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امللخص
كتب «عبد الرحمن منيف» (الق�شعمي )13 ،2004 ،روايته
نتحرر من
«حني تركنا اجل�رس» ليعرب عن ر�ؤيته وهي �أنه ما مل
ّ
خوفنا ،ون ّتخذ القرار بعبور «اجل�رس» ف�إ ّننا �سوف نبقى نعاين من
حالة من ال�ضعف الداخلي الذي مينع الأمة من التقدم واالرتقاء.
وتهدف الدرا�سة �إىل تو�ضيح الت�شكيل الفني الذي عرب الكاتب به عن
ر�ؤيته يف ق�ضية فردية ذات طابع جمعيّ � .أما �سبب اختيار الباحث
الرواية لل ّدرا�سة فهو � ّأن الكاتب له �إ�سهامات كبرية يف ت�شكيل
هذه ّ
الرواية عاجلت ب�أ�سلوب
هذه
أن
�
و
به،
واالرتقاء
العربي
الروائي
الأدب
ّ
ّ
جرحا ال يزال ينزف من جبني ال ّأمة منذ
روائي يت�سم بالرقي الفني ً
حرب حزيران من عام ( .)1967وتو�ضح الدرا�سة �سيمياء العنوان،
ثم تنتقل �إىل تو�ضيح عمودي االرتكاز للت�شكيل الفني ،وهما :بنية
ّ
اخلطاب وبنية اخلرب .وتت�ضمن بنية اخلطاب الأن�ساق الروائية،
الراوي .وتت�ضمن
و�سجالت القول ،وم�ستوى الو�صف ،ومظاهر تدخل ّ
وال�شخو�ص ،ولغة
بنية اخلرب :ال ّزمن ،واملكان ،ومنطق الأحداثّ ،
الراوية .فوظف الكاتب التقنيات الفنية واللغوية للتعبري عن ر�ؤيته
ّ
من مثل :الرموز الفينة ،واحلوار ،واحللم ،والتذكر ،والو�صف .ووظف
�شخ�صيات ب�رشية وغري ب�رشية .وجاءت اللغة متوترة و�رسيعة
الإيقاع با�ستخدام جمل ق�صرية وتعابري مقطوعة .وانت�رش يف �أرجاء
الرواية �ألفاظً ا تت�سم بالفح�ش والبذاءة تعك�س احلالة النف�سية التي
كانت ت�سيطر على بطل الرواية “زكي نداوي” .وتو�صلت الدرا�سة �إىل
والرقي يف
العديد من النتائج منها :ا ّت�سمت الرواية باجلمال الف ّني
ّ
مت�س كل فرد من �أفراد
ق�ضية
�أ�سلوب ال ّتعبري يف معاجلة
ّ
ّ
جوهرية ّ
ال ّأمة .وك�شفت الدرا�سة عن حقيقة فنية تتمثل يف �أن االرتقاء بالأمة
واجتياز التحديات التي تواجهها ال يتم �إلاّ بنبذ �أ�سباب ال�ضعف
تف�سريا
أخريا ،ق ّدمت الدرا�سة
ً
الداخلي لدي الأمة قيادات و�أفراد .و� ً
االجتماعي يف النقد لبيان
بناء على معطيات املنهج
للرواية
ً
ّ
ّ
الرواية.
يف
املنهج
هذا
ّيات
ل
جت
ّ
الكلمات املفتاحية :منيف ،اجل�رس ،الت�شكيل الفني� ،أن�ساق،
اخلطاب ،ر�ؤية

Abstract
This study clarifies the novelist’s vision of
life, man and events, and its relationship with
the artistic formation of the novel. It explains the
semantic indication of the title. The researcher
demonstrates the two major supporting pillars of
the novel formation; discourse formation, and news
formation. The researcher chose this novel for study
because its author has a significant contribution to
the development of Arab narrative literature. The
novel deals with a highly attractive narrative method,
which addresses a personal problem that affects the
whole nation. This problem is embodied in the wound
that has been bleeding in the front of Arabic nation

since the war of 1967. The writer employed artistic
and linguistic techniques needed to express his vision
such as symbols, dialogue, dream, remembrance,
description, in addition to human and non-human
characters. The novel witnesses a wide range of vulgar
words of filthiness and indecency. The study concluded
that our nation could not uprise and face defiance and
obstacles unless we overcome our inner weakness and
make the decision to cross over the bridge. Finally,
the study will interpret the novel depending on the
principles of social criticism.
Keywords: Moneef, bridge, narrative, discourse,
vision

املقدمة
كبريا يف عامل الرواية
أثريا ً
ترك الروائي عبد الرحمن منيف ت� ً
العربية بتقدميه العديد من الروايات الغنية بالر�ؤى الثقافية،
وال�سيا�سية ،واالجتماعية ،والرثية ب�أحداثها ،و�شخ�صياتها،
والأ�ساليب الفنية التي انتهجها يف التعبري عن ر�ؤيته للكون،
واحلياة ،والإن�سان ،والأحداث التي �شكلت منعطفات بارزة يف
احلياة العربية املعا�رصة .ومن �أبرز الأحداث التي �ألقت بظاللها
ال�سوداء على واقع الأمة العربية حرب حزيران من عام �سبعة و�ستني
�رشخا يف
وت�سعمائة و�ألف ،فقد �شكلت الهزمية التي منيت بها الأمة ً
عاما على حدوثها،
ال�شخ�صية العربية مل يلتئم بعد �أكرث من خم�سني ً
فجاءت هذه الرواية ليعرب بها عبد الرحمن منيف عن ر�ؤيته فيما
حدث م�ؤك ًدا �أن الهزمية لن تزول �آثارها �إلاّ بزوال �أ�سبابها التي ال
غر�ضا ولتو�صل
تزال قائمة ،فيقول «تقام اجل�سور يف العادة لت�ؤدي ً
�إىل هدف ،ف�إذا �أغلقت اجل�سور �أو منع عبورها ،عندئذ تنك�رس الأحالم،
وترحل مهمات احلا�رض �إىل امل�ستقبل(.منيف� ،2006 ،صفحة
الغالف الداخلي) بهذه العبارة مهد «منيف» لروايته «حني ترك ّنا
اجل�رس» .و�سيعكف الباحث على درا�سة الت�شكيل الفني للرواية وكيف
�أ�سهم هذا الت�شكيل يف التعبري عن ر�ؤية الكاتب للإن�سان واحلياة وما
يجري فيها من نكبات كبرية ت�سهم يف حتطيم الفرد واملجتمع.
�سيمياء العنوان
وموج ًها
اخلا�ص
يع ّد عنوان العمل الأدبي مدخلاً �إىل عامله
ّ
ّ
للمتلقي نحو وجهة يريدها الكاتب ،فريى (بو�شعري )288 ،2004
الن�ص ،ولي�س من متنه بحكم انف�صاله
�أن العنوان «يع ّد من عتبات ّ
الظاهري عن ذلك املنت”.
ال�شكلي� ،أو
ّ
ّ
ويتكون عنوان الرواية “حني ترك ّنا اجل�رس” من �شبه جملة
ظرفية (حني) ال تعطي معنى كاملاً  ،رغم �إ�ضافة جملة فعلية �إليها
ّ
(تركنا اجل�رس) ،وهذا ي�سهم يف خلق عن�رص الت�شويق ويدفع املتل ّقي
لقراءة الرواية ،حماولاً توظيف حد�سه لإكمال املعنى ،وميكن �أن يتم
ذلك با�ستخدام �صيغة اال�ستفهام من مثل :ماذا حدث حني ترك ّنا
خربية
اجل�رس؟ �أو ماذا كان حدث لو مل نرتك اجل�رس؟ �أو بعبارة
ّ
كعبارة :حدث هذا ال�شيء حني ترك ّنا اجل�رس .وتكمن الإجابة عن
اخلربية يف كامل اخلطاب الروائي الّذي
ال�س�ؤال� ،أو تف�سري اجلملة
ّ
ّ
جاء على ل�سان “زكي ن ّداوي” ،فك� ّأن العنوان ي�شري �إىل �سبب خ�سارة
الأمة يف تلك احلرب.
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الرؤية والتشكيل الفني في روايات عبد الرّحمن منيف
(حني ترك ّنا اجلسر)  -أمنوذجاً

د .أنور محمود َّ
الشعر

وائي الذي ير�سم ب�إيقاعاته
وت�شري كلمة “حني” �إىل الزمن ّ
الر ّ
للرواية ،وا�شتملت جملة امل�ضاف �إليه (تركنا اجل�رس)
املالمح ّ
العامة ّ
على فعل (ترك) ،وفاعل (نا) ،ومفعول به (اجل�رس) .وجاء الفعل يف
�صيغة املا�ضي ال ّدال على حدوث الفعل واكتمالهّ � .أما الفاعل (نا)
في�شري �إىل �ضمري املتكلم اجلمع املت�ضمن �صوت الكاتب كفرد من
جمموعة ،لكن هذه املجموعة التي �أ�شار �إليها الكاتب بال�ضمري
(نا) غري حمددة املعامل يف عنوان الرواية ،لكن املهم �أن الكاتب
ينتمي �إليها ،بل هو فرد منها .وحتمل كلمة اجل�رس �أهمية خا�صة يف
عرف ب�أل التعريف ،ف�أنزل (اجل�رس)
العنوان ،فاال�سم النكرة (ج�رس) ّ
املعرف ،وك�أنه يتحدث عن
الذي ال يعرف عنه املتلقي �شي ًئا منزلة
َّ
ج�رس حمدد ومعروف للمتلقي .ورغم ذلك ،ف�إن اجل�رس بقي غري وا�ضح
املعامل �أو الهوية ،وهذا يدفع املتلقي لطرح بع�ض الأ�سئلة من مثل:
�أين يقع اجل�رس؟ ومتى �أن�شئ؟ ومن قام ببنائه؟ وملاذا بني يف ذلك
خا�صة ترتبط بوظيفته الّتي ين�ش�أ
املكان؟ ولكلمة “اجل�رس” داللة
ّ
م�سوغ
من �أجلها وهي �إي�صال ال ّنا�س من �ض ّفة لأخرى ،و�إلاّ ينتفي ّ
وجوده .وتت�ضافر الكلمات ال ّثالثة بدالالتها؛ لتجيب عن �س�ؤال
الرواية وهو :كيف حدث الأمر (هنا :خ�رسان احلرب)؟ في ّت�سق اجلواب
ّ
الرواية وهي :خ�رسنا احلرب حني ترك ّنا اجل�رس .فاجل�رس
فكرة
مع
ّ
ي�صبح معادلاً لعبور ال ّنهر ملواجهة الأعداء وحترير الأر�ض املحتلّة
وبالتايل كما يرى (بو�شعري“ )289 ،2004 ،رم ًزا لل ّن�رص املفقود.
ويرى (دريدي� )79 ،2010 ،أن العنوان يخفي “�سيلاً من
الأ�رسار واخلبايا التي ت�شكل عالمة ا�ستفهام حول طبيعة ما جرى
على اجل�رس”.
الت�شكيل الفني :الت�شكيل الفني هو جمموعة من الأدوات
الروائية ،والتقنيات الفنية ،والأ�ساليب اللغوية التي ي�ستخدمها
الكاتب لإقامة الهيكل الكلي لعمله الأدبي.
ويعتمد الت�شكيل الفني لهذه الرواية على بنيتني رئي�ستني:
بنية اخلطاب وبنية اخلرب.
اً
أول :بنية اخلطاب
تت�ضمن بنية اخلطاب يف الرواية ع ّدة عنا�رص ،هي:
 .أالأن�ساق الروائية :وهي الطرق الّتي يتّبعها الكاتب يف
بناء وحدات اخلطاب ،ومنها:
1.1ن�سق الإحالة :ويتمثل يف �إحالة اخلطاب على خطاب �آخر
�أو �أكرث بجامع الترّ ابط بينهما .فقد كان «ن ّداوي» يحيل اخلطاب �إىل
خطاب �أبيه ،فيقول على ل�سانه «هذه الطّ يور تدور العامل كله ،لك ّنها
ع�شها �أب ًدا� .سبحان اهلل ،ما �أذكاها وما �أح ّنها( ».منيف،
ال تن�سى ّ
)24 ،2006
ويرى الباحث �أن لهذه الإحالة داللتني :الداللة الأوىل �أن
نداوي �أحال �إىل كالم والده كونه من جيل مل تقع على يديه هزمية
الأمة ،فكان يحيل �إليه كقدوة ي�ستمد منه العزم ويتقوى به على
ق�سوة احلرب وتبعاتها .والداللة الثانية �أن الطيور التي ال تعقل
كالإن�سان -بفطرتها تعود �إىل �أوطانها ،وال تتخلى عنها ،فما بالنا
نفرط فيه مع �أول هبة ريح ،كما
نحن الب�رش نعرف وطننا وقيمته ،ثم ّ
حدث عند اجل�رس؟!
راديا ،دون
2.2ن�سق التّعاقب :و ُيبنى على توا�صل اخلطاب اطّ ًّ
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العودة للخلف بو�ساطة تقنيات اال�سرتجاع والتذكّ ر .فقد جاءت
زمنيا في�أتي حدث
الأحداث متالحقة حدثًا يرتبط باحلدث الّذي يليه ّ
ميتة ،تبع ذلك موت «وردان» ،تاله ا ّتخاذ
ا�صطياد البطّ ة ،ثم �إطالقها ّ
«ن ّداوي» القرار باالنخراط يف �صفوف اجلماهري وتوجيهها للعمل
ال ّثوري( .منيف)217 ،2006 ،
بث الكاتب
وبرز هذا الن�سق قرب نهاية العملية ال�رسدية بعد �أن ّ
كل ما يريد قوله يف ثنايا الرواية ،وال بد من الو�صول �إىل نهاية
لل�رسد ،فت�سارعت وترية الأحداث للو�صول باملتلقي �إىل امل�شهد
الأخري الذي يحمل ر�ؤية الكاتب يف مواجهة ال�ضعف واالنهيار ،وهي
االنخراط يف �صفوف اجلماهري يف عمل ثوري حقيقي ميكّن من عبور
اجل�رس .وبذلك �أ�ضفى الكاتب على روايته نهاية تت�سم بالتفا�ؤل رغم
اجلو العام امل�شحون بالتوتر ،والك�آبة ،واحلزن ،فقد �شكّل ان�ضمام
«نداوي» �إىل �صفوف اجلماهري التي ت�ستعد للثورة بارقة �أمل بعبور
اجل�رس من جديد ملواجهة العدو ،والتخل�ص من تبعات احلرب.
جليا يف توجيه «ن ّداوي»
3.3النّ�سق ال ّدائري املغلق :ويتمثل ًّ
اخلطاب � ّإما لنف�سه� ،أو لكلبه «وردان» ،وعند موت «وردان» يف نهاية
يوجه اخلطاب
الرواية ينغلق اخلطاب �أكرث ،فلم يبق لــ»ن ّداوي» �إ ّال �أن ّ
ّ
لنف�سه بطريقة «احلوار املنفرد» ،وهذا جعل خطاب «ن ّداوي» �أكرث
باطنيا( .ثابت)31 ،2006 ،
وحوارا
غنائية
ًّ
ّ
ً
ويرى الباحث �أن هذا الن�سق ي�شكل رد فعل طبيعي من ناحية
نف�سية لــ»نداوي» الذي تلقى �صفعة قوية ب�صدور الأمر برتك اجل�رس
أي�ضا مع العزلة التي فر�ضها
وتنفيذ ان�سحاب غري منظم ،ويت�سق � ً
«نداوي» على نف�سه يف امل�ستنقعات قرب النهر ك�شكل من �أ�شكال
االن�سحاب من جمتمع الهزمية.
الرواية ،وت�أجيل جزء
4.4ن�سق الت�أجيل :ويبنى ب�رسد جزء من ّ
الراوي يف توزيع وحدات اخلطاب وتركيبها .فقد
�آخر ،وهذا ي�ساعد ّ
ال�صياد
ال�ساد�س بت�أجيل احلديث عن
ّ
�أنهى «ن ّداوي» �رسد الف�صل ّ
العجوز الّذي «ر�آه يدب بهدوء» ،فيقول (منيف)86 ،2006 ،
«�رصخت لأمنع «وردان» من �إزعاجه وانتظرت» .ثم عاود احلديث
ال�سابع (منيف)87 ،2006 ،
عن ّ
ال�شخ�ص نف�سه يف بداية الف�صل ّ
املرة .وجه معجون بال ّزمن ،فيه �صالبة ور�ضى.
«ر�أيته قبل هذه ّ
عينان مرحتان �صغريتان ،ك�أنهما تتحدثان دون تو ّقف».
ويرى الباحث �أن الكاتب وظف هذا الن�سق الروائي ليعطي
نداوي وق ًتا �أطول الكت�شاف املزيد عن �شخ�صية ال�صياد العجوز
و�سلوكاته و�أفكاره.
ب� .سجالت القول :ولها ثالثة م�ستويات مرتابطة :احلوار،
وال�سرّ د ،والو�صف.
1.1م�ستوى احلوار:
ي�شري املعنى اللغوي لكلمة (حوار) �إىل �إرجاع ال�شيء� ،أو
ر ّده ،ف�أورد �صاحب ل�سان العرب� :أحار عليه جاوبه :ر ّده ،و�أحرت
له جوا ًبا وما �أحار بكلمة ،واال�سم املحاورة واحلوير ،تقول� :سمعت
حويرهما ،وحوارهما ،واملحاورة :املجاوبة ،واملحاورة :مراجعة
املنطق يف الكالم( .ابن منظور ،ت711هــ ،3 ،باب حور) وورد يف
التنزيل قوله تعاىل« :قَالَ َل ُه َ�صاحِ ُب ُه َو ُه َو ُي َحا ِو ُر ُه �( »...سورة الكهف:
ا�صطالحا« :الكالم وتبادل الر�أي من �أجل الو�صول �إىل
 .)17واحلوار
ً
معرفة احلقيقة( ».اخلياط )14 ،2007 ،ويوظف الأدباء �أ�سلوب
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احلوار تقنية للتعبري عن ر�ؤاهم للحياة والإن�سان والكون ويرى
الباحث �أن توظيف �أ�سلوب احلوار يف الأدب “نهج ح�ضاري ي�سهم
(ال�شعر،
يف تعزيز التفاهم بني الأفراد ويقوي نزعتهم الإن�سانية”َّ .
)313 ،2016
ويتمثل م�ستوى احلوار يف ظاهرتني رئي�ستني :احلوار ال�رسدي،
ولغة احلوار .فنقل الكاتب احلوار الذي جرى حول اجل�رس بطريقة
�رسدية ،وجعل «نداوي» �سار ًدا فنقل ما قاله اجلنود عن اجل�رس ومل
يجعلهم يتحدثون كل بكالمه ،فيقول�« :سميته احل�صان ،لكن اال�سم مل
يرق لأحد .و�سماه رمزي واترلو� .أما الأ�سطة فقد اقرتح �أن نطلق عليه
اجل�رس رقم واحد ،وما كاد ينطق بهذه الت�سمية حتى وافقنا .وغ ّنى
ذياب للج�رس واال�سم والأ�سطة( ».منيف )118 ،2006 ،وا�ستخدم
الكاتب يف هذه اجلمل ال�رسدية الأفعال التي تعرب عن موقف اجلنود
�سميت ،مل َي ُرق ،و�سماه ،واقرتح ،ووافق ،وغ ّنى.
من اجل�رس ،من مثل:
ُ
عربية و�سطى ،ويقول «منيف»:
ولغة احلوار يف الرواية لغة
ّ
«�أفهم اللّغة الو�سطى �أنها تلك الّتي تتولد بني املثقفني العرب ،والّتي
تقرب الف�صحى من احلياة والع�رص(».منيف،
ميكنها –روائ ًيا � -أن ّ
 )19 ،1994وتنقل «النعيمي» قول «منيف» «�أنا �ضد ا�ستخدام
اللهجة العامية من جهة و�ضد ا�ستخدام اللّغة الف�صحى املبالغ فيها،
وعلينا �أن ن�صل �إىل لغة حوار فيها اقرتاب من احلياة ومن ال ّنا�س».
(النعيمي)82 ،1983 ،
أنواع احلوار يف ال ّرواية:
● ●احلوار االنفرادي:
خ�صية طرفًا غري معروف� ،أو غري
وهو حوار تخاطب فيه ّ
ال�ش ّ
موجود ،كما يف قول «ن ّداوي» (منيف« )151 ،2006 ،قلت لال �أحد،
ياب�سا لأك�رسه� :شباط ي�شبه حياتنا متاما».
وكنت �ألوي عو ًدا ً
فوظف الكاتب هذا النمط من احلوار ليعرب عن ر�ؤيته حلياة
النا�س ،فريى �أنها متقلبة وال �شيء يبقى على حاله ويقرن ذلك
بتقلبات �شهر �شباط.
● ●احلوار الفوري:
ال�شخ�صية وذاتها تعرب فيه عن ذاتها
وهو حوار
باطني بني ّ
ّ
ال ّداخلية يف الأقوال الّتي تتل ّفظ بها ،كما يرى (ثابت،)52 ،200 ،
«بكيفية جتعل القارئ على بينة من تلك الأ�رسار ».ومثاله من(منيف،
ّ
« )10 ،2006قلت يف نف�سي بحزن :اجلنون له بداية».
وائية
الر ّ
وي�ستخدم الكاتب احلوار الفوري لتنا�سبه مع ال�صيغة ّ
جدلية بني هذا النمط من احلوار وبني ما
لل�شخ�صية ،فثمة عالقة
ّ
ّ
وا�ضطهاد« ،فالبطل «ن ّداوي» �شخ�ص م�أزوم؛
قهر
من
البطل
يعانيه
ّ
قلق ومقهور ،ولأن البيئة مبفهومها الوا�سع ت�سهم يف هذا القهر ،فال
�سبيل للبطل �أف�ضل من �أن يبوح لنف�سه مبا يعتمل يف �صدره ،فينطلق
البث يرتاح(».العبادي،
«يف مرثية حزينة ،يب ّثها لنف�سه ،علّه بهذا ّ
)171 ،2009
ويرى الباحث �أن هذا النمط من احلوار املغلق على الذات يت�سق
مع احلالة النف�سية التي �سيطرت على زكي نداوي مما دفعه العتزال
النا�س والتوجه للعي�ش يف امل�ستنقعات.
بتيار
ومن �أ�شكال احلوار
ّ
الفوري ما يعرف يف عامل ال�سرّ د ّ
يتميز بع ّدة �سمات منها« :تداعي املعاين ،وفي�ضان الفكر،
الوعي الّذي ّ

الفعلي وتنظيماته».
وجريانه ،و�سيولته دون مراعاة لقيود الرتابط
ّ
(ثابت)53 ،2006 ،
ويعرف تيار الوعي ب�أنه املعدل الكلّي للإدراك واال�ستجابة
العقلية والعاطفية للفرد من مرحلة ما قبل التحدث �إىل �أعلى درجات
النطق والتفكري العقالين ،وهو مزيج من م�ستويات من الإدراك
وتيار غري منتهٍ من الإح�سا�س ،والأفكار ،والذكريات ،واالرتباطات،
واالنعكا�سات يتم التعبري عنها يف تيار من الكلمات ،وال�صور
والأفكار م�شابه لتيار يتدفق دون انتظام يف الدماغHolman,) .
)1975, 512
ومن الأ�شكال ال�رسدية لتيار الوعي:
 .أالتذكّر:
وائي ،ويتم ّثل يف عملية
التذكّ ر �أ�سلوب يتكرر يف اخلطاب ّ
الر ّ
خ�صية لبع�ض ذكريات املا�ضي القريب �أو
الراوي ّ
ال�ش ّ
ا�ستح�ضار ّ
البعيد ،ثم يعود �إىل حا�رض ال�شخ�صية .وكان خطاب «ن ّداوي»
م�شحو ّنا بال ّذكرى كما يف قوله« :وتذكّ رت �أ�شياء حزينة .تذكّ رت
املرات الّتي بكيت فيها .تذكّ رت وجوه الّذين �أعرفهم( ».منيف،
ّ
)85 ،2006
و ُتلقي عملية التذكر وا�ستدعاء �أحداث و�شخ�صيات من
املا�ضي ظاللها على احلا�رض وت�سهم يف حتديد موقف ال�شخ�صية
وتدفعها للعمل باجتاه معني.
 .بالتفكري:
يتكرر هذا ال�شكل ال�رسدي يف الرواية ،ومثال ذلك قول
ّ
«ن ّداوي»« :وفكّرت :نام �أبي بعد �أن فعل ك ّل �شيء ،جنا بروحه».
(منيف )81 ،2006 ،وقوله« :وفكّرت :ما معنى �أن يكون الإن�سان
مهزوما؟»(منيف )81 ،2006 ،وقد يكون ال ّتفكري هاد ًئا مثل قول
«ن ّداوي» :ووا�صلت ال ّتفكري بهدوء ،»...وقد يكون ب�صوت عالٍ ي�صل
«�رصخت ،لتتحطّ م جميع اجل�سور يف
�إىل حد ال�رصاخ ،كما يف:
ُ
العامل(».منيف)188 ،2006 ،
ويرى الباحث �أن التفكري ب�صوت عالٍ يعك�س حالة من
الغ�ضب ت�سيطر على «نداوي» وي�شكل ترجمة ل�شعوره باحلرمان
من اال�ستفادة من اجل�رس الذي بنوه قبل احلرب ،ولأنه حرم من هذه
الو�سيلة التي ت�ساعده يف العبور للجانب الآخر وحماربة العدو ،ف�إنه
يدعو على جميع اجل�سور بالدمار ليحرم �أ�صحابها من االنتفاع
بها ،ويذكرنا هذا املوقف بقول �أبي فرا�س احلمداين وهو يف ال�سجن
(احلمداين)92 ،2020 ،

معللت���ي بالو�ص���ل وامل���وت دون���ه
�إذا
ُّ
م���ت ظم�آنً���ا ف�ل�ا ن���زل القط���رُ

فيدعو ال�شاعر بعدم نزول املطر �إذا مات ومل ي�ستفد من املاء
املوجود.
ووظّ ف منيف �أ�سلوب ال ّتفكري للك�شف عن م�شاعر «ن ّداوي»
عما كان يجب �أن يفعله« :وفكّرت:
و�أحا�سي�سه و�أفكاره ،ولل ّتعبري ّ
كان يجب �أن �أطلق الر�صا�صات ال ّثالثمائة .لو �أطلقتها لتغيرّ �شيء
ر�صا�صاتهم...ال�صغار يف تلك
كثري ،ل ّأن جميع الرجال �سيطلقون
ّ
ال�ساعة هم الّذين يحكمون وي�صنعون ك ّل �شيء( ».منيف،2006 ،
ّ
 )49هكذا ،نرى �أن ال ّتفكري وظّ ف كو�سيلة ملحا�سبة ال ّذات على
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الرؤية والتشكيل الفني في روايات عبد الرّحمن منيف
(حني ترك ّنا اجلسر)  -أمنوذجاً

