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 في «صبح جمیل» لمرغریت یورسینار  
 

 

 

 

 

 

 "إننا متشا��ون و�س�� نحو ال��ايات نفسها" 

 

 : صملخّ ال

و�� فكرة جوهر�ة    آن.��    ومتعددةينطلق هذا البحث �� بناء تصوراتھ النظر�ة من اعتبار األنا واحدة  

واحدة من حيث �و��ا املصداق الواق��   و���غطي �ش�ل ضم�ي جميع األعمال الروائية ملرغر�ت يورسنار.  

ب�ن   كتفاعل  مدر�ا  فلسفيا  �و��ا وعيا  حيث  ال�خ��ي و�� متعددة من  العالم    ومتغ��ات   اتالذللوجود 

خالل    وهذا ا�خار��.   إليھ من  الوصول  الروائية  يورسنار  تحاول �خصيات  ما  هو  للذات  الوا��  اإلدراك 

  ولكن الوطن ا�جنس...)    (النسب الدينمرتكزا ع�� اليق�ن    وجوهر�االنظر لألنا �آخر ال بوصفھ وجودا ثابتا  

بالص��ورة   مح�وما  مستمرا  بحثا  �عوامل  املتأ  والتحول بوصفھ  ال�ي   ا�حيط،ثر�ن  العالقات  �شبكة  أي 

الرئيسية �� روايات يورسنار    وال�خصياتجزءا من كينونتنا.    ويش�لتن�جها الذات مع اآلخر الذي �ع��نا  

�ستكشفها بال�جوء إ�� الس��ة    وز�نون   وناثاليانانطالقا من رؤ�ت�ن مختلفت�ن. فأدر�ان    وتكتشفها��� ذا��ا  

بإعادة   أي  إ�� الذاتية  بالنظر  الزار  �ستكشفها  بينما  باآلخر�ن)،  عالق��ا   �� (أفعالها  ماض��ا   �� النظر 

املستقبل لھ  يمنحها  ال�ي  املمكنة  خشبة    واملرتكزة  االحتماالت  ع��  يجسدها  ال�ي  اإل�سانية  األنماط  ع�� 

 املسرح. 
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Abstract: 

 

In building its theoretical conceptualizations, this research proceeds with the 
following consideration: the ego is, at the same time, unique and multiple. This core 
idea covers, in an implicit manner, all of Marguerite Yourcenar’s fictional works. On 
the one hand, it is considered unique in terms of it being the realistic validation of 
personal existence; on the other hand, it is considered multiple since it constitutes a 
philosophical awareness that is perceived as an interaction between the self and the 
variables belonging to the external world. 

This self-conscious perception is what Yourcenar's fictional characters attempted to 
achieve through the consideration of the ego as the other, not in terms of its characteristic 
as a static and core existence based on certainty (descent, religion, homeland, gender...), 
but through approaching it as a continuous research governed by both processing and 
transformation, both of which are influenced by environmental factors, that is, by the 
network of connections established between the self and the other, the latter crosses, in 
fact, our identity and forms part of our being.  

In reality, the main characters in Yourcenar's novels are aware of their beings and 
discover them from two different perspectives. As a matter of fact, Adrian, Nathalian 
and Zinon explored their respective selves by resorting to their respective 
autobiography, that is to say, through reconsidering their past (i.e., their actions in 
relation to their interactions with others); meanwhile, Lazar explores its self by looking 
at the eventual possibilities that the future may offer and is putting ahead of him, those 
possibilities are based on the human patterns that he embodies on stage. 
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 :مقّدمة -1

إش�الية الهو�ة كما تمثل��ا  تطرح أستاذة األدب الفر���ي بجامعة فاال�سيا "�لود بينوا" �� هذه املقالة  

�خصيات مارغر�ت يور�سار الروائية بدءا بال�خصيات التار�خية (أدر�ان وناثاليان وز�نون) �� تأّملها لذا��ا  

ومحاوال��ا بناء صورة عن ش�ل وجودها �� العالم، ان��اء ��خصية الشاب الزار �� القصة القص��ة "صبح  

 . 1982الصادرة عن دار �اليمار سنة ) une belle matinéeجميل" (

واملقالة تفكيك للتمثالت السائدة ال�ي تحصر مفهوم الهو�ة �� محددات ا�جنس والدين واالنتماء اللغوي  

وا�جغرا�� كمعطيات ثابتة وجاهزة بل وسابقة ح�ى ع�� فعل الوجود ذاتھ. غ�� أّن يور�سار تطرح الهو�ة �� 

لوجود سابقا للماهية. فتتحّدد الهو�ة وفق هذا املنظور بوصفها تجر�ة  أعمالها من منظور إ�ستي�ي يجعل ا

را بطبيعة  
ّ
وجودية، و�ناء متجددا اآلن وهنا، متغّ��ا بتغ�� الوضع البشري، مجارً�ا للتحوالت الزمنية، ومتأث

زار  العالقة ب�ن األنا واآلخر: العدو األنطولو�� للذات. و�� قّصة "صبح جميل"، �عكس �خصية الشاب ال 

مختلف التحوالت الهو�اتية ال�ي �عيشها الذات من خالل التفاعل النشيط مع ال�خصيات ال�ي مثل��ا ع��  

جدلّية  من خالل  و   ،عند بدء الو�� ��ا ، وتتحققتتش�ل  هو�ة الطفل  خشبة املسرح �� مختلف تجليا��ا. ف

وهذه العالقات الوثيقة    طفولتھ،  عالقاتھ �غ��ه من ال�خصّيات ال�ي يتعامل معها �� �ّل مرحلة من مراحل

ما    �� والغ��ية  الهو�ة  ��  ب�ن  الوقوف عنده  البحث  يورسيناريروم هذا  ��  روايات  الروائي    وتحديدا  نصها 

   ."صبح جميل"األخ��: 

 نص المقال المترجم: -2

د  �غطي موضوع الهو�ة �ش�ل ضم�ي عمل يورسينار الروائي �لھ، وهذا ما يفسر، دون شك، مقار�ات نق

تباينا وم��ا:   �� الدول األك��  اليورسيناري ا�ختلفة واملنجزة بمناسبة عقد لقاءات وندوات دراسية  الهو�ة 

)، 1993(تين��يفي    الكونية �� أعمال يورسينار)،  1986(فالنسيا، اسبانيا    الس��ة الغ��ية والس��ة الذاتية

��    ال�خصيات الروائية الرئيسةف ل أخرى.  )، وأعما2001(بوغوتا  التعب�� عن الذات �� أعمال يورسينار  

  .عن هو���ا ا�خاصة بالفعل، �� �حظة من �حظات وجودها،تتساءل  أعمالها 

و�� مقابل األ�خاص الذين ع��وا حياتھ:  ،  غ�� أن الفرد، �� وعيھ بذاتھ، يضع نفسھ �� مقابل اآلخر�ن

العالقة  ت�ون  بدي�ي أن  من الاآلخر. و �ذا  �و�دفعھ �ساؤلھ إ�� أن ��� ذاتھ �� عالق��ا    ،أسالفھ ومعاصر�ھ

