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  .المقّدمــــــــــة
  

لدراسة شخصية المثقف في الرواية العربية السورية أبعاد فكرية وفنيـة،  

وتأتي أهميتها من أن هذا الموضوع سيكون في شكل من األشكال محرقاً اللتقاء 

حقول معرفية متعددة، لذا من الواجب علينا أن نتاخم بين الرواية كفـن أدبـي،   

  . ياتها الثقافية واالجتماعيةومرجع

وعلى الرغم من أهمية الموضوع فإنا ال نجـد مـن تصـدى لمعالجتـه،     

-1967واالستثناء الوحيد هنا هو كتـاب األدب واإليـديولوجيا فـي سـورية     

، لمؤلفيه بوعلي ياسين ونبيل سليمان، وكان الهدف من تأليف الكتاب ) 1(1973

وية نظر سياسية ووضع كل أديب في هو دراسة األدب العربي السوري من زا

موقعه من الهرم الطبقي للمجتمع السوري من خـالل الوصـول إلـى تحديـد     

وقد قوبل الكتاب بعاصفة من االستهجان، وأشار النقاد إلـى  . إيديولوجيا الكتاب

أخطائه وسقطاته،  كتغليب السياسي على األدبي، وإخضـاع األدب للسياسـة،   

  .) 2(بكيفية انعكاس اإليديولوجيا في النص األدبيوعدم معرفة مؤلفي الكتاب 

وإذا كنا ال نجد دراسة خاصة بشخصية المثقـف فـي الروايـة العربيـة     

 -بشكل مباشـر أو غيـر مباشـر   -السورية فإننا نجد دراسات وأبحاثاً تناولت 

فقـد  . شخصية المثقف في الرواية العربية، والسيما الرواية العربية المصـرية 

عبد السالم محمد الشاذلي دراسة خاصة عن شخصية المثقف فـي   أفرد الباحث

، فدرس هذه الشخصية في روايـات طبعـت خـالل    ) 3(الرواية العربية الحديثة

وعلى الرغم من أن العنوان يدل . 1952إلى عام  1882الفترة الممتدة من عام 

                                                          
دار الحوار، -2األدب واإلیدیولوجیا في سوریة ط-1985باالشتراك مع بوعلي یاسین، : سلیمان، نبیل ) 1(

  . الالذقیة
ول ) 2( ي دارت ح ات الت ع النقاش ب بجم ل الخطی د كام ع محم تراك م لیمان  باالش ل س ام نبی األدب "ق

وریة وان "واإلیدیولوجیا في س اب بعن ي كت ي"، ف ة ف ارك ثقافی وریة مع ن ". 1977-1975س دار اب
  .1979رشد، بیروت، 

اذلي) 3( د، . الش الم محم د الس ة ط-1985عب ة الحدیث ة العربی ي الروای ف ف یة المثق ة، -1شخص دار الحداث
  .  بیروت
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سـوى  على أن الباحث تناول في بحثه الرواية العربية إال أن القارئ ال يجـد  

  .الرواية العربية المصرية

وقد اختار الباحث لدراسته المنهج التاريخي نظراً المتداد الفترة التي يبحث 

وتباينها من جهـة   -خالل الفترة المحددة للبحث -فيها من جهة ولتطور الرواية

وقسم الباحث بحثه بموجب هذا المنهج إلى ثالثة أبواب، تناول في األول . أخرى

في الرواية التعليمية، وفي الثاني شخصية المثقف في الروايـة   شخصية المثقف

الرومانسية، وفي الثالث شخصية المثقف في الراوية الواقعية وخلص الباحـث  

إلى تحديد سمات الشخصية المثقفة في الرواية من خـالل المـذاهب األدبيـة،    

في الروايـة  فالمثقف في الرواية التعليمية يتميز  بأنه رجل مواعظ، أما المثقف 

  . الرومانسية فهو مثقف تتحكم فيه األهواء والعواطف

أما مفهوم المثقف لدى الباحث فهو المثقف المتخصص بنشر الثقافة، فهـو  

وقد رصـد  . إنسان علم ومعرفة ومواقف حضارية عامة -كما يعرفه الباحث 

موقفه من الحضارة، وموقفـه  : الباحث شخصية المثقف من خالل زاويتين هما

  . ن الفالحين، وأغفل المواقف األخرىم

مواقف  ) 1("المثقف العربي والسلطة"وعالج الباحث سماح إدريس في كتاب 

من جمال عبد الناصر وقسم الباحـث   -كما تبدت في الرواية العربية-المثقفين 

الشخصيات المثقفة بحسب مواقفها السياسية فدرس المثقف الموالي والء مطلقاً، 

ولفـت  . والي والء نقدياً، والمثقف الرافض، والهروبي واالعتذاريوالمثقف الم

الباحث انتباه القارئ إلى أن هذه التقسيمات ال تعتبر نهائيـة، وال تهـدف إلـى    

  .تسييج المثقفين السياسيين ومنع تنقلهم من أرض فكرية إلى أخرى

ولم يكتف الباحث بدراسة الموقف السياسي للشخصيات المثقفة، بل عرض 

محاور الرواية السياسية، وبين من خالل هذه المحاور مواقف المثقف السياسي ل

  . من الوظيفة والجماهير والدين والمرأة والحزب المعارض والمثقف اآلخر

ويؤخذ على دراسة الدكتور سماح إدريس عدم وضوح مفهـوم المثقـف،   

قنعـاً لمواقـف   باإلضافة إلى إغفالها لإليديولوجيا بحجة أنها ال تقـدم تقييمـاً م  

الشخصيات المثقفة من النظام الناصري، على الرغم من أن الباحـث أكـد أن   

  . لأليديولوجيا دوراً كبيراً في تحديد المواقف السياسية للشخصيات المثقفة

                                                          
لطة : سماح. إدریس) 1( ي والس ریة ط1992المثقف العرب ة الناص ات التجرب ي روای ث ف دار اآلداب، -1بح

  . بیروت
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، شخصية ) 1("الرواية والواقع"ودرس الناقد محمد كامل الخطيب في كتاب 

سم الباحث البحـث إلـى قسـمين،    المثقف في عدد من الروايات العربية، وقد ق

عرض في القسم األول لشخصية المثقف في روايات جبرا إبراهيم جبرا وحلـيم  

بركات وهاني الراهب، وخصص القسم الثاني لدراسة العالقة بين األيـديولوجيا  

واألدب، أما المقدمة فعرض فيها الباحث لمفهوم المثقف العربي، وأكد ضرورة 

لعربي الذي ينتشر فيه الجهل واألمية، مما يجعل كاتب مراعاة طبيعة المجتمع ا

  . الرسائل في القرية مثقفاً

وعلى الرغم من أهمية القسم الثاني الذي أظهر قدرة الباحث علـى فهـم   

العالقة بين النص األدبي واإليديولوجيا، وكيفية انعكاس األيديولوجيا في الـنص  

ية التي اختارها تحلـيالً عميقـاً،   الروائي، فإن الباحث لم يحلل النصوص الروائ

باإلضافة إلى قلة النصوص الروائية المدروسة، واقتصار البحث على دراسـة  

  .المثقف المعزول

البطل "واهتم الباحث أحمد محمد عطية بشخصية المثقف الثوري في كتاب 

، فدرس هذه الشخصية فـي عـدد مـن    ) 2("الثوري في الرواية العربية الحديثة

للطاهر وطار وروايات إسـماعيل فهـد إسـماعيل،    " الالز"كرواية الروايات، 

لمطاع صـفدي، ومـن   " ثائر محترف"وروايات عبد الرحمن الربيعي، ورواية 

الواضح أن الروايات المختارة ال تساعد على تشكيل حكم نقـدي شـامل عـن    

المثقف الثوري، باإلضافة إلى أن الباحث أغفل إيديولوجيا الشخصيات المثقفـة،  

باإلشارة إلى الوجوديـة  " ثائر محترف"واكتفى في دراسته لرواية مطاع صفدي 

كمصدر ألفكار الشخصية المثقفة دون أن يتعمق في تحليل هـذه اإليـديولوجيا   

  .وتأثيرها في مواقف الشخصية المثقفة وسلوكها

البطل اإلشكالي فـي الروايـة العربيـة    "أما محمد عزام فدرس في كتاب 

شخصية المثقف اإلشكالي، وهو بطل مثقف، أطل على الحضارة  .) 3("المعاصرة

وقد جعل الباحـث  . العربية وآمن بقيمها، ورغب في تحديث  مجتمعه وفقاً لها

كتابه في بابين، درس في الباب األول موقف المثقف من الحضـارة الغربيـة،   

وخصص الباب الثاني لدراسة المثقف الثوري، وقد قسم الباحث كل بـاب إلـى   

ثالثة فصول، وذلك بحسب موقف المثقف من الحضارة أو الثورة فعلى صـعيد  

موقف المثقف من الحضارة الغربية ثمة المثقف الذي ألغى المثاقفة، وتخلى عن 

                                                          
  .دار الحداثة، بیروت-1الروایة والواقع ط-1981محمد كامل، . یبالخط) 1(
  .وزارة الثقافة، دمشق-البطل الثوري في الروایة العربیة الحدیثة-1977أحمد محمد، . عطیة) 2(
  . دار األھالي، دمشق-1، البطل اإلشكالي في الروایة العربیة المعاصرة ط1992عزام، محمد، ) 3(
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، الذي "قنديل أم هاشم"ثقافته الغربية، كشخصية إسماعيل في رواية يحيى حقي 

رواية الطيب صالح  ارتد إلى الخرافة وترك العلم، وشخصية مصطفى سعيد في

وهناك . ، الذي اختار العزلة بعيداً عن الناس والحياة"موسم الهجرة إلى الشمال"

أيضاً المثقف الذي تخلى عن قيمه الحضارية، وكانت المثاقفة بالنسبة إليه جواز 

سفر إلى تحقيق األنانية والمصالح الشخصية، كشخصية إدريس بطـل روايـة   

حبابي، الذي عاد من الغرب إلى وطنه فوجد البـون  لمحمد عزيز ال" جيل الظمأ"

شاسعاً بين مثالياته التي تعلمها في الغرب، وواقع التخلف والفساد المستشري في 

فإمـا أن يـرفض الطبقـة    : بالده، وهنا وجد هذا المثقف نفسه أمام اختيـارين 

ايـة  المسيطرة والمستغلة، وإما أن يصبح واحداً من أولئك الذين يقفزون إلى نه

المضمار، ويتحولون إلى مثقفين انتهازيين ووصوليين التهمهم سوى مصالحهم 

الشخصية، وقد اختار إدريس أن يكون من النمط الثاني، وتخلـى عـن قيمـه    

وهناك إلى جانب النوعين السابقين المثقف المخلص لمبادئه وهـذا  . الحضارية

الوطن حيث التخلـف،   المثقف يتمزق بين انتماءين متناقضين، أحدهما يشده إلى

وثانيهما إلى الغرب حيث التقدم والمعاصرة، ويتميز هذا المثقـف بـاإلخالص   

  . للضدين معاً، لذا فهو رافض ومرفوض، سلبي وإيجابي في آن واحد

  : وقد قدم الباحث في الباب الثاني ثالثة أنماط للمثقف الثوري هي

ثـائر  "مطاع صفدي  بطل رواية" كرم"المثقف الثوري المتقاعد ومثله  -1

بطـل روايـة تيسـير    " عربي"المثقف الثوري المنتحر، ومثله  -2، "محترف

بطل رواية " بشر"المثقف الثوري المهاجر، ومثله  -3، "أنت منذ اليوم"سبول 

  ". بحثاً عن مدينة أخرى"محيي الدين زنكة 

اسة در-جبرا إبراهيم جبرا "وقسم علي الفزاع الشخصيات المثقفة في كتابه 

إلى قسمين، أولهمـا شخصـيات مثقفـة غيـر ملتزمـة       ) 1("في فنه القصصي

، وقـد الحـظ   "السفينة"بإيديولوجيا معينة، كشخصية عصام السلمان في رواية 

وقـد  . الباحث أن هذه الشخصيات غالباً ما تكون غنية أو تنحدر من أسرة غنية

ة وسخر منهـا،  على هذه الشخصيات المثقف -كما يقول الباحث-جبرا -تحامل 

  . ووصفها بأبشع الصفات والنعوت، وحملها مسؤولية سقوطها وإخفاقها

صورة المثقف فـي   "وصدر عن مطبوعات جامعة الجزائر كتاب بعنوان 

                                                          
  . دار المھد، عّمان-1دراسة في فنّھ القصصي ط-جبرا إبراھیم جبرا-1985: ليالفزاع، ع) 1(
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وقد عالج قضايا هامة تتعلق بالمثقف، كموقفـه  . ) 1("القصة القصيرة الجزائرية

ضافة إلى وقوفه عنـد  من الصدام الحضاري، والمرأة، والثورة، والسلطة، باإل

بعض الخصائص الفنية لشخصية المثقف، والسيما العالقة بين الشخصية المثقفة 

وعلى الرغم من أن الكتاب عرض لمسائل هامة فـإن موضـوعه ال   . والراوي

  .يقدم تصوراً شامالً عن المثقف وتحوالته ومواقفه

ية العربية أو إن واقع الحركة النقدية في تصديها للشخصية المثقفة في الروا

. السورية يشكل عامالً هاماً في اختيار شخصية المثقف كموضوع لهذه الدراسة

ويأتي ذلك انطالقاً من الرغبة في تالفي ما أمكن من السلبيات والنواقص التـي  

وأهمها عدم تحديد مفهوم المثقف، واالقتصار علـى  . وسمت الدراسات المماثلة

إغفال إيديولوجيا الشخصية، وتأثيرهـا فـي   نموذج واحد من نماذج المثقفين، و

  . مواقفها وسلوكها

كمجال يتحـرك   1990إلى عام  1967أما اختيارنا للفترة الممتدة من عام 

فيه البحث فيرجع إلى سببين، أولهما أن الرواية العربية السورية بـدأت تعـي   

وايـة  نفسها، وتمتلك صوتها الخاص في السبعينات، كما أنها كفت عن تقليد الر

العربية المصرية التي دارت  الراوية العربية السورية في فلكها في الخمسينات 

والستينات، وأما ثانيهما فيرجع إلى أن الروايات التي طبعـت خـالل الفتـرة    

المحددة للبحث رصدت مجمل األحداث التي عصفت بالمجتمع العربي السوري، 

لمصرية، وانتهاء بحرب تشـرين  بدءاً من االستقالل ومروراً بالوحدة السورية ا

  . التحريرية

إننا ننظر إلى الرواية على أنها عمل فني، والمجتمع فيها مجتمع متخيـل،  

يحاكي الواقع الخارجي دون أن يطابقه أو ينسخه، لـذا انطلقنـا فـي دراسـة     

الشخصية المثقفة من مجتمع الرواية، وحاولنا استخالص الطرق التي اعتمـدها  

صويرهم لشخصـية المثقـف، واسـتفدنا بصـدد إيـديولوجيا      الروائيون في ت

الشخصيات المثقفة وكيفية انعكاسها في النص الروائي من جهود الناقد الروسي 

ميخائيل باختين الذي اعتبر أن العمل الروائي يحتـوي علـى مجموعـة مـن     

  . الشخصيات تمثل إيديولوجيات متصارعة ومتصادمة

وجيا التي تبثها الرواية عن طريق دراسة كما حاولنا أن نكشف عن اإليديول

إيديولوجيا الشخصيات المثقفة في النص الروائي، معتمدين في ذلك على المنهج 

                                                          
ة-ت.عدد من المؤلفین، د) 1( ة بالعربی ة المكتوب یرة الجزائری ة القص ي القص ف ف ورة المثق ات -ص مطبوع

  . جامعة الجزائر، الجزائر



  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 10

التحليلي الشمولي الذي يسعى إلى اإلفادة من مناهج متعددة في تحليـل الـنص   

  .الروائي

وبما أن هذا البحث يهدف إلى تشكيل مشهد عام لشخصـية المثقـف فـي    

عربية السورية، فقد سعينا إلى استخالص الرؤية العامة من مجموعـة  الرواية ال

أعمال روائية بعد تحليل الشخصيات المثقفة في النمـاذج الروائيـة المختـارة    

  .وإجراء التقاطع بينها

وقد جعلنا البحث في ستة فصول مسبوقة بتمهيد ومشفوعة بخاتمة، فمهدنا 

ثين والمختصين، وخلصنا بعد ذلك للبحث بالحديث عن مفهوم المثقف لدى الباح

إلى مفهوم المثقف العربي، وتحدثنا عن نشأته ومواقفه مـن قضـايا المجتمـع    

العربي، واتخذنا المفهوم الذي خلصنا إليه مقياساً حددنا في ضـوئه الشخصـية   

  .المثقفة في نص الرواية

أما الفصول فقد خصصنا الثالثة األولى منها لدراسة مواقف الشخصـيات  

مثقفة فدرسنا في الفصل األول موقف المثقف من الحضـارة، ودرسـنا فـي    ال

الفصل الثاني موقف المثقف من قضايا المجتمع، كالموقف من المرأة، والريـف  

والمدينة وطبقات المجتمع، ودرسنا في الفصل الثالث موقف المثقف من قضـايا  

ا فـي الفصـل   السياسة، كوقفه من االستقالل الوطني والنضال القومي؛ وأشرن

الرابع إلى نماذج الشخصيات المثقفة، كالمثقف الثوري والتراثي والالمنتمي، ثم 

أفردنا الفصل الخامس لدراسة المرجعية الثقافية للشخصيات المثقفة، وضـمناها  

 الحديث عن مسؤولية المثقف ودوره وأزماته، في حين خصصنا الفصل السادس

  . التجسيد الفني لشخصية المثقفللحديث عن قضية فنية هامة هي أدوات 

واعتمدنا في البحث على مصادر ومراجع متنوعة، منها ما يتعلق بالنظرة 

الروائية ومنها مايعالج موضوع المثقف ولو جزئياً، ولكـن يبقـى أن الـنص    

  . الروائي هو الذي يفصح عن نفسه،ويقدم طروحاته ومشكالته

ول نهائيـة، أو تصـورات   وأخيراً، ال نزعم أن هذا البحث وصل إلى حل

ونتائج ال تقبل الجدل، وإنما أقصى مايطمح إليه هو أن يكـون خطـوة علـى    

الطريق البد أن تتبعها خطوات، ومحاولة البد أن تليها محاوالت ليستكمل درس 

  . موضوع شاق وهام في الوقت نفسه
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  التمھید
  .المصطلح والنشأة: المثقف العربي

  

األول حسـي، واآلخـر   : عاجم اللغة في مضـمونين تبرز مادة ثقف في م

  : أما المضمون الحسي فقد استخدم في جانبين هما. تجريدي -ذهني

األشياء الجامدة، كالسيف والرمح، فقد استخدم العـرب عبـارة ثقـف     -أ 

بمعنى قوم اعوجاجه، واشتقوا الثّقافة كمهنة للعمـل بالسـيف، وسـموا    . الرمح

  : د الشعراءقال أح. صاحبها المثاقف

ــا   ــع بروقُهـ ــأن لمـ   كـ
  

  

ــيافُ المثــاقفْ      ــي الجــو أس   ف
  

واشتق العرب الثِّقاف، وهي آلة يقوم بهـا القـواس أو الرمـاح الشـيء     

  .) 1(المعوج

الداللة على المهارة في القتال، فالرجل يوصف بالثِّقف إذا كان جيـد   -2

  .) 2(الحذر في المعركة، وسريع الطعن

فيفيد الفطنة والذكاء، وسرعة الـتعلم،  " ثقف"ذهني لمادة وأما المضمون ال

  .) 3(فكانوا يسمون الرجل بالمثّقف إذا كان فطناً ذكياً، سريع الفهم

في كتب اللغة بمضمون حسي تارة، وذهني تـارة  " ثقف"يوحي ورود مادة 

أخرى بوجود عالقة بين المضمونين، تتحدد بالمقابلة بين معنيـين األول هـو   

وأما الثاني فهو اسـتقامة الـرمح،   . في القتال، ويقابله المهارة في الفهم المهارة

                                                          
  . یاء التراث العربي، بیروتدار إح-، تحقیق علي شیري1، لسان العرب ط1988ابن منظور، : انظر) 1(
ل، د) 2( و الفض داني أب ال ط-ت.المی ع األمث د1مجم د الحمی دین عب ي ال د محی ق محم ر، -، تحقی دار النص

  .158دمشق، ص 
ف"مادة . لسان العرب: انظر) 3( ادة "ثق اً م ر أیض ف"، وانظ ادي، " ثق روز آب ي الفی اموس 1330ف ـ، الق اھ

  .121، ص 3جالمحیط، المطبعة الحسینیة، مصر، 
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  .ويقابله استقامة الرجل المثقف أو الثَّقف

يدل ما تقدم على أن العرب كانوا ال يطلقون على الرجل صفة المثقـف أو  

األولى فيزيولوجية، وهي المهارة في الفهـم  : الثقف إال إذا توافرت فيه صفتان

  . أخالقية، وهي االستقامة والتهذيب: اء، والثانيةوحدة الذك

في معناه المتعارف عليه اآلن استخدام حـديث فـي   " المثقف"إن استخدام 

اللغة العربية، فال وجود لهذا المفهوم في كتب المعاجم، وال كتب التـاريخ وال  

  .) 1(غيرها، وحتى القرآن الكريم استخدم مادة ثقف مرةً واحدة، وبمعنى وجد

آثار تعريف المثقف جدالً كثيراً بين الباحثين، فمنـذ أن صـدرت جريـدة    

في أواخر القرن التاسـع عشـر،   " إعالن المثقفين"الفرنسية بعنوان " األورور"

برزت ردود فعل كثيرة إزاء التعريف الذي قصر صفة مثقـف علـى النخبـة    

  .) 2(المميزة من الكتاب والعلماء وأساتذة الجامعات

ة تعريف المثقف إلى أن المثقفين ال يشكلون طبقة مسـتقلة  وترجع صعوب

قائمة بذاتها، بل يتغلغلون في الطبقات المكونة للمجتمع، ويتحركون بحرية على 

وعلى الرغم من تعدد تعريفات المثقف يمكـن  . سلم المجتمع صعوداً أو هبوطاً

لمثقف، وهمـا  إرجاع هذا التعدد إلى معيارين استند إليهما الباحثون في تعريف ا

  . معيار الثقافة، ومعيار الوظيفة أو الدور

  :معیار الثقافة-آ 
اختلف الباحثون حول مستوى الثقافة، الذي يجب على اإلنسان أن يحـوزه  

الشهادة العلمية، والخبرة : حتى تطلق عليه صفة مثقف، ونميز هنا مستويين هما

  .الذاتية

  : الشھادة العلمیة-1
إلى المثقف على أنه ذلك اإلنسان الذي تلقـى تعليمـاً    ينظر بعض الباحثين

وبنـاء  . منظماً في مدرسة أو معهد أو جامعة، وحاز بنتيجة ذلك شهادة علميـة 

فئة من المتخصصين في تخصصات عملية أو علوم إنسانية، "عليه فإن المثقفين 

مـي  وتتسع هذه الفئة لتشمل المحامين واألطباء والصحفيين واألكـاديميين ومعل 

                                                          
اتلوھم :" قال تعالى) 1( ل والتق ن القت د م ة أش واقتلوھم حیث ثقفتموھم وأخرجوھم من حیث أخرجوكم والفتن

ة " عند المسجد الحرام حتى یقاتلوكم فیھ فإن قاتلوكم فاقتلوھم كذلك جزاء الكافرین رة، اآلی سورة البق
  .191رقم 

دة تأثیر األوض-1988جمال علي، . زھران: انظر) 2( ة الوح ف العربي،مجل ى دور المثق ة عل اع المجتمعی
  .34، ص 40العدد 
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  .) 1("المدارس واالقتصاديين والفنيين، والمهندسين

ويتميز هؤالء المثقفون عن عامة الناس بأن أحكامهم المبنية على التأمـل  

والمعرفة تنجم بصورة أقل مباشرة واقتصاراً على اإلدراكات الحسية، مما عليه 

  .) 2(الحال بالنسبة إلى الذين ليسوا بمثقفين

  : الشهادات العلمية إلى فئات ثالث هيوينقسم المثقفون أصحاب 

وتضم كبار الموظفين والكتاب ورجال العلم والفـن،  : النخبة المثقفة -آ 

ويعتبر التفلسف سمة بارزة في هذه الفئة، فالمثقف النخبوي هو الذي 

  ) 3(".يختزل حقيقة الكون واإلنسان في صيغة محكمة مترابطة"

صـغار المـوظفين واإلداريـين    وتضم هذه الفئـة  : أشباه المثقفين -ب 

وإذا كانت النخبة المثقفة هي المنتجة للثقافة فإن أشـباه  . والممرضات

مجموعة "وتتميز هذه الفئة بأنها . المثقفين يقع على عاتقهم نشر الثقافة

مثقفة شكالً، وبعيدة من حيث المضمون عن سـلوك أهـل الفكـر،    

تفعل على مبـدأ   وغيرقادرة على حل المسائل بشكل مستقل، وتفكر و

  .) 4("الحافز ورد الفعل

وتضم هذه الفئة المهندسين والتقنيـين واألطبـاء،   : المثقفون الوسط -ج 

والمتفرغين للعمل السياسي، ومدرسي المعاهد والجامعات، وبعـض  

المثقفين العسكريين، والموظفين المدنيين، وفي هذا الوسـط الثقـافي   

والميل الـديموقراطي نحـو    يستيقظ أكثر الوعي الوطني والنضالي،

  . ) 5(المساواة والعدالة

ويمكن تقسيم المثقفين ذوي الشهادات على مستوى آخر إلى نوعين، األول 

هو المثقف المختص بشؤون الثقافة، والمنتج لثقافة المجتمع،  ويشـكل النشـاط   

ر النظري جوهر فعالية هذا النوع، لذا يتحول مثقفوه إلى نخبة مثقفة، تهتم بالفك

وثمة عامالن يـؤثران فـي شخصـية    . المجرد البعيد عن أمور الحياة والواقع

  : المثقف المختص هما

                                                          
مارة) 1( ادل. س ة-1991: ع ة الوطنی ھادات الثقاف ایا وش امبي، قض ف ك وري أم مثق ف ث ة )1(مثق ، مؤسس

  . 141، الخریف، ص 4عیبال، قبرص، العدد 
ر) 2( ادق: انظ د ص عد، أحم ف -1988: س اعي للمثق یف االجتم كالیة التوص دة، إش ة الوح ري، مجل المص

  . نقالً عن موسوعة العلوم االجتماعیة. 55ـ ص 40الرباط، العدد 
  .12دار الشروق، بیروت، ص -1ھموم المثقفین ط-1981: نجیب، محمود زكي) 3(
یویة-1983: مكسیمنكوف، ف) 4( رو آس ر. نشأة األنتلجنسیا األف دد : ت ة، الع ف، المعرف وكت یوس ، 262ش

  .50ص 
ر: نظرا) 5( احثین، ت ن الب ة م ق : المثقفون والتقدم االجتماعي، مجموع ة، دمش ف، وزارة الثقاف وكت یوس ش

  .27، ص 1984
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الذي يلعب دوراً أساسياً فـي تحديـد درجـة وعـي     النظام التعليمي  -آ 

  .المثقف، ويساهم أيضاً في تحديد مواقفه وسلوكه

ت ، ومدى استعداده لتحمل المهمـا قدرات الشخص المثقف وإمكاناته -ب 

  . الملقاة على عاتقه

أما النوع الثاني من المثقفين أصحاب الشهادات فهو المثقف المهني الـذي  

وال يدخل هذا النوع في عـداد  . أهلته شهادته للعمل في مهنة مدنية أو عسكرية

  . المثقفين إال إذا مارس أفراده فعالية ذهنية معينة خارج نطاق اختصاصه

  : الخبرة الذاتیة-2
ض الباحثين أن مفهوم المثقف ال يقتصر على المثقـف المخـتص   يرى بع

بشؤون الثقافة، أو الحائز شهادة علمية من مدرسة أو أكاديمية،  بل ثمـة نمـط   

ويتميز هذا . آخر تتشكل ثقافته من خبرة الحياة اليومية، ويسمى المثقف بالخبرة

  :) 1(النمط من المثقفين، بما يلي

  .لييظل أسير الواقع المح -آ 

  .يلتزم بقضايا مجتمعه -ب 

  .ال يعاني من االغتراب الثقافي -ج 

  : معیار الوظیفة أو الدور-ب 
إلى جانب التعريفات التي اتَخَذَتْ المستوى الثقافي معياراً لتعريف المثقـف  

ثمة تعريفات أخرى نظرت إلى المثقف من خالل الدور الذي يقوم به، وحـددت  

يقـول  . سان يسـتحق أن يوصـف بـالمثقف أو ال   في ضوئه فيما إذا كان اإلن

إن جميع البشر مثقفون، مع االستدراك بأن جميع البشر ال يمارسون ": غرامشي"

  .) 2("وظيفة المثقفين في المجتمع

وللمثقف دور قيادي، هو المشاركة المباشرة في الحياة العمليـة، وبنائهـا   

اصي فقـط، يعـيش   وتنظيمها، ومن دون هذا الدور سيتحول إلى مثقف اختص

حياته كفارس منابر، لذا يجب على المثقف أن يحول الكالم إلى فعل، والنظرية 

تغيير عقلية "إلى ممارسة ليتمكّن من تحقيق الغاية البعيدة المنوطة به، أال وهي 

المجتمع، وتوعيته، وتعويده على تحكيم العقل والمنطق، بدل األهواء والمصالح 

                                                          
  .23ص -40، العدد 1988انظر المثقف العربي وااللتزام اإلیدیولوجي، أحمد حجازي، مجلة الوحدة، ) 1(
  .131طلیعة، بیروت ص دار ال-1قضایا المادیة التاریخیة ط-1971غرامشي، أنطونیو، ) 2(
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  .) 1("اآلنية

لمثقف إلى هدفه، ولن يؤدي دوره كما يجب إال إذا تمكن مـن  ولن يصل ا

استخدام ثقافته بشكل سليم وصحيح، وسعى إلى نشر الثقافة األصيلة، التي تتميز 

  :) 2(بما يلي

  .االستقاللية، وبذلك تتم مواجهة التبعية الخارجية -آ 

  .الهدف إلى إنتاج حياة أفضل وأجمل -ب 

  . لف الثقافة ينفي دور المثقفالتجدد باستمرار، ألن تخ -جـ

تميز الثقافة األصيلة بأنها ال متعالية، لتمكّن النـاس مـن اسـتيعابها     -د 
  .وفهمها

، بالنظر إلى المثقفين من خالل األصل االجتماعي "أنطونيو غرامشي"تفرد 

: للثقافة، وقسم المثقفين في ضوء التركيب الطبقي للمجتمع إلـى نمطـين همـا   

يتميز األول بأنه ال يخرج عن أن يكـون  . يدي، والمثقف العضويالمثقف التقل

فإما أن يكون مثقفاً لطبقة قد هزمت وتفككت، وإما أن : مندرجاً في أحد احتمالين

يكون مثقفاً يدعي االستمرارية التاريخية لضرب من الثقافة يعده المثقف التقليدي 

أقرب إلىأن  -آه غرامشيكما ر-إن المثقف التقليدي . ) 3(فوق كل الصراعات

يكون مثقفاً حيادياً، فهو غير ملتزم بشيء، ويدعي أنه خارج المجتمع وطبقاته، 

ويرفض أن يعيش في إطار التصور الشامل ألي من الطبقات التي يتكون منهـا  

  . المجتمع

أما المثقف العضوي فهو الذي يخلص لطبقته، ويجعل فكره متماشياً مـع  

لذا يجب أن يكون منسجماً مـع ذاتـه، بعيـداً عـن     . ) 4(حاجاتها، ومتطلباتها

التناقضات، وممتلكاً التصور الموحد عن العالم، وإال تحول إلى شخصية مركبة 

بشكل عجيب وشاذ، تجمع بين عناصر إنسان الكهوف ومبادئ العلوم المتقدمـة  

  .) 5(والحديثة

عربـي علـى   ومهما يكن األمر فإننا ال نستطيع أن نقصر مفهوم المثقف ال

                                                          
  .173، ص 347المثقف المنزلة والدور، مجلة المعرفة، العدد -1992محمد، . ابن عبد الحي) 1(
ة، ) 2( الم المعرف ي، ع ر العرب دیث الفك ق تح ى طری الم عل ر مع دد 1987انظ ى -115، الع س األعل المجل

  . 46للثقافة، الكویت، ص
ى الث) 3( ة إل ة المركزی ةانظر من الثقاف ة الوطنی ھادات، الثقاف ایا وش المة، قض ف س ة، یوس ة الوطنی ، )1(قاف

  . 371، ص 4، العدد 1991مؤسسة عیبال، قبرص 
  .380انظر المرجع نفسھ، ص ) 4(
ي:انظر فكر غرامشي، كارلوس سالیناري، تر) 5( یخ عل ین الش ارابي-تحس روت، ج-دار الف ، 1976، 1بی

  .177ص 
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حملة الشهادات العليا، لسببين أولهما أن المجتمع العربي مجتمـع تشـيع فيـه    

األمية، وثانيهما أن المثقفين المختصين ال يشكلون في المجتمع العربـي سـوى   

األقلية، في حين يزخر المجتمع العربي بنماذج من المثقفين الذين تثقفوا ذاتياً من 

يقول أحد الباحثين فـي  . يما في مجتمع الريفخالل خبرة الحياة اليومية، والس

وواقع األمر أن المثقف ليس بالضرورة خريج التعلـيم  :"تعريف المثقف العربي

العالي، أو الذي حصل على قسط كاف من التعلـيم، كمـا أنـه لـيس الفنـي      

المتخصص، فقد تكون هذه المحددات صالحة للتطبيق فـي مجتمعـات غيـر    

الي نحن في حاجة إلى تصنيفات أخرى في ضوء رؤية مجتمعاتنا العربية، وبالت

 -واقعنا العربي وظروفه الخاصة، إذ تشير الخبرة التاريخية بمجتمعاتنا العربية

إلى وجود نمط آخـر   -إلى جانب األنماط والشرائح المثقفة والمتخصصة الفنية

  .) 1("نشير إليه بنمط المثقف بالخبرة

تزام بقضايا المجتمع واألمـة العربيـة،   أما وظيفة المثقف العربي فهي االل

وفيمـا يخـص   . بحيث ال يكون مثقفاً إذا ابتعد عن هموم مجتمعه وقضايا أمته

التعليم المـنظم، أو  /المستوى الثقافي يجب أن تتوافر في المثقف العربي القاعدة

  .) 2(، التعليم الذاتي/االستثناء

الحديث ترجع إلـى   أجمع الباحثون على أن بدايات ظهور المثقف العربي

، وذلـك لمـا أحدثتـه الثقافـة     ) 3(الفترة التي حدث فيها اتصال الشرق بالغرب

األوروبية من تأثير عميق في بنية المجتمع العربي الذي ظهرت فيه أفكار جديدة 

  .لم تكن موجودة من قبل

:".... مؤكداً دور أوروبة في ظهور المثقف العربي" ألبرت حوراني"يقول 

رساليات وحماية فرنسة، نشأت شبكة من المدارس الكاثوليكية في كل وبفضل اإل

مكان تقطنه طوائف كاثوليكية، أو قابلة ألن تصبح كاثوليكية، وبنوع خاص في 

وفي قلب الكنيسة الكاثوليكية في روما تأسس عدد مـن المعاهـد   . لبنان وحلب

ـ  اروني والمعهـد  لتنشئة إكليروس كاثوليكي مثقف ومستقيم العقيدة، كالمعهد الم

                                                          
، وانظر أیضاً ماكتبھ محمد كامل الخطیب 23م اإلیدیولوجي، مرجع سابق، ص المثقف العربي واإللتزا) 1(

ع"في مقدمة كتابھ  ة والواق داً ": "الروای ة، وبعی دید العمومی ایزال ش ف م طالح المثق روف أن اص مع
م،  ب والمعل ف والكات دس والموظ عن التحدید في مجتمعات البلدان النامیة، فھو یشمل الطبیب والمھن

ب  ا كات حاب وربم مل أص ا یش ة مثلم ات التقدمی حاب االتجاھ مل أص ھ یش ة، إن ي القری ائل ف الرس
ین  تعلم وب ین الم ز ب ات التمیی ذه المجتمع بة لھ االتجاھات الرجعیة، ویبدو أنھ مایزال من المبكر بالنس

  .5ص".المثقف
  .37انظر تأثیرات األوضاع المجتمعیة  على دور المثقف العربي، مرجع سابق، ص ) 2(
رابي)3( ام ش رب، ھش رب والغ ون الع ر المثقف روت، -انظ ار، بی اً 16، ص 1971دار النھ ر أیض ، وانظ

  . 43المثقفون والتقدم االجتماعي ص 
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  . اليوناني، ومعهد جمعية نشر اإليمان

وقد برز من الطوائف المسيحية التي أنشأتها، أو عززتها اإلرساليات فريق 

من المثقفين وعوا عوالم أوروبة الجديدة، بل اعتبروا أنفسهم بمعنى من المعاني 

  .) 1("جزءاً منها

وروبية واحدة، فقـد أفـرز   لم تكن استجابة مثقفي اليقظة العربية للثقافة األ

اتصال الشرق بالغرب ثالث فئات من المثقفين، وقفت من الثقافـة األوروبيـة   

  : مواقف متباينة، وهذه الفئات هي

الذين رفضوا الحضـارة الغربيـة، وتمسـكوا    المثقفون المحافظون  -آ  
  . بالقديم فكراً وأسلوباً

ربية دون شـروط وال  الذين قبلوا الحضارة الغالمثقفون العلمانيون  -ب 
  .قيود

الذين حاولوا الجمع بين القـديم المـوروث،   المثقفون اإلصالحيون  -ج 
  . والحديث الوافد

ينتمي أصحاب الموقف الرافض للحضارة الغربية إلى طبقة العلماء التـي  

هيمنت على الثقافة العربية فترة طويلة من الزمن، امتدت من االحتالل العثماني 

حتى مشارف القرن العشرين، وتلقت هذه الفئة ثقافـة تقليديـة   للوطن العربي و

أن يطلع " العاِلم"دينية كالتي انتشرت في الكتاتيب، وحلقات المساجد، فكان على 

على أمور الدين من قرآن كريم وحديث شريف وشروح وتفاسير، باإلضافة إلى 

  .قواعد اللغة العربية

فاضطلعوا بمعظـم الواجبـات    وكان للعلماء دور بارز في القرى والمدن،

الهامة، كالقضاء، والتوجه الديني والسياسي، وتعليم الصغار، وعقـد الـزواج   

والصالة على الموتى، وكانوا ذوي مكانة رفيعة عند السلطان، لما لهم من تأثير 

  .) 2(كبير في الناس

وقد آمن العلماء بإمكانية بعث الحضارة العربية اإلسـالمية مـن جديـد،    

وأصحابه الراشدين، لذا كان من ) ص(رة التي كانت عليها أيام الرسول وبالصو

                                                          
دار -كریم عزقول:، تر3، ط1939-1798الفكر العربي في عصر النھضة، -1977حوراني، ألبرت،   ) 1(