د .أنور محمود َّ
الشعر

تق�صريها يف حق الوطن ح ّتى و�إن �صدر الأمر لها من القيادة العليا،
ال�صغار �أن ينتف�ضوا ويتولوا زمام الأمور.
فبا�ستطاعة ّ
 .تاحللم
احللم نوعان :حلم النائم ويف�سرَّ ب�أ ّنه تعبري عن امل�شاعر
املكبوتة الّتي ال ميكن ال ّتعبري عنها يف اليقظة .والثاين حلم اليقظة،
وهو الأفكار الّتي ت�سيطر على تفكري الإن�سان وهو م�ستيقظ .وي�ستخدم
وائيون هذه ال ّتقنية لبناء �شخو�صهم والك�شف عن �أفكارهم
الر ّ
ّ
الرواية �إىل ما يقرب من نهايتها
بداية
من
اوي»
د
«ن
فرنى
ومواقفهم.
ّ
ّ
حلما يحاول الإم�ساك به وحتقيقه؛ وهو حلم ا�صطياد البطّ ة.
يطارد ً
ففي بداية الرواية يخاطب نف�سه قائلاً « :بالن�سبة لك ما تريده تلك
ال�ساحرة ،البطّ ة( ».منيف� )11 ،2006 ،إ ّنه يدرك �أن حتقيق هذا
ال�صياد العجوز« :الّذي يبحث
احللم لي�س �سهلاً  ،فيقول على ل�سان
ّ
ي�رص على حتقيق حلمه
عن البطّ يتعب» (منيف )95 ،2006 ،لكنه
ّ
باحل�صول على البطّ ة( :ال �أريد �إ ّال امللكة!) منيف)134 ،2006 ،
ويرى الباحث �أن ثمة عالقة ت�شابه كبرية بني احلامل وحلمه،
وهذه العالقة ت�سري وفق «قانون اجلذب الذي ين�ص على �أن ال�شبيه
يجذب �شبيهه» (بايرون )25 ،2008 ،ويرى روبرت كولري �أنه «لي�س
هناك حلم ال ميكن �أن يتحقق( ».بايرون )50 ،2008 ،ويرى حممود
دروي�ش �أن احللم يحدد هوية الإن�سان وانتماءه وكيانه ،فيقول »:قل
يل :كيف كنت تعي�ش ُح َلمكَ يف مكان ما� ،أقل لك من تكون» (دروي�ش،
)82 ،2004
ويحلم «ن ّداوي» بعبور اجل�رس ،وليبقى قري ًبا من حلمه ،عاد
ال�صيد �إىل امل�ستنقعات حيث بني اجل�رس .وكان حلم عبور
بع ّدة ّ
يعو�ض بها «ن ّداوي» عن احل�رسة لعدم الّ�سماح
اجل�رس الو�سيلة الّتي ّ
ال�ضفة الأخرى من ال ّنهر عندما ا�شتعلت احلرب
لهم بعبوره �إىل ّ
وارتفع �صوت املدافع.
بالقوة،
و�أ�سهم هذا احللم يف بناء �شخ�صية «ن ّداوي» ،ف�أم ّده
ّ
ال�ضفة الأخرى ،وكان ذلك
والعزمية ،والإ�رصار ،وال ّتح ّدي للعبور �إىل ّ
إيجابي.
بداية ال ّتحول من ال�شعور بالي�أ�س والهزمية �إىل العمل ال
ّ
وا�ستخدم الكاتب �أ�سلوب الت�شخي�ص ،فيتحول بالنهر �إىل
(قلت� :أيها النهر .)...ويف
�إن�سان كي يتمكن «نداوي» من خماطبته ُ
نهاية الفقرة يجعل للنهر م�شاعر و�أحا�سي�س ،فيخاطبه بقوله (ال
تخف!) .ويرى الباحث �أن الكاتب حتول بالنهر �إىل �شخ�ص يخاطبه
نداوي ليبث له ما يف داخله من �أحا�سي�س و�أفكار وك�أنه يخاطب
دائما ون�ستطيع �أن نبني غري هذا
نف�سه ،قائلاً  :ال تخف ،النهر موجود ً
اجل�رس يف حالة تفكيكه التي هي �أ�شبه بعملية �رسقة له.
حلمي «ن ّداوي» :حلم ا�صطياد البطّ ة وحلم
وربط الكاتب بني
ْ
عبور ال ّنهر .فجعل حتقيق احللم الأول مق ِّدمة لتحقيق احللم الثاين.
فبعد �أن جنح «ن ّداوي» يف ا�صطياد البطّ ة وحتقيق ذلك احللم ،ا�ستعاد
ثقته بنف�سه ،وعاد �إىل �شعوره ب�أ ّنه قادر على عمل �شيء ،فا ّتخذ
القرار وعاد �إىل �صفوف اجلماهري( .منيف)217 - 210 ،2006 ،
ويرى (مرو�شيه� )33 ،2012 ،أن «حوار «نداوي» مع نف�سه
حوار «منيف» مع نف�سه ،مع التاريخ العربي ،وتناق�ض �شخ�صية
لتكون «منيف» نف�سه،
نداوي تف�صح عن املراحل ال�سيا�سية والفكرية ّ
وتكون منيف يف�صح هو الآخر عن نزاع ال�شخ�صية العربية مع
ّ
اليقينيات والثوابت»
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 .ثم�ستوى الت�شكيل الفني
للرواية.
ع�ضويا بالب ّناء
يرتبط الت�شكيل الفني ارتباطً ا
ًّ
ّ
العام ّ
فـريى (ال�سعافني� )159 ،1980 ،أن «الت�شكيل الفني واحلوار
خ�صية ،وحتديد طبيعتها» وللت�شكيل الفني
يك�شفان عن م�ستوى ّ
ال�ش ّ
وتيار
امللحمي،
�أ�ساليب عديدة منها :الت�شكيل الفني
والوثائقيّ ،
ّ
ّ
وائي الق�صري.
الوعي ،واحلوار
الذاتي ،وامل�شهد ّ
الر ّ
ّ
مني»،
ووظف «عبد الرحمن منيف» �أ�سلوب «املونتاج ال ّز ّ
فيمكن لل�شخ�ص �أن يظ ّل ثاب ًتا يف املكان على حني يتحرك وعيه
يف ال ّزمان �أي :و�ضع �صورة و�أفكار من زمن معينّ  ،على �صور �أو
وائي ثابت
�أفكار من زمن �آخر( .العبادي )117 ،2009 ،فاملكان ّ
الر ّ
وهو امل�ستنقعات الّتي يطارد فيها البطل البطّ ة .ومن هذا املكان
الذهنية
ال ّثابت ينتقل البطل يف �أزمنة خمتلفة عرب وعيه وتداعياته
ّ
وبا�ضطراب �أحيانا �آخر ،فهو ينتقل من
التي تنثال با ّت�ساق �أحيا ًنا،
ّ
ذكريات والده� ،إىل ذكريات رفاقه الّذين بنوا اجل�رس� ،إىل ذكرى
احلرب (الهزمية) ،ثم ينتقل �إىل رفاقه الّذين ان�سحبوا من املعركة،
وتاهوا يف دروب احلياة.
ومن �أنواع الت�شكيل الفني الّتي اتّك�أ عليها الكاتب :الت�شكيل
يل والت�شكيل الفني االختزايلّ.
الفني الإجما ّ
1.1الت�شكيل الفني الإجمايل
يتم تكثيف رواية الأحداث وجتميعها ،ويوظّ ف لالنتقال
وفيه ّ
اخلا�ص
من مرحلة �إىل �أخرى ،وخا�صة االنتقال من العام �إىل
ّ
ال�صياد العجوز ق ّدم �إ�شارة
(التفا�صيل) ،فعندما حت ّدث «ن ّداوي» عن
ّ
املرة» (منيف )87 ،2006 ،ثم بد�أ ب�رسد
ّ
عامة عنه« :ر�أيته قبل هذه ّ
الرجل.
هذا
عن
تفا�صيل
ّ
يل
2.2الت�شكيل الفني االختزا ّ
ال�سري،
يعمد الكاتب يف هذا ال ّنوع من الت�شكيل الفني �إىل �إيجاز ّ
�أو الأحداث� ،أو ال ّتذكري بها كقول «ن ّداوي»« :انق�ضت � ّأيام كثرية
ا�ستغرقتني فيها الأحزان( ».منيف)212 ،2006 ،
 .تم�ستوى الو�صف:
عا�ش «ن ّداوي» بطل الق�صة وراويها تفاعلاً مع جوانب احلياة
يا�سية وغريها ،وال بد من
الطبيعية،
مبظاهرها
وال�س ّ
ّ
ّ
واالجتماعيةّ ،
ال ّتعبري عن هذا التفاعل بو�صف البيئة والأحداث ب�أ�ساليب متعددة،
نحو:
املادي:
1.1الو�صف
ّ
املادي على توظيف �صور وت�شبيهات تحُ يل �إىل
يعتمد الو�صف
ّ
ح�سية ،ومن �أنواعه:
مرجعية
طبيعية ّ
ّ
ّ
 .أالو�صف املت�صل بالواقع الطبيعي.
وارتبط الو�صف الطبيعي للأ�شياء يف الرواية باحلالة النف�سية
لل�شخ�صية الرئي�سة «نداوي» ،ففي بدء الرواية كان يرى كل �شيء
بار ًدا وجافًا .ويعك�س ذلك الربد الداخلي واجلفاف الروحي لديه،
فيقول�« :أ�شجار احلور العارية ال�ضعيفة تقف �إىل جانب امل�ستنقع،
ناحية ال�شمال ،ك�أنها مغرو�سة دون جذور ،املاء الأخ�رض ،يف النهر
املجاور ،ت�سيل طبقتها وحدها ...كانت ريح باردة تتخلل الأغ�صان،
ت�رصخ يف �آذانها ،وكانت الطبيعة كلها يف معركة �صغرية ب�أ�صواتها
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دويا �صام ًتا( .منيف)19 ،2006 ،
املتداخلة املبهمة ،حتى لت�صبح ًّ
وتنعك�س �أحزان «نداوي» على عنا�رص الطبيعة ،فيقول:
«املياه تنزلق بهدوء ،كما لو �أنها طبقة �شفافة فوق رخام �أخ�رض،
كانت تنزلق بدوي �أقرب �إىل الو�شو�شة ،والريح تعيقها حلظة �صغرية.
كنت حزي ًنا يف تلك اللحظة .كنت يف عامل كئيب يدثرين �أكرث من
ثيابي( ».منيف)19 ،2006 ،
.بالو�صف املت�صل باملحيط احليواين ،ويتمثل يف و�صف
«ن ّداوي» كلبه «وردان» ب�أو�صاف متناق�ضة ،فـ «وردان» «حيوان
�أبله ،حمموم ،ويف داخله �شيء يغلي(».منيف )23 ،2006 ،وي�صفه
القطبي!(منيف )130 ،2006 ،وتارة �أخرى ي�ضفي
تارة :بالف�أر
ّ
إيجابية فهو «ال يعرف معنى ال ّت�سليم �أب ًدا� ،إ ّنه يحاول
عليه �صفات �
ّ
بال توقف( ».منيف )185 ،2006 ،ويرفعه تارة ثالثة �إىل م�ستوى
يحب الأر�ض لدرجة يريد االلت�صاق
الب�رش ،بل �أعلى منها؛ «كان ّ
بها!» (منيف )217 ،2006 ،لذلك يخاطبه «ن ّداوي» قائلاً �« :س�أنظم
ق�صيدة و�س�أغ ّنيها لك� ،أنت يا «وردان» �أغنية( ».منيف،2006 ،
ين ،فيقول:
 )157و�شكلت
جزءا من املحيط احليوا ّ
احلمامة والذباب ً
ّ
«�أما زكي ن ّداوي ف�أرجل ذبابة خ�رضاء� .أتعرف ال ّذباب الأخ�رض؟ �إنه
ذباب املوتى( ».منيف)83 ،2006 ،
ويرى الكاتب �أن و�صف الكائنات احلية يف الرواية كان
انعكا�سا للحالة النف�سية لدى «نداوي» ،ويظهر ذلك جل ًيا من تعامله
ً
أي�ضا عندما
مع كلبه «وردان» ونعته ب�صفات متناق�ضة ،وظهر ذلك � ً
و�صف نف�سه ب�أرجل ذبابة خ�رضاء ،وذلك �إمعا ًنا منه يف جلد ذاته
عقوبة لها على �إطاعة الأوامر باالن�سحاب وترك اجل�رس الذي بنوه
كي ينطلقوا من عليه ملحاربة الأعداء.
 .2الو�صف املحيل �إىل مرجع ّية ثقاف ّية:
ع�سكرية
ويتمثل هذا النمط فيما كان لدى «ن ّداوي» من ثقافة
ّ
حربية انعك�ست يف الألفاظ الّتي وظّ فها الكاتب يف و�صف الأ�شياء
ّ
أمامية ،فيقول« :و�إذا عجزت
ل
ا
أركان
ل
وا
�صويب،
ت
ال
مثل:
أحداث،
وال
ّ
ّ
أمامية( ».منيف)15 ،2006 ،
عن �أن ت�سبق
ف�صوب �إىل �أركانه ال ّ
ِّ
الغنائي:
3.3الو�صف
ّ
الذاتية،
يركز هذا ال ّنوع من الو�صف على خمتلف االنفعاالت
ّ
وله مظهران ،هما:
 .أالو�صف الوجداينّ:
الوجدانية للوا�صف ولي�س
ويك�شف هذا ال ّنوع عن احلالة
ّ
ال�شعر يف الر ّقة
للمو�صوف ،ويقرتب منيف بلغة ال�سرّ د من لغة ّ
وجمال الو�صف ،كقول «ن ّداوي»« :تدحرجت ال�شم�س بني فرجات
الغيوم ،كانت بائ�سة وحتمل دف ًئا� ،أقرب ما تكون �إىل قمر متفجر».
(منيف)168 ،2006 ،
وي�ساعد هذا النمط من الو�صف ال�شخ�صية على تفريغ الكثري
من ال�شحنات النف�سية واالنفعالية ب�إ�سقاطها على عنا�رص خارجية،
ف�أ�سقط «نداوي» ب�ؤ�سه وقابليته لالنفجار على ال�شم�س.
أ�سطوري:
.بالو�صف ذو املظهر ال
ّ
يتمثل هذا ال ّنوع يف و�صف �صورة وردان قبيل موته« ،كان
يخب يف ال ّزرع مثل قطعة نار ...كان يندفع كال ّزوابع...
«وردان» ّ
وال يظهر �إ ّال على �شكل ملعان �أزرق متموج...على �شكل انفجارات

أ�سطوريا
اندماجا �
متباعدة( ».منيف )216 ،2006 ،وكان موته
ّ
ّ
مع عنا�رص الطّ بيعة« :كانت ال ّزروع تنخف�ض ،ونافورة ال ّدم ت�صعد
وال�شخري وعواء مكتوم يت�صاعدان»( .منيف،2006 ،
لتلتحم بالأفقّ ،
)217
ويقوم الكاتب يف هذا النوع من الو�صف ب�إ�ضفاء �صفات
غري عادية على ال�شخ�صية بحيث تتمكن من القيام ب�أعمال خارقة
للعادة ،ويعرب عنها بتعابري �أقرب �إىل التعابري ال�شعرية تت�سق مع
هذه الأعمال.
 .4الو�صف ال�ساخر:
ويعمد هذا ال ّنوع من الو�صف �إىل �إظهار املفارقة يف تركيب
وائي ،وهذا
ّ
ال�صور لتعميق ال�سخرية من الو�ضع القائم يف ال ّزمن ّ
الر ّ
وائي ،كقول «نداوي»« :جتر�أت لأن �أبد�أ
الر
اخلطاب
تكثيف
إىل
�
ي
د
ي�ؤ
ّ
ّ ّ
لكن «وردان» رفع �ساقه وبال».
التفكري بعمق يف ق�ضايا فل�سفيّةّ ،
(منيف )154 ،2006 ،وداللة ذلك �أن التفكري يف الق�ضايا الفل�سفية
أمرا مبتذلاً وعبث ًيا.
يف زمن ال�سقوط ال قيمة له ويكون � ً
ويرى الباحث �أن الروائيني يعمدون �إىل الو�صف ب�أ�شكاله
املختلفة لأنه ي�سهم يف �إبطاء عملية ال�رسد ،وهذا يحدث تنوي ًعا يف
الإيقاع ال�رسدي فال ي�سري على وترية واحدة.
 .تمظاهر تدخل الرّاوي:
وائي �إىل ر�سم �شخو�صه
الرواية ،يعمد ّ
قبل البدء بكتابة ّ
الر ّ
ولكن هذه
العامة الّتي حتد ّد �أفعالها و�أقوالها،
وحتديد الأطر
ّ
ّ
ال�شخو�ص �رسعان ما تبد�أ مبحاولة الإفالت من الأطر الّتي يحاول
ّ
تدخل
ومنها
وائي،
الر
العمل
جوانب
لي�ضبط
فيها
ي�ضعها
أن
�
الكاتب
ّ
ّ
الراوي يف م�سار الأحداث ،ومن مظاهره ما ي�أتي:
ّ
1.1الإيهام مبو�ضوع ّية اخلطاب:
ويتم ذلك بالإيهام � ّأن اخلطاب مطابق للواقع كقول» ن ّداوي»:
ّ
«طافت يف خاطري رحلة اليوم .ال ّثلج ميلأ ال ّدنيا .بيا�ض زاه يف
ك ّل مكان كما لو � ّأن الإن�سان ي�سري يف حلم( ».منيف،2006 ،
اليومي ،وح�شد بع�ض العادات �أو الأحداث
أي�ضا احلوار
 )138ومنه � ً
ّ
االجتماعي،
ال�سائد
ّ
التاريخية� ،أو �أ�سماء بع�ض الأماكن ،والإحالة �إىل ّ
ّ
ال�شهور ،له عالقة
بني
ا
د
أب
�
تعرفه
«ال
�شباط:
�شهر
عن
اوي»
د
ّ
ً
كقول «ن ّ
بتموز وكانون ...ويجب �أن تعرف �شي ًئا
بال�صيف ّ
ّ
وال�شتاء ،له عالقة ّ
ال�شهر الّذي تتزاوج فيه القطط� ،أال وهو �شهر �شباط»،
�آخر عن هذا ّ
�شعبية معروفة يف
مرجعية
(منيف )157 ،2006 ،وهذه �إحالة �إىل
ّ
ّ
املجتمع عن �شهر �شباط.
وعمد منيف �إىل هذا الو�صف للداللة على �أن احلياة -رغم
امل�آ�سي والنكبات -تت�سم يف بع�ض جوانبها باجلمال والنقاء بداللة
ما جال يف خاطره من م�شهد الثلج الذي تت�شح به الأر�ض باللون
الأبي�ض وبالهدوء وال�سكون .ويوظف «منيف» �شهر �شباط الذي
ي�شهد يف العادة تقلبات يف حالة الطق�س ليعك�س تقلبات احلياة
بحلوها ومرها يف �إ�شارة �إىل �أن الهزمية عابرة ،وال بد �أن ي�أتي
بعدها انت�صار ،ويتحقق احللم الأبي�ض .ووظف الكاتب �سمة �أخرى
من �سمات �شهر �شباط فهو ال�شهر الذي تتوالد فيه القطط -ح�سب
املوروث ال�شعبي -يف �إ�شارة �إىل جتدد احلياة وا�ستمراريتها.
وميكن تق�سيم مظاهر تدخل الرّاوي �إىل م�ستويني( :ثابت،
)79 ،2006
74

الرؤية والتشكيل الفني في روايات عبد الرّحمن منيف
(حني ترك ّنا اجلسر)  -أمنوذجاً

د .أنور محمود َّ
الشعر

1.1م�ستوى وجهات النظر:
وي�شمل هذا امل�ستوى وجهة نظر الرّاوي �إزاء نف�سه ،و�إزاء
الآخرين ،و�إزاء الأ�شياء.
 .أ�إزاء نف�سه :ومثال ذلك حما�سبة «ن ّداوي» وت�أنيبه نف�سه،
فيقول« :يا زكي ن ّداوي �أنت بعو�ضة م�س ّنة ،لي�س فيك �إ ّال طنني �أعور».
(منيف )192 ،2006 ،وميكن �أي�ضا للراوي �أن يعبرّ عن موقفه من
الأحداث ،مثل قوله على ل�سان نداوي« :لتت�أكّ د من �شيء واحد يا
املرة القادمة!» (منيف،2006 ،
«وردان» ،لن �أترك اجل�رس ًّ
حيا يف ّ
)189
ح�ضورا يف الن�ص ،مثل:
.ب�إزاء الآخرين :وهذا يجعلهم �أكرث
ً
وال�صغار هم الّذين ميوتون».
«الكبار هم الّذين يخلقون الهزائم ّ ...
(منيف)20 ،2006 ،
.ت�إزاء العامل والأ�شياء :ويتمثل يف موقف «ن ّداوي» من
مرة من الب�رش ،لأنها
احليوانات ،كقوله« :احليوانات �أح�سن �ألف ّ
مفيدة ،ولأنها ت�ستطيع �أن تدافع عن نف�سها( ».منيف)153 ،2006 ،
وهذا املوقف نابع من ت�أ ّثره مبا حدث لل ّأمة يف حرب حزيران من
عام ( ،)1967وهو موقف واع نابع من غريته على هذه ال ّأمة الّتي
تفتقد �إىل مقومات ال ّنهو�ض ومواجهة ال ّتحديات.
وال بد من الإ�شارة �إىل �أن الكاتب ي�ضع ما ي�شاء من �أفكار
وعواطف جتول يف خاطره ،ويلقيها على �أل�سنة ال�شخو�ص� .إذ ي�صدر
�أي كاتب عن ر�ؤيته للأحداث والإن�سان والعامل ،فيعرب عن هذه الر�ؤية
بتج�سيد �أفكاره وعواطفه يف عمله الأدبي لينطق به ال�شخو�ص التي
ير�سمها تب ًعا لذلك .وقد تتعار�ض ر�ؤية الكاتب و�أفكاره وعواطفه مع
ر�ؤية ال�سلطة احلاكمة �أو املجتمع الذي يعي�ش فيه ،في�ستخدم �أ�سلوب
التعبري غري املبا�رش فيجعلها ت�سري على �أل�سنة ال�شخ�صيات وتتدفق
عرب عواطفهم ،فمقولة (احليوان �أح�سن �ألف مرة من الب�رش) ال تكون
مقبولة من الكاتب لو قالها يف كالم عادي ،لكنها جاءت مقبولة
لأنها �صيغت �صياغة فنية على ل�سان «نداوي» يف الرواية .ففي
العمل الأدبي يقول الكاتب ما ال ي�ستطيع قوله يف احلياة الواقعية.
 .2م�ستوى امل�سكوت عنه:
الراوي �إىل االنتقاء
يتحقق هذا امل�ستوى عندما يلج�أ ّ
فالراوي ي�ستطيع �أن ينتقي �أحداثًا ي�رسدها
ّ
االختياري للأحداثّ ،
وائي.
الر
د
لل�
ة
ي
ن
الف
املعطيات
وفق
أخرى
�
أحداث
�
عن
ويتغا�ضى
ّ
ّ سرّ
ّ ّ
ثانيًا :بنية اخلرب
وتت�ضمن درا�سة الزّمن ،واملكان ،ومنطق الأحداث ،وال�شّ خو�ص،
واللّغة.
1.1الزّمن:
يت�سق ال ّزمن يف هذه الرواية مع زمن ال�سرّ د ،فهو حم�صور
الرواية قول «ن ّداوي»:
بني
ف�صلي ّ
والربيع ،فورد يف بداية ّ
ال�شتاء ّ
ّ
تائي(الأبله)».
ال�ش
الم
هذا
يف
ابع
ال�س
اليوم
ّفن
ك
ن
نحن
«ها
الظّ
ّ
ّ ّ
(منيف )37 ،2006 ،ويف نهايتها يقول« :وجاء ني�سان وظلّت
الأمطار تت�ساقط بغزارة ،وتغيرّ ت معامل الطّ بيعة( ».منيف،2006 ،
و�سلبياته كان �سبب البالء
 )20ويك�شف الكاتب � ّأن املا�ضي بواقعه
ّ
منية املوظّ فة يف
ز
ال
أن�ساق
احلا�رض الّذي يحيق بال ّأمة .ومن ال
ّ ّ
الرواية ما ي�أتي:
ّ
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 .أن�سق اال�سرتجاع :ويعتمد هذا ال ّن�سق على ا�سرتجاع ال ّزمن
املا�ضي املعي�ش واملمتد �إىل زمن احلدث ،وبالتايل ف� ّإن زمن ال�سرّ د
ي�صبح هو زمن التذكّ ر – � ّأما زمن الفعل فال نراه �إ ّال يف العودة �إىل
الوراء( .ثابت 39، 2006 ،والنعيمي)194 ،1983 ،
وتكرر يف
الرواية،
و ُيع ّد التذكّ ر � ّ
ّ
أهم طرق اال�سرتجاع يف ّ
مرة مثل تذكّ ر «ن ّداوي» الأمر باالن�سحاب« :وتذكّ رت
الرواية غري ّ
قذرا ،وقال:
فج�أة� :أم�سك ال�ضابط كتفي ،كما لو �أنه مي�سك كل ًبا ً
�أم�ش ،احلق باجلنود .يجب �أن ال تت�أخر .و�إذا مل تفعل ف�سوف ا�ستعمل
�صالحياتي! و�أ�شار �إىل امل�سد�س( ».منيف )122 ،2006 ،وميتد زمن
اال�سرتجاع يف الرواية طويلاً فيعود �إىل طفولة «ن ّداوي» ،كقوله:
«ويختم �أبي حواره مع � ّأمي بحكمة ظلّت غام�ضة بال ّن�سبة يل �سنني
طويلة( ».منيف)31 ،2006 ،
وميكّن ا�ستخدام تقنية التذكر ال�شخ�صية من الغو�ص عمي ًقا
يف الزمن املا�ضي لي�سرتجع من �أحداثه و�شخ�صياته ما يخدم
ر�ؤيته وفكره وينطلق بال�رسد من عقال احلا�رض �إىل �أعماق املا�ضي
بتجاربه ،و�أحداثه ،و�شخ�صياته.
.بن�سق تداخل الأزمنة
ويتمازج يف هذا ال ّن�سق ال ّزمن املا�ضي بال ّزمن احلا�رض �إىل
ح ٍّد يتداخل فيه زمن ال�سرّ د مع ال ّزمن امل�سرتجع ،ومثاله حديث
ال�سيجارة يف زمنني خمتلفني ،فيقول« :كنا ننقطع عن
«ن ّداوي» عن ّ
عدوا،
ال�سيجارة يف ذلك الوقت ً
التدخني �ساعات �أثناء احلرا�سة .كانت ّ
وال�سيجارة الآن هزمية( ».منيف )198 ،2006 ،وي�شي ذلك ببيان
ّ
اختالف نظرة الإن�سان للأ�شياء قي زمنني خمتلفني ،فكان ينظر �إىل
ال�سيجارة يف �أثناء �ساعات احلرا�سة على �أنها عدو؛ لأنه لو �أ�شعلها
لو�شت للعدو مبكان وجودهم� .أما يف رحلة ال�صيد ،ف�أم�ست ال�سيجارة
�شكلاً من �أ�شكال الهزمية يريد التخل�ص منها واالنعتاق من �سيطرتها
عليه.
.تن�سق اال�ستباق
يتم الإ�شارة �إىل حدث الحق يف �سياق تتابع
ويف هذا ال ّن�سق ّ
الأحداث كحديث «ن ّداوي» عن البطّ ة�« :سوف �أتركها تعرب �أ�شجار
احلور ،وعندما ت�صبح موازية يل �أ�ستدير قليال معها �إذا مالت �أطلقت
عليها( ».منيف)184 ،2006 ،
ويعمد الكاتب يف هذا الن�سق �إىل �إطالق يد ال�شخ�صية يف الزمن
حتا �أمامها لت�شكل ما تريد من �أحداث.
فا ً
.ثن�سق احلا�رض
ويتمثل يف تطابق حا�رض الأحداث املروية مع حا�رض احلدث،
ومثال ذلك عندما يروي «ن ّداوي» بع�ض الأحداث ب�صيغة احلا�رض
من مثل« :اخليبة يف دمعي ودمي ،تنفجر حلظة ،لت�صبح الّلوحة
أح�س باخلطوات ،والأنفا�س وح ّتى الطّ يور
الّتي �أرى ك ّل �شيء فوقهاّ � .
فزعا( ».منيف،
ماتت
أت�صورها
�
الطلقات،
بال�سقوط بعد
ً
الّتي تخطئ ّ
)72 ،2006
.جن�سق االنتظار
ويتمثل هذا الن�سق يف انفتاح الزمن الروائي على امل�ستقبل
كثريا عن
كقول «ن ّداوي»« :وت�أكّ دت � ّأن جميع الرجال يعرفون �شيئا ّ
اجل�رس ،و�أ ّنهم ينتظرون ...ينتظرون ليفعلوا �شيئا( ».منيف،2006 ،
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 .2املكان
وائي.
املكان وال ّزمان عن�رصان متالزمان يف العمل ّ
الر ّ
الرواية �إىل ق�سمني رئي�سني مرتابطني :املكان
وينق�سم املكان يف ّ
ال�شخو�ص بتفا�صيله و�أحداثه .ويتمثل
ال ّأول هو مكان ما�ضي ّ
املكان الأول يف البيئة الأوىل الّتي ن�ش�أ فيها «ن ّداوي» عندما كان
يعي�ش مع �أهله .ومن هذا ال ّزمن ي�ستمد «ن ّداوي» �أقوال �أبيه و� ّأمه
حكيما يا «وردان».
با�ستخدام تقنية اال�سرتجاع ،كقوله« :كان �أبي
ً
كان �أبي حكيما رغم اعرتا�ضات � ّأمي و�صخبها .كان يقول �أ�شياء
تدخل �إىل القلب مبا�رشة( ».منيف)189 ،2006 ،
ويت�ضمن
واملكان ال ّثاين هو مكان حا�رض ال�شخو�ص،
ّ
امل�ستنقعات الّتي كان يعي�ش فيها» ن ّداوي» مع رفاقه الّذين بنوا
معه اجل�رس ،وغرفته الّتي اعتزل العامل فيها ومل ي�شعر بالدفء مع
وجود املدف�أة الّتي تق ّدم ال ّنار واحلرارة( .منيف )137 ،2006 ،وظ ّل
الرواية مرت ّددا بني امل�ستنقعات والغرفة بعي ّدا عن
«ن ّداوي» طوال ّ
ال ّنا�س ،منكف ًئا على نف�سه بعد الهزمية الّتي �أملّت بال ّأمة( .منيف،
)67 ،2006
ويحمل املكان الثاين –امل�ستنقعات  -داللّتني :الأوىل هي
�أن هذا املكان كان مبع ّثا للأمل يف �أثناء بناء اجل�رس ،فهو املكان
الّذي كان ي�ستع ّد فيه اجلنود ،لالنق�ضا�ض على الأعداء بداللة قول
يتموج ك�أ ّنه حقل حنطة ت�رضبه
«نداوي»« :كنت �أرى بري ًقا �أخ�رض ّ
الريح( ».منيف )18 ،2006 ،وال ّثانية � ّأن هذه امل�ستنقعات باتت
ّ
مكا ًنا للهزمية ت�شد الأمة للوحل« :وكنت �أرى الهزمية حفرة مليئة
بالوحل ت�ش ّدين( ».منيف )18 ،2006 ،ويظهر ارتباط «ن ّداوي»
خ�صية يف
باملكان (الوطن) ،فقد جعل من ق�ضية وطنه
ق�ضيته ّ
ال�ش ّ
ّ
الرواية جميعها.
مراحل ّ
ويحمل املكان يف هذه الرواية داللة مهمة ،فهو املكان الذي
�شهد تطور الأحداث يف �أثناء بناء اجل�رس ا�ستعدا ًدا للقاء العدو ،حيث
مت الك�شف عن �سمات العديد من ال�شخو�ص .و�شهد هذا املكان انبعاث
الأمل يف نفو�س اجلنود ف�أ�ضحي له مكانة وجدانية عالية لديهم.
مهما يف الرواية وهو �إ�صدار الأمر الع�سكري برتك
و�شهد � ً
أي�ضا حدثًا ً
اجل�رس ،والقيام بان�سحاب غري منظم ،وبذلك ف�إن املكان يتحول يف
الرواية �إىل �شاهد عيان على تخاذل قيادات اجليو�ش ،وعدم جديتها
يف جمابهة الأعداء .وبعد انتهاء احلرب ،ظل ذلك املكان ي�شكل نقطة
�أمل لــ»نداوي» ولزمالئه وللجماهري �أن يعودوا ويعربوا اجل�رس يف
جولة ثانية.
 .3منطق الأحداث
ويرى ثابت �أن منطق الأحداث يف الرواية يرتبط مبحورين
العامة لن�سق الأحداث
مرتابطني ويتعلق املحور الأول بالأ�س�س
ّ
خ�صية( .ثابت،
وتطورها ،ويتعلق الثاين مبنطق بناء �أفعال ّ
ال�ش ّ
ّ
)95 ،2006
الرواية
 .أالأ�س�س ّ
العامة لن�سق الأحداث ّ
وتطورها .متت �أحداث ّ
مما
ّعاتهم
ل
وتط
عاتهم
ق
وتو
خو�ص
ال�ش
إرادة
�
مع
وفق منطق يتنافى
ّ
ّ
ّ
خ�صية الرئي�سة «ن ّداوي» ومن حوله .وانتظمت
�أ ّدى �إىل ت�أ ّزم ّ
ال�ش ّ
لل�شخو�ص على تغيريها ،ومنها:
الأحداث وفق �أن�ساق ال طاقة ّ
1.1منطق احلرمان:

هذا املنطق جعل الأحداث جتري على ن�سق يتعار�ض مع
مما تن�شده
طموحات ّ
ال�ش ّ
خ�صية و�إرادتها ،مما �أ ّدى �إىل حرمانها ّ
وت�سعى �إليه ،وهو هنا عبور اجل�رس وحتقيق االنت�صار ،كقول «ن ّداوي»:
«قلت ب�أ�سى :كان واجبنا بعد �أن بنينا اجل�رس� ،أن نعربه ،فكّرت :مل
يكن عبور اجل�رس �صع ًبا لو �أردنا �أن نعربه( ».منيف)209 ،2006 ،
�رشخا ي�صعب
نف�سيته ،و�أحدث فيها
هذا احلرمان حفر عمي ًقا يف
ً
ّ
�سببوا الهزمية،
حتوالت عميقة يف حياته جتاه من ّ
اندماله �أدى �إىل ّ
فقال خماط ًبا كلبه «وردان»« :ال تخف ،لن �أنتقم منك� ،س�أنتقم من
غريك ،من الّذين قادونا �إىل الهزمية ،ال ،يجب �أن �أبد�أ بزكي ن ّداوي،
ويجب �أن ت�شاركني يف هذا االنتقام!» (منيف)155 ،2006 ،
2.2منطق الأمر الواقع
الرواية من بدايتها �إىل نهايتها تداعيات منطق
�سيطر على ّ
ال�شخو�ص ،وعلى الأحداث .مل
الأمر الواقع الّذي فر�ض نف�سه على ّ
ي�ستطع «ن ّداوي» ،ورفاقه الّذين بنوا اجل�رس �أن يبطلوا الأمر الع�سكري
ال�سالح ،فيقول:
الّذي �صدر لهم بتنفيذ الأوامر ،و�إن كان ذلك ّ
بقوة ّ
ال�ضابط ب�رسعة ،بعد �أن انقطعت ع ّنا
«كان الوقت
مرت �سيارة ّ
ً
ع�رصاّ ،
ال�ضابط :ان�سحبوا� ،سيكون
الأخبار �أربعة � ّأيام .ودون مق ّدمات ،قال ّ
يدبر نف�سه( ».منيف،
االن�سحاب غري منظم ،وعلى ك ّل واحد �أن ّ
)178 ،2006
وفر�ض منطق الأمر الواقع نف�سه بقوة على �أحداث الرواية ،فتم
ر�ضى من
تنفيذ الأمر الع�سكري باالن�سحاب غري املنظم على غري ً
اجلنود الذين مل يفكروا يف حينها بالتمرد على الأمر ،وهذا ي�شري �إىل
خلل يف �شخ�صيات اجلنود الذين كانوا قبل الأمر ي�شتعلون حما�سة
لعبور النهر ومواجهة العدو ،فجاءتهم الهزمية من الداخل.
3.3منطق الفواجع
هناك عبارة تقول :امل�صائب ال ت�أتي فرادى ،وهذا ينطبق على
مما جعل ال�سرّ د ينتقل من م�صيبة �إىل كارثة �إىل
�سري �أحداث الروايةّ ،
م�صيبة �أخرى� .إذ وقعت الهزمية �رسي ًعا وبق�سوة بالغة .جتربة ُمرة
�صبغت حياتهم باملرارة والق�سوة ،فيقول «ن ّداوي»« :لأن ك ّل جتربة
بعد اجل�رس ُم ّرة ولها طعم الترّ اب( ».منيف )16 ،2006 ،و�سيطر هذا
اجلو امل�أ�ساوي احلزين على ن�سق الأحداث ،فرنى «ن ّداوي» يف�شل
ّ
مرات عدة يف ا�صطياد البطّ ة –امللكة� -إىل ما قبل نهاية الرواية.
الرواية على فاجعة كربى �أملّت بـ «ن ّداوي» ،وهي موت كلبه
وتنغلق ّ
ويبث له �آالمه و�أحزانه ،ب�صفته رفيق
«وردان» الّذي كان يناجيه
ّ
درب ،و�صديق حياة( .منيف)217 ،2006 ،
ب .منطق بناء �أفعال ال�شّ خ�ص ّية
و�شخ�صية «ن ّداوي»
ال�شخو�ص يف الرواية،
بني منطق �أفعال ّ
ّ
ثنائية الأمل والف�شل .فكان « ن ّداوي» ورفاقه
خا�صة ،بتوظيف
ّ
ّ
م�سكونني ب�أمل عبور اجل�رس وحترير الأر�ض ،وعندما جاءت الأوامر
الثنائية
العليا لهم باالن�سحاب الع�شوائي حتقق الطّ رف ال ّثاين من
ّ
�رشخا يف
وهو الي�أ�س والإحباط ،وبال ّتايل الف�شل ،الذي �شكل
ً
ال�شخ�صية العربية بكاملها ،فيقول «ن ّداوي»« :وقبل �أن تغيب �شم�س
اليوم ال ّأول ،كنت قد �ضعت يف زحام الب�رش ،وبد�أت �أكت�شف احلزن
الرواية
يف الوجوه( »...منيف )217 ،2006 ،ويعود الأمل يف نهاية ّ
لـن ّداوي» ،فيعود �إىل �صفوف اجلماهري ا�ستعدا ًدا لعمل �شيء ما.
ويرى الباحث �أن منطق بناء �أفعال ال�شخ�صية جاء مت�س ًقا
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الرؤية والتشكيل الفني في روايات عبد الرّحمن منيف
(حني ترك ّنا اجلسر)  -أمنوذجاً

د .أنور محمود َّ
الشعر

مع ر�ؤية الكاتب احلداثية ،فرغم �أن الرواية ت�رسد �أحداث واقعة
م�أ�ساوية ق�صمت ظهر الأمة� ،إلاّ �أن الكاتب �أبقى ال�شخ�صية الرئي�سة
مت�سلحا بالأمل حتى نهاية الرواية ،وتركه ين�ضم �إىل
(زكي نداوي)
ً
�صفوف اجلماهري التي رف�ضت الهزمية وبد�أت تعمل من جديد لعبور
النهر.
ال�شخو�ص
ّ 4.4
 .أال�شّ خ�ص ّية الرئي�سة (زكي ن ّداوي)
خ�صية الرئي�سة يف الرواية يف «زكي ن ّداوي»،
جت�سدت ّ
ال�ش ّ
و�صنفه (القا�سم )287 ،2005 ،و«رجب �إ�سماعيل» بطل رواية
لل�شخ�صية املث ّقفة يف روايات «عبد
«�رشق املتو�سط» �أمنوذجني
ّ
الرحمن منيف» .و»زكي نداوي» �إن�سان ينتمي للطبقة الكادحة
يعي�ش من مرتبه الذي يح�صل عليه من خدمته الع�سكرية ،وت�شري
الرواية �إىل �أن عملة �صيد الطيور التي كان ميار�سها ب�صحبة كلبه
«وردان» مل تكن هواية ناجتة عن ترف مادي� ،أو مهنة يك�سب عي�شه
منها ،و�إمنا هي «حماولة لإجناز الذات ،ل�سحق الهزمية التي �سحقته،
عن طريق ال�سيطرة على ملكة البط ،وبذلك ي�أمل «نداوي بتخطي
الهزمية(».العري�س .)2014 ،وا ّت�سم «نداوي» ب�صفات تتنا�سب مع
خ�صية والأحداث ،منها:
البناء الف ّني ّ
لل�ش ّ
1.1احلر�ص على الوطن واالنتماء �إليه ،واال�ستعداد للت�ضحية
يف �سبيله .ومتثل ذلك يف �أقواله« :الأر�ض � ّأمنا جمي ًعا!» (منيف،
أي�ضا�« :أق�سمت برتاب الآباء والأجداد وقلت �أ ّنها
 )52 ،2006ويقول � ً
احلب الغامر لأر�ضه ،ولرتاب
وهذا
)68
،2006
لن تفلت( ».منيف،
ّ
الآباء والأجداد بقي كام ًنا يف �أعماقه طوال فرتة ما بعد احلرب ،ويف
احلب على مرارة الهزمية ،فقرر �أن ينا�ضل �ضمن
ال ّنهاية يتغلّب هذا ّ
�صفوف اجلماهري بعي ًدا عن �أجندات ال�سلطة احلاكمة وارتباطاتها.
2.2ال ّتفاعل مع الأحداث .ا ّت�سم «ن ّداوي» بحما�س كبري
لل ّدفاع عن وطنه ،وتفاعله مع الأحداث ب�رسعة ،فكان ي ّتقد حرارة
مهماته عرب اجل�رس ،وعندما جاءتهم الأوامر العليا
وحما�سة لتنفيذ ّ
باالن�سحاب انتابه احلزن واالنطواء ،ون�أى بنف�سه بني امل�ستنقعات،
متخذًا من كلبه «وردان» خري �أني�س ،وخري رفيق ،وعكف على تكليم
الرجال هو زكي؟ يكلّم
الطّ ري ّ
وال�شجر والأنهار ،فيقولّ �« :أي نوع من ّ
الأ�شجار واحلجارة ،يكلّم الأنهار ،اجل�رس ،ويعترب «وردان» �صديقه
الوحيد وينتظر( ».منيف )193 ،2006 ،وهذا املوقف لـ»ن ّداوي»
يذكّ ر الباحث بــ»ال�شنفرى» الّذي نبذ قومه وا�ست�أن�س ب�سباع الفالة،
فيقول:

«�أقيم���وا بن���ي قوم���ي �ص���دور مط ّيكم
ف����إنيّ �إىل ق���وم �سواك���م لأمي��� ُل
فق���د ح ّم���ت احلاج���ات واللّي���ل
أرح ُل
ُمقمرو�شُ ��� ّد ْت لط ّي ٍ
���ات مطايا و� ُ
ّ����س
ويل دونك���م �أهل���ون �سي��� ٌد عمل ٌ
و�أرق���طُ زهل���و ٌل وعرف���اء جي�ألُ»

(فرحات )38 ،2004 ،
فـــ»ال�شنفرى» و»ن ّداوي» ،اعتزل ك ّل منهما قومه ل�سبب
جوهري؛ فال�شنفرى اعتزل قومه وثار عليهم واتخذ من وحو�ش الفالة
ّ
احلرية
على
للح�صول
له
ا
ن
عو
النا�س
يف
يجد
مل
ه
ن
ل
أ
ّنا
ال
وخ
�أهلاً
ً
ّ
ّ
والعي�ش الكرمي� .أما «ن ّداوي» فقد اعتزل قومه ،وجل�أ �إىل امل�ستنقعات
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ويبث لهم
م ّتخذا من �أ�شجارها ،وحيواناتها ،وطيورها رفا ًقا يكلّمهم ّ
�شكواه ،عندما مل يلق من قومه �إ ّال اخلذالن والهزمية.
وقارن «جورج طرابي�شي» بني �شخ�صيتي «زكي نداوي»
و»رجب �إ�سماعيل»« ،فما فعله «رجب �إ�سماعيل» يف «�رشق
املتو�سط» كان ترجمة ملا كان ي�ؤمن به وهو �أن الرجل ال يبقى رجلاً
يف ع�رص الهزمية �إلاّ �إذا �ضحى مقابل ذلك بحياتهّ � ،أما �إذا �أ�رص �أن
خم�صيا �أو
حيا يف ع�رص الهزمية فال منا�ص له �إلاّ �أن يحيا
ًّ
يبقى ًّ
كاخل�صي»(طرابي�شي )6 ،1985،فيقول «نداوي» عن نف�سه�« :أنا
رجل خم�صي ،خم�صي حتى الثمالة» (منيف)20 ،2006 ،
3.3املعاناة:
بح�سا�سية كبرية جتاه الأحداث ،و�شعور
ويتمتع «ن ّداوي»
ّ
ؤولية ،لذا ف�إ ّنه يجد نف�سه ق ّدي�س � ّأمته ،فهو كما
عظيم
بتحمل امل�س� ّ
ّ
يحمل �آمالها ،يتحمل معاناتها و�آالمها ال ّناجتة عن الأخطاء الّتي
ترتكبها ،فيقول خماط ًبا «وردان»« :لو �س�ألتني � ّأي �شيء يجب �أن
نتعود؟ لقلت لك دون انتظار� ،أن ال ننهزم( ».منيف)189 ،2006 ،
4.4الإحباط:
العربي املحبط من وقع
�شخ�صية املث ّقف
مي ّثل «ن ّداوي»
ّ
ّ
ال�سيا�سات
الهزائم املتالحقة يف معارك ال ّأمة مع �أعدائها ب�سبب ّ
جمعي ،لعلّه يجد فيه ما
املحيطة به ،فيهرب �إىل حلمه الّذي هو حلم
ّ
يعو�ضه عن خذالن الواقع له.
ويعبرّ «ن ّداوي» عن حلمه وحلم ال ّأمة ،فيقول�« :آه لو ا�ستطعنا
أت�صور �أننا
ن�سف اجل�رس الّذي بنيناه ب�أيدينا يف تلك الأيام ،كنت � ّ
�سنعربه( ».منيف )80 ،2006 ،وي�رص على حتقيق حلمه ،فيقول:
«ال ميكن �أن �أ�سلّم ،وال ميكن �أن �أتو ّقفّ � ،أما هذه الّلعنة الّتي ت�صب يف
ال�شالّل ،ف�سوف �أعرف كيف �أنتقم منها!» (منيف،
دمائي الآن ،ك�أ ّنها ّ
)96 ،2006
ويرى الباحث �أن الكاتب جعل «ن ّداوي» بحلمه �أعلى قامة من
العربي الذي بني اجل�رس يف ظله ويف ظ ّل جيو�شه،
�سمي
ال ّنظام ّ
ّ
الر ّ
وعندما اندلعت احلرب تخلّوا عنه ،و�أ�صدروا الأمر بان�سحاب غري
منظم« .ن ّداوي» يتمنى لو �أ ّنه ن�سف اجل�رس ،وهذه �إ�شارة �إىل �أنه يريد
العربي ،ل ّأن ما يقومون به لن
�سمي
ن�سف ما يقوم به ال ّنظام ّ
ّ
الر ّ
ي�ؤ ّدي �إىل حترير الأر�ض.
ويقدم الكاتب ر�ؤيته جتاه الأحداث فيوظف منيف عن�رص
املفارقة بني موقف العرب االتكايل املنطوي على عدم الإعداد
اجل ّدي ملواجهة الأعداء ،وبني موقف والد «ن ّداوي» «الّذي مل يرتك
الدنيا �إال بعد �أن فعل ما ي�ستطيع( ».منيف )82 ،2006 ،وي�ضيف «:
«لو كان �أبي � ّأيام اجل�رس ،يا «وردان» ،لفعلنا ال�شيء الكثري!» (منيف،
)40 ،2006
ويك�شف «نداوي» يف نهاية الرواية عن «�أن �أ�صل امل�شكلة
واحلل لها ،بناء �إن�سان جديد� ،إن�سان ال يرتك اجل�رس ويقاوم وال
ينهزم ويعرف كيف يت�رصف يف وقت ال�شدة واحلرب واملحن».
(كركوكلي)2020 ،
ويرى الباحث �أن الكاتب وظف تقنية التذكر ليتقوى بها زكي
نداوي على الظرف التاريخي وعلى الأمر الواقع اجلديد .فكان تذكر
قادرا على عمل كل
«نداوي» والده ميده بالقوة والعزم ،فوالده كان ً
ما يريد و�إجنازه بكفاءة عالية ،و�أنه مل ميت �إلاّ بعد �أن قام بكل ما
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يريد.
وينطوي موقف «ن ّداوي» على �إدانة وا�ضحة ملوقف قيادات
العربية و�أفرادها ،فيقول« :الكبار ،الكبار ،هم الّذين يخلقون
ال ّأمة
ّ
فال�صغار
وال�صغار هم الّذين ميوتون( ».منيفّ )20 ،2006 ،
الهزائمّ ،
جمانا؛ لأنهم متخاذلون وال ينتف�ضون �ضد الكبار ،فيقول:
ميوتون ّ
«كان يجب �أن �أطلق الر�صا�صات ال ّثالثمائة ،لو �أطلقتها لتغيرّ ك ّل
الرجال ،ينتف�ضون من الغ�ضب ،وعند
�شيء ...ينتهي الفزع من عيون ّ
ذاك ال ي�ستطيع الكبار �أن يحكموا ال�صغار ،ال�صغار يف تلك ال�ساعات
هم الّذين يحكمون وي�صنعون ك ّل �شيء!» (منيفّ � )49 ،2006 ،أما
ال�صغار الذين ال ينتف�ضون �ض ّد الّذين ي�صنعون الهزمية ،ف�إ ّنهم غري
ّ
جديرين باحلياة ويجب �أن ميوتوا ب�صورة ب�شعة« :يجب �أن متوت
الرمي
بالر�صا�صّ ،
الرمي ّ
يا زكي ن ّداوي� ،رضبا بالأحذيةّ � ،أما ّ
ال�صدر ،فهو احللم الّذي �سيقتلك من االنتظار� ،إ ّنه امل�ستحيل!»
يف ّ
(منيف)49 ،2006 ،
ويبدو �أن موقف الكاتب الذي عرب عنه على ل�سان «نداوي»
متناق�ضا ،فتارة يحمل م�س�ؤولية الهزمية للكبار الذين �أ�صدروا
ً
الأمر بان�سحاب غري منظم ،ويحمله تارة �أخرى لل�صغار الذين ن ّفذوا
الأمر .ويرى الباحث �أن الرواية ت�شكل �إدانة وا�ضحة للكبار؛ لأنهم
ال�سبب الرئي�س يف الهزمية التي منيت بها الأمة حيث �أ�صدروا الأمر
باالن�سحاب ويعلمون عواقبه� .أما �إدانته لل�صغار فكانت؛ لأنهم
�أطاعوا �أوامر الكبار ،فلم ي�شاركوا يف اتخاذ القرار ،ومل يعلموا به
م�سب ًقا ،ومل يكونوا متواطئني مع �أعداء الأمة .ف�إدانته لل�صغار مل تكن
باحلدة نف�سها التي وجهها للكبار.
�شخ�صية نامية تتك�شف
�شخ�صية «ن ّداوي»
أخريا ميكن اعتبار
و� ً
ّ
ّ
لنا تدريج ًيا ،وتتطور بتطور الأحداث يف الرواية نتيجة لتفاعلها
خفيا ،ينتهي بالغلبة
امل�ستمر معها .وقد يكون هذا التفاعل
ظاهرا �أو ًّ
ّ
ً
الداخلي يف
ة
خ�صي
ال�ش
تركيب
على
أثره
�
يرتك
أنه
�
إال
�
«
إخفاق،
�أو ال
ّ
ّ
ّ
�شخ�صية
ك ّل الأحوال( .حممود و�أبو هنط�ش )26 ،2004 ،فنجد
ّ
«ن ّداوي» تنمو وفق منطق الأحداث ،فكان يف البداية جند ًيا فاعلاً
يبني اجل�رس مع رفاقه ،وي�شارك يف �صنع الأحداث ،وبعد �أن �صدر
الأمر باالن�سحاب وترك اجل�رس انكف�أ على نف�سه يف امل�ستنقعات،
ال�صيد؛ لتعوي�ض ما فاته
لك ّنه �رسعان ما رف�ض الهزمية ،فلج�أ �إىل ّ
من خو�ض املعارك .ولأنه مل يتح لـ «ن ّداوي» بعد بناء اجل�رس �أن
اخلا�صة
حقيقية مع الأعداء ،ف�إنه بد�أ يدير حربه
ي�شارك يف معارك
ّ
ّ
على البطّ ة .وا�ستطاع يف النهاية �أن يوقع بها ،وهذا بال ّن�سبة له
النف�سي ،وكان ا�صطيادها
وح�سن و�ضعه
انت�صار رفع من معنوياتهّ ،
ّ
قرارا بالعودة �إىل
جذري يف
حتول
ّ
ّ
بداية ّ
�شخ�صيته .تبع ذلك اتخاذه ً
�صفوف اجلماهري ،منا�ضلاً ينتظر �أن يفعل �شي ًئا مع ال ّنا�س الآخرين.
ب .ال�شّ خو�ص الثانو ّية:
ال�شخو�ص الب�رشية:
ّ 1.1
الرواية رفاق «ن ّداوي»
ومن ّ
ال�شخو�ص الب�رشية الثانوية يف ّ
�سيارة
الّذين بنوا معه اجل�رس،
و�شخ�صية ّ
ال�ضابط الّذي جاء يف ّ
ّ
ال�صياد
و�شخ�صية
باالن�سحاب،
العليا
أوامر
ع�سكرية ليبلغهم ال
ّ
ّ
ال�صيد .و�إذا جاز لنا
يف
ا
عام
وخم�سني
اثنني
أم�ضى
�
ّذي
ل
ا
العجوز
ً
ّ
تعوي�ضا عن عدم م�شاركته يف
ال�صيد عند «ن ّداوي»
ً
اعتبار عملية ّ
ال�صياد العجوز مي ّثل امتدا ًدا ملحاوالت
القتال ،ف� ّإن الباحث يرى � ّأن
ّ

مقاومة االحتالل واال�ستعمار الّتي تعود �إىل ع�رشات ال�سنوات ومل
ال�صياد العجوز رم ًزا لقدامى املحاربني الّذين
تنته بعد ،فيكون
ّ
رف�ضوا هزائم ال ّأمة ،وال يزالون مت�شب ّثني بروح املقاومة .ومن
�شخ�صية والد «ن ّداوي» الذي يطل على
أي�ضا
ّ
ال�شخو�ص الثانوية � ً
ّ
يكرر
اوي»
د
«ن
فكان
التذكر،
تقنية
بتوظيف
ر
متكر
ب�شكل
املتلقي
ّ
ّ
ّ
كلمات والده الّتي كان ي�سمعها منه يف زمن م�ضى ،يتذكّ رها ،ويذكر
همته لل ّتخلّ�ص من �آثار
مواقف والده ،وي ّتخذ منها
نربا�سا ،ي�شحذ ّ
ً
يحب الأر�ض واحليوانات».
الهزمية ،فيقول« :كان �أبي يا «وردان» ّ
الراوي من والد «ن ّداوي» رم ًزا للفعل
(منيف )25 ،2006 ،ويجعل ّ
واحلركة« :لو كان �أبي � ّأيام اجل�رس لفعلنا ال�شيء الكثري( ».منيف،
خ�صية اجلمعية املتمثلة
الرواية تظهر ّ
ال�ش ّ
 )40 ،2006ويف نهاية ّ
كثريا عن اجل�رس وكانوا ينتظرون ليفعلوا
يف الرجال الّذين عرفوا ً
�شي ًئا.
2.2ال�شّ خو�ص غري الب�رشية
 .أال�شّ خو�ص من �صنف احليوانات
ح�ضورا مكثفًا يف الرواية
ال�شخو�ص
ال�صنف من ّ
نلحظ لهذا ّ
ً
و�شخ�صية البطّ ة .ويرى
�شخ�صية «وردان» كلب «ن ّداوي»
مثل
ّ
ّ
الكاتب �أن احليوانات �أف�ضل من الب�رش ،فيورد على ل�سان «ن ّداوي»
املرات من الب�رش لأ ّنها مفيدة ،ولأ ّنها
� ّأن «احليوانات �أح�سن �آالف ّ
ت�ستطيع �أن تدافع عن نف�سها( ».منيف)135 ،2006 ،
● ●�شخ�صية«وردان»
احلية
احلية وغري ّ
ا�ستطاع الكاتب �أن�سنة العديد من الكائنات ّ
إن�سانية كثرية ،فرافق
الرواية ،ف�أ�ضفى على «وردان» �صفات �
ّ
يف ّ
الرواية �إىل �آخرها ،وكان اخلطاب
«وردان» «ن ّداوي» من بداية ّ
ومتنوعا .ومل يكن «وردان»
املر�سل �إىل «وردان» �
إن�سانيا ،وطويلاً
ً
ًّ
جمرد كلب �صيد يهوى التقاط الطّ يور امل�صابة الّتي تقع على
متيز ب�ش ّدة ذكائه ،وح ّدة �إح�سا�سه ب�صاحبه.
الأر�ض ،بل كان حيوا ًنا ّ
(مر�شد )91 - 90 ،2009 ،وب�سبب هذه العالقة احلميمة بني
«ن ّداوي» و»وردان» كان «ن ّداوي» يعامله ك�إن�سان ،بل ك�أخ« :،ا�سمع
يا «وردان»� ،أنا �أح ّدثك ك�أخ ،حاول �أن تفهمني(».منيف،2006 ،
يف�ضل «وردان» على املخلوقات جميعها« :قلت
 )71وكان «ن ّداوي» ّ
لـ»وردان» ب�صوت رخو حزينّ � :أيها املخلوق الأقرب �إىل قلبي من
جميع املخلوقات( ».منيف)80 ،2006 ،
ويقوم «وردان» بدور �آخر يف الرواية وهو تفريغ ال�شحنات
مير مبرحلة ت�أ ّزم وب�ؤ�س ب�سبب
ّ
النف�سية لدى «ن ّداوي» عندما كان ّ
إجباري من املعركة الّذي فر�ض عليه وعلى رفاقه مما
ل
ا
االن�سحاب
ّ
ال�شتائم والإهانة
ذلك
وكان
كاملة.
ة
�أ ّدى �إىل هزمية ال ّأم
يتم بكيل ّ
ّ
يوجهها ملن �صنعوا
لـ»وردان» ،تلك ّ
ال�شتائم الّتي كان يريد �أن ّ
الهزمية ،الّذين ا�ستحقوا بتخاذلهم لي�س ال�شتم فقط بل االنتقام.
(منيف)155 ،2006 ،
ووظّ ف الكاتب �شخ�صية «وردان» ليقوم «ن ّداوي» بالبوح
له مبكنونات عقله وقلبه ،فيقول« :عا�شق امل�ساء ينتظر ملكته يا
يف ،والأ�صدقاء
ال�صديق الو ّ
«وردان» ،امللكة امللفوفة باملجد ،و�أنت ّ
الأوفياء ،يا «وردان» ،يف هذه الدنيا �أكرث ندرة من اجل�سور ال�صامدة،
�أندر من اجل�سور املن�سوفة!» (منيف )195 ،2006 ،وعندما خ�شي
«ن ّداوي» على نف�سه من القتل على يد �ص ّناع الهزمية مل ي�ستطع �أن
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ب�رس الهزمية �إلاّ لـ»وردان» ،فيقول« :ا�سمع يا «وردان» ،يجب
يبوح ّ
مبكرا ،قد �أموت من الغيظ.
�أن تعرف ك ّل �شيء ك ّل �شيء .قد �أموت
ً
يهم كيف �س�أموت ،ولكني �أخربك
من طلقة طائ�شة .وقد يقتلوين -ال ّ
�شي ًئا �آخر ،يجب �أن تعرف كيف ح�صلت الهزمية .وليعرب الكاتب
عن ا�ستنكاره وا�ستهجانه ملا يحدث يف البالد العربية من م� ٍآ�س
وجه �س�ؤالاً �إىل وردان قائلاً « :هل تفعل احليوانات والطيور ،و�أية
ّ
خملوقات �أخرى ما يفعله النا�س يف بالدنا؟»(منيف)178 ،2006 ،
إن�سانية وا�ضحة يف تعامل «ن ّداوي» مع
وتبدو النزعة ال
ّ
فف�ضله على كثري من الب�رش ،بل ف�ضله على املخلوقات
«وردان»ّ ،
جميعها ،ويرتقي «ن ّداوي» بـ»وردان» فيجعل منه � ًأخا م�ساو ًيا له،
فيقول« :نحن �أخوة يا «وردان» ،نعم �أخوة فينا �شيء م�شرتك� ،صفات
أخوية ف� ّإن
م�شرتكة( ».منيف )21 ،2006 ،وب�سبب هذه العالقة ال ّ
«ن ّداوي» �سي�شارك «وردان» فرحة الظّ فر مبلكة البطّ « .فكّرت� :سوف
الري�ش للو�سادة.
نغرق �أنا و»وردان» يف
ّ
خ�ضم �سعادة ال تنتهيّ .
والو�سادة لر�أ�سي ومرجوحة لـ»وردان»� ،رصخت بفرح :لك ،لك كل
الت�شاركي
�شيء يا «وردان( ».منيف )194 ،2006 ،و»هذا ال ّنزوع
ّ
يح�س بها «ن ّداوي» جتاه
الروح ال
ّ
إن�سانية املتوازنة الّتي ّ
دليل على ّ
«وردان»�( .أحمد)95 ،2009 ،
● ●�شخ�صية البطّة
وجه �سري الأحداث
ّ
ال�صيد– ومالحقة البطّ ة– هو احلدث الّذي ّ
جراء
الق�صة «ن ّداوي» تعر�ض له ّزة
ّ
الرواية .بطل ّ
نف�سية عنيفة ّ
يف ّ
الهزمية الّتي منيت بها ال ّأمة ،وقد ع ّد نف�سه م�شاركً ا يف �صنعها
فلج�أ �إىل امل�ستنقعات بعي ًدا عن ال ّنا�س الّذين فقد ال ّثقة بهم ،م ّتخذًا
من كلبه «وردان» �صدي ًقا وف ًّيا ي�ساعده يف مطاردة البطّ ة وحماولة
الرواية.
الإم�ساك بها .وهذه املطاردة �شغلت حي ًزا ً
كبريا من بنية ّ
«و�شكل ا�صطياد البطة هدفًا �سام ًيا لــ»نداوي» يعو�ض به
عن تخاذله بتنفيذ الأمر باالن�سحاب وترك اجل�رس ،ف�أخذت عالقته
بالبطة �شكلاً جدي ًدا ،ومل تعد ذلك ال�صيد الثمني الذي ي�سعى لإجنازه،
قويا لإثبات الذات(».عباب�سة )32 ،2016 ،ومثل
بل �صارت
حتديا ًّ
ًّ
ا�صطياد البطة احللم الذي ي�سعى نداوي لتحقيقه «و�سيكون احل�صول
عليها مبثابة املعادل املو�ضوعي وح�سم معارك داخلية يخو�ضها
وحده مع ذكريات اخليبة والهزائم املتكررة( ».عباب�سة،2016 ،
)33
واختلفت الآراء يف ماهية البطّ ة الّتي يطاردها «ن ّداوي»،
أ�سطورية
فريى جورج طرابي�شي يف تعليقه على الرواية ب�أنها« ،بطّ ة �
ّ
يف جمالها وجاللها وقو�س قزح �ألوانها( ».منيف� ،2006 ،صفحة
الغالف اخللفي) ويرف�ض العبادي ما ذهب �إليه حممد ع ّز الدين
ال ّتازي يف مقالته «ح�ضور الهزمية يف حني ترك ّنا اجل�رس» من � ّأن
البطّ ة رمز لطائرة حربية لدولة االحتالل .ويرى �أنها «رمز للّهاث
والع�سكرية الّتي
يا�سية
ّ
ال�س ّ
الإن�ساين وراء الو�صول ،وانعكا�س للحالة ّ
املهزوم(».العبادي،2009 ،
ال�صياد
مير بها الوطن ،من خالل هذا
ّ
ّ
ّ
)184
ويرى (بو�شعري) �أن الكاتب وظّ ف «ملكة البطّ » ليطاردها
للحر ّية.
الرواية حتى نهايتها ،جاعلاً منها رم ًزا ّ
«ن ّداوي» من بداية ّ
(بو�شعري )282 ،2004 ،فالهاج�س الأكرب واحللم الّذي يحاول
«ن ّداوي» حتقيقه بعد الهزمية واالن�سحاب بعي ًدا عن اجل�رس هو
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عادية،
الظّ فر بالبطّ ة .واختار زكي ن ّداوي «بطّ ة ملكة» ولي�س بطّ ة
ّ
ذكية ،رائعة
وذلك ليكون الظّ فر بها له معنى �أعمق ،فالبطّ ة امللكة ّ
ي�سريا ،فيقول« :منيف» على
أمرا ً
اجلمال ،مراوغة والإيقاع بها لي�س � ً
ل�سان «نداوي»« :كانت ت�سبح يف ال�ضوء ،ترتاك�ض ،ترتاق�ص ،كانت
املرة مليئة بذلك ال ّدلع الّذي ال يح�سنه غريها .كانت
�أجنحتها هذه ّ
هادئة زاهية ،متجربة ،طاغية»(.منيف )199 ،2006 ،فالإ�رصار
أهم ميزة يف
على الظّ فر بها توكيد ل
ّ
إن�سانيته ،فيقول« :الإ�رصار � ّ
الإن�سان!» (منيف )208 ،2006 ،والظّ فر بهذه البطّ ة ينقله من فئة
املهزومني �إىل فئة املنت�رصين ،وللمنت�رصين قامو�س يختلف عن
قامو�س املهزومني .هكذا ،نرى �أهمية ا�صطياد البطّ ة لـ «ن ّداوي»،
فبا�صطيادها يعيد لنف�سه ال ّثقة ،وي�ساعدها على التحرر من ربق
للتحول ،واالرتقاء من دور املهزوم ال�ضعيف �إىل
الهزمية ،ويدفعها
ّ
الإن�سان الفاعل القادر على التغيري والت�أثري يف م�سرية الأحداث،
فيقول« :فكّرت :هل �أ�ستطيع� ،أو هل يجب �أن �أ�سلّم ب�سهولة وتذكّ رت
وعلي �أن �أفعل �شي ًئا.
اجل�رس .قلت ب�أ�سى :الهزمية �إذا بد�أت ال تنتهي،
ّ
وذهبت �إىل ال ّنا�س( ».منيف)213 ،2006 ،
ويف البداية كان «نداوي» يطارد البطة ،ويراها بعيدة عنه ،فال
يلح يف تفا�صيلها ،فيتحدث عنها ب�شكل عام .وتعك�س مطاردته للبطة
يف البداية حماولة حتقيق حلمه بعبور اجل�رس .وتغريت نظرته للبطة
قبيل نهاية الرحلة ،فيقول« :لأول مرة �أرى امللكة على هذا البعد.
كانت ت�سبح يف ال�ضوء ،ترتاك�ض ...كانت هادئة ،زاهية ،متجربة،
طاغية وكانت تتقدم( .منيف )199 ،2006 ،واختلف و�صفه للبطة
بعد ا�صطيادها ،فيقول« :ر�أيتها يف �ضوء القمر .كانت وهي تتمرجح
وتهتز بني يدي ،يف �ضوء القمر كانت �أقبح بومة تراها العني .كانت
باردة ،وميتة!»(منيف )210 ،2006 ،وبذلك ف�إن «نداوي» عبرّ عن
«موت الهدف بعد حتقيقه؛ �إنه يريد هدفًا �آخر ،اال�ستمرار يف ال�رصاع،
واال�ستمرار يف ال�رصاع مقولة جدلية غايتها �إنتاج انت�صار جديد»
(مرو�شيه)35 ،2012 ،
ويعتقد بع�ض الدار�سني �أن «عبد الرحمن منيف» قد ت�أثر
يف رحلة �صيد البطة برواية «ال�شيخ والبحر» للكاتب (�إيرن�ست
همنغواي) ،فريى (عو�ض� )2012،أن كلتا الروايتني تنتهيان
بالإخفاق فى احل�صول على ال�صيد املراد .ويرى (طرابي�شي،1985 ،
� )6أن رواية (حني تركنا اجل�رس) لــ»عبد الرحمن منيف» «توازي
رواية (ال�شيخ والبحر) لــ(�إيرن�ست همنغواي) ،و�أن ما يجمع بينهما
يتجاوز املو�ضوع �إىل البنية املورفولوجية بالذات ».ويرى الباحث
�أن القا�سم امل�شرتك بني الروايتني هو رحلة ال�صيد الطويلة مع
اختالف يف طبيعة الرحلة وطبيعة املكان يف كل منهما .ويخالف
الباحث بع�ض الدار�سني الذين قالوا �أن الروايتني تعربان عن
كبريا يف قيمتي
اخليبات املتتالية ،فريى الباحث �أن ثمة اختالفًا ً
الروايتني؛ فرواية «منيف» جت�سد خيبة الأمل واالنت�صار املفقود مع
وجود ب�صي�ص من الأمل يف نهاية الرواية� .أما رواية «ال�شيخ والبحر:
فتعبرّ عن قوة الإرادة الإن�سانية ومواجهة التحديات بقوة كما جاء
على ل�سان بطل الرواية «�سانتياغو العجوز» حيث يقول:
“But man is not made for defeat. Man can be de)stroyed but not defeated” (Hemingway, 1952, 93

يدمر ،لكنه
�أي �أن الإن�سان مل يخلق للهزمية .ميكن للإن�سان �أن َّ
ال ُيهزم .وي�ؤكد ذلك ال�سلوك العملي لبطل الق�صة (�سانتياغو) الذي
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يوما؛ ليظفر ب�صيد وفري ومل ي�ست�سلم،
نزل �إىل البحر لأربعة وثمانني ً
ويف اليوم اخلام�س والثمانني عندما ح�صل على �صيد ثمني خا�ض
�رصاعا عنيفًا مع �سمك القر�ش للمحافظة على �إجنازه.
ً
● ●�شخ�صية بنات �آوى
تبد�أ الرواية مبخاطبة «نداوي» لــ»بنات �آوى» ،قائلاً :
«ا�رصخي يا بنات �آوى ،ا�رصخي بفرح الأبال�سة حتى تت�شقق
م�ؤخراتك النتنة ،فالهزء الذي ميلأ الهواء مل يعد يهمني ...ا�ضحكي،
متاما ،لكني �س�أجعلها كما قال �شاعر
�أعرف هذه ال�ضحكات� ،أعرفها ً
�أبله �ضحكًا كالبكاء� .س�أدفنها يف املزبلة و�أبول عليها( ».منيف،
 )9 ،2006ويخاطب «نداوي» «بنات �آوى» بطريقة �ساخرة ليقول
�إن �رصاخها ،و�ضحكاتها ،وفرحها الذي ي�شبه فرح الأبال�سة ال يهمه،
و�أنه يعرف هذه ال�ضحكات اخلبيثة التي ت�صدر عنها .وي�ستخدم
ال�شاعر �ضمري املفرد امل�ؤنث يف خطابه لبنات �آوى (ا�رصخي/
ا�ضحكي) ،والأ�صل خماطبتهن ب�ضمري اجلمع امل�ؤنث (ا�ضحكن/
ا�رصخن) ،لكنه عدل عن اجلمع �إىل املفرد لأنه يخاطبهن كمجموعة
واحدة ولي�س ك�أفراد� ،إذ ترمز «بنات �آوى» يف الرواية �إىل اليهود
ال�صهاينة و�إعالمهم ودعايتهم الذين �ضج الف�ضاء ب�أ�صوات �أفراحهم
واحتفاالتهم عقب انت�صارهم على العرب يف حرب حزيران من عام
( .)1967وو�صف الكاتب على ل�سان «نداوي» فرحهم بـــ»فرح
الأبال�سة» للداللة على �أنهم مثل ال�شياطني يف �أعمالهم و�سلوكاتهم
ليربر بعد ذلك �أي �شكل من �أ�شكال اخلطاب الذي ميكن �أن يوجهه لهم
خارجا عن �إطار الذوق العام ،فا�ستخدم تعابري نابية
حتى لو كان
ً
من مثل( :م�ؤخراتك النتنة /املزبلة� /أبول) .وخاطب «نداوي» «بنات
�آوى» يف الف�صل الأول من الرواية ،ومل يعد لهن بعد ذلك ،للداللة
على �أنه مل يعد يهمه هذه الأ�صوات ،و�أنه �سيكر�س كل اهتمامه لأمر
�أكرث �أهمية بالن�سبة له ،وهو ا�صطياد امللكة البطة .ومل يكن «منيف»
�أول من وظف «بنات �آوى» للداللة على (اليهود ال�صهاينة) ،ففي
مير الراوي ،امل�سافر الأوروبي،
ق�صة «بنات �آوى وعرب» لـــ»كافكا» ّ
بجانب واحة حيث تطارده جمموعة من بنات �آوى الف�ضولية التي
تتملقه باعتباره (املخل�ص) املنتظر من خ�ضوعها للعرب .وعرب
ال�سباب ،وال�شتائم ،والنحيب ،والتزلّف حتاول بنات �آوى دفع امل�سافر
املحتجز �إىل �إبادة العرب عن وجه الأر�ض بعد �أن تناوله �إحداها
مق�صا �صد ًئا .وف�رس النقاد الأملان واليهود �أن بنات �آوى ترمز يف
ً
هذه الق�صة �إىل (يهود ال�شتات) ،ويرمز الأوروبي �إىل الأمم الأوروبية
امل�ضيفة لليهود ،فهم يريدون اال�ستيالء على الأر�ض ،لكنهم ال
ي�ستطيعون دون دعم الأوروبيني وم�ساندتهم(.هان�سن)2010 ،
.ب ال�شّ خو�ص من �صنف اجلماد:
الرواية (امل�ستنقعات)
وهي الأ�شياء املنت�رشة يف مكان �أحداث ّ
للق�صة.
وائي ّ
كاجل�رس� ،أو ال ّنهر وكان لها وظيفة يف ال�سرّ د ّ
الر ّ
● ●اجل�رس:
يع ّد اجل�رس من �أهم الأ�شياء الّتي بنيت عليها الأحداث يف
الق�صة ،يف
الرواية ،فهو العمود الفقري يف تفكري «ن ّداوي» بطل
ّ
ّ
مراحلها جميعها .وتبد�أ احلكاية مع اجل�رس عندما تقرر بنا�ؤه قبيل
ال�ضفة الأخرى لتحرير الأر�ض املحتلة.
احلرب ليعرب عليه اجلنود �إىل ّ
ويوجد نظرتان حت ّددان موقف ال ّنا�س من اجل�رس؛ فالقيادة مل تر يف
اجل�رس �أكرث من كتلة من احلديد ميكن �أن يرتكها اجلنود ،وين�سحبوا

بعي ًدا عنها ،فيقول على ل�سان «نداوي»�« :أما ه�ؤالء (وق�صدت الرجال
البعيدين .الّذين يبعثون لنا بالأوامر) ف�إ ّنهم ال يفهمون روح اجل�سور،
ي�صورونها جمموعة من احلديد( ».منيف)118 - 117 ،2006 ،
ّ
� ّأما بالن�سبة للجنود فالوظيفة الرئي�سة للج�رس �أن يعربه ال ّنا�س ،و�إ ّال
م�سوغ وجوده« ،واجل�سور الّتي ال يعربها الب�رش ،ال ميكن
النتفى ّ
�أن تكون �أمينة �أب ًدا ،ميكن �أن تنهار ،ميكن �أن جترفها ال�سيول ،وقد
ت�صاب كما ت�صاب احليوانات بالأمرا�ض( ».منيف)118 ،2006 ،
حيا ،فيقول
واجلنود ي�ؤن�سنون اجل�رس ،ويرون فيه كائ ًنا ًّ
«ن ّداوي»« :ال�شيء الوحيد الّذي قد يح�صل �أن ين�سف� .أن يقتل».
(منيف )119 ،2006 ،وي�ضيف« :قلت لنف�سي� :إن للج�سور
أرواحا»(،منيف )118 ،2006 ،وكان اجل�رس لهم مبثابة الطفل
� ً
متاما مثلما تغ ّني ال ّأم
ل ّأمه« ،لو غ ّنيت للج�رس ،ف�إنه يقوىّ ،
يتدعمً ،
للطّ فل لكي ينام( ».منيف )121 ،2006 ،ول�ش ّدة تعلّقهم به �أ�صبح
مي�سه دن�س« ،ذات
لهم رم ًزا� ،أو �أيقونة ،بل �شي ًئا مق ّد ً�سا ال يجوز �أن ّ
يوم قلت لرمزي الّذي �أراد �أن يبول على طرف اجل�رس :ال تد ّن�سه � ّأيها
املتوح�ش( ».منيف )117 ،2006 ،وكانوا وهم يبنون
احليوان
ّ
احلقيقي .كانوا يريدون �أن يحملوه يف
ع�شا للفرح
اجل�رس «يبنون ًّ
ّ
عيونهم .كانوا ينتظرون تلك الدقيقة الّتي يرون فيها اجل�رس وقد بد�أ
يتحرك ،يرك�ض ،لي�صل �إىل ال ّنهر ويرمتي فوقه( ».منيف،2006 ،
 )115ويخاطب «ن ّداوي» اجل�رس قائلاً �« :أنت مل تهزم ،نحن الّذين
هزمناك ،ونحن الّذين هزمنا( ».منيف)141 ،2006 ،
لل�صرب ،والتج ّذر بالأر�ض ،وقوة
ويتحول اجل�رس �إىل رمز ّ
ال ّتحمل ،فيقول «ن ّداوي»« :وفكّرت :اجل�رس ال يزال ينتظر� ،إ ّنه ال يتعب
الرجال ،و�أذكى منهم،
من االنتظار .قلت يف نف�سي :اجل�رس �أقوى من ّ
لأ ّنه ال يغادر مكانه �أب ًداّ � ،أما الرجال حني يرتكون اجل�رس ف�إنهم
ينتهون( ».منيف )45 ،2006 ،وال ّتخلي عن اجل�رس وقت املعركة
ي�ستحق مرتكبه القتل« :كان من
كان مبثابة التوليّ يوم ال ّزحف الّذي
ّ
الواجب �أن منوت جميعنا بر�صا�صات يف ظهورنا ،لأ ّننا مل نعطهم
�سوى الظهر ،تركنا اجل�رس وحي ًدا ،وكان ب�صدره يواجه كل �شيء».
(منيف)48 ،2006 ،
أكواما من احلديد،
ويتحول اجل�رس �إىل فكرة مت�ألّقة ،ومل يعد � ً
ّ
بل هو الطريق لعبور ال ّنهر لتحرير الأر�ض .وهو نفي�س يعادل ع�رشات
الرجال ،لذلك فهو ي�ستحق الغناء وال ّن�شيد�« :أنت يا ذياب تعرف كيف
ّ
جي ًدا ،فهذا احل�صان الّذي تراه �أمامك
له
ي
ن
تغ
أن
�
يجب
له.
غن
ني.
ت ّغ
ّ
ّ
ّ
الرجال!» (منيف)116 ،2006 ،
الآن يعادل ع�رشات ّ
وللج�رس رمزية خا�صة يف الرواية ،فريى النابل�سي «�أن اجل�رس
ميكن �أن يكون رم ًزا للحرية� ،أو رم ًزا للعبور �إىل احلياة الأف�ضل ،ومن
املمكن �أن يكون اجل�رس
ج�رسا حقيق ًّيا ...و�أن «نداوي» يريد �أن يقول
ً
ج�رسا ،ولكن لي�س هناك من عابرين ،و�أن هناك حرية،
لنا� :إن هناك
ً
حلما جميلاً  ،ال
ولكن لي�س هناك من مطالبني حتى غدت احلرية ً
يعرفه النا�س ،لكن يحبونه(».النابل�سي)71 ،1999 ،
ال�سماح للجنود
ولكن ،ما ت�أثري الأوامر باالن�سحاب وعدم ّ
بعبور اجل�رس على اجلنود؟ فريى الكاتب �أنه لو �أتيحت للجنود
فر�صة اال�شتباك مع العدو لق ّدم كل واحد منهم جهده يف املعركة،
ومل يت�أزم داخل ًيا ومل يعان من عذاب ال�ضمريّ � .أما ب�إطاعتهم الأوامر
التمرد عليها ،فقد بقي اجلنود ،ممثلني بـ»ن ّداوي» ،يعانون
وعدم
ّ
ال�شعور بالعجز ،والقهر ،والهزمية ،فيقول «ن ّداوي» عن الهزمية:
من ّ
80

الرؤية والتشكيل الفني في روايات عبد الرّحمن منيف
(حني ترك ّنا اجلسر)  -أمنوذجاً

د .أنور محمود َّ
الشعر

«قلت لنف�سي :الهزمية هي املر�ض .فكّرت ما معنى �أن ميوت الإن�سان
مهزوما؟»(منيف )80 ،2006 ،وكان وقع االن�سحاب من املعركة
ً
كارثيا على «ن ّداوي» ورفاقه �إذ ولّد
اجل�رس
عن
باالبتعاد
أوامر
وال
ًّ
وال�ضياع ،فيقول« :وفكّرت باجل�رس� :شعرت
�شعورا باخليبة
لديهم
ّ
ً
وال�ضياع وب�آالف الأحزان( ».منيف )83 ،2006 ،لذلك
باخليبة
ّ
يح�سد «ن ّداوي» املوتى لأ ّنهم ينامون بهدوء ،فيقول« :ح�سدت �أبي
نوما عمي ًقا متوا�صلاً (».منيف )83 ،2006 ،وهذا يعك�س
لأ ّنه ينام ً
ر�ؤية الكاتب يف �أن املوت بكرامة و�رشف خري من العي�ش يف ظل
الهزمية واالن�سحاق.
وي�شعر «ن ّداوي» باملهانة والذلّ منذ �أن ترك اجل�رس ،فيقوم
نف�سي للذلّ الّذي يزعزع كيانه ويه ّزه من الأعماق
بعملية �إ�سقاط
ّ
على اجل�رس الّذي بنوه ،فكان يرى اجل�رس وهم يرتكونه ذليلاً  ،فيقول
«نداوي»« :كان اجل�رس ونحن نرتكه يف ذلك اليوم ذليالً( ».منيف،
 )134 ،2006وكان الدر�س قا�س ًيا لـ»ن ّداوي» ورفاقه .وعندما
جتاوز «ن ّداوي» تبعات الهزمية كان �أول وعد قطعه على نف�سه �ألاّ
املرة القادمة( .منيف)189 ،2006 ،
يرتك اجل�رس يف ّ
● ●النّهر
كان «ن ّداوي» من اجلنود الّذين رابطوا يف مهمات ع�سكرية
عند تخوم ال ّنهر ،وتطور الأمر بينهما �إىل �ألفة وحمبة ،لذلك يقوم
«ن ّداوي» ب�أن�سنته فيخاطبه وك�أنه رجل ي�سمع ويعي الكالم�« :أيها
أحب �أن �أعربه ،ومل �أ�ستطع ،كيف �أنت؟»(منيف،2006 ،
ال ّنهر الّذي � ّ
 )192ويطمئن «ن ّداوي» ال ّنهر ب�أ ّنه لو قاموا ب�رسقة اجل�رس ف�سوف
دائما و�إذا �رسقوا ذلك
يبنون واح ًدا غريهّ �« :أيها ال ّنهر! �أنت موجود ً
اجل�رس ف�سوف نبني غريه ،ال تخف!» (منيف)192 ،2006 ،
ويعرب نداوي هنا عن ا�شتياقه �إىل الأيام التي �أم�ضاها مع
رفاقه اجلنود يبنون اجل�رس وي�ستعدون للعبور ،وك�أنه يقدم بطاقة
اعتذار للنهر لأنهم خذلوه ،ومل يعربوه ،وي�ؤكد له �أن حلمه كان عبور
النهر ،لكن هذا احللم �أجه�ض ب�سبب الأمر الع�سكري باالن�سحاب.
● ●القمر
ينظر «ن ّداوي» يف البداية �إىل القمر ككائن حيادي �أخر�س،
يتمرغ
فيقول« :فكّرت :القمر خملوق حمايد و�أخر�س .يف �ضوئه
ّ
الفرحون ،املنت�رصونّ � ،أما اجلبناء ،املهزومون ف�إ ّنهم يفنون �أنف�سهم
يف �شحوبه الّذي ال ينتهي!» (منيف )196 ،2006 ،لكن الهزمية الّتي
قمرا للهزمية .ولكن،
تلقي بظاللها على «ن ّداوي» جعلته يرى القمر ً
عندما تهد�أ نف�سيته ويخف ت�أثري الهزمية عليه ،يبد�أ ينظر للقمر
إيجابية ،فهو �صديق ميكن �أن يوثق به ،فيقول« :و�أنا
نظرة �أكرث �
ّ
�أح ّدثك عن القمر يا «وردان» انظر ،هذا �صديق ميكن �أن يوثق به!»
وال�صيادين.
البحارة
(منيف )198 ،2006 ،ويراه � ً
ّ
أي�ضا «�صديق ّ
املحبني والّذين يدافعون عن اجل�سور� .أنت �صديق يل يا قمر!»
�صديق
ّ
(منيف)199 ،2006 ،
ووظف الكاتب قيمتي اجلمال والقبح ليعبرّ بهما عن احلالة
النف�سية لدى بطل الرواية «نداوي»؛ فا�ستخدم ثيمة اجلمال ،وعرب
عنها بجمال البطة ،وجمال القمر ،وجمال اجل�رس ،ليعرب عن حاالت
الفرح والأمل لدى «نداوي» ،الذي كان يرى البطة ملكة كاملة البهاء،
حيا يغنون له،
والقمر �سلة ورد �أو �ضحكة عا�شقني ،واجل�رس كائ ًنا ًّ
ع�شا للفرح احلقيقي.
وكان اجلنود وهم يبنونه ي�شعرون �أنهم يبنون ً
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ووظف ثيمة القبح لتعك�س احلالة النف�سية ال�سلبة لدى «نداوي»،
فر�أى البطة بومة ب�شعة عندما ا�صطادها ،واكت�شف �أن ا�صطيادها
أر�ضا .ويتحول
لي�س هو الهدف احلقيقي الذي ي�سعى �إليه ،فطرحها � ً
بالقمر �إىل قمر للهزمية .ومي�سي اجل�رس ذليلاً عندما تركه اجلنود،
وهذا الذل كان ي�شعر به «نداوي» وزمال�ؤه اجلنود ،ف�أ�سقط «نداوي»
تلك امل�شاعر على اجل�رس.
3.3لغة الرّاوية:
ين ،وهي عن�رص مهم
اللّغة هي الوعاء احلامل للفكر الإن�سا ّ
للرواية ،فبها يعرب الكاتب عن احلوادث،
ي�سهم يف البناء الف ّني ّ
وال�شخو�ص بدورها ت�شكّل
خو�ص.
لل�ش
ة
واملواقف ،والر�ؤية
ّ
الفكري ّ
ّ
جت�سد التفاعالت الّتي تعتمل دواخلها ،فلك ّل
�ألفاظها وتراكيبها الّتي ِّ
للرواية.
ّ
�شخ�صية لغة ّ
خا�صة ت ّت�سق مع البناء العام ّ
خ�صية
ويف رواية «حني ترك ّنا اجل�رس» جند �أن اللّغة تواكب ّ
ال�ش ّ
لل�شخ�صية
وتتلون وفق املواقف الفكرية
و�أحوالها املختلفة،
ّ
ّ
خا�صة الهزمية الّتي حلت بال ّأمة ف�صبغت
ور�ؤيتها ملا يدور حولهاّ ،
الرواية وتراكيبها بظالل قامتة يف معظم �أجزائها ،لدرجة � ّأن
�ألفاظ ّ
خ�صية الرئي�سة «ن ّداوي» قد �أدرك ال ّدالالت اللّغوية الّتي ي�شار
ّ
ال�ش ّ
الرواية ،فيقول« :للمنت�رصين قامو�س يختلف عن قامو�س
يف
إليها
�
ّ
يتج�سد يف طبيعة اللّغة
املنهزمني( ».منيف )208 ،2006 ،وهذا
ّ
الرواية ،فقد جاءت الألفاظ يف غالبها
الّتي وظّ فها «منيف» يف هذه ّ
تتكرر فيها ال ّتعابري الّتي تدل على الهزمية والي�أ�س،
قلقة ،متو ّترة ّ
تعج بلفظة «الهزمية» ،و�ألفاظ احلزن ،والأ�سى ،وال ّندم ملا
فالرواية ّ
ّ
كثريا
و»التبول»
«الب�صاق»
فعال
ر
ويتكر
اجل�رس.
تركوا
حني
بهم
حل
ً
ّ
النف�سية الّتي و�صل �إليها «ن ّداوي»
الرواية ،وهذا مرتبط باحلالة
ّ
يف ّ
مما جعله
بعد فر�ض الهزمية عليه وعلى رفاقه ،ومن ّ
ثم على � ّأمته ّ
ي�شعر بالتق ّزز والغثيان كلّما تذكّ ر الأوامر العليا باالن�سحاب وترك
اجل�رس.
وجاءت لغة الرواية «متوترة عن وعي �شقي يتاخم ح ّد اجلنون،
والق�ضية-اجل�رس -هي الوطن الذي مل يجد يف حرب جزيران من
منذرا بهزائم قادمة،
مبا�رشا
ي�صون كرامته ،في�أتي القول غا�ض ًبا
ً
ً
تتحدث عن العيون املهرتئة ،والرجل املخ�صي ،والقرد الأ�سود،
و�أ�ضواء تن�صب على ال�شارع البارد برخاوة عاجزة .وو�ضع الكاتب
على ل�سان ال�صياد املخذول (زكي نداوي) لغة فاح�شة وبائ�سة يف
فح�شها ت�ستدعي القرود ،والأفاعي ،والعناكب ،واجلرذان ،والف�أر
القطبي(».دراج)24 ،2004 ،
الراوية فجاءت يف غالبها ق�صرية ،مقطوعة وهذا
� ّأما تراكيب ّ
الرواية بالقهر والي�أ�س ب�سبب الهزمية
ناجت عن �شعور �شخو�ص ّ
ال�رسيعة التي �أجهزت على حلمهم اجلميل ،كقول «نداوي»« :قلت
لنف�سي :الهزمية هي املر�ض( ».منيف )80 ،2006 ،ومل ي�ستوعب
«ن ّداوي» كيف حلّت الهزمية �رسي ًعا ،ومل يدرك ملاذا �صدرت الأوامر
الرواية �صيغتا اال�ستفهام وال ّتعجب،
تكرر يف ّ
باالن�سحاب ،لذلك ّ
فيقول« :وفكّرت :الطّ اعة؟ طاعة من؟ ومن �أجل � ّأي �شيء؟» (منيف،
ال�صيد
عجب فقوله« :اهلل يلعن ّ
ّ � )126 ،2006أما مثال �صيغة ال ّت ّ
و� ّأيامه! يلهي الإن�سان عن ربه ،عن نف�سه!» (منيف158 ،2006 ،
 )162وا�ستجابة للحالة النف�سية الّتي �سيطرت على «ن ّداوي» ب�سبب
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الهزمية غلب على لغته �ألفاظ الهزء والتهكّم من كل �شيء ،ح ّتى من
حكيما ،ويجب �أن �أفق�أ
أ�صبحت
نف�سه ،ومن كلبه «وردان» ،فيقول�« :
ُ
ً
مييز لغة
عيني لأ�صبح
ً
حكيما �أعور!» (منيف  )158 ،2006ولع ّل ما ّ
تلقائي من الألفاظ وال ّتعابري
الرواية �أ ّنها جاءت على �شكل في�ض
ّ
ّ
الراوية،
�شخو�ص
منها
يعاين
كان
الّتي تر�سم الأزمة ال ّنف�سية الّتي
ّ
و»ن ّداوي» خا�صة.
ومل تخل الرواية من الأخطاء اللغوية ،ور�صد «�إبراهيم عو�ض»
يف مقالة له عد ًدا من الأخطاء اللغوية والنحوية يف الرواية من
مثل( :ال بد و�أن يدمر� :ص  )52وال�صواب( :ال بد �أن يدمر) ،و(�إذا
كان غري اجللط موجود� :ص  )64وال�صواب (موجو ًدا) على �أنها خرب
كان من�صوب و(احل�شائ�ش املدا�سة �آالف املرات� :ص  )67وال�صواب
(احل�شائ�ش املدو�سة)؛ ا�سم مفعول من الفعل (دا�س)( .عو�ض.)2012 ،
وميكن الرجوع �إىل املقالة للوقوف على مزيد من الأخطاء.
االجتماعي يف رواية «حني تركنّا اجل�رس»
جتلّيات املنهج
ّ
العامة
نقدي يربط يف �أ�صوله
االجتماعي هو منهج
املنهج
ّ
ّ
ّ
بني الأدب واملجتمع ،ويرى (ال�سعافني وال�شيخّ � )103 ،1997 ،أن
اجتماعي كبري ي�ؤ ّثر
اجتماعي يبدعه ع�ضو يف كيان
الأدب ن�شاط
ّ
ّ
فيه عوامل متع ّددة مع ّقدة ،فاملبدع فرد ين�ضوي حتت لواء املجتمع،
اجتماعي.
ونتاجه بال�ضرّ ورة نتاج
ّ
ال�سيا�سة يف مقتبل العمر،
ومار�س «عبد الرحمن منيف» ّ
العربية �آنذاك
يا�سي يف ظل الأحزاب
ّ
وعندما اكت�شف ّ
عبثية العمل ّ
ال�س ّ
الرواية ما مل ي�ستطع
يف
يحقق
ّه
ل
لع
للكتابة
ه
وتوج
ترك العمل معها
ّ
ّ
يا�سي
ال�سيا�سة .وا ّت�سمت هذه الرواية بالطّ ابع ّ
� ّأن يح ّققه يف ّ
ال�س ّ
اجلوهرية لل ّأمة.
كثريا من الق�ضايا
وعاجلت ً
ّ
االجتماعي ،بنظرتة للمجتمع والإن�سان واحلياة،
واملنهج
ّ
هو �أقرب املناهج لتف�سري الأعمال الأدبية ذات الطابع �أو ال ّتوجهات
لتجليات املنهج
عر�ضا
واالجتماعية ،لذلك �س�أق ّدم
يا�سية
ً
ّ
ّ
ال�س ّ
ّ
االجتماعي يف هذه الرواية( .ما�ضي)172 - 170 ،2020 ،
ّ
االجتماعي � ّأن الأديب ال يكتب يف فراغ،
رواد املنهج
1.1يرى ّ
ّ
�إنمّ ا يتوجه �إىل جمهور من املتل ّقني هم �أفراد املجتمع الّذي يعي�ش
الرواية فهو قد كتبها جلمهور ال ّأمة
فيه ،وهذا يندرج على كاتب هذه ّ
العربية الّتي �أ�صابتها ويالت حرب حزيران من عام (.)1967
ّ
االجتماعي � ّأن الأدب يعالج ق�ضايا
رواد املنهج
2.2ويرى ّ
ّ
مت�س �أفراد
الرواية تعالج ق�ضية
جوهرية ال
جوهرية ّ
ّ
ّ
ّ
هام�شية ،وهذه ّ
العربية
ة
أم
ل
با
ّت
مل
�
أ
ّتي
ل
ا
الكارثة
هي
ة
الق�ضي
وهذه
جميعهم،
ال ّأمة
ّ
ّ
ّ
واالجتماعية.
النف�سية
عام ( )1967وتبعاتها
ّ
ّ
االجتماعي � ّأن الأديب عن�رص فاعل
رواد املنهج
3.3وي�ؤمن ّ
ّ
يف املجتمع يت�أثر باملجتمع وي�ؤ ّثر فيه ،وميكن تطبيق هذه ال ّنظره
الرواية ،فرناه يتفاعل مع الأحداث الّتي تعر�ضت لها
على كاتب هذه ّ
ال ّأمة ،فيكتب عنها ،لي�صور ما حاق بال ّأمة من �أمل ومعاناة نتيجة
ل�ضعفها يف مواجهة التحديات.
االجتماعي مبد�أ االلتزام يف الأدب،
رواد املنهج
4.4وي�ؤكّ د ّ
ّ
وذلك يعني التزام الكاتب بق�ضايا ال ّأمة ،بحيث ي�صدر يف كتاباته
فكري وعن نظرة للحياة واملجتمع .هذا املبد�أ نلم�سه
عن موقف
ّ
�سيا�سي بارز
يف هذه الرواية فالكاتب التزم فيها مبعاجلة حدث
ّ
يف تاريخ ال ّأمة ،ونراه يقف �إىل جانب � ّأمته ،فين ّدد على ل�سان بطل

الق�صة «نداوي» مبن كانوا �سب ًبا يف م�أ�ساة الأمة يف حرب (.)1967
ّ
االجتماعي  -منحاز لطبقته
5.5الكاتب -وفق ر�ؤية املنهج
ّ
الرواية نرى الكاتب قد انحاز بالكامل �إىل طبقته،
ّ
االجتماعية .ويف ّ
عامة ال ّنا�س الّتي اكتوت بنار احلرب وويالتها ،وانتقد
طبقة
وهي
ّ
ب�ش ّدة الطّ بقة احلاكمة الّتي �أ�صدرت الأوامر جليو�شها باالن�سحاب،
وحملها امل�س�ؤولية الكربى ملا حاق بال ّأمة من ويالت .رغم �أنه مل
ّ
يعف اجلنود ممثلني بــ»نداوي» ورفاقه من م�س�ؤولية امل�شاركة يف
�صنع الهزمية بخ�ضوعهم للأمر الع�سكري باالن�سحاب وعدم التمرد
عليه.
بالفن من �أجل
االجتماعي الت�ضحية
رواد املنهج
ّ
6.6ويرف�ض ّ
ّ
الرواية
حتقيق ر�سالة
�سيا�سية� ،أو ّ
ّ
فكرية� ،أو �سواهما .وعند قراءة هذه ّ
قراءة واعية جند � ّأن الكاتب قد حافظ على ال ّن�سق اجلمايل الف ّني يف
رمزية يف معظمها،
ب�رشية
ب�رشية وغري
الرواية بتوظيف �شخو�ص
ّ
ّ
ّ
ّ
فبطل الق�صة «ن ّداوي» يرمز للمواطن العربي املث ّقف الّذي خذلته
يا�سية ،و»وردان « كلب «ن ّداوي» الّذي ي�سقط عليه ما
ال�س ّ
القيادات ّ
كان يو ّد قوله للآخرينّ � .أما البطّ ة الّتي كان «ن ّداوي» يطاردها
احلرية املفقودة وال ّن�رص املهدور .ويرمز اجل�رس �إىل احللم
فرتمز �إىل
ّ
الّذي حرم اجلنود من حتقيقه ،فكان اجل�رس بالن�سبة له�ؤالء اجلنود
درب العودة الذي �سيو�صلهم �إىل �أر�ضهم ليحرروها.
الرواية يف �سيمياء
كذلك بدت جماليات ّ
وائي يف هذه ّ
الفن ّ
الر ّ
وائية وال ّتعابري املنا�سبة
الر ّ
للرواية ،ويف اللّغة ّ
العنوان الّذي اختاره ّ
متر بها ال ّأمة ممثلة ب�شخ�صية «ن ّداوي».
كانت
النف�سية الّتي
للحالة
ّ
ّ
وائي من حوار� ،إىل تذكّ ر� ،إىل
كذلك ّ
نوع الكاتب يف �أ�ساليب ال�سرّ د ّ
الر ّ
الرواية باجلمال
تفكري� ،إىل ا�ستباق للأحداث .ك ّل ذلك �أ�سهم برفد ّ
الرواية لي�س هو ال�سبب الوحيد يف جناحها ،و�إن
الف ّني ،فمو�ضوع ّ
مهما.
كان
ً
عن�رصا ًّ
فن�ستنتج مما تقدم � ّأن الكاتب ا�ستطاع �أن يوازن– من خالل
أدبية– بني عن�رصين
يا�سية
والفكرية وال ّ
ّ
ال�س ّ
كتابته الواعية ور�ؤيته ّ
ال�شكل وامل�ضمون وهذا يت�سق مع
مهمني يف العمل الأدبي هماّ :
االجتماعي يف الأدب.
معطيات املنهج
ّ
االجتماعيّ � ،أن
رواد املنهج
7.7وت�ؤمن اال�شرتاكية ،وتب ًعا لذلك ّ
ّ
جدلية بني الإن�سان
املادية ،و� ّأن العالقة
الأفكار هي وليدة الظروف
ّ
ّ
ع�ضوا
ؤثر ك ّل منهما بالآخر ويت�أ ّثر به ،كما ت�ؤمن بالفرد
ً
وظروفه ،ي� ّ
الرواية،
فاعلاً يف اجلماعة ،ون�ستطيع � ّأن نلم�س هذه النظرة بادية يف ّ
املادية الّتي
فالكاتب وبطل روايته انطلقت �أفكارهما من الظّ روف
ّ
كثريا من
�أحاطت بهما .فالكاتب ،كونه
ع�ضوا يف املجتمع ،عانى ً
ً
جليا يف معاناة بطل
التبعات ال�سلبية للهزمية يف احلرب ،وظهر ذلك ًّ
الرواية يتحرر من معاناته،
ق�صته «ن ّداوي» ،الّذي نراه يف نهاية ّ
ويتوجه �إىل �صفوف اجلماهري لي�رشح لهم عن اجل�رس ،وعن املعركة،
وعن الهزمية و�سببها احلقيقي.
االجتماعي– م ّتكئني على نظرتهم
رواد املنهج
8.8وي�ؤمن ّ
ّ
أدبي يجب � ّأن
الواقعية
ال�صادرة من
ّ
ّ
اال�شرتاكية– � ّأن العمل ال ّ
حتمية انت�صار الطبقة العاملة.
على
ة
مبني
ة،
ؤلي
�
تفا
نظرة
يكون ذا
ّ
ّ
ّ
وجت�سدت هذه النظرة يف الرواية ،فمع � ّأن بطل الق�صة «ن ّداوي» ظل
ّ
يف اجلزء الأكرب من الرواية يعاين من تبعات الهزمية ،نائ ًيا بنف�سه
الرواية من معاناته ،وارتقى
حترر يف نهاية ّ
عن املجتمع� ،إلاّ �أ ّنه ّ
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(حني ترك ّنا اجلسر)  -أمنوذجاً

د .أنور محمود َّ
الشعر

فتوجه �إىل �صفوف
فوق �أحزانه وجراحه ،مت�سل ًّحا بوعيه وثقافته
ّ
اجلماهري الغفرية الّتي تنتمي يف جلّها �إىل الطّ بقة العاملة ليح�شد
�رصاعا مع من ت�سببوا بالهزمية ،لأ ّنهم هم–
طاقاتها ويخو�ض
ً
فكرية لدى الكاتب– �سبب الهزمية ،ولي�س
وهذا �صادر عن ر�ؤية
ّ
الع�سكرية ،فيقول على ل�سان «نداوي»« :وقبل � ّأن
جي�ش العدو وقوته
ّ
تغيب �شم�س اليوم ال ّأول كنت �ضعت يف زحام الب�رش ،وبد�أت �أكت�شف
كثريا عن
الرجال يعرفون �شي ًئا ً
احلزن يف الوجوه ،وت�أكّ دت � ّأن جميع ّ
اجل�رس ،و�أ ّنهم ينتظرون ،ينتظرون ليفعلوا �شي ًئا( ».منيف،2006 ،
)217

اخلامتة

الكاتب يريد القول� :إن الأمة تقبع يف حالة من ال�ضعف ،وعدم القدرة
على مواجهة التحديات اجل�سيمة ،ولن تزول هذه احلالة �إلاّ بزوال
فني حمكم
�أ�سبابها .وعبرّ عن ر�ؤيته هذه ب�أ�سلوب
روائي ذي بناء ّ
ّ
وم ّت�سق الأجزاء.

التوصيات:
1.1يو�صي الباحث بدرا�سة �أعمال روائية �أخر لعبد الرحمن
منيف وفق املنهج االجتماعي.
2.2ميكن درا�سة الرواية نف�سها وحتليلها وفق ر�ؤية نقدية
مغايرة �أو وفق منهج نقدي مغاير.

الرحمن منيف» «حني قائمة املصادر واملراجع
قراءة فاح�صة وواعية لرواية «عبد ّ

ترك ّنا اجل�رس» ك�شفت عن ر�ؤية الكاتب وت�صوره لالرتقاء بالأمة
بتجنب عنا�رص ال�ضعف التي تواجهها ،وجتعلها غري قادرة على
مواجهة التحديات ،فقام الكاتب بتج�سيد الأ�سباب التي �أدت �إىل
نتائج حرب حزيران من عام ( ،)1967و�أ�سهمت يف حتوالت
�سيا�سية ،ونف�سية ،واجتماعية ،وثقافية ،و�ألقت بظاللها ال�سوداء
على املواطن العربي .فجاءت هذه الرواية لتعالج ق�ضية جوهرية
مت�س كل فرد من �أبناء الأمة ،وهي االرتقاء بالأمة والك�شف عن
عنا�رص ال�ضعف الكامنة التي حتول بينها وبني القدرة على
مواجهة التحديات ،فا�ستخدم الرموز الفنية كما يف الرمز يف
�شخ�صية «نداوي» الذي ميثل املواطن /اجلندي املخذول .كما وظف
«اجل�رس» رم ًزا للأمل الذي مل يتحقق .واختلفت نظرة بطل الرواية
«نداوي» لبع�ض العنا�رص كالقمر ،واجل�رس ،والبطة وفق حالته
النف�سية .وا�ستخدم الكاتب تقنيات فنية كاحللم ،والتذكر ،واحلوار،
وال�صور الفنية .وقام البناء الفني للرواية على بنيتني �أ�سا�سيتني:
بنية اخلطاب ،وبنية اخلرب متكن الكاتب بهما من تقدمي ر�ؤيته
و�أفكاره .وت�ضمنت بنية اخلطاب :الأن�ساق الروائية ،و�سجالت القول
مب�ستوياتها الثالثة :احلوار ،وال�رسد ،والو�صف .وت�ضمنت بنية اخلرب
تو�ضيحا للعنا�رص الفنية :الزمان ،واملكان ،والأحداث ،وال�شخو�ص
ً
ب�أنواعها ،حيث وظف الكاتب �شخ�صيات ب�رشية وغري ب�رشية.
وعبرّ الكاتب عن �أفكاره وعواطفه بلغة متوترة قلقة تعك�س
�شخ�صية بطل الرواية «نداوي» القلقة الغا�ضبة الذي ،و�ضع الكاتب
على ل�سانه �ألفاظً ا نابية و�شتائم ب�ألفاظ قذرة ،وو�ضيعة ،و�سوقية،
كبريا من �ألفاظ الب�صاق ،والتبول ،وال�شتائم ،وال�رصاخ.
كما ً
فنقر�أ ًّ
وا�ستخدم الكاتب جملاً ق�صرية مقطوعة تعك�س التوتر الداخلي لدى
بطل الرواية «نداوي» .ومل تخلُ الرواية من بع�ض الأخطاء النحوية
واللغوية.
ورغم جو الك�آبة والت�شا�ؤم والإحباط الذي �سيطر على الرواية
من خالل اجلو النف�سي لل�شخ�صية الرئي�سة «نداوي»� ،إلاّ �أن الكاتب
ترك م�سحة تفا�ؤل و�أمل يف نهاية الرواية ب�أن جعل «نداوي» ينخرط
مما حدث عند اجل�رس وتنتظر
يف �صفوف اجلماهري التي تعرف كثريا ّ
لعمل �شيء ما.
أخريا ،مهما كانت الأ�سباب الّتي ر�صدها الكاتب لنتائج
و� ً
حرب حزيران عام �سبعة و�ستني وت�سعمائة و�ألف ،و�سواء ا ّتفقنا معه
يف طرحه هذا �أم مل نتفق ،ف�إنيّ �أرى � ّأن حتديده لهذه الأ�سباب ينبع
�سيا�سي يف تف�سري ما يجري من �أحداث ،وك� ّأن
فكري وبعد
من موقف
ّ
ّ
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