، ألن �ل هو�ة إنما تتش�ل استنادا إ�� الغ��ية، أو إ��  �� اآلن ذاتھ  وضرورّ�ة   بالغ�� جوهر�ة �� بناء الهو�ة

  .ا�خارجية وع�� ضوء نظر��م من الغ��ية، و�� عالق��ا باآلخر�نمخصوصة  أنواع 

فنحن وقبل أن �عرج ع�� مثال الشاب الزار وع�� أمثلة أخرى نراها مجسدة لفكر يورسينار �� املوضوع،  

نتجنب االستعماالت املوغلة �� التعميم  ح�ى  �عض التدقيقات االصطالحية    ملزمون �� خطوة أو�� بتقديم

 . والغ��يةالهو�ة  :ملفهوميغ�� الدقيقة  و 
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 الهویة:   -3

وهو أمر نّبھ    قبل استعمالھوتفك�� كب��ين  بحذر    �� وجوب التعامل مع مفهوم الهو�ةال بّد من التنو�ھ إ

خ��ل :  بقولھ  » «الهو�ةليفي ش��اوس �� مقالتھ    إليھ
ُ
الهو�ة �ش�ل ضيق �� �و��ا معطى جاهزا أو ثابتا أك��    «ت

هذا   نقد  من  ينطلق  الهو�ة  ملفهوم  استعمال  و�ل  بناء...  و�عادة  �شكيل  إعادة  �و��ا  ليفي  (  املفهوم»من 

 ).58 ،1977ش��اوس،

م�جم   ب�و��ا:    le petit Robert�عرف  لذاتھ»  سمة«الهو�ة  مطابقا  يظل  الذي  هذا   ،ال��يء  أن  غ�� 

 يبقى غامضا وعصيا ع�� ا�حصر. ل ف ال �سعفنا، فاملصط�ح يتجاوز �ل محاولة لتعر�فھالتعر�

نقاشات كث��ة    ال�ي أثارت  �ا من املواضيعفقد رأينا أ�ّ ،  ش�االت املؤسسة للفلسفةاإل الهو�ة من  و�عت��  

حسب    «اعرف  القديمةباملقولة  بدًءا   ال�خص  وهو�ة  الفيلولوجي�ن.  بنظر�ات  ان��اء  بنفسك»،  نفسك 

ال تحتاج  و ذا��ا  من    ها وجود  ، تكتسبوحقيقة دائمة  ثابتة   التصور األرسطي تطابق ماهية  التصور املاهوي أو

غ��ها   ��يء  التصور لإ��  هذا  مساءلة  أعيدت  وقد     ،توجد. 
ُ
جديدةوف تصورات  العصر    بداية  رضت  من 

عد أف�ار دي�ارت وهيوم مرورا ب��غسون وهوسرل وسارتر وليبيا�س�ي ور��ور وغ��هم.  وخاصة �  ،ا�حديث

أّن     غ�� 
ّ
ا�جديدة ظلت محط املفاهيم  لو�واديك    ،�شكيك  هذه  ب�ن ذلك رونان  اعت��ت متناقضة كما  بل 

Le CoadicRonan  46-41، 2007(ر�نان لو�واديك : هل يجب التنكر للهو�ة؟ املوسومة بـ �� مقالتھ(.  

أن نجد حلوال لبعض التناقضات ال�ي �عيق �ل محاولة لتعر�ف الهو�ة، وقد    ، من جهتنا،غ�� أننا حاولنا

حول الهو�ة غالبا ما ي�ون ضبابيا �سبب االلتباس ب�ن استعمال�ن مختلف�ن    النقاش «أّن   Ricoeurن ر��ور ب�ّ 

السبب  ن هذا األخ��  ). و�ب�ّ 42  ،1990ر��ور بول  » (اختالفا   للمفهوم: الهو�ة بوصفها تطابقا والهو�ة بوصفها

  .الفرد ذاتھ وليس غ��ه الذي يجعل من

وسعينا، من جهة أخرى، إ�� التمي�� ب�ن أنواع كث��ة من الهو�ة: الهو�ة ال�خصية وا�جماعية والدينية  

 .  ..وغ��هاواالجتماعية وا�جنسية 

اهر للهوّ�ةتناقض  ال  مسألة  تسموقد ُح 
ّ
�ون مطابقا ومختلفا)، إذ �ستلزم بناء هذه  ا�جماعية (أن ت  الظ

من جهة (تماثل  ب�ن االنصهار والّتماثل    أساسها الّتقابل، حركة مزدوجة  ع�� األقّل   الهو�ة، من حيث الظاهر

من جهة أخرى (اختالف الفرد مع الذين  ��ن االختالف والّتفرد  الفرد مع أعضاء ا�جماعة ال�ي ينت�ي إل��ا)، و 

  .جماعتھ)، وال تل�� أي حركة، بأي وجھ، ا�حركة األخرى ال �ش�لون جزء من 

التعر�فنتو  إ�� صعو�ة  ثابتة و��ائية تطرح  صعو�ة أخرى،    ضاف  ال�خصية �عيدا عن �و��ا  فالهو�ة 

ف�ي تدخل �� دينامية   ،ينت�ي  نتيجة متغ��ة لتطور الب�و��ا  الدائمة، أو    البدائلسلسلة من  بوصفها  نفسها  

�خ��ي بو��  منوتتصل  ف   .  قارة  إّن هنا،  وغ��  متغ��ة  أن  األنا  يمكن  موضوع   وال  إ��ا  نفسها،  أبدا    ت�ون 

علينا أن  و مدرك كتوتر ب�ن ما أنا عليھ وما سأ�ونھ.   ئھ،و�عادة بنا ھ،وهدم  ،للذات  من بناء �عر�ٍف   متسلسل

والتغ��ات ا�جسدية والنفسية ال�ي   ،نأخذ �ع�ن االعتبار العامل الزم�ي والتحوالت ال�ي يحد��ا مرور الوقت
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املعاشة  ، �عرفها ال�خصية �� هو�ة ال�خص و�� وعيھ    ، والتجارب  نمو  أمكنھ إحداث  أو  يمكنھ  و�ل ما 

  .بذاتھ

  ة:العالقات بین الهویة والغیری -4

املتداول   التعر�ف  حسب  يدل ع��  ��  الغ��ية  فلسفي  بإدراك    «سمةمفهوم  إنھ مرتبط  آخر»،  هو  ما 

اختالفهمالعالق  �� اآلخر�ن  مع   و   ،ة 
َ
الهو�ة اآلخر  وهذا    �قابل  التطابق.  يحكمھ  الذي  ال��يء  سمة   �� بما 

ثنائية االختالف مقابل التشابھ �� �ل امليادين، تنوع األوضاع مقابل وحدة    حكمهامصدر التقابالت ال�ي ت

تنوع ثقا�� مقابل و ماثلة،  اختالف الش�ل ا�جسدي مقابل املو اختالف اللغات مقابل وحدة اللغة،  و الوضع،  

  .مقابل الواحد أو الوحيد االبتعاد مقابل االق��اب، واملتعددو الغرابة مقابل القرابة، و ثقافة مش��كة، 

إ�� بول    1871ماي    15�� رسالتھ ال�ي �عث ��ا يوم   ،هو آخر»  «األناوقد تبدو عبارة أرتور رامبو الشه��ة  

ألفاظ    ،دام�ي داخل  التعارض  ع��  اإلبقاء  مع  والغ��ية  الهو�ة  ب�ن  ا�حدود  �سائل  ل�و��ا  متناقضة  عبارة 

  أيضا. و�ستد�� مثل هذه العبارة إدراك الذات �� عالق��ا بنفسها و�� عالق��ا باآلخر ،العبارة نفسها

وتلك األعمال ��  ،  باآلخرالهو�ة غ�� منفصلة عن الغ��ية وعن العالقة    تب�ن األعمال ا�جادة اليوم أّن و 

يظهر سؤال الغ��ية وثيق الصلة    ،). وهكذا94  ،1970  إر�ك إر�كسون (ال�ي أعطت للهو�ة معناها كما يب�ن  

بناء الهو�ة �� ا�حقيقة هو  ف  ھ،مع  ھ فال وجود لل�خص إال �� عالقتھ مع اآلخر و�� �عارض  ،بمفهوم الهو�ة

  .تأكيد �جانب من االختالف الدال

مصط�ح غ��ي،    يحمل  آخر  إنھ  أنا،  ليس  فاآلخر  الذات.  العموم  ع��  يقابل  الذي  (اآلخر)  مع�ى  الغ�� 

واألكيد أن فجوات تفصلنا، إال أن شيئا ما مش���ا يجب أن ي�ون ب�ن الذات واآلخر ل�ي يتحقق التواصل  

ت�ون  ف  ،بي��ما أن  إذن  اآلخر.  سمة«يجب  ظاهرة عند  نفسها  الواحدة  السمة  وت�ون هذه  يوجد    واحدة» 

أمامي، �غض النظر عن �ل اختالف، �ائن �شري من �حم وعظم، تجمع�ي بھ الطبيعة البشر�ة ذا��ا و�نت�ي 

التار�خ) ولك��ا ال تنشده  و ال��بية،  و إ�� الوضع البشري نفسھ. فالطبيعة تنشد االختالف (ال��كيب الورا�ي،  

  .ةتداخل ب�ن الهو�ة والغ��ي وجود إذن يتوّ�ح إال داخل الوحدة.

زاو�ة التقابل ب�ن الفاعل (ضم��  و��    غ�� أننا يمكن أن ننظر إ�� الغ��ية، �� معناها ا�حا��، من زاو�ة أخرى 

  .ضم�� مت�لم آخر مختلف عن ذا�يو ) و��ن فاعل آخر، "أنا" املت�لم

التنوع  أوليس البحث عن املش��ك الذي يوحد الناس �� ضوء    ، االختالفات ب�ن الناس ال حدود لها  غ�� أّن 

املطلوب فهما    Sartre)(  "سارتر"الذي �سم �ل فرد م��م هو السؤال ا�حقيقي الذي يجب طرحھ؟ لقد فهم  

  :جيدا عندما كتب

لم يكن باإلم�ان وجود جوهر �و�ي �� �ل إ�سان فيوجد، مع ذلك، طا�ع �و�ي للوضع البشري. وليس    «إذا

من قبيل الصدفة أن يتحدث املفكرون املعاصرون باستعداد أك�� عن الوضع البشري أك�� من حدي��م عن  

ية اال�سان  الطبيعة البشر�ة. و�قصدون بالوضع، بوضوح �س�ي، مجموع ا�حدود ال�ي ترسم مسبقا وضع



ذار (  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  السنة الثانية  -العدد الّسابع    – مجلة نقد وتنوير  
ٓ
 2021)  مارس -ا
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الوضعيات التار�خية تتغ��، أما حاجتھ إ�� أن يوجد �� العالم ويعمل فيھ ويعيش وسط  فاألساسية �� ال�ون.  

  .)69-67 ،1967سارتر ( ، ف�ي الثابت الذي ال يتغ��»بي��ماآلخر�ن و�موت 

الزم�يل  وال يمكن أن نتجاه العامل  للهو�ة،  تأملنا   �� للتو  الغ��ية تزداد بمرور  ف   ،�� ا�ختام، كما رأينا 

آخرا أنظر إ�� ذا�ي ال�ي كن��ا �� املا��ي بوصفها آخرا. فأنا لم أعد ذلك    اآلن  الزمن باملع�ى الذي أ�ون فيھ أنا

  ال�خص السابق ذاتھ؟ علينا أبق  لم    إذا ولكن، هل يمكن�ي أن أ�ون آخرا  ،  الذي كنتھ، أنا اآلن مختلف عنھ

  .سار التغي��أن نقبل استمرار ��يء وحيد ضمن م إذن

قدمت   كيف  نبحث  أن  الوج��  التأمل  هذا  من  انطالقا  ألغت-نر�د،  أو  يورسينار    مرغر�ت -أبرزت 

)Yourcenar Marguerite  (  القص��ة قص��ا   �� وخاصة  روايا��ا  �عض   �� التناقضات  جميل "هذه    " صبح 

une belle matinée)( ص مجموع أعمالها الّروائّية و��: " ال�ي
ّ

 .  الوحدة والّتعّدد �� األنا"تطرح فكرة ت�خ

  :من أنا؟ -5

ھ  �سأل اإل�سان منذ وجوده السؤال ذاتھ: من أنا؟
ّ
لتعرف عل��ا وفهمها. تقول  ة لحاول�� م�سائل نفسھ    إن

��    �لجزء كب�� من    يمر«  Hadrian:أدر�ان يورسينار ع�� لسان   بالنظر،  حياة، وح�ى أقصر جزء جدير 

وعن   البداية  نقطة  وعن  الوجود  علة  عن  يورسنار(األصول»  البحث  تو��    ).35-1974  مرغر�ت  فال�اتبة 

�سأل �خصيا��ا �� �حظة من �حظات حيا��ا هذا السؤال وتحاول،    ،أهمية كب��ة للبحث عن معرفة الذات

  .قيقية و�خصي��ا وسما��ا املم��ةبالرجوع إ�� ماض��ا، أن تكتشف هو���ا ا�ح

سرد قصة حياتھ ي�جأ إ�� الس��ة الذاتية ليعرف نفسھ  �  ،�� رسالتھ إ�� مارك اور�ل  ،يبدأ أدر�ان  وعندما

أدري إ�� أي نتيجة يقود�ي إل��ا هذا    «الوليكتشف ا�جوانب ا�خفية من هو�تھ ع�� مساءلة أفعالھ وأف�اره:  

عرفها جيدا قبل  أأراهن ع�� مساءلة أفعا�� ل�ي أعرف نف��ي ور�ما ل�ي أحاكمها أو ع�� األقل أن    ،ا�ح�ي

  ).30، 29-1974 سنار (م. يور  وفا�ي»

الرواق عن ماهية وجوده ولغز �خصيتھ. و�� عزلة     Zenonوح�ى ز�نون  �� تجر�ة  �ان يتساءل  نفسھ 

، من �ان �� البداية ذلك «ولكن�� أعماقھ السؤال نفسھ:    Nathanealجز�رة فر�ز�ا وس�و��ا، يطرح ناثانيال

  الذي لم . وحده الشاب الزار )197 -1982 ناريورس (م. ال�خص الذي �ان �ش�� إليھ بوصفھ ذاتھ نفسها؟»

  هم الذين يتساءلون ن  و البالغف  ،لم يصل �عد إ�� العمر الذي �سمح لھ بأن ��� ذاتھ  إذبموضوع هو�تھ،    ��تّم 

  - ماذا عن أمك؟    -�عيش مع والديك؟ أعيش مع جد�ي.    «هلهو�تھ:    عالماتألّ��ا  عن أصولھ وعن عائلتھ  

  يورسنار  (م. » هكذا يجيب الطفل.ووالدك؟ ال أعلم. ليس �� أب ع�� ما أظن– )  لقد شنقت أمام املأل (...

�� ��يء،   تتألف عائلتھ ا�جديدة ال�ي تبنتھ من جماعة �جينة من املمثل�ن، و�� عائلة ال �شبھ،  )..221-1982

 التقليدية. العائالت 

  يبدو أن ال�اتبة تحاول أن تب�ن أّن 
ّ

�ا لم �عا�ي قط د أ�ّ دور اآلباء ثانوي جدا �� �شكيل هو�ة األبناء، وتؤك

ال�ي تحضننا عن طر�ق الصدفة بالعائلة  وحسب    من فقدان أمها طيلة طفول��ا ومراهق��ا. فنحن نرتبط 



 
ٔ
خ عندما يكون اال

ٓ
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طر�ق    ذلك ما تج��د ال�اتبة �� بيانھ عن   ،الظروف، وقد ال ترضينا هذه العائلة أو قد تضع مسافة بيننا و�ي��ا

. ف�ي لم �شعر قط باالنتماء إ��  monde du labyrinthe leالعالم    «متاهة إعادة بناء جذور األب واألم ��  

  - 1980يورسنار    .مأك��» (أنت�ي إ�� ا�جوهر اال�سا�ي أك�� من انتمائي إ�� عائلة واحدة أو    «أناعائلة محددة:  

217.(  

ظِهر
ُ
��يء ير�طها �� ا�حقيقة مع  فال    �خصيات يورسينار التخييلية فك االرتباط نفسھ مع األسالف،  وت

ال��بية لذلك ال يمك��ا أن تنسب ا�خصائص املش�لة لوجودها و�خصيا��ا إ�� عامل الوراثة أو إ��  ،عائال��ا

 األسر�ة. 

أدر�ان يذكر  ابن  والدْيھ  وال  ويش�ل  حياتھ،  قصة  أنطوناه  ��  بلوت�ن و �ن  بالتب�ي  وصديقتھ  أور�ل  مارك 

  .أنتينوس ا�جماعة ا�ختارة من أقر�ائھ ومحاميھ

،  ولم �سع األسقف يوما إ�� التعرف عليھ،  فهو لم ير قط األسقف االيطا��  ،وز�نون اليتيم زنيم كذلك

لم يخرج من    ولم �ع�ن بھ والدتھ هيلزوندا كث��ا فقد ماتت �� ريعان شبا��ا. ويعتقد ناثاليان من جهتھ، أنھ

«فقد ع�� فقط    وألنھ كذلك».  نجاري األوراش األم��الية املرح، وال من زوجتھ البور�تانية املذهب  «كب��صلب  

الكث�� عن حالة اليتم    هو اآلخر  أما الشاب الزار فقد قال  )..97-1982م. يورسنار  («  من خاللهم إ�� الوجود

  .ال�ي عاشها

ف ذلك  إ��  �خصيّ و�اإلضافة  ت 
ّ
تجل من�جهم،   ات قد  اختالف  مع  والزار،  وناثاليان  وز�نون  أدر�ان 

وا�حركة.    �خصّيات بالسفر  مس�ونة  ف�ي  لها،  جذور  ال  وأك��  فمتنقلة  االسبانية  األصول  ذو  أدر�ان، 

جال �ل أقاليم االم��اطور�ة وزار أراض  ، و أن يجعل إقامتھ الرسمية �� رومااختار    األباطرة نزعة إغر�قية،

  .حبھ ل�حر�ة من �ل ارتباط ومن �ل انتماء ومن أي ال��ام با�حدودوحرره  ،�عيدة

تجار�ھ.  �  �إمتوقفا �� الساحات الشمالية والشرقية ليعرض خدماتھ و�نصرف    ز�نون بلدانا عديدةوزار  

وقادتھ    ،سافر الزار إ�� لندن  ورغم حداثة سّنھ  .انت�ى وحيدا �� جز�رة قاحلةو وناثانيال الذي أبحر عدة مرات  

فتح الذي  باألفق  جدا  سعيد  و�ان  والن�و�ج  الدنمارك  إ��  ثم  هانوفر  إ��  التجوال  أمامھ  ھ  تاملغامرة  حياة 

  ا�جديدة املليئة باملفاجآت و�العوالم ا�جهولة.

  :قابلیة اختراق الحدود -6

و�� �علن نفسها    تمي��ا،إقصاء أو    ،دودحا�تبدو يورسينار كما الحظنا �� �خصيا��ا رافضة ل�ل ما يرسم  

 م.  (نزعة تخصيصية سواء نزعة الوطن أو الدين أو النوع  أرفض �ّل   «أنامعارضة ل�ل نزعة تخصيصية:  

معتقد �� ما يخص الو�� الذي يحملھ الفرد  ال للللعرق و   ل�جنسية وال). وال أهّمّية لد��ا  283-  1980يورسنار 

بديانات متعددة،    «أدين:  )les Yeux ouverts(  "العيون املفتوحة"  ملهاوقد أكدت ذلك �� ع  =،عن هو�تھ  

. إن هو�ة ال�خص  )333  ،1980(م. يورسنار    كما أن �� أوطانا كث��ة، وقد ال أنت�ي ألي م��ا وان �ان لها مع�ى»

تحد بالوطن    د ال  بالعر بالدين وال  ال�اثوليكية  ق وال  الديانة   �� �شأت  ال�ي  يورسينار  عند    ، كما هو وا�ح 
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حكمة من حكم   souvenirs pieux "ذكر�ات مبجلة "واهتمت �عد ذلك بالثاو�ة والبوذية ووظفت �� كتا��ا  

نت ع��   "الزن" البوذي�ن،
ّ

 من الدوغمائيات واألف�ار السائدة.   االح��ازمن   هذا املز�ج الدي�يوقد تمك

ومشاعر األخوة والصداقة وا�حب والعاطفة    ،محددا للفرد �� ��يء  ال �عت��  االنتماء إ�� دين أو إ�� آخرإن  

تتجاوز خيارات األديان واألعراق واألصول ا�جغرافية واالنتماءات السياسية. و�مكن للفرد أن يرى �� اآلخر  

سو�� الذي مات ب�ن ذراعيھ من إخوانھ  فناثاليان �شعر أنھ أقرب إ�� الي  ،ا�ع�اسا لذاتھ  �ش�ل جيد  الغر�ب

  1982(م. يورسنار  »  يةيرى �� اليسو�� الشاب أخا رغم عباءتھ الدينية ورغم أصولھ الفر�س   «�ان  �� الدين

،  . وتقارب ز�نون وكب�� طائفة الفر�سيس�ان وصارا صديق�ن إلحساسهما بتقاسم املعاناة ذا��ا)199،  198-

املتديُن ف شارك     قد 
َ

وطموحاتھاهتماماتِ   �حَد امل  الفيلسوف اختالفهما ـووح  ،ھ  رغم  قو�ة  عاطفة    د��ما 

  اإليديولو��.

خالل تأمالتھ الفردية هذه الرؤ�ة ال�ونية، وشعر منذ أن عاش �� جز�رة  من  واكتسب ناثانيال تدر�جيا  

أّن  تدر�جيا    فر�ز�ا  تتال��ى  بھ  ا�حيط  للعالم  املم��ة  العمر�ة واألجناس  «ح�ىالسمات  إ��    املراحل  وصوال 

األنواع، �لها بدت لھ أك�� قر�ا مما �عتقد عن �عضها البعض: طفل أو شيخ، رجل أو امرأة، ا�حيوان أو ثنائي  

 . )نفسھ( وحالوتھ»�لهم �ش���ون �� شظف العيش  األطراف الناطق الذي �عمل بيديھ،

خالل محاورات    ’euvre au noirOLلقد أث��ت سلفا إش�الية ا�جنس والنوع �� كتاب الكيمياء السوداء  

القساوسة كب��  مع  جميع  ، ز�نون  �ش���ون  قد  املعدن  وكذلك  والنبات  وا�حيوان    «روح   ��ا  فاإل�سان 

األشياء  »Mundi Animaال�ون  �ل  ف��ا  �شارك  وال�ي  �سبيا  واملدركة  (ا�حسوسة  بنف��ي   وأنا«  :نفسها 

  ).203 -1968م. يورسنار ( طوسع��افات سبستيان ا حلمت بالتأمالت الصامتة لألحجار»

ندرك   أن  و   إذنعلينا  ا�حيوان،  أو  اإل�سان  عند  سواء  واحد  ا�حياة  سر  ا�حيوان��  نقرأ  أن    : مملكة 

«امل�جزة ال�ي يلمسها الطفل واإل�سان البدائي ع�� السواء �� أن الروح واألحشاء وطر�قة الهضم والتوالد  

نفسها(مع اختالف �� التفاصيل الوظيفية) �عمل من خالل هذا التنوع �� األش�ال شبھ ا�حدودة، و�قدرة  

األحشاء (...) إذ نجد االختالفات ذا��ا    ال نملكها أحيانا، و�نطبق ال��يء ذاتھ ع�� العواطف املتدفقة من هذه

من نوع آلخر ومن فرد داخل هذا النوع إ�� فرد آخر مثل ما �� عليھ االختالفات عندنا ب�ن إ�سان ذ�ي وآخر  

 )319-1980(م. يورسنار غ�ي» 

فهو يورسينار،  عند  ح�ى  �علم  كما  األعمار  الختالف  اعتبار  وعر��ي    أمر  وال  قط    «لمثانوي  يراود�ي 

أشعر    لم«يورسينار  وتضيف    )..23-1980(م. يورسنار  عور باالختالف ب�ن األعمار، وال أشعر بھ بتاتا»  الش 

�انت ترى نفسها �� الثالثة عشر من عمرها م�افئة ألب��ا، وال اعتبار بالنسبة إل��ا  لقد  .  عمر�ة»بأية مرحلة  

الزار  وحسب.  )نفسھ(»  والطفولة  «ل�خلودإال   للطفل  يمكن  الرؤ�ة  للممثل    هذه  صديقا  نفسھ  يحس  أن 

  .ال�جوز هر�رت مورتيمر

و�خصھ األخ�� بحب أع�ى ميؤوس منھ، وال ��يء   ،أن يتقاسم حياتھ مع يافع وسيم أيضا و�مكن ألدر�ان

  .�� هذا يدعونا إ�� االستغراب 
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لعمر تماما، ويسمح العرض املسر��  غ�� أن املثال األبرز نجده �� قصة صبح جميل حيث يختفي مفهوم ا

يلبس  ل  هعمر   يتحّرر منفاملمثل  ،  هو�ة �جوز   أم  للممثل�ن بتقمص �ل هو�ة سواء أ�انت هو�ة شاب عاشق

أن يؤدي دور القيصر    رغم تقدمھ �� السن  لهر�رت مورتيمر  حيث أمكنعمر ال�خصية ال�ي يلعب دورها.  

للمدير:   الفرقة  ذلك مس��  إ��  أشار  لھ  �   «ع��كما  �سمح  الذي  العمر   �� ليس  أنھ  ا�جميع  �علم  حال،  ل 

  ). 219-1982م. يورسنار  (  ...»�� ا�حياة  وح�ىآه. هل �علم.؟ دع عنك العمر �� املسرح،    -بتقبيل د�سديمون...  

لكن  و   ،غالبا ما يم�� �ل واحد منا ��ذه العبارة (وح�ى �� ا�حياة) �علن ال�اتب عن تفاهة هذا املعطى الذي 

 عنا بخصوصھ.  اخد ا �ستطيع �سيط  ممثالأن �سمح بإبراز �سبية هذا ا�حدد البيولو�� مادام  املسرح 

أراد    «لم �ان صغ��ا جدا ورقيقا عندما  بدا شاحبا ومنكسرا، فقد  السن مهما   �� يكن هر�رت متقدما 

و�ان يبدو   .]ذلك، مثل أطفال ادوارد الذين قتلوا �� القصر، و�ان خفيف الظل وضاح�ا مثل بياتريس [...

األخرى ال�ي �ان يب�ي   �� ا�خامسة عشرة �� تلك ال�حظة. و�ان عمره ألف سنة، و�ان شيخا كب��ا �� ال�حظة

  ).227نفسھ (ف��ا ع�� مملكتھ الضائعة وع�� ابنتھ املتوفاة» 

و�نطبق األمر ذاتھ ع�� الهو�ة ا�جنسية، فلم يكن اختالف ا�جنس�ن عائقا أمام �خصيات يورسينار.  

تؤكد امرأة    ذلك  ف�ي  أن  أعتقد  فأنا  ا�جنسية،  ا�خصوصية  لت�خيص  ع��  �عتمدوا  «ال  حاسم:  �ش�ل 

   ) .283  -1980(م. يورسنار  ضلة �عادل رجال فاضال، وأن امرأة ذكية �عادل رجال ذكيا. إ��ا حقيقة �سيطة»  فا

الفكرة هذه  مع  ك��  �ش�ل  العاطفية  عالقا��ا   �� يورسينار  �خصيات  أدر�ان    ، تن�جم  أحب  فقد 

شة خدمھ وعشيقھ  مواطناتھ الشابات، وجاهر �عالقتھ الغرامية مع زوجة أبيھ بلوت�ن، وأحب �عاطفة جيا

  .األخ�� أنتينوس

وز�نون، بدوره، مع أنھ األك�� تجسيدا لهذا ا�جال، �ان يود استدامة عالقتھ بالسيدة فروزو ال�ي قد  

من أن �عيش عالقات غرامية متعددة مع فتية صغار (ج��هارد، أليي، هذا  لم يمنعھ  و ي�ون أنجب م��ا طفال،  

نا وهناك مثل �از�لدا ب��يز أو الشابة األس��ة تحت أسوار مدينة بود  إر�ك)، أو مع من صادفهم من النساء ه

)Bude(  .ورغم اختياراتھ �� هذا ا�جال، عند جون مي��، فقد استسلم مرت�ن �جاذبية �اتر�ن ال�ي ال تقاوم .

أن الرجال والنساء �ائنات �شر�ة قادرة ع��    ،و�ش�ل قط��  ،�حاول ال�اتب أن يظهر من خالل �ل ذلكو 

ا�جنس أقل اعتبارا مما يف��ضھ    متعلقات«فـ    لفيلسوفا  إ��  ، و�النسبةوا�حبستثارة الرغبة والعاطفة  ا

لم ي�ونوا    .»العقل أو ال معقولية الرغبة: �ان يمكن للسيدة أن ت�ون صاحبا، و�انت �ج��ارد �عومة الفتيات.

 ) .170 -1968 يور�سار م.(اإل�سان» مختلفة ل�ائن واحد هو  وجوه« سوى جميعهم 

ور�ط، خالل ف��ة شبابھ عالقات دور�ة    ،قلل ناثانيال بدوره من شأن هذه االختالفات كما رأينا للتوقد و 

الصغ��ة الرطبة    «األثداءومع الرجال الذين لفتوا انتباهھ مع أنھ يفضل    ،مع الفتيات اللوا�ي عرضن عليھ

  ).108-1982 يور�سار م.(ا�حر�ر» مثل رقائق  مثل الز�دة والشفاه الناعمة وا�خصالت الوث��ة

�� القصة  لغ�� أن الطفل الزار الذي يتدرب   للتبادل  املثال األبرز، فقابلية األجناس  يصبح ممثال �عد 

الذي   الطموح  املبتدئ  املمثل  ع��  و�توجب  ورمز�ة.  مثالية  قيمة  الفرقة    اختارهتأخذ  دور    لتأديةمدير 
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، فقد نجح �� أن �ستشعر  ....][جميلتھ  يوا��ي صديقھ املتأثر لغياب    «ل�يروزاليندا، أن يتصرف و�أنھ طفل:  

داخلھ شيئا ما �شبھ ثالثة أ�خاص يواجھ �ل واحد م��م اآلخر. ألن الفتاة ال�ي ترتدي لباس الرجال، إن   ��

  الرجولية» �لھ، قد أحبت الطفل الذي خدعتھ، ولم يتعرف عل��ا �� لباسها و�� ��خ��ا   أردنا �عقيد األمر

  ).220، 219 -1982رم. يور�سا (

و�� الدعوة    ،�� تجسيد خداع املظاهر  بارعة  ، و�� االزدواجيةnganoE  األنجانووطرق الباروك �� التنكر،  

أليس ا�جنس، الذي يظهر محددا لهو�تنا، مجرد خاصية للفرد   إ�� االرتياب الذي تو�� لنا بھ تلك املظاهر.

هذه  �س�� لعبة �غي�� ا�جنس با�خصوص إ�� ��ميش    إليھ؟بما هو إ�سان مشابھ لبقية النوع الذي ينت�ي  

يمثل    أن  ا�خاصية ال�ي �ساهم عادة �� عملية تحديد الهو�ة. و�مكن للشاب الزار بفضل العرض املسر��

إ��   إ�� فتاة   يمتلك، فهو  آخردور الرجل واملرأة و�نتقل من دور  التحول  الفر�ق أن   «ع�� ألن    ،القدرة ع�� 

اهقا أو طفال متنكرا» كما تقول يورسينار  �عوض �� مهلة قص��ة الفتاة األو�� ال�ي �انت دائما، كما �علم، مر 

   ).220، 219 -1982ر(م. يور�سا  �� ا�خاتمة

تميل هذه االزدواجية إ�� حذف التغي�� عندما تتطلب �خصية الفتاة التنكر �� زي الطفل، ف�ي تخفف  

 من اختالف األجناس من خالل استعادة الزار لهو�تھ ا�جنسية الذ�ور�ة عن طر�ق خداع مضاعف.  

التعارض  خ فإن  �ان   -ذكرب�ن  تاما،  عندما  جميال  �ان   ...» العبارة:   �� شك��  �عارض  إ��  يتقلص  أن�ى 

التقارب القوي    ع�� ال�ي تجسد طر�قة التداخل ب�ن ا�جنس�ن وذلك  )،،228-1982  يور�سار م.(»  �ليو�اترا

 ب�ن النوع�ن.  

الشرط ا�جن��ي ال  استعارة املسرح مبينة أّن كسرت يورسينار عن قصد ا�حدود ب�ن األجناس عن طر�ق  

  .هذا الشرط ال يكفي لتعر�ف ال�ائن البشري   يرتبط بالهو�ة ا�حقيقية إال ارتباطا خفيفا، وأّن 

  :الماء الجاري -7

واألش�ال.  ا�حدود  محو  ظاهرة  لتعزز  تأ�ي  أخرى  استعارة  ��    فإذا   ا�جر�ان  يحضر  املاء    الكيمياء �ان 

و�حفز الذو�ان الضروري لتحو�ل املادة �� تجر�ة الرواق عند ز�نون، فإنھ يظهر     noirOeuvre au  السوداء 

كذلك، �� رسالة أدر�ان، �� ش�ل صورة �ع�� عن صعو�ة وصف اإل�سان لذاتھ ورؤ���ا كما �� عليھ. فكيف  

  �عيد بناء أسس ال�خص وسماتھ وخصائصھ وداللة أفعالھ و�ل ما يرتبط ��و�تھ ا�حقيقية، �� ظل فو��ى 

لغموض الذي �سود بحث  إ�� ااإل�سان التائھ �� حركة ال من��ية؟ يدرك اإلم��اطور صعو�ة مشروعھ نظرا  

أرى �� هذا التنوع و�� هذه الفو��ى حضور �خص، غ�� أن ش�ل هذا ال�خص يبدو   «إن�يس��تھ الذاتية: 

 (م.  فحة املاء»�ش�ل شبھ دائم موسوما بقوة الظروف. فهو غ�� وا�ح مثل ا�ع�اس صورة �خص ع�� ص

 ) 33-1974 يور�سار

�عكس الصورة ال�ي مثلما  ا�جال البحري الذي عاش فيھ ناثانيال أواخر حياتھ رؤ�تھ للعالم،    ويعكس

،  ....][ماء  ��يء متموج أو منبسط، أرض أو    �ل«   �و��ا عن نفسھ. ففي هذا الفضاء املمتد ب�ن السماء واملاء
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. وتبدو العناصر متحركة و�ال ش�ل: )184-1982  يور�سار  م.(ن»  السف ال�حب ذا��ا تتمايل �أ��ا أشرعة  

، ز�د البحر األبيض»  193الضباب املنبسطة»، نفسھ    «مساحات ،  187ال�ي خلفها البحر» نفسھ    «األحواض

، �ل هذه العناصر ترمز إ�� ا�حركة الدائمة  205-ال�ي تموج �� اتجاه البحر» نفسھ   «الكثبان،  194-نفسھ

الم وتخفي األش�ال. ولم تكن ال�خصية قادرة ع�� �عر�ف ذا��ا عندما حاولت ذلك بالرجوع  ال�ي تمحو املع

  .197-جاهدة تقييم ماض��ا ال�خ��ي، وفشلت، إذ لم تكن ترى نفسها» نفسھ «حاولت إ�� ماض��ا 

 ، إذ ينعش املطر ا�خفيف اليوم األول   ،قصة صبح جميل االستعارة نفسها �� مقاطع متعددة من  وتتكرر 

و�دخل األحداث �� جو ضبا�ي ورطب، ويسدل ع�� األش�ال حجابا يطمس وضوحها. و�� ��اية القصة يمزج  

التداخل   تفك��ه ا�حاضر واملستقب��. و�ظهر هذا   �� اليقظة والنوم، ا�خيال وا�حقيقة  ب�ن  الطفل، الذي 

  :خار�� ا�ختفي وراء حجاب األمطار�ش�ل قوي �� الرؤ�ة املضطر�ة للعالم ا�

[...]    «يختلط املاء ع�� الغطاء)،  القليل من  الغفوة: وقع األمطار ع�� السقف (يقطر  �� هذه  �ل ��يء 

وتنفذ من الزجاج ا�حشرات، ومساحات السماء الصافية ا�جميلة ُ، واألطعمة الشهية ال�ي سيخصص كب��  

  .237-236ممثل�ن» نفسھ خدم السيد بر�ديرود جزء م��ا بالتأكيد لل

لنا الزار �� وضع محدد، بل يقدم �� وضعية ت�و�ن شامل لهو�تھ، و�� �حظة ي�ون ف��ا �ل ��يء    موال يقد

ممكنا، وتمنحھ ف��ا ا�حياة اختيارات متعددة. فهو ال �عدو أن ي�ون �جينة قابلة إلعادة التشكيل، إنھ ط�ن  

  .مبلل يمكن أن يتخذ ش�ل قوالب أخرى 

  :غیر، متعدد، مختلف األشکالمت -8

ف�ي تتخذ أوجها متعددة قابلة للتغي�� ع�� مدى ا�حياة، وهو ما    ،وهكذا، فال ش�ل موحد لهو�تنا مطلقا

«الال حقيقة» الذي ع��ت عنھ يورسينار عند  بـيفسر الطا�ع املتغ�� لل�ائن البشري، ومن هنا ينبع الشعور  

ة» محيلة ع�� ذا��ا �� خطاب استقبالها �� األ�اديمية الفر�سية،  الذات امل��مة والفضفاض  «هذه حدي��ا عن  

حقيقية أك�� من ذا�ي ال�ي تتغ��    «إ��اأو �� تأكيدها ع�� أن �خصيا��ا تبدو حقيقية أك�� من �خصها ذاتھ:  

  يور�سار  م.(طيعة»  وتم��ي وتتحول، غ�� أن الذات �� �خصياتنا أسرع �� ذلك مثلما هو ا�حال �� مادة  

241-1980.(  

أن   هنا  و�بدو  تباعا.  تبناها  ال�ي  األلف  الوجوه  لنفسھ  يرسم  الذي  أدر�ان  ذا��ا عند  الوضعية  تحضر 

�� عالقة مع اآلخر. ��� إ�ّ   ،الهو�ة تتش�ل ع�� رؤ�ة اآلخر وحضوره الغ��ية وال يمكن أن تنمو إال  �ا وليدة 

  يور�سار  م. (»  إليھالدنيئة �� االستمتاع بأي ثمن، و�� لفت انتباه اآلخر�ن    «رغبتھأدر�ان ذلك عندما يدرك  

  :. و�درك �� الوقت ذاتھ التعقيد األق��ى �حركتھ وسلوكھ)65-1974

مت  «سادت �خصيات  متناوب  �ش�ل  [بداخ��  طو�لة  ملدة  سكن�ي  أحد  وال  أسكنت    ...]نوعة،  وهكذا 

و�اله األحالم ا�حز�ن، والعاشق املستعد ل�ل ��يء �� سبيل �حظة   ...]الضابط الدقيق املهووس باالنضباط [

ة مث��ة  والرجل اليافع الذي �عطي بثق  ...]دون أن نن��ى ا�جامل الوضيع [  ...]توهان، واملالزم الشاب املتج�� [
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ٓ
 2021)  مارس -ا
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ا�جميل    ةلل�خر� واملتحدث  األسئلة،  ل�ل  قاطعا  هذه  ...][والطائش  جوابا  كذلك  ونذكر  وا�جندي،   ،

، مس�� فرقة أو مخرج  ...][إطار  ، ليسوا جميعا سوى  ...][اآلخر�ن    و�ل، وكذلك أنا  ...][الفارغة  ال�خصية  

 . 66-65مسر��» نفسھ 

وال ي�اد ��تم بنظرة اآلخر�ن   إنھ أك�� �ساطة وأك�� شفافية  ،ال يمدنا ناثانيال ��ذا الزخم من التدقيقات

أّن  أنھ مخ��ق من جميع    إال بقدر اهتمامھ بنظرة ا�حيوانات، وال يدرك ح�ى  لھ هو�ة خاصة، فهو �شعر 

طر�قھ»  فقط، أ�خاصا وأشياء صادفها ��    يكن ماضيھ تحديدا، إنما،  «لمالذين عرفهم وش�لوا ماضيھ،  

ھتان صنعتا منھ ما هو عليھ،  ل. لقد الحظ أن الصدفة والعادة هما ال)197-1982  يور�سار م.(
ّ
ال يختلف    وأن

�شعر، مثل عدد كب�� من الناس، بأنھ إ�سان    «لمأناه تذوب لتندمج �� ال�ون:  ، وأن  فعليا عن با�� ا�خلوقات

  .981-197�� مقابل ا�حيوان أو األ�جار، بل أخا لألول�ن وابن عم عال لآلخر�ن» نفسھ 

حيث    Liber Singularis  املنفرد ا�حروأما ز�نون، فقليال ما يحلل نفسھ. لقد ترك مشروع كتابة هذا  

دون �ش�ل دقيق ما �عرفھ عن رجل لم يكن سوى ز�نون نفسھ: مزاجھ وسلوكھ وأفعالھ املعلنة والسر�ة،  

وتأمالتھ   وأف�اره  املتعمدة،  أو  منھ.  .)179-1968  يور�سار  م.(كذلك»  الطارئة  تنفلت  الغنية  األنا  ،  فمادة 

 سقوطھ �� خطيئة الك��ياء.   وتحمل دراستھ لذاتھ �عض املزالق ال�ي ليس أقلها انطواؤه ع�� نفسھ أو 

و�جدر ��ذه التأمالت أن تلتقي جميعها �� فكرة اال�سان بصفة عامة. اال�سان الذي ال يتغ�� ع�� مدى  

ن، أنھ يخطئ و�زيغ وغالبا ما ال يصيب �� تأو�لھ للدروس ال�ي تمنحها لھ ا�حياة. أعلم، يقول ز�نو   «أناالقرون:  

- ولكن�ي أعرف كذلك أن بداخلھ ما يمكنھ من التعرف ع�� أخطائھ ال�خصية وت�حيحها أحيانا» نفسھ

أعمالھ  117  ...» ا�خ��ات:  من  مجموعة  يكن  لم  إن  إليھ،  بالنسبة  ز�نون،  املس�ى  ال�خص  هو  فمن   .

. فاإل�سان، طيلة مس��ة  260-259اتھ وتأمالتھ ومشاريعھ ال�ي دامت ثمانية وخمس�ن عاما» نفسھ  ومغامر 

حياتھ، �عرف تحوالت تالزمھ إ�� األبد، فال يبقى هو ذاتھ بل يص�� آخرا. لقد وجد ز�نون نفسھ، �عد أن ق��ى 

لآلخر�ن وكرسها ملعا�جة املر��ى    ليلتھ السوداء متغ��ا و�أنھ قد تطهر، إذ لم �عد يفكر �� نفسھ و�نما وه��ا

  .�� دور الرعاية

ھ    غ��
ّ
األو�� �� �جنھ عندما بدت لھ صورة    ،يظهر ذاتھ �� مناسبت�ن باالنفصال ع��ا ورؤ���ا عن �عدأن

كنوع من األنا األخرى بتعب�� الفر�د دي مو��ي، تمثلھ أخا أو ابنا أنجبھ خالل إقامتھ عند    ،طفل ع�� شا�لتھ

الضيف الذي يراه يوميا، طفل �� العاشرة من عمره جميل وحز�ن، و�ان يقيم    «�ان:  وزو سيدة جز�رة فر 

  aux laines، �ان هذا الطفل �ش��ھ غ�� أنھ لم ينشأ �� شارع أول�ن ....]داخل الغرفة. �ان ملتحفا بالسواد [

   280نفسھ 

، ليس �خصھ طبعا، �ان  �عد ذلك، و�عيد وفاتھ، تمثل ذاتا أخرى شهدت معاناتھ األخ��ة: «�خص آخر

. يبدو �� أن هذا االزدواج الوا��  321-يبدو جالسا إ�� الوراء قليال من �ساره، وال يبا�� �سكرات موتھ» نفسھ

 
ّ
 . ط الضوء ع�� رغبة ال�خصية �� الفهم الوا�ح لألمرلل�خص قد سل



 
ٔ
خ عندما يكون اال

ٓ
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  :الواحد والمتعدد في ذاتي -9

َل  
َّ
الزار ال�خصية ذات الصور املتعددة والقادرة ع�� ��خيص �ل الهو�ات والتحول �� �ل مرة إ��  مث

ھ  �خص آخر،  
ّ
ال�خصية األك�� تمثيال لفكر يورسينار بدون أد�ى شك. يأخذ هذا النص الروائي األخ��  إن

��اية حيا��ا. فإن    نزعة إ�سانية أث��ة لدى ال�اتبة ��  يظهر بوضوحألنھ    �إيديولو�ذات طا�ع    شهادة  ش�ل

فذلك من أجل أن تظهره بر�ئا، مهيئا ومنفتحا    �انت قد اختارت �خصا شابا �� الثانية عشر من العمر،

  ع�� جميع االحتماالت ال�ي يمكن أن ����ا لھ ا�حياة.

�� أعادوا النظر �� ماض��م ��دف استكشاف ذوا��م، فإن الزار،    قد  أدر�ان أو ناثاليان إذا �ان ز�نون أو

تخيالتھ، يرى مستقبلھ و�ل هذه ا�حياة ال�ي تنتظره. هذه �� فكرة القصة الرئيسة كما أو�ح��ا يورسينار  

ا�خاتمة:   �ل    «األساس��  �عيش  حياتھ، فقط، و�نما  �عيش مسبقا  الطفل الزار ال    يور�سار  (م.  حياة»أن 

263-1982.(  

خاللها الزار إ�� املستقبل. وال حدود لالزار    و�صعب هنا �عداد جميع ال�خصيات ال�ي �ع��م أن ين�اح من 

دور  أي  ي��جم  أن  يمكنھ  الذي  الكب��  املمثل  مورتيمر،  هر�رت  مثل  ��    ،مثلھ  اإل�سا�ي  بالبعد  مرتبط  إنھ 

األ�خاص    «و�مكنشموليتھ:   هؤالء  و�ل  النسوة،  هؤالء  و�ل  الفتيات،  هؤالء  �ل  كذلك  ي�ون  أن  لالزار 

. إنھ عينھ واآلخرون �� الوقت نفسھ، إنھ الواحد وا�جميع: واحد  228سھ  الشبان و�ل هؤالء الشيوخ» نف

ومتعدد �� ذاتھ. و�مكنھ أن يتب�ى جميع األش�ال اإل�سانية، فهو يحس نفسھ بروتيوس: «�ان الشاب الزار  

  .231نفسھ  �ان بال ش�ل، �ان لھ ألف ش�ل»، بال حدود

تأملنا �� إم�انات اال�سان الال��ائية �� حياتھ �لها. وليس ع��  يأخذ هذا العرض التخيي�� �ل معناه إذا  

هذا األخ�� أن يقبل فقط التحوالت ال�ي ستب�ي هو�تھ بل عليھ أن يرغب ف��ا. وهذا البناء البطيء يتم ع��  

و�معرفة   بمعرف��م  لنا  �سمح  ما  كينونتنا، وهو  من  جزء  �ع��وننا ويش�لون  اآلخر�ن  فإن  اآلخر�ن. وهكذا 

  .تنا نفسهاذوا

تلك ال�ي   ،لوجيا الهو�ةو ع�� الكث�� بخصوص رؤ�ة يورسينار ال�خصية ألنط  تطلعنا قراءة صبح جميل

أدر�ان:   ذكر�ات  مسودة   �� كتبت  أ��ا  ومع  �خصيا��ا،  من  شاب  أصغر   �� تجسدها  أن    «ا�جوهر أرادت 

:  les yeux ouvertsاملفتوحة    وكتبت �� العيون   )،،333-1974ر(م. يور�سا  »اإل�سانية ال يتغ��ان   والبنية

اإل�سانية    «�ع��نافإ��ا كتبت باملقابل    )،،21-  1980ر م. يور�سا(متشا��ون و�س�� نحو ال��ايات نفسها»    «إننا

  وذبذبات» . وأكدت أن لها: «االنطباع ب�و��ا وسيلة ع��ت من خاللها تيارات  222�لها، و�ع��نا �ل حياة» نفسھ  

 .  283-نفسھ

  «ا�جماعة إن تصور الهو�ة هذا، بوصفها عبورا ونقطة التقاء، أخذا وعطاء، هو ما دفع ال�اتبة إ�� إثارة  

م��ا»   خلقنا  ال�ي  �س�ى   و«ا�جز�ئاتا�جهولة  من  األرض  ع��  ظهر  أن  منذ  م��ا  أ�شئنا  ال�ي  اال�سانية 

  .216باإل�سان» نفسھ 
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