روت، ص  ار، بی اً ص 77النھ ر أیض اً 89، وانظ ر أیض ع -، وانظ رب مرج رب والغ ون الع المثقف
  .65-64سابق ص 

ى ) 2( ودة إل ى الع رب"لمزید من االطالع على طبقة العلماء ترج رب والغ ون الع ابق ص " المثقف ع س مرج
25-27.  
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  .الصعب عليهم تقبل الحضارة الغربية، واعتبروها ضرباً من الكفر واإللحاد

أما المثقفون العلمانيون الذين قبلوا الحضارة الغربية فجلّهم من المسـيحيين  

التخلي عن العادات والقيم الذين لم يجدوا غضاضة في التمسك بالثقافة الغربية، و

التي آمن بها المجتمع المحيط بهم، وذلك لما عانوه في ظل االحتالل العثمـاني  

للوطن العربي من غربة عن المجتمع اإلسالمي، لمجرد كونهم مسيحيين؛ وهكذا 

لم تكن أوروبة غريبة عن المثقفين المسيحيين، كما كانت بالنسبة إلى المثقفـين  

يشعر المثقف المسيحي عندما اتصل بالغرب بأنه غير منسـجم  المسلمين، لذا لم 

  .) 1(مع نفسه، أو بحاجة إلى تبرير عمله أمام معاصريه أو أجداده

وأما المثقفون اإلصالحيون فقد حاولوا التوفيق بين الفئتين السابقتين، بـين  

الرفض المطلق، والقبول المطلق، فهم أدركوا أن الغرب مصدر تهديد للشـرق  

سالم، ولكنهم توصلوا إلى أن الحل ال يكون بإغالق األبواب أمام الغـرب،  ولإل

وال بفتحها على مصاريعها، وأن حمايـة المجتمـع اإلسـالمي ال تتحقـق إال     

لقد نظر المثقفون اإلصالحيون إلى الغرب . ) 2(باالستجابة للغرب بطريقة إيجابية

روحانيـة، ورأوا   على أنه حضارة مادية فقط، وإلى الشرق على أنه حضـارة 

ضرورة المزاوجة بين العناصر المادية الغربية، وروحانية الشرق، ودعوا إلى 

  .) 3(أخذ العلوم البرانية ونبذ العلوم الجوانية

ومهما يكن األمر فإن التصال المثقفين العرب بالغرب نتائج سلبية، وأخرى 

ا إلى شعور المثقـف  ويمكن رد النتائج السلبية على الرغم من كثرته ) 4(إيجابية

غير الغربي باالغتراب االجتماعي والثقافي، واالنفصال عن قضايا المجتمـع،   

. ومعاناته من دراما روحية قاسية لشعوره بأنه موزع بين ثقافتين في وقت واحد

وأما النتائج اإليجابية فقد تجلت في إثراء الرصيد الثقافي العربي، وبروز فئـة  

لقد تمكن العرب من االتصال بـالغرب  . لدفع إلى التغييرالمثقفين المحدثين، وبا

في منتصف القرن التاسع عشر، فتأثروا كثيراً برخاء الغرب وتقدمه، وأقـاموا  

مقارنة بين مظاهر القوة والرخاء في الغرب، وبين مظاهر الضـعف والفقـر   

 والتخلف التي يعانيها المجتمع العربي في ظل االحتالل العثماني، وخلصوا مـن 

                                                          
ر) 1( ة: "انظ ر النھض ي عص ي ف ر العرب ابق ص "الفك ع س اً 122-121، مرج رب : "، وأیض ون الع المثقف

  ؟.31-28، مرجع سابق ص "والغرب
  .37المثقفون العرب والغرب مرجع سابق ص : انظر) 2(
ة ) 3( ھ ورفاع ي تاریخ ي ف ة الجبرت وم الجوانی ذ العل رب ونب ن الغ ة م وم البرانی ذ العل ى أخ ا إل ن دع أول م

ب: ، انظر"تخلیص اإلبریز في تلخیص باریز"الطھطاوي في كتابھ  ل، . الخطی د كام -، 1976محم
  .30-26افة، دمشق، ص وزارة الثق-المغامرة المعقدة

الة"ھذه النتائج أجملھا محمد أحمد إسماعیل علي في مقالھ ) 4( ب واألص ة "المثقف العربي بین التغری ، مجل
  .16-6، ص 1988عام 40الوحدة، العدد 
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  .هذه المقارنة إلى ضرورة إحداث التغيير في المجتمع وعلى األصعدة كافة

ولكن الصورة المشرقة التي بدا عليها الغرب من خالل الـدور اإليجـابي   

الذي لعبته حضارته، ومساهمته في القضاء على الدولة العثمانية، تقابلها صورة 

ولى التي كشفت النقاب أخرى بدأت معالمها تتوضح مع نهاية الحرب العالمية األ

. عن الوجه االستعماري للغرب، وعن أطماعه التوسعية، وحضارته الال إنسانية

لقد سعى الغرب إلى تفكيك أوصال الرجل المريض، واإلجهاز عليه، ولكنه لـم  

يفعل ذلك إال ليحل محلّه، فاقتسم الوطن العربي، ومنع العرب من قطف ثمـار  

الطائفية والعشائرية وتصدى لحركات التحـرر  ثورتهم على العثمانيين، وشجع 

  . الوطني

لقد أثر هذا الوضع الجديد في مواقع المثقفين ومواقفهم، فبنتيجة المعطيات 

الجديدة حدث تغير في ترتيب المثقفين العرب من حيث األهمية، وانتقل مركـز  

  .) 1(االهتمام من المجاالت الدينية والفكرية إلى المجال السياسي

فرز الوضع الجديد فئتين من المثقفين العرب، األولى رفضت الغـرب  لقد أ

على الصعيد السياسي وتقبلته على الصعيد الحضاري، وأما الثانية فقد رأت أن 

وقد ساهم . رفض الغرب أصبح واجباً على الصعيدين السياسي والحضاري معاً

تعمار واإلمبرياليـة  أولهما أن التأثير النفسي لالس: في ظهور الفئة الثانية أمران

على المثقفين العرب، والسيما الجيل الجديد كان هائالً، مما أدى إلـى شـعور   

هؤالء الشباب بالنقص والكبت والعدمية واليأس، وبالتـالي التمـرد، ورفـض    

وأما ثانيهما فيرجع إلى ظهور نظـام  . ) 2(الغرب االستعماري سياسياً وحضارياً

اري، إنه النظام االشتراكي الـذي توجـه إليـه    جديد ال هو رأسمالي وال استعم

المثقفون العرب بعد أن دخل هذا النظام معترك الحياة في الثالثينيـات، كقـوة   

  .جديدة، تتبنّى كل ماهو تقدمي وإنساني في الحضارة البشرية

وعلى الرغم من أن المثقفين العرب لم يكونوا القـوة األولـى المقاومـة    

نستطيع أن ننكر الدور الهام واألساسي للمثقفين في قيادة ، فإننا ال ) 3(لالستعمار

  : ) 4(حركات االستقالل، وقد مر المثقفون قبل االستقالل بثالث مراحل هي

  .مرحلة هضم ثقافة المستعمر المحتل -1

                                                          
  . 13المثقف العربي بین التغریب واألصالة، ص : انظر) 1(
  .137المثقفون العرب والغرب، مرجع سابق ص : انظر) 2(
  .43المثقفون والتقدم االجتماعي مرجع سابق ص : انظر) 3(
ر: انظر) 4( انون، ت ز ف ذبو األرض، فران دروبي، ط: مع امي ال ي وس ال األتاس روت 2جم ة، بی ، دار الطلیع

  .210-209، ص 1966
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  .مرحلة االقتراب من الشعب -2

  .مرحلة تنظيم الشعب، وحثّه على النضال -3

بدو متوحدة ومتماسكة في مرحلة النضال من أجل ت) األنتلجنسيا(وإذا كانت 

االستقالل، فإنها تبدأ باالنقسام، وتتوضح الحدود في داخلها بعد االستقالل، وقيام 

حصـد الثمـار   : ويمكن أن نتبين قسمين من المثقفين، األول. ) 1(الدولة الوطنية

كانـت  األساسية لالستقالل، بوصوله إلى األماكن اإلدارية والحكوميـة التـي   

أصيب بخيبة األمل، وتحول إلى قـوة معارضـة للنظـام    : لالستعمار، والثاني

) 2(الوطنية بعد االستقالل هي) لألنتلجنسيا(ويمكن أن نجد ثالث فصائل . الجديد

:  

، ومـع البورجوازيـة   فصيل يلتحم مع القـوى الحاكمـة الجديـدة    -1

  .البيروقراطية

لمدافعة عـن مصـالح الشـرائح    ، االديمقراطية) األنتلجنسيا(فصيل  -2

  . الوسطى

  .، األقرب إلى جماهير الفالحين والعمالالثورية) األنتلجنسيا(فصيل  -3

وكان للمثقفين العرب دور بارز وأساسي على صعيد األحـداث السياسـية   

المصرية عـام  -التي عصفت بالمجتمع العربي بعد االستقالل، كالوحدة السورية

التي كانت تجربة عميقة الجذور في نفوس المثقفين،  ، والقضية الفلسطينية1958

عاشوها بكل تفاصيلها، وكذلك نكسة حزيران، وما تركته في نفوس المثقفين من 

أسى ومرارة، في حين وجد المثقفون في حرب تشرين متنفساً لهم، بعد سلسـلة  

  . من الهزائم المبكرة

  

  
  

                                                          
ر: انظر ) 1( یمنكو، ت یویة، مكس ة، : نشأة األنتلجنسیا اآلفرو آس ة المعرف ف، مجل وكت یوس دد ، ال1983ش ع
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  المثقف -آ 
  .والصدام الحضاري بین الشرق والغرب

تصدت الرواية العربية منذ نشوئها لمسألة الصدام الحضاري بين الشـرق  

وقد تبدى اللقاء بين الشرق والغرب فـي الروايـة بشـكل أكثـر     . ) 1(والغرب

اً من باقي األجناس األدبية األخرى، لقدرة الرواية على عكس العمليـة  وضوح

  .) 2(االجتماعية، وتمثلها في حركة نموها وتطورها، وتعقيداتها

وثمة سببان أديا إلى اقتران بواكير الرواية العربية بالصدام الحضاري بين 

م قانون الشرق والغرب، أولهما أن الجنس الروائي جنس وافد من الغرب، وبحك

التقليد الذي يحكم البدايات األولى لكل فن، كان من الطبيعي أن يظهر الغـرب  

كأحد المكونات األساسية في الرواية العربية، فظهرت روايات عربية لها صبغة 

، لشكيب الجابري، التـي  "نهم " غربية، من حيث المكان واألشخاص، كرواية 

  .) 3(ة العربيةوصفَتْ بأنها رواية غربية كُتبت باللغ

وأما ثانيهما فيرجع إلى أن الروائيين األوائل كانوا طالبـاً فـي جامعـات    

الغرب، وعندما عادوا إلى بلدانهم، وأرادوا ممارسة كتابة الرواية وجـدوا فـي   

اللذين " توفيق الحكيم"و" الجابري"إن . الفترة التي قضوها في الغرب تجربة ثرة

صدت العالقة بين الشرق والغرب، درسـا فـي   يعتبران رائدين للرواية التي ر

  . الغرب، األول درس في ألمانيا، والثاني في فرنسا

وقد ظلت الرواية العربية التي تصدت للعالقة بين الشرق والغرب تـدور  

، التي تعتبر أول رواية عربية رصدت تلك "عصفور من الشرق"في فلك رواية 

  . العالقة

                                                          
م ) 1( ر، ث ع عش رن التاس ف الق ذ منتص ة من ة العربی ي الثقاف رب ف رق والغ ین الش ظھر الصدام الحضاري ب

یص "مرحلة الرحلة، ویمثلھا كتاب : انتقل إلى الروایة بعد أن مّر بمرحلتین ي تلخ ز ف یص اإلبری تخل
اریز اوي"، ب اب " للطھط ا كت ة ویمثلھ یرة الذاتی ة الس ام"ومرحل امرة " األی ر المغ ین، انظ ھ حس لط

  .12المعقدة مرجع سابق ص 
  .12-11المرجع نفسھ ص ) 2(
  .13، ص 1983روایات تحت المجھر، حسام الخطیب، اتحاد الكتاب العرب، دمشق، : انظر) 3(
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حاولت " عصفور من الشرق"تي جاءت بعد وعلى الرغم من أن الروايات ال

أن تعمق مسألة الصدام بين الشرق والغرب، فإنها لم تستطع أن تتحـرر مـن   

اإلطار العام الذي رسمته تلك الرواية، وهو إطار الطالب الـذي يـذهب إلـى    

  .) 1(الغرب للدراسة ويتعرف هناك إلى فتاة أوروبية أو أكثر

لرواية العربية التي تصدت للعالقة بين ويرجع شيوع هذا اإلطار العام في ا

أولهما أن الروائيين كانوا يعبرون في رواياتهم عن : الشرق والغرب إلى أمرين

وثانيهمـا أن  . تجاربهم الذاتية التي عاشوها في بالد الغرب عندما كانوا طالبـاً 

تجربة العالقة الحضارية بين الشرق والغرب كانت آنذاك في طور التأسـيس،  

شعب بعد لتأخذ أبعاداً أخرى، عبرت فنياً عنها الروايات الالحقة، والسيما ولم تت

، فقبل العام المذكور كان الروائي العربـي  1967الروايات التي طبعت بعد عام 

متمحوراً حول الذات الفردية والقومية، فمن توفيق الحكيم إلى يحيى حقي إلـى  "

اآلخر من خالل ذاته، فيراه جنساً، بدا الكاتب ينظر إلى ... عباس محمود العقاد

إلحاداً، خيراً مطلقاً أو شراً مطلقاً، على نحو ما بدا عليه الفكر الغربـي خـالل   

فترته المعروفة بالمركزية األوروبية، متمحوراً حول الذات، ال ينظر إلى اآلخر 

. إال عبر موشورها، األمر الذي عنى أن ال يبصر في اآلخر إال صـورة ذاتـه  

لي فإن تشخيص الفكر الغربي في هذه الفتـرة للفكـر البـدائي البربـري     وبالتا

لكن الفكر الغربي لم يلبـث أن  . الوحشي في اآلخر لم يكن غير تشخيص لذاته

بمنظاره هو، فظهر شتراوس وأقرانه . شهد نقلة أخرى، تحاول أن تنظر لآلخر

يها إلى هذا الحد أو من اإلناسيين الذين فتحوا آفاقاً جديدة للفكر الغربي، يخرج ف

  .) 2("ذاك من الشرنقة، ومن اإلطالقية المالزمة لهذا التشرنق

أما جديد الرواية العربية في معالجة مسألة الصراع الحضاري فـيمكن أن  

نعثر عليه بعد نكسة حزيران، وخالل السبعينات، والشطر األول من الثمانينات، 

  .) 3(ة العربية قبل هذا التاريخدون أن يعني ذلك انتفاء ما حكم مسار الرواي

لقد تميزت الرواية التي عالجت موضوع اللقاء بين الشرق والغرب بـأن  

بطلها مثقف، وذلك ألن الصدام الحضاري ال يمكـن أن يخـوض غمـاره إال    

مثقف، يفكر ويحب االطالع، ويستوعب مايجري حوله، باإلضافة إلى التمـاهي  

" جـورج طرابيشـي  "ت التي وصفها الناقد بين البطل والكاتب في معظم الروايا
                                                          

  . 19، ص 1974بیروت، . ف.ت.مركز األبحاث، متجربة البحث عن أفق، إلیاس خوري، :  انظر) 1(
  . 6دار الحوار، الالذقیة، ص -، وعي الذات والعالم1985: سلیمان، نبیل) 2(
الم"یذكر نبیل سلیمان في كتابھ ) 3( ذات والع ن "وعي ال اوي م ة الطھط ھ رفاع ذي أسس ة ال ط الرحل ، أن نم

وم علیھ مساھمات كمال قلش ومحمد عید ، سوف تق"تخلیص اإلبریز في تلخیص باریز"خالل كتابھ 
  .7انظر ص . وأفنان القاسم وحمیدة نعنع
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  .) 1(بأنها أقرب إلى السيرة الذاتية واالعترافات

البطل فإما أن يكون طالباً  يمم شطر الغـرب للدراسـة فـي    / أما المثقف

جامعاته، وإما أن يكون مثقفاً تجاوز مرحلة الدراسـة، وذهـب إلـى الغـرب     

  .للسياحة، أوهرباً من القمع واالضطهاد في وطنه

صدرت في سورية خالل الفترة التي حددناها للبحث، بعض الروايات التي 

عالجت موضوع اللقاء بين الشرق والغرب، وقد اخترنا من هذه الرواية روايـة  

وقـد  . لحنا مينة ) 3("الربيع والخريف"ورواية . لكوليت خوري ) 2("ومر صيف"

  : ارين التاليينجرى اختيار النصين الروائيين السابقين بمقتضى االعتب

تختلف الروايتان السابقتان من حيث طبيعة الغرب في كـل منهمـا،    -1
الربيـع  "صوب الغرب الرأسمالي، أمـا  " ومر صيف"فاتجهت رواية 

فاختارت الغرب االشتراكي الذي ظهر في الرواية العربية " والخريف
، وبعد أن مضت عقود على تواشج العالقـات  1967ابتداء من عام 

  .ربية بالغرب االشتراكيالع

تلخص الروايتان ماجاء في الروايات األخـرى، ويمكـن أن تكونـا     -2
نموذجاً للرواية السورية التي عالجت الصدام الحضاري بين الشـرق  

  . والغرب

  :والغرب الرأسمالي" ومرَّ صیف"روایة -1
إلى مركز اآلخر، وهو هنا الغرب الرأسمالي، " ومر صيف"توجهت رواية 

وتحديداً مدينة لندن، حيث تدور أحداث الرواية بين مجموعة من الشخصـيات  

" سـهير "و" يوسف األسواني"المثقفة، الشرقية  والغربية، وابرز هذه الشخصيات 

  ". إيتالو"و" جين"و

وتسهيالً للكشف عن مواقف الشخصيات المثقفة الشرقية والغربيـة، مـن   

صيات المثقفة وإيـديولوجيا الكاتبـة،   الشرق والغرب، ولتحديد إيديولوجيا الشخ

  : والعالقة بينها سنعتمد التقسيمات التالية

                                                          
  .12، ص 1982، دار الطلیعة، بیروت، 3شرق وغرب، جورج طرابیشي، ط: انظر  ) 1(
  .، دار طالس، دمشق2ومّر صیف، ط-1985كولیت، . خوري) 2(
  . تدار اآلداب، بیرو-1الربیع والخریف، ط-1984حنا، .مینة) 3(
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  : المثقف الشرقي-1

  : یوسف األسواني-آ 
دكتور في االقتصاد، ويعمل مديراً للمصرف التجـاري  "  يوسف األسواني"

في القاهرة، وقد اضطر للذهاب إلى لندن إلجراء عملية جراحية في الكبد، بعـد  

عن " يوسف األسواني"ويختلف . ل له أخو زوجته سبل اإلقامة في المشفىأن سه

سواه من الشخصيات المثقفة التي تذهب إلى الغرب بأنه ليس فتى يافعاً، فهو في 

الخامسة واألربعين من عمره، مما يدل على أنه عاش فترة طويلة في الشـرق  

" يوسف"ياة، وبذلك يكون قبل قدومه إلى لندن، باإلضافة إلى غنى تجاربه في الح

استثناء بالقياس إلى قلة خبرة الشخصيات األخرى التي يمكن أن نجـدها فـي   

  .) 1(بعض الروايات

في الشرق، فقد اكتفت " يوسف"وعلى الرغم من  الفترة المديدة التي عاشها 

الرواية بتقديم نبذة عنها، مركزة االهتمام على عالقتها بالمرأة، ومبرزة محاولة 

للخروج من إسار عادات الشرق، وتقاليده، ونمط الحياة فيه، والسـيما  " فيوس"

ال يتورع عن إقامة عالقات عاطفية وجنسية مـع  " يوسف"إن . الحياة الزوجية

  ".مديحة"أكثر من فتاة، على الرغم من أنه متزوج ويحب زوجته 

  في الشرق، ولكن األمر لن" يوسف"إن المرأة هي الحامل األساسي لتجربة 

كل التوقعـات  " يوسف"يستمر في لندن على ماكان عليه في الوطن، فقد خالف 

التي ذهبت إلى أنه سيكون زير نساء في لندن، وبدا غير مبـال تجـاه المـرأة    

وهي الفتاة التي كلفت بمراقبة يوسف فـي المشـفى،   " جين"لقد حاولت . الغربية

كثر من مرة وأظهرت له واإلشراف على حاله الصحية، أن تلفت انتباهه إليها أ

  .كان في كل مرة يظهر عدم اكتراثه بها" يوسف"اهتمامها به، ولكن 

الغرب طوداً شامخاً، ال تقتلعه الريـاح  /في حضرة اآلخر" يوسف"لقد بدا 

فمـا  . مهما بلغت شدتها وال تؤثّر فيه حضارة الغرب على الرغم من إغراءاتها

؟ ولماذا آثر أن يظهر في الغرب "يوسف"سبب هذا االنقالب المفاجئ في سلوك 

  على غير صورته الحقيقية؟

يتيح الجواب على السؤالين السابقين إمكانية الكشف عن الوعي الحضاري 

أولهمـا أن  : ، وموقفه منها إلى أمرين"جين"الذي تشير عالقته بـ " يوسف"لدى 

م وبالتالي على الغرب من خالل قـيم الشـرق، وقـد   " حكم على جين" يوسف"

                                                          
  . نذكر ھنا على سبیل المثال ال الحصر شخصیة محسن بطل روایة توفیق الحكیم عصفور من الشرق) 1(
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لـم  " يوسـف "إن . صورة عن الغرب من خالل صورة الشرق ومفاهيمه وقيمه

يسع إلى اكتشاف الغرب من حيث هو غرب، بل أسقط عليه قيم الشرق، فبـدا  

الغرب من خالل شرقيته، " يوسف"لقد واجه . وقد تسربل بثياب شرقية) الغرب(

رجل علـى  وتحديداً من خالل وضعه كذكر في مجتمع شرقي يعلي من قيمة ال

" جـين "حساب انحطاط المرأة، وكان لموقفه من المرأة أثر كبير في موقفه من 

التي بدت بعد أن ُألبست ثياباً شرقية، ككل النساء، تسعى وراء الرجل، وتطلـب  

يفكر في أن المـرأة هـي   ) جين(كان يوسف وهو يصغي إلى ثرثرتها "رضاه، 

لوق الذي يحب العواطف، ويفهم دائماً المرأة في أي زمان ومكان، هي ذلك المخ

الجنس من خالل العواطف، ويظل رغم التطور والتقدم والمساواة، رغم الـدنيا  

  .) 1("يبحث عن العواطف

أسس حكمه على الغرب على ما قر فـي ذهنـه   " يوسف"وأما ثانيهما فإن 

ووعيه من أن حضارة الشرق روحانية،وأن حضارة الغـرب ماديـة، وأنهمـا    

تقيا، وال تلتقيان إال لتفترقا إن الغرب كما رآه يوسف قـد تلـوث   اليمكن أن تل

بالمادة، بالصناعة، في حين بقي الشرق يشع بالروح ألنه لـم يـدخل عصـر    

  المادة، وراح يكيـل لـه الهجـاء المـر،    /الغرب" يوسف"الصناعة، لذا رفض 

  متبرماً من طبيعته الملوثة، ومتمسكاً في الوقت نفسه بالشـرق الـذي رفـض    

  .)2(قيمه من قبل

تعويضاً له عـن حاضـر   " يوسف"لقد كانت روحانية الشرق بالنسبة إلى 

  .الشرق القاتم من جهة، وسالحاً يشهره في وجه الغرب من جهة ثانية

بروحانية الشرق ودفاعه عن هذه الروحانية، وشـجبه  " يوسف"إن تمسك 

  . لمادية الغرب يعني بقاء الشرق خارج دائرة التصنيع والتقدم

  : سھیر-ب 
قد غلبت عليهـا سـمة التقليـد، واجتـرار     " ومر صيف"إذا كانت رواية 

، ) 3("نبيل سليمان"التجارب الروائية السابقة، والنسج على منوالها كما يقول الناقد 

فإن جديد هذه الرواية في معالجتها لموضوع الصدام الحضاري يكمن في زجها 

  .ين الشرق والغربللمرأة الشرقية في تجربة اللقاء ب

                                                          
  .128ومّر صیف، ص ) 1(
  .237ومّر صیف، ص: انظر  ) 2(
  .267-260، ص 1982، وزارة الثقافة، دمشق 1977-1967كتابھ الروایة السوریة : انظر) 3(
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العنصر النسائي الشرقي في الرواية، وهي فتاة مثقفة، تعمـل  " سهير"تمثل 

في الصحافة، وذكرياتها في الشرق ذكريات مريرة، فقد طُلقت من زوجها بعـد  

وأقامت بعد طالقهـا عالقـة   . زواج لم يدم طويالً، بسبب فقدان التوازن بينهما

وعندما سـافر  . يما بعد إلى عالقة حب، تحولت ف"يوسف األسواني"صداقة مع 

إلى لندن إلجراء العملية الجراحية تبعته بحجة القيام بمهمـة صـحفية   " يوسف"

  . لصالح المجلة

، فهـي تـرفض   "يوسف"من الشرق موقف صديقها  " سهير"يشبه موقف 

عادات الشرق وتقاليده وتحاول تجاوزها، دون أن يعنـي ذلـك اللجـوء إلـى     

  .نها حضارة مادية فقد اإلنسان فيها روحهالحضارة الغربية أل

قد رفضا حضارة الشرق، وحـاوال تجـاوز   "  سهير"و" يوسف"وإذا كان 

المجتمع الشرقي، فإن احتكاكهما بالغرب لم يقدم لهما أي جديد سوى العودة إلى 

  . الشرق، والتمسك بأخالقه وعاداته وقيمه من جديد

على الرغم من  - لتلك الفئات التي هما التجسيد الفكري " سهير"و" يوسف"إن 

ال تملك الجرأة الكافية من أجل القيام بتحديث المجتمـع،  - إدراكها تخلف مجتمعها

وتفضل التراجع إلى الوراء إذا وجدت نفسها أمام مهمة صعبة ال تستطيع القيـام  

  . بها

  : المثقف الغربي) 2

  : جین-آ 
ـ " جين" يوسـف  "ة باإلشـراف علـى   هي الفتاة اللندنية التي كلفتها الكاتب

في المشفى، وهي فتاة متحررة، ال ترى ضيراً في الخروج مع أحـد  " األسواني

علـى   -"  يوسـف "الشبان، ثم قضاء بقية الليلة في فراشه، ولكنها عندما رأت 

شعرت بأنه ال يشبه أحداً من الرجـال   -الرغم من منظره القبيح، وسنه المتقدمة

به، وراحت تعمل على إرضـائه، كأنهـا امـرأة    الذين عرفتهم، فاندفعت في ح

  . شرقية تقوم على خدمة زوجها المريض

، شأنها )الراوي(المثقفة الغربية من خالل المثقف الشرقي " جين"لقد قُدمت 

في " أليزا"لتوفيق الحكيم، و" عصفور من الشرق"في رواية " إيفان"في ذلك شأن 

أكثر رومانسية من األبطـال  ) نجي(لشكيب الجابري، فبدت " قوس قزح"رواية 

الشرقيين بعد أن سخّرتها الكاتبة لتمرر عبر قناتها ما تؤمن به من حنين ماديـة  
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  ) 1(.الغرب إلى روحانية الشرق

عن ضيقها بمادية الغرب، وراحت تتطلع إلى روحانيـة  " جين"لقد أعربت 

الجـنس،  ، واعترافها بسأمها من "يوسف األسواني"الشرق، من خالل تعلقها بـ 

يريدون فقط أن يضاجعوا المرأة، "وحب الجسد، وانتقادها الشبان الغربيين الذين 

  .) 2("دون تذوق... دون تفهم...دون عاطفة

تمثل من جهة أخرى النظرة التي يروج لها االستعمار، والتي ال " جين"إن  

  . يريد أن ترى في الشرق إال أوهامها عن روحانية الشرق وصفائه

  : لوإیتا-ب 
شاب إيطالي، جاء إلى لندن، مركز أحداث الرواية ليقضـي فيهـا   " إيتالو"

ينشد الروح ليتخلص من سأمه وضـجره مـن   " جين"عطلته السنوية، وهو كـ

، الفتاة الشرقية، عنـدما يراهـا فـي    "سهير"مادية الغرب، لذا نراه يعجب بـ 

عض الوقـت فـي   ، ويمضي معها ب"سهير"بالتعرف إلى " إيتالو"وينجح . الفندق

سعادة تامة، وفي غمرة سعادته يعترف لسهير بحبه لها، وبأنها أنقذته من سأمه 

أن " سـهير "، ثم يطلب مـن  ) 3(وضجره،  وحولته إلى إنسان جديد يحب الحياة

  . تصحبه إلى بالده، ولكن األخيرة ترفض طلبه مفضلة العودة إلى شرقها

مثقفة الشرقية والغربية أن وهكذا يتضح لنا من خالل مواقف الشخصيات ال

هجاء الغرب لم يقتصر على الشخصيات المثقفة الشرقية وحسب، بل تعداها إلى 

الشخصيات المثقفة الغربية نفسها التي ألبستها الكاتبـة ثيابـاً شـرقية، لتحقـق     

ماتصبو إليه من نقد الحضارة الغربية، من الداخل والخارج، مقتفية بذلك آثـار  

الروسـي  " إيفـان "، حيث قـام  "عصفور من الشرق"روايته  في" توفيق الحكيم"

شـيأت اإلنسـان،    -بحسـب رأيـه  -بتوجيه نقد الذع للحضارة الغربية التي 

  .) 4(وانتزعت منه الروح

  :الراویة) 3
الـوطن، الـذي ال   / تقدم الراوية، وهي كاتبة صورة قاتمة لحاضر الشرق

ال تدفع . ) 5(شغول بالدفاع عن بقائهيجد فيه اإلنسان وقتاً للعطاء واإلبداع، ألنه م

                                                          
  .218ع سابق ص الروایة السوریة، مرج: انظر) 1(
  .128ومّر صیف، ص) 2(
  .194انظر روایة ومّر صیف، ص) 3(
  .94-89مرجع سابق، ص " في المغامرة المعقدة" عصفور من الشرق"انظر دراسة نقدیة لروایة ) 4(
  . 97وومّر صیف، ص: انظر) 5(
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هذه الصورة القاتمة للشرق الراوية إلى العمل لتغيير الواقع، بل تكون محرضاً 

لها على الهرب إلى الغرب الرأسمالي، لعلها تجد هناك الراحة، والخالص مـن  

  . هموم مئة مليون إنسان عربي

غربية الرأسمالية ولكن الراوية ال تجد ضالتها في الغرب، ألن الحضارة ال

أنجزت التقدم والتطور على حساب اإلنسان الذي تحول في ظل  -بحسب رأيها-

الحضارة الغربية الرأسمالية إلى مجرد آلة صماء ال تختلف في شيء عن اآللة 

الحديدية التي هي عماد الحضارة الغربية المادية، ولذا راحت الراويـة تهجـو   

جعلت اإلنسان يعيش في قلق المادة، وحـددت  الحضارة الغربية الرأسمالية التي 

  .) 1(قيمته بما يملك في جيبه

لم تكتف الراوية بهجاء حاضر الشرق، وحاضر الغرب الرأسمالي فقط، بل 

بحسـب  -وقفت الموقف نفسه من الحضارة الغربية االشتراكية التي لم تستطع 

  .)2(أن تجعل اإلنسان يبكي على كتف أخيه اإلنسان -زعم الراوية

ويتضح من منطوق فكر الراوية أن االشتراكية ال يمكن أن تتحقـق علـى   

وأن االشتراكية الحقيقية الوحيدة هي في أعماق تلك الحفرة المظلمـة  "األرض، 

  .) 3("التي ستضمنا جميعاً دون تفريق

إن إيمان الراوية بتلوث الغرب الرأسمالي واالشتراكي على حـد سـواء   

عي يجمع بين أبطالها الشرقيين والغـربيين، وكانـت   جعلها تحرم أي لقاء شر

وروحهما فلم تسـمح لهمـا باالحتكـاك    " سهير"و" يوسف"حريصة على شرقية 

المباشر بالحضارة الغربية، وأعادتهما إلى الشرق قبل أن يتلوثا بحضارة الغرب 

  . المادية

ضر إن الصورة القاتمة التي بدا عليها الغرب الرأسمالي واالشتراكي، وحا

الشرق، في نظر الراوية، دفعت الراوية إلى طرح إيديولوجية بديلـة، تشـجب   

الحاضر، ال لتتمسك بالمستقبل، بل بالماضي، وتحديداً بدمشق القديمة التي رأت 

                                                          
یف، ص ) 1( ّر ص ر وم ا61انظ حس دم عل ق التق رب حق ى أن الغ ر عل ل آخ ة دلی ان، ، وللراوی ب اإلنس

ن  زه ع اء، وعج زو الفض ریخ، وغ ول الم دوران ح ر، وال ى القم عود إل ى الص رب عل درة الغ وھوق
ب ریان القل ّدت ش رت فس دم تخث ن ال غیرة م ة ص ذویب نقط ة ص . ت ر الروای بعض . 59انظ ول

ة  ف روای بھ موق ف تش وریة مواق ة الس ي الروای ة ف یات المثقف یف"الشخص ّر ص ا، " وم ق معھ وتتف
تاذ  ماعیل"فاألس ة " إس ل روای ة"بط یدة الجمیل ان الس م "أحض ي العل ھ ف ب أمل ي یخی د إخالص ، لولی

وت، ص  ن الم ریة م اذ البش ن إنق زه ع ا . 79لعج اني"أم الص النعم ة " خ ي روای انون"ف اح ك " ری
ز : "فیقول في تحلیلھ للوحة فنیة اھو إال رم وداء، م ى األرض الس فح عل ي المنس وھذا األحمر الوحش

ى لعذابات اإلن ول إل رھص بالوص ي ت ة الت ة الحدیث ك المدنی ي حل ول ف اد أق سان في حلك الظالم، وأك
  .35، ص "القمر، ولكن من خالل التلویح بالمھلكة التي تغني المالیین

  .62ومّر صیف، ص: انظر) 2(
  .95المصدر نفسھ ص ) 3(
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وألول مرة منذ سنوات وجدتني أعيد التفكير فـي  :"فيها الراوية التقدم والخالص

لوكنت أكتب هذه األسطر منذ .... يمةالقد... عادات بالدي، تلك العادات القديمة

وأنها تلتهم أيـام النـاس وتضـيع    ... عشر سنوات لكتبت أن هذه العادات بالية

ومع الـزمن اكتشـفتُ أن   ... لكنني كبرت عشر سنوات". التقدم"أوقاتهم فتعيق 

وجه علمي، أسعى إليه وأتمنى لو تصل بالدي إليـه، ووجـه   : التقدم له وجهان

  .) 1(فضهآخر ال إنساني أر

  

ولم تكن الراوية بمعزل عن داء التذبذب الفكري الذي يصيب شريحة مـن  

المثقفين الشرقيين، وهم يخوضون تجربة الصدام الحضاري، فيعمي بصائرهم، 

ويخلق في داخلهم ازدواجية فكرية، ال تقل خطراً عن ازدواجية الشخصية، فإلى 

ة الغربية ثمة موقف آخـر  جانب الهجاء المر الذي صبته الراوية على الحضار

يعاكس األول ويتضاد معه، فاإلغراق في المادة الذي قاد الغرب إلى التهلكـة،  

إن هـذا  . ) 2(وحطم إنسانية اإلنسان، هو نفسه الذي يكمن فيه سر تقدم الغـرب 

الموقف يشير بوضوح إلى ما تتطلع إليه الرواية من أخذ علوم الغرب البرانية، 

وهكذا تكون الرواية قد أعادت ماذهب . اآللة، وترك اإلنسانونبذ الجوانية؛ أخذ 

  . ) 3(إليه بعض المثقفين العرب من ضرورة أخذ التقنية الغربية، ورفض األخالق

  : والغرب االشتراكي" الربیع والخریف"روایة -2
التي تجاوزت سـيطرة الغـرب    ) 4(من الروايات القليلة" الربيع والخريف"

واية العربية كطرف في ثنائية الشرق والغرب التي يتمحور الرأسمالي على الر

حولها القسط األوفر من الجهد الثقافي العربي، وذلك بطرحها الوجه اآلخر مـن  

الغرب، وهو الغرب االشتراكي الذي ظهر كنقيض للغـرب الرأسـمالي منـذ    

  .العقداألول من القرن العشرين

/ المثقف في حضرة اآلخر/نا بالكشف عن تشكّل األ" الربيع والخريف"تهتم 

                                                          
یف، ص: انظر) 1( ة 60ومّر ص ي روای ل"، وف اریخ طوی ي ت رخ ف ب" ش اني الراھ ذ لھ د"، یأخ ى " مج عل

د -عاتقھ ھدم الحضارة، ألنھا  ة والتقالی بحسب رأیھ، حضارة مزیفة وملوثة، ویدعو للعودة إلى البدائی
ول-الفطریة ي : "فیسافر إلى أفریقیة یق اس ف افیة، الن ة الص ن البدائی وع م و ن اة ھ ل للحی كل األمث الش

  . اباتیموت منتحراً في الغ" مجد"، ولكن185ص ". صحة شدیدة السوء
  .95ومّر صیف، ص: انظر  ) 2(
رب، " الجبرتي"أول من دعا إلى ھذا الرأي ) 3( ین الع ن المثقف ل م ر قلی في تاریخھ، ثم تبع الجبرتي نفر غی

  . منھم على سبیل المثال مصطفى صادق الرافعي
راھیم، و" نجمة أغسطس: "من الروایات التي تناولت الغرب االشتراكي) 4( اءال"لصنع هللا إب ھیل " بیض لس

  . ألسعد محمد علي" الضفة الثالثة"، و"إدریس
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الغرب االشتراكي، ولكنها ال تغفل، في سبيل ذلك، الشرق الذي كان ماثالً فـي  

وعي األنا عن طريق االسترجاعات التي تمت في ذهن البطل للسنوات الخمس 

التي قضاها في الصين، قبل قدومه إلى المجر، مما ساعد في الكشف عن موقف 

  .الغرب االشتراكيالمثقف من الشرق و/ البطل

تجربة المثقـف   -كمثيالتها في الرواية العربية-" الربيع والخريف"تطرح 

مستوى الوعي، ومستوى الالوعي، لذا : الشرقي في الغرب على مستويين، هما

البد من دراسة موقف الشخصية المثقفة من الشرق والغرب من خـالل هـذين   

  . المستويين

  . مستوى الوعي-1
كـرم  "بعد انفتاحها على مشهد -عات التي بدأت بها الرواية أتاحت االرتجا

المجري فرصة تقديم كرم المجاهدي فـي المجتمـع    M.Kفي مقهى " المجاهدي

الصيني الذي عاش فيه خمس سنوات قبل أن يتوجه إلى المجر، وكشف أيضـاً  

  .عن موقف المثقف الشرقي من الشرق

، ووصفه بأنه مجتمـع  ) 1(صورة بالغة السلب للمجتمع الصيني" كرم"قدم 

، وقد بنى كرم حكمه السابق على خلو المجتمع الصيني مـن المـرأة   ) 2(مغلق

إنني :"إن كرم ال يتذكر من المجتمع الصيني إالّ السلبيات والنواقص. والصداقات

خمس سنوات في الصين، ولم أعرف الشعب الصيني، لم أدخل ... مللتُ، مللتُ

في الصين لم يعرف : "ويقول  الراوي عن كرم.) 3("لحالبيتاً صينياً، هنا اختلف ا

لم تكن له صديقة هناك، وما كان قادراً أن يجلـس إلـى   . الغابة حتى في النهار

هذا ... فتاة في مقهى، أوأن يدعوها إلى نزهة، كما قال هيدجي، األشياء تختلف

البارمان صحيح ياصديقي، عندكم مثالً، بيروشكا، عندكم أم كي، ساحة األبطال، 

  .) 4("فيرانتش، روزيكا وخطيبها، المجتمع هنا مفتوح

لقد كان الناقد مراد كاسوحة على حق عندما خلص إلى أن تقـويم كـرم   

محكوماً بموقف سياسي مسبق من الخالف العقائدي بـين  "لتجربته الصينية كان 

 وفي الوقـت الـذي  . االتحاد السوفياتي والصين، الذي تفجر في مطلع الستينات

كان فيه كرم يلقي باللوم  على أولئك االنتهازيين الذين كانوا أطرافاً فـي هـذا   

                                                          
  .112انظر وعي الذات والعالم مرجع سابق ص ) 1(
  .88الربیع والخریف ص ) 2(
  .274المصدر نفسھ، ص ) 3(
  .54المصدر نفسھ، ص ) 4(
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النزاع من خبراء ومدرسين، وطلبة، فإنه لم ينج هو نفسه من موقف التحيز إلى 

طرف ضد اآلخر، مما أدى به إلى إنكار كل إيجابيات التطبيق االشتراكي فـي  

خالل منظور السياسة الخارجيـة   الصين، حيث لم يعد يرى هذا التطبيق إال من

  .) 1("السلبية للصين، وخالفها اإليديولوجي مع االتحاد السوفياتي

الوطن، وهو هنا سورية، فتكاد تكون غائبـة، وهـي   / أما صورة الشرق

خلفية بعيدة وغائمة في وعي كرم، وقوامها النفي واالضطهاد، والتخلف والحنين 

إنه فـي  :" ة ألنه مالحق من السلطة السياسيةلقد ترك كرم بلده سوري. ) 2(واأللم

رحلة لما تنته، رحلة بدأها من بلده البعيد، شرقي المتوسط، حين خرج كما آدم 

  .) 3("من الجنة، مطروداً بغير ذنب

مجتمـع غـامض، يشـيع فيـه النفـاق       -كما يراه-إن المجتمع الشرقي 

يقـول  . شكل صـحي االجتماعي، وال يستطيع اإلنسان فيه أن يمارس األشياء ب

هي ال تبيع نفسها، جرب معها فـي ليلـة سـابقة،    : "كرم عن إيرجكا المجرية

وليست بحاجة إلىمال، وحتى لوكانت كذلك فإنها تترفع، الفرق بين أن يمارس 

في أوروبا . اإلنسان الجنس ألجل الحب، وبين أن يمارسه ألجل المال كبير جداً

ق يخلطون هذا بذاك كل حب ممنـوع،  هكذا هي األشياء صحية أكثر، في الشر

كل ممارسة مرفوضة، الفنانة والعاهرة سواء، الشرق محدد في الحوض، افعل 

ماشئت في السر، إذا استطعت االستتار بقيت شريفاً، نفاق اجتماعي، المجتمـع  

  .)4("هناك منافق

الصين والوطن، تقابلها / إن الصورة البالغة السلب، التي قدمها كرم للشرق

فـالمجتمع  . ة أخرى بالغة اإليجاب للغرب االشتراكي، وهو هنا المجـر صور

في أنه مجتمع صحي، يعيش فيه -المجري يفارق المجتمع الشرقي بحسب رأيه

لقد شعر منذ أن هـبط أرض المجـر قادمـاً مـن     . الناس الحياة بحرية مطلقة

مـن   القريـب " بنتزور أوتـا "ومن بيته في شارع :"بالسعادة تغمر كيانه-الصين

ساحة األبطال سار متمهالً تحت األشجار الوارفة ينعم ببرودة الليل،  وأضـواء  

المدينة، ومتابعة المتنزهين، وهو يغض الطرف عن العشاق، في الزوايا عنـد  

جذوع األشجار، على مفارق الطرق، أو في المقاعـد التـي تتوسـط شـارع     

عانق أزواج من الفتيان، الجمهورية، وأمام األبطال التاريخيين المجريين، حيث ي
                                                          

ة ط-1991كاسوحة، مراد، ) 1( ا مین ي أدب حن دیني ف وروث ال ة والم ة اإلیدیولوجی ذاكرة، -1الرؤی دار ال
  .106حمص، ص 

  .134انظر وعي الذات والعالم، مرجع سابق ص ) 2(
  .20الربیع والخریف ص ) 3(
  .166المصدر نفسھ، ص ) 4(
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ويقبل حبيب حبيبته، أو يريح رأسها على صدره، وأنامله تداعب وتتخلل الشعر، 

  .) 1("حقاً إنها باريس الصغيرة: هنيئاً،وقال في نفسه:"وقال في نفسه

ويمكن أن نفهم من خالل مواقف كرم وأقواله التي تخص المجتمع المجري 

لوك الحر، وتمتع الفرد بالحرية الشخصية دون أن االنفتاح يعني بالنسبة إليه الس

وقد توصل إلى هذا المعيار الحضاري بالقياس إلى مـاهو موجـود فـي    . قيود

فبعد أن استقبله . مجتمعه الشرقي من تقاليد ال تولي الحرية الشخصية أي اهتمام

 عميد الكلية، وأبلغه أنه يسلك طريقاً حرجاً في عالقته ببيروشكا، وأنه ينبغي له

أن يساعدها على االنضباط والدراسة، اعتذر له عن حديث ليس له أية عالقـة  

تقاليد الحرية الشخصية، وتمنى فـي أعماقـه أن   ] كرم[أكبر "به، وبعد كل ذلك 

تترسخ هذه التقاليد في بلده الذي ال يستطيع أن يقيم عالقـة صـحية إال بـإذن    

  .) 2("كثيراً من األذىالقانون، أو بمغامرة قد تكلفه وتكلف الفتاة خاصة 

إن موقف كرم من النظام االشتراكي ال يستند إلى عنصر التحليل العلمي، 

ينبع من خالل مايقدمه هذا النظام للسـواح والكـوادر   "ورضاه عن هذا النظام 

  .) 3("الفنية واألجنبية من تسهيالت ترفيهية، وخدمات لتأمين راحتهم الشخصية

عن األحكام التي أطلقها كرم علـى النظـام    لقد كان غياب التحليل العلمي

االشتراكي غشاوة منعته من رؤية األخطاء والسلبيات، فبدا المجتمع المجـري  

وهذا يتنافى مع أبسـط المبـادئ التـي    "مجتمعاً خالياً من العيوب والنواقص، 

يفترض بالمناضل الماركسي تبينها، فلكل مجتمع سلبياته مهما كانت قليلة، وفي 

ظام سياسي البد من حصول بعض التعرجات، واإلشارة إليها ال تعني ظل أي ن

أي خرق للمقدسات بقدر ما تجسد الرؤية السليمة واإليجابية الهادفة إلى تطوير 

هذا النظام من زاوية الحرص على تالفي العثرات مـن مسـيرته االجتماعيـة    

  .) 4("والسياسية والحضارية

ألبطال المثقفين الذين يذهبون إلـى  إن كرم المجاهدي مثقف ثوري يشبه ا

اآلخر، وتكون لهم تجربة مافي استيعابه، وهم متشكلون إلى حد ناجز أو شـبه  

  . ) 5(ناجز

                                                          
  .20المصدر نفسھ ص) 1(
  .211-210الربیع والخریف نفسھ، ص) 2(
  .110الرؤیة اإلیدیولوجیة والموروث الدیني في أدب حنا مینة، ص ) 3(
ة ص الرؤی) 4( ا مین ي أدب حن دیني ف وروث ال ن 113ة اإلیدیولوجیة والم اً ع ي أیض ل العلم اب التحلی ، وغ

ا" كرم"الحكم الذي أطلقھ  ثالً بالنمس مالي مم رب الرأس دة . على الغ ا لم ي النمس ھ ف اض تجربت د خ لق
تراكي، مف ر اش مالي وآخ د رأس الً یومین فقط، ومع ذلك راح یطلق األحكام، ویعقد المقارنة بین بل ض

  .222الثاني على األول، انظر الربیع والخریف، ص 
  . 113وعي الذات والعالم، مرجع سابق ص ) 5(
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لقد اعتنق كرم إيديولوجيا الغرب االشتراكي قبل قدومه إليـه، لـذا فـإن    

  . أحكامه لم تكن نابعة من الواقع،بل من الذهن، ومافيه من وعي مسبق

  : وعيمستوى الال-2
إن منطوق وعي كرم في مناجزته للغرب االشتراكي يشير بوضوح إلى ما 

عزم عليه من محاولة التخلص مـن الشـرق، واعتنـاق إيـديولوجيا الغـرب      

وقد عبر عن رغبته هذه من خالل أقواله التي دلّت على انحيـازه  . االشتراكي

  .الكامل إلى المجر، ورفضه التام للصين والوطن

  يحقق ماعزم عليه؟ فهل استطاع أن

المثقف الشرقي، / لإلجابة على السؤال السابق البد من دراسة ال وعي األنا

وهي تخوض تجربة الصدام مع اآلخر، وهذا ال يتأتى لنا إال إذا نظرنـا إلـى   

عالقة كرم بالمرأة المجرية على أنها عالقة رمزية تندرج تحت مايعرف باسـم  

  . ) 1(تجنيس العالقات الحضارية

إلـى الشـمال للطيـب    " موسم الهجرة"ا كان مصطفى سعيد بطل رواية إذ

صالح بارعاً في خلق أجواء شرقية تشد إليها الهاربات من جو الحضارة الغربية 

كان هو اآلخر فناناً في خلق أجواء شرقية، ولكنها ال تشد " كرم"، فإن ) 2(المادية

-" فبيروشكا وإيرجكـا "ة، إليها الهاربات من أجواء الحضارة الغربية االشتراكي

ليستا امرأتين مـأزومتين حضـارياً،   -" كرم"الفتاتان المجريتان اللتان عرفهما 

وحنا مينة ال ينطلق من فهم حضاري يعطي الشرق صفة الروحانيـة، مقابـل   

إضفاء المادية على الغرب، واستحالة اللقاء بين الشرق والغرب االشتراكي في 

استحالة اللقاء بين الروح والمادة، وإنما ترجع إلـى  ال تفسر ب" الربيع والخريف"

وسنكشف عـن  . ، وبالتالي، بطبيعة الشرق"كرم"اعتبارات أخرى تتعلق بطبيعة 

هذه االعتبارات بعد التقدم في تحليل رموز العالقة بين كرم وبيروشكا، وكـرم  

  .وإيرجكا

ه صراع نظرت الرواية العربية إلى لقاء الشرق والغرب الرأسمالي على أن

، أمـا  ]مستعمر -مستعمر[، ]مادي-مثالي [دائم ومستمر بين طرفين متناقضين 

فقد نظرت إلى لقاء الشرق والغرب االشـتراكي مـن   " الربيع والخريف"رواية 

منظار المحبة والتعاون، فابتعد أبطالها المثقفون عن الحقد والكره، وحب االنتقام 

                                                          
  .، دار الطلیعة بیروت3، ط1982". شرق وغرب"انظر المقدمة التي وضعھا جورج طرابیشي لكتابھ ) 1(
  .157انظر المرجع نفسھ ص ) 2(
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الشـرق والغـرب   [أبطـال روايـات   الذي بدا ظاهراً في مواقف كثيرة مـن   

لسهيل إدريس بشتى الوسـائل  " الحي الالتيني"لقد عمل بطل رواية ]. الرأسمالي

، أما كرم فقد أحب بيروشكا، ولم ) 1(التي أحبته حباً شديداً" جانين"كي ينتقم من 

ويجسد حب بيروشـكا  . يحاول االنتقام منها، وإنما أظهر حرصه على مستقبلها

الدائب إلى االلتصاق به ماعزم عليه الغـرب االشـتراكي مـن    لكرم، وسعيها 

  .) 2(مساعدة الدول النامية في بناء نهضتها

عن التعاون الذي طبع العالقـة بـين الشـرق     -رمزياً-وعبرت الرواية 

، "بيروشكا"و" كرم"والغرب االشتراكي من خالل طبيعة الممارسات الجنسية بين 

هذه الممارسة شكل األخذ الكلـي، ودون أيـة   فقد اتخذت " وإيرجكا" كرم"وبين 

ممانعة، على العكس مما حدث في الروايات التي تناولت الغـرب الرأسـمالي   

  .) 3(كطرف في اللقاء الحضاري، حيث أبدت المرأة الغربية ممانعة وعنفاً

الربيع والخريـف، أخـذ   "ويقابل األخذ الكلي في ممارسة الجنس في رواية

ما هي، وهذا ما عبر عنه كرم صراحة من خالل موقفـه  النظرية االشتراكية ك

المتشدد من الماركسيين األجانب الذين يعملون في المجر، وتحديداً مـن خـالل   

الذي اتهمه كرم بتحريف الماركسية وتشويهها، ألنه يشـرحها  " لنيلسون"انتقاده 

  .ويعلق على بعض مبادئها

الناقد جورج طرابيشي في  كما يقول-إذا كانت الحضارة الغربية الرأسمالية

ال تسلم نفسها لطالبهـا  " -"موسم الهجرة إلى الشمال"معرض تعليقه على رواية 

اآلتي من الشرق أو من الجنوب إال إذا خلعته من تاريخه وقطعته عن ماضـيه  

وجردته من تراثه، وفصمته عن شخصيته الحضارية، بله الدينية، والحضـارة  

حضارة حصرية تنفي كل مـا  . لحضارات األخرىالغربية ال تقوم على أشالء ا

، فإن الحضارة الغربية االشتراكية علـى  ) 4("ال تقبل حواراً وال تزاوجاً. عداها

النقيض تماماً، تسلم نفسها لطالبها القادم من الشرق دون أن تخلعه من تاريخـه  

وثقافته، وهذا ما تمظهر رمزياً في إصرار بيروشكا على عدم قبولها بتحطـيم  

  .الشرق/ المتحف

ثمناً لجسدها زهرية " موسم الهجرة إلى الشمال"في " جين مورس"لقد طلبت 

                                                          
  .اومابعدھ93مرجع سابق ص " شرق وغرب: "راجع) 1(
  .1967في خاتمة الروایة تشارك بیروشكا في التظاھر الطالبي تضامناً مع العرب إثر اندالع حرب ) 2(
ھ ) 3( ي بطن ة ف في روایة الطیب صالح موسم الھجرة إلى الشمال على سبیل المثال تلقى مصطفى سعید ركل

  . وھو یمارس الجنس مع إحدى النساء الغربیات
  .164ص شرق وغرب، مرجع سابق ) 4(
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ومخطوطاً ومصالة من حرير أصفهاني، وكلها منتوجات شرقية، أما بيروشـكا  

وإيرجكا فلم تطلبا من كرم أي مقابل لقاء منحهما له اللذة الجنسية، وكـل مـا   

النوم في بيته، وهـي ترتـدي ثيابـاً    طلبته بيروشكا من كرم هو أن يسمح لها ب

ولنالحظ هنا أن العالقة بين الشرق والغرب االشتراكي كمـا جسـدتها   . صينية

  . عالقة كرم ببيروشكا لم تقم على المقايضة

أبعد حنا مينة بطله كرم عن الزواج من بيروشكا، وقد اعتبـرت إحـدى   

. ) 1(يس جسداً ترابياً فقطالباحثات األمر انحرافاً عن الواقعية، فالثوري إنسان، ول

وهذا الرأي صحيح ومقبول في حدود النظرة السطحية إلىعالقة كرم ببيروشكا، 

أما إذا نظرنا إلى هذه العالقة على أنها عالقة رمزية، تخفي أكثر مما تصـرح،  

  . فإن التحليل يظهر غير ما ذهبت إليه الباحثة

شـكا إلـى كرهـه    ورد باحث آخر سبب ابتعاد كرم عن الزواج من بيرو

للدستور الوضعي للحياة الزوجية، وتفضيله العالقة مع المرأة خـارج مؤسسـة   

وهذا الرأي غير صحيح، وفي نص الرواية مايشير صـراحة إلـى   . ) 2(الزواج

رغبة كرم بالزواج وإنجاب األطفال، ولكن ثمة عوائـق تحـول دون تحقيـق    

وكان يعجـب لهـذه   ... فةمصمتاً من الداخل كأنه ال يملك عاط] كرم[ظل :"ذلك

وأن ... الحالة، ويستشعر فراغاً ويتعذب، ويأمل أن يرتوي يوماً ظمؤه الـداخلي 

ينتهي  قلقه النفسي فيعرف مايريد ويحصل على مايريد ويصـير لـه زوجـة    

  .) 3("وأوالداً

، أهمهـا  ) 4(لقد الحظ أحد الباحثين أن بيروشكا تنطوي على جذور شرقية

الخادم، إرضاء لكرم، وهذه الشرقية التي ظهرت / الزوجةسعيها إلى تمثيل دور 

عليها بيروشكا يمكن أن تكون المفتاح للدخول إلى معرفة السبب الجوهري الذي 

  . دفع كرم إلى االبتعاد عن بيروشكا

على رفض الشرق والتمسك بالغرب االشـتراكي، وبـذلك   " كرم"لقد عزم 

لشرقية، ويرد تفضـيله إليرجكـا   يكون رفضه لبيروشكا رفضاً للشرق، وللقيم ا

علـى نقـيض   -إن إيرجكـا  . على بيروشكا إلى واقعية األولى ومثالية الثانية

امرأة ناضجة جسدياً وعقلياً، تعرف ما تريد، ومتـى تريـد، ومـاذا     -بيروشكا

                                                          
ي، : انظر) 1( ف األدب وف، الموق ة الع دد 1985مقدمة للدخول إلى عالم حنا مینة الروائي، مؤمن -173، الع

  .88، ص 174
  . 133الرؤیة اإلیدیولوجیة والموروث الدیني مرجع سابق ص : انظر  ) 2(
  .62الربیع والخریف، ص ) 3(
  .120وعي الذات والعالم مرجع سابق ص : انظر) 4(
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  .تعطي، وماذا تمنع

نفسه لم يستطع أن يتخلص من أمراض الشرق، وقيم الشرق، " كرم"ولكن 

لقد ظلت قيم الشرق ماثلة فـي  . عزمه على التخلص من الشرق على الرغم من

  .ال وعيه بعد أن رفضها وعيه

ومن زاوية أخرى يمكن رد السبب الذي جعل كـرم ال يـرتبط شـرعياً    

ببيروشكا إلى النقص الذي استشعره تجاه تقدم حضاري غربي اشتراكي، تمثلـه  

ارة في الغرب االشتراكي ولكن هذا النقص تجاه الحض. رمزياً بيروشكا وإيرجكا

لم يؤد به إلى نكوص باتجاه الذات، وتقوقع على الحضارة الشرقية، وتبريرهـا،  

العتبـارات  " جـانين "، الذي رفض الزواج من "الحي الالتيني"كما حدث لبطل 

  .) 1(أخالقية شرقية

األشـجار  "بطـل روايـة   " منصور عبد السالم"تشبه حال " كرم"إن حال 

ألنه "، ال "كاترين"عبد الرحمن منيف، الذي رفض الزواج بـ ل" واغتيال مرزوق

... يعترض عليها من حيث المبدأ، أو ألسباب اختالف الحضارات والمفهومـات 

في المسـتوى الشخصـي علـى    -بل ألنه يشعر أن مثل هذا الزواج لن يكون 

  .) 2("زواجاً متكافئاً تماماً، مثلما ال يتكافأ المتقدم والمتخلف -األقل

غرب / شرق متخلف: طرح القضية على الشكل التالي" حنا مينة"لقد أعاد 

متقدم، ال ليؤكد استحالة اللقاء بسبب اختالفات جوهرية، فاللقاء تم جسدياً وبشكل 

صحي، وإنما ليرجئ اللقاء الشرعي روحاً وجسداً إلى مرحلة تالية يكون فيهـا  

صعيد الرواية قد تخلـص  الشرق قد تخلص من سلبياته، ويكون فيها كرم على 

  .) 3(من شرقيته

إن أي لقاء بين حضـارة متخلفـة   :أن تقول" الربيع والخريف"لقد أرادت 

وحضارة متقدمة ال يمكن أن يكتب له النجاح، وال يثمر إال إذا تخلص المتخلف 

الشرق، بعد أن أدرك أن /إلى الوطن" كرم"ولهذا عاد . من تخلفه، ولحق بالمتقدم

  . ي ال يكون إال على أرض الوطن، ومن أجلهالنضال الحقيق

يستخلص من دراسة الموقف الحضاري للشخصيات المثقفة فـي روايتـي   

، أن الشخصيات المثقفة نظرت إلى الغـرب  "الربيع والخريف"، و"ومر صيف"

                                                          
دة، ) 1( امرة المعق اب المغ ي كت ة ف ل الروای ع تحلی ب"راج ل الخطی د كام ابق، ص "لمحم ع س ، 115مرج

  .ومابعدھا
  .135نفسھ، ص ) 2(
  .184، ص "الربیع والخریف ال یلتقیان: "یقول كرم) 3(
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بعين السخط، أو بعين الرضا، فبدا الغرب إما أسود كالحاً إذا كـان رأسـمالياً،   

ا كان اشتراكياً، وبذلك افتقر موقف هذه الشخصيات المثقفة وإما أبيض ناصعاً إذ

  . إلى التحليل العلمي

وكان للشرق حضوره القوي والفاعل في وعـي الشخصـيات المثقفـة،    

وقد تبدى الشـرق فـي   . وتحددت في ضوئه طريقة فهم المثقف الشرقي لآلخر

ضاً، في على صعيدي وعي الشخصيات المثقفة وال وعيها أي" ومر صيف"رواية 

حين ظهر تأثير الشرق في شخصية كرم على مستوى الالوعي بعد أن رفضـه  

الوعي، مما يدل على تناقض ظاهر عاشه المثقف الثوري وهو يخوض تجربـة  

/ الصدام الحضاري، تناقضٍ بين الوعي والال وعي، وتناقضٍ بين القول والفعل

  .النظرية والممارسة

يات فقد حـددها انتماؤهـا الطبقـي،    أما الحلول التي طرحتها هذه الشخص

، جاء حلّها متناسباً "ومر صيف"وموقعها اإليديولوجي، فالشخصيات المثقفة في 

مع طبقتها وإيديولوجيتها الداعية للعودة إلى الماضي، بعد اإلخفاق في تحـديث  

، مناسباً لواقع "كرم"وكذلك جاء الحل الذي طرحه . المجتمع والتصدي لمشكالته

ن الثوريين، وما يتميز به هذا الواقع مـن ضـرورة خـوض التجربـة     المثقفي

  . للوصول إلى الهدف

  : المثقف والتراث-ب 
يوضح الموقف من التراث إيديولوجية المثقف، وبناء على هـذا الموقـف   

ويمكن أن نلحظ ثالثـة مواقـف   . تتحدد رؤية المثقف وتصوره لقضايا المجتمع

  :) 1(للمثقفين من التراث وهي

  .موقف محافظ، یملي على المثقف االنغالق في الماضي-1
  . موقف علماني، یرى الحاضر في ضوء المستقبل فقط-2
دفان -3 ة، یھ ة تقدمی ف ورؤی اذ موق ى اتخ حابھ إل موقف انتقائي، یسعى أص

ھ  ف، وتخلیص ة والتزیی اھر الخراف ن مظ ھ م راث وغربلت إلى تحریر الت
  .من القداسة

وقـد  . الرواية السورية أن يجد النماذج الثالثة السابقة يستطيع الباحث في 

رصدت الرواية السورية هذه النماذج من خالل تصويرها لشخصـيات مثقفـة،   

                                                          
ي ) 1( ف ف ذه المواق لة لھ ة مفص ر دراس د"انظ ود والتجدی ین الجم ر ب ي المعاص ر العرب ث "الفك و بح ، وھ

ھادات"تور حسن حنفي، منشور في للدك ایا وش ة"قض ة الوطنی رص، )1(، الثقاف ال، قب ة عیب ، مؤسس
  .1991عام 4العدد 
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  : تباينت مواقفها من مسألة التراث، ويمكن أن نرد هذا التباين إلى مايلي

فیھا تباین إیدیولوجیات الروائیین، والسیّما األعمال الروائیة التي تتماھى-1
  .شخصیة الروائي بشخصیة البطل

ع -2 رز المجتم د أف وریة، فق ة الس تباین الفترات الزمنیة التي رصدت الروای
ة  اً لطبیع ك تبع ة، وذل ف متباین راث، مواق ن الت وا م ین وقف السوري مثقف

  . المرحلة، وللموجة الفكریة السائدة في المجتمع

، وهو ) 1("لهاني الراهب"العالم بلد واحد هو "في رواية " سلطان"مثّل المعلم 

رمز السلطة، الموقف المحـافظ  " أم اللولو"خطيب المسجد وشيخ الحارة، وزوج 

من التراث، فهو ال يتردد في تفسير آيات القرآن الكريم على هواه، وربما يخدم 

الناس درجات، لـذا ال   -بحسب رأي سلطان-مصالحه الشخصية، لقد خلق اهللا 

-، واهللا ) 2(إال بما أتاحه اللّه له من مكانة ومـال وسـلطة   يجوز ألحد أن يفكر

  .) 3(كتب السعادة لفئة من الناس، والشقاء لفئة أخرى -بحسب رأي سلطان

في تفسيره للتراث على ما شاع في مراحل االنحطـاط  " سلطان"لقد اعتمد 

 والتخلف من تفسيرات، كان الهدف منها تبرير مواقف السلطة وأفعالها، وإبعـاد 

والسلطة، ممثلـة بـأم   " سلطان"إن التحالف القائم بين . الناس عن رؤية الحقيقة

اللولو هو الذي جعل سلطان ال يتردد في االستشهاد باآليات القرآنية، مانحاً إياها 

  .التفسير الذي يخدم مصالح السلطة، ويضلل الناس

ى وضـع  في رؤيته للتراث يمثل الرجعية العربية في سعيها إل" سلطان"إن 

نصوص التراث الديني وغير الديني في قوالب جامدة، وفي مواقفها التبريريـة  

  .التي تخدم السلطة، وتضلل الناس

" أم اللولو"يعيش في داخله تناقضاً بين القول والفعل، لقد ناصر " سلطان"إن 

ويمكن أن نـرد  . على الرغم من معرفته بأنها ال تقل حقداً وبشاعة عن الرعاع

في هذا التناقض إلى اعتناق سلطان إيديولوجيا منافية لإلنسانية، وللتقدم، السبب 

  . وللجوهر الروحي للدين الذي يدافع عن إنسانية اإلنسان

لقد أدت النظرة التقديسية إلى التراث، التي أرست قواعدها الرجعية العربية 

ظـة  إلى قراءة الحاضر والمستقبل في ضوء الماضي، وتجميد التاريخ فـي لح 

  .صنمية تقتل الحاضر والمستقبل لحساب الماضي فقط

قارب الزمن "وقد تبدى تأثير هذه النظرة التقديسية واضحاً في بطل رواية 

                                                          
  .اتحاد الكتاب العرب، دمشق-بلد واحد ھو العالم-1985: الراھب، ھاني) 1(
  .144المصدر نفسھ، ص ) 2(
  . 244المصدر نفسھ، ص ) 3(
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الذي دفعه عجزه في الحاضر إلـى اجتـرار أمجـاد    " أحمد"المالزم  ) 1("الثقيل

الماضي، والمفاخرة باألجداد تعويضاً عـن العجـز واليـأس والسـقوط فـي      

  .)2(الحاضر

، ) 3(، لحيـدر حيـدر  "الزمن الموحش"تمثل الشخصيات المثقفة في رواية 

الموقف الثاني وهو الموقف العلماني، الرافض للتراث، والذي يـرى ضـرورة   

  .قراءة الحاضر في ضوء المستقبل فقط

لقد أهملت هذه الشخصيات الماضي، ورفضته رفضـاً مطلقـاً، ورأت أن   

ال يزال منشداً نحو تراثه وارتكاساته "الوطن سبب تخلف الحاضر يرجع إلى أن 

  .) 4("القبلية والدينية

لقد تبنت هذه الشخصيات مفهوماً للثورة يقضي بهدم العالقـات القديمـة،   

الثوري يحرق كل الهشيم الكاذب، ولو أدى : "واالستعاضة عنها بعالقات جديدة

مة فنحن نبحر في سفينة إذا لم تتغير العالقات القدي. ذلك إلى احتراقه في النهاية

ولهـذا شـنّت   . ) 5("مصدعة، تتخللها المياه يوماً بعد يوم، والنتيجة هي الغرب

هجوماً عنيفاً على التراث بقيمه وتشريعاته، لحسـاب تشـريعات   ) الشخصيات(

سـامر  : "يقول. معاصرة وقيم جديدة، تقوم على أساس دوافع اإلنسان ورغباته

في . يبحث عن الحالة التوفيقية  بين الغيم واألرضمأساة العربي أنه ": "البدوي

الجيل الجديد ممـزع  . اللّه كان أماناً ومتكًأ. عصور األجداد كان هناك اطمئنان

السؤال األساسي هو كيف نقـيم  . برصاص التاريخ وضربات التغيرات الجديدة

ع قيماً معاصرة مطهرة من التحريمات الدينية المنقرضة، مبنية على أساس دواف

  .) 6("اإلنسان الطبيعية؟

بقيم الحالل والحـرام،  " الزمن الموحش"وتستخف الشخصيات المثقفة في 

وال تتورع عن التجديف على اهللا، وتنفي وجود خالق لإلنسان، وتسـخر مـن   

  .) 7("لتشريعات كانت تصلح لألعراب القدامى" األنبياء والرسل وال تقيم وزناً 

مـن التـراث موقـف    " الزمن الموحش"إن موقف الشخصيات المثقفة في 

انفعالي، ناتج عن ردة فعل تجاه صورة التراث كما هي فـي المجتمـع، وفـي    

                                                          
  . اتحاد الكتاب العرب، دمشق-من الثقیل، قارب الز1970عبد النبي، . حجازي) 1(
  . 14المصدر نفسھ قارب الزمن الثقیل، ص ) 2(
  . ، دار أمواج، بیروت4الزمن الموحش ط-1993حیدر، . حیدر) 3(
  . 23الزمن الموحش، ص ) 4(
  .38المصدر نفسھ، ص ) 5(
  .117، وانظر أیضاً ص 228الزمن الموحش، ص ) 6(
  .137المصدر نفسھ، ص ) 7(
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لقد وجدت هذه الشخصيات أن . الوعي، ال كما يجب أن تكون عليه هذه الصورة

من أن  -بدالً-التراث كما هو في المجتمع يعيق حركة  التقدم والتطور، ولكنها 

للكشف عما فيه من أفكار تخدم التقدم والتطور، وإنسانية تقوم بمراجعة التراث 

اإلنسان، أعلنت رفضها الشامل للتراث، وأدارت ظهرها للماضي، فاغتربت في 

المستقبل كما اغتربت الشخصيات المثقفة التي مثّلت التيار المحافظ في الماضي، 

بعـد أن  وانفصلت عن الناس، وتاهت وآلت في النهاية إلى اإلخفاق والسقوط، 

  .سقطت في فوضوية عنيفة، في الفكر والسلوك

وثمة شخصيات مثقفة في الرواية السورية نهدت إلى مراجعـة التـراث،   

وتميـزت هـذه   . واالستفادة منه، وغربلته من الشوائب، وتخليصه من الوثنيـة 

الشخصيات ببصيرة نافذة، مكّنتها من التفريق بين الدين كما يجـب أن يكـون،   

في رواية بلد واحد هو " زيد"يقول الدكتور . ما هو في وعي الناسوبين الدين ك

اإليمان الديني في عصرنا شيء : "مفرقاً بين اإليمان والممارسات الدينية"العالم 

آخر غير الدين، ال يستمد قيمته من التصاقه بالحقيقة، أو من فاعليته في التقدم، 

هزة مـن األفكـار واليقينـات    هو حشوة في الدماغ أو وشم، تقرأ فيه أطقماً جا

والتصورات والمفردات اللغوية، وكلها تريح مـن عنـاء السـؤال، ألن كـل     

وهي أيضاً أساس . إشكاليات الحياة محلولة، أو ال وجود لها بواسطة هذه األطقم

متين للتواصل مع اآلخرين الموشومين بالطريقة نفسها، وتبريـر قـوي لعـدم    

ذا النوع من المؤمنين يحس في عصرنا أن كل ه. التواصل مع الناس المختلفين

فإذا . شيء على مايرام، وأن العالم قائم بالضبط بحسب الصورة التي يتصورها

تكلّمت كلمة واحدة ضد تلك اليقينات واألفكار أحس المؤمن هذا أنـه مهـاجم،   

لذلك يعلن عليك حرباً مقدسـة، ويحلـل   . وكرامته مهاجمة، وسالم عقله مهاجم

بينما الحقيقة هي أن انتقادك يزعزع ضاللة عقله، ويهز صورة . دياًتصفيتك جس

كالم ابـن خلـدون،   . كل إيمان حقيقي ترافقه عصبية حقيقية...العالم في وعيه

.... أما إيمان بال عصبية، إيمان بال تحرير القدس والبترول. ماكالم ابن زيدون

  .) 1("مجرد حشوة في الدماغ، وبضاعة في السوق العقائدي

ورأت هذه الشخصيات المثقفة ضرورة تحـديث النظـرة إلـى التـراث،     

وقراءته في ضوء الحاضر، وقراءة الحاضر في ضوء الماضي، وذلك من أجل 

" المرابـي "في روايـة  " أبو نعيم"لقد قدم . خلق تواصل بين الماضي والحاضر

                                                          
  .194-193بلد واحد ھو العالم، ص ) 1(
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، مستخدماً رؤية جديدة ألحداث التاريخ العربي اإلسالمي ) 1(لمحمد إبراهيم العلي

في ضـوء هـذه   " أبو نعيم"وانتقد . المعارف الحديثة في تفسير أحداث الماضي

النظرة الجديدة الرأي القائل بأن أبا لؤلؤة قتل عمر بـن الخطـاب مـن أجـل     

درهمين، وأوضح أن األغنياء هم الذين دفعوا أبا لؤلؤة لقتل عمر بعد أن شعروا 

  .) 2(الجتماعيةبالخطر يحدق بأموالهم، ويهدد مراكزهم ا

، من التاريخ العربي ) 3("شرخ في تاريخ طويل"في رواية " أبو خالد"وأفاد 

وصراعه ضد قريش، وفسر الحاضـر  ) ص(اإلسالمي، والسيما فترة الرسول 

في ضوء الماضي، وخلص إلىأن األوضاع الجديدة تشبه األوضـاع القديمـة،   

اآلن بـين الثوريـة   وقـريش يـدور   ) ص(وأن الصراع الذي دار بين محمد 

لم يكن محمد ليستطيع قهر قريش والمشركين لو لم يشـن علـيهم   : "والرجعية

ونحـن اآلن نواجـه   . كان البد من الدم لسقاية تلك الشجرة. الغارات والغزوات

لن تنتصر إال . الرجعية يا أخ أسيان تتربص بالثورة لتجهز عليها. ظروفاً مماثلة

  ) 4(".بمزيد من الثورية

د مما سبق أن الرواية السورية رصدت المواقف الفكرية من التـراث  يستفا

العربي اإلسالمي، من خالل تصويرها لشخصيات مثقفة، مثلت هذه المواقـف  

موقف القبول المطلق، وموقف الرفض المطلق، وموقـف  : الفكرية الثالثة وهي

األول  وكشفت الدراسة أن  الشخصيات المثقفة التي مثّلـت المـوقفين  . االنتقاء

. والثاني عانت االغتراب عن الذات واآلخرين، وانتهت إلى السقوط واإلخفـاق 

أما الشخصيات المثقفة التي مثّلت الموقف الثالث فقد حالفها النجاح، وبدت أكثر 

  .تماسكاً وأقل اغتراباً، وأشد انتماء إلى الذات وإلى الناس

التي توصلنا إليهـا،   ومن المفيد في ختام هذا الفصل أن نسجل أهم النتائج

  . بعد دراستنا للموقف الحضاري للشخصيات في عدد من الروايات السورية

إن أهم مايمكن تسجيله هو أن الرواية السورية رصدت الموقف الحضاري 

للمثقف العربي، وعرضت لموقفه من الغرب، ومـن التـراث، ومـن خـالل     

  . رةتصويرها لشخصيات مثقفة، لها مواقف متباينة من الحضا

  : ويمكن حصر هذا التباين في ثالثة مواقف هي

التراث-1 ك ب رب والمتمس واني:[الموقف الرافض للغ ف األس ھیر-یوس -س
                                                          

  .، من دون ذكر دار النشر2، ط)المخاتیر(المرابي-1985: محمد إبراھیم. العلي) 1(
  . 184ص ) المخاتیر(انظر المرابي ) 2(
  .دار األجیال، دمشق-شرخ في تاریخ طویل-، 1970: ھاني. الراھب) 3(
  . 213شرخ في تاریخ طویل، ص ) 4(
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یف ّر ص و -الراویة في روایة وم د ھ د واح ة بل ي روای لطان ف م س المعل
  ].العالم

الغرب-2 ك ب رافض للتراث،والمتمس ف ال ي : [الموق ة ف یات المثقف الشخص
  "].الموحشالزمن "روایة 

ا -3 راث، وإنم رفض الت م ی رب، ول رفض الغ م ی ذي ل ائي، ال ف االنتق الموق
و [حاول أن یفید من الطرفین، الغرب والتراث  ي، أب ي المراب یم ف أبو نع

  ].خالد في شرخ في تاریخ طویل

وتبين لنا أن الشخصيات المثقفة التي تخلت عن التحديث، ونكصـت إلـى   

الماضي، عاشت أزمة عصـرية، وبقيـت خـارج     تراثها السلفي، تجتر أمجاد

أما الشخصيات المثقفة التي تبنـت أيـديولوجيا   . عصرها، ولم تقدم شيئاً لوطنها

غربية على حساب التراث فقد عانت االغتراب عن الذات وعن الناس، وأخفقت 

في النهاية، في حين بدت الشخصيات المثقفة التي وقفت موقف االنتقـاء أكثـر   

  . ل اغتراباًتماسكاً وأق
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الفصل الثاني 
  المجتمعوقضایاالمثقف

  

  

  : الموقفُ من المرأة -آ 

  الموقف من الريف والمدينة -ب

  المثقف وطبقات المجتمع -جـ 
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  : الَمْوقُِف ِمَن المرأة-آ 
شهد العالم بعد الحرب العالمية األولى تغيراً شامالً، وتحوالً عميقـاً فـي   

  جميع مستويات الحياة، السياسية واالجتماعية واالقتصادية والثقافية، وقد مـس

هذا التغير شرط المرأة، ودفعه نحو التقدم، فحققت المـرأة بعـض المكاسـب،    

وتحول الشرط االجتماعي لصالحها في بلدان كثيرة، أوربية وأميركية، رأسمالية 

ير والتطور، فلم يخل مـن تحسـين   واشتراكية، حتى العالم الثالث تأثر بهذا التغ

  .) 1(ومن ترقية في بعض األمور

وقد حظيت المرأة باهتمام الرواية السورية، فصور الروائيـون شخصـية   

المرأة، زوجة وأماً وأختاً، وحبيبة، ورصدوا عالقة الرجل بها، وموقفه منهـا،  

فـة،  مثقفاً أو غير مثقف، ووقفت الرواية السورية عند شخصـية المـرأة المثق  

ورصدت موقفها من شرطها االجتماعي، وإن كان ذلك بدرجة أقل من عنايتهـا  

  . بموقف الرجل المثقف من قضايا المرأة

مواقف متباينة مـن   -كما تبدت في الرواية السورية-للشخصيات المثقفة 

المرأة، تبعاً لتباين إيديولوجيات هذه الشخصيات وانتماءاتهـا الطبقيـة، فثمـة    

نظرت إلى المرأة من خالل شهواتها ورغباتها، واختزلتها إلى شخصيات مثقفة 

مجرد جسد يفيض لذة وشهوة، فبدت المرأة جسداً بضـاً، وشـفتين كـرزيتين،    

  .... وشعراً أسود مسترسالً على الكتفين، وجيداً أتلع، ونهدين نافرين

: جسد مقدس يستحق العبـادة " الزمن الموحش"كما رآها بطل -إن المرأة 

  .) 2("كعبتيجسدك "

وهو ناقد أدبي (-لفاضل السباعي . ) 3("رياح كانون"وبلغ الحد ببطل رواية 

، إلى اعتبار جسد المرأة نبعاً يفيض لذة وشهوة، إن لبنى )-طبقت شهرته اآلفاق

                                                          
ور-1985نعیم، . د. نظر الیافيا) 1( اعي والتط بط االجتم ق، -وضع المرأة بین الض دة، دمش ة الوح مؤسس

  . ، ومابعدھا132ص 
  .231الزمن الموحش، ص ) 2(
  . ، ریاح كانون، دار القصة، حلب1968: فاضل. السباعي) 3(
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أمـا  . ) 1("قامة طرية، تتسم باألناقة والرفاه"-آل األمير بالنسبة إلى هذا المثقف 

، لخيري الذهبي فقد استطابوا الحديث حول جسـد  ) 2("ليالي عربية"مثقفو رواية 

  .) 3(المرأة، ووصف أجزائه وتفاصيله

ولم يستطع هذا النمط من المثقفين أن يرى في المرأة كياناً مسـتقالً، لـه   

غيريته وأصالته، بل نظروا إليها من خالل ذواتهم ورغباتهم فبدت لهم وعـاء  

وكائناً أسطورياً هبط مـن عـوالم    للجنس، يشبع منه الرجل شهواته وغرائزه،

  . أخرى

إن عدم نظر هذه الشخصيات المثقفة إلى كيان المرأة على أنه كيـان فيـه   

القوة والضعف جعل هذه الشخصيات ترفع المرأة إلى مكانة عاليـة، ومنزلـة   

رفيعة، ال إلنصافها وتحريرها، ولكن لما يقدمه جسدها من لذة لشخصيات مثقفة 

لقد قابل اإلعجاب الشديد بجسد المرأة تبخيس شديد أيضـاً   .محرومة من الجنس

متاع وسلعة، يسعى الرجـل إلـى    -كما رآها المثقفون-لقيمتها كإنسان، فهي 

امتالكها، وكأن الشخصيات المثقفة لم ترفع جسد المرأة إلى األعلى، إال ليكـون  

ع انطلقنـا فـي الشـوار   ": "الزمن الموحش"يقول بطل . السقوط أعظم وأقوى

الشحيحة الضوء، وبين حين وآخر كان عابرون يجتازوننا، ولم أفك الطوق عن 

جسدها الملتحم بي، وبدا ذلك لذيذاً وعذباً، يعطي إحساساً بالملكية رغم التوجس 

فيـرى  " رياح كـانون "بطل رواية " رامي حسام الدين"أما . ) 4("من كلمة دعني

آل األمير بالنسبة إليه فرس أصيلة  إن لبنى. المرأة متاعاً يملكه الرجل إلى حين

كم من الخلق قدتعاقبوا علـى  : "البد أن يعتلي صهوتها يوماً، كما اعتالها غيره

  .) 5("صهواتها

ودفع اختزال المرأة إلى جسد بعض الشخصيات المثقفة إلى إثارة الشكوك 

أنـا رجـل   ": فوزي المجاهـدي "يقول . حول أية عالقة تقوم بين رجل وامرأة

وال أمنح ثقتي لتلك التي تدخل في سواد الليل بيت رجل تطحن معدتـه   شرقي،

  .) 6("الحجر الصوان، مهما كانت األسباب والدواعي

وثمة شخصيات مثقفة وقفت من المرأة موقفاً رجعياً، يفضل الرجل علـى  

المرأة، وال يرى في المرأة إال كائناً ناقصاً وقاصراً، ال يرقـى إلـى مسـتوى    

                                                          
  .19رباح كانون، ص ) 1(
  . ة، بیروت، لیالي عربیة، دار الكلم1980خیري، . الذھبي) 2(
  .23المصدر نفسھ ص ) 3(
  .21الزمن الموحش، ص ) 4(
  .417ریاح كانون، ص ) 5(
  .64ریاح كانون نفسھ، ص ) 6(
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الستالب اقتصادي، ولتبخـيس  " نوال"لقد تعرضت . المتيازاتالرجل صاحب ا

، ) 1("قارب الزمن الثقيل"بطل رواية " أحمد"لقدراتها وإمكاناتها على يد المالزم 

الذي سخر من نوال، وذكرها بأنها امرأة، عندما قررت الذهاب إلى المعركـة  

  .) 2(لمواجهة العدو

فينم على " حنا مينة"روايات  أما  موقف الشخصيات المثقفة من المرأة في

انتقاص هذه الشخصيات من قدر المرأة، وتقزيمها لدورها، وتبخيسها لقـدراتها  

  .وإمكاناتها

نوعان  ) 3("الثلج يأتي من النافذة"بطل رواية " فياض"إن المرأة بالنسبة إلى 

  : هما

  ". جوزیف"زوجة صدیقھ " كھناء"امرأة ثرثارة، كثیرة الطلبات، -1
ذة /مرأة ا-2 اة الناف ز"فتنة، كفت ا "دینی اض-، وكلتاھم ى فی بة إل ان -بالنس تقف

رأتین،  اض الم ض فی ذا رف وري، ل ل الث ق الرج ي طری رة ف ر عث حج
ھ :"وفضل أن یعیش حیاة أشبھ بحیاة القدیسین واألولیاء ھ نفس وصاحت ب

ھ اح بنفس رأة، وص ن ام م: البد م ي ... أفھ ن ف ھا، ولك ا ال أرفض م، أن أفھ
ا؟ مثل وض ى طریقھ ي إل ل ب عي ماذا أفعل بھا؟ تسیر في طریقي، أم تمی

رى؟ اء أخ یارة" ھن الة، س ة، غس ف ثالج ا جوزی التي "ی ة ك ، أم فتن
س ي أم ل؟ : راودتن درب الطوی ا؟ وال كران؟ وأن دان مس ار، ونھ ذع ع ج

لیب  لیب؟ أم ص دون ص وحدي أم معي امرأة؟ صلیب وامرأة؟ أم امرأة ب
  .) 4(" تعوجي سبیلي المستقیمةبدون امرأة؟ إیھ یا نفسي ال

دينيز دفعه إلى رفض /هناء، وجسد، /فياض للمرأة إلى لسان"إن اختصار 

عليك أال تلتفـت  : "الحلم/دينيز، واالستعاضة عنها بالمرأة-الواقع، هناء/ المرأة

بدون امرأة امض، ست بدور على الشواطئ األخـرى، ومـن   .... إلى الوراء

  .) 5("امرأةيطلب امرأة ال يصطحب معه 

، إلى المرأة هو حنا مينة نفسه، الذي تماهى "فياض"إن المسؤول عن نظرة 

، وحقنه بإيديولوجيته وأفكاره، ودفعه للوقوف من المـرأة موقفـاً   "فياض"ببطله 

                                                          
  .، قارب الزمن الثقیل، اتحاد الكتاب العرب، دمشق1970: عبد النبي. حجازي) 1(
  .74-73، ص "قارب الزمن الثقیل: "انظر) 2(
  . دار اآلداب، بیروت-6تي من النافذة، طالثلج یأ-1988. حنا. مینة) 3(
  .200الثلج یأتي من النافذة ص ) 4(
ف"ولكرم المجاھدي بطل روایة . 200الثلج یأتي من النافذة ص ) 5( ف " الربیع والخری ابھ لموق ف مش موق

ان ھ نوع بة إلی المرأة بالنس رأة، ف رأة: فیاض من الم ال/الم رأة: المث ر، والم ة القم ع/جنی ا إیر: الواق جك
ع/ المثال على المرأة/المرأة" كرم"وبیروشكا، وقد فّضل  ھ:"الواق ر وتخطف ة القم تأتي جنی داً س .... غ

اً، .... ستأتي ومعھا شعلة صغیرة، تضعھا في صدره ي یوم ر، الت ة القم ّر جنی ر، س ر القم و س ذا ھ ھ
ل یوماً قریباً أو بعیداً ستجسد على شكل امرأة، ومثلما بیروشكا اآلن، تتعذب أل و ألج جلھ، سیتعذب ھ

ك ذاً . تل ذاباً لذی یكون ع ھ س ر ... لكن ھ بش م یطرق ن درب ل ة م جد لآلتی د سیس ھ كالمتعب ى ركبتی وعل
  .201ص ".بعد



  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 48

ال يتردد في الحكم على رؤية حنـا مينـة   " غالب هلسا"رجعياً، مما جعل الناقد 

  .) 1(عية في تاريخ الفكر العربيللمرأة بأنها تمثل أكثر األفكار رج

من المرأة في إصراره على " حنا مينة"ويتجلى الموقف الرجعي الذي وقفه 

-المـرأة /قطب الطهارة: تصوير نماذج نسوية تنوس بين قطبين متباعدين هما

المجرية التي أرادهـا حنـا   " إيرجكا"الجسد، حتى -المرأة/الحلم، وقطب الدعارة

رياً، تحولت إلى شخصية متناقضة مع ذاتها، حين دفعهـا  مينة نموذجاً نسوياً ثو

كــرم /، وموقــف التبعيــة للرجــل"بيروشــكا"إلــى موقــف الغيــرة مــن 

علـى   -)إيرجكـا (وبقيـت  . المجاهدي،وهوموقف ال يتناسب وطبيعتها الثورية

امـرأة   -الرغم من الطالء الثوري والحضاري الذي زينها وجملها به الكاتـب 

  .) 2(واالستئثارغيوراً، تحب السيطرة 

تتميز بعض الشخصيات المثقفة التي عرضنا لموقفها مـن المـرأة بأنهـا    

الجسد تعويضاً لها عـن  / شخصيات مأزومة ومعطوبة، لذلك وجدت في المرأة

بطل رواية " سعد أمين"لقد فشل . بؤسها وغربتها، ومحاولة للخروج من األزمة

ولته في مضمار الحرب والـدفاع  لنصر شمالي في إثبات رج ) 3("األيام التالية"

أنـا اإلنسـان   : "عن الوطن، ولم يجد مثاالً يثبت فيه رجولته سوى جسد المرأة

. ) 4("البائس األعزل الذي ال يستطيع أن يبرهن عن رجولته إال في هذا المضمار

تعويض عن غربته عن " قارب الزمن الثقيل"أما جسد المرأة فهو لمثقف رواية 

هو المأوى الوحيد الذي " نوال"تفسير مايحدث فيه، إن جسد  العالم، وعجزه عن

  .) 5(، خوفاً من العالم المترامي األطراف"أحمد شهاب"هرع إليه 

ودعا بعض الشخصيات المثقفة في الرواية السورية إلى ضرورة تحريـر  

المرأة من سيطرة المجتمع، لتغدو إنساناً له من الحقوق ما للرجل، ولكـن هـذه   

ما إن دخلت في عالقة مع المرأة، سواء أكانت زوجـة أم حبيبـة،   الشخصيات 

حتى راحت تمارس عليها من ألوان التبعية ما كانـت قـد دعـت إلـى نبـذه      

ومحاربته، مؤكدة بذلك أنها شخصيات مثقفة تقول ماال تفعل وتنظّر لما التعمل 

                                                          
  .160دار ابن رشد، بیروت، ص -انظر قراءات في أعمال، غالب ھلسا، من دون تاریخ  ) 1(
ا ) 2( ي أدب حن دیني ف وروث ال ة والم ة اإلیدیولوجی ر الرؤی ابق، ص انظ ع س ة مرج ن 130مین د م ، ولمزی

ى  وریة "االطالع على موقف حنا مینة من المرأة ترجى العودة إل ي س دیولوجیا ف ل "األدب واألی لنبی
ابق ص  ع س ین، مرج وعلي یاس لیمان، وب دھا، و387س الم"، ومابع ذات والع ي ال ل " وع لنبی

ابق ص  دھا، و115سلیمان،مرجع س ي الر"، ومابع واقعي ف اه ال وریةاالتج ة الس ة العربی مر " وای لس
  .155-151، ص 1987روحي الفیصل، اتحاد الكتاب العرب، دمشق، 

  . ، دار عكرمة، دمشق2، األیام التالیة، ط1984: نصر. شمالي) 3(
  . 178األیام التالیة، ص ) 4(
  .29ص" شرخ في تاریخ طویل"، وانظر الموقف نفسھ في روایة 26انظر قارب الزمن الثقیل، ص ) 5(
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ـ "ولعل خير من يمثل هذا الموقف االزدواجي من المرأة . به " دينرامي حسام ال

، ألقى أحد المحاضرين "لبنى آل األمير"، فقبل أن يتعرف إلى "رياح كانون"بطل 

في المركز الثقافي محاضرة أباح فيها تعدد الزوجات إذا كانت الزوجة عقيمـاً،  

الضرر الذي يعود على الزوجة العقيم من جراء : "يرد عليه قائالً" رامي"فانبرى 

وهـاهو ذا  ". الزوجين من الذريـة المنشـودة  التعدد لهو أشد إيالماً من حرمان 

إنها نظرة قديمة وقاسية أن . أجل يا آنسة: "بعد انتهاء المحاضرة" لبنى"يخاطب 

نرى في الرجل وحده إنساناً له المطالبة بالحقوق ثم نحرم من جانب آخر، على 

المرأة أن تطالب بالحق المماثل، أعني حقها باالستمتاع بعاطفة األمومة عنـدما  

يكون من نصيبها زوج عقيم، هل يسامح المجتمع، ياترى، هذه المرأة إذا تراءى 

لها أن تهجر زوجها إلى سواه، سعياً وراء استمتاعها بأقدس عاطفـة عرفتهـا   

البشرية؟ نحن نبيح ألنفسنا أن نعطل فيها ذلك الفيض الزاخر الذي أودعته إياها 

حاً مع الرجـل فـي الوضـع    الطبيعة، فانطوت على سر الحياة، ثم نبدي تسام

عن موقفه الصريح من قضية المرأة في " رامي"ويكشف . ) 1("أية أنانية. المقابل

إن للمرأة، يا آنستي، من الحقوق ما للرجل مساواة بينهما، وتكـافؤ  "قوله للبنى، 

لطالما رزحت المرأة في الماضي تحـت  . في فرص ينبغي أن يعما هذا العصر

ولقد آن لهـذا السـيف، سـيف    ! وسعها ظلماً ومهانةسيطرة الرجل، فطغى وأ

  . ) 2("ديموقليس، أن ينحى عنها جانباً في هذا الزمن الذي نعيش فيه

الذي بدا في المقبوس السابق مدافعاً اليشـق لـه   " رامي حسام الدين"ولكن 

على أنها مجرد تـابع للرجـل،   " لبنى"غبار عن قضايا المرأة، مالبث أن عامل 

ها إلى مجرد جسد بض، سعى إلى امتالكه، وقلص دورهـا إلـى   واختصر كيان

زوجة، كل ما عليها هو أن تقبع في البيت، لتخبر زوجهـا بمـا يحـدث فـي     

  .)3(غيابه

في بداية تعرفه إليها بأنه رجـل  " لبنى"أمام " رامي حسام الدين"لقد تظاهر 

عن خبايـا  متحرر، يدافع عن قضايا المرأة وحريتها، ولكن عالقته بلبنى كشفت 

نفسه، وعما قر في وعيه، فإذا هو رجل يرى المرأة جسداً بضاً، ومتاعـاً راح  

على أنه صديق فـي  " رامي"تنظر إلى " لبنى"إن . يسعى إلى امتالكه لنفسه فقط

زوجـة لـه، ألنـه    " لبنـى "يصر على أن تكون " رامي"قائمة أصدقائها، ولكن 

الزوجي، خادمة، ومتاعاً ينضـاف  اليستطيع أن يتصور المرأة إال داخل القفص 

                                                          
  .19-17ریاح كانون، ص) 1(
  .20المصدر نفسھ ص) 2(
  .429انظر ریاح كانون، ص) 3(
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يشعر بالغيرة تأكل جسده وباأللم يمزق نفسـه  " رامي"لقد كان . إلى أثاث البيت

مع أصدقائها في إجازتها، ألن وعيه يرفض حريـة المـرأة،   " لبنى"كلما تذكر 

نموذج للمثقفـين الـذين   " رامي حسام الدين"إن . واليقر لها إال بعبوديتها للرجل

  .ية بين القول والفعل، وتناقضاً بين النظرية والممارسةيعيشون ازدواج

وعمد بعض الروائيين للكشف عن رياء المثقفين ونفاقهم إلى المرأة نفسها، 

أنتم أيها الرجال الشرقيون : "قائلة" ليالي عربية"التي خاطبت الرجال في رواية 

يتها، ووجوب أكبر مدعين في التاريخ، حشوتم أذهاننا بحرية المرأة وعدالة قض

تحريرها، فلما فعلت ذلك أخذتم تسعون وراء تعهيرها، وتشييئها، وراء تحويلها 

  .) 1("إلى واسطة متعة تلقونها، بمجرد أن تنتهوا منها

وقد تستنكف الشخصية المثقفة عن العمل لتحرير المرأة، على الرغم مـن  

التي تنتمـي  " زينب"عالقة حب مع " سعدون"لقد أقام . ادعائها التقدمية والثورية

إلى بيئة متخلفة، بحسب رأي سعدون، ولكنه لم يقم بأي خطوة إلنقاذهـا مـن   

: بيئتها المتخلفة، ورفض الزواج منها، مبرراً رفضه بالفارق الفكري بينه وبينها

إن زينب ابنة طبقتها وبيئتها وكما اليستطيع البورجوازي الصـغير أن يكـون   "

ازية التدينية أن تواكب عقالً ثورياً، وتنهض إلـى  ثورياً التستطيع ابنة البورجو

  .) 2("مستوى العيش معه

ويالحظ الباحث أن معظم العالقات الزوجية التي قامت بين الشخصـيات  

المثقفة انتهى إلى االنفصال والطالق، مما يعكس خلالً فـي فهـم الشخصـيات    

قات لـم تكـن   للعالقة المشتركة بين الرجل والمرأة، ويكشف عن أن هذه العال

. قائمة على المساواة والديمقراطية، وإنما على هيمنة أحد الشريكين على اآلخر

بأن كل رجـل وامـرأة   " قارب الزمن الثقيل"في رواية " أحمد شهاب"لقد اعتقد 

يمكنهما العيش دون أية مشكالت، إذا تساهل كل واحد منهما مع اآلخر، وتجاوز 

اكتشف خطأ اعتقاده،  -ن دخل تجربة الزواجبعد أ-، ولكنه ) 3(عيوبه بالتغاضي

إلى الخيانة الزوجية، ألن حياتهما الزوجيـة لـم   " سارة"وانتهت عالقته بزوجته 

أنا ال أحـب  : "تكن قائمة على المساواة وإنما كانت قائمة على السيطرة والهيمنة

  .) 4("المرأة إال إذا سيطرت عليها

علـى أن يتجنبـا   " ويـل شرخ في تـاريخ ط "في " شجن"و " مجد"واتفق 

                                                          
  .155لیالي عربیة، ص) 1(
  .252بلد واحد ھو العالم ص) 2(
  .120انظر قارب الزمن الثقیل، ص) 3(
  .47المصدر نفسھ ص) 4(
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المشكالت التي تقع بينهما بالرضى والقناعة، ولكنهما لم ينجحا بعد الزواج، ألن 

استسلمت برضاها إلرادة مجد، وراحت تنعم في عبوديتها، مما أدى إلى " شجن"

ألنها لن تعطيه أكثر مما " شجن"اتساع الهوة بينها وبين مجد الذي لم يرض عن 

  ) 1("يعطيه عبد مخلص لسيده

وقفت الرواية السورية عند شخصية المرأة المثقفـة، فصـورت عالقتهـا    

لموقف المثقف من  -كما رأينا-بالرجل، وموقفها من قضية تحررها، وعرضت 

المرأة، مبينة استغالله لها، من خالل ما مارسه عليها من اسـتالب اقتصـادي،   

موقف أحمد شهاب (تحدد بتبخيس لجهدها، وغرس عدم الثقة بنفسها وإمكاناتها

، واستالب جنسـي تحـدد بـاختزال    ")قارب الزمن الثقيل"من المرأة في رواية 

المرأة إلى حدود جسدها، واختزال هذا الجسد إلى بعده الجنسي، مما أدى إلـى  

. تضخيم البعد الجنسي لجسد المرأة بشكل مفرط، على حساب بقية أبعاد حياتهـا 

لمثقف قد مارس استالباً اقتصادياً وجنسياً على وإذا كان ا). واألمثلة هنا كثيرة(

المرأة، واختزلها إلى جسد يفيض لذة ومتعة، وغرس في نفسـها عـدم الثقـة،    

واعتقد بأن إمكاناتها ال ترقى إلى مستوى إمكانات الرجـل وقدراتـه، فكيـف    

  واجهت المرأة المثقفة شرطها االجتماعي الذي فرض عليها؟

نسوية المثقفة للشرط االجتماعي الذي فُرض تفاوتت مقاومة الشخصيات ال

عليها من شخصية إلى أخرى، فثمة شخصيات تحدت الظروف التي وضـعت  

بطلة " ناديا"ومن هذه الشخصيات . فيها، ونجحت في تجاوزها، وحققت وجودها

كـل محـاوالت   " ناديـا "لقد واجهت . لحميدة نعنع) 2("الوطن في العينين"رواية 

لها، والتي هدفت إلى اختزالها إلى مجرد آلـة لتفـريخ   التدجين التي تعرضت 

األوالد، وكان لها ما أرادت، بفضل إصرارها وإرادتها، ووعيها الذي رفـض  

  .وضعية القهر المفروضة على المرأة

وثمة شخصية مثقفة عجزت عن المواجهة، ولم تستطع مقاومـة شـرطها   

محيطة بها، وخضـعت  االجتماعي المفروض عليها، فاستسلمت لعوامل القهر ال

لعالم الذكور الذين استنزفوا جسدها وروحها، وقنعت بوضعها الراهن، متبنّيـة  

عقيدة استعبادها، معتبرة ذلك جزءاً من طبيعتها األنثوية، وراضية بكل أنـواع  

. التي تعرضت لها، ومتقبلة مكانتها ووضعية القهر التي تعيشـها  ) 3(االستالب
                                                          

  .144، ص1973-1967انظر األدب واإلیدیولوجیا في سوریة مرجع سابق ) 1(
  دار اآلداب، بیروت-2الوطن في العینین ط-1986حمیدة، . نعنع) 2(
اب ) 3( ى كت ودة إل ى الع رأة ترج ا الم اعي"لالطالع على أنواع االستالب التي تتعرض لھ ف االجتم " التخل

روت، ط ي، بی اء العرب د اإلنم ازي، معھ طفى حج دكتور مص ور، لل ان المقھ یكولوجیة اإلنس ، 6س
  .220، ص1996
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ولعل خير . ة في ترسيخ عبوديتها للرجل وتبعيتها لهوبذلك ساهمت المرأة المثقف

لفـارس   ) 1("الالاجتماعيون"في رواية " ليلى"مثال على هذا النمط من المثقفات 

زرزور، وهي طالبة جامعية أحبت المالزم خالد الذي تركهـا عنـدما عـرف    

 .رمز سلطة األسرة، الذي اختار لليلى زوجـاً ثريـاً  / بتبعيتها لخالها اإلقطاعي

إن شخصية المرأة التجد كمالها في نفسها، والتكتفي بما وهبتها إياه : "تقول ليلى

وقـد  . ) 2("الطبيعة، ولكنها تجد كمالها في الرجل، ومكانها الطبيعي في أحضانه

الحظ الناقد نبيل سليمان أن حب ليلى لخالد حب شرقي، تبعي، وذيلـي، وأنهـا   

كل مابها إلى الواقع واإلرث التـاريخي  امرأة تحمل قدرة تبريرية عالية، فتعزو 

  .) 3(الذي يثقل كاهلها كامرأة في هذه البالد

ويالحظ الباحث أن جّل المحاوالت التي قامت بها الشخصـيات النسـوية   

المثقفة من أجل الخروج على وضعية القهر التي فرضها الرجل عليها قد باءت 

. ل، ترسف في قيود عبوديتهـا باإلخفاق، وبعودة المرأة المثقفة إلى حظيرة الرج

فتاة مثقفة ومتحررة، تسعى للخروج " شرخ في تاريخ طويل"في رواية " لبنى"إن 

على وضعية القهر التي فرضها عليها زوجها الضابط، فتحـب أسـيان الـذي    

يعرض عليها الزواج، وبناء حياة جديدة، لكنها ترفض طلبه، مؤكدة أنها التزال 

. ال أدري: "اخل، وأنها عاجزة عن مواجهة قوى القهرأسيرة قيود تكبلها من الد

.. ماذا أقول له؟ كيـف أقـول؟ بعـد سـبع سـنوات     . رأيت كل قول مستحيالً

هل يمكن تهديم كل ذلك؟ لماذا التساعدني أنت؟ كنت . وبيت الأدري... وطفلتين

. بل هـو السـلطة  . السلطة معه. رئيس دولة... رأيته قوياً. وحدي عندما جاء

.... كان واسعاً وفي رأسه حيـل كثيـرة  . داً يطوقني من جميع الجهاترأيته س

  .) 4("أكرهها كلها، ولكنها حاصرتني

والخالصة أن الشخصيات المثقفة مارست الظلم ضد المرأة، فحرمتها مـن  

إنسانيتها عندما رأت فيها كائناً أسطورياً، الكائناً بشرياً فيه القـوة والضـعف،   

اختزلتها إلى جسد يمنح المتعة واللذة، وتغاضـت عـن    ورمتها بظلم أشد عندما

ولم تلق المرأة تشـجيعاً مـن المثقـف لتتجـاوز شـرطها      . وظائفها األخرى

االجتماعي، بل ساهم في ترسيخ عبوديتها عندما قصر دورها علـى اإلنجـاب   

وتحدث المثقف عن المساواة وتحرير المرأة، ولكنه لـم يقـرن   . وتربية األوالد

                                                          
  .دار األجیال، دمشق-الالاجتماعیون-1970فارس، . ورزرز) 1(
  .166انظر الالاجتماعیون، ص) 2(
  .374-373األدب واإلیدیولوجیا في سوریة مرجع سابق ص) 3(
  .301شرخ في تاریخ طویل ص) 4(
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عل، التنظير بالممارسة، ولم يستطع التخلي عن امتيازاته، وظل يتمسك القول بالف

أمـا المـرأة   . السيد، مع ادعاء المساواة وتأييد حقوق المـرأة / بوضعية الرجل

المثقفة فهي تتوق إلى االنطالق، وتعي ضرورته لها، وحقها فيـه، ولكنهـا ال   

زال أسـيرة قيـود   تستطيع أن تتقدم خطوة واحدة على طريق حريتها، ألنها الت

  .تكبلها من الداخل، وتفرض عليها أن تظل تابعة للرجل

  :الموقف من الریف والمدینة-ب
شهد القطر العربي السوري في النصف الثاني من القرن العشرين هجرات 

متتالية وكبيرة باتجاه المدن التي كانت آنذاك تشهد تطوراً ميزها عن الريـف،  

نتشار الصناعة والتجارة اللتين ساهمتا في تضخيم كاتساع الدوائر الحكومية، وا

  .التناقض بين الريف والمدينة، واتساع الهوة بينهما

اليعني تحديد النصف الثاني من القرن العشرين كبداية للهجرة من الريـف  

إلى المدينة أنه لم يكن هناك هجرات أو اتصال بين الريف والمدينة قبـل ذلـك   

قبـل االسـتقالل    -والسيما دمشق وحلب-السورية  التاريخ، فقد كانت المدينة

رمزاً للنضال ومواجهة االستعمار، ومركزاً تنطلق منـه المظـاهرات، وكـان    

حلم البن الريف أن ينزل إلى المدينة، ال لينعم برغد العيش، وال بمعاشرة "أشهى 

ك نسائها، وال ليقاسي التسكع في شوارعها، أو يعاني الحرمان فيها، وإنما ليشار

  .) 1("في المظاهرات المعادية لالمبريالية واالستعمار

، يمكـن أن  ) 2(وكان وراء الهجرة من الريف إلى المدينة عوامل متعـددة 

  :نحصرها بعاملين أساسيين هما

ن -1 رت ع العامل النفسي، وھو شعور الریفي بالحرمان في القریة التي قص
  .إرضاء طموحاتھ وآمالھ

ادي، ون-2 ل االقتص ي العام ة الت ي المدین ل ف رص العم وافر ف ھ ت ي ب عن
ة  اتھم، كمتابع ق طموح استقطبت الریفیین بكثرة، ألنھم وجدوا فیھا ما یحق

  .الدراسة، أو العمل في إدارات الدولة

بعـد   -والسـيما دمشـق  -إن استمرار الدور السياسي للمدينة السـورية  

كافة، والمكان المفضل االستقالل جعل المدينة مركزاً لتجمع األحزاب باتجاهاتها 

للراغبين في العمل السياسي من أبناء الريف، والسيما المثقفون الذين وجدوا أن 

                                                          
  .63، ص11مورفولوجیا المدینة في الشعر العربي السوري، الموقف األدبي العدد -1980حنا . عبود) 1(
ق، ) 2( انظر الھجرة من الریف إلى المدینة في القطر العربي السوري توفیق الجرجور، وزارة الثقافة، دمش

  .199-148، ص1980



  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 54

  .الريف ببيئته المختلفة والضيقة اليسمح لهم بمزاولة النشاط السياسي

وهي الفترة التي شهدت الهجرة من الريـف إلـى   -تعتبر فترة الخمسينات 

األثيـرة علـى أقـالم األدبـاء والكتـاب       الفترة -المدينة في المجتمع السوري

السوريين، والسيما الروائيون الذين وجدوا في الخمسينات فترة خصبة سياسـياً  

 -من جملة مارصدوا-، ورصدوا ) 1(واجتماعياً، شادوا عليها مجتمعات رواياتهم

شخصيات  -في األغلب-الهجرة من الريف إلى المدينة، وكان سبيلهم إلى ذلك 

  .أصول ريفية، توجهت إلى المدينة ألسباب عديدةمثقفة ذوات 

للعمـل، فهـو   : إلى دمشق ألمرين" الزمن الموحش"لقد هاجر بطل رواية 

موظف من الدرجة السادسة في دائرة حكومية، ولممارسة العمل السياسي، حيث 

كانت دمشق في الخمسينات، وهو الزمن الذي تدور فيه أحداث الرواية، مركزاً 

  :متعددة، سعى كل واحد منها إلى استالم السلطةلتجمع أحزاب 

  لماذا قدمتم من قراكم؟-

  .) 2(الفتداء مدينتك المفتوحة للبيع والشراء والجواسيس-

لوليد إخالصي فقد ترك القرية لما لقيه فيها  ) 3("بيت الخلد"أما بطل رواية 

ا مـن  من ظلم وجور على يد المختار، رمز السلطة السياسية من جهة، ولتخلفه

وفي القرية تنضج الشمس باألمنيـات الصـغيرة التـي التتحقـق،     : "جهة ثانية

تحاصرك بيوت الطين باالبتهاالت من أجل أن تبقى األمور على حالها، وتتجول 

الجنيات في الليل توزعن على النيام برنامج اليوم التالي، العام المقبـل، العمـر   

لسماء، من الذي عين المختار ممثالً ويعاديك المختار ألنك التطيع أوامر ا. كله

  .) 4("للسماء؟

طرح الروائيون السوريون في رواياتهم شخصيات مثقفة، قصـر الريـف   

بإمكاناته الضعيفة عن إرضاء طموحاتها، وعجز عن تحقيق أمنياتها وأحالمها، 

فكيـف  . فهجرته متوجهة إلى المدينة، يحدوها أمل كبير بالسعادة ورغد العيش

  المثقفون الحياة الجديدة في المدينة؟ واجه هؤالء

قريته الساحلية، وتوجه إلى المدينة، وفـي  " الزمن الموحش"لقد هجر بطل 

إن دمشق بالنسـبة إليـه عـالم    . ذهنه صورة لدمشق، موشاة بالعظمة والسعادة
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يجيش بالعظمة والمعاناة والفهم الخالق، وأوقيانوساً مزدهراً بالغبطة والكشوفات 

وكان أن جـاء  : "هي أمله في الخالص من زمن عصيب يجتاح البالدالنبوية، و

زمان عصيب لم نحسب له حساباً فيما مضـى، زمـان تسـاوى فيـه الحـب      

والكراهية، اإلبداع والغباء، االنتهاز والثورة، وفي ذلك الـزمن الفـاجع نمـت    

األعشاب الضارة، وراحت تمتص جذور الخصب والحب، زمان شـبيه بحـد   

وفي ذلك الزمن كنـت  .... اليين البشر كانوا يعبرون فوق ذلك الحدالمدينة، وم

  .) 1("أمضي نحوها وكانت منجاتي

في وعيـه،  " الزمن الموحش"الحلم التي حملها مثقف /هذه الصورة لدمشق

وهو يفد إليها مالبثت أن تالشت بعد التجربة، وبعد سلسلة من األحـداث التـي   

الواقـع المفعمـة بالتجـار    /لدمشقعصفت بمدينة دمشق وحلت محلها صورة 

والسماسرة واالنتهازيين والـروائح الكريهـة والسـراب والغـدر والمـوت،      

  .) 2(واالنقالبات التي تركب قطار الثورات

/ دمشـق : صورتان" الزمن الموحش"وهكذا أصبح للمدينة في وعي مثقف 

ـ  / ، وتتصف بالنقاء والعظمة والسعادة، ودمشق)منى(الحلم  ف الواقـع، وتتص

بالغدر والموت، وقد أخفق المثقف في تحقيق التوازن بين هـاتين الصـورتين،   

لقـد  . ) 3(وظل شخصية مزدوجة، ومنقسمة على نفسها، مما سبب لها قلقاً شديداً

يبحـث  " الزمن المـوحش "الواقع علقماً وسراباً، ولذا راح مثقف /أضحت دمشق

  .عندما كان في قريتهالحلم؛ دمشق كما حلم بها / عن مدينة أخرى، هي دمشق

الـزمن  "إن الصورة الكالحة التي ظهرت عليها دمشـق جعلـت مثقـف    

يعود بذاكرته إلى الوراء، إلى الريف، حيث النقاء والطهر والطبيعـة  " الموحش

الوجه القاسـي والبشـع للمدينـة،    " الزمن الموحش"لقد اكتشف مثقف . الجميلة

م يألفها فـي الريـف ذي العالقـات    فالعالقات االجتماعية فيها معقدة ومزيفة، ل

وقد كان الدكتور عبد الرزاق عيد محقاً عندما أشار إلى أن . االجتماعية البسيطة

التشويه الذي يرصده المثقف يستوطن المدينة فقط، أما الريف فقد بقي عنده نقياً 

يقارن بين المدينـة والريـف، بـين    ) المثقف(إنه . ) 4(طاهراً كأعماق بابا نويل
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ورة، تتعداھا إلى الشخصیات المثقفة األخرى التي تنطق أل ع والث سنتھا بفلسفات حول الجنس والمجتم
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حاولت أن أشرح لها : "ف والحقيقة، بين العالقات المشوهة والعالقات النقيةالزي

أن التعرف على الناس يحتاج طقوساً خاصة هي في أغلب األحيان كاذبة، وأنا 

ال أتقن مثل هذه الطقوس، فاتهمتني بأنني فالح ال أعرف أصول التمـدن، وإذ  

وأكاذيب المدن التجارية  قلت لها إن هذا ليس تهمة، بل مفخرة بعيدة عن الزيف

  .) 1("أنتم متغطرسون ومعزولون أيها المثقفون: المتأصلة جبهتني

عالقة المثقف الريفـي بالمدينـة،   " شرخ في تاريخ طويل"وطرحت رواية 

وتجربته فيها، وموقفه منها، من خالل تصويرها لمجموعة مـن الشخصـيات   

. ينات للدراسة في جامعتهاالمثقفة الوافدة من الريف إلى دمشق في مطلع الخمس

ولم تخرج هذه الرواية في رؤيتها لعالقة الريفي بالمدينة عن الروايات السورية 

، فعرضت لضياع الريفي فـي المدينـة   ) 2(األخرى التي عالجت هذا الموضوع

) األلبـوم (سوف أذكر أيضاً أنها : "قسوتها وجبروتها بقوله" أسيان"التي لخص 

  .) 3("ته من المدينة فيما حصدت هي كل شيءالشيء الوحيد الذي حصد

شخصيات ريفية معطوبـة ومأزومـة،   " شرخ في تاريخ طويل"لقد قدمت 

وعاجزة عن مواجهة الواقع، والتصدي لمشكالته، وألنها كذلك فقد راحت تحمل 

 -بعد التجربـة -المدينة مسؤولية إخفاقها وتتمسك بالريف الذي بدا في ناظريها 

لقـد  : "جاء فيهـا " ألسيان"رسالة " مسعود"كتب . الطهر والبراءةمفعماً بالنقاء و

وتحت " بيدر الشفشاف"أيام كنا نلتقي عند ... ذكرتني غرفتك بأيام الصبا القديمة

ذيل متواشج من غابة السنديان والبلوط والعرعار على غيـر موعـد وغيـر    

وتنعـق  ...القمروكان ينام الناس ويذبل ... لم نكن نعبأ بأهمية الزمن... انتظار

وتتثاءب نسيمات مخملية في طريقها نحـو  .... ويغفو الغبار.. الضفادع الهزيلة

كانت روعة تلك األيام تحتمي ... بعد سهر طويل... وتحضننا خيمة ما.. الشرق

  .) 4("ببراءتها

، وسعى إلى أن يبني معها حياة جديـدة، تقـوم   "لبنى"فقد أحب " أسيان"أما 

وسيكون معظم حديثنا : "والبراءة كما هي الحياة في الريف على النقاء والصفاء،

عن الحياة الريفية المتعبة، مثلما ستكون كتاباتنا عنها، لنتعلم كيف يحب اإلنسان 

  .) 5("األرض ويخصبها معانقاً التراب والجداول والسنديان والزرازير
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 بعـد -" شرخ في تاريخ طويل"لقد وضعت الشخصيات المثقفة الريفية في 

الريف والمدينة على طرفي نقيض، فالريف  -خوضها تجربة العيش في المدينة

مفعم بالنقاء والبراءة، وأما المدينة فملوثة ومشوهة، ونظرت إلى الريـف مـن   

منظار المدينة فوجدته نقياً طاهراً، ونظرت إلى المدينة مـن منظـار الريـف    

  .فوجدتها مشوهة ومزيفة

" شرخ في تـاريخ طويـل  "و " من الموحشالز"إذا كان الريف في روايتي 

لوليـد إخالصـي، ملـوث     ) 1("أحزان الرماد"بريئاً نقياً، طاهراً فإنه في رواية 

متخلف، وما يقـال عـن   -بطل الرواية " أحمد"إن الريف بالنسبة إلى . ومتخلف

نقائه هو محض أسطورة، ولذلك ترك هذا المثقف الريف، وقطع عالقتـه بـه،   

: دينة، حيث درس في الجامعة ثم عمل موظفاً في إحدى الشركاتوتوجه إلى الم

أكره الريف، وأكره أسطورة النقاء وشعر الطبيعة، أمقت الكون الذي الحد له، "

أمقت الملل الذي يعيش آلالف السنين بين أكوام الحصاد والزبل علـى  . والفقر

رغم السـعادة  جدران الطين األنسية والوحشية، وال أريد أن أعود إلى الماضي 

  .) 2("ال أريد أن أعود إلى الماضي. التي لقيتها في سني القرية الضامرة

ولكن حال هذا المثقف في المدينة لم تكن بأفضل من حاله في الريف، فقد 

لوثته المدينة، وعلمته الكراهية، ومعاشرة البغايا وممارسة العادة السـرية بـين   

  .الوحدة والملل، باإلضافة إلى شعوره ب) 3(بغي وأخرى

الريـف متخلـف   /لقد وجد هذا المثقف نفسه بين طرفي كماشة، فالماضي

) المثقـف (وهـو  . المدينة ملوث وموحش/واليتسع لطموحاته وآماله، والحاضر

رمـز  " بزينـب "، ولذلك يتمسـك  ) 4("فخار يكسر بعضه"عاجز عن المواجهة 

عندما كنت طالبـاً  : "اءالجامعة، والذي يعني العطالة والالانتم/ الماضي القريب

ليسقط المسـتقبل فهـو   . اآلن أحلم بالماضي. في الجامعة كنت أحلم بالمستقبل

العمل اليهمني، ال أرغب في سـيارة  . ماعاد لي طموح بشيء. مجهول كالغول

أكره أن أكون موظفاً كبيـراً أو رجـالً مـن    . وال أطمح إلى رصيد في البنك

  .) 5("كل مكان وزمانأريد أن تكون لي زينب في . السلطة

ضـرورة أن  " أحزان الرمـاد "من خالل روايته " وليد إخالصي"لقد طرح 
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يتسلح الريفي الوافد إلى المدينة بالعلم والمعرفة ليتمكن من معالجة المشـكالت  

، وألمح أن المثقف الذي اليستخدم العلم فـي  ) 1(والصعوبات التي تعترضه فيها

  .تطحنه رحى العالقات الجديدةمواجهة المدينة تهزمه المدينة و

إن أهم مايمكن تسجيله حول موقف الشخصيات المثقفة من الريف والمدينة 

هو أن هذه الشخصيات هجرت الريف ألنه قصـر عـن إرضـاء طموحاتهـا     

وآمالها، وتوجهت إلى المدينة، يحدوها أمل عارم في أن تحقـق سلسـلة مـن    

عالقات جديدة لـم تألفهـا فـي    الطموحات، ولكنها اصطدمت في المدينة بقيم و

الريف، فعانت الوحدة والملل واالغتراب، وانكفأت على نفسها تجتـر آالمهـا،   

والمالحظ أن هذه الشخصيات لم . وتحلم بالعودة إلى الريف، حيث الطهر والنقاء

تستخدم العلم وال المعرفة، على الرغم من أنهـا شخصـيات مثقفـة، كسـالح     

  .ياة فيهالمواجهة المدينة، وفهم الح

  :المثقف وطبقات المجتمع-جـ
لعل أهم مايميز شريحة المثقفين عن غيرها من شـرائح المجتمـع أنهـا    

لذا فإن باب الحرية يبقى مفتوحاً علـى  . ) 2(التشكل طبقة اجتماعية قائمة بذاتها

مصراعيه أمام الشريحة المثقفة الختيار انتماءاتها السياسية واالجتماعية المتعددة 

وهكـذا قـد يصـيب التغييـر     . د شرائح المجتمع وطبقاته المنتجة للمثقفينبتعد

األصول االجتماعية لشريحة المثقفين، صعوداً على السلم االجتماعي أو هبوطاً، 

وذلك تبعاً للمؤثرات الثقافية واإليديولوجية التي قد تخلع المثقف مـن أصـوله   

بقة اجتماعية أخرى تناقض طبقته االجتماعية التي ينتمي إليها بالمولد، لتلحقه بط

وسندرس ذلـك مـن   . األصلية، من حيث العادات والتقاليد والمواقف والمبادئ

  .خالل األصول االجتماعية للشخصيات المثقفة

  :مثقفو الطبقة المتوسطة
شهد المجال الثقافي في سورية أواخـر الخمسـينات بفضـل التغييـرات     

المصرية، وتتالت أقوى -الوحدة السورية االجتماعية واالقتصادية التي بدأت مع 

في الستينات والدة مجموعة كبيرة من مثقفي الطبقة المتوسطة، والسيما الريفية 

منها، التي شقّت طريقها بمساعدة المؤسسات اإلعالمية والثقافية التابعة للدولـة،  
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ومهدت طريقها في أواخر الستينات، ورسخّت أقـدامها فـي الحيـاة الثقافيـة     

ورية، وتفوقت عدداً وتأثيراً على مثقفي البورجوازية واإلقطاع السائدين قبل الس

  .) 1(الستينات، والسيما في المجال األدبي

وبما أن الرواية السورية اتخذت من فترة الستينات عمودها الفقري الـذي  

أقامت عليه بناءها الفني، فقد عنيت بتصوير مثقفي الطبقـة المتوسـطة عنايـة    

فاقت عنايتها بتصوير الشخصيات المثقفـة التـي تنتمـي طبقيـاً إلـى      كبيرة، 

البورجوازية واإلقطاع، ووجد من الروائيين السوريين من اختص برصد مثقفي 

الطبقة المتوسطة، وتتّبعها فـي صـعودها وهبوطهـا، ونجاحهـا وإخفاقهـا،      

  .) 2(حليم بركات، وهاني الراهب: كالروائيين

ون الضوء على مثقفـي الطبقـة المتوسـطة،    لقط سلط الروائيون السوري

ويالحظ الباحـث وجـود   . ورصدوا موقفها من الصراع بين الفقراء واألغنياء

شخصيات مثقفة تنتمي إلى الطبقة المتوسطة أعلنت تمسكها بالطبقـة الفقيـرة،   

والدفاع عنها، وإن كانت هذه الشخصيات قليلـة بالقيـاس إلـى غيرهـا مـن      

تاهت وضلّت، أو رغبت باالنتماء إلى الطبقة العليا في الشخصيات المثقفة التي 

  .المجتمع

والمالحظ أن الروائيين السوريين انطلقوا في تصويرهم لمثقفـي الطبقـة   

المتوسطة مما رسخ في وعيهم من أن الطبقة المتوسطة تمتاز بالتذبذب والتردد 

إن . ماعيوالحيرة، فطرحوا شخصيات مثقفة لم تحسم انتماءها السياسي واالجت

لنصر شمالي مثقف يحمل صفات الطبقـة  " األيام التالية"بطل رواية " سعد أمين"

، والصالة "معاوية"الوسطى، فهو قلق وحائر ومتردد، ويحب الطعام على مائدة 

ولكن أقواله وأفعاله تكشف عن تعاطفه مع الطبقة الفقيرة التـي  . ) 3("علي"وراء 

  .لراوية أن يسكن في حي الزهور، حي الفقراءقرر أن ينتمي إليها عندما اختار ا

فهو بورجـوازي صـغير،   " الثلج يأتي من النافذة"بطل رواية " فياض"أما 

الماركسية، ويتطلع بشـوق  /يقف إلى جانب الطبقة العاملة، ويتبنى أيديولوجيتها

نحـن  : "إلى ذلك اليوم الذي تتسلم فيه الطبقة العاملة السلطة بدالً من الـرجعيين 

وهم يحكمون اآلن، الرجعيون يحكمون اآلن، ولسوف ينتهي حكمهم يوماً،  وهم،

                                                          
  .8انظر معارك ثقافیة في سوریة، مرجع سابق ص) 1(
د : لالطالع على اھتمام الروائیین) 2( بمثقفي الطبقة المتوسطة ترجى العودة إلى كتاب الروایة والواقع لمحم

  .مرجع سابق.كامل الخطیب
  .177انظر األیام التالیة، ص) 3(
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  .) 1("وألجل ذلك علينا أن نعمل وألجل ذلك علي أن أكتب

حقق مكاسب للطبقة العاملة كالمطالبة بتحسين " فياض"وعلى الرغم من أن 

الطعام وشروط العمل فقد وقع أسير التردد بين أن يبقى مصراً علـى موقفـه   

ئه، محتمالً في سبيل ذلك شتى أنواع الحرمان والعذاب، وبـين أن يتـرك   ومباد

أمامك سور يافياض، وأنت التستطيع : "النضال، وينعم بالدفء والراحة والمرأة

تعال إلـي، انظـر إلـى    ... ارجع... أنا أنصحك فاقبل نصيحتي... هدم السور

منذ شـهور لـم    بيت فخم، مكتب أنيق، فراش وثير وامرأة جميلة أنت: الوراء

تضع يدك على امرأة جميلة، لم تعانق الدفء في جسد حار، وال أطبقت شفتيك 

على شفتين، وال احتوت كفك غدة ملتهبة في صـدر، أو سـمعت أذنـاك أنّـة     

  .) 2("استسالم محموم

إلى االلتحام بالطبقة العاملة، فترك العمل الذهني والتحق " فياض"لقد سعى 

عماالً متعددة، ظناً منه أنه بذلك يلتحم بالطبقة العاملة، بالعمل العضلي، ومارس أ

بقي في "ظل يشعر بالدونية أمام الطبقة العاملة، و  -على الرغم من ذلك-ولكنه 

جوهره مثقفاً يقف إلى جانب الطبقة العاملة دون أن يتمكن من االنصهار بهـا،  

ذاتـه نـواة    فالعمل اليدوي وحده لن يجعل منه بروليتارياً مـادام يحمـل فـي   

  .) 3("البورجوزاية الصغيرة

وعرض بعض الروائيين للمثقف المنتمي إلى الطبقة المتوسطة، وهويحاول 

التصدي لمشكالت مجتمعه، فما إن تعترضه الصعوبات حتى يستكين ويتراجـع  

مفضالً الخالص الفردي على الخالص الجماعي، ومتحوالً إلى مثقف انتهازي، 

بلـد  "بطل روايـة  " علوان"لقد ادعى . لحه الشخصيةيضع ثقافته في خدمة مصا

الطبقة "/الرعاع"السلطة، وال إلى "/ أم اللولو"أنه غير منحاز إلى " واحد هو العالم

الفقيرة، ألن الظروف الخاصة التي يمر بها ال تسمح لـه باالنحيـاز إلـى أي    

لتذبذب، وكان لم يكن محايداً، فقد اتسم موقفه با" علوان"والحقيقة أن . ) 4("جانب

عرضة لتغيير رأيه، ولم تكن لديه القدرة على الثبات في موقع معـين، فتـارة   

يرى أن الطبقة الفقيرة التستحق العيش، وتارة أخرى يراها طبقـة مظلومـة،   

وقد اعترف علوان بتناقضه مع نفسه، وبرز . وتارة ثالثة يطلق عليها الرصاص

  .) 5(فسه إال الموتىهذا التناقض بأنه اليوجد أحد منسجم مع ن
                                                          

  .121الثلج یأتي من النافذة، ص) 1(
  .194-193الثلج یأتي من النافذة ، ص) 2(
  .83الرؤیة اإلیدیولوجیة والموروث الدیني في أدب حنا مینة، مرجع سابق ص) 3(
  .127بلد واحد ھو العالم، ص) 4(
  .139المصدر نفسھ، ص) 5(



  61ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

قدرة تبريرية كبيرة، ساعدته في حجـب ضـعفه،   " علوان"لقد كانت لدى 

وتغطية دوافع سلوكه، وأنقذته من احتقار نفسه، ومكّنته من أن يعيش تناقضـه  

لقـد  . بال شعور بالذنب أو تأنيب الضمير، وأتاحت له قول الشيء وفعل نقيضه

ه بحاجة إلى بيت وطفل، وبرر وقوفه ضد برر انحيازه إلى الطبقة المتسلطة بأن

أنا كنت أدافع عن وجودي وكيـاني، وكنـت   : "الرعاع بأنه يحميهم من أنفسهم

إذا تُركوا ألهـوائهم خربـوا كـل شـيء،     . أدافع عنهم هم، أحميهم من شرهم

  .) 1("هؤالء بحاجة إلى يد قوية فوق رؤوسهم. وصاروا مجرد حيوانات

الحجج التي أوردها ليدافع عن نفسه، ويبرئ على الرغم من -" علوان"إن 

. مثقف انتهازي يغير مواقفه تبعاً لمصالحه الشخصية -"نازك"ذمته أمام زوجته 

، ولكـن انحيـازه بقـي    "أم اللولـو "لقد انحاز إلى الطبقة الفقيرة قبل أن يعرف 

عاطفياً، دلّت عليه صلته الواهية بالناس، وسعيه إلى الحصول على مراتب عليا، 

هم علقوا بأم اللولو، وأنا ال أقـدر  : "يقول عن الفقراء. وتحقيق مكاسب شخصية

وإذا حاولت شيئاً خسـرت كـل شـيء، بينمـا     . على شيء، السلطة لي عليها

  .) 2("أصدقائي صاروا في العالي

تـاريخ مثقفـي    ) 3("طائر األيام العجيبـة "في رواية " خير الذهبي"ورصد 

داية يحلمون بتغيير العالم، ويلتحمون بالطبقة الفقيرة الطبقة المتوسطة، فهم في الب

ويناضلون من أجلها، ثم يتراجعون تحت ضغط السلطة وإغراءاتها، ويتحولون 

إلى مثقفين انتهازيين، يتخذون من ثقافتهم وسيلة لتحقيق األربـاح والمكاسـب   

 شاهداً على مثقفي الطبقة المتوسـطة، وهـم  " سعيد شعبان"لقد وقف . الشخصية

، لقد بدأ حياته مناضالً ثوريـاً  ) 4(يتحولون من أقصى اليسار إلى أقصى اليمين

ضد تعسف السلطة، يقود المظاهرات واإلضرابات، مطالباً بحقوق الفقراء، ثـم  

مالبث أن تحول إلى التواطؤ مع السلطة المستغلّة، متخلياً عن مبادئه وأهدافـه،  

  .العدووراح يعمل في مركز استخبارات متواطئ مع 

فهو مثقف متخصص في " رياح كانون"بطل رواية " رامي حسام الدين"أما 

. شؤون الثقافة، يمارس النقد األدبي وكتابة الرواية إلى جانـب عملـه محاميـاً   

، "بلبنـى آل األميـر  "إلى الطبقة البورجوازية من خالل عالقته " رامي"يتعرف 

، "لبنى"له االجتماعية أمام بوضاعة أص" رامي"وهي فتاة مثقفة ومتحررة، يشعر 

                                                          
  .220بلد واحد ھو العالم، ص) 1(
  .287المصدرنفسھ، ص) 2(
  .اتحاد الكتاب العرب، دمشق-عجیبةطائر األیام ال-1977خیري، . الذھبي) 3(
  .267-260، مرجع سابق ص1977-1967انظر الروایة السوریة، ) 4(
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ويقارن بين أصله الوضيع وأصلها الرفيع، بين فقره وغناها، بين أبيه وأبيهـا،  

ويتطلع إلى تغيير انتمائه والصعود على السلم االجتماعي من خالل سعيه إلـى  

  .الزواج منها

باالندماج بالطبقة البورجوازية التي تتربع علـى عـرش   " رامي"لم ينجح 

نه يريد أن يلتحم بها ويبقى محافظاً على خصائص طبقته، والسـيما  السلطة، أل

الجانب األخالقي منها، وهو ماترفضـه البورجوازيـة التـي التريـد مثقـف      

  .البورجوازية الصغيرة إال لتصعد على كتفيه إلى أمجادها المزيفة

وإذا كانت الطبقة الفقيرة قد انتصرت على صعيد الرواية من خالل سقوط 

في المشهد األخير من الرواية، فإن انتصارها لم يكن سـوى  " رامي"أمام " لبنى"

انتصار الجانب األخالقي منها على الجانب األخالقي من الطبقة البورجوازيـة  

في حين كانت األخيرة تحقق إنجازاتها على الجانب السياسي، وترتقـي سـدة   

  .رة الجديدةإلى منصب وزير في الوزا" لبنى"الحكم من خالل ارتقاء أبي 

فـي   -بسبب إمكاناتها الكبيرة المادية والمعنويـة -تنجح الطبقة المتسلطة 

، وتحويلهم إلـى سـالح   ) 1(سعيها الدؤوب إلى تسخير المثقفين لمآربها الطبقية

وبذلك ينحاز المثقفون إلى الطبقة المتوسطة، ويقفـون ضـد   . ترمي به أعداءها

  .الطبقة الفقيرة

لنبيل سليمان صورة النحياز المثقف  ) 2("ح الطوفانويندا"وقد قدمت رواية 

إلى الطبقة المتوسطة، من خالل عرضها لواقع الجمعية التعاونية التي أنجزتهـا  

مثقف ينتمي بالوالدة إلى الطبقـة الفقيـرة،   " عبد الحميد"إن . الثورة في الريف

أبـو  (ولكنه يفضل مصلحته على مصالح طبقته، وينحاز إلى الطبقة المسيطرة 

  .التي استخدمته لينجز لها أهدافها ومصالحها) بهجة بك-اسكندر 

ولكن الرواية نفسها طرحت شخصية مثقفة أخرى تميزت بإخالصها الشديد 

. للطبقة الفقيرة، ووقوفها إلى جانبها والدفاع عن مصالحها ضد الطبقة المتسلطة

" أحمد"يذهب . حقوقها" أبو اسكندر"ينتمي إلى أسرة فقيرة، يسلبها اآلغا " فأحمد"

إلى المدينة ليكمل دراسته، وهناك يستقي أفكاراً جديدة لم يكن يعرفها من قبـل،  

ويبدأ بتحريض الفالحين ضـد  . ثم يعود إلى قريته معلماً في مدرستها الصغيرة

أبي اسكندر، ويفتح عيونهم على الحياة القاسية التي يعيشونها، والمقبوس اآلتـي  

                                                          
ي) 1( و عل ر ب ین، . انظ ي ط-1985یاس راع الطبق ي الص ا ف ة ودورھ ابیع الثقاف ة، -1ین وار الالذقی دار الح

  .35ص
  .دار الحوار، الالذقیة-2وینداح الطوفان ط-1983نبیل، . سلیمان) 2(
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تحليل الواقع وكشف الظلم والدعوة إلى مقاومته، ويبـين   في" أحمد"يوضح دور 

... يا والدي: "بطبقته ودفاعه عن مصالحها وحقوقها المسلوبة" أحمد"مدى تمسك 

عائلتـه كلهـا قضـت األيـام     ... ومثل جده علي بك... اسكندر مثل أبيه تماماً

والسنين وهي تمص الجبل والقرى وتركب رقاب الفالحـين، الـدخان ألبـي    

... األصوات لعلي بـك ... الزيتون لعلي بك... الحليب للست منيرة... كندراس

اليوم ... عجل يا أبا أحمد... اليوم زرع علي بك في الساحل يحتاج إلى تعشيب

يا أبي مهما أظهر لنا أبو اسـكندر مـن   . عيد الفطر أين حصة العائلة الكريمة

الكره وحده هو الـذي  . ..العطف وأظهرنا له الوالء فالقلوب ليست على بعضها

لهذا يا أبي أكره أبو اسكندر، وأحاربه، وسأظل أكرهه وأحاربـه  ... بيننا يا أبي

  .) 1("حتى يضع كل فالح في هذا الجبل قدمه فوق تلك الرقبة اللعينة

أبـي  "يحض الفالحين صراحة على الوقوف في وجـه  " أحمد"وها هو ذا 

إذا لـم  : "وف وتوحيـد الجهـود  ومقاومة ظلمه وطغيانه، برص الصف" اسكندر

المحتاج منّا جميعنـا  . نتعاون جميعاً ونصبح بيتاً واحداً فلن نستطيع أن نتحرك

أبـو  ... المقصر في فالحته زنودنا ألرضـه .. المريض منّا دواؤه من مالنا. له

اسكندر ليس له عندنا دخان بعد اليوم، وال فالحة وال خرنوب، فرس الدركي لن 

الحكومـة صـارت   ... لبن والسمن من أفواه أطفالنا بعد اليومتسرق الزيت وال

  .) 2("خادمة للشعب ال عدواً له

مثقف يستمد قوته وصالبة عزيمته من التحامه بالناس الفقـراء،  " أحمد"إن 

فهم وحدهم يستطيعون حمايته مـن االنحـراف   . والمظلومين الذين انحدر منهم

بعد عجـز   -التي تولت القضاء عليه "الست منيرة"فعندما حاصرته . وزلة القدم

لم يجد أحداً يستطيع حمايته من شرها سـوى الفالحـين    -"أبي اسكندر"زوجها 

... وحدهم يحمونـك منهـا  .. اركض يا أحمد إلى هؤالء: "البسطاء، أبناء طبقته

فؤوسهم ورفوشهم وأيديهم التي تعودت على التراب والجراح منذ تكونت هـذه  

  .) 3("يك من غذائها ومن فخذيهاذلك وحده يحم. األرض

نموذج للمثقف الذي يخرج من صلب الطبقة الفقيـرة، ويبقـى   " أحمد"إن 

مخلصاً لها، يدافع عن مصالحها وحقوقها، ويعمل على تغيير وعيها وتثـويره،  

ويضع ثقافته في خدمة طبقته الفقيرة، رافضاً كل اإلغراءات التي تقـدمها لـه   

بطبقته والنضال إلى جنبها ضـد سـلطة االسـتغالل    السلطة، ومفضالً االلتحام 

                                                          
  .85وینداح الطوفان، ص) 1(
  .103وینداح الطوفان، ص) 2(
  .117المصدر نفسھ، ص) 3(
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  .) 1("أعاهدكم على أن أكون ابنكم األمين دائماً وأبداً: "والقهر

  :مثقفو الطبقة الغنیة
لم يعن الروائيون السوريون بتصوير الشخصيات المثقفة التي تنتمي إلـى  

الطبقة المتسلطة كعنـايتهم بتصـوير الشخصـيات المثقفـة ذوات األصـول      

رجوازية الصغيرة، وذلك ألن جّل الروائيين السوريين ينتمون إلى الطبقـة  البو

يعبرون  -في أغلب األحيان-لذا كان هؤالء الروائيون . المتوسطة في المجتمع

ومايعزز رأينا . من خالل شخصيات رواياتهم عن عالمهم البورجوازي الصغير

قطاع أو البورجوازية أننا النجد شخصية من الشخصيات المثقفة المنحدرة من اإل

تشبه إلى هذا الحد أو ذاك شخصية الروائي أو جزءاً من حياته على األقل، على 

حين نجد التماهي بين المبدع والبطل المثقف واضحاً عندما يكون األخير سـليل  

  .الطبقة البورجوازية الصغيرة أو الطبقة الفقيرة

روايـاتهم شخصـيات    ومهما يكن األمر فقد قدم الروائيون السوريون في

مثقفة لها صفات طبقتها اإلقطاعية أو البورجوازية، ورصـدوا موقفهـا مـن    

أولهما انحاز إلى الطبقـة الفقيـرة،   : ولهذه الشخصيات نمطان. الصراع الطبقي

ومـن الـنمط األول   . وهجر طبقته، وثانيهما بقي متمسكاً بطبقته، ومخلصاً لها

تشـهد هـذه   . مان، وهي مثقفة بورجوازيةلغادة الس ) 2("كوابيس بيروت"رواية 

المثقفة الصراع الطبقي الذي انفجر على شكل حرب أهلية، وتقف شاهدة علـى  

تهجر هذه المثقفة طبقتها البورجوازية، بعد أن اكتشفت . مجتمع كل مافيه يحترق

وتجلّت رغبتها هذه . زيف قيمها وأخالقها، وترغب باالنتماء إلى الطبقة الفقيرة

نحن السبب، ألننا سمحنا لكل ذلك بـأن  : "ادها لحيادية طبقتها والمباالتهافي انتق

  .) 3("يحدث تحت ستار الحياد

تحس أنها بعيدة عن طبقتهـا،  " كوابيس بيروت"وعلى الرغم من أن رواية 

أولئـك الـذين   : "وتتعاطف مع الطبقة الفقيرة، وترى الحنان يسكن بيوت التنك

ان يتشدق كوكي برغبته في طـردهم واقـتالع   يسكنون بيوت التنك، والذين ك

أولئك البشر، أية عوالم من الحنان والصـالبة تعشـش فـي    .. بيوتهم بالجرافة

                                                          
في أصولھا االجتماعیة " أحمد"ومن الشخصیات المثقفة التي تشبھ شخصیة . 144وینداح الطرفان، ص) 1(

یة  ات شخص ن الطبق ا م ف"وموقفھ ة " یوس ي روای ة"ف ام التالی ذه " األی ت ھ د وقف مالي، فق ر ش لنص
ن الش ر م م األخی ع القس الحھا، راج ن مص ق م ا، وتنطل دافع عنھ رة ت ا الفقی ب طبقتھ ى جان یة إل خص

  .الروایة
  .دار اآلداب، بیروت-كوابیس بیروت-1976غادة، : السمان) 2(
  .99كوابیس بیروت، ص) 3(
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، على الرغم من كل ذلك بقي انحيازها إلى الطبقة الفقيـرة  ) 1("صدورهم النازفة

انحيازاً عاطفياً؛ ألنها عجزت عن المشاركة الفعلية وظلت ممزقة بـين حـب   

.. ليست مأساتي أنني حيادية. غمرني حزن عميق: "تقول. ) 2(فاع عنهالعدل والد

لقـد  . ) 3("مأساتي أنني الأقدر على معاقرة السالح وأكره العنـف .. فأنا منحازة

في طور الحس الطبقي، ولم تتحـول إلـى   " كوابيس بيروت"بقيت عقيدة بطلة 

ـ . وعي طبقي ود نضـالهم،  فهي تتعاطف مع الفقراء، ولكنها التتمكن من أن تق

وتعرف الكثير عن الثورة، ولكنها التملك القدرة علـى تجسـيدها علـى أرض    

  .الواقع

إن غادة السمان لم تقدم من خالل شخصية الراوية وعي الشريحة المنتمية 

بالوالدة إلى الطبقة الغنية فحسب، بل رصدت وعي هذه الطبقة، وهي تتحـول  

ف الشخصية المثقفة الغنيـة مـن   من اليمين إلى اليسار، وأكدت من خالل موق

االنتماء فعل واختيار، الصنم أيـديولوجي يتحلـق حولـه    "الصراع الطبقي أن 

ليس كلشـيهاً  . العابدون بالصلوات أو التبرك أو األمنيات أو الندم أو االستغفار

  .) 4("على صعيد الشعار السياسي، والقفصاً حديدياً على صعيد التنظيم

انحازت إلى الطبقـة الفقيـرة انحيـازاً    " س بيروتكوابي"إذا كانت رواية 

قطع صلته بأسرته اإلقطاعية، والـتحم  " وينداح الطوفان"في " نايف"عاطفياً فإن 

بالطبقة الفقيرة التي دافع عنها ووقف إلى جانبها فـي صـراعها مـع الطبقـة     

  .المتسلطة

ـ    أنهم أما النمط الثاني من مثقفي الطبقة البورجوازية فقد تميـز مثقفـوه ب

اليعترفون بوجود صراع بين طبقات المجتمع، ويدعون إلى التعايش السـلمي،  

. وينصرفون إلى إشباع رغباتهم ونزواتهم، واليؤمنون بااللتزام بقضايا النـاس 

إلـى التعـايش السـلمي، ونبـذ     " األيام التالية"في " غانم ذهب األرض"لقد دعا 

أنـا  : "ي وأموالـه الطائلـة  الصراعات الدموية، ليحافظ على مركزه االجتماع

شخصياً الأسمح لوجهة نظري أن تقودني إلى حلبـة الصـراع الـدموي، بـل     

دعنـا نتعـايش ياصـديقي،    : أنا أقول لك ولغيـرك . والحتى إلى حلبة مالكمة

                                                          
  .418كوابیس بیروت، ص) 1(
  .116عرب، دمشق، صاتحاد الكتاب ال-كتّاب ومواقف-1983خوست، . انظر نادیة) 2(
  .140كوابیس بیروت، ص) 3(
ة ط-1980غالي، . شكري) 4( ال أجنح روت، ص-2غادة السمان ب ة، بی اض 189دار  الطلیع د ری ، ورص

ة"عصمت في دراستھ للمجموعة القصصیة  ئ الدافئ ا "  رحیل المراف ن طبقتھ مان ع ادة الس ي غ تخل
رة، را ة الفقی ى الطبق ا إل ة، وانتماءھ ع البورجوازی دى"ج وت والص روت، -" الص ة، بی دار الطلیع
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  .) 1("ونتجنب المجازر التي تتنافى مع روح العصر

ترفـاً عقليـاً،   فترى في الثقافة متعة و" طائر األيام العجيبة"في " لمياء"أما 

وترفض التزام األديب بقضايا الناس ومشكالتهم، وتدعو إلى فصل الثقافة عـن  

  .) 2("أنا ال أحب الشعر مخلوطاً بالسياسة: "تقول لسعيد. السياسة

وأهم مايمكن تسجيله بعد تحليل مواقف الشخصيات المثقفة من الطبقات أن 

يادين، وذلك ألنه مفروض عليهم ليسوا حيادين، واليمكنهم أن يكونوا ح"المثقفين 

لذا طرح الروائيون شخصـيات  . ) 3("أن يحتلوا موقفاً في الهرم الطبقي للمجتمع

فعلـوان ظـل   . مثقفة تدعي الحياد، ولكنها التستطيع تجسيده على أرض الواقع

يتأرجح بين الطبقة الفقيرة والطبقة المتسلطة حتى حسم انتمـاءه إلـى الطبقـة    

ين لنا أن معظم الشخصيات المثقفة التي ادعت الحياد من أصـل  وقد تب. الفقيرة

  .الطبقة المتوسطة المعروفة بتذبذبها وتأرجحها

ويالحظ الباحث أن الروائيين السوريين أكدوا أهمية التحام المثقف بالناس، 

األيام "بطل " سعد أمين"لقد ضّل . وبنوا على هذا االلتحام نجاح المثقف أو إخفاقه

الطريق، وكاد يقع في حبائل االنتهازية  -على الرغم من أفكاره الثورية-" التالية

اغتـراب  " نصر شمالي"وقد كشف . ألنه كان بعيداً عن الناس الذين يدافع عنهم

حي الفقراء، ورصد ماجال فـي  /حي الزهور"بطله عن الناس عندما أخذه إلى 

، وبـدا  "لطوفـان وينداح ا"في " أحمد"ونجح . نفسه من مشاعر الخوف والدهشة

شخصية متماسكة، ألنه التحم بالناس واستمد قوته منهم، ولم يسمح لثقافته بـأن  

تفصل بينه وبينهم، وتغربه عنهم، كما يحدث لكثير من المثقفين الـذين تكـون   

ارفع ": "نايف"يقول . ثقافتهم امتيازاً لهم، وعامل تغريب يباعد بينهم وبين الناس

: ألم تسمع بالذين قـالوا ... علم من هذه المدرسة الكبيرةت. دراستك يا أحمد مؤقتاً

إن الفالحين يثقفون، وأن األرض تتثقف؟ وأن العمل الثوري في صف الجماهير 

  ؟) 4(."يثقف، ويعطي شهادات ليس في الجامعات مايعادلها

ويالحظ الباحث أن الروائيين عاملوا الشخصيات المثقفة معاملة صـارمة،  

غادرة تخوم أصولها االجتماعية، وأجبروها علـى أن تبقـى   فلم يسمحوا لها بم

رهينة الوالدة، ولم يتسامحوا إال مع مثقفي الطبقة المتوسطة، فرصـدوا تبـدل   

في حين كبلـوا  . مواقع هذه الشخصيات على السلم االجتماعي نزوالً أوصعوداً

                                                          
  .43األیام التالیة، ص) 1(
  .22طائر األیام العجیبة، ص) 2(
  .34ینابیع الثقافة ودورھا في الصراع الطبقي، ص) 3(
  .101ینداح الطوفان، ص) 4(
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ازية، بقيود الشخصيات المثقفة المنتمية بالوالدة إلى الطبقة اإلقطاعية أو البورجو

حتى الحاالت النـادرة  . طبقتها، وفرضوا عليها أن تظل أمينة ومخلصة لطبقتها

التي سمح فيها الروائيون لهذه الشخصيات بتجاوز طبقتهـا، كانـت مرهونـة    

بشروط وظروف ضرورية في رأي الروائيين لكي يتم االنزياح الطبقـي مـن   

وهو مثقف ينتمـي  -" الطوفانوينداح "في " نايف"فإذا كان . األعلى إلى األدنى

اختار أن يكون ولداً عاقاً لطبقته، ووقـف فـي   -بالوالدة إلى الطبقة اإلقطاعية 

وجه أبيه، مدافعاً عن الفقراء والفالحين، فإن ذلك كله ماكان ليحدث لوال ظلـم  

  ".الست منيرة"أبيه له وألمه وألخوته، وتفضيله لزوجته الثانية 

واحد أدى إلى انحياز المثقف الذي ينحدر مـن  لقد اكتفى الروائيون بسبب 

الطبقة المتوسطة إلى الطبقة الفقيرة، وهو السبب الذاتي المتعلق بالوعي، وغفلوا 

بمدى تهديـد الطبقـة العليـا    " بو علي ياسين"عن األسباب األخرى التي حددها 

ح لكيانات الطبقة المتوسطة، ومدى التقارب بين مصالح الطبقة المتوسطة ومصال

الطبقة العليا، أو مصالح الطبقة الدنيا، ومعيقات التسلق والصعود على سلم الهرم 

  .) 1("الطبقي

  
  

                                                          
  .55-54راجع ینابیع الثقافة ودورھا في الصراع الطبقي، مرجع سابق ص) 1(
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:الفصل الثالث
  السیاسةوقضایاالمثقف

  

  

  المثقف وقضايا االستقالل الوطني -آ

  المثقف وقضايا النضال القومي -ب
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  :المثقف وقضایا االستقالل الوطني-آ
الروايات السورية التي حاولت تصوير المفاصل  1967ثرت بعد نكسة تكا

منذ الحرب العالميـة  . التاريخية األساسية في إعادة تشكيل المجتمع في سورية

والجدير بالذكر أن هذه الروايات عنيت بتصوير مرحلـة االحـتالل   . ) 1(األولى

، التي ألمحت إليها الفرنسي لسورية أكثر من عنايتها بمرحلة االحتالل العثماني

فروايتـا  . ) 2(الروايات فـي معـرض تناولهـا لفتـرة االحـتالل الفرنسـي      

، على سبيل المثال ال الحصر، تغطيـان  "ولن تسقط المدينة"، "األشرعة/مدارات"

، أي منذ رحيل األتراك عن سـورية حتـى   1920-1918الفترة الممتدة مابين 

  .دخول الفرنسيين

التاريخية السورية رواية واحدة يمكن أن يطلـق  اليجد الباحث في الرواية 

فقد انصرفت الروايات التي رصـدت مرحلـة   ". رواية مثقفين"عليها مصطلح 

النضال ضد االستعمار الفرنسي إلى تصوير الشخصـيات الشـعبية، وأعطـت    

ألولئك الناس الطيبين األميين الذين دفعهم وعيهم العفوي إلـى  " البطولة الحقيقية

  .) 3("المستعمر الفرنسيالثورة على 

وكان وراء اختيار الرواية التاريخية السورية لشخصـيات مـن الوسـط    

  :الشعبي دافعان هما

ي -1 اركت ف ي ش عبیة الت یات الش ك الشخص اف تل ي إنص روائیین ف ة ال رغب
وب  مي المكت اریخ الرس ذكرھا الت ل"النضال الوطني، ولم ی ن جب ، "حس

  .وغیرھما" محمد قادیش"و
ة -2 ین إدان اً للمثقف ر إنتاج ت أكث ي كان ة الت ة البورجوازی روائیین للطبق ال

تقالل،  ق االس ي تحقی ا ف ن دورھ ل م ا، والتقلی یم أوالدھ لقدرتھا على تعل
ة ریحتھا المثقف أن ش ن ش ط م ھ . والح ار إلی ا أش ذا م ي "وھ مر روح س

ل ى أن " الفیص ب إل دما ذھ ارس زرزور"عن ھ " ف ي روایتی ن "ف حس

                                                          
ر ا) 1( وریة"نظ ة الس لیمان، ص" الروای ل س وع 161لنبی ت موض ي عالج وریة الت ات الس ن الروای ، وم

ام  ل ع تقالل قب ة 1967االس ة"روای ة الثالث ا، و" الرای رحمن باش د ال واء"لعب رع الل ل " مص لخلی
  .إلبراھیم المرجاني" ثائر من بلدي"السباعي، و

ة ا"راجع ) 2( ة العربی ي الروای واقعي ف اه ال وریةاالتج ابق ص" لس ع س ل، مرج ي الفیص مر روح ، 469لس
  .197وص
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خریة " ینةولن تسقط المد" جبل ھ س یاق روایتی ھ وس من عبارات ان یض ك
  .) 1(في محاربة االستعمار" عبد الرحمن الشھبندر"من مشاركة 

  ":مدارات الشرق"موقف المثقف من االستقالل الوطني في رواية 

لنبيل سليمان فترة هامة في حياة سورية، " مدارات الشرق"رصدت رواية 

سيين، وأعادت تشكيل تاريخ سـورية  امتدت من خروج األتراك إلى دخول الفرن

في تلك الفترة من خالل وقوفها عند المفاصل الكبرى التي شكلت ذلك التاريخ، 

كدخول اليهود طرفاً في الصراع علـى صـعيد التـاريخ السياسـي، وتسـلم      

البورجوازية المحلية زمام األمور، وصعود بعض الطبقات الوسطى إلى الطبقة 

االجتماعي، باإلضافة إلى إشارة الرواية إلى بـدايات   العليا، على صعيد التاريخ

  .انتشار الفكر الماركسي في سورية

، ) 2(وقف نبيل سليمان من بورجوازي دمشق وباشـواتها موقـف الحيـاد   

وترك لهم حرية الحركة والتصرف، ولم يقسرهم على اقتراف اآلثام والشـرور  

وبـذلك اسـتطاع   . لسوريةوالخيانة، كما هو سائد في عدد كبير من الروايات ا

أن يكشف عن التكوين النفسي والفكري لهـذه الطبقـة، ويـدينها    " نبيل سليمان"

بطريقة غير مفتعلة، فالباشا شكيم يجمع بين اللونين األبيض واألسـود، وهـو   

لقد رفض االنتـداب الفرنسـي ومعاهـدة    . شخصية معتدلة في موقفها الوطني

فلسطين، وفضل طلب المسـاعدة مـن    سايكس بيكو، والهجرة الصهيونية إلى

عالقات مع االسـتعمار، تمثلـت   " للباشا شكيم"و. ) 3(الواليات المتحدة األمريكية

وقد جاء هـذا  . المقيمة في لندن" لميعة"زوج أخته " المستر بيجيت"بعالقته مع 

متطابقاً مع طموحه إلى قيـادة الـبالد بعـد    " الباشا شكيم"االعتدال في مواقف 

ماذا يفعل الباشا شيكم اآلن، سوى أنه يسـعى كـي يكـون    : "نسيينخروج الفر

حوذياً؟ أليست هذه البالد التي يرغب في أن يقودها مثل تلك العربـة أو تلـك   

  ؟) 4("الخيول

عن تذبذب الطبقة اإلقطاعيـة المتحالفـة مـع    " نبيل سليمان"وهكذا كشف 

اقفها الوطنية هـي  البورجوازية، وتناقضاتها بين القول والفعل، وأوضح أن مو

لقد . مواقف انفعالية، تتالشى عندما تتعارض مصلحة الذات مع مصلحة الوطن

الذي رفض هجرة اليهود إلى فلسطين إلى التفكير بأن يبيـع  " الباشا شكيم"انتهى 

                                                          
  .278انظر االتجاه الواقعي في الروایة العربیة السوریة، مرجع سابق ص) 1(
  .104دار الحوار، الالذقیة، ص-1قراءات في تجربة روائیة ط-1993سمر روحي، . انظر الفیصل) 2(
  .321-320األشرعة، ص/ انظر مدارات الشرق) 3(
  .330األشرعة، ص/ مدارات الشرق ) 4(



  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 72

هـم يحـاولون   ": "لسليم أفندي"يقول . كل مايملك إلى إحدى الشركات اليهودية

ال أخفـي عليـك   . حيفا وجينين وغور بيسان في. أيضاً أن يشتروا في فلسطين

يمكن سمعت أن حماي قد ... إني فكرت في أن أبيعهم كل مالي. أنت مثل أخي

  .) 1("باعهم الكثير

وبما أن البورجوازية العربية ضعيفة، وتابعة للبورجوازية الغربيـة فقـد   

جتمع، عن انتهازيتها وعجزها عن تحقيق التطور والتقدم للم" نبيل سليمان"كشف 

" الباشا شيكم"يقول . وسعيها إلى إنشاء صناعات خفيفة تضمن لها الربح السريع

هل فهمت؟ ودعني أسألك أي من الشركتين اللتـين أمامنـا اآلن   : "لسليم أفندي

  .) 2(يمكن أن تحقق ربحاً أكبر وأسرع؟" القدسي"أم " الزراعية"

إلى عقد صالت -" فرانز فانون"كما يقول -تسعى البرجوازية االستعمارية 

وبذلك ينشأ تحالف بين الطرفين، ويعمـل  . ) 3(بالنخبة المثقفة في البلد المستعمر

كل طرف على تحقيق مصالح الطرف اآلخر، فتحقق البورجوازية االستعمارية 

مصالح النخبة المثقفة بدعمها ومساندتها لتتمكن من المحافظة على امتيازاتهـا،  

ورجوازية الرأسمالية عن طريق عجزها عن إنجاز وتحقق هذه النخبة مصالح الب

إلى هـذا التحـالف، والـدور    " نبيل سليمان"وقد أشار . التقدم والتطور للمجتمع

" أميـر الحـج  "العميل والرجعي لهؤالء المثقفين، ورصد مواقفهـا كشخصـية   

بيـروت سـلمت   : "الذي أكد فضل االستعمار وضـرورته " الخواجة"وشخصية 

  .) 4("بيروت بعافية أما الشام. واستراحت أمرها منذ البداية

. بارعاً عندما أدان هؤالء المثقفين، وعلى ألسنتهم هم" نبيل سليمان"لقد كان 

. كلكم مثل بعض. األمير مثلك. ياحسرة: "مخاطباً الباشا شكيم" أمير الحج"يقول 

يـز  وغداً أو بعد غد يـروح اإلنكل ... لعبة بيد اإلنكليز، وكل واحدة على قدره

  ) 5(؟"ماذا ستفعل وماذا سيفعل األمير إذا جاؤوا. ويجيء الفرنسيون

فهو مثقف وضع مصلحة الوطن فوق كـل مصـلحة،   " هشام الساجي"أما 

وأنشد األناشيد الوطنية مع األطفال في شوارع دمشق، وتطلع إلى ذلـك اليـوم   

. عيينالذي يرى فيه وطنه متطوراً متقدماً، وأدرك أن مالكي األراضي اإلقطـا 

في إيابه السريع، وفي انزوائه الطويل إثـر ذلـك،   : "هم السبب في تخلف بالده

                                                          
  .97المصدرنفسھ، ص) 1(
  .134المصدر نفسھ، ص) 2(
  .49، مرجع سابق ص"معذبو األرض"انظر كتابھ ) 3(
  .355، وكذلك، ص335مدارات الشرق، ص) 4(
  .134مدارات الشرق، ص) 5(



  73ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

مأله يقين بأن مالكي األرض جميعاً، ومن أسوأهم إلى أفضـلهم، مـن الدولـة    

العلية إلى أي رضا بك أو شكيم باشا، أو شيخ معمم أو شيخ بـدوي، هـم أس   

أن يفعل شيئاً مـن أجـل   " جيهشام السا"لقد حاول . ) 1("البالء في أرجاء الشام

وطنه، من خالل مقاالته التي شرح فيها أسباب التخلف، ولكن جهـوده ذهبـت   

سدى، وأحالمه تحطمت وهو يرى الجيش الفرنسـي يقـتحم أسـوار دمشـق،     

كانت أصابعه جميعاً تتحرك معاً، سوى السبابة اليمنى : "وأصيب باليأس والعجز

لقلم هو اآلخر مشلوالً، وكان ينوء تحـت  التي بدت مشلولة، وإلى جوارها بدا ا

  .) 2("وطأة حزن طاغ، وعينه مسمرة إلى الدرج الفارغ

وعجـزه بمـا   " هشام الساجي"إخفاق " عبد الرزاق عيد"وقد فسر الدكتور 

ترسب في الوعي اإليديولوجي والسياسي المشبع بالستالينية حول احتقار المثقف "

والنظن أن األمر يرجـع إلـى   . ) 3("لتنظيرواتهامه بالجبن والتردد والتذبذب وا

في الفكر العربي، بقدر ما يرجع إلى واقع المثقف العربي، ) الستالينية(تأثيرات 

وقد ساهم زمن كتابة الرواية، ومـا  . وطبيعة العالقة القائمة بينه وبين مجتمعه

شهده من هزيمة العرب في حرب الخليج، في طرح صورة المثقف على ماهي 

، وفي التخفيف من حدة التفـاؤل التـي ميـزت    "هشام الساجي"صية عليه شخ

المثقفين العرب في الخمسينات والستينات، والتي نراها بـارزة فـي األعمـال    

  ".وينداح الطوفان"الروائية المبكرة لنبيل سليمان، والسيما رواية 

الطبقة المتوسطة، وهي تتـردد بـين التمسـك    " سليم أفندي البسمة"ويمثل 

مواقف وطنية كثيرة، فهو " لسليم أفندي"إن . ية الوطنية واللحاق باالستعماربالهو

يرحب بالحكم العربي الجديد بعد طرد األتراك، ويسعى إلى مقاومـة الشـركة   

اليهودية التي اشترت األراضي في فلسطين، وتريد شراء أراضي الغوطة أيضاً، 

في سماء الشام، ويدافع عن وتبلغ فرحته أقصاها عندما يرى العلم العربي يرتفع 

الصناعة الوطنية، ويقف في وجه الخواجة الذي أصر على أن الخطـر القـادم   

على البالد يأتي من األتراك والروس، وأن فرنسا تقدم المساعدات للناس، ويرد 

على الخواجة بغضب مبيناً له أن روسيا لم تسئ إلى العرب، ال في " سليم أفندي"

أيام شيوعيتها، وأن المصيبة ليست في فرنسا وحدها، بل  أيام قيصريتها وال في

  .) 4(في رجالها وأتباعها من العرب
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هذه المشاعر الوطنية والقيم األصيلة تقابلها مشاعر وقيم أخرى، اكتسـبها  

إلـى جانـب خبرتـه فـي     -سليم أفندي بعد أن تعلم اللغة الفرنسية التي مكنته 

ب والقنب إلى تجارة األراضـي، ومـن   من االنتقال من تجارة الحبو -التجارة

  .الطبقة المتوسطة إلى الطبقة الثرية واالستعمار

الفئة الجديدة التي تنسل من السوق التجارية القديمـة  "يمثل " سليم أفندي"إن 

وهي تبحث عن التوسع واالنتشار، لتجـد لهـا مكانـاً فـي فضـاء سـطوة       

يدية، وهي تحمـل وضـاعة   األرستقراطية الزراعية اإلقطاعية والتجارية التقل

نشأتها إذ تقبل بحماسة غريزية شديدة على ماكانت تترفع عنـه الفئـات العليـا    

الذي يبتسم له الحظ اليجد غضاضة في أن يقبـل  " فسليم أفندي البسمة. "السابقة

بكل هذا النهم على خديجة خادمة الباشا شكيم، بل القبول بزواجها بعد طلبها من 

  .) 1("زوجها عبد الودود

نمـاذج  " الباشـا شـكيم  "و" أمير الحج"و " الخواجة ثابت"و" سليم أفندي"إن 

مثقفة تدل على ماتتركه ثقافة المستعمر من آثار سلبية فـي شخصـية المثقـف    

الوطني، أخطرها فصله عن القيم الوطنية األصيلة، وتوجيه أنظاره إلـى قـيم   

لقيم الوطنية األصيلة مـن  الذي كان متمسكاً با" سليم أفندي. "المستعمر وأفكاره

شهامة وشرف وكرامة ورفض لألجنبي بدأ يتغير بعد أن تعلم اللغة الفرنسـية،  

وذهب إلى برلين، واستخف بثقافته القومية، وتبنى إيديولوجيا المستعمر وطرائق 

زهد فيما يسود الـبالد مـن   ... زهد سليم أفندي بغالل الحبوب والقنب: "تفكيره

لسانه ينطق بالفرنسية، رمى بالطربوش والكوفية، كان  صار... تجارة وزراعة

إلى الشام بعـد رحلـة إلـى    " سليم أفندي"لقد عاد . ) 2("ثمة ماينقلب فيه كل يوم

برلين، وراح يقارن بين البالد التي فارقها وبالده، ووجد أن الهوة واسعة بـين  

الضـعيفة   مبيناً ما يتذرع به المستعمر من إنقاذ الشـعوب -الطرفين، وتساءل 

عما إن كان اليحق لسكان تلك البالد أن يملكوا "-والمتخلفة ليبرر لنفسه احتاللها 

  .) 3("العالم، ماداموا على ماهم عليه، ومادامت الشام على ماهي عليه

بدايات " بنات نعش"رصدت رواية مدارات الشرق، والسيما جزؤها الثاني 

. ت تسرب إليها هذا الفكردخول الفكر اليساري إلى سورية، وصورت شخصيا

، )الفالحـين والعمـال  (والمالحظ أن هذه الشخصيات تنتمي إلى الطبقة الفقيرة 

" عبود بـك الرشـدة  "فعزيز اللباد من أصل فالحي، أطلق النار على اإلقطاعي 
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ونشأت " عزيز اللباد"عامل شيوعي، تعرف عليه " ووليف كيروز. "والذ بالفرار

الشخصيات بإحساسها الوطني المتأجج في داخلهـا،   وتتميز هذه. بينهما صداقة

  .والذي دفعها إلى مقاومة المستعمر الفرنسي، ورفضه رفضاً مطلقاً

إن : أن يقـول  -من خالل طرحه لهذه الشخصيات-" نبيل سليمان"لقد أراد 

الذين قاوموا المستعمر الفرنسـي هـم أنفسـهم الـذين قـاوموا اإلقطـاعيين       

" المسـتنقع "ذه الفكرة بشكل أعمق وأوسع في رواية وسنرى ه. والبورجوازيين

  .) 1(لحنا مينة

و " لـن تسـقط المدينـة   "موقف المثقف من االستقالل الوطني في روايتي 

  ":حسن جبل"

رصـدت الموقـف السـلبي لمثقفـي     " مدارات الشـرق "إذا كانت رواية 

البورجوازية العربية من قضايا االستقالل الوطني، وبينـت دورهـم الرجعـي    

لفارس زرزور وقفت عنـد الـدور    ) 2("لن تسقط المدينة"والعميل، فإن رواية 

اإليجابي لمثقفي البورجوازية العربية في معركة الكفـاح مـن أجـل الحريـة     

فرانـز  "صحة ما ذهب إليـه  " لن تسقط المدينة"وبذلك تؤكد رواية . واالستقالل

إلى حدودها القصـوى  ) البورجوازية الوطنية(من أنك إذا تابعت نتائجها " فانون

أدركت أنها تهيئ لنزع الغشاوة عن وعي الشعب، وللتنديد باالضطهاد، ولفـتح  

واليقلل من أهمية دور مثقفي البورجوازية العربية فـي  . ) 3(باب كفاح التحرير

من أن " سمر روحي الفيصل"معركة الكفاح والنضال لنيل االستقالل ماذهب إليه 

خر من البورجوازية الوطنية، من خالل سـخريته  إنما كان يس" فارس زرزور"

لم " فارس زرزور"وذلك ألن . ) 4("عبد الرحمن الشهبندر"من شخصية الدكتور 

" حسـن جبـل  "كما سنرى في تحليل رواية " عبد الرحمن الشهبندر"يسخر من 

باإلضافة إلى وجود شخصيات مثقفة بورجوازية ووطنية كان لها دور إيجـابي  

يوسـف  "و " حميد الرقـي "و " بشير الصافي"قالل، كشخصية في معركة االست

  ".العظمة

بداية تشكل الوعي القومي العربـي لـدى   " لن تسقط المدينة"ترصد رواية 

شريحة من المثقفين البورجوازيين، وتطور هذا الوعي وتصاعده باتجاه االلتحام 

روبـا  فبشير الصافي صيدلي عاد من أو. بقضايا الشعب، والدفاع عن مصالحه
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-في الفترة التي كان فيها الشعب في سوريا يتهيأ الستقبال الجـيش العربـي   

اللعبة لم يلق باللوم على الشعب، بل التمس " الصافي"وعندما كشف . االنكليزي

إذا خطر لك يوماً أن تذكر هذه األيام فال تنح بالالئمة علـى هـذا   : "له األعذار

عندما يجد نفسه مخـدوعاً، فسـيعرف    وغداً. الشعب الفقير، فهو يحتفل كالعادة

  .) 1("كيف يتحرك

يثق بالناس والشعب ثقة كبيرة، ويدعو إلـى االلتحـام   " بشير الصافي"إن 

يقـول  . المثقف بالناس، والعمل على توعيتهم، والوقوف إلى جانب قضـاياهم 

أنر السـبيل  : "الذي كان ضعيف الثقة بالجماهير" عبد الرحمن الشهبندر"مخاطباً 

ويطالـب  . ) 2("اس، وستجدهم يندفعون من تلقاء أنفسهم وستجد نفسك وراءهمللن

أيضاً بأن تكون األهداف التي يدعو إليها المثقفون متطابقة مـع إرادة الشـعب   

إن األفكار التستطيع أن تعيش في الرؤوس وحدها، والتنبت مـن  : "ومصالحه

اس، ألن الفكـرة  الرؤوس وحدها، بل يجب أخذها من الناس وإعطاؤها إلى الن

في األساس هي في خدمة الجمهور، ولهذا يجب اطالع الناس بصورة مفصـلة  

  .) 3("على كل مايجري في البالد، وما سيجري فيها

على التحام المثقف بالناس لكسـب معركـة   " بشير الصافي"يعني إصرار 

االستقالل وجود شرخ بين المثقف والناس، ناتج عن عدم قدرة الناس على فهـم  

بشـير  "لـذا حـث   . طاب المثقف، وعجزهم عن استيعاب مفرداته وتراكيبهخ

المثقفين على مضاعفة الجهد لرفع وعي الشعب إلى مسـتوى الفكـرة   " الصافي

  .) 4(التي يحملونها

مثـال  " بشير الصافي"تساؤالً هو لماذا بدا " بشير الصافي"تطرح شخصية 

بـدا غيـره مـن المثقفـين     المثقف المخلص للشعب، المدافع عن قضاياه، فيما 

البورجوازيين انتهازياً، وعميالً للمستعمر؟ لإلجابة عن هذا السؤال البد أن نقف 

لقد أشـار  . ، واإليديولوجيا التي يعتنقها"بشير الصافي"عند مكونات الوعي لدى 

قد اطلع على الفكر الماركسي كما يشـير  " بشير الصافي"إلى أن " نبيل سليمان"

نقود ورأس المال، واهتمامه بـدور المثقفـين فـي تطـوير     بقوة شرحه عن ال

                                                          
  .39-38لن تسقط المدینة، ص) 1(
  .257، وانظر أیضاً، ص336لن تسقط المدینة، ص) 2(
  .253المصدر نفسھ، ص) 3(
ة . 256انظر لن تسقط المدینة، ص) 4( ة"وفي روای الي عربی یات " لی دى الشخص ص إح ذھبي تق ري ال لخی

ة الم ھ لمقاوم ة مافعلت زاب المثقف ى األح ار إل ل األخب ورات، ونق ع المنش ن توزی ي، م تعمر الفرنس س
الً : "فیقول رجل كھل. الوطنیة والیساریة ھ فع ذي تریدون ا ال ون م ون التعرف ا المثقف تم أیھ ون . أن ثالث

د نكم بعی عب ع عب والش م الش ادون باس ورات، وتن ون المنش تم توزع اً وأن وا . عام ل أن توزع قب
  .153ص". على قراءتھاالمنشورات اجعلوه قادراً 
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  .)1(الثورة

فكـرة   -إلى جانب عالقة المثقف بالشـعب -" لن تسقط المدينة"وطرحت 

الوحدة الوطنية، من خالل شخصياتها المثقفة البورجوازية التي وقفت في وجـه  

ء الـوطن  التفرقة واإلقليمية والطائفية التي سعى االستعمار إلى زرعها بين أبنا

" بشير الصافي"لذا انتقد . الواحد، ودعت إلى مزيد من التمسك بالوحدة واالتحاد

: لموقفه السلبي من االسماعيليين، ولتوزيعه قواته عشائرياً" صالح العلي"الشيخ 

إلى تأسيس جمعية " عبد الرحمن الشهبندر"ودعا الدكتور ... الحدادين، المتاورة

. ) 2(ب للعرب، ويكون خطابها موجهاً لكل النـاس سرية، تنادي بمبدأ وطن العر

ومثل هذا الموقف الذي يدل على إضاءة الجوانب السلبية في العمل الوطني ينم 

على موقف علمي ونقدي من التاريخ، ويبعد عنه الموقف االطالعي الذي لـيس  

  .) 3(في النهاية غير سلبية مغلقة

جيا الشخصـيات المثقفـة،   وتكشف الدعوة إلى الوحدة الوطنية عن إيديولو

لذا النجد علـى ألسـنة   . وتحدد طبيعة بواكير الوعي القومي العربي أو الديني

الشخصيات المثقفة ذكراً للصراع أو الطبقات المكونة للمجتمـع، لقناعـة هـذه    

الشخصيات بأن الطابع العام للنضال ضد االستعمار هو طابع تحرري بالدرجة 

  .األولى

التـي انتهـت   " لن تسقط المدينة"امتداداً لرواية ) 4("لحسن جب"تعتبر رواية 

إلى إشعال الثورة فـي الغوطـة بعـد    " األشمر"بمحمد قاديش وهو يلبي دعوة 

فتابعت رصد أحداث " حسن جبل"أما رواية . وعدم االستسالم" ميسلون"معركة 

النضال ضد المستعمر ووصلت إلى أحداث ثورة آذار، من خالل تقديمها لسيرة 

، من دون أن تغفل سيرة محمد قاديش، وتطـور وعيـه   "حسن الجبل"جاهد الم

  .النضالي

هو األفكار التي تضمنها الحوار الذي " حسن الجبل"ولعل أهم ما في رواية 

، والذي كشف عـن  "محمد قاديش"و " عبد الرحمن الشهبندر"جرى بين الدكتور 

لقـد غلـب   . مختلفتين اختالف في أفكار الشخصيتين اللتين تنتميان إلى طبقتين

ورفض أي شكل مـن أشـكال   . طابع االنفعال والتحدي" قاديش"على شخصية 

إال إذا حمل السـالح،   -بحسب رأي قاديش-فاإلنسان اليكون ثورياً . المساومة

                                                          
  .183-182، مرجع سابق ص"الروایة السوریة"انظر كتابھ ) 1(
  .241، ص"لن تسقط المدینة"انظر روایة ) 2(
  .187لنبیل سلیمان، مرجع سابق ص" الروایة السوریة"انظر كتاب ) 3(
  .وزارة الثقافة، دمشق-حسن جبل-1969زرزور، فارس، ) 4(
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تهوره واندفاعه وحماسته الزائدة بـأن لكـل ثـورة ظروفهـا     " قاديش"ويبرر 

عبـد الـرحمن   "ثيرون أما الـدكتور  وقوانينها، والبد أن يحترق على لهيبها الك

فيكفي أن يتبرع اإلنسان بقسط من مالـه  . في آرائه" قاديش"فيخالف " الشهبندر

ضد العمل الثوري العفـوي واالنفعـالي،   ) الشهبندر(للثورة ليكون ثورياً، وهو 

والمقياس . جميعهم بكل طبقاتهم. كلمة تعني المواطنين -عند الشهبندر-والشعب 

واليرى ضيراً في شـراء األسـلحة   . قييم الشخصية هو األخالقاألساسي في ت

  .) 1(االنكليزية

أن األول " عبد الرحمن الشهبندر"و" قاديش"ويالحظ الباحث من الحوار بين 

. يمثل العاطفة في النضال التحرري، بينما يمثل الثاني العقل والتنظيم والتخطيط

فقاديش تلقى . ضل ضد المستعمروهما بذلك يعكسان مدى تأثير الثقافة في المنا

فقـد  " الشـهبندر "ثقافة محلية فقط، فبقي انفعالياً في فهمه للثورة، أما الـدكتور  

أكسبته ثقافته المتخصصة، واطالعه على ثقافة غريبة إلى جانب ثقافته المحلية 

  .بعداً جديداً لم يتوافر لقاديش

البورجوازية في إن السخرية من مشاركة عبد الرحمن الشهبندر، والطبقة 

النضال ضد المستعمر ترجع إلى المؤلف نفسه، الذي نظر إلى رحلة النضـال  

ضد المستعمر من وعي مسبق، يقسم الناس إلى طيبين وأبرياء، وهم الفقـراء،  

يسقط أفكار الحاضر على الماضي، ويتناسى المراحل "وإلى أغنياء، مدانين، و 

سـتعمار واإلقطـاع حتـى مرحلـة     التي قطعتها البورجوازية، من مرحلة اال

االستقالل، ومرحلة القضاء على البورجوازية الصناعية بعد صـدور قـرارات   

  .) 2("التأميم

  ":المستنقع"موقف المثقف في روایة 
قـد صـورتا   " لـن تسـقط المدينـة   "مدارات الشرق، و "إذا كانت روايتا 

ي القومي لدى شخصيات مثقفة تنتمي إلى الطبقة البورجوازية، وكشفتا عن الوع

تختلف عنهما من حيث إنهـا رصـدت   " المستنقع"هذه الشخصيات، فإن رواية 

بدايات تشكل الوعي القومي العربي لدى شخصيات شعبية لعبت دور المثقـف  

وكان وراء " أسبيرو األعور"و " كوزي"دون أن تتلقى تعليماً منظماً، كشخصية 

س الطبقة العاملة، وترى فـي  صنع هذه الشخصيات أيديولوجيا المؤلف التي تقد

                                                          
  .149، وص145-144، وص141-140، وص130، ص"جبلحسن "انظر روایة ) 1(
  .278االتجاه الواقعي في الروایة السوریة لسمر روحي الفیصل، مرجع سابق ص) 2(
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-" فايز الشعلة"وهذا ماجعل شخصية . العامل معلماً وأستاذاً للمثقف المتخصص

 -على الرغم من ثقافته العالية، ودوره الكبير في النضال السياسي واالجتماعي

  .) 1(الترقى إلى ذروة متفوقة من النضج

نضالين القـومي  على لسان الشخصيات المثقفة ال" المستنقع"طرحت رواية 

أدركت أن الفئات التـي   -والسيما فايز الشعلة-فهذه الشخصيات . واالشتراكي

تناضل ضد المستعمر هي نفسها الفئات الشعبية التي تناضل ضـد اإلقطـاعيين   

فايز "وهكذا نجد . والبورجوازيين، حلفاء المستعمر وأصحاب المصلحة في بقائه

لبطالة والجوع، ويوزع المنشورات ضد يقود مظاهرة ضد الفرنسيين وا" الشعلة

لقـد  . ) 2(المحتلين، ويدعو إلى طردهم، وإلى توزيع أمالك األغنياء على الفقراء

إن أصحاب األفكـار  ": "فايز الشعلة"أن يقول من خالل شخصية " حنا مينة"أراد 

  .) 3("االشتراكية المبكرة هم الذين قادوا العمل ضد سلخ اللواء

ف التي دعت إليها الشخصيات المثقفـة مـع أهـداف    وأدى تطابق األهدا

وظهر هذا االلتحام جلياً . الشعب ومصالحه إلى التحام هذه الشخصيات بالشعب

ليسـقط  : ومن ورائه الشـعب يـردد  " الشعلة"في المظاهرات التي كان يقودها 

  .) 4(االحتالل وليعش االستقالل

قـف مـن القوميـة    موا -"المستنقع"كما قدمتهم -وكان لمعلمي المدارس 

األول دعـا إلـى   : وقد انقسم هؤالء المعلمون إلى نمطـين . العربية واالحتالل

الذي حفّظ طالبـه القصـائد   " أحمد"القومية العربية، وطرد المستعمر، كاألستاذ 

أما النمط . الوطنية التي ألهبت حماستهم، ودفعتهم إلى النضال ورفض االحتالل

على القومية العربية، وإلى فرض اللغة الفرنسية  الثاني فدعا ممثلوه إلى القضاء

بدالً من اللغة العربية، وإلى إبعاد الطالب العرب عن كـل مايـذكرهم بلغـتهم    

  .) 5(وتاريخهم وحضارتهم

فلم تسـمح بانتشـار   . وثمة شخصيات مثقفة لعبت دور العميل لالستعمار

لى فصل الـدين  الفكر القومي العربي، وحاربته بكل ماتملك من سالح، ودعت إ

وقد مثّل هذا النموذج من المثقفين مدير المدرسة الذي عاقب الطفل . عن السياسة

                                                          
ر ) 1( وریة"انظ ة الس لیمان، ص" الروای ل س ذلك 169لنبی ي"، وك ة الروائ ا مین الم حن ل " ع د كام لمحم

  .149، ص1979الخطیب وعبد الرزاق عید، دار اآلداب، بیروت، 
  .298، وص247، ص"المستنقع"انظر ) 2(
  .156اتحاد الكتاب العرب، دمشق، ص-تجربة الروایة السوریة-1985سمر روحي، . الفیصل) 3(
  .301انظر المستنقع، ص) 4(
  .373المصدر نفسھ، ص) 5(
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  .) 1(حنا مينة ألنه كتب على السبورة بيتاً من الشعر يتحدث عن فلسطين/

  :المثقف وقضایا النضال القومي-ب
أهملت الرواية السورية رصد التحوالت التاريخية والسياسية التي شـهدها  

العربي في العقدين األولين من القرن العشرين، فلم تتوقف عند االحتالل  الوطن

التركي للوطن العربي، والعند الحرب العالمية األولى، وعزفت عن تصـوير  

الحرب العالمية الثانية كما عزفت عن الحرب التي هزمت فيها أربعة جيـوش  

  .1948عربية أمام إسرائيل، وهي حرب 

لروائيين لهذه األحداث التاريخية الهامة يرجع إلى ولعل السبب في إهمال ا

أنهم كانوا يمنّون النفس بالمستقبل، فعزفوا عن أحداث الحرب العالمية األولـى  

ألنها شهدت انتقال العرب مـن مسـتعمر إلـى آخـر،      1948والثانية وحرب 

  .) 2(واستبدلوا بها أحداث مقاومة المستعمر الفرنسي، وتحقيق االستقالل

لمستقبل كان مخيباً لآلمال، فانهار حلم الوحدة العربية فـي بدايـة   ولكن ا

مما دفع "، 1967الستينات، وتعرض العرب لهزيمة كبيرة أمام إسرائيل في عام 

. الروائيين إلى تأمل حاضرهم للبحث عن أسباب ترديه، والخالص من هزائمه

إلـى أن  وليس هناك شك في أن انعكاس الحروب في الرواية السورية يشـير  

الروائيين شرعوا يواكبون األحداث المصيرية ألمتهم العربية بعد إهمالهم أحداث 

  .) 3("النصف األول من القرن العشرين

  :1967موقف المثقفین من حرب حزیران 
هزت نكسة حزيران وجدان المثقف العربي، وزعزعت كيانـه النفسـي،   

ركته من نتائج هامـة  لما ت-وقد حظيت النكسة . وتركت في نفسه مرارة وأسى

باهتمام األدباء العرب على امتداد الوطن  -على الصعيدين السياسي واالجتماعي

  .العربي

رصد الروائيون أبعاد النكسة في رواياتهم من موقع المثقف البورجـوازي  

ولعل السـبب فـي اختيـارهم لشخصـية المثقـف      . الصغير، القلق والمتردد

انة البارزة التي تبوأته الطبقة المتوسطة في البورجوازي الصغير يرجع إلى المك

                                                          
  .369المصدر نفسھ، ص) 1(
  .200-197حي الفیصل، مرجع سابق صانظر االتجاه الواقعي في الروایة العربیة السوریة لسمر رو) 2(
  .200االتجاه الواقعي في الروایة السوریة، مرجع سابق، ص) 3(
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المجتمع العربي، منذ أن ساهمت في إنجاز االستقالل إلى أن تسـلمت مقاليـد   

وثمـة  . الحكم والسلطة، وتنطّعت للتصدي لمشكالت األمة العربية وقضـاياها 

روائيون أوقفوا أدبهم الروائي على تتبع حياة الطبقـة البرجوازيـة الصـغيرة،    

نشأتها وتطورها وآمالها ونجاحاتها وإخفاقاتها، ومـن بـين هـؤالء    ورصدوا 

  .) 1("هاني الراهب"و " حليم بركات"الروائيين نذكر على سبيل المثال ال الحصر 

كانت استجابة الفن الروائي في سورية للنكسة سريعة، فما هي إال بضـع  

ر إلـى  عودة الطائ"سنوات على مرور النكسة حتى ظهرت رواية حليم بركات 

، ورواية 1970" قارب الزمن الثقيل"، ورواية عبد النبي حجازي 1969" البحر

، ثم تتالت النصوص الروائية، فظهـرت روايـة   1970" األبتر"ممدوح عدوان 

" لنبيل سـليمان " ثلج الصيف"، ورواية 1972لنصر الشمالي عام " األيام التالية"

  .1977لراهب عام لهاني ا" ألف ليلة وليلتان"، ورواية 1973عام 

وعلى الرغم من وفرة النصوص الروائية التي تناولت النكسة فإن الباحث 

يستطيع تصنيفها في تيارين رئيسين، أولهما رصد المأساة من زاوية الكشف عن 

وينتمي إليـه معظـم   . وقد طغى على هذا التيار اليأس المطلق. أسباب النكسة

قارب الـزمن  "، و "ة الطائر إلى البحرعود"النتاج الروائي الحزيراني، كرواية 

الفترة  -على قلتها-، أما التيار الثاني فقد رصد النصوص التي تنتمي إليه "الثقيل

  .) 2(التالية للحرب، وحاول تجاوز النكسة، لذا طغى عليه التفاؤل المطلق

يجد المتتبع للروايات السورية التي وقفت عند النكسة أن هـذه الروايـات   

فقد أدان الروائيون واقع ماقبل الحرب مـن  . مداناً، سلطة وأفراداً تصور واقعاً

خالل أقوال الشخصيات المثقفة التي أدانت الواقع العربـي المتخلـف سياسـياً    

وقد ُأدين واقع ماقبل الحرب من زاوية الضـباط المسـرحين مـن    . واجتماعياً

لفـردي والحماسـة   الخدمة واالرتجال في األعمال العسكرية، والخيانة والقلق ا

الفارغة والتفاوت الطبقي والثوريـة الشـكلية، والشـعارات وعـدم التمسـك      

ضابط في الجيش، " قارب الزمن الثقيل"بطل رواية " فأحمد شهاب. ") 3(باألرض

وقد تنبأ . وجد نفسه بعيداً عن الخدمة بعد أن أصيب في اشتباك جزئي مع العدو

عندما أشار إلـى ضـعف إمكانـات     بنتيجة الحرب قبل وقوعها" أحمد شهاب"

                                                          
تة "، و "القمم الخضراء: "حیاة مثقفي الطبقة البورجوازیة الصغیرة في روایاتھ" حلیم بركات"رصد ) 1( س

ام ر"و " أی ى البح ائر إل ودة الط وتر"، و"ع ھم وال ین الس ل ب اني ال"و ". الرحی بھ ي " راھ ف
ان"و " شرخ في تاریخ طویل"، و "المھزومون:" ة ولیلت ف لیل ي ". أل ات ف ذه الروای ة ھ ر دراس انظ
  .81-51، مرجع سابق ص"الروایة والواقع"

  .235دار الطلیعة، بیروت، ص-1صراع األجیال في األدب المعاصر ط-1977غالي، . انظر شكري) 2(
  .204السوریة، مرجع سابق صانظر االتجاه الواقعي في الروایة ) 3(
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بالبنادق وحدها نقف أمـام جـيش   : "العرب العسكرية مقابل تطور أسلحة العدو

في رأي أحمد -ومن األسباب التي أدت إلى النكسة . ) 1("بحرب نظامية؟ سخافة

حالة التشرذم والتجزئة التي تعيشها األمة العربية، لذا يدعو إلى توحيد  -شهاب

يجـب أن نوحـد   .. ننهزم؟ ألف جيش، وألف قيادة: "والجهودالجيوش والقيادة 

  .) 2("اليوم.. الجهود اليوم

فيـرى أن  ) 3("عودة الطائر إلى البحـر "بطل رواية " رمزي الصفدي"أما 

السبب الرئيس في النكسة إنما هو الجهل الذي أدى إلى هدر الطاقات المتـوافرة  

وا في منازلهم أيام الحرب، يصـغون  الماليين منهم كان: "في أبناء األمة العربية

لماذا لم يكن بعض هؤالء في المعركة؟ لماذا؟ لماذا؟ اليلـومهم بقـدر   . للراديو

ال شيء في بالده أكثر من اإلمكانات . إمكانات مهدورة. مايلوم بالده وحكوماتها

  .) 4("المهدورة، كأن البالد العربية سلة مهمالت

شمالي فقد عرضت لواقع ماقبل الحرب من لنصر " األيام التالية"أما رواية 

طبقـة مسـتغلّة، وتضـم    : زاوية التفاوت الطبقي، وانقسام المجتمع إلى طبقتين

األغنياء والميسورين، من التجار والسماسرة والمتعهدين، وطبقة مستغَلّة، وتضم 

الفقراء والمحتاجين، وألمحت الرواية إلى أن مجتمعاً يقوم على االستغالل البـد  

  .ينهزم في المعركة أن

لخيري الذهبي إلى ما ساد الفتـرة السـابقة   " ليالي عربية"وأشارت رواية 

للنكسة من كبت الحريات، وغياب المؤسسات الديمقراطية، وتشديد الحكومـات  

العربية على المثقفين واضطهادهم، وحظر العمل السياسي، مما جعـل بعـض   

لقـد تعرضـت إحـدى    . مبـاالة المثقفين يقف من الحرب موقف الحيـاد والال 

الشخصيات المثقفة في الرواية للسجن والتعذيب الجسدي، ولم يطلق سراحها إال 

وعندما نشبت الحرب ذهبت هذه الشخصـية  . بعد أن أقسمت على ترك السياسة

  .إلى المسبح

لقد استطاعت الروايات السورية مجتمعة أن تقدم مشهداً عاماً عـن واقـع   

ولكن الرواية الواحـدة  . ل األسباب التي أدت إلى النكسةماقبل الحرب، وأن تحل

قصرت في الكشف عن األسباب التي ساهمت في النكسة، واقتصرت على سبب 

واحد أو سببين، مما يعكس عجز الروائيين عن إدراك األسباب الجوهرية للنكسة 

                                                          
  .15قارب الزمن الثقیل، ص) 1(
  .82المصدر نفسھ، ص) 2(
  .دار النھار، بیروت-عودة الطائر إلى البحر-1969حلیم، . بركات) 3(
  .45، 23، وانظر أیضاً، ص132عودة الطائر إلى البحر، ص) 4(
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من جهة، وعجز المثقف عن تحليل أسباب النكسة تحليالً موضوعياً من جهـة  

قارب الـزمن  "في تحليله لرواية " سمر روحي الفيصل"وهذا ما أشار إليه . يةثان

أليست معاملة الحرب على أنها أزمة ضابط مسرح من الجـيش،  : "فقال". الثقيل

  .) 1("راغب في المشاركة في القتال شيئاً من تبسيط الحرب

الروايات التي صدرت في ذلك الوقـت سـيطر علـى    "ويالحظ المرء أن 

لقد كانت . اإلحساس بالهزيمة، دون التماسك والوعي للبحث عن البواعث أغلبها

الهزيمة من العنف بحيث هزت الوجدان الروائي بعنف شديد، فجاءت استجابته 

ولم تستطع الرواية الخروج برؤية ... المتأخرة استجابة عاطفية أكثر منها عقلية،

  .) 2("إيجابية لما حدث

اقع ماقبل الحرب، بل أدانـوا أيضـاً المثقـف    لم يكتف الروائيون بإدانة و

البورجوازي الصغير، وكشفوا عن أن هذا المثقف متردد، ومتذبذب، ومعـزول  

حلّل الواقع العربي قبل النكسة، " رمزي الصفدي"فعلى الرغم من أن . عن الناس

وخلص إلى أن النكسة البد أن تلحق مجتمعاً، يعطل قدراته وإمكاناته، فقد ظـل  

دالئل عدة تشير إلى أن العرب يخسرون، ولكنه يتناسـى  : "تيجة مفرحةينتظر ن

هذه األدلة، ويتعلّق بأي خبر قد يوحي بانتصار عربي، فيردده أمام نفسه، وأمام 

أقسم بشرفي أنني مثلهم، ومازلت أنتظـر  : "فيقول" سعد أمين"أما . ) 3("اآلخرين

ألرقام، مازلت أعتقد أن المعجزة، بكل مافي بطني من إيمان شرقي اليعترف با

  .) 4("هناك سراً مفرحاً على الطريق

إن تردد هذه الشخصيات المثقفة يميط اللثام عنها، ويوضح حقيقتها، فـإذا  

الـذي حمـل   " أحمـد شـهاب  "إن . هي شخصيات تقول شيئاً وتتمنى شيئاً آخر

 المجتمع سبب ابتعاده عن الجيش، وعن المعركة مع العدو، والذي أظهر حماسة

منقطعة النظير للمشاركة في الحرب، كانت تتنازعه رغبة أخرى وهي البقـاء  

  ".نوال"في البيت، وممارسة الجنس مع 

، "نـوال "لقد ذهب ليبحث عن سيارة تقلّه إلى القنيطرة، ولكنه عـاد إلـى   

وادعى أن الطريق إلى القنيطرة غير سالكة، دون أن يتأكد من صـحة الخبـر   

  .) 5(كان يتمنّى الخيبة -كما اعترف-ألنه الذي نقله إليه صديقه، 

                                                          
  .243-242االتجاه الواقعي في الروایة السوریة، مرجع سابق ص) 1(
  .174، ص188االتجاه القومي في الروایة، عالم المعرفة، العدد -1994مصطفى، . عبد الغني) 2(
  .48عودة الطائر إلى البحر، ص) 3(
  .206األیام التالیة، ص) 4(
  .57، وص198انظر قارب الزمن الثقیل، ص) 5(
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، فلطالما كرر أنـه طاقـة   "أحمد شهاب"عن " رمزي الصفدي"وال يختلف 

مهدورة، وأن بالده التريد أن يكون له دور، ولكنه ما إن تخيل نفسه فدائياً حتى 

 يولع بالعالم حتـى االنتشـار،   . إنه مملوء بها... إنه يحب الحياة. برعشة"أحس

  .) 1("بالمحيطات والبحار والجبالمأخوذ 

إلى  -كما طرحته الرواية-يرجع سبب تردد المثقف البورجوازي الصغير 

أستاذ في الجامعـة، وذو ثقافـة   " فرمزي الصفدي. "طبيعة وعيه ونوعية ثقافته

غربية، يريد أن يحدث بالده على الطريقة األوروبية، ويتمنى أن تنتشر الثقافـة  

يعـيش وعيـاً   " رمزي الصفدي"ولكن الباحث يكتشف أن  الغربية في مجتمعه،

مزدوجاً وثقافة متناقضة، علمية وميتافيزيقية، وأنه مثقـف اليسـتخدم ثقافتـه    

صـدقت  . أقاصيصك هي التي خدعتني ياشـهرزاد : "العلمانية في تحليل الواقع

أقاصيص الجن واألبالسة، والمالئكة والعنقاء والرخ، والفانوس السحري وخاتم 

باسـمها دخلـت   . اعتمدت على الفانوس السحري، وخاتم لبيك. صدقتها. يكلب

ياعالء . الفانوس السحري لم يضئ، ولم يخرج منه العفريت. المعركة، وحاربت

  .) 2("الدين خاتم لبيك لم يلب النداء

بحسب رأي محيي الـدين  -" أحمد شهاب"السبب الذي منع " نوال"ولم تكن 

، بل إن السبب يرجع إلى طبيعة وعي هذا ) 3(لوطنيمن تلبية الواجب ا -صبحي

المثقف، وإلى ثقافته التجريدية التي أورثته القلق، وأبعدته عن الواقع، وتركتـه  

لماذا أنسلخ عن واقعي المحسوس وأعايش الخيـاالت؟  : "يحلق في عالم الخيال

  .؟) 4("األوهام؟ لماذا

اوية الحماسة الفارغة، وأدان الروائيون المثقف البورجوازي الصغير من ز

والرغبة التي ظلت حبيسة نفسها، ولم تتحول إلى فعل وممارسة، وجعلوا هـذه  

الشخصيات المثقفة تكثر من أحالم اليقظة، كتعويض عن عجزهـا وإخفاقاتهـا   

وهو على فراش -يشعر " سعد أمين"إن . بالقيام بعمل بطولي على أرض الواقع

العربية المصنوعة في االتحاد السوفياتي، بحنين اليوصف إلى الدبابة  -المرض

ويعجب بمتانتها وجمالها ورشاقتها وارتفاعها المـنخفض، وهيكلهـا السـميك    

المنيع، ويتخيل نفسه على ظهرها يتقدم ضمن األرتال الزاحفة، ولكنه سـرعان  

ما يغرق في األسى حتى أذنيه، عندما يستيقظ من الحلم ليرى نفسه ملقى علـى  

                                                          
  .22، وانظر أیضاً، ص157عودة الطائر إلى البحر، ص) 1(
  .114طائر إلى البحر، صعودة ال) 2(
  .77، ص1979انظر كتابھ البطل في مأزق، اتحاد الكتاب العرب، دمشق، ) 3(
  .68، وص38، وانظر أیضاً، ص29قارب الزمن ا لثقیل، ص) 4(
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  .)1(فراش المرض

أحتل المستعمرات : "في حلم من أحالم اليقظة الكثيرة" أحمد شهاب"ويقول 

نعبـر  ... أجنّد األهلين. الواقعة جنوبي طبرية، وأتقدم حتى مطار كوكب الهواء

غباء، أحالم غبية يتسلّح بهـا الفاشـلون   . نهر األردن ونتمركز في المرتفعات

  .) 2("أمثالي

لهاني الراهب فتدين من خـالل شخصـية    )3("ألف ليلة وليلتان"أما رواية 

العقيد المثقف العربي الذي اكتفى قبل الحرب بالحماسـة الفارغـة، والثرثـرة    

يملـك أصـالة   . يتحمل. العربي صبور: "يقول العقيد وهو يلعب النرد. الثورية

تحملنا إسرائيل عشرين سنة، واالستعمار الغربـي مئـة   . الجمل في الصحراء

  .) 4("لكننا هزمنا األعداء دائماً وسنهزمهم. أربعمئة سنة سنة، والعثمانيين

مثقـف   -كما قدمته الرواية الحزيرانية-إن المثقف البورجوازي الصغير 

معزول وضائع، وتفصله هوة واسعة عن النـاس ومصـالحهم، وعـن أمتـه     

وإذا كان المجتمع هـو  . وقضاياها، وال يعرف عن بالده أكثر مما يعرفه السائح

ؤول عن تغييب دور هذا المثقف، وعزلته وضياعه، فإن الباحث اليستطيع المس

مثقف " رمز الصفدي"إن . أن يغفل ما لثقافته من دور كبير في عزلته وضياعه

فقد ثقته ببالده، وبالده فقدت ثقتها به، وهو غير مخلص لبالده، وبـالده غيـر   

. االحتمـاء والتغلـق  مخلصة لكرامته وحريته، ألنه اختار السالمة واالنعزال و

ويكفي أن نذكر موقفاً واحداً له لندّل على أنه مثقف معزول عن قضـايا أمتـه   

ومشكالت بالده، وهو رفضه المشاركة في المظاهرة ضد الحكومة األميركيـة،  

  .) 5("المشاركة -وهي األميركية-" باميال"في الوقت الذي قبلت فيه 

المتخلف هي التي وراء انحسار ليست بواعث العالم "وهكذا نخلص إلى أنه 

المد القومي فقط، وإنما كذلك المثقف المدين والمدان، الـرافض والمرفـوض،   

  .) 6("والذي يحيا الحياة الهينة واليريد أن يضحي بها

اتفقت الروايات الحزيرانية على أن الحرب كانت المطهر لإلنسان العربي؛ 

ولهـا، بعـد أن هـزت    فصورت شخصيات مثقفة غسلت الحرب أعماقها وعق

                                                          
  .203انظر األیام التالیة، ص) 1(
  .68قارب الزمن الثقیل، ص) 2(
  .اب، بیروتألف لیلة ولیلتان، دار اآلد-1977ھاني، . الراھب) 3(
  .271ألف لیلة ولیلتان، ص) 4(
  .50انظر عودة الطائر إلى البحر، ص) 5(
  .186االتجاه القومي في الروایة، مرجع سابق ص) 6(
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 وقد اتجه أغلب. كأنها ولدت من جديد -بعد الحرب-وجدانها ووجودها، وبدت 

. هذه الشخصيات إلى العمل الفدائي كحل لألزمة، وكمحاولة للخروج من المأزق

الجسر الوحيد الذي يصل العرب بالمسـتقبل،  "اعتبر الفدائي " فرمزي الصفدي"

فقد تطـوع فـي الفدائيـة،    " سعد أمين"أما . ) 1("ويعبر بهم خارج سور المأساة

، حي الفقراء والالجئين، معلناً اندماجه بالنـاس  "حي الزهور"وفضل العيش في 

  .بعد غربته عنهم، وانفصاله عن الواقع

ويعني اختيار الشخصيات المثقفة للعمل الفدائي أن هذه الشخصيات فقـدت  

: فـي لحظـة يـأس   " مزي الصفدير"يقول . ثقتها بالكلمة كوسيلة لتغيير الواقع

لحميدة نعنع، ) 3("الوطن في العينين"بطلة رواية " ناديا"؟ وتقف ) 2("ماقيمة الكتب"

أذهب إلى القائـد  : "موقفاً سلبياً من المثقفين، وتفقد ثقتها بدور الكلمة في الثورة

إنه !! أريد مقابلته: أقرع بابه، تفتح لي زوجته الغارقة بأحالمها... الذي اليخطئ

: أصرخُ في وجهه... أقتحم الباب وأدخل إليه في مكتبه. مشغول، لم ينم البارحة

اآلن قل لـي  ... تعال وحدثني عن مثلكم وعن نظرياتكم. اآلن سنصفّي حساباتنا

  .) 4("بم زودتموني وأمثالي لنصدهم عن أبواب إرم؟

) 5("الدوامـة "ولم تقرب حرب حزيران بين الشخصيات المثقفة في روايـة  

لقمر كيالني فحسب، بل ساهمت أيضاً في تشبث هـذه الشخصـيات بـالوطن،    

تكسـر علـى هـذه    ... كله كان زبداً ياسامية": "فادية"تقول . والتحامها بالشعب

لم أكن أعرف نفسي جيداً، ولـم أكـن أرى   . الصخرة العاتية التي هي الحرب

نسان أناني، ومحـدود  إ. وسمير ال يصلح لي... أنا ال أحب سمير. سميراً جيداً

األفق اليفكر إال بنفسه، ومصلحته الذاتية وأنا أتفجر حباً لكل الناس، وعطاء لكل 

  .) 6("الناس

  :ويمكن أن نجمل موقف الشخصيات المثقفة من حرب حزيران بما يأتي

لم یعرف الروائیون الحرب على أرض الواقع، لذا قدموا مجتمعات روائیة -1
رغم . انھم، والتحمل مسّوغاتھا في داخلھاالوجود لھا إال في أذھ فعلى ال

ة  ن أن روای ل"م زمن الثقی ارب ال ران " ق ام حزی باح أول أی دأت ص ب
وانتھت في الیوم الرابع من أیام الحرب فقد أشارت صفحاتھا األولى إلى 

                                                          
  .64، وكذلك ص161عودة الطائر إلى البحر، ص) 1(
  .21المصدر نفسھ، ص) 2(
  .دار اآلداب، بیروت-2الوطن في العینین ط-1986حمیدة، . نعنع) 3(
  .79نفسھ، ص) 4(
  .وزارة الثقافة، دمشق-الدّوامة-1983قمر، . كیالني) 5(
  .315المصدر نفسھ، ص) 6(



  87ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

  .) 1(معرفة أحمد شھاب بنتیجة الحرب
ع ماقب-2 ل واق ي تحلی ة ف ة مجتمع ات الحزیرانی ت الروای رب، نجح ل الح

ة ى النكس ي أدت إل باب الت ن األس ف ع د . والكش دة فق ة الواح ا الروای أم
  .اقتصرت على جانب واحد، وأھملت الجوانب األخرى

وه -3 رب، وطرح غیر للح وازي الص ف البورج ة المثق ون برؤی تم الروائی اھ
ى  وه إل ة، ودفع ؤولیة النكس وه مس اس، وحّمل ن الن زوالً ع ردداً ومع مت

  .) 2(الشعور بالذنب
ي . أھمل الروائیون رؤیة المثقف الثوري للحرب-4 ة الت ات القلیل ى الروای حت

ة  ین كروای ن المثقف نمط م ر"طرحت ھذا ال م ) 3("األبت دوان ل دوح ع لمم
اً  ة، وبوق یكن طرحھا مقنعاً، وكانت الشخصیة المثقفة فیھا سطحیة وھش

  .ینفخ فیھ المؤلف أفكاره
ف بمحدو-5 عور المثق ات ش ت الروای ي عكس ة ف ف والكلم ة دور المثق دی

یات  ت الشخص ذا دفع ة، ول الح والرصاص المعركة وأعلت من شأن الس
  .المثقفة إلى اختیار العمل الفدائي كحل للخروج من المأزق

تجابة -6 ت اس كشفت الروایات الحزیرانیة عن أن استجابة المثقف للحرب كان
ة باب والن) 4(عاطفی ي لألس ل العلم ى التحلی تند إل ائج، التس بعض . ت ف

لحة  ى أس اس إل ا بالقی لحة وتخلفھ ة األس د أن قل ة وج یات المثقف الشخص
ذي  بب ال رأى أن الس ر ف العدو كانت السبب في النكسة، أما بعضھا اآلخ
ة،  ة العربی أدى إلى النكسة ھو التخلف والجھل، وبعضھا رآه في األنظم

  .وبعضھا رآه في المجتمع كلھ، مؤسسات وأفراداً 

 الوطن"حرب فنكاد النجد ذكراً لها، واالستثناء الوحيد هو رواية أما نتائج ال

التي أشارت على لسان إحدى الشخصيات المثقفة إلـى أن الحـرب   " في العينين

لقد أعطت الحرب نتائج : "تركت نتيجة واحدة هي سقوط البورجوازية الصغيرة

إيجابية، لقد فضحت أنظمة البورجوازية الصـغيرة، وعجزهـا عـن خـوض     

لقـد أسـقطت   .. عركتها الوطنية التي عطلت ألجلها كافة المعارك األخـرى م

الحرب مقولة الحزب الواحد، ليفهم هؤالء األغبياء اسـتحالة اسـتمرارهم فـي    

  .) 5("الحكم بمفردهم

                                                          
ل، ص) 1( ي الفیص مر روح وریة لس ة الس ي الروای واقعي ف اه ال ع االتج ر 206راج زمن "، وانظ ارب ال ق

  .16-15، ص"الثقیل
ة "لربیع والخریفا"بطل " كرم المجاھدي"األمثلة ھنا كثیرة، نذكر منھا ) 2( بب النكس ھ س ، الذي حّمل نفس

  .314انظر الروایة، ص. على الرغم من أنھ كان خارج الوطن
  .األبتر، اإلدارة السیاسیة، دمشق-1970ممدوح، . عدوان) 3(
ا"من المواقف العاطفیة واالنفعالیة نذكر على سبیل المثال موقف ) 4( ي " نادی ین"ف ي العین وطن ف ث " ال حی

المثقفة العرب بجبال الطحین واللذة، وتطلب من ّهللا أن یحرقھم ویخرج من رمادھم بشراً تصف ھذه
  .80ص. آخرین

  .79الوطن في العینین، ص) 5(
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  :موقف المثقف من الوحدة
على االستقالل، بل  -بعد تحررهم من االحتالل التركي-لم يحصل العرب 

حتالل األوروبي الذي قسم الوطن العربي بموجـب اتفاقيـة   وقعوا تحت نير اال

  .إلى دويالت، وأقام الحواجز المصطنعة بينها) سايكس بيكو(

لم يدم االحتالل األوروبي للوطن العربـي طـويالً، فسـرعان مـاتحقق     

ولكـن الشـعب   . االستقالل الوطني ألقطار الوطن العربي، القطر تلو اآلخـر 

يعيش حالة تجزئة لم يستطع تجاوزهـا ألن   -ستقاللبعد اال-العربي وجد نفسه 

البورجوازية الوطنية التي تسلمت مقاليد الحكم بعد جالء المستعمر عملت علـى  

ترسيخ مافعله المستعمر من زرع اإلقليمية،

وتشجيع المذهبية والطائفية، ومحاربة كل محاولة تهدف إلى تحقيق الوحدة 

دى خطورتهـا علـى مصـالحها، وعلـى     العربية التي أدركت البورجوازية م

  .استمرار هيمنتها وسيطرتها

، حيث تعرض القطـر  1956واستمر الوضع على ما هو عليه حتى عام 

العربي المصري للعدوان الثالثي الذي استهدف ضرب حركات التحـرر فـي   

أنهم قادرون علـى   -بفضل اتحادهم وتعاونهم-وأثبت العرب . المشرق العربي

، وأدركوا ضرورة الوحدة العربية وأهميتها ودورها الكبير في مواجهة المعتدين

حتى تـم   1958وما إن حل عام . الحفاظ على االستقالل والتخلص من التبعية

  .اإلعالن عن قيام الوحدة بين القطرين العربيين سورية ومصر

وعلى الرغم من أن تجربة الوحدة بين سورية ومصر هـي أول تجربـة   

عرب الحديث، فإن التعبير الروائي السـوري عـن هـذه    وحدوية في تاريخ ال

فعلى صعيد الكم ال يكاد عدد . ) 1(التجربة كان قليالً من حيث الكم، وضعيفاً فنياً

  .) 2(الروايات السورية التي رصدت هذه التجربة يتجاوز أصابع الكف الواحدة

كري أما الضعف الفني فمرده إلى عجز الروائيين السوريين عن تحويل الف

المصرية، بحيث سجلت الرواية  -إلى فني في معالجتهم لتجربة الوحدة السورية

  .) 3("أدنى األرقام الفنية وأعلى النغمات الفكرية"السورية التي تناولت الوحدة 

يالحظ الباحث في الرواية السورية التي تناولت تجربـة الوحـدة وجـود    

                                                          
  .247انظر االتجاه الواقعي في الروایة العربیة السوریة، لسمر روحي الفیصل ص) 1(
ددة لل) 2( رة المح ي الفت دة ف ت الوح ي تناول ات الت ن الروای ارس زرزور و م اعیون لف ة الالاجتم ث روای بح

ل" اریخ طوی ي ت ب، و" شرخ ف اني الراھ الك"لھ ى األس وب عل ي، و" قل الم العجیل د الس زائم "لعب ھ
  .لنبیل سلیمان" مبكرة

  .262انظر االتجاه الواقفي في الروایة العربیة السوریة، لسمر روحي الفیصل ص) 3(
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انب نظام الوحدة، وبـررت  شخصيات مثقفة أيدت تجربة الوحدة، ووقفت إلى ج

تصرفاته وممارساته، كما يالحظ الباحث وجود شخصيات مثقفة أخرى انتقـدت  

  .تجربة الوحدة، وأدانت نظامها

لفـارس  " الالاجتمـاعيون "في روايـة  " فؤاد العسكري"يمثل النمط األول 

، ) 1(زرزور، الذي لم يقف إلى جانب الوحدة، بل وقف إلى جانب نظام الوحـدة 

داً إلى جانب الممارسات الالديمقراطية، وفرض اإلرهاب السياسي، وخنق وتحدي

الحريات السياسية، معتبراً أن هذه الممارسات ضرورية الستقرار األمور، وأن 

إزالة بعض العناصر التي تصطنع الفوضى من الطريق أمر ضروري الستقرار 

  .) 2(األمن والهدوء في المجتمع

خصيات مثقفة كثيرة، الهتمام الروايـة السـورية   أما النمط الثاني فتمثله ش

وقد انصـب نقـد   . برصد الموقف المعارض أكثر من االهتمام بالموقف المؤيد

الشخصيات المثقفة لتجربة الوحدة على الجانب السياسي، كغياب الديمقراطيـة،  

  .وقمع الشعب وخنق حرياته، وال سيما الحرية السياسية

خالد "صفحات عديدة للفترة التي قضاها " يونالالاجتماع"لقد أفردت رواية 

مصر، وصورت ما تعرض له هناك / في اإلقليم الجنوبي -وهو ضابط-" جعفر

، وفوهة السالح السوداء ترصـد  "خالد جعفر"يقول . من اعتقال وتعذيب وحشي

أمن أجل هذا حصلنا على األسلحة الحديثة؟ هل نحن االستعمار الـذي  : "أنفاسه

  .) 3("لمحاربته جيء باألسلحة

تجربـة الوحـدة مـرتين،    " نبيل سليمان"كما يقول  -يدين" خالد جعفر"إن 

  .) 4(األولى في قولها ماال تفعل، والثانية في التسلط العسكري على الشعب

لنبيـل سـليمان    ) 5("هزائم مبكـرة "وانتقدت الشخصيات المثقفة في رواية 

س إلى مصر، وتسريح الضـباط،  الممارسات التعسفية لسلطة الوحدة، كنقل النا

اآلن نسي عبـد الناصـر   ": "طالل"يقول . الخ... وحمالت االعتقاالت الواسعة

الفضل؟ من الذي جاء به إلى هنا؟ بأي حق يسرح الضباط، وينقل الناس إلـى  

ال ... بأي حق يسحب الناس من بيوتها إلـى السـجن  ": يوسف"، ويقول "مصر

                                                          
  .369ة مرجع سابق صانظر األدب واألیدیولوجیا في سوری) 1(
  .230انظر الالاجتماعیون ص) 2(
  .280نفسھ ص) 3(
  .367انظر كتابھ األدب واألیدیولوجیا في سوریة ص) 4(
  .دار الحوار، الالذقیة-2ھزائم مبكرة ط-1988نبیل، . سلیمان) 5(
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  .) 1("سؤال وال جواب

ن الروائيين لم يقدموا في رواياتهم مسوغات كافيـة لوقـوف   والمالحظ أ

الشخصية المثقفة إلى جانب تجربة الوحدة أو ضدها، واكتفوا بأن جعلوا األصل 

االجتماعي، والمنبت الطبقي مقياساً لتحديد موقف الشخصية المثقفة من تجربـة  

لوحدة هي فالشخصيات التي وقفت ضد الوحدة، وإلى جانب نظام دولة ا. الوحدة

، وشخصـية  "الالاجتماعيون"في " فؤاد العسكري"من أصل إقطاعي، كشخصية 

أما الشخصـيات  . لعبد النبي حجازي ) 2("المتألق"في رواية " حسني بك الطرة"

المثقفة التي أيدت قيام الوحدة، ثم وقفت ضد نظام الوحدة فتنتمي إلـى الطبقـة   

" يوسـف "، و"لالاجتمـاعيون ا"فـي  " ويوسف السقاف" كخالد جعفر"المتوسطة 

  ".هزائم مبكرة"في " طالل"و

لم يسمح الروائيون لشخصية مثقفة تنحدر من الطبقة اإلقطاعية بأن تقـف  

إلى جانب الوحدة، مغفلين بذلك قانون االنسالخ الطبقي الذي أخذت به روايـة  

ـ . فقط من بين الروايات التي عالجت تجربة الوحدة أو ألمحت إليها" المتألق" د لق

جميل بن حسني الطرة عن مسار طبقته، وأعلن تأييده للوحدة وشـجبه  "انحرف 

أحسست أن الوحدة تسلخ من دمي، نهضت " عندما أعلن االنفصال:" لالنفصال 

  .) 3("صباحاً، ورحت أذرع غرفتي كاألبله

استثناء يثبت القاعدة، وال ينفيها، باإلضافة إلى أن انتماءه " جميل"إن حالة 

قة اإلقطاعية ناقص، فهو من أب إقطاعي وأم كانت تعمل خادمة عنـد  إلى الطب

األب الذي افترسها، فأنجبت جميالً الذي اعترف به أبوه بعد موت األم وتحـت  

  .ضغط الجد

على تعدد اآلراء وتباينها من مسألة الوحدة، استناداً " هزائم مبكرة"حرصت 

، فقـدمت  ) 4(الفردية عموماًإلى المكونات األساسية خصوصاً، وإلى المفهومات 

شخصيات مثقفة تحددت مواقفها من تجربة الوحدة على أساس تباين األحـزاب  

وقـد عـرض   . السياسية في موقفها من تجربة الوحدة، واختالف إيديولوجياتها

كنـت  ": "خليـل "لهذه اآلراء المتباينة من خالل شخصية الراوي " نبيل سليمان"

هذه وحـدة أم اغتصـاب؟   . عراق يضم الكويت بالقوةال. أحار في حلِّ تلك العقد

يوسف يؤكد أنهم معهـا هنـا ومعهـا    . الشيوعيون ضد الوحدة هنا معها هناك

                                                          
  .30ھزائم مبكرة ص) 1(
  .اتحاد الكتاب، دمشق-المتألق-1980عبد النبي، . حجازي) 2(
  .97وأیضاً ص76المتألق ص) 3(
  .88لسمر روحي الفیصل مرجع سابق ص" قراءات في تجربة روائیة"راجع كتاب ) 4(
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بـل  : ومنصور يقاطعه دوماً. وهم فقط ضد المباحث وضد الديكتاتورية" هناك،

هل أنت خائف؟ أم أن ما في العراق لـيس ديكتاتوريـة؟   . قل ضد عبد الناصر

هما مع عبد الناصر وضد عبـد  . مع الوحدة هنا ضدها هناكوطالل ومنصور 

واالتحاد السوفيتي صديق . الناصر، هما مع االتحاد السوفيتي وضد حكام العراق

) 1("لعبد الناصر ولحكام العراق، فكيف يفهم الناس أول هذه السلسلة من آخرها؟

.  

عـن   والمالحظ أن الشخصيات المثقفة في النصوص الروائية التي تحدثت

تجربة الوحدة قصرت نقدها لتجربة الوحدة على الجانب السياسي، كالمالحقـة  

والنفي وكم األفواه، وفرض اإلرهاب السياسي، وغفلـت عـن نقـد الجوانـب     

األخرى، كالفساد االقتصادي واالجتماعي، وقيام الوحدة دون دراسة التباين بين 

سـمر روحـي   "ل ولعل السبب يرجع كما يقـو . مصر وسورية دراسة متأنية

إلى أن الروائيين كانوا يعبرون عن تجربتهم الشخصـية فـي أثنـاء    " الفيصل

هـاني  "، و"الالاجتمـاعيون "في روايتـه  " فارس زرزور"، وال سيما ) 2(الوحدة

  ".شرخ في تاريخ طويل"في روايته " الراهب

أدى انطالق الروائيين من تجاربهم الشخصية أثناء الوحدة إلـى حـدوث   

لمكونات النفسية والفكرية للشخصية وموقفها من تجربة الوحدة، مما شرخ بين ا

فعلى الرغم مـن  . أدى إلى إضعاف الشخصية، وعدم قدرتها على إقناع القارئ

، وظل الكاتـب، تـرك العمـل    "شرخ في تاريخ طويل"بطل رواية " أسيان"أن 

 القومي، واستعاض عنه بالغوص في أعماق الذات، الستكشاف كنههـا وسـبر  

  .) 3(حزناً شديداً عندما حدث االنفصال -في خاتمة الرواية-أغوارها، فقد أظهر 

للوحدة استجابة عاطفية، تدل على أنه مثقف ال يفكـر  " أسيان"إن استجابة 

نكتشف بانكسار هزال عاطفتنا نحو الوطن، فننشد : "بالواقع بقدر ما يفكر بالمثال

، وأنه مثقف ال يـربط بـين   ) 4("اطفتنامرة أخرى إلى العالم المثال الذي لون ع

" أسيان"لقد أدان . داخل اإلنسان وخارجه وال يرى عالقة بين اإلنسان والمجتمع

المجتمع بعاداته وتقاليده ونظامه، ولكنه لم يستطع أن يجد البديل، ألنه ينظر إلى 

المجتمع على أنه مجموعة من األشخاص وليس نظاماً ينـتج العـالم الـداخلي    

                                                          
  .90-89ص" ھزائم مبكرة") 1(
  .259انظر كتابھ االتجاه الواقعي في الروایة العربیة السوریة مرجع سابق ص) 2(
  .324-321انظر شرخ في تاریخ طویل، ص) 3(
  .221ر نفسھ صالمصد) 4(
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  .) 1(ان، ويحدد األخالق والعادات والتقاليد والقيملإلنس

أن يدرك أن نظام الوحدة هو السبب فـي فسـاد   " أسيان"وهكذا، لم يستطع 

الواقع، وخلخلة القيم، وأن ما يشعر به من إحباط وقلق مرده إلى النظام السـائد  

إنمـا  يهاجم نظام الوحـدة، و " أسيان"ولذلك ال نجد . في المجتمع، ال إلى الذات

  .يهاجم العادات والتقاليد والقيم

أزمة الفكر "يعكس غياب مفهوم محدد عن الوحدة عند الشخصيات المثقفة 

الوحدوي المتمثلة لدى كثير من المثقفين العرب بتجاهل للظاهرة الوحدوية عبر 

التاريخ، والرجوع إليها بغية تحديد العالقات االنتظامية، أو القوانين التي يمكـن  

  .) 2("شف عنهاأن تك

وقد أدى غياب مفهوم محدد عن الوحدة إلى اختالف الشخصيات المثقفـة  

يرى أن الوحدة تبـدأ مـن   " فأسيان. "حول شكل الوحدة، والطريق المؤدية إليها

: وحدة األفراد وأنها ال تتحقق إال إذا استطاع الناس أن ينسـجموا فيمـا بيـنهم   

 ) 3("ة تكون وحدة الجمـاهير مضـمونة  عندما يستطيع اثنان مثلنا أن ينسجا وحد"

ولذا تعلق بلبنى وسعى إلى االرتباط بها والزواج منها، لتأسيس حيـاة زوجيـة   

صـديق  " مسـعود "أما . سليمة إليمانه بأن المشكلة هي مشكلة أفراد، ال مجتمع

إذا كان : "فيرى أن وحدة الجماهير ال تتحقق إال إذا تحققت وحدة الوطن" أسيان"

فـي  " فـارس زرزور "ورصـد  . ) 4("اً فكيف ال نكون ممـزقين؟ وطننا ممزق

حواراً دار بين مجموعة من طالب جامعة دمشق أثناء الوحدة، " الالاجتماعيون"

  :عكس اختالف المثقفين فيما بينهم بشأن شكل الوحدة، وكيفية تحقيقها

  .إن فكرة القومية العربية هي المنطلق من المحيط إلى الخليج -

  .لكن هذه الخطوة التالية.. معك طبعاً أنا -

  .األولى... بل الخطوة األولى -

  ...يجب أن يتحرر الشعب العربي أوالً في كل أقطاره ثم -

  .) 5(القومية العربية هي التي تحرره -

من المفيد في الختام أن يتم تسجيل أهم المالحظات والنتائج التي توصـلنا  

                                                          
یة ) 1( الً لشخص یالً مفص ر تحل یان"انظ اب " أس ي كت وریة"ف ي س دیولوجیا ف لیمان " األدب واإلی ل س لنبی

  .138-133وبوعلي یاسین مرجع سابق ص
  .37ص) 47(و) 46(أزمة الفكر الوحدوي، مجلة الوحدة، الرباط، العددان -1988ندیم، . بیطار) 2(
  .193شرخ في تاریخ طویل ص) 3(
  .255المصدر نفسھ ص) 4(
  .150الالاجتماعیون ص) 5(
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  :لمثقفة من الوحدة، وهيإليها بعد معاينتنا لموقف الشخصيات ا

اس -1 ى أس دة عل ام الوح دة ونظ تحددت مواقف الشخصیات المثقفة من الوح
االنتماء الطبقي للشخصیة، وإیدیولوجیا األحزاب، ومواقفھا المتباینة من 

  .الوحدة
اھتمت الشخصیات المثقفة بنقد الجانب السیاسي في نظام الوحدة، وأغفلت -2

  .الجوانب األخرى
ة اختلف-3 ق المؤدی ت الشخصیات المثقفة فیما بینھا حول شكل الوحدة والطری

  .إلیھا
نطقھم -4 ا م روائیین حّملوھ اع ألن ال ة اإلقن یات المثقف دت الشخص فق

ة  ة الفكری ب والطبیع ن تتناس م تك ف ل ى مواق ا إل ارھم، ودفعوھ وأفك
  .والنفسیة لھذه الشخصیات
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:الفصل الرابع
المثقفةالشخصیاتنماذج

  

  

  المثقف التراثي -آ

  المثقف الثوري -ب

  المثقف اللالمنتمي -جـ 
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فعلى صعيد . قدم الروائيون السوريون في رواياتهم نماذج متعددة للمثقفين

المهنة ثمة نموذج المثقف الطالب، ونموذج أستاذ الجامعة، والضابط والسياسـي  

المثقف المنحـدر مـن الطبقـة     وعلى صعيد المنبت الطبقي هناك.. والمحامي

  .الفقيرة في المجتمع

ويالحظ الباحث اهتمام الروائيين بشخصية المثقف المنتمي إلى الطبقـات  

المتوسطة، فقد كان لهذه الشخصية حضور كبير في الروايـة السـورية فـاق    

حضور الشخصيات المثقفة المنتمية إلى الطبقة الغنية أو الطبقة الفقيرة، وذلـك  

أولهما أن معظم الروائيين السـوريين ينتمـي بالمولـد إلـى الطبقـة      لسببين، 

المتوسطة، وثانيهما أن حياة الطبقة المتوسطة الغنية بالنجاح واإلخفـاق تغـري   

  .الروائي بتصويرها، وتقدم له مادة غنية يشيد عليها عالم روايته

الريف ويالحظ الباحث على صعيد آخر اهتمام الروائيين بالمثقف القادم من 

ويرجع هذا االهتمام إلى أمرين، أولهما أن لهذا المثقـف حضـوراً   . إلى المدينة

كبيراً في الواقع االجتماعي الذي يود الروائيون تصـويره، إذ شـهدت فتـرة    

الخمسينيات من القرن العشرين هجرة عدد وافر من أبناء الريف السوري إلـى  

دولـة كمـوظفين فـي الـدوائر     المدينة من أجل الدراسة أو للعمل في قطاع ال

أما ثانيهما فيرجع إلى أن قسماً كبيراً من الروائيين السـوريين مـن   . الحكومية

  .أصل ريفي

أما التقسيم الذي يعتمد على الثقافة في تصنيف المثقفين فيفرز ثالثة نماذج 

للمثقفين في الرواية السورية، وهي المثقف التراثي، والمثقف الثوري، والمثقف 

وتختلف هذه النماذج الثالثة تبعاً الخـتالف اإليـديولوجيات التـي    . نتميالالم

تعتنقها، فالمثقف الثوري يختلف عن المثقف التراثي بأنه يسعى إلى تغيير الواقع 

فـي حـين يتطلـع    . وتحديث المجتمع وفقاً للنموذج الغربي والحضارة الغربية

أمـا  . هو نموذج السـلف المثقف التراثي إلى تغيير الواقع وفق نموذج ماضوي 

المثقف الالمنتمي فيدعي الحياد واتخاذ إيديولوجيا وسطية ومواقف مستقلة عـن  

  .اليسار واليمين
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وقد اعتمدنا في تصنيف الشخصيات المثقفة على التقسيم  الذي يستند إلـى  

الثقافة، ألنها أكثر شموالً من التصانيف األخرى، وألنه يستطيع أن يسـتوعبها  

  .أيضاً ويعبر عنها

  :المثقف التراثي-آ
هو المثقف الذي يتوسل التراث لتغيير الواقع، ويرى أن النمـوذج األمثـل   

للحضارة قد أنجز وانتهى، وأنه من األفضل للبشرية محاكاة الماضي ومحاولـة  

ويالحظ الباحث وجود نمطين للمثقف التراثي في الروايـة  . تمثله وإعادة تشكيله

  :السورية، وهما

  :ثقف التراثي المتستّر بالتراثالم-1
وروايـة  " وينداح الطوفـان "ونجد أمثلة لهذا النمط في رواية نبيل سليمان 

" بلد واحد هو العـالم "ورواية هاني الراهب  ) 1("الشيخ ومغارة الدم"نذير عظمة 

  ".المخاتير"ورواية محمد إبراهيم العلي 

ي من خالل شـبكة  شخصية المثقف التراث" وينداح الطوفان"طرحت رواية 

بـأبي  "العالقات المكّونة لمجتمع الرواية، والقائمة بين الطبقة المستغلّة، ممثّلـة  

صالت " جوهر"فللشيخ . والطبقة المستغَلّة، ممثلة بالفالحين" بهجة بك"و" اسكندر

تربطه بالفالحين وأخرى تربطه باإلقطاعيين، فهو المشرع الديني في القريـة،  

ولذا نال مكانة رفيعة لدى الفالحين الذين نظروا إليـه نظـرة   . وممثل اهللا فيها

وللشـيخ  . تقديس، ورفعوه إلى مستوى القائم على أمورهم الدينيـة والدنيويـة  

أبـي  "صالت بالطبقة المستغلّة، هو أقرب الناس إلى قلب اإلقطـاعي  " جوهر"

ـ "منيرة"وزوجته " اسكندر ي حـين  ، فاألول يعتمد عليه في عالقته بالفالحين، ف

  .تعتمد عليه الست منيرة في إشباع نهمها إلى الجنس

أدرك الشيخ جوهر مكانته الهامة، وراح يدعمها ويحافظ عليهـا بالتحايـل   

فعندما اصطدم أحمد وأبوه بأبي اسكندر تدخل الشـيخ جـوهر   . والمكر والدهاء

ام، واستطاع أن يهدئ من سورة اإلقطاعي أبي اسكندر، وأقنعه بال جدوى االنتق

بعد أن لفت انتباهه إلى أن موعد االنتخابات قريب، وأنه سيكون في موقـف ال  

يحسد عليه إذا عاقب أبا أحمد وعشيرته الذين سيرتمون صيداً سهالً بين يـدي  

                                                          
  .اتحاد الكتاب العرب، دمشق-الشیخ ومغارة الدم-1974نذیر، . عظمة) 1(
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  .) 1("شوكة بك"منافسه 

، "جـوهر "وكشف الفصل الثاني من الرواية عن الوجه الحقيقـي للشـيخ   

يشتري أصوات " علي بك"لقد كان . د الفالحينوانحيازه إلى الطبقة المتسلطة ض

وكانت األمور . الفالحين بمساندة أبي اسكندر مقابل عشر ليرات للصوت الواحد

، وراح ينافس علي بك "بهجة بك"تسير لصالحه إلى أن تدخل إقطاعي آخر هو 

  .في الحصول على أصوات الفالحين

وخططوا لبناء مدرسـة   ،"نايف"و" أحمد"تنبه الفالحون إلى األمر بمساعدة 

، واتفقوا سراً مع بهجـة بـك، وضـمنوا    "علي بك"و" بهجة بك"ابتدائية بأموال 

ولكن األخير الذي خبأ األموال عنده انحاز سراً . مشاركة المختار والشيخ جوهر

وطلب إليه الموافقة على لعبة محددة تنتهي باستخدام أمـوال  " أبي اسكندر"إلى 

مدرسة وضمان أصوات الفالحين في الوقت نفسـه لصـالح   لبناء ال" بهجة بك"

  .، دون أن يدفع عشر ليرات للصوت الواحد"علي بك"

. حتى انكشفت يوم االنتخابات" جوهر"استمرت اللعبة كما خطط لها الشيخ 

وثار الفالحون ألول مرة على الشيخ جوهر، وأجبروه علـى إعطـائهم المـال    

مدرسة وتحقيق أول ثورة حقيقية على الشـيخ  المخبوء لديه، وتمكنوا من بناء ال

  .جوهر

لقد كان ألحمد ونايف وسلمان دور كبير في القضاء على الشيخ جـوهر،  

الـدين الـذي   / والكشف عن نواياه الخبيثة وانتهازيته، وتجريده مـن سـالحه  

  .استخدمه ستاراً يخفي وراءه حقيقته، ويحقق من خالله رغباته ومصالحه

العلم كحل وحيد للقضاء على التخلف " نداح الطوفانوي"لقد طرحت رواية 

  .والجهل

الشيخ جوهر، الذي بدأ مـن  / فجعلت خط مسار المثقف التراثي والتقليدي

النجاح والقوة ثم انحدر تدريجياً إلى اإلخفاق والضعف، يترافق مع تصاعد خط 

ينتهي "دي العلم وانتشاره في القرية، مؤكدة بذلك أن دور المثقف التراثي والتقلي

  .) 2("بعلمنة الدولة وجعلها ديمقراطية

فقد تتبعت مسار حياة المثقف " بلد واحد هو العالم" "هاني الراهب"أما رواية 

التراثي من نشأته وصعوده إلى سقوطه، وكشف عن موقعه من القوى الضاغطة 

                                                          
  .25انظر وینداح الطوفان ص) 1(
  .42مرجع سابق ص" ینابیع الثقافة ودورھا في الصراع الطبقي" "بوعلي یاسین"  انظر كتاب) 2(
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  .والمضغوطة

ـ . فتى جائش النفس الهف التطلعات" سلطان"كان المعلم  ارة لم تستطع بص

في الحارة أن تتنبأ له بغير الكلمات المشوشة، ومر حين من الدهر ألقى علـى  

ربما ألنه لم يستطع أن يقرأ . الحارة فيه ظالً كثيفاً من الرهبة والتوقعات الدكناء

ثم جاءه من علمه . وكان فتى فائر اإلمكانات. إال القليل من حارة أنبأت بالكثير

بركاني الوجدان، قليل الكالم، كثير اإليحـاءات،   القراءة، فتى آخر هادئ الوجه

  .على لسانه شرائع، وفي نفسه عزم على تطبيقها، ويسمونه الشيخ محمد

بعد أن مات رفيق عقلـه فجـأة   . في أواسط عشريناته استوى سيداً ضخماً

لكنه استعاد بالتدريج عافية روحه، وبعد حـين قصـير   . أحس بالوحدة والفزع

وهكذا أضيفت إلى أدوات القبضاي في . يق قد مات ليسكن فيهأحس أن ذلك الرف

وأصبح اللمسة التي يحتاجهـا متوعـك   . يده أدوات المشروع في عقله ولسانه

وكان قـد  . الوجدان ليطيب، والمرجع الذي تحتكم إليه القلوب المخلولة المتنافرة

راحـة  جمع ثروة صغيرة فأعطى الناس مثاالً في كيفية مضاعفتها بالجهـد وال 

اجتمعت لديه قوة اإليمان وقوة الصولجان ظهرت أم  ) 1()وإذا(والكسب الشريف 

  .اللولو

. كانت تحمل بيدها مشاريع كثيرة، فالتقت باليد التي تحمـل أدوات كثيـرة  

. وكانت امرأة تحب الشباب، وكان هو شـاباً . واستعدا لجميع العوائق والعائقين

وكانت امرأة جميلة وقوية، . كان منذوراًوكانت تحب المنذورين لرسالة عليا، و

  .) 2("وقد أحب القوة والجمال

تربى تربية دينية، وأنه أصـبح ذا  " سلطان"يستفاد من المقبوس السابق أن 

مكانة رفيعة بين الناس، يعلمهم أمور دينهم، ويحّل لهم مشكالتهم، وأن السـلطة  

  .اختارته لينفذ مشاريعها" بأم اللولو"ممثلة 

أم اللولو، ووقف إلى جانبها في صراعها ضد / إلى السلطة" سلطان"انحاز 

الرعاع، وبرر كثيراً من أفعالها وتصرفاتها، مستخدماً الـدين سـتاراً لتحقيـق    

ومصالحه، ومفسراً آيات القرآن الكريم تفسيراً يخدم مصـالح  " أم اللولو"مصالح 

لذا ال . الناس درجات -بحسب رأي سلطان-لقد خلق اهللا . السلطة ويضلّل الناس

الطبيعة : "يحق إلنسان أن يتطلع إلى مرتبة أعلى من المرتبة التي منحها اهللا له

حكمت أن الماء ينزل من األعلى إلى األسفل، وليس العكس، وأن الشجرة تنمو 

                                                          
  .یح وحینكذا في األصل والصح) 1(
  .102-101بلد واحد ھو العالم ص) 2(



  99ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

الذي تهيئه الطبيعة ألعلى المراتب يجب أن . من األسفل لألعلى، وليس العكس

وهؤالء الفلسطينيون واألرمـن  . راتب، وليس العكسيكون ويظل في أعلى الم

واألكراد والغوغاء كلهم الذين حرمتهم العناية اإللهية نعم الطبيعة أعطتهم زبدة 

هؤالء يجب أن يخرجوا من المكان الذي خلقوا ألجله، . القوة البدنية ونفاية العقل

وضعهم تعنـي   أية محاولة لتغيير. وهو دائرة العمل البدني إلنتاج مواد العيش

ويبدو أن . اإلساءة إليهم وخلخلة عقولهم، وخروجاً على إرادة اهللا وكفراً بحكمته

شيئاً من األفكار دخل دارهم في اآلونة األخيرة، لذلك تعاظمت فـيهم نـزعتهم   

هناك أشخاص مريبـون يعتقـدون فعـالً أن هـؤالء مظلومـون      . التخريبية

الطبيعة التي خلقتنا بعضـنا فـوق   ويحرضونهم، معتقدين أنهم سيغيرون نظام 

أكّـدت أن دور المثقـف   " وينداح الطوفـان "وإذا كانت رواية ) 1("بعض درجات

بلد "التراثي المتستّر بالتراث ينتهي بعلمنة الدولة وجعلها ديمقراطية، فإن رواية 

قدمت وجهاً آخر لسقوط هذا النمط مـن المثقفـين التـراثيين،    " واحد هو العالم

طة التي تحالف معها هذا المثقف تقوم باستبعاده واالسـتغناء عنـه،   فجعلت السل

وذلك عندما هيأت لها الظروف مثقفاً آخر هو المثقف البرجـوازي الصـغير،   

الذي دفعه تطلعه إلى الرفاهية، وحب جمع المال إلـى السـقوط فـي    " علوان"

  .أحضان السلطة والدفاع عنها ضد الرعاع والفقراء

الشـيخ  "شخصـية  " الشيخ ومغارة الدم"رح في روايته أما نذير عظمة فط

على لسان الـراوي  -كنموذج للمثقف التراثي المتستّر بالتراث، وأوضح " علي

إن . ) 2(أن تراث الشيخ علي هو تراث الروح المغطّـى بالخرافـة   -"مصطفى"

الشيخ علي يؤمن بأن الروح هي مصدر الخير وأن الجسد هو مصـدر الشـر،   

د دنس وهو مطية لألرواح الشريرة التي تدخل فيه وتتلبسـه، وال  ولذا فإن الجس

يقول الشيخ . تخرج منه إال إذا أقيمت األذكار، وضربت الحلقات حول المريض

همزة الوصل أنا بـين روحـك   : "علي في إحدى حلقات الذكر مخاطباً المريض

  .) 3(الجسد لمردة الجان والروح هللا. والروح األعظم

يؤمن إال بالعلوم الدينية، ويرفض العلوم الدنيوية، ويعتبرها والشيخ علي ال 

ضرباً من الكفر واإللحاد، ويتهم الكتب العصرية بأنها تلقـن طالبيهـا الشـك    

إنك تعبد الطريق إلـى  . العلم علم اهللا يا بنّي: "يقول للراوي مصطفى. واإللحاد

تعلـم الشـك   إنك وال ريب مأخوذ بما في هذه الكتب العصـرية التـي   . جهنم

                                                          
  .145-144بلد واحد ھو العالم ص) 1(
  .45انظر الشیخ ومغارة الدم ص) 2(
  .117الشیخ ومغارة الدم ص) 3(
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أنت من الذين يبهرهم نور التقدم عن نور اهللا، ويوسوس لهم الشيطان . واإللحاد

  .) 1("في صدورهم فينصرفون عن شمس الحقيقية األزلية

 -كغيره من الشخصيات المثقفة التراثية المتسترة بالتراث-" الشيخ علي"إن 

اراً يخفـي وراءه  يضلل الناس البسطاء والجهالء، ويبتزهم مستخدماً التراث ست

وقد أوضح نذير عظمة مـدى  . رغبة عارمة في السيطرة على الناس البسطاء

فعلى الـرغم مـن أن الـراوي    . على الناس وتأثيره فيهم" الشيخ علي"سيطرة 

منتصراً، وعاد بالدليل من المغارة " الشيخ علي"مصطفى خرج من معركته مع 

لذي اتهم الراوي بأنـه ملبـوس،   فقد ظلت الكلمة األولى واألخيرة للشيخ علي ا

  .وأحضره بالقوة إلى حلقة الذكر

الشيخ " المخاتير"في رواية محمد إبراهيم العلي " الشيخ عبد الرحمن"ويشبه 

علي، فهو مثله ال يؤمن بالعلم الدنيوي، ويعتبره مناقضاً لإليمان، ويتهم المدارس 

ن عبـادة اهللا، ويـرى أن   الحديثة بأنها تعلم الطالب الكفر واإللحاد، وتبعدهم ع

األفكار التي ال تنطلق من الدين هي أفكار شيطانية يمليها الشيطان على اإلنسان 

  :ليعمي بصيرته عن رؤية الحقيقة

وهم . لعنة اهللا على الذين أسسوه. يا جماعة الحزب االشتراكي حزب ملحد"

  .) 2("الذين يلوثون عقولنا بهذه األفكار الشيطانية

  :تراثي المتمسك بالتراثالمثقف ال-2
شخصـية المثقـف   " شرخ في تاريخ طويل"طرح هاني الراهب في رواية 

التراثي بشكل مختلف عن شخصية الشيخ جوهر، وشخصية المعلـم سـلطان،   

تربية دينية، وبرز تعصبه للقديم من " أبو خالد"لقد تربى . وشخصية الشيخ علي

ذي فضل الشـعر الحـديث علـى    ال" مسعود"خالل الحوار الذي دار بينه وبين 

إلى مجرد زخرفات شكلية وتنميقـات   -بحسب رأيه-الشعر القديم الذي تحول 

فقد فضل الشعر القديم على الشعر الحديث، واتهم األخيـر  " أبو خالد"أما . لغوية

  .) 3(بأنه مجرد أنصاف جمل

للماضي تقليـده لألسـالف فـي الشـكل     " أبي خالد"ومما يدل على والء 

فألبي خالد جسد قوي ولحية وشاربان كثيفـان،  . مضمون، في الفكر والجسدوال

                                                          
  .47الشیخ ومغارة الدم ص) 1(
  .16، وانظر أیضاً ص21المخاتیر ص) 2(
  .85انظر شرخ في تاریخ طویل ص) 3(
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وبيده سبحة طويلة ال يستطيع االستغناء عنها، وأخالقه هي أخالق األجداد، من 

هنـاك تغتسـل   : "يقول عن نفسـه . عفة وطهارة وكرم وشجاعة، ووالء للقبيلة

فال يذعرن  ومن هناك يمر شخص واحد فقط. النساء عاريات وأنصاف عاريات

  .) 1("أنا -منه لثقتهن بأنه لن ينظر إليهن

الجوانب المشرقة في الماضي، وال سيما الجوانـب  " أبو خالد"ويستحضر 

التي تدّل على األخالق العربية، كالوالء للقبيلة والشرف والكـرم والشـجاعة،   

وإغاثة الملهوف، ويسعى إلى نشرها في المجتمع العربي الحديث الذي أصـيب  

تخلّى عن األخالق العربيـة   -بحسب رأي أبي خالد -نحطاط والتخلف ألنهباال

  .األخالق -داء العرب-هذا هو الداء : "الحميدة

وأين هو عـروة بـن   . كيف يحيا امرؤ قيس عصرنا، وليس في قلبه والء

  .) 2("حزام، حامي الظعينة حياً وميتاً؟ هل أصبح يضاجع حمياته؟

في الماضي، ورفضه المطلـق لـنمط   " خالد أبي"وعلى الرغم من انغالق 

، فإنـه لـم   ) 3("سأضاجع أرباب حضارتك: "حياة الغرب والحضارة المعاصرة

ستاراً لتحقيـق   -على النقيض من الشيخ جوهر والمعلم سلطان-يستخدم الدين 

مصالحه الشخصية، ولم يمنح آيات القرآن الكريم التفسير الذي يخـدم السـلطة   

نحاز إلى الناس ضد السلطة وقرر أن يقوم بعمل عسـكري  ويضلّل الناس، بل ا

للقضاء على السلطة والتخلص من ظلمها وجبروتها، فدرب الشباب على حمـل  

  .السالح واستخدامه، ولكنه اعتقل قبل أن ينفذ مشروعه

مثال للمثقف التراثي الذي يتوسل الجوانـب المضـيئة فـي    " أبا خالد"إن 

لتمسك بها، ويستهدف في عمله المجموع والنـاس  التراث، ويدعو إلى نشرها وا

  .ال السلطة

 ) 5("بـاب الجمـر  "و ) 4("الحنظل األليف"وصور وليد إخالصي في روايتي 

. شخصية المثقف التراثي المتمسك بالتراث، والمدافع عـن التـاريخ واآلثـار   

ة مثقف يهتم باآلثار، ويقوم برحالت كثير" الحنظل األليف"في رواية " فاألسدي"

إلى كهوف المدينة ليثبت قدم المدينة الذي يعود إلى اإلنسان الحجري أو اإلنسان 

                                                          
  .84طویل صشرخ في تاریخ ) 1(
  .84-83شرخ في تاریخ طویل ص ) 2(
  .85المصدر نفسھ ص) 3(
  .دار الكرمل، دمشق-الحنظل األلیف-1980ولید، . إخالصي) 4(
  .اتحاد الكتاب العرب، دمشق-باب الجمر-1980ولید، . إخالصي) 5(



102 
  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .) 1("البد أن لنا آدم أيضاً، ابتدأت منه الذرية التي انتشرت في كل البالد: "األول

على عاتقه التصدي للذين يتآمرون على التاريخ، من تجار " األسدي"ويأخذ 

ن يعبثون بآثار المدينة، ويهدمونها ليقيموا على البناء والمتعهدين والسماسرة الذي

  .أنقاضها مشاريعهم الجديدة التي تعود عليهم باألرباح الكبيرة

بالتراث هو بمثابة رد فعل على ما يقـوم بـه   " األسدي"وهكذا فإن تمسك 

وهي تلميـذة  " ليلى"تقول . تجار البناء من هدم آثار المدينة والعبث بها وإتالفها

د فشلت في أن أضع حداً لدراسة مستقبل المدينـة، فتجـار البنـاء    لق: "األسدي

والسماسرة يحطمون كل حلم، لذا تطلعت مع هذا الشيخ العظـيم إلـى الـوراء    

  .) 2("عساني أجد العزاء

قد تمسكا بالتراث والماضي لعدم قدرتهما " ليلى"وإذا كان األسدي وتلميذته 

كما فهم الناقـد جمـال   -يبشر  لم" وليد إخالصي"على التصدي للحاضر، فإن 

بإنسان الكهوف كبديل إلنسان الحاضر؛ حاضر التسلط والقهر، ولم  -) 3(باروت

وهي صراع اإليديولوجيات داخل  -يدع إلى البدائية، بل إن الرواية كإيديولوجيا

تدعو إلى الغوص في الماضي ال للهرب من مواجهة الحاضر،  -مجتمع الرواية

اريخ البشري ما هو إال  تاريخ الصـراع بـين المسـتغل    وإنما إلدراك أن الت

والمستغَل، والظالم والمظلوم، وأن الخالص من الظلـم والقهـر ال يكـون إال    

شخصيات  مثقفة ال منتمية ومعزولـة  " إخالصي"ولذا قدم . بالمواجهة والتصدي

يتحقق عن طريق  -وهي شخصية المعلم-عن المجتمع، ثم جعل خالص إحداها 

  .ه باألسدي وليلىمعرفت

فهو موظف فـي مديريـة   " باب الجمر"بطل رواية " جميل الصالحاني"أما 

وقد عرف بنزاهته وحبه لآلثار، ووقوفه فـي وجـه بعـض    . اآلثار والمتاحف

المسؤولين والمتنفذين الذين تخصصوا في سرقة اآلثار وتهريبها إلـى خـارج   

بعض المسؤولين تهمة سرقة  البلد، مما أدى إلى طرده من العمل بعد أن لفق له

  .) 4(أثر حثّي صغير

بالمصادفة على مخطوط قديم لمؤلـف مجهـول   " جميل الصالحاني"عثر 

                                                          
  .109باب الجمر ص) 1(
  .42الحنظل األلیف ص) 2(
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  .208، ص230
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، يتحدث عن وجود بـاب  "النوايا الباطلة في إخفاء آثار األبواب الزائلة"عنوانه 

حبه الشديد للتاريخ، فأخذ " الصالحاني"وعاد إلى . لمدينة حلب اسمه باب الجمر

قه العثور على باب الجمر ليحقق أمنية مؤلف مجهول، وليشفي غليلـه  على عات

  .) 1(من الكشف عن المجهول

هو تاريخ وطن تسيطر عليـه  " الراس"أن تاريخ عائلة " الصالحاني"اعتبر 

لقد سعى الصالحاني إلـى  . ) 2(فئة قليلة، وتستأثر بخيراته، وتحرم اآلخرين منها

ع أن يطلع على المخطوطات كلّها، ألن التجار تدوين هذا التاريخ ولكنه لم يستط

كانوا يشترون هذه المخطوطات التي تقع عادة بين أيدي أناس جهلة ال يقدرون 

  .) 3(قيمتها

مثقف تراثي ال ينغلق في الماضي، بـل يـرى أن   " جميل الصالحاني"إن 

. الماضي يتغلغل في الحاضر، ويدعو إلى قراءة الماضي في ضـوء الحاضـر  

ما فائدة تدوين التاريخ إن كنت لن : "عن تساؤله" محبة الجمر"باً تلميذه يقول مجي

  ".أرى الراس نفسه؟

رجاالت الحردون، أبو السعد المـراش،  . ألم تشاهده حقاً. تراه كل أحفاده"

  ألم تره حقاً؟. حتى األصهار واألقارب ترى فيهم شيئاً من الراس. الشيخ صغير

كلفة دفن الميت، ندرة اللحوم في األسـواق  ارتفاع أسعار األراضي، تزايد 

أيام الجفاف وأيام الخصب، بريق الذهب في سواعد النساء، وجرأة المرأة فـي  

ألم تر في كل ذلك آثار الراس، يا ولدي، يا محبة الجمر أنا أدلّك . شراء الرجل

ألـم  . استدر خلفك وانظر، ها هي المدينة تطل علينا أو أننا نطل عليهـا . عليه

  .) 4("إنه في مكان ما، يتمدد إلى كل مكان. هدهتشا

مثقفان تراثيان متمسكان بالتراث، " محبة الجمر"وتلميذه " الصالحاني"وألن 

ويريدان الوصول إلى الحقيقة من خالل البحث في الماضي، فقد كان مصيرهما 

  .الموت على يد السلطة التي أدركت  خطرهما على وجودها واستمرارها

أن يرى الراس، أي أن يكشـف عـن   " جمانة"من " بة الجمرمح"لقد طلب 

الذي أمر رجالـه بـأن يقتلـوا    " الحردون"تاريخ العائلة المالكة، فأخبرت جدها 

  .الصالحاني ومحبة الجمر اللذين خرجا إلى الصحراء للتنقيب عن آثار الراس

                                                          
  .17المصدر نفسھ ص) 1(
  .157المصدر نفسھ ص) 2(
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 وأهم المالحظات التي يمكن أن نسجلها بعد دراسة نموذج المثقف التراثـي 

أن الروائيين طرحوا في رواياتهم نمطين لشخصية المثقف التراثي؛ أولهما نمط 

المثقف االنتهازي المتستر بالتراث، وقد تميز هذا النمط باالنغالق في الماضـي  

والتحالف مع السلطة ضد الناس، وبمنح آيات القرآن الكريم التفسير الذي يخـدم  

ثانيهما فهـو المثقـف التراثـي     أما. مصالحه ومصالح السلطة، ويضلّل الناس

المتمسك بالتراث، وتميز هذا النمط برفض االنغالق فـي الماضـي وبقـراءة    

الماضي في ضوء الحاضر، وبالوقوف إلى جانب الناس ضد السلطة المسـتبدة  

  .والمستغلّة

  :المثقف الثوري-ب
فية، الثورة مجموعة من التحوالت التاريخية واالقتصادية واالجتماعية والثقا

أما المثقف الثوري فهو الـذي  . تؤدي إلى تغيير جذري وشامل في بنية المجتمع

  .يسعى إلى تغيير الواقع، ودفعه باتجاه مرحلة جديدة لم تكن موجودة من قبل

انتشر هذا النموذج من المثقفين في المجتمعات العربية في الثالثينات مـن  

ي على الغرب، وتأثُّر قسم وافـر  القرن العشرين الذي شهد انفتاح المجتمع العرب

من المثقفين بالمعطيات الثقافية والفكرية في الحضارة الغربية، مما أدى إلى أن 

يبدأ هؤالء المثقفون بالتطلع إلى إحداث تغيير جذري في البنى المكونة للمجتمع 

  .العربي، على غرار ما حدث في المجتمعات الغربية بعد القرون الوسطى

قف الثوري نصيب وافر في الرواية العربية السـورية التـي   لشخصية المث

عنيت برصد هذه الشخصية، وهي تتطلع إلى تغيير الواقع، وألقت الضوء على 

وقد انقسم الروائيـون السـوريون فـي    . آمالها وآالمها، وإخفاقاتها ونجاحاتها

تصويرهم شخصية المثقف الثوري إلى فريقين، أولهما طرح شخصيات ثوريـة  

  .سكة بالثورة، وثانيهما طرح شخصيات مثقفة انتهازية ومتستّرة بالثورةمتم

  :المثقف الثوري المتمسك بالثورة-1
ثمة أمثلة كثيرة لهذا النمط في الرواية العربية السورية لذا سنكتفي بتحليل 

" الثلج يأتي من النافـذة "بطل رواية " فياض"ثالث شخصيات مثقفة هي شخصية 

لنبيـل سـليمان، وشخصـية    " وينداح الطوفان"في " نايف"ة لحنا مينة، وشخصي

  .لنذير عظمة" الشيخ ومغارة الدم"بطل رواية " مصطفى"
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نمطـين للمثقـف الثـوري    " الثلج يأتي من النافذة"قدم حنا مينة في رواية 

" خليـل "المتمسك بالثورة، أولهما تميز بالصمود والتصدي والمواجهة، ومثّلـه  

المثقـف  " فيـاض "رب وعدم القدرة علـى الثبـات، ومثّلـه    وثانيهما تميز باله

البرجوازي الصغير الذي الحقته السلطة السياسية ألفكـاره اليسـارية، وألقـت    

القبض عليه، وزجت به في السجن حيث تعرض على أيدي الجالدين للتعـذيب  

في كل ليلة أجر إلى التحقيق، وفي كل ليلة أجلد بالسياط، وحين يغمـى  : "الشديد

علي يسكب الماء البارد على جسدي، ينقعونه جيداً، كالجلد قبل وضـعه علـى   

السندان ينقعونه ويضربونه حتّى يتمزق، ويخرج اللحم مع السياط، ويتناثر على 

الجدران، فيحملونني في بطانية ويلقونني في الزنزانة، ويـدي ليسـت يـدي،    

رق مشوه ال أحـد  أصبح كتلة من لحم مقرح، مدمى، أز. ورجلي ليست رجلي

  .) 1("يعرفني، وال أكاد أعرف نفسي

لم يتوقف فياض عن مزاولة النشاط السياسي، بعد خروجه مـن السـجن،   

فلوحق واشتد الحصار عليه، وقرر الهرب إلى لبنان، لينجو من عيون السـلطة  

  .) 2(المنتشرة في كل مكان، وليجرب النضال في بلد آخر

الذي استطاع أن يكشف عما تنطوي " خليل"مل في لبنان بالعا" فياض"التقى 

من االندفاع والحماسـة الفارغـة وإطـالق الشـعارات     " فياض"عليه شخصية 

والكلمات البعيدة عن التنظير والتنظيم، والرومانسـية المفرطـة والتهويمـات    

أريـدها كلمـات مـن نـار، تكـوي،      . إلى الشيطان العقل والمنطق: "الخيالية

  .)3("تحرق

إنما هو التجربة التي تسـتطيع  " فياض"أن ما يحتاج إليه " خليل"ك لقد أدر

تخليصه من نواقصه وعيوبه، فنصح له أن يدخل التجربة ليتعلم الصبر والجلد، 

التجربة هي المحك، فقبل التجربة جميع النـاس مناضـلون   : "ويتمرس بالنضال

. ماذا؟ المثـابرة جميعهم يمكن أن يقولوا ويكتبوا أشياء حسنة، ثم . وربما أبطال

أن يدخل التجربة التي أوصاه بهـا  " فياض"وقد قبل . ) 4("الصمود وإالّ فالضياع

، فهجر الثقافة وعمل في ميادين العمل العضلي، كالبنـاء  "خليل"صديقه ومعلمه 

                                                          
  .97الثلج یأتي من النافذة ص) 1(
ح یكتنف الغموض السبب الذي دفع) 2( ھ نص اض أن ا فی د أنبأن ان، وق فیاض إلى ترك وطنھ والذھاب إلى لبن

ار  د اخت اض ق ى أن فی ة  إل داث الروای یر أح ا تش ر، بینم بمغادرة البالد لمواصلة  المعركة في بلد آخ
  .وقد رجح مراد كاسوحة الرأي الثاني. الھرب بنفسھ

  .66مرجع سابق ص" حنا مینةالرؤیة اإلیدیولوجیة والموروث الدیني في أدب "انظر كتابھ   
  .121، وانظر ص95الثلج یأتي من النافذة ص) 3(
  .38الثلج یأتي من النافذة ص) 4(
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  .وقطع المسامير والخدمة في المطعم

ـ    -قبل التجربة-" فياض"لقد كان  ه غراً في ميادين النضـال، تمتلـئ نفس

بالحماسة والشعارات الفارغة، والرومانسية المفرطة، وتغريه بالحيـاة الهائلـة   

علـى الطريـق   . انظر.. ال فائدة من الرحيل.. ال ترحل: "والتراجع عن مبدئه

هذه قبر لن تصـل  .. وإلى أبعد حفرة.. بهذه سيرجمونك. صليب وهناك حجارة

تغيير الحياة؟ ومـا الفائـدة؟    أنت تعذب نفسك سدى، ولماذا تفعل؟ أتريد... أبداً

  .هكذا كانت وهكذا ستبقى

  :وضجت القاعة بدوي الجرس

  ارحل! ارحل! ارحل -

  :فتحرك الشيخ حتى صار قبالته وقال

ولكن قل لي إلى أين؟ ستنتقل من بيت إلى بيـت، ومـن   . ارحل. حسناً -

ك، والكلمة عذاب إلى عذاب، وأخيراً؟ العين الخفية تراقبك، واللقمة المرة تنتظر

إن حب الزارع هنا يقـع علـى   . التي تقولها ستضيع، كالقشة في الريح ستضيع

  .) 1("حجر

بحاجة إلى التجربة ليتمرس بالنّضال ويشتد ساعده وتقوى " فياض"لقد كان 

عزيمته على التحدي والمواجهة، وها هو ذا يخرج من التجربة أكثـر توازنـاً   

فوجد أن ذلـك كلـه   ... على هذا التجديد ثم استعرض صبوات الناس: "ونضجاً

كان أحالماً طوباوية مضى زمانها، وأن الشيء المهم أن يكف الناس في سعيهم 

  .) 2("لتجسيد صبواتهم عن إدارة خدهم األيمن

أخفق في االنصهار بالطبقة العاملة، وعاد إلى الحقـل  " فياض"صحيح أن 

من خالل التجربة التي صقلته الفكري والثقافي، ولكنه اكتسب خبرة في النضال 

وصنعت منه إنساناً آخر أكثر تمسكاً بدوره كمثقف ثوري يسـعى إلـى تغييـر    

فـي محاولتـه   " فيـاض "وقد تبدى هذا التغيير الذي طرأ على شخصية . الواقع

التخلص من الرومانسية الثورية والتهويمات الخيالية، وفي اتخاذه قراراً بالعودة 

أبـداً لـن أهـرب بعـد     ! أبداً لن أهرب بعد اآلن: "لظلمإلى الوطن، ومواجهة ا

  .)3("اآلن

                                                          
  .194-193المصدر نفسھ ص) 1(
  .264المصدر نفسھ ص) 2(
  .372الثلج یأتي من النافذة ص) 3(
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لقد قدم حنا مينة في روايته مثقفاً ثورياً غير ناضج في أفكاره ومواقفه، ثم 

تركه ينضج على نار التجربة التي زجه فيها، وذلك ليثبت ضـرورة التجربـة   

 -"الي شكريغ"كما يقول -ولذا انصب اهتمام حنا مينة . لصقل المثقف الثوري

على رحلة البطل، ال على البطل نفسه، ألنه كان معنياً بالطريق التـي يمضـي   

  .) 1(فيها فياض

وينداح الطوفان فينتمي بالوالدة إلـى  " "نبيل سليمان"في رواية " نايف"أما 

 -بتأثير األفكار الثورية التي تلقاها في مدارس المدينة-الطبقة اإلقطاعية، ولكنه 

ئه إلى طبقة أبيه، واختار االنتماء فكرياً إلـى الطبقـة الفقيـرة،    تخلى عن انتما

والتحم مع الناس ودافع عن قضاياهم، وقاوم السلطة اإلقطاعية وحلفاءها بكل ما 

يملك من قوة، وأوضح خطر رجال الدين المـزيفين والجـنس علـى النـاس،     

وعلـى   وقاومهما وانتصر على العدو األول بنشر العلم بين صفوف الفقـراء، 

زوجة أبيه الذي كان يلجأ إليها عنـدما تشـتد حولـه    " منيرة"الثاني بقتل الست 

األزمات، فتستخدم جسدها لتحّل له أزماته، ولتذلل الصعوبات التـي تعتـرض   

  .) 2(طريقه

لقد جعل نبيل سليمان الجنس عدواً لدوداً للناس والفقراء والمناضلين، وبين 

ينزلق إلى أحضان الست منيـرة  " أحمد"كاد  خطره على المثقف الثوري عندما

التي زارته في المدرسة، وحاولت إغراءه بجسدها، وإيقاعه في حبائلها، لتحدث 

ولـم  . القطيعة بينه وبين الفالحين ، ولتشوه صورته في عيون الناس والتالميذ

ووقـف  " نايف"إلى صفوف الناس إال بعد أن تدخل " أحمد"يسمح الكاتب بعودة 

الذي اعترف بذنبه، وعاهد الفالحين علـى أن يظـل   " أحمد"نب صديقه إلى جا

  .) 3(ابنهم األمين والمخلص لهم

وإذا كان نبيل سليمان قد نجح في التخلص من رجـال الـدين المـزيفين    

بطريقة ثورية، وهي نشر العلم بين صفوف الناس، فإنه أخفق في التخلص مـن  

إلى ممارسة فعل القتل الذي ال " نايف"الجنس بطريقة ثورية، ودفع/ العدو الثاني

  .) 4(يعتبر حال ثورياً في مسألة ثورية

جملة من األفكار التي تتعلق بـالثورة  " نايف"طرح نبيل سليمان على لسان 

                                                          
  .246، ص1980، دار اآلفاق، بیروت، 2انظر كتابھ معنى المأساة في الروایة العربیة ط) 1(
  .116انظر وینداح الطوفان ص) 2(
  .144انظر وینداح الطوفان ص) 3(
  .14انظر قراءات في تجربة روائیة لسمر روحي الفیصل مرجع سابق ص) 4(
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والمثقف الثوري، أهمها المعادلة الصعبة بين المثقف والعامل، التـي اسـتطاع   

أن الشهادات وحـدها ال  " نايف"لقد أدرك. أن يحقق التوازن بين طرفيها" نايف"

تكفي لصنع المثقف الثوري المؤمن بقضايا الناس، بل البد أن يخـتلط المثقـف   

بالناس، يرشدهم ويعلمهم ويفتح عيونهم على الحقيقة، ويـدلهم علـى الطريـق    

. المؤدية إلى مصالحهم وأهدافهم، ويتعلم منهم الجلد والصبر وتحمـل الشـدائد  

ألم تقـل لـي إن أوان   . عليك أن تسهر كل يوم في بيت"":أحمد"يقول لصديقه 

  .العمل قد بدأ؟ عليك أن تجمعهم حولك كل يوم، وتحكي لهم كل ما تعلّمته

ولذلك عليك أن تسعى مع ... الشهادات وحدها لن تخلق الحياة التي تريدها

هؤالء الذين ظلوا فقراء بعدي وبعدك، فهم وحدهم يستطيعون أن يخلقـوا تلـك   

تعلم من هذه المدرسـة  . ارفع دراستك يا أحمد مؤقتاً: "ويقول أيضاً. ) 1("ةالحيا

إن الفالحين يثقفون، وإن األرض تثقـف؟ وإن  : ألم تسمع بالذين قالوا... الكبيرة

العمل الثوري في صفوف الجماهير يثقف، ويعطي شهادات ليس في الجامعات 

  .) 2(.."لهم عن كل شيء سنحكي.. ما يعادلها؟ كل يوم علينا أن نسهر في بيت

المعادلة المتوازنة والجدلية بـين  " نايف"لقد طرح نبيل سليمان على لسان 

المثقف والعامل، وأكد أن ما ينقص الناس، وهو الوعي الثوري يجدونـه لـدى   

المثقف الثوري، وأن ما ينقص المثقف الثوري وهو االرتباط بعملية اإلنتاج يجده 

  .لدى الكادحين والفقراء

مرسومة بدقّة متناهية، وتصرفاتها تنبع مـن طبيعتهـا   " نايف"ن شخصية إ

وال يقلل من تماسكها وقدرتها . الفكرية والنفسية، لذا فهي شخصية روائية مقنعة

من أن القارئ ال يعرف دخيلة " سمر روحي الفيصل"على اإلقناع ما ذهب إليه 

ن بالتعاويذ درباً إلـى  تؤم ) 3(عنها" أحمد"هذه الشخصية إال عن طريق أحاديث 

  .) 4("الخالص، وبقدرة الشيخ علي على إبرائنا من هذا اللبس

" مصـطفى "في معرض تحليلـه للروايـة الـراوي    " نبيل سليمان"لقد اتهم

" الشيخ علي"باالزدواجية، والجمع بين اإليمان والالإيمان، وبأنه يحمل في داخله 

إلـى أن  " سـليمان "، وخلـص  على الرغم من تمسكه بالعلم ومحاربته للخرافة

لـم  " مصطفى"هي التي انتصرت في نهاية الرواية، ألن ) الميتافيزيقية(النزعة 
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  .) 1(يقطع شعرة معاوية

وقف من الفكر الديني " مصطفى"والحقيقة أن هذا الحكم غير صحيح، ألن 

ـ  ا موقفاً انتقائياً، فرفض منه الخرافة واألفكار التي ال تخدم اإلنسان، وقبل منه م

ال كمتـدين يخـاف قـوى    "-كما يقول-لقد قبل النذور . يخدم إنسانية اإلنسان

الغيب، أو وثني يخشى قوة اآللهة، بل كإنسان معاصر اسـتبقى مـن النـذور    

إنني أجد راحة كبرى في إطعام الفقراء الـذين سـينتفعون   . مضمونها اإلنساني

  .) 2("بالنذور التي نذرتها على نفسي

  :ازي المتستر بالثورةالمثقف االنتھ-2
شخصـية المثقـف   " ألف ليلـة وليلتـان  "صور هاني الراهب في روايته 

االنتهازي المتستر بالثورة، وأوضح أن هذه الشخصية تستغل الثورة وتتستر بها 

  .لتحقق مصالحها الشخصية

مع الطالب إلـى   -في السنة األخيرة من دراسته -يخرج" عباس"لقد كان 

الديكتاتورية العسكرية، وكان يرفض إنهاء المظاهرة إال  الشوارع ليهتف بسقوط

وإذا ظفر بكال االعتقال والبحة أحـس أن وسـاماً   . معتقالً أو مبحوح الصوت

يخطف األبصار قد تعلق على صدره، وكان العالم بالنسبة إلى عبـاس زنزانـة   

  .رطبة مظلمة تفوق قصور الخلفاء جماالً وعزاً

منصب محافظ، وكُلِّـف بمهمـة توعيـة     -ثورةبعد قيام ال-" عباس"تسلم 

وقد أظهر من خالل خطابه الذي ألقاه علـى  . الفالحين في إحدى القرى النائية

الفالحين أنه يحب الفالحين، ويقدر جهودهم، ويعتبرهم لحمة الثـورة وسـداها،   

  .تستمد الثورة من وجودهم وجودها، ومن تحقيق أمانيهم استمرارها

حين على ضرورة االنتظام في اتحـادات نقابيـة، ألن   الفال" عباس"ويحث 

الطبقة الكادحة ال يجوز أن تبقى بدون تنظيم يفجـر طاقاتهـا، ويرفعهـا إلـى     

  .مقارعة اإلمبريالية واالستعمار االستيطاني

العالقة القائمة بين الثورة والفالحين، فيطلب من الفالحـين  " عباس"ويدرك 

اية الثورة، ومراقبة المسـؤولين، وتصـحيح   أن يكونوا العين الساهرة على حم

أخطائهم، ثم يجيب عن كل أسئلة الفالحين، ويعدهم بأن تذلل الثورة كل العقبات 
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التي تقف في طريقهم، وتضرب بيد من حديد المستغلين والمتالعبـين بـأرزاق   

  .) 1(الشعب

للفالحين وللثورة، عندما قبـل أن  " عباس"ولكن األحداث كشفت عن خيانة 

لقاء حصـوله  "عكوبة"على مخطط التجميل لقرية " طلعت بك"طلع اإلقطاعي ي ،

وقـد بـرر   . ، وخمسين ألف ليرة سـورية "طلعت بك"زوجة " