانس. آخرحني و 
 .1«ينتمون إليه

من  بعضامالدولة أبن  اعرتافرغم  ،التاميشو  الرفضمعرتف بوجودها املعقود مبعاانت  فئةفام 
؛ أي أهنم أصحاب جنسيات "غري حمددي اجلنسية"كـون  نف، لكنام يصالبدوية الكويتية العشائر

 "مقيمني غري شرعيني"كـ  وأ. فحياهتم أصبحت معلقة يف الفراغمعلقة ال ينتمون قانونيا ألي دولة 
 . عرتف هبم ريع يشتأي و ام ريع هذا الذي لفظشتفأي 

منعوا توثيق عقود زواجام حماولة بذلك ختفيض نسبتام حبيث  اإلنسانية،حرموا من أدىن حقوق 
ذلك زيد ، ليئقا وعبئا أكرب على الدولة، ألال يشكلوا عا  عليام على حنو ما لبرت ياللتاموالضغ

امليالد ات منع حترير شاادات ويتسع جمال احملرمات ليشمل قرار  .معــــــاانهتممن عمق مآييام و 
بل مل ، بعد الغزوابلعودة إىل مناصبام احلكومية ومل يسمح لبعضام ، الطالقو شاادات الوفيات و 

من  حرموا .2لدوهلم الفعلية هراب من أن تطاهلم ويالت احلرب فرارهميسمح هلم بدخول البالد بعد 
القانون من اقتناء  لتكون الكويت يجنام البئيس فقد منعام، رضحق التجوال عرب أصقاع األ

 جوازات السفر

أستطيع  نعم لس [...]إن هناك ما مينعك من السفر[...]قل  ألمي! سيدي» 
عدم قدرته يكون اإلنسان غري كوييت و  ما العالقة بني أن[...]فأان لس  كويتيا. السفر

 هل البدون ضمن دول الـ[...]بدون[...]من أين أن  إذن؟[...]!على السفر
G.C.C3«ضحكة تشبه البكاءضحك . ؟.  

 لذي حيقق له التجوال خارج احلدودجواز يفر، ا لك السبب إال عدم متكنه من اقتناءمل يكن ذ
فالسفر ال يتحقق إال به وال حيق للبدون حصوهلم عليه لعدم امتالكام أي وثيقة تثبت وجودهم 

                                                           
 .129ص ياق البامبو، :السنعويييعود  -1
 .7-9صيف الكويت قضية مل حتسم بعد،  البدون: وصايف مادي الشمريجمزع الشمري و محدان  -2
 .129-121ص ياق البامبو، :السنعويييعود  -3
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وال يف مقدوره أن يتصل  مأياته، فال هو يستطيع العيش يف الكويت هانئا، تتضاعف، لالفعلي
 . ببلد آخر يضمن له ذلك

خصوصا احلق يف التعليم اجملاين مت جتريدهم من جممل حقوقام  1299وبقرار حكومي لعام  
نعام من ارتياد املدارس اخلاصة مويعة منام مت لفئةن كان الفقر املدقع إ، ف1ةيالرعاية الصحو 
 األمراضىن الكثري منام من ويالت اجلال و لذا فقد عا ،املالذ أينفإىل  مدفوع األجرالتداوي و 

يف الدفاع عن حقوق البدون متحدثة عن حالتام  الناشطات إحدىحيث تصرح اندية حسني 
  األيرية

دفع األموال كي  األسرة، سوف تؤثر مكونة من أربع فتيات وصبيني أسرةففي »
وب على التنا إىل األسرةفتيات  تضطر، فيما ر  على التحاق الصبيني ابملدرسةحت

، فسوف تصبح الفتيات ما مل خترت إحداهن الزواج[...]االلتحاق ابملدرسة كل سنة
فتختار الكثريات من نساء البدون عدم الزواج ( ومع ذلك.)حبيسات املنازل ضحااي

  2«أمال يف عدم تكرار الدورة ذاهتا مع أطفاهلن مستقبال

ن بناء ؛ حيث أعرض الكثري منام عليست النساء فق  بل والرجال أيضا اختذوا ذات املوقف)
جعلام  احلرمانو األمل و  شبع أبنواع األيىامل ذلك الواقعف( خللفهرة خوفا من توريث دونيته أي

صبح أشبه بورم خبيث مسلم ، لي"البدون"يعين املزيد من  "البدون"فزواج  ؛زاهدين يف كل شيء
 جيال عن جيل دون أن خيطأ أو يتجاوز بتوارثه

ما [...]بناء يلعنونين بعد مويت اي عيسىال أريد أن أجنب أ[...]ملا مل تتزوج إىل اآلن؟»
البدون اي [...]طيلة حيايت الذي ميكنين توريثه ألبنائي سوى صفة ظل  لصيقة يب

أو تتجاوزهم لتظهر  تتعطل بعض اجلينات وال تصل إىل األبناء،. عيسى، جينة مشوهة

                                                           
 .7صالبدون يف الكويت قضية مل حتسم بعد، : محدان جمزع الشمري ووصايف مادي الشمري -1
 .4، ص9214، يبتمرب كويتيون بدون: يةمنظمة العفو الدول -2
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تنتقل من . يف األجيال الالحقة من ذريتهم، إال هذه اجلينة اخلبيثة، فإهنا ال ختطئ أبدا
 .1«جيل إىل آخر حمطمة آمال حامليها

  من نسلهإنكاره وامشئزازه منه و وبسبب اخليبات اليت مير هبا الواحد منام من رفض اجملتمع و  
تقدم غسان »القوانني املتعسفةعراف الصدئة و أقدام األحتت وتسحق آماهلم لرتفس مشاعرهم 
" بدون"يكونوا، فاي ال تريد ألحفادها أن خولة تتفام رفض جديت لغسان[...]خلطبة عميت هند

 .ة اخليبة والقار والتقاقر النفسيليزيد ذلك من وطأ 2«القانونمثل أبيام، يرفضام الناس و 

اليت تصدرها الدولة بني احلني  وانني الالعقالنيةارتفعت حاالت الطالق لذات الفئة بسبب الق
بنقض ميثاق  ، منددة بشكل أو آبخرعرض احلائ  حقوق التمايك األيري ، ضاربةواآلخر

فقانون اجلنسية  ،لتدفع به حنو التااويالذهنية العرقية بني طبقات اجملتمع  الزوجية املقدس مريخة
يديل ضمنيا مبا مؤداه أحقية حصول أبناء الكويتيات املتزوجات من غري الكويتيني من بينام 

حصول أبنائان على ، طلقات أو أراملبشر  أن يكن م( بدون)أوالئك الغري حمددي اجلنسية 
نسية بزواجام من كويتيات ذوات ج "البدون"لذلك فقد ضحى العديد من ، 3اجلنسية الكويتية

 . فداء من أجل حصول أبنائام على اجلنسية وفق ما يقتضيه القانون أعاله

 اإلقرار به، ولعل ما جيب الوقوف عنده و العراقي التكالب بعدتدهورا  "البدون"ضع شرحية و  ازداد
ذلك قد خيل  ،جنسية أوىل للكثري منااحني جتمع حتت رايتاا بنيات عرقية متعددة  الدولة أن

، فيجعلاا يف وضع حرج ة ميكن أن متس البالد بشكل مباشرابيتقرارها السيايي يف حالة أي أزم
البالد جلوءا إىل اخلليج قد فرو من أزمة أثناء " البدون"أن قسم من  -ف الذكركما يل–خاصة 

بين أيساا على ، لذلك مل ترغب الدولة يف أن تبلداهنم األوىل، اتركني مناصبام احلكومية شاغرة
فالبدون ممن هلم جنسيات أوىل عراقية عند  ،مستعدة لالحنالل عند أخف ارتطام أعمدة ماتزة
 ، البد من أن الوالء يف دواخلام هلوايهتم األوىل ولوطنام البديل قد وصلت ألوجبنشوب احلر 
 .صراعاا

                                                           
 .999-997ص ياق البامبو، :السنعويييعود  -1
 .992ص: نفسه املصدر -2
 . 9ص ،1232لسنة 13هذا ما تقره املادة اخلامسة من قانون اجلنسية الكوييت رقم  -3
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إذ  اليت يتقلدوهنااحلكومية من مناصبام قسم كبري منام األزمة قامت احلكومة إبقالة  انتااءفبمجرد 
قبل الغزو فيه  رغم أن نسبتام1«يف يوم ما..كنت[...]!ولكنك عسكري»مت تسرحيام من اجليش

غري أن ذلك مل يكن عائقا للتخلي عن خدماهتم رغم ، 2من إمجايل اجملندين %92 تقارب
ا كويتيون وقت الضرورة إنن»نه كذلكأأو ما اعتقدوا  وطنامالتضحيات اليت قدموها ابيتماتة فداء ل

مث يرعان ما يعود للتصنيفات البغيضة ما ..نسان منا كويتيا وقت األزماتيصبح اإلو .. وحسب 
 .3«إن هتدأ األمور

ا وضرب ، وميالدهم فيام وآابئام على هذه األرض ال يكفي، فوالدة أجدادهما الذي يشفع هلم
مع أن أكثر من مائة ألف  ،وأن ال يعرفوا غريها أرضا أيضا ال يكفي، جذورهم يف تراهبا ال يكفي

، إذ ينحدرون من غلبام جذور ضاربة يف عمق التاريخيقطنون يف الكويت أل "البدون"من 
 .4عائالت يبق وأن ايتقرت يف هذا البلد من ينني خلت

 هو. ة لصيقة به مل يستطع التخلص منهاذلك احلزن الذي على وجهه بسبب صف»
حمليط األطلسي لو كان مسكة سردين منشأها ا. هو بال جنسية، خلق هكذا[...]بدون

 .لو كان طائرا يف إحدى غاابت األمازون ألصبح طائرا أمازونيا. ألصبح مسكة أطلسية
ضا سواها ، ال يعرف أر أما أن يولد أبواه يف الكوي ، ويولد هو اآلخر حيث ولدا

 5«!بدون..فهو..االحتاللويدافع عنها زمن  ،يعمل يف سلكها العسكري

تقر أبن من حق أي طفل احلصول على اجلنسية  اإلنساناتفاقيات حقوق ذلك على الرغم من أن 
وهو ما تقره ، ه ما مل يكوان غري حمددي اجلنسيةأو وراثة جنسية أحد والدييف مسق  رأيه 

على الدول أن متنح »الالجئنياملتحدة لشؤون  لألممالسامية  ةعن املفوضي ةالصادر 1291اتفاقية

                                                           
 .129ص ياق البامبو، :يعود السنعويي -1
مشكلة غري حمددي : مظفر العوضي: نقال عن/9صالبدون يف الكويت قضية مل حتسم بعد، : وصايف مادي الشمريمحدان جمزع الشمري و  -2
 .49ص ،1229 ،نوفمرب ،اخلارجي جملس األمةجلنسية، طبيعة التعامل الرمسي و ا

 .977صياق البامبو، : السنعويييعود  -3
 .9صكويتيون بدون، : مة العفو الدوليةمنظ -4
 .124-129صياق البامبو،  :السنعويييعود  -5
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جنسيتاا لألطفال الذين ميكن أن يتحولوا إىل عدميي جنسية وأن يكون هلا رواب  معام إما عن 
 .1«طريق الوالدة على أراضياا أو النسب إىل أحد الوالدين

العالقات غري  حيتضن أبناءانون الذي نبذهم للعراء النسيب وما يزيد من مأياهتم أن نفس هذا الق
 .حظ أخطئام  ابلنسبة هلم نعمة و فاللق، 2لبلوغالشرعية ليمنحوا اجلنسية يف ين ا

ابعتباره أداة حلفظ ]...[ينظر أبناء الطبقة الدنيا إىل نظام احلكم القائم بل إىل اجملتمع»
و ابلتايل تسودهم مشاعر السخط واحلنق إزاء هذه األوضاع  امتيازات الطبقة العليا،

وتتضاءل يف نفوسهم قيم الوالء جملتمع يعتربهم جمرد عاتق يرتقي عليه غريهم األمر 
 3«الذي جيعل فكرة اهلوية واالنتماء إىل األمة واجملتمع ابهتة يف وجداهنم

ه يف النااية لالنغالق على ذاته كما فكثريا ما يشعر الفرد منام ابلالجدوى من حياته، ما يؤدي ب
نتخاب هو ابد على شخصية كغسان، فيقل تفاعلاا يف اجملتمع، أو التمرد على الظروف القايية وا

 .نكل هبم، أو قد يعدمون احلياة للخالص من دائرة التيه طريق التطرف، اقتصاصا من واقع

وتقلي  التفاواتت اقتالع الذهنية اإلثنية كان لفض هذه التعددية الطبقية و   ولعل من الضرورة مبا
، وغضاا املؤيسة احلكومية ذاهتاين لفتات من طرف الدولة و  ،إجياد ايتقرار اجتماعيحماولة و 

الطرف عن تعددية األجناس العرقية ومعاملة أبنائاا على حد يواء دون احنياز أو متييز عنصري 
 ةيفتت اإلثني، و "البامبو"حد تعبري صاحب  طبقي علىولعل ذلك ما ميحق التفكري اإلمتطائي ال

فأيرة  ،التمزقات األيريةساعد يف بلسمة جراح االنقسامات و يف الالشعور اجلمعي، أيضا لرمبا ي
 .متمايكة يعين جمتمع أرقى 

                                                           
 .4ص، (بشأن خفض حاالت انعدام اجلنسية1291اتفاقية عام )احلد من وخفض حاالت انعدام اجلنسية : أنطونيو غوترييس -1
 .1، ص1232لسنة  13جلنسية الكوييت رقم هذا ما تقره املادة الثالثة من قانون ا -2
جامعة امللك  اجلمعية السعودية للعلوم السيايية، ،(إطاللة على حال اهلوية يف مصر والعامل العريب)اهلوية العربية يف ظل العوملة: أمحد دمحم وهبان -3

 .13ت، ص.د ، .ديعود، السعودية، 
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وبذلك فقد عربت الرواية عن وجاني متناقضني ألزمة املواطنة واجلنسية، الوجه األول الذي جسده بطل الرواية 
ذو االنتماءات واألمساء املتعددة، الذي ولد لزواج خمتل ، لتصبح مأياته ( عيسى الطاروف/هوزيه مندوزا)

 .مضاعفة، برفض أيرته له

أما الوجه الثاين الذي جسده غسان رفيق والده احلميم، الذي كان يعاين من الرفض القانوين؛ حبيث عد من 
 .اجلنسية، ليقايي عذااب الغربة والضياع يف أرض الوطن الضرير عن منحامدون، الذين متنعت الدولة فئة الب
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 الغريية هوية الذات و : لثاملبحث الثا

الغريية من منطلق الذات الساردة، اليت العالقات املتبادلة بني الذات و  حتديد منتنطلق الدراسة 
يعرب عن أانه من خالل  (عيسى/هوزيه)حققت مركزيتها من خالل اخلطاب املسرود الذايت، فالراوي
 هعواملتمدا البوح الداخلي، املعرب عن اخلطاب الصادر عن ذاته، حيث ميارس سلطة احلكي مع

آخرها، يف مع  جتسد صراعها األحداثمشاركة يف فالذات احلكاءة . النفسية املشبعة ابألمل واملرارة
عبارة عن »تعرف األان أو الذات على أهنا .لسردل التشكل وإايه مدار ، االنفعالية منظومة املواقف

 .1«يتبلور من خالل الواقع احمليط هبا فيؤثر فيها[...]منظومة سيكولوجية اجتماعية

، لكنه يتحكم بذلك نطاق الذات وعن شعورها الوجداين الغري هو الطرف اآلخر اخلارج عنف
تعرف صورة اآلخر أبهنا عبارة عن مركب من السمات االجتماعية »، والشعور على حنو ما

حدمها فال معىن لوجود أ 2«إىل اآلخرين-أو مجاعة-والنفسية والفكرية والسلوكية اليت ينسبها فرد
واستخدام " صورة اآلخر"ومفهوم "صورة الذات" مثة تالزم بني مفهوم» اآلخر؛ ذلك أنهمن دون 

فال ميكن للذات أن تكون ذاات إال مبواجهة طرف  3«حضور اآلخر -تلقائيا-أاي منهما يستدعي
اآلخر ال يتحقق إال بوجود ذات تنظر إليه ، و آخر، فمن خالله أتخذ ماهيتها كذات وتتخذ كياهنا

 األان لهينبع كيانه من نظرة تتصارع معه، حيث ن زاوية نظرها، تتحرك يف فضاءه و وهتيكله م
 4«يتجلى وجودها يف مرااي غريها"األان"إن»ى مستوى السرد شكلها عل موضع صفاته آخذةفتت

 .وكذا اآلخر ابملثل

 

 

 

                                                           
  1دار العلوم، القاهرة، ط ،(العربية والشخصية اإلسرائيلية يف الفكر اإلسرائيلي املعاصرالشخصية )اآلخراألان و : عمرو عبد العلي عالم -1

 .10ص ،5002
 .15ص :املرجع نفسه -2
 .11ص: املرجع نفسه -3
 .15ص :املرجع نفسه -4
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 ، يفتعدداملخر اآلو تمركزة سرداي املذات بني القابل فرض وجود تيمنطق السرد يف هذه الرواية 
 الرفض صراع إشكايل تراوح بني القبول و 

خبزرته الدونية (ستاتيكيا)اجملتمع الكوييتجيسده ؛ املنغلق على ذاته، طارد لألان الشوفييناآلخر  -
هتمش وترفض التعددية و 1«تنطلق من نظرة واحدة إقصائية حتتقر كل ما خيتلف عنها»اليت

يبدون ودودين فيما »املتعصب يف متركزها اإلثين املتعاليةالربجية النزعة يف مقابل املختلف، 
 .2«الوجوه ابمسة على الدوام شريطة أن تكون االبتسامة داخل حميطهم. بينهم

يف  الكزموبوليتارين جيسده اجملتمع الفلبيين املتقبل لألان؛تنوعه و و ثنياته إعلى ذاته و  املنفتح اآلخر -
برتكيبته )مضطلعة"هوزيه"ـك  شخصيةما سهل على  ،العرقي وعدم جتانسه هوزمخ تعدديته
 .يف هذا احمللدون روادع عاطفية أو نفور، بسهولة و تندمج  أن (املشيجة

مث ..يرحلون.. اضيرموهنا أر ..هبا الرجال الغرابء تتحول الفتيات هناك إىل مناديل ورقية، يتمخط»
التهجني مل يكن صفة 3«تنبت يف تلك املناديل كائنات جمهولة اآلابء نعرف بعضهم ابلشكل أحياان

 وأصبح وجودها دارج هناك ،تعدد أعضاء هذه الزمرة من الفلبينيني ، بلمقصورة عليهاستثنائية 
 صارخةالالفلبينية ف إىل ذلك أن مالحمه ض ،لذلك كان أمر قبوله بني عشريته أمرا هينا يسريا

؟سألت جديت غسان يف ابن الفلبينيةمالمح بدو تكيف »ساعدته على االندماج بسهولة بينهم
 . 4«ةفلبيني: أجاهبا. ذلك اللقاء

ميارسان عليها اجلذب ، ونقطة جتمع هما معاذات اليت تشكل جزء منالهي  ما جيمع كال الطرفنيو 
الذات تنخر ( على حد تعبري أمني معلوف)بفعل هذه امليزة إىل هوية قاتلة فتتحول اهلوية الثنائي

مفادها 5«اعر متباينةشممتناقضة و  أفكاريصطرع يف داخلها من »ملاظيها، ذلك شتمن الداخل و 
 منتصف جسر يفكنت كمن يقف »ريالتحقاجللد الذي يفعله الرفض والتهميش و ، و الوالء املزدوج
 .6«بني مدينتني

                                                           
 ، الكويت، دط(سلسلة عامل املعرفة)اآلداباجمللس الوطين للثقافة والفنون و  ،(مناذج روائية عربية)اآلخرإشكالية األان و : ماجدة محود -1

 .9، ص5012مارس
 .222صساق البامبو، : سعود السنعوسي -2
 .11ص :املصدر نفسه -3
 .511ص :نفسه املصدر -4
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حاولت األان أن هتيكل ذاهتا من وفاق هوايت متعددة، انتقت منها ما حيقق هلا نوعا من التوافق 
. حاولت أمي أن تثنيين عن قراري»العصيانمثله يف التمرد و ( ابنة خالته)الفكانت  مري  الداخلي،
أرسلت يل ألبريتو مرارا، لكنين كنت قد اختذت من مريال مثاال يف . حذرت وهددت. توسلت

تلك املرحلة اليت تتضح  يف مرحلة مراهقتها؛يف حني بدأت األان إبدراك ماهيتها .1«اإلصرار والعناد
 فيها مالمح هوية الفرد يف شكلها األويل

هوية األان أو اهلوية [...]بـ ابلشعور احتفاظهاان السوية هو الوظيفة البنائية لأل»فـ 
 :هيرئيسية جوانب  أربعة تتضمنوهذه حالة داخلية . السيكولوجية

حتقيق هوية مستقلة و اإلدراك الواعي ابالستقاللية والفردية تعين [...]الفردية -1
 .واضحة

فالطفل [...]أي اإلحساس ابلكمال الداخلي: التكامل وتوفيق املتناقصات -2
 ضآلة[...]الطاعة والعصيان[...]النامي يكون صورة خمتلفة للذات مثل

كرب اجلسم والقدرة على العجز عن االستقالل يف الصغر مقابل  م و اجلس
 2«االعتماد على النفس يف الكرب

علم "كسونيألان يف مراحل نضجها واستقالهلا الذايت يف نظرية أر ل املشكلةوهي أهم املنازل األربعة 
ابين حني شعور ابلفزع انت. عر أبنين وحيد، وأبنين أملك مصريي بيديشألول مرة أ»"نفس األان

يضطهدها روجها عن إطار اآلخر الذي لتحقيق ذاهتا خبفسعت 3«سواي..شعرت أبن ال ملجأ إيل
وشكل سيعيها  فتحاول االنعتاق إىل عامل أرحب،ويربح تشكل هويتها، ( اجلد مندوزا)يقهرهاو 

 .الذي ذاقت ذرعا به ريركيالبطالتعسف من القهر و بوابة التحرر  تؤمنهاللبحث عن وظيفة 
كنت قد نويت يف اختاذي هلذا القرار أن أحرر نفسي من ذل مندوزا " سأحبث عن عمل"»

 اهتا، فبدأت رحلة البحث عن الذات مل يعد يستوعبها يف تطلع( الفلبيين)آخرها ففضاء4«وحسب
وعدا كان قد قطعه والدي »الفردوس الذي نبذت منه يف يوم مايف انتظار إعالن عودهتا إىل 

                                                           
 .121ص :السابق املصدر -1
 . 512-515، ص1991نظرايت الشخصية، دار قىب، القاهرة، دط، : دمحم السيد عبد الرمحن -2
 .121صساق البامبو،  :سعود السنعوسي -3
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ينتمي إليه، ألنتمي إليه أان أن أكون، إىل الوطن الذي أجنبه و لوالديت أبن يعيدين إىل حيث جيب 
  .1«، وأحيا بسالم طيلة العمرشوألنعم برغد العي...[]أيضا

تصرفاته؛ فكثريا ما كانت تبحث عن متوقع هلا ات منفتحة على اآلخر يف معتقداته و كانت الذ
وما جيسده  ،شيء ميكن أن تستكني إليه؛ ولعل هذا ما يفسر تشرذمها بني أكثر من داينة ،هداخل

يف البدء كنت أميز السياح »إىل الفلبني حيث كان يعملاآلخر الكوييت الوافد ذاته يف حبثه عن 
كنت أحاول " ألنين واحد منهم. "العرب، أما فيما بعد، فقد أصبحت أميز الكويتيني من بينهـم

 .2«أن أقنع نفسي

، فهو الساعي بروح يف حماولة إلثبات الذات اف إليه حماولته التشبث أبسرته رغم الرفضضما يو 
وذلك يف "اآلخر"ال تسرتجع األان إال يف ضوء ما أدركته يف »شتاته يف طوافتهاليائس للبحث عن 

إن معرفة الذات هبذا  3«سياق الفعل احلواري املتوتر من معرفته ابآلخر اليت تغدو معرفة ابألان
 اجلوانيةها حماملفهوم تستدعي بشكل حتمي معرفة اآلخر على النحو الذي جيلي من خالله مال

يشكل جزء من جذورها اليت برتت منه يف زمن ما، وهي ( الكوييت)خاصة إذا كان ذلك اآلخر
  .فتكاك االعرتافااليوم تسعى لالتصال به لتحقيق ذاهتا و 

توق  وهو ،حبثا عن اجلذور والذات واالعرتاف د الرحال إليهاشإىل  أبيهبالد  إىلوق دفع به الت
املسلوب، الذي يشكل رجوعه إليه نتيجة حتمية بسبب انتماءه له فردوسه  ا عنحبكاايهت أمهعززته 

 مل واحللم وصورة اجلنة يف داخلهينحطم األ، الرفضجبحيم دم طلكنه عندما يص ،ط النسببرواب
يف  ،خر مناف هلاآسوى  ليسذي لطاملا اعتقد أن أانه جزء منه ال"النحن"أن دراك مفادهإلريسوا ف

سأتركها  [...]ملاذا لديهم بدال من لدينا! لديهم؟»ممارساته للقوة الطاردة اليت أجربته على الرتاجع 
نه أك يف هناية املطاف حبيث يدر "اهلم"إىل صيغة "النحن"منصيغة فتتحول 4«لديهم..كما هي

 .غريب عنه

بدال من " النحن"ادة صيغة لذلك يسعى إلجياد منفذ للخروج من دوامة النزاع الداخلي الستع
ال أريد أن أخسرين أو . ال أريد أن أفقد توازين»اليت عمد اجملتمع واألسرة على ترسيخها"اهلم"

                                                           
 .11ص :السابق املصدر -1
 .121ص :نفسه املصدر -2
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، لينسحب حنو اخليانةأة الوالء و حتت وط ذاتهيصل إىل التوازن أو تتقهقر فإما أن  1«أكسبين
 .ابالغرتاب شعورهعزز تيف ،الداخل

بتقوقع تصطدم ، وتركيبته االجتماعيةحماولة االندماج و ( الكوييت)الذات يف انفتاحها على آخرها
للكويت وجوه عدة هي أيب الذي »مشاعره حنو آخرهلتبس فت، ونبذه وصده هلااآلخر 
 عمته حتبه لكنها ختشى اجملتمع ببقائه، جدته اليت 2«عائليت اليت تتناقض مشاعري اجتاهها..أحببت

اسم و  حول حقوق اإلنسان واألقلياتبه من مبادئ دي ما تنا ؛هند اليت وقعت بسببه بني مطبني
أخته خولة اليت حتبه لكنها تعامله  3«وامسي كذلك.. على احملك مصداقييت أمام الناس»عائلتها
 كغريب

نزلت درجات السلم هبدوء، وما إن وطئت قدماي أرض الطابق األرضي حىت »
أدرت هلا  [...]حتجب هبا رأسها[...]محلت وسادة. انتبهت خولة لوجودي، صرخت

 4«ظهري وكأنين قد اقتحمت غرفة نومها يف حني كانت تغري ثياهبا

 .5«نورية اليت تكرهين وترفض االعرتاف يب»عمته نورية يف رفضها القاطع له 

فأخذ لالحتفاء ببعض االعرتاف،  كخطوةاخرتاق الذهنيات املتحجرة،  وبذلك حاولت الذات 
لو كان تدليك »الفاره على مضض حرملك الطاروفاليت قبلت بوجوده يف ملحق جلدته  يتودد

 "اجلد مندوزا"لذي كان يكره تدليكوهو ا6«ساقيها يقربين إليها لقضيت عمري كله يف هذا العمل
نفسها اليت يكلفين  ابألعمالكنت على استعداد للقيام »لذات السبب وعهخرج عن طو  "مندوزا

من جدته لقد اكتفى أن يكون أجره  7«آخر، مقابل أجر أتقاضاههبا شريطة أن تكون يف مكان 
 االعرتافمن القبول و  شيئا
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يبدو أن قبويل لديها قد بدأ من األسفل، من . ىضأصبحت جديت تتقبلين أكثر مما م»
وعما قريب سأجتاوز ركبتيها صعودا ]...[قدميها، مرورا بساقيها، وصوال إىل ركبتيها

 1«أستطيع تدليكه، لعله يلني ليتين. إىل قلبها

 آخرهقنوطه من اعرتاف كان للشخصية رغبة كبرية يف التمسك جبذورها واالمتداد هبا هناك، لكن 
أان ..د الطاروفشأان عيسى را:"متردي على نفسي»به يدفعه بقناعة اليائس لالعرتاف بذاته 

 اليأسنه إ 2«أان بنفسي؟هل أان حباجة العرتافكم يب بعد أن اعرتفت، ".د الطاروفشعيسى را
 ش، أو تعيالعاطفي فيد النحىت ال تتقهقر حتت سياط جل ،رد فعل دفاعي إىلابلذات  أدىالذي 

 يتأسس أن لهالقيمة ما كان  موضوعكل ش، فاالعرتاف الذي ياالغرتاب املغلق يف دائرة 
بنفسها نوعا من عرتافها فيما بعد تعاين من عدم الثبات الذي ولو وجدت يف ا الشخصية)ذاتيا

 اآلخر هباابعرتاف يتأسس إال  بذاهتا ال اعرتاف الذاتومنه ف (االستقرار ملا حصلاهلدوء و 
 هلا بتعقيداهتا وابستيعابه

 أن يفرتضحيث ]...[يلعب اجملتمع دورا ابرزا يف التأجيل أو التعجيل بتحقيق اهلوية»
ألطفاهلم ابألمان  إمدادهمالوالدين رمبا يدعمون عمليات منو اهلوية من خالل 

 توضح، وذلك من خالل املظاهر السلوكية اليت (والرفقه التقبل والتعاطف)العاطفي
ويف املقابل فإن العالقة بني املراهق ووالديه اليت تتصف ابلفقر أو . هذه العمليات

رمبا ال حتقق األمان العاطفي ]...[عدم التواصلو  ابلرفضالعاطفي أو تتصف  الضعف
 3«هويته الكتشافالذي حيتاجه املراهق 

، وإن كان قبوال أفراد أسرتهمن  ود من يعرتف بهــــــلوج إال يف الكويت على املكوث إصرارهوما 
يء شموضوع قيمته، لكن عندما مل يتبق له قتناء االنتهاء اليف  بعض األملحيث المس  ؛تاابه

حاولت أن أختزل وطين يف »، تلك اليت تتقبل اختالفهأمهبالد  إىلجارا أذايل اخليبة  أرضهغادر 
 .4«لكن الوطن يف داخلهم خذلين.خاص أحبهم فيهشأ
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 بينهاآخرها واختاذ مسافة فارقة بينه و  أماماهنزامها  إلعالنيؤدي ابلذات  الرفض واإلذالل

 "سأفتقدك اي أخي"]...[مل تتمسك خولة، رغم حزهنا، بوجودي". قررت الرحيل"»
ماما غنيمة  أول مرة تناديين خولة هبذه الصفة، وقبل ذلك بيوم، أحاطتين]...[

 1«لو كنت أعلم بذلك  لرتكت بيت الطاروف منذ زمن. قبلتينبذراعيها ألول مرة و 

عن قلق  ةمعرب  ،تراجعها حتت سياط القهروعجزها و  دائرة البوح اجلواين خبوفها تعرتف الذات يف
نظرت إىل نفسي بني  »يف هشاشتها إايها ابالغرتاب مهددا اوإحساسه ا، يعززه تشرذمهوديوج

ال أريد أن أنتقم . به مصري غسانشال أريد أن أفجع مبصري ي. الذعر متلكين. كل تلك اخلطوط
تنفيس اختذهتا  دائرة( السلحفاة")ولينغشينانغ تإ"كلت ش. 2«من عائليت وإن رفضت االعرتاف يب

ركلت ]...[فقدت أعصايب»لتخفف بواسطتها من الضغط املصطرع داخلها الشخصية
 3«سلحفايت

شيء معقد ما فهمته يف بالد أيب؛ كل طبقة اجتماعية تبحث عن طبقة أدىن متتطيها »
ختفف بواسطتها من الضغط الذي ، حتتقرها و وان اضطرت خللقها، تعلو فوق أكتافها
 .األخرىتسببه الطبقة األعلى فوق أكتافها هي 

.. األرضسوى  الشيء..نظرت أسفل قدمي..بني هذه الطبقات كنت أحبث عين
 .بالد أيب..فوق كتفي قادين إىل مكاين بني الناس يف الضغط

خشيت أن راودتين فكرة جمنونة، ولكن، . ي ببطءشكان قريب كانت سلحفايت متيف م
 .4«تتهشم صدفتها حتت قدمي إن أان ارتكبت الفعل
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تكسر اجملتمعات طفو الواحدة فوق األخرى، لكن الذات جتد نفسها يف أسفل  يصاحبولعل ما 
ميالده من )فها تتحمل أوزارها وجتلد لذنوهبااهلرم حتت ضيم الطبقات األعلى، حتملها على أكتا

 ورقة زواج عريفوجدت يف زواج خمتلط، من خطيئة اجتماعية دافعها اشتداد النوازع الغريزية اليت 
عسر  ، كان شكله عائقا أمام حتقيق ذاته؛ حبيث(، أسفرت عن طفل مبالمح اخلطيئةإلشباعبوابة ل

ما إن »زاد من تعميق أزمته وعزز شعوره بضياع، ما آخره وعرقل التواصل معهاج يف معليه االند
حىت أنظر إىل نفسي يف مقدمة املركب، حامال القصبة بني يدي، أنظر ]...[يركبون سيارة اجليب

 .1«متمنيا أن تستحيل عصا سحرية حتيلين واحدا منهم هلا،

حه بعض الذي مين األول،الفضاء  إىلللعودة  أبيه دفعته ضكل هذه التعقيدات اليت عايشها يف أر 
، لتحقيق وصال مع ذاته بدل الفصام املشاركة يف اجملتمع دون ميز طبقيو  أانهالفرصة للتعبري عن 

حيث حىت يف  ؛يف بوتقة ضيقة جدا إال ،عن االخنراط يف احلياة االجتماعية أعجزهاجملتمعي الذي 
وجودي يف »نيةالكويت الشخصية ال تنخرط كثريا مع الكويتيني بل تتوافق مع مجاعات فلبي

 على حالة االنعزال اليت متر هبا ذلك يدل 2«حضكل أو شالكويت جعلين أتعرف على الفلبينيني ب
  يعززها اجملتمع الرافض لشكله اليت و 

دسست كفي يف جيب البنطلون، وقبل  ]...[G.C.Cـوقفت يف أحد طوابري ال »
رفض "]...[ار بيده حنو الطابور اآلخرشأ]...[أن أخرج منه اجلواز صرخ يب الرجل

 3«"!وجهي قبل أن يرى جواز سفري

 وضعها الشبيه إىلفاستكن  ،عاملنيلذاته املنشطرة بني ومتاسا ثال يف ابنة خالته مت رأىوقد 
 هويتهمن  استعاد أجزاءبزواجه منها و  Arabo»4والشاب الـ Mestizaالفتاة الــ»بوضعه
إن وقوع املراهق يف احلب قد ال يكون أكثر من حماولة الكتشاف هوية »وهي ابملثل ة،املسلوب

 إذا. اليت حترم زواج األقارب حمطمان قواعد الشرع الكاثوليكي5«الذات ابستخدام شخص آخر
أن يكون فكرة استطاع من خالهلا  ،هذا التوافق بعد والدة اثنية عسرية إىلفقد استطاع الوصول 

                                                           
 .121صساق البامبو، : سعود السنعوسي -1
 .230ص :نفسه املصدر -2
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 1990ط، .هضة العربية، القاهرة، د، دار الن(التقومي-طرق البحث-النمو-الديناميات-البناء)نظرايت الشخصية: جابر عبد احلميد جابر -5

 .111ص



 .                                                        إحداثيات خطاب األزمة: الفصل األول

 
04 

رغم اخليبات 1«املرء ال يدرك هويته إال يف حلظة مأزومة»بعد وعيه آبخره ذاته عن هويته واستبطان
يء من التوازن شلريكن يف هناية املطاف إىل  ،اليت تكبدها بعد صراع مرير موضوعه االعرتاف

 .2«متعادل..هبذه النتيجة أان»النفسي

                                                           
 .12ص، (مناذج روائية عربية)إشكالية األان واآلخر :جدة محودما -1
 .293صساق البامبو،  :سعود السنعوسي -2
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 بني التشكل والتشتتاهلوية : املبحث األول

 ابلعجز وعدم قدرة معهايشعر ه، و تعكر صفو  ه بظروف صعبةالفرد يف حياته وعالقاتكثريا ما مير 
فيته ومد جتاوز ذات املوقف موق، لكن يتدهور األمر وخيرج عن سويته إذا ما االسيطرة على جمرايهت

 .كاملة  الفرد املأزوم هيمن على حياةمبجساته لي

واهنيار ختبط  ، اليت تعاين"هوزيه"الشخصية احملورية اخلطاب النصي املعين ابلدراسة أزمة يعرض
ة ممهش خطاطة، ورسم ال جيمعها شيء غري حلفها لقهرهاليت  ،عواملتوليفة من اللهوية بفعل ل

 . لذاته

، اليت نتاج ترسبات املاضي يهإن السلوك الذي يتبناه الفرد، واهلوية اليت ينتهي إليها هناية املطاف 
 تعاند يف احلضور للسطح مكدرة صفو حياته

يف حياة الطفل هو نوعية رعاية األم  األوىلالنفسية االجتماعية  األزمةما يثري  إن»
تنمي األم عند الوليد اجتاها [...]املالئمةم الثبات وعدم دوهذه النوعية تتميز بع

نفسيا اجتماعيا قوامه اخلوف والريبة والرهبة حنو العامل والناس، تظهر آاثره السيئة يف 
 .1«مراحل النمو الالحقة للشخصية

 :اليت جرفت الذات حنو التشتت يف النقاط اآلتية ولعله ميكن إمجال األسباب

اليت ظلت الشخصية تعيش على ختوم األوطان إذ  :لكويتالتمزق بني جذب الفلبني ونبذ ا -
شخص قضت ظروفه أبن يعيش يف جمتمعني، يف حضارتني ليستا »فهوطفال ونبذته رجال، أوجدته 

 شعوره ابلضيا  يفيو  ذلك ما  2«الثانية اتبعةو خمتلفتني فحسب، بل ومتعارضتني، واحدة مسيطرة 
 .تفتت هويتهاالجتماعي والوطين والذايت كما  ءنتماالابه ضعف شعور تو  ،والغربة والتشتت

ابإلضافة إىل انتمائه املزدوج وجتاذابت الوالء وقلق أيضا ستقرار االعدم بولعل ما يرسخ شعوره   -
 اخليانة، ضياعه بني األمساء

                                                           
 .961ص، (التقومي-طرق البحث-النمو-الديناميات-البناء)نظرايت الشخصية: جابر عبد احلميد جابر -1
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ويف . يف االسبانية، خوسيه [...] هوزيه [...] ننطقه يف الفلبني [...]Jose امسي »
أما هنا، يف الكويت، فال شأن لكل تلك األمساء ابمسي حيث .جوزيه[...]الربتغالية

 .1«!العامل كله قد اتفق على أن خيتلف عليه[...]!عيسى..هو

من فقدان حنان األب، الذي ختلى عنه بسبب رفض أسرته واجملتمع له  بعد والدتهعاىن  -
ألمه اخلادمة الفلبينية جوزافني، ذلك النسب الذي كان ليجر عليهم (الوضيع كما يقولون)لنسبه

أينا ميثل لعنة اآلخر؟ جديت تقول أنين لعنة حلت »وجر عليه يف النهاية شعورا ابلنبذ ،ويالت العار
فقدان مث عاىن بعد زواج أمه  2«أراه وأعيشه هو أن الطاروف لعنة حلت يب على الطاروف، وما

   متخلية عن املسؤولية املنوطة هبا لرعاية طفلها ،ه ببيت زوجها مث أبخيهنانشغلت عف؛ عطفها
وعاىن احلرمان لتزاول عملها القدمي كخادمة، فقد عاش اليتم البحرين بالد إىل  غادرتهوبعد ذلك 

تثبت الدراسات أن األطفال الذين ينشغل »على قيد احلياة يهالرغم من كون والدعلى العاطفي 
يبدون دائما خالال يف قدرهتم على إقامة روابط حمبة ، عنهم آابئهم وينشئون بعيدا عنهم

 .3«ابآلخرين
 بالد أبيهيف (األسري/الثقايف)املزدوج واالغرتابعاىن بعد ذلك الوحدة ابإلضافة إىل كل هذا  -

 .كرامته حتت ظل السمعة  احنطمتاألبوي، لكنه قوبل ابلرفض، و  العرتافنزل هبا طالبا ا اليت
 اانطوائيكذلك يؤثر فيهم ذلك على املدى البعيد، حيث أبدت الشخصية عدم التوافق، وسلوكا 

  بل اكتفت ابلعالقات العابرة اب عالقات صداقة طويلة املدى،سمل تسعى الكتإذ  -نوعا ما–
 الذاتية املصلحة هم أيضا مهب ، ولعل ما مجعه"سالم إبراهيم"و"جمانني بوركاي"مجاعة إذا استثنينا 

يف مجاعات الكويتيني الوافدين إىل  بداية كان يبحث عن ذاته وهويته الكويتيةحيث أنه يف ال
اليت مل " كويتييت"ظهور مشعل على هذا النحو منحين فرصة االقرتاب من»األراضي الفلبينية سياحا

كان يلجأ إليه فقط ؛ ففقد شكل العصا اليت يتكأ عليها إثر كل كبوة" إبراهيم"أما  4«أشعر هبا قط
 .مامن نو  حينما حيتاج مساعدة 

                                                           
 .91صساق البامبو، : سعود السنعوسي -1
 .261ص :نفسه املصدر -2
 .99، ص9199، 3ممدوحة دمحم سالمة، مكتبة أجنلو، القاهرة، ط:، تر(إعادة تقييم)احلرمان من األم: مايكل راتر -3
 .246صساق البامبو، : سعود السنعوسي -4
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الشعور ابلدونية الذي كان يسومه يف كل يوم سوط، بفعل شعوره ابلغرابة عمن حوله وابختالفه  -
خاص شالدونية إذا اكتشف األطفال أن قيمتهم كأ عور ابلقصور أو النقص أوشقد ينمو ال»عنهم

فاختالفه الذي يثري حفيظة كل من حوله  1«تتحدد على أساس جنسهم أو عنصرهم أو دينهم
 واستنكارهم، حيبطه وحيط من تقديره لذاته

. من دون أن أظهر بصورة الكومبارس الذين يقومون أبدوار العرب يف أفالم هوليوود»
، ومن أرفع رأسي إىل السماء كي أخاطبهمأنظر إىل الناس من حويل وال أحتاج ألن 

أجلس يف املقاهي واملطاعم . إىل وجودي بينهم ادون أن ينظروا إىل األرض لينتبهو 
 .2«تنكرا وجود أمثايلالفخمة من دون أن يتهامس البعض مس

ه ن كان حيكمإو  ،مع من حوله االجتماعيوالتواصل  االخنراطالذي أعجزه عن  االختالفهذا 
االستعدادات اليت  إىل ابإلضافة، تكيفه التنشئة االجتماعيةو الدائم،  هابلدرجة األوىل خوفه وتراجع

باب يف شال إخفاق إن»اهلوية، أفضى كل ذلك إىل شعور بتأزم هميلكها الفرد يف التعامل مع واقع
الظروف االجتماعية احلاضرة يؤدي صية بسبب خربات الطفولة السيئة و تنمية هوية شخ

 .3«هوية أزمة[...]إىل

وهلذه املعاملة دورها هي األخرى يف تفعيل  ،تعرض هوزيه لالضطهاد من طرف اجلد مندوزا -
يبني »تبناها يف مراحل متقدمة من عمره قيمة وتكوين شعورا ابلعزلة االجتماعية اليتلالشعوره اب

مما يؤدي إىل شعوره [...]تعرضه لسوء املعاملةلدى الفرد تعود إىل  االجتماعيةآدلر أن العزلة 
فسوء املعاملة اليت يتعرض هلا الفرد تنمي يف داخله هواجس والشعور ابلقلق الدائم اجتاه  4«ابلنقص

نفسي حني عجزت عن ردعها من أن تبدو هبذا كرهت »املواقف اليت تتطلب ثبااتلناس و ا
رغم كل الظلم الذي أعانيه »أيضا قد تولد شعورا ابلذل واملهانة، وفتور االنفعال 5«الضعف
 .6«أن أدير خدي األيسر ملن يصفع األمين]...[اعتدت
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 حركته، وراحت تسحبه إىل الوراء وتعجزه عن التقدم لعقدة الذنب اليت ما فتئت تكب -

الطفل الذي يعوق اإلمث حركته يشعر وخيرب االستسالم وعدم اجلدوى، ومثل إن »
وتنقصهم ]...[هؤالء األطفال خيافون أتكيد ذواهتم ويعيشون على هامش اجلماعات

 1«الشجاعة لتحديد أهداف ومرامي عيانية

ي مث طواته يراجعها أكثر مما ينبغذلك خوفا من تكرار زلة املاضي، فتالحظه مرتاجعا يف كل خ
شعور ابلذنب جتاه خطأ، ال »لفشلايعرض عنها يف النهاية، ال لشيء ما غري أنه خيشى اجملازفة و 

فعقدة الذنب اليت التصقت بذاكرته وظلت حتظره وتعذبه  2«أتذكر زمن حدوثه، يكاد يقتلين
، مث بسبب حادث أخيه الذي أفقده ثباته العقلي، أثر "تشولينغ"بسبب سرقته لطعام العجوز

أخي ..أدراين »عنه ابللعب يف حني أوصته خالته برعايته وانشغلوقوعه يف اليم بعد أن أمهله 
أكفر عن ذنب ال أتذكر زمن حدوثه، وأريح قليب من ..ليت مبقدوران أن نتبادل األدمغة.. الصغري

 .3«حرية تسكن عقلي

املال الذي أجنيه كل شهر »للبطالة دورها هي األخرى يف تعزيز شعور الالمعىن يف حياة الفرد -
يف  يتضخمالجدوى أخذ لشعوري اب. نظري الكسل الذي أمارسه ابت حيتقرين وبت أخجل منه

الفرد على املشاركة يف مسرح احلياة، وتعزز فيه شعورا ابالغرتاب، وجتعله فالبطالة تغيب 4«داخلي
من خالل العمل فحسب ميكنك ..احبث عن عمل اي عيسى»يف عزلته غري قادر على فهم واقعه

فراح شعوره  ،خرآوابلفعل فبعد ان متوقع يف عمله صارت الكويت تشكل له بعدا  5«أن تندمج مع الناس
 .شيئا فشيئا وفهمه للواقع يرتسخ وينموشعوره بالانتماء يتبدد 

ويغدو أمثاله بشكل ما  .وشكلت كل هذه الرتاكمات هوية غري سوية، قوامها الضعف واهلشاشة
 االندماجويفقدون القدرة على 6«التأثري فيمن حوهلم، وال يوجد هلم دور فعال يف اجملتمع ضعيفو»

 .يف هياكله وأنسجته، ويعجزون يف الغالب عن التأقلم مع مستجداته
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ثه أثناء حب ميكن أن يتمسك به حىت ال ينهار جز النفسي ككل راح يبحث عماويف ظل هذا الع
مستجريا  ؛إىل اخلالص-كما رمست له أقداره وأومهته أمه-طريقه فكانت بالد العجائب، عن أانه

ومفهوم مغاير للهوية اليت ظلت  الكويت حبثا عن حتديد للذات إىلسعى  ،من رمض الفلبني
فوجد  ،ابية مغبشة حىت ذاك احلني، مث أمال يف االرتباط ابجلذور، وسعيا لالندماج األسريضب

العواطف، حتكمها املادة واملراكز  مفرغةيف أسرة  اجملتمع الرجعي، عالقا يف طاروف نفسه
يف داخله مفهومه  اجديد اأسرته أينس شعور  كنفويف  . االجتماعية، متربئة من كل القيم اإلنسانية

أنظر »نسبه وسحنتهمن  ، بتفعيلمهفعل النظرة الدونية اليت خربها داخلحيضره بحيث  ؛التشيؤ
معه شعوره هذا بتطور العالقات اليت يتطور 1«ماذا حل بصديقك بعد والدة ذلك الشيء البغيض

هي نفسها تصبح  ، مثليأنس األشياء بدل األشخاص 2«كنت أختيلين حصاة مهملة»جتمعه هبم
إىل طبقات الوجود الدنيا  االحنداريف نظره أكثر قيمة منه، فشعوره ابلدونية والتحقري يستمر يف 

يقارن نفسه مث فيما بعد  3«واضح املعامل..شيءي أ..لو كنت شيئا»مهشما توافقه النفسي
تتحد الساق ل "ساق البامبو"ـب-اليت ادعى السرد أهنا كذلك-فيعنون سريتهالبشر  ابألشياء بدل

وذلك مبا مؤداه االنفصال  ؛شجرةعرب عن كيانه ابلساق ال ابل مث إنهيشكال كياان واحدا، ف وإايه
فهو منبوذ يف غياابت العزلة املوحشة اليت  ،اليت ولد منها ونبت مث ختلصت منه ،ماألعن الشجرة 

 أنأقصته للعراء، ومعزول عن تربته اليت حتقق له الثبات النفسي، وكان من الصعب على ساق مثله 
أي تيه هذا »ليدخل يف حالة تيه سرمديبل بقي معلقا،  أرضهميد جذوره ألنه مل يغرس فعال على 

أراد أن »وانتمائه، يف حني فشل هو يف ذلك  ذاكرته،وحىت البامبو جنح يف حتدي 4«الذي أان فيه
 .5«ال تنمو يف الصحراء.. يزرعين من جديد، متناسيا أن النبااتت االستوائية

صدر تعوضه عن ذلك الشعور م من حوله، فكانت األشياء احمليطةلقد تراجع شعوره ابلثقة في
الكلب العجوز . ما أكثر احليواانت يف أرض مندوزا. غريبة حاجيت للحيوان يف ذلك الوقت»ابلفراغ

واييت، الديوك، القطط، العصافري والضفاد  والسحايل، ولكنين مل أشعر أبمهية هذه الكائنات من 
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مع البشر يف بالد أبيه  األلفةتتحطم تلك  أنبعد  ،مع احليواانت الؤنسفهو خيرب شعور  1«قبل
ي الفلبني مل يكن يف حاجة إىل رفقة احليوان، ألن رغم التفكك األسري الذي تعيشه عائلة أمه فف

إال أهنا متلك من احلب ما يكفي للحب، أما يف العائلة الكويتية رغم إدعائها للتماسك إال أهنا 
أملك شيئا يف بالد أمي كنت ال »متلك من الربود ما يكفي إلرساء الغربة يف نفوس أفرادها املتعبة

 شخاصرهن مشاعره أبفلم يستطع  2«عائلة..يف بالد أيب أملك كل شيء سوى. سوى عائلة
عن الفراغ النفسي  فاختذ من تلك األشياء تعويضا، انصبوه العداء رغم قرابة الدم اليت جتمعهم

لسلحفاة مصدر أنسه، مستمعة وفية فكانت ا؛ ونكلت هبويتهالذي يشعر به والوحدة اليت الزمته 
تنشأ عالقات اجتماعية بني األشياء، وعالقات مادية بني األفراد »يفضي هلا آالم أتراحه وأفراحه

 .3«األمر الذي يؤدي إىل أن مينح البشر ثقتهم لألشياء وليس لبعضهم البعض

له إلفراغ ما حيتويه كان املونولوج الداخلي سبي»فـانلت منه مآسيه وسلبت توازنه أو أخلت به 
إذ مل جيد من 4«األسريوتعقيدات تؤكد اغرتابه النفسي و  وعيه وما يصطر  بداخله من مكنوانت

احلديث إىل سلحفاة خرساء »يسر له وقد كانت األشياء اليت أختذها ال تفقه وال تواسيه يف شيء
أراين يف خيايل مرتداي »اليقظةإلجياد بعض اهلدوء إال عن طريق أحالم لذلك مل جيد بدا 5«ابت ممال

طردت الصورة من رأسي بعد أن مللت . أقبل رأس جديت أهنئها ابلعيد. مرتداي الثياب البيضاء
لراثء ذاته  البوح الداخلي اقوامه تقنية فاعلة استدعىفعندما خذلته  6«ممارسة اخليال الكاذب

فتتمدد حلظات املونولوج  7«املنولوج يف حد ذاته دليل على أزمة حوار وانعدام التواصل» املهشمة
مث بعد ذلك الكتابة  الصامت ويتمدد معه الزمن النفسي الذي يوسع بدوره دائرة الغربة الذاتية،

فكشف السرد عن ذات متخبطة يف سريرهتا، حتفل بصرا   .النقدية اليت خلص فيها سريورة حياته
 .يفضي هبا إىل الالتوازن مث إىل أزمة نفسيةابطين نفسي 
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  يعصف هبا راحتعاند التيار الدافق الذي  اضطراب النسيج العالئقي االجتماعيرغم ظلت األان 
ليقيين أبنين إن فعلت قبل [...]انصرفت عن فكرة السفر»ضرب جذورهالدفعها بعيدا، و  ةاولحميف 

لكنه مل يستطع مد جذوره، بسبب تصخر 1«أن تنبت يل جذور يف بالد أيب، سوف لن أعود أبدا
 .وجفاف أرض اجلنة

نه مل يتنصل من انتمائه أعلى الرغم من أن الكويت كانت فضاء لتحطيم اآلمال ووئد األحالم إال 
حاولت أن أختزل وطين يف أشخاص أحبهم »هلا بل ظل يبحث عن تعريف هلذا احملل فيمن حيب

الرايح الغادرة اليت أطاحت ونسفت ما تبقى من هويته . 2«ولكن الوطن يف داخلهم خذلين. فيه
الكويتية، واقتلعته للمرة الثانية من جذوره مهددة مصريه، لتكشف يف النهاية عن أنقاض ذات 

 .مسطحة الوجود، ظلت تكابد حىت ال تنهارمهرتئة 

مر تفتس اليت وابلفعل كانت سببا يف وجوده، ،موقعه من كل هذه التناقضات إجيادحياول هوزيه 
اجملهول  اآلخر، أو فهم راسخ هلوية موجودة ابلفعل، فيكون ته يف التخبط حبثا عن هوية حمددةذا

ألول مرة أشعر »ه سيحقق له ذلك التوازن املنشودوالذي منيت به مالذه الذي يتوهم أن
 .3«اجلنة اليت وعدت هبا..حلمي القدمي. ابلالجدوى

، وحماوالت قلقو  خوفو  تردد دائم، وصرا  داخلي بني حالة اضطراب وجوديالسرد عن  فصحي
 لتصعيد التفاعالت املتبادلة مبحيطها بدل األداء االجتماعي اهلابط الذي يسرق منه لذة الوجود 

 .ناوطويف األاآلخرين متخبطة يف سريرهتا ويف ذوات  فالذات
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 االغرتابومأزق  الذات: املبحث الثاين

من العوامل املتناقضة، وأن تعتنق مجلة من اإليديولوجيات اليت  بكوكبة أن تضطلع استطاعت الرواية
متخيلة، تزخر  اجتماعية مشكلة فضاءات، ومتوادة من الشخصيات املتصارعة طائفةمتررها عرب 

 .الفسيفساء النصيةعرب ابلعديد من الدالالت احململة 

من  اإلنسان اجلديد، حيث شيدت معماريتها ولعل أهم ما ساسته الرواية يف الواقع الفعلي هو أزمة
يتعلق ابجرتار الواقع وإعادة  ولكن األمر مل ،ونفخت روحها، واستحالت هي متنفسا له خالله

جلعل (ت  السرت عنها عل  األقلهتأو )اليت ترتشفها من حملهاتكريره فالرواية تزيد من تعميق األزمة 
 اس املتلقي ليكون أكثر جتاواب معهاألثر يف نف ذل  إلسعاف، مأساوية شدأاملراد متريره املشهد 

تطبية املشاكل لف اعر األدأبت عليه لدحض ما فقد سعت مبا أن الرواية لسان حال اجملتمع و 
 . منها اجملتمعالشائكة اليت يعاين 

يرزحون أفرادها  تترك، و الغافلة اجملتمعات جباهأثالما عل  ..التغريات االقتصادية والسياسية ومشت
 واملد يف زمن العوملة، (املختلفةيف بنياهتا )سريعة اليت شهدهتافالنقالت ال ؛الدامس الغربة يف ظالم
 الذي رحبته اجملتمعات الكوزموبوليتانية، جعلت الفرد مشدوها من سريورةلإلثنيات النازحة  الثقايف

املتالحقة، ذل  ليمد  تقلباهتا الستيعابل أو رتك له فرصة للتأماألحداث اجلارية، اليت مل ت
 .النفسيات املرهقة مبجساته فينال من صلب االغرتاب

ات و ، تنضوي مجيعا حتت عباءة الذمتكاملة متداخلة االغرتاب إىل عدة مستوايت يتشظ 
 :املأزومة
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 االجتماعياالغرتاب : أوال

اجتاه يستشعر من خالله الفرد توحده ابجلماعة، وبكونه جزءا مقبوال »االنتماء االجتماعي هو
الغرتاب ا أما1«ويستحوذ عل  مكانة متميزة يف الوسط االجتماعي الذي يعش فيه منها،

التطرف  عدة وجوه؛ إمافهو عل  النقيض من ذل ، وهو هنا يف هذه املدونة يتخذ االجتماعي 
أو اخلضوع التام له، أو االنعزال بشكل قصي عنه، وهي األشكال  ن نواميس اجملتمع،واخلروج ع

 :ية يف عدة شخصياتاليت ساقتها الروا

 :تطرف مريال

ولدت من " أيدا"وابنة خالته" هوزيه"، زوجة البطلمضادة للمجتمع سيكوابتية؛شخصية  مريال
تذكرين مباضي أمي [...]ال أنظر يف هذا اجلمال سوى عالمة»رجل إسباين حمتل فاح منعالقة س

فشكل هذا املاضي عل  الرغم من أهنا مل تشارك فيه، حفرة 2«وظروف والديت لدي  أورويب حقري
حيث عانت بسبب جمهولية نسبها خلال يف عالقاهتا غائرة يف ذاهتا، ظلت تتجرع مرارته يف حنق؛ 

الذين ال يستطيعون »ال نظري هلا عداوة اآلخرفقامست اجلنس وكان سببا يف تطرفها، عية، االجتما
أنفسهم أحياان بني أشد القتلة عل  اهلوية فتكا يهامجون الذين االضطالع بتنوعهم اخلاص جيدون 

 . 3«"كره الذات"ميثلون ذل  اجلزء الذي يريدون طمسه من أنفسهم، إنه

ها تعيش تأصيبت مريال ابلذهول بعد أن علمت حبقيقة أمها، فكان ذل  بداية الصدمة، اليت جعل
كرهها للعامل من حوهلا، والرجال بشكل مبالغ   حالة اغرتاب اجتماعي؛ فأعلنت كرهها ألسرهتا،

سوى  هم أماميئال أرى يف احننا[...]أتسل  خبضوعهم»، إىل درجة تبنيها للنزعة السادية ضدهمفيه
 .مث كرهها لنفسها ألهنا جزء من هذا الكل 4«شعور ابلرض  ميلؤين[...]دجاجات ضعيفة

عاما مل أعثر فيها عل  إثنان وعشرون »ةمرت مريال خالل مراحل حبثها عن ذاهتا أبزمات متعدد
أزمة اهلوية الفردية واالغرتاب هي أهم األزمات اليت 5«زلت أحبث عين ومل أجدينال . نفسي
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فبقيت هويتها معلقة 1«هل تعلم أنين تغلبت عل  كل شيء إال داخلي الذي أجهله»هاختبطت في
أعلنت وكنتيجة لكل ذل  . إلجياد حالة من التوازن تبحث يف شىت السبل حىت السالبة منها،

ورغبة يف االنتقام من الوجود خروجها عن املألوف، وألهنا يف مرحلة البحث عن مالمح للذات 
 تسم تحيث جعلت هذه االنفالتة 2«ميلها جلنسها»ومتردها عن األخالق فقد أعلنت مثليتها

حيث التوقع املرتفع أبن تكون الوسائل غري  أو الالمعيارية،[...]ابنعدام املعايري»
 االتزاناملقبولة اجتماعيا ضرورية للوصول إىل األهداف املرجوة، والشعور بعدم 

ابملبادئ واملعايري االجتماعية للسلوك وتناقضها وغلبة األهداف الشخصية، والسعي 
ة لالهنيار يف وحتدث حالة انعدام املعايري نتيج. إىل حتقيق أساليب مرفوضة اجتماعيا

البناء االجتماعي واضطراب أهداف اجملتمع، وعجز األفراد عن الوصول إىل هذه 
 .3«األهداف

تتخبط مريال يف رحلة حبثها عن استقرار للهوية بكل السبل املتاحة سواء وافقت اجملتمع أم خالفته 
لذي أحدث يف داخلها فرغبة من االنتقام ألمها ومنها عارمة أدت هبا لكره كل من حوهلا، األمر ا

تؤدي عدم القدرة عل  تكوين عالقات ودية آبخرين إىل الشعور ابخلواء »شعور ابملرارة حيث
هتشيم ماضي اخلطيئة الذي هبا  أرادتولعل فلسفة الالمباالة اليت انتخبتها 4«االجتماعي والعزلة

املطاف  هبا هناية ولدت من صلبه، وحاضرها الذي يعيدها إليه كلما تفحصت مالحمها، ليقذف 
 الالمعىن والالجدوى قوامه شعور  إىل

ن إحساسا عميقا ابلتفاهة، وبعدم و يعاين كثري من املراهقني من صراع العصر، وخيب »
وأحياان عرون ابلقصور والغربة، شي إهنم، ياهم، وبعدم وجود هدف حلالتنظيم الشخصي

طوطها الوالدان أو مجاعة هوية مضادة للهوية اليت حدد خ ،يبحثون عن هوية سلبية
 5«، ويفسر البعض السلوك اجلانح هبذه الطريقةاألتراب
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أمتىن أن أهني »النتحارالتخلص من كياهنا ابفشعورها ابلفقد الذايت والالجدوى دفع هبا للتفكري يف 
بقرف، واخلدر العاطفي الذي وهو نتيجة حتمية للضياع الذي عاشته 1«حيايت قفزا من هذا اجلسر

سكن قلبها املتمردة، بسبب عدم قدرهتا عل  التكيف مع حميطها وحقيقة ذاهتا، األمر الذي رس  
اليت  للمارجواانها ما جره عليها تعاطي، إضافة إىل واضطراابت يف التفكري هبا إىل حالة من الكآبة

فأصبحت أحاديثها غري مرتابطة  ؛املريروهرواب من الواقع  سي مأساهتارغبة يف تناهتالكت عليها 
أزعجتين الرسائل  .خاليت ابنةرسائلها اإللكرتونية تشي ابضطراب نفسية متر هبا »2وتفكريها مشتتا

 .3«اليت مل أمتكن من فهم حمتواها فهي أقرب إىل اهللوسة

أنت الرجل الوحيد الذي ال أمحل جتاهه »الذي أتلفهلكن اليد اليت امتدت هلا من الرجل الوحيد 
، وأخرجها من الذهول الذي ظلت تعيشه فرتة جديدا يف احلياة أمال أعطاها4«شعورا عدائيا

الفرد لقيمة التزامه  إدراكاخللقي يتطور مع  اإلحساس أنكسون أر يرى »يف سفه وطيش مراهقتها
أي يف سن العشرين  ؛ففي مرحلة الرشد املبكرة من حياهتا5«بصداقات ابقية ومسؤوليات اجتماعية

ستقرار يف شخص يقامسه االاليت يبحث فيها الفرد عن -كسونأر  كما يعتقد–املرحلة العشرين 
حاجيت »وهي مرحلة حامسة يف حياة الفرد لتكوين عالقات اجتماعية راسخة ،احلياة ويستكن له
 .6«لرجل أرفضه ختنقين

 : راشدخضوع 

 ه عن طريق رسم طريقه اخلاص بنفسهإثبات وجودمن مل يتمكن  هو أب البطل هوزيه الذي راشد
ليس بيده القرار الن جمتمعا  »بل كان اجملتمع ومن خلفه والدته حيددون مصريه دون أن حيرك ساكنا

حالة وهو شعور ابالستالب صاحبه إىل وفاته، وامللفوظات احلكائية تعرب عن 7«كامال يقف ورائه
 البنهيربره ضعف شخصيته اليت رمبا بشكل ما أورثها اتم،  للمجتمع يف استسالم اخلضوعو  التبلد
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 الزواج ابخلادمة أو متسكه اببنه إنبجاسا للمكبوت أو حتطيما للقيودومل يكن قراره من . فيما بعد
رغبة يف ألمه، ولكنها  ال من السلطة التواتليتاريةاالجتماعية اليت ضاقت نفسه هبا أو احنال

اج دون وجود تربيرات هلذا فهو مل يكن يرغب فعال هبا حيث ختل  عنها مباشرة بعد الزو  التنفيس؛
ومواجهته ألمه  اببنهعل  ذل  الزواج سرا دليل عل  ذل ، وحىت متسكه  إبقائه، ولعل التصرف
ضن أمه، حلأن ميالد ابنه لن يعيده ضعف كبري ورغبة متواصلة يف الرتاجع لكن عندما علم  شابه
لن استمر يف »أمه يف استسالم اتممن جديد حتت جناح  وأذعنعن مسؤولياته " وديبأ"ختل  

فظل خاضعا حىت املمات إلرادة اآلخرين، ومل يورد السرد حتقيقه أو 1«لعبة لست اعرف قوانينها
ينهيها، ورمبا ها مات قبل أن تباكتبنفسه، حىت روايته تل  اليت هم ب استمراره يف طريق انتخبه

 .تعمد عدم إكماهلا جتنبا للويل الذي كان ليحل به بسبب النقد الالذع الذي محله  فيها

 :عزلة غسان

اليت مت تناول مأساهتا يف الفصل السابق، وقد عاىن بسبب تل  الصفة "البدون"غسان هو شخصية
جعلته يشعر معها و دفعا، النظام االجتماعي  إليهااليت دفعه داخل الوطن صيقة ويالت الغربة لال

حبالة من العجز وعدم القدرة عل  حتقيق الذات يف واقع يرفضه، وينخر ذاته وحيطمها يف جلة 
ينعزل فيه عن الناس، يتجرع مرارة غربته وينحت أمله و **الوجود وصخبه، فينتبذ لنفسه مكاان قصيا

ستطاعته أن يشعر مل يكن اب2«"وجه غسان:"لو سألت يوما كيف يبدو احلزن؟ سأجيب»فيها
 إطار اجلماعة، ولعله خارجويقصيه  بتقدير لذاته ما دام احمليط يهمشه

 يندر أن يوجد بني الناس من يستطيع مواصلة احلياة السوية دون الدخول يف النحن»
أو الشعور ابلـنحن، و الذي يعتب مظهرا جوهراي للتعامل االجتماعي بني أعضاء أي 
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 أنواتيعمل ابعتباره أان يف مقابل النحن يشعر ويفكر و فالشخص داخل . مجاعة
 1«أخرى بل كعضو يف مجاعة

رغم بالقيمة، ما أدى به فرفض النحن له جعله يشعر بعزلته يف فضائهم، وجعل وجوده مسطحا 
فهو فالوطن الذي حارب من أجله مل يعد يستوعبه، 2«أان لست كويتيا»حبه الشديد لوطنه للتصريح

ليرتكه من دون هوية وطنية مث من دون هوية مجاعية مث  ،إمنا انتمائه تنصل منه انتمائهمن مل يتنصل 
 .ذاتيةمن دون هوية 

 :غنيمة ورهاب املستقبل

غنيمة جدة هوزيه ألبيه، العجوز اليت ظل اجملتمع يسري حركاته، وعل  أساسه ومبنطقه أحكمت 
     سبلهم بل كانت هي صاحبة القرارات ابنتخابقبضتها عل  نواصي أبنائها، فلم تسمح هلم 

تبين رفضت أن يتزوج ابنها مبن حيب، مث رفضت حفيدها كونه من نسب وضيع، مث رفضت أن إذ 
 .كانت املسيطرة عل  مقاليد األمورفابنتها حياهتا مع شخص مهمش، 

 كل احلوادث  تلكن رغم ذل  كان أكرب مهها وهاجسها األمس  املستقبل وما حيمله، فصار 
توجسها وتثري كانت حىت أتفه األشياء   ،ابلنسبة هلا إشارات لشيء ما، فاعتقدت بكل شيء

عل  أنه [...]وتنظر إىل أي شيء[...]تؤمن مبا تراه يف أحالمها ،كانت متطرية»حفيظتها
حىت أهنا ظلت تنتظر حتقق لكن ذل  مل جير ال عليها وال عل  أسرهتا إال الويالت، 3«إشارة

وصلت »ل  ظلمت كل من حوهلا من بينهم جوزافني اليت اعتربت جميئها رسالة شئمتنبؤاهتا، وبذ
ذل  أن حلوهلا ابلكويت  4«وقد تشاءمت جديت كثريا لقدومها. أمي إىل الكويت يف وقت حرج

 . ابنهاتزامن مع تفجري املوكب األمريي، ومنها تنتقل اللعنة إىل 

التشاؤم ال يقع يف حياة الفرد إال إذا »فرويد أنوكما يرى يفسر قلقها من املستقبل، ولعل ما 
هو الدافع  خوفها من انقطاع ساللة الطاروفف5«جتاه موضوع ما[...]تكونت لديه عقدة نفسية
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ختش  جدت  عل  ولدها كثريا، فهو ليس ابنها الوحيد فحسب، بل إنه آخر الرجال »وراء تطريها
فكانت خوفها مل مينع ذل ، لكن 1«الشراعيةاختف  الذكور من أسالفه مع سفنهم . يف العائلة
 غنيمة 

تتمىن أن ترى ذرية راشد، الذكور حتديدا، أوالئك الذين من شأهنم أن يضمنوا »
أما وقد استشهد أيب أثناء االحتالل دون أن ينجب [...]استمرار لقب الطاروف

ا فقد أصبح استمرار لقب الطاروف أمر [...]"شيء"تبار أنين جمردذكرا، على اع
 .2«مستحيال
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 االغرتاب النفسي: اثنيا

مفهوم االغرتاب من مدلوله النفسي ملتبس إىل حد بعيد، فكثريا ما ينظر إليه على أنه جمموع 
ولكنه أقسى وأعمق مما  العمليات النفسية، اليت جتر الفرد غالبا لالنكفاء على ذاته واعتزال اجملتمع،

 .1«هي أم االغرتاب افالشيزوفريني[...]إنه انفصام الذات عن ذاهتا لتغرتب عنها كآخر»يعتقدون

غري سوية، تعاين اضطرااب ذهانيا  ، وهي شخصية"مندوزا"جز شخصيةوجيسد هذه احلالة داخل املن
مر بظروف »إيراد تفاصيلهاوإن أعرض السرد عن  ،حادا، وذلك إثر ما عانته من أزمات يف حياهتا

فهذه األزمات اليت تكبدها جعلت قلبه يتصلب وتفاعله مع حميطه األسري  2«قاسية يف شبابه
إذ ظل يكرر يف  ؛ينحسر، ولعل من كربى أزماته جمهولية نسبيه، لذلك كره من حوله وكره حفيديه

إىل ذلك األزمة اليت أطاحت بكيانه هنائيا يف حرب  ينضاف 3«أكره جمهويل اآلابء»اينهذنوابت ه
البد أنه مر مبا ال ميكن [...]يف جبال فيتنام، سلب الثوار املوالني للشمال إنسانية أيب»الفيتنام

 . 4«هبذه الصورة اليت تراها[...]وصفه، ليعود

فيس عن الضغوطات فاستئناس مندوزا ملصارعة الديوك وتبديد أمواله فيها، ما هو إال رغبة يف التن
وما إدمانه على مراهنات مصارعة الديوك هذه إال شكل من »اليت ظلت تستبد وتفتك أبعماقه

فالعنف والعصبية اليت يلجأ إليها الفرد هي وسيلة لالنتقام من واقع 5«أشكال التنفيس عن الغضب
جديد، وذلك غري منصف، وهي حيلة دفاعية يثريها الالشعور حىت ال يتعرض الفرد للتضرر من 

برتهيب كل من حوله، وكأنه يسقطهم يف مواقف املاضي اليت تسببت له ابلصدمة النفسية، فلعله 
يكمن االغرتاب يف أصل العنف ويكمن العنف يف أصل »يلوم كل من حوله على مصابه

فإن حالة االغرتاب عمن حوله جعلت إنسانيته تغيب يف غمرة مأساته، لتهمد مشاعره 6«االغرتاب
إذ دفع ابنته لربامث اخلطيئة اليت عرضتها لإلكراهات وللعنف اجلندري، دون أن يتحرك  بوية؛األ

ال ينظر األبوان إىل »إحساسه األبوي مستغال خضوعها  ومستثمرا جسدها من أجل املال وحده
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وتعود أحياان بشفة متورمة أو أنف دام . فنظرمها ال يتجاوز خاصرهتا حيث حقيبتها وجه ابنتهما،
 .1«أو بكدمة زرقاء داكنة يف فكها

إن حالة الذهول اليت أصيب هبا مندوزا إثر ما مر به يف حرب الفيتنام جعل شخصيته تنهار 
إلخفاء هذا  لذلك سعى 2«.."أان وحيد..أان ضعيف"[...]كان يبكي بكاء مكتوما»وتتقهقر

التعامل مع مندوزا  »الضعف يف ثنااي شخصيات أخرى، اصطنعتها ذاته من أجل التأقلم مع الواقع
حيث 3«يعين التعامل مع رجال عدة، لكل منهم أسلوبه وذوقه بل وحىت تفكريه

 .ابنفصام متعدد يف الشخصية"مندوزا"أصيب

حادة أفقدته عقله هناية املطاف، ضف إىل ذلك ما  بني احلني واآلخر نوابت هلعكانت تصيبه  
واليت أسهمت هي األخرى يف تشتيت شخصيته وفصمها، وسحبته حنو "لتوابل"جره عليه إدمانه 

 .االغرتاب
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 االغرتاب الديين: اثلثا

الذي رسم رحلة حبثه عن دين حقيقي ، "هوزيه"جيسد هذا النوع من االغرتاب شخصية البطل
يصبح عقل »عندما وجد نفسه معلقا بني دينني ال يعرف عنهما سوى االسم؛ املسيحية واإلسالم

عن هويته لذلك راح يبحث 1«املوحدةلوجيا يبحث عن األفكار امللهمة و املراهق عقال إيديو 
يف توفري مغزى واضح [...]حني ختفق»املؤسسة الدينية، لكن األداين اليت ثقفهاالدينية، يف غمرت 

بقي يتخبط بني هكذا 2«غريها إىلقد يتحول عنها قد كثريا من معناها ابلنسبة له و وملموس، تف
، ذلك أن أاي منها مل حيقق يف داخله التوازن الذي يرجوه، ولعل ذلك بسبب الفهم أداين شىت

 اإليديولوجياتخيفق يف كل مرة يف إجياد طريقه بسبب إخفاق تجده ف، املنقوص ألصحاب الداينة
أمهلت والديت تربييت دينيا، على يقني »والديه بتلقينه تعاليم دين معني ، وكذلك عدم اهتماماحمليطة

الذي  ،منهم القبول لكنه حني وصل لبالد أبيه مل يلق3«أن اإلسالم ينتظرين مستقبال يف بالد أيب
 .رحيلالبل كان اهتمامهم مرتكزا حلمله على  ،مبا يؤمن به لالهتماميدفعهم 

الصحيحة، فرتاه يصلي يف ومن صور االغرتاب اليت عاشتها الشخصية، جهلها ابلشعار الدينية 
تنصيب نفسي نبيا لدين ال خيص »خاصة بهاملعبد بطقوس مسيحية، ويصلي يف املسجد بطقوس 

يف »وحى من جممل الدايانت أو من أفضل ما حوته الدايانتتمس ه اخلاصولعل دين4«أحدا سواي
رائحة خبور املعابد يف أنفي . يف أذين اليسرى قرع أجراس الكنيسة. أذين اليمىن صوت األذان يرتفع

انصرفت عن األصوات والرائحة، والتفت إىل نبضات قليب املطمئنة، فعرفت أن هللا  .البوذية يستقر
بعض الشعائر الغريبة ملنطق  هسوعابايعرتف بعدم  الدينيةميارس الطقوس كان  ماحينألنه 5«هنا..

لكنه يسلم هبا حذو من حوله حىت ال 6«األداين أعظم من معتنقيها»وذلك خيلخل اإلميان بداخله
نتظاهر »ه هبمعيفقدوا إمياهنم به أو يستنكروا فعله فيحدث ذلك شرخا وفجا يف العالقات اليت جتم

 .7«، ومنارس طقوسا ال نفهمها، خوفا من خسارة شيء نؤمن بهابإلميان
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انتخب لبطله ذاك االسم موازاة السم  ، ولعل صاحب البامبو"عيسى"ومن املفارقات الدينية تسمية
ليكفر عن أخطاء غريه، وابلفعل ما  -كما يف االعتقاد املسيحي-الذي جر ليدفع حياته ،املسيح

 ون الغربة ليكفر عن أخطاء والديه، يف خضم رحلة حياة سيزيفيةأتإىل فع الذي د   صل هلوزيهح
 .استنزفت هويته
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 اللغويو  األسرياالغرتاب : رابعا

 :شخصية خولة

ظلت خولة تعاين من اغرتاب مزدوج، فرغم حب أهلها هلا، إال أن ذلك احلب مل يستطع منحها 
هي وحيدة ابلرغم »تسا االالفج الذي يبعدها عنهم يف الذي حتتاجه، فقد ظل النفسي االستقرار 

حتاول إكمال حلمه ال حلمها لتحذو حذو أبيها؛ و  يدفعها ذلك1«من أهنا حماطة جبديت وعمايت
جيب أن ختتار الفتاة اليت [...]قبل أن تقع يف احلب»ألن املراكز االجتماعية منعتهم حىت احللم

من طبقة دون رغبته يف الزواج من فتاة أحبها هذه إجابة اجلدة البنها ملا أعرب عن 2«سوف حتبها
ويوجه عواطفهم طبقتهم، فاملشاعر واألحالم ترهن يف صدو  تلك املراكز، ليكبل اجملتمع 

لذلك بقيت تعاين الوحدة، تلك اليت تدفع . له دون املستوى ههها إن بد جيأحالمهم، وكثريا ما 
حوال إما إىل ممارسة نو  من الفنون كالنحت الفرد كما يرى العديد من علماء النفس يف أحسن األ

ذين لأو إما إىل أحالم اليقظة، أو إما إىل معاقرة القراءة كما حصل مع خولة وأبيها ال..أو الرسم
أما إن شعر  3«فتحت كتااب..كلما شعر  ابحلاجة إىل شخص حيدثين»الكتاب مؤنسا انتخبا

وعزيزة هي السلحفاة اليت 4«ت إيلخري من ينص..عزيزة»حباجة لشخص حتدثه هي وتفهي له
 .اختذهتا خولة هي األخرى خليلة بدال من البشر

لك ورد معاجلته ذابلكثري من االهتمام من طرف السارد، ل عن االغرتاب اللغوي الذي مل حيظ أما
لك راجع ملواكبة ذهلذا املوضو  مقتهبة، فخولة أعربت عن عدم رغبتها ابلتواصل بلغتها القومية، و 

لغة ال ذي وكثريا ما حاول حمو اللغة القومية وفرضال ؛ هذا املداملد العوملي للعديد من الشباب
على إحداث اللحمة  -مبنطقهم–االجنليزية، على اعتبار أهنا لغة األقوى، لذا فهي الوحيدة القادرة 

لتعرب " خوسيه ريزال"مقولة للكاتب القومي ختارفاوجه، أما الروائي فقد بدا رافض هلذا الت. الكونية
 .5«حيب لغته األم هو أسوأ من مسكة نتنة ي الذإن ال»جاء فيها ،عن توجهه
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 :شخصية هوزيه

ا لغة وهنك1«كم كنت أحتاج إىل العربية»العربية لغةا التام ابلرغم جهله" هوزيه"أما شخصية
إال أنه مل حياول جاهدا رغم السنتني ، (أبيه جمتمع)يف اجملتمع الذي حل بهالرمسية اليومي التواصل 
حاجته إليها لفهم عن  ن املناسبا أعرب يف العديد ملك تعلمها، لكنه رغم ذ ا هنا اليت قهامه

بقول الكاتب على  لكن السرد يربر ذلك 2«كأنين أشاهد فلما بلغة أجهلها، من دون ترمجة»غريه
وجه قائلها لتفهم  إىل، يكفيك أن تنظر ترمجةكلما  الطيبة ال حتتاج إىل ال»ان بطلهلس

، سواء أكانت موجبة يف شكل موجا  ثها الدفقا  العاطفية للنفسألن الشحنة اليت تب3«مشاعره
 . لغة تفسرها فهي لغة يف حد ذاهتا أو سالبة، يستوعبها اآلخر، إذ هي ليست حباجة إىل

؛ حيث أن أسرته يف الفلبني كانت األسريةتني متوازيتني لنفس القيمة ويكشف اخلطاب عن صور 
تستغل وجوده على أرض الكويت لتحسني أوضاعها املادية، غري عابئة مبا مير به من قهر، يف 
املقابل أسرته الكويتية اليت حاولت اسرتقاقه خوفا من اهتزاز املكانة االجتماعية، ورغبة يف تشويش 

الذا ، جسده االعرتاف املنقوص املهتز، والعالقة الواقع، وتعمية احلقيقة عن طريق تغليف كيان 
أنت الطباخ ]...[إذا ما سألك أحد»ه يف كل مرة حنو احلهيضرية املهرتئة اليت كانت تدفع باألس

فبالده " حنن أقوام لبست قشرة احلهارة وارتشفت روح اجلاهلية:"وكما يقول نزار قباين 4«اجلديد
ل موجا  احلهارة والعوملة، إال أهنا مل تستطع التخلي عن رغم أهنا شرعت ذراعيها واسعة الستقبا

التفكري،  ، ليثكل أبنائها لرجعيةوتسيج ختومها اإلثنية ذهنية القبيلة اليت تدين ابلتعصب والتمركز
 .مدانني جبرم وقع عليهم
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 الذاكرة وارتداداغرتاب األمكنة : خامسا

أبيه ، فهي أرض "هوزيه"الشخصية البطلة أن أرض الكويت تشكل جزءا من ذات على الرغم من
ىت مرحلة متأخرة من قد نشأ حف، مل حيفل أبي مشاعر جتاههاوجدانه  اليت نبذ منها طفال، إال أن

أن األان من على الرغم و حياته يف أرض الفلبني، اليت حوت أحالمه وشكلت ذاكرته األوىل، 
 األول يف دواخله حب الوطنليزرع  هاألعلى يظل يعاند

ومع صعوبة احلياة ولكن، [...]جدي رضغري أ مكان كنت ال أتصور نفسي يف»
أننا نعيش يف اجلحيم، وأن [...]أقنعتين[...]ميكانت ترمسها يل أوالصورة اليت  

 1«الكويت هي اجلنة اليت أستحق

 تولد اليت عايشها يف الكويتالواقعية اخلربات قب، لكن تر ة يف حلم ماملثالي ألانا حيث ترتسم
وطن ال ليحضره الذي يوحي النتكاسة الذات،فيتكون الصراع الداخلي  ،صدام بني الواقع واحللم

، اليت احلنني يبث يف خلجاته موجاتيظل يفرض نفسه بقوة و ابك، و  يف شكل فالش املنشأ
 .2«بشكل مرضيهناك عائليت  إىلوجدتين اشتاق هذه يف عزليت »شدا اشده إليهت راحت

 :عرب فضائني توزع أحداث الروايةت

 ، ولكنكانت تشكل األمل واخلالص والنعيم املؤجل"هنا"ل أن تكونقبو (الكويت)اهلنا -1
شرخ يف املكنوانت الوجدانية حدث ، واالصطدام ابلواقع، عند االتصال املادي هبا

العاطفة املشحونة ابحلنني شعورا للشخصية؛ إذ خاب أفق انتظاره، وحل حمل 
 .الغاراباب

الفقر املادي كانت جتسد اجلحيم والعجز و "هناك"أن تكونقبل و (الفلبني)اهلناك -2
 إذطفي احدث اتصال ع، "هناك"وحتوهلا إىل املاديعند االنفصال ، أما العاطفيو 

فاملاضي يربز بقوة بعد أن »ء الذي كان حيتويها هناكالدفمدى وعت الشخصية 
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لذا تفضل الذات العودة بذاكرهتا إىل الوراء إىل 1«يتعثر احلاضر وتبطل آمال املستقبل
 .اهلناك رفضا للواقع الصادم، وحنينا ملاض أكثر محيمية

، بفعل اجلواء العاطفي الذي ما فتئت تصرفه بسخاء كارذ صارت الكويت تشكل فضاء لالست
للعرين ما أحدث يف دواخلهم شعورا ابالغاراب مصحواب مبوجات نوستاليجيا لصاحل شخصياهتا، 

يف وجبة الغداء األوىل مع »، ففي كل مرة حترك ذكراه أحداث طارئة ترتد به إىل وطن أمهاملنشأ
فجلوسه قبالة العائلة اليت 2«سرحت أفكر يف ماما أيدا وأمي وأدراين[...]يت وأخيتجديت وعم

رض أ إىلاكرة تعيده ذيف ال ومضاتيف نفسه  تنبتف .ترفضه حرك حنينه إىل عائلة أمه اليت حتبه
بقداحة السجائر اليت ال تتعدى  مايل ال أسعد هبدااي عائليت الكويتية كسعادة خايل بيدرو»مندوزا

 .3«قيمتها املئة فلس

والارف املد احلضاري  هاأحدث يتتضح له الفوارق التوبعد عدة مقارانت  أبيهرض أ وجوده يف إن
استطاعت من خالله الذات الذي  فراق املنعرج احلاسمال شكلو ، النفوس اجملهدة يف صلباملادي 

وجودي يف الكويت جعلين »بينه وبينهم ووطادة العالقة اجلامعةمدى عمق و إدراك اآلخر الفلبيين 
 .4«حضكل أو شأتعرف على الفلبينيني ب

 

 

 

 

 

                                                           
، جملة دراسات يف اللغة العربية «مشكلة االغاراب االجتماعي يف املكان الضد قراءة يف رواية احلي الالتيين»: حامد صدقي وعبد هللا حسيين -1

 .31، ص2011، شتاء3وآداهبا، العدد
 .231صساق البامبو، : سعود السنعوسي -2
 .403ص :نفسه املصدر -3
 .460ص :نفسه املصدر -4



 .حيثيات األزمة                                                                   : الفصل الثاين

 
07 

ولعل االغاراب الذي عاىن منه كل واحد منه مؤداه الظروف اليت عاانها على غرار اآلخرين، فكل 
فإن الظروف من املؤكد  واحد منهم حىت وإن كانت تضمهم أسرة واحدة، ومنشأهم منزل واحد،

أن ختتلف، حىت التفاصيل الصغرية البد يف النهاية أن حتدث فرقا، وهو ما وضحته النماذج 
 .السالفة الذكر
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 صراع اهلوايت: املبحث الثالث

ولعل منطق احلياة االجتماعية يف عالقاهتا املتبادلة بني أفراد اجملتمع يفرض وجود أفراد مسيطرون 
دائما قانون وآخرون خاضعون لتلك السلطة، ذلك أن احلياة مهما كانت منصفة فهي تفرض 

أما اللبنة األوىل هلذه السلطة الضاغطة هو قانون األسرة أو . القطيع، وإال لساد صدامات أسوء
السلطة األبوية، اليت متارس سطوهتا على الفرد من بداايت حياته، خملفة يف داخله صراع آخر، جيره 

سلطة اجملتمع أو األان  يف الغالب حنو النكوص واالعتزال، وهذه السلطة تنتمي لسلطة أكرب، وهي
 .األعلى
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 صراع املركز واهلامش: أوال

 ؛ جتسدها السلطة األبويةور حول الشخصيات املسيطرةنا تتمحهلامش هاإن فلسفة املركز و 
 لآلخرال وجود »واليت تدور يف فلك األوىل األخرى اخلاضعة هلا،الشخصيات يف مقابل ، واجملتمع
ألان إال بوصفها هامشا ملركز أو ومنه ال وجود ل1«منتصرا أوبوجود من يصوغه بصفته مهزوما  إال

 .مركزا هلامش

حيوي مدارمها أفراد أسرتيهما، على  لذانولعل أهم من ميثل سلطة املركز مها اجلدان مندوزا وغنيمة ال
أما أن تكون  ،عادي أمرتكون ضحية ملستبد  أن»أن اجلدة كانت ختضع لضغط أكرب وهو اجملتمع

كل طبقة اجتماعية تبحث »كون  فهو أمر يثري احلرية، ولعل ذلك ما يفسر2«ضحية لضحية أخرى
يثريها خللق طبقة أدىن ختفف فالضغط فوق أكتافها 3«ن اضطرت خللقهاإو عن طبقة أدىن متتطيها 
األمرين، واجملتمع على الرغم من كونه كيان غري قى الطبقات األدىن تعاين هبا معاانهتا، وبذلك تب

الزمان واملكان، وله السلطة يف توجيه  املتحكمة يفإال أنه ميلك القوة املهيمنة وال حمسوس مادي 
 .الصراعاتوإدارة وإحداث 

 ومتوقع ..(جغرايف اثين، طبقي،)إذا فالطبقات االجتماعية يف تفاعلها مع بعضها منوط بصراع
قة األدىن يف سلم أو هرم فهوزيه حيتل الطب .يف هيبته وسطوته اآلخرالذات من ذلك حيدد صور 

فهو شخصية مستضعفة من أكثر من طرف، ما دفع به كل هذا الضغط إىل صراعات  اهلوايت
 .نفسية حمتدمة داخله؛ ما ميثله املخطط أدانه

 إىلوايت الشرسة اليت تكبلها ولكنها تعود جتد اهلوايت اهلامشية متنفسها عندما خترج عن فضاء اهل
حيث يوضح املنجز السردي كسر البطل للسلطة . األوىلتتصل مبداراهتا  أناالنكسار مبجرد 

، بل حبثا عن األبوية األوىل اليت كانت تضعف كيانه؛ وذلك خبروجه عن مدارها حبثا عن الذات
 النهاية إىل خلخلة كيانه اهلش يف سلطة مزدوجة، أدت به ، بعد ذلك جيد نفسه حتتنعتاقاال

به املقر من  قرتاساجلدة غنيمة وأسرته ومن جهة أخرى اجملتمع الذي ظل حتت سطوهتم إىل أن 
روري ذكره هو أن هوزيه فضل اخلروج عن سلطة ولعل ما من الض.  أر  جده مندوزاجديد يف
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ان مهما إمتد به بعد أن أدرك أن الدون يبقى دو اليت ظلت حتاصره، الكويت اخلانقة 
فاجملتمع ذو بنية متحجرة ال حتتمل كما يرى سارتر الذي ميزق كيانه، ( فاآلخرون هو اجلحيم)الزمن

التمدد الستيعاء عرقيات خارج نطاقها، فما اتفق على أنه منبوذ سيبقى كذلك وسريث عنه أبنائه 
قط الصغري، بصوت ال أن يزأر ال»وخروجه عن نطاق هذا اآلخر جاء بطريقة عنيفة .تلك الصفة

كرم أهله يف و فإن اإلذالل الذي تعر  له مرارا، 1«يتناسب وشكله، أشد وقعا من زئري األسد
فحقق  ،تفع حىت يبلغ الذروةجعل مستوى األدرينالني ير  اإلساءة له وقنص مكامن الضعف فيه،

حيث أنه  إمنا اللفظي، ليس الضرب املادي ،ابلضرب وحدد استجابته (هربأو ا اضرب)فرضية
تسلط البعض ال »ا عدائيا ظل خامال حىت ذاك احلنيابلفعل حتررت عقدة لسانه، ليظهر جانبو 

 .قد ضاق ذرعا من متثيل دور اجلبانو 2«ميكن حدوثه إال عن طريق جنب اآلخرين

 االنعتاق برغبة يف مدفوعنيخروج الشباب الكوييت يف رحالت خارج البالد إضافة إىل ذلك، ولعل 
 فضاءات ، الذي راح يبين أسوار عالية تكبل حركة أفراده يف-ولو لفرتة وجيزة-من قيود اجملتمع

، ولعل املغاالت يف البحث عن إىل البحث عن متنفس بعيدا عن الرقابة ضيقة جدا، ما جيعله يلجأ
بية الضاغطة دم حواجز األعراف الدينية واألخالقية، وهو ما ميكن إيعازه إىل الرت هبم هلاحلرية أدى 
 خالل نشأهتم األوىلاملستبدة 

مل أكن الوحيد يف الفلبني الذي ولد من أب كوييت، فأبناء الفلبينيات من آابء كويتيني »
عبثت أمهاهتم مع سياح جاؤوا من [...]خليجيني وعرب وغريهم كثر، أولئك الذين

 3«بلدانكم حبثا عن اللذة

القامعة جعلت كل من يدور يف فلكها يعاين نوعا حمددا وكما مر الذكر فإن تلك القوة الضاغطة 
 .والتشظي من االغرتاب
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 للشخصية الرئيسية الصراع النفسي: اثنيا

الفرد خالل مسرية حياته الطويلة كثريا ما يتعرض وبشكل جربي ومتكرر إىل العديد من املآسي 
قد حمدثة خلال داخليا  ،اجلوانيةالرتكيبة  حياته، واليت تنعكس بشكل مباشر علىاليت تكدر صفو 

 مرة عن املضي قدمايستمر معه حىت النهاية معطال مساراته، وجتعله يتعرض لضغوط تشله يف كل 
فيسيطر عليه خملفة أخاديد عميقة غائرة يف عمق الذات، فتتولد حالة من الالتوازن االنفعايل، 

 .الرتدد وعدم الثباتو  القلق

ليقيين أبنين إن [...]سفرلانصرفت عن فكرة ا»ظل الرفضلقد سعت األان لتحقيق ذاهتا حىت يف 
ضاقت »لكن ذلك مل يتسىن هلا1«فعلت، قبل أن تنبت يل جذور يف بالد أيب، سوف لن أعود أبدا

 إنسانيتهنه فقد أحىت 2«أصبحت حبجم علبة ثقاب، مل أكن أحد أعوادها[...]الكويت فجأة
مل حيرك ساكنا من أجل مد جذوره بل اكتفى  لكنه يف نفس الوقت .لينازعه شعور ابلتشيؤهناك 

كل شيء حيدث بسبب »ابالنتظار ومراقبة تغريات احمليط اليت حيملها القدر يف استسالم اتم
والتخطيط  فهي قاعدة جاهزة تبناها ليرتك للقدر مهمة رسم حياته3«ميأميان إيعجبين ولسبب 
 .، لعدم قدرته على إدارة حياته بنفسهملستقبله

ليت لك احلاجة اإىل ذف ض ،خصيةشات الذعن طريق حتقيق الدافع يف  أمه بفعل التحريكقامت 
كانت األبواب يف بالد أمي »فهو مل يكن راض متاما عما هو فيه، انب املادياجلمن  به أطاحت

اليت ما فتئ  وبفضل كل هذا تتشكل صورة خيالية عن أرض احللم. 4«قد بدأت توصد يف وجهي
 ميىن هبا

الذات املثالية مركزا يلجأ الفرد إىل تكوين صورة خيالية عن حتقيق الذات متخذا من »
تعد هذه بطبيعة احلال مبثابة حالة مرضية يتمسك الفرد مبثل أعلى يصعب حتقيقه هلا و 
 5«عدم قدرة الفرد على تقرير أموره بنفسه[...]مثل
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بفضل خربته الفعلية الشخصية، بعد حلوله يف  لكنه بعد أن ارتسمت الصورة احلقيقية يف ذهنه،
وما خربه من جتارب يف مسقط رأسه  املثالية األانضعات ابني مو أرض الكويت، راح يقارن 

الصراع النفسي هو تعرض الفرد لقوى »و فأحدث التناقض بني لصورتني صراعا داخليا نفسيا
 .1«متساوية تدفعه ابجتاهات متعددة مما جتعله عاجزا على اختيار اجتاها معني

أرض تؤويين بني بالد أيب »يف رحلة حبثها عن موضوعاهتاتناظر الذات و فهو  أما موضوع الصراع
 :خالل مراحل حياهتا عرب عدة مسارات لتتشظى 2«وبالد أمي

لقد عاش يف الفلبني مرحلة : (الذات)إحجام-إقدام/(املوضوعات)Ø-جذبصراع  .1
جتذبه ومل يكن  هبذا املنطق الفلبنيطفولته ومراهقته، لذلك تربعم يف ذاته حب قوي، ف

؛ حبكم أهنا كانت له حىت فرتة متأخرة عبارة عن حلم، أو حيمل أي فكرة عن الكويت
 بني اليت ألفهاكان منجذاب حنو الفل  حكاية خيالية ممتعة تتكلف أمه عناء سردها، لذلك

 .3«كنت أبكي إذا ما جاء ذكر الكويت اليت ال أعرف عنها شيئا»انفرا من الكويت
حيث جتذبه الفلبني حبكم املنشأ، وجتذبه الكويت احللم  : إقدام مزدوج/جذب مزدوج صراع .3

 .معا فينجذب حنوها أمهكما كانت ترمسه 
أرض احللم اليت ظل يتلهف للحلول الكويت  هذبجت: إقدام-إحجام/جذب-إعراضصراع  .2

اجلهود املضنية اليت كان يبذهلا و  ،عنه بسبب الفاقةالفلبني  ضهبا ونيل حقوقه، يف حني تعر 
رض أ ني منتظرا الفرصة اليت تقذف به إىلالفلبعاطفيا من فينفر  ألجل كسب قوت يومه،

رنب، ألسقط يف حفرة تفضي كنت أختيلين مثل آليس، أتبع وعود أمي بدال من األ»احللم
 .4«إىل الكويت

 ابلفعل يف أرض أبيه استقرويف هذه األثناء كان قد : إقدام-إحجام/مزدوج صراع إعراض .4
إال أن الصورة اليت رمستها التجربة كانت خمالفة متاما ملا أومهته أمه ، ضف إىل ذلك ما 

 الزال ال يرغب يفلكنه هاهنا  قاساه من إعراض أهله عنه، وما جترعه من مآسي بسببهم،
وترفضه كال  يف مد جذوره  يف أرض أبيه يرغب ، فهو رغم كل شيءالفلبني إىلالعودة 
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ليقيين أبنين إن فعلت، قبل أن تنبت يل جذور يف [...]انصرفت عن فكرة السفر»نارضاأل
 .1«بالد أيب، سوف لن أعود أبدا

بعد ذلك ضاقت نفسه من الصد، فتحققت يف : إقدام مزدوج/إعراض-جذبصراع  .2
لكن  ،ابت آماله يف الكويت وحتطم احللميف العودة إىل الفلبني بعد أن خ ةرغبداخله 

السلطة األبوية ظلت تعاند بشدة لكبح جلام رغبته، فراحت تعاند من جديد إلبقائه 
مي الفكرة رفضت أ. بدأت تتقافز داخل رأسي[...]كانت فكرة السفر إىل الفلبني»هناك

انصرفت عن فكرة »البقاء وكبت للرغبة األوىلفتحقق يف داخله الرغبة 2«رغم إشتياقها يل
؛ رغبته يف العودة إىل الفلبني، ورغبته األخرى يف مد جذوره فيتحقق أقدام مزدوج3«السفر
 .يف اهلنا

 دخلت الذات يف حالة عزلة وجودية يف هذا املستوى: إحجام مزدوج/إعراض مزدوجصراع  .7
حماولة بذلك إجياد تعريف للذات برسم خطة واضحة للمسار الذي البد من أن تسلكه 

العزلة زاوية صغرية »فيما بعد، بدل من التخبط الالمعياري الذي ظلت تعيشه يف استسالم
 .4«قط، فأان ال أثق فيه استخدامهمل أنو ]...[يقف فيها املرء أمام عقله

وما عاد  ،حتققت أخريا استجابته للرفض واإلعراض: مزدوج إقدام/إعراض-صراع جذب .6
أجلام رغبته يف العودة، أو رمبا اقتنع أن الكويت ليست حمال لغرس األان األعلى قادرا على 

الطموحات، أو صدرا رحيما ميكن أن يستقبل املنبوذين فقط ألن دمها جيري يف عروقه  
كلما أحكمت يدي على طرف ..الكويت»جارا أذايل اخليبة بنيليعود إىل الفلفتلفظه 

لكنه يف نفس 5«أركض إىل الفلبني شاكيا..تدير يل ظهرها..أانديها..ثوهبا فلتت من يدي
 ألرض الكويت لتبقى حاضرة يف داخله، تربح كينونته املهجنة هئانتماالوقت مل يتخلى عن 

 .رغم قناعته بكوهنا جنة حمرمة

العودة إىل األان من وصوال إىل حميطها، مث من اآلخر و انطلقت الذات يف حتديد ذاهتا من األان 
 ثباتملفقود، ومنه إىل األان حماولة إلفاالنطالق من األان لآلخر حبثا عن نصف هويته اجديد، 
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وبذلك استطاع الركون إىل قرارات حمددة ورسم طريق واضحة لتسري عليها حياته بعيدا عن  نفسه،
 اليت ظل يعانيها يفعلهااهليكلة الضبابية اليت سادت مدركاته بفعل االضطراابت النفسية واهلامشية 

يف النسجام النفسي بعد أن فشل فرسى حلل الصراع بتحقيقه ا ،رفض اآلخر لهنتماء املزدوج و اال
 .إجياد وفاق اجتماعي

إن رفض أهله الكويتيني له، الرفض الذي استنكره، وذلك بسبب انتسابه إىل : الصراع اإلثين
والدته الفلبينية، وما ورثه عنها من مالمح، ولعل هذا االستنكار للرفض يصاحبه استنكار للذات 

ما تفتأ تعلن عن نفسها ويكره مالحمه اليت ( الوضيع كما يقولون)فهو يرفض وضعه، يرفض نسبه
فالذات رغم كوهنا ترفض التمييز العنصري الذي تتعرض له، والعصبية اليت يدين هبا قومه، إال أنه 
يف نفس الوقت ميارس نفس التوجه، وهو ما دفعه حلاالت من جلد الذات يف كثري من األحيان 

وع من االستنكار للجنس الفلبيين خالته اليت ال تشبه مالحمها الفلبينيات ن البنة اختيارهولعله يف 
للفتيات الفلبينيات رغم أنه قضى فرتة ( هوزيه)الشخصية اجنذابالدون، مث إن السرد مل يعلن عن 

كثري من الفتيات »:مراهقته هناك يف الفلبني، رغم ذلك تعلن الذات عن اجنذاهبا للكويتيات يقول
ويف ذلك نوع من التمييز العرقي الذي فضحه 1«اليت أمر هبن، كل يوم، حيركن شيئا يف داخلي

ما يؤدي (للنسب استنكار/استنكار للتمييز)السرد، وأعرب عن شيء من االستنكار املضاعف
 .هناية املطاف الستنكار للذات

عن أمه لداينتني املسيحية ل قى يف البطل هوزيه عدة دايانت، مرياثه عن أبويهتتال: الصراع الديين
ذلك ما " تشان"صديقه وزميله يف السكنالبوذية  فه عن الداينةقه، وما ثواإلسالمية عن أبي

داخله، رغم القصور الذي المسه إما يف الدين ذاته، أو يف بني األيديولوجيات الدينية أحدث نزاع 
 .معتنقي ذلك الدين، ما جعله يدخل يف حرية من أمره، فأي داينة جديرة أبن يذعن هلا والئه التام
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وقبل طي آخر صفحات البحث كان لزاما عرض جممل النتائج اليت انتهى عند ابهبا البحث، واليت 
 :ما أييتميكن حصرها في

  يؤثر سلبا على اهلوية سواء ابلنسبة  ،يف أراض ما عاملةإن حلول مجاعات أجنبية كوفود
لقيم املشكلة للهوية ري واللوافد أو املقيم، ولعل االحتكاك املباشر يسبب خلخلة املعاي

اجلماعات املضيفة متعصبة لعرقياهتا ذلك يؤثر يف العالقات املتبادلة  العامة، إذا كانت
 . القائمة على النفعية، واليت تتسم ابجلمود والتطرف

 تعدد هوية الفرد يتولد يف داخله صراع داخلي مفهومه الوالء وقلق التموقععندما ت 
قد يسبب له  أنه ومبجرد تصادم انتمائني، ستعابه النتماءاته املتعددة غريفالشخص رغم ا

صدمات حادة، ومتزقات نفسية ابلغة اخلطورة، فهو إذ ذاك يكون يف موقف جيربه على 
يرفضه فهذا أمر آخر، إذ إن عدم  ن انتمائه يف حد ذاتهخيانة أحد االنتمائني، لكن إن كا

ب يف ل  فاعلني سستوعاب هوية معينة ألفرادها، قد جتعلهم إما منعزلني أو خاضعني أو إما ا
 .اجملتمع

 السياسي القهر أو حىت التهميش ة سواء بسبب السطوة االجتماعية و عندما ختفت اهلوي
عن  فصلني ليته فيه فينسحب حنو الداخل أووتقل فاع ينعزل الفردلبعض فئات اجملتمع، 

، ذلك أنه يعدم الشعور بطعم احلياة املبين الرتكيبة االجتماعية فيتولد لديه شعورا ابالغرتاب
على العطاء املتبادل واالمتنان، وإذا كان كل ما يبذله ال يقابل يف النهاية إال ابجلحود، 

ة وال يف بناء الدولة بقدر ما يشارك يف هدمها إن سيجعله ال يشارك يف احلياة االجتماعي
تم عليه العطاء فقط بقدر ما أيخذ، وبقدر ما حيقق تسنت له الفرصة نكاال، ولكنه سيتح

 .له االستمرار
  ،اليت قد تؤدي وأكثرها حدة، و أحد درجات األزمة هو إن املسح التام للهوية أو طمسها

 .الذات واآلخر العنف ضدأو حنو التأثري السليب كالتطرف  ابلفرد
  ،فهوية الفرد ال ميكن أن تدرك هوية الذات حىت تدرك إدراكا عميقا تتطلب وجود اآلخر

إال بوجود خمتلف عنها، تكون على اتصال به تتحاور معه وقد تتصارع وإايه حىت، ذلك 
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قادرة على  للوصول إىل درجة مرغوبة من السواءسيضمن للذات صعود دائم حنو القمة 
استيعاء احلياة بتناقضاهتا، فالفرد الذي يعيش يف برج عاجي بعيدا عن االحتكاك ابآلخر، 
ال ميكن أن يدرك ذاته وقدراته ابملرة، فإذا قيل أن احلياة أخذ وعطاء حتكمها عالقات 

بعيدا عن  ، واملشاركة يف املواقف الواقعية،ابآلخر االحتكاكنفعية، فهذا يعين أهنا تتطلب 
زمات، وما دامت ال األلالهنيار عند أخف  ةهش، مستعدن ذوات ببناء ذلك ستتكو 

 .على النفس تتكيف مع األقل حدة فما ابلك ابلصدمات ذات الوزن الثقيل
 ابألسرة اليت متثل العتبة اليت  اختضع اهلوية الفردية أثناء تشكلها للمؤثرات اخلارجية بدء

اته األوىل، وعلى أساس ما يدخره خالل ومدركأيديولوجياته وأفكاره  سب فيها الفرديكت
ابملدرسة وهي مرحلة مهمة  اهذه املرحلة، يتمكن فيما بعد من مواجهة العامل األكرب، بدء

وكل هذه املراحل تسهم يف بناء . أمهلها السرد، وصوال للرتكيبة االجتماعية األكثر تعقيدا
 .السالبة منهاأو خلخلة للهوية أو تعديلها، سواء حنو القيم املوجبة أو 

  لعل االغرتاب هو مرض العصر، فالواقع الذي يعمد إىل التسارع، جيعل الفرد ذاهال كونه
ال يستطيع جماراته، فالتغيري املستمر الذي ما يلبث يقلب الواقع، جتعل الفرد الذي ويف 

من  املقابل ما يلبث أن يعتاد قيمة معينة حىت ينقلب عنها وجه العامل إىل أخرى، ولعل هذا
 .أهم األزمات اليت مير هبا الواقع اليوم يف ظل جمتمع يتعومل

 حسب استعداده الستوعاب عامله، وحسب قدراته  أشكال عدة، كال يتخذ االغرتاب
للتفاعل مع أزماته، وحسب طبيعة األزمة اليت مير هبا هو ذاته، كل هذا حيدد طبيعة 

 .االغرتاب الذي يعانيه الفرد يف حدته
   إن ما يفعل الواقع ومينحه حقيقته هي العالقات الرابطة بني أفراده، ولعل هذه العالقات

كثريا ما يتخللها أعطاب كثرية تؤدي كنتيجة  حتمية جلملة من الصراعات، تدفع الفرد 
 .حني تصادم رغباته والقوانني اليت تضبط وجوده إىل احتدام االضطراابت الداخلية



 .                                             خــــــــــــــــــــــــــــــــــامتة                                      

 
18 

  تفرضها احلياة وجود قائد للمجموعة سواء تعلق األمر مبجموعة لعل من القوانني اليت
والذي يفرض سطوته عليهم، ويتدخل يف كثري من شؤون حياهتم، ما ..العمل أو األسرة 

 .ختوله لنيل سلطة املركز، الذي  يستقطب مداره أفراد اجملموعة اخلاضعة
  فالواقع الفعلي مل حيسم  ومل ينصف تنتهي الرواية إىل جمال غري حمسوم وهو نتيجة منطقية

 .ااهتهذه االقليات ومل يسع حىت لتضميد جراح
  سنعوسي لألزمة مستوحات من الواقع الفعلي املعاش، والذي رصده بعني الرؤية سعود

ينصفه  اثقبة، وحبس فنان مرهف، فنقله مركزا على املعاانت اليت مير هبا الفرد حني ال
جمهولة، ونقلها بطريقة أكثر شفافية من أن يدركها ضاءات اجملتمع، كاشفا الغطاء عن ف

 .الشخص نفسه
  لعل ما عكسته الرواية يبدو غري مربزخ عن الواقع بل جزء منه، ذا بعد حقيقي بشكل ما

وذلك ليس صعبا على كاتب كسعود خاض منذ بداية مشواره يف املنحى النفسي وجنح يف 
الثقيل، حتمل من  عياررواية نفسية من ال" سجني املراي"ذلك، إذ تعد روايته األوىل املعنونة بـ

 .احلذق الفين والرؤاي الواقعية الشيء الكثري
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 :شرح الكلمات الغامضة

 اهاــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــمعن رقم الصفحة الكلمة
تعين عرقي، فهي كلمة فرونكفونية مصاف هلا اتء التأنيث  ethnoيف الفرنسية  61 اإلثنية

 .وايء النسبة
 ( الطبقة الكادحة) proletariusهن جمموعة من الفتيات من الطبقة الربوليتاري 61 الغيشا

 استغالل حاجتهن واسرتقاقهن، كثريا ما يكن ملكا ألحد التجار أو األثرايء،مت 
يقمن خبدمة زابئنهن من رجال القصر والطبقات الراقية عادة، ميلكن مهارات عدة 

 ".سينغ-كي"ويستعملن مساحيق فاقعة بشكل كثيف، يف كوراي يطلق عليهن لقب
 ختتلف فيه جنسية الزوجان، فكال منهما ينتمي قانونيا إىل جغرافيا خمتلفة عن اآلخر 42 الزواج املختلط

الكويتية رغم انفتاحها على التعدد رجعية التفكري تعين اجلمود، فالذهنية  Static 24 استاتيكي
 .غري مستوعبة لتعدديتها إذ ظل تفكريها جامدا

  .العاملية، أي أنه جمتمع متنوع منفتح على تنوعه Cosmopolitan 24 كزموبوليتاين
 .يعترب من طبقة املولدين املادة املشيجة الناجتة عن تركيبتني خمتلفتني، فهوزيه 24 مشيج
  .السلطة األبوية Patriarchal 26 بطريركي
 .مشتقة من كلمة حرمي؛ بيت النساء 24 حرملك
 .تشري املدونة إىل أن الطاروف يعين شبكة الصيد 34 طاروف
مصطلح سياسي يعرب عن نوع من احلكم ذو طبيعة استبدادية   Totalitarian 14 تواتليتارية

 .1كما يسيطر على حرية الرأي والتعبري
 .انفصام الشخصية Schizophrenia 14 شيزوفرينيا
 .مهما اختلف شكله يسمى عنفا جندرايكل عنف ضد املرأة  14 اجلندرية

 .احلنني إىل املاضي Nostalgia 14 نوستاليجيا
 

                                                           
واالجتماعية، جامعة حسيبة بن بوعلي الشلف ، اجمللة األكادميية للدراسات اإلنسانية «الشمولية وتدمريها لبىن اجملتمع»: مساهل فاطمة -1

 .4، ص4463، جوان62العدد
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 :سعود السنعوسي

كاتب   1891مواليد »سعود السنعوسي من
رابطة األدابء يف الكويت ومجعية عضو  كوييت وروائي

ابجلائزة العاملية للرواية  3112فاز عام . الصحفيني الكويتيني
اليت  ساق البامبو يف دورهتا السادسة عن روايته العربية

حصدت جائزة الدولة التشجيعية يف دولة الكويت عام 
3113»1. 

عاما كما أنه أول كوييت  21السنعوسي أصغر الفائزين سنا يف اتريخ اجلائزة إذ ال يتجاوز عمره »
رواية تقدمت للتنافس على  122أختريت ساق البامبو من بني [...]حيصل على هذه اجلائزة

، وهو عضو رابطة 3111عام " سجني املرااي"صدرت [...]من كل أحناء العامل العريباجلائزة 
وحائز على جائزة الروائية ليلى العثمان . وعضو مجعية الصحافيني الكويتية. األدابء يف الكويت

 ."سجني املرااي"يف دورهتا الرابعة، وذلك عن روايةإلبداع الشباب يف القصة والرواية 

يب "ابلتعاون مع إذاعة  "العريب"اليت تنظمها جملة " هلواءقصص على ا"فاز ابملركز األول يف مسابقة 
 .2«.3111يف يوليو" البونساي والرجل العجوز"العربية، عن قصة" يب سي

 .3112، فئران أمي حصة3113، ساق البامبو 3111سجني املرااي : روائية لأعما ةألف ثالث
ترمجت رواية ساق البامبو للعديد من اللغات، ومربجمة ألن يتم متثيلها يف مسلسل درامي كوييت 

 .3"الصباح بيكتشرز"، من بطولة سعاد عبد هللا، إخراج دمحم القفاص، وانتاج شركة3112رمضان 

                                                           
  يف ،11:22الساعة3112مارس32سعود السنعوسي، : ويكيبيداي املوسوعة احلرة -1

https://ar.wikipedia.org/wiki/12:51الساعة 3112-12-11، بتاريخ السنعوسي_سعود. 
 .12، ص3112أبريل  32اجلمعة ، AO-12352العدد يومية كويتية، ،صحيفة الراي -2
، يف 19:52الساعة3112نوفمرب12،  3112خالل رمضان " ساق البامبو"سعاد عبد هللا يف مسلسل : مشاهريي -3

www.mashaheeri.com/article/3112-رمضان-خالل-البامبو-ساق-مسلسل-يف-عبدهللا-سعاد_a31009/1 بتاريخ ،
 .12:51الساعة 11-12-3112

 
 13الصورة        سعود السنعوسي

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%83%D9%88%D9%8A%D8%AA%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%83%D9%88%D9%8A%D8%AA%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%A7%D8%A6%D8%B2%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%8A%D8%A9_%D9%84%D9%84%D8%B1%D9%88%D8%A7%D9%8A%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%A7%D8%A6%D8%B2%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%8A%D8%A9_%D9%84%D9%84%D8%B1%D9%88%D8%A7%D9%8A%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%A7%D8%A6%D8%B2%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%8A%D8%A9_%D9%84%D9%84%D8%B1%D9%88%D8%A7%D9%8A%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%A7%D8%A6%D8%B2%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%8A%D8%A9_%D9%84%D9%84%D8%B1%D9%88%D8%A7%D9%8A%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D8%A7%D9%82_%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%A7%D9%85%D8%A8%D9%88_(%D8%B1%D9%88%D8%A7%D9%8A%D8%A9)
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D8%A7%D9%82_%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%A7%D9%85%D8%A8%D9%88_(%D8%B1%D9%88%D8%A7%D9%8A%D8%A9)
https://ar.wikipedia.org/wiki/سعود_السنعوسي
http://www.mashaheeri.com/article/سعاد-عبدالله-في-مسلسل-ساق-البامبو-خلال-رمضان-2016_a31009/1
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 :ملخص الرواية

تتحدث الرواية عن حياة بطلها هوزيه، الذي ولد ألب كوييت وأم فلبينية، وبسبب نسبه ألمه مت 
الذي بين منذ  رفضه من طرف عائلته ألبيه، فأرسل وأمه إىل الفلبني بعد أن فسخ زواجه هبا،

ترىب هوزيه يف منزل جده مندوزا الذي عاىن بدوره من جمهولية نسبه، ومما القاه  .البداية على العرف
يف حرب الفيتنام، فعاىن البطل من استغالل جده الذي جعله يقوم أبعمال شاقة وهو يف سن 

 .تركته أمه بعد زواجها يف رعاية خالته املدمنة آيداصغرية، 

ده وانقطع عن الدراسة ليزاول أعمال عدة من جتارة وتدليك، مث ينتقل بعد ذلك ترك منزل ج 
للخدمة يف أحد الفنادق يف بوركاي كسائق لزورق، ما مكنه من التعرف على قوم أبيه؛ حيث 

 ."جمانني بوركاي"إلتقى جبماعة أطلق عليهم 

" غسان"مبساعدة صديق والده أعلن فيما بعد وفاة جده مث أبيه، ليعود إثر هذه احلادثة األخرية 
لكنه مل يلق االستقبال الذي يليق اببن فارقوه منذ أمد بعيد؛ حيث متت معاملته إىل الكويت، 

 .بطريقة فظة، إذ تلقى على أيديهم أصناف الذل واملعاانة والنبذ والتهميش

مور ، ولكن وعلى العكس من ذلك راحت األاالعرتافظل يعاند عله حيظى يف النهاية ببعض 
 .يوم، ليقرر يف النهاية اخلروج عن العائلة والعيش كأي فلبيين مغرتب بعدتزداد سوء يوما 

إذ توطدت عالقته هبم لدرجة أنه أسر هلم  " مجاعة اجملانني"تتسارع األحداث ويلتقي أبصدقائه  
وكان هذا اإلعالن مصدرا لتضخيم  أحد العائالت الثرية اليت هلا مكانتها يف اجملتمع، ابنكونه 

  االنتخاابتعنائه، إذ متت إذاعة اخلرب من طرف أحد أفراد اجملموعة، ما تسبب يف خسارة عمته 
واثرت اثئرة أسرته؛ فحرموه من املنحة اليت كانت قد خصصت له من طرفهم، ما صعب عليه 

ها يف أحياته اليت بد ةء سري أرض اجلد مندوزا حيث ابشر إبهناإىل سبل العيش، ليعود من جديد 
اليت ورثتها عن أبيها ذات السحنة األوروبية، " مريال"الكويت، مث مت له زواجه من إبنة خالته 

  ".راشد"وينجب منها ابنه األول  ،سباين اجملهولاإل



 .                                                                            40حقـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــمل

 
98 

 
 54صورة                                             51املادة( 51/5111)الكوييتقانون اجلنسية 

 

 51صورة                                             50املادة( 51/5111)قانون اجلنسية الكوييت

 
 56صورةالغيشا الياابنيات                                                                           
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غالف رواية سجني املرااي الصادرة عن 

يف  1555دار العربية للعلوم بتاريخ 
 طبعتها األوىل

غالف رواية ساق البامبو الصادرة يف  57ورةص
طبعتها األوىل عن دار العربية للعلوم 

 1551بتاريخ 

 58صورة

  
غالف رواية فئران أمي حصة الصادرة 
يف طبعتها األوىل عن دار العربية 

 1551للعلوم بتاريخ 

 55صورة بوسرت مسلسل ساق البامبو 51صورة

 



 

 

 

الئحة املصادر 

 واملراجع
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i. املصادر: 
 ابللغة العربية (1

 .س
 .2112 ،1ط ر العربية للعلوم انشرون، بريوت،سعود السنعوسي، ساق البامبو، الدا

 :املرتمجة .1
 .أ
 دمشق  دار ورد نبيل حمسن،:، تر(قراءات يف االنتماء و العوملة)مني معلوف، اهلوايت القاتلةأ 

 .1111، 1ط
ii.  املراجع 

 :ابللغة العربية
 .أ

 .2111، 1طبريوت، السرد االعرتاف و اهلوية، املؤسسة العربية،، براهيم عبد هللاإ       .1
إطاللة على حال اهلوية يف مصر والعامل )اهلوية العربية يف ظل العوملة ،أمحد دمحم وهبان       .2

 .ت.د ط،.د السياسية، جامعة امللك سعود، السعودية،اجلمعية السعودية للعلوم  (العريب
  (ءدراسة نقدية يف السرد وآليات البنا)سرد املرأة وفعل الكتابة ،األخضر بن السايح        .3

 .2112ط، .دار التنوير، د
 .2112، 2ر العربية، ليبيا، طاملرجع يف الصحة النفسية، الدا ،أديب اخلالدي        .4

 .ب
ات ، مطبوع(املفهوم والقياس واملتعلقات)التفائل والتشاؤم ،األنصاريبدر دمحم         .5

 .1111ط، .جامعة الكويت، د
 .ج

 .طرق البحث.النمو.الديناميات.البناء)نظرايت الشخصية ،جابر عبد احلميد جابر        .6
 .1111ط، .دار النهضة العربية، القاهرة، د (التقومي

 .ح
مهدي الشمري، البدون يف الكويت قضية مل حتسم  محدان جمزع الشمري ووصايف        .7

 .2114 ،(مة الكوييتجملس األ)بعد إدارة جملس الدراسات والبحوث 
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الدار العربية  ،(هجرات وعالقات وأسر)محد عبد احملسن احلمد، الكويت والزلفي        .1
 .2111، 1للعلوم انشرون، بريوت، ط

 .س
دار  ،(قراءة يف مفهوم املواطنة العربية)وإشكالية املواطنةالدولة  ،سيدي دمحم ولد يب        .1

 .2111، 1ط عمان، الكنوز املعرفية،
 .ع

 1، التعليم وأزمة اهلوية الثقافية، مؤسسة طيبة، القاهرة، طدمحم عبد الرؤوفعطية  .11
2111. 

اهلوية وقضاايها يف الوعي العريب املعاصر  ،"يف اهلوية القومية العربية" عفيف البوين، .11
 .2113، 1ة العربية، بريوت، طدراسات الوحد مركز

الشخصية العربية والشخصية اإلسرائيلية يف )عمرو عبد العلي عالم، األان واآلخر .12
 .2115، 1دار العلوم، القاهرة، ط ،(الفكر اإلسرائيلي املعاصر

 .ف
 7اث املؤمرحبالعوملة واهلوية الثقافية، سلسلة أ ،"معىن العوملة" ،فاتح عبد اجلبار .13

 .ت.د ط،.د اجمللس األعلى للثقافة، القاهرة،
 .م

جمللس الوطين للثقافة ،ا(مناذج روائية عربية)اآلخرإشكالية األان و  ماجدة محود، .14
 .2113، الكويت، دط، مارس(املعرفةسلسلة عامل ) اآلدابوالفنون و 

 .1111، القاهرة، دط، نظرايت الشخصية، دار قىب دمحم السيد عبد الرمحن، .15
 القاهرةب، ، دراسات يف سيكولوجية االغرتاب، دار غريعبد اللطيفدمحم خليفة  .16

 .2113دط 
 .2113سبتمرب ط، .دكويتيون بدون،   ،منظمة العفو الدولية .17

 .ن
 جنالء عبداحلميد راتب، االنتماء االجتماعي للشباب املصري دراسة سوسيولوجية .11

 .1111، 1حملروسة، القاهرة، طاالنفتاح، مركز ا يف حقبة
 .ه
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 ، دار(العالج-اإلدمان-التعريف)املخدرات إمرباطورية الشيطان ،هاين عرموش .11
 .1113، 1بريوت، ط سالنفائ

 :املرتمجة (2
 .أ

 بشأن1161اتفاقية عام )أنطونيو غوترييس، احلد من وخفض حاالت انعدام اجلنسية      .1
الجئيني ، املفوضية السامية لألمم املتحدة لشؤون ال(خفض حاالت انعدام اجلنسية

 .2111 ،سويسرا
 .ص

أمحد خمتار اجلمال :تر، (املناظرة الكربى حول أمريكا)هنتنجتون، من حنن.صامويل ب     .2
 .2111، 1املركز القومي للرتمجة، القاهرة، ط

 .ك
 1رندة بعث، املكتبة املركزية، لبنان، ط :، تر(تفسري حتول)كلود دوابر، أزمة اهلوايت     .3

2111. 
 .م

ممدوحة دمحم سالمة، مكتبة أجنلو :، تر(إعادة تقييم)مايكل راتر، احلرمان من األم     .4
 .1111، 2القاهرة ط

iii. اجمــــــــــــــــــــــاملع: 
 .أ

  (عريب-فرنسي-إجنليزي)أمحد زكي بدوي، معجم مصطلحات العلوم اإلجتماعية     .1
 .1112، 2مكتبة لبنان، بريوت، ط

 .ج
 دار املعارف ،4لسان العرب، مج ،(ابن منظور)أبو الفضل دمحم ابن مكرممجال الدين      .2

 .القاهرة، دط، دت
 
 
 



 .                                                                          قائمة املصادر واملراجع

 

29 

iv. التـــــــــالدورايت واجمل: 
 .أ

دراسة ميدانية يف مدينة )ظاهرة العامالت األجنبيات يف األسر السورية» ،أمل املعطي     .1
 .325، ص2112، دمشق، 2، العدد21جملة دمشق، اجمللد ،«(دمشق

 .ح
مشكلة االغرتاب االجتماعي يف املكان الضد قراءة » ،حامد صدقي وعبد هللا حسيين     .2

 .2111، شتاء4، جملة دراسات يف اللغة العربية وآداهبا، العدد«يف رواية احلي الالتيين
رواية البحث عن وليد مسعود جلربا  االغرتاب يف» ،عواد وإبراهيممحاد أبو شاويش      .3

  2، عدد14، اجمللداإلسالمية، جملة اجلامعة اإلسالمية، سلسلة الدراسات «ابراهيم جربا
 .2116يونييه

 .ع
بني األسباب )سوء معاملة األطفال يف اجملتمع» ،عبيد صبحي وتومي اخلنساء     .4

 .2113، نوفمرب2الوادي، العددمعة جملة الدراسات والبحوث االجتماعية، جا ،«(واآلاثر
 العمالة املهاجرة يف، «املقيمون األجانب يف دول اخلليج: ما وراء العمالة»عطية أمحد،  .5

، مركز الدراسات الدولية واإلقليمية، كلية الشؤون (2تقرير موجز رقم)منطقة اخلليج
 .2111 ط،.د لية، جامعة جورجتاون، قطر،الدو 

 .م
 7ق املستقبل، العدد، جملة آفا«من الوحدة إىل التعدد..اهلوية»، دمحم سعدي     .6

 .2111أكتوبر
، األكادميية للدراسات اإلنسانية «الشمولية وتدمريها لبىن اجملتمع»: مساهل فاطمة     .7

 .2115، جوان 14واالجتماعية، جامعة حسيبة بن بوعلي الشلف، العدد
 .ه

، جملة «يف رواية حبر الصمت ليامسينة صاحلجتليات احلس االغرتايب » ،هنية مشقوق     .1
 .2114، 11، جامعة بسكرة، العدد(أحباث يف اللغة واألدب اجلزائري)املخرب
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v. الصحف: 
 .ر

 .2113أبريل  26اجلمعة ، AO-12352العدد يومية كويتية، ،صحيفة الراي
vi. املواقع اإللكرتونية: 

 ، يف 11:35الساعة2116مارس25سعود السنعوسي، : ويكيبيداي املوسوعة احلرة .1
https://ar.wikipedia.org/wiki/السنعوسي_سعود. 

، يف 11:45الساعة2115نوفمرب13،  2116خالل رمضان " ساق البامبو"سعاد عبد هللا يف مسلسل : مشاهريي .2
www.mashaheeri.com/article/2116-رمضان-خالل-البامبو-ساق-مسلسل-يف-عبدهللا-سعاد_a31009/1. 

https://ar.wikipedia.org/wiki/سعود_السنعوسي
http://www.mashaheeri.com/article/سعاد-عبدالله-في-مسلسل-ساق-البامبو-خلال-رمضان-2016_a31009/1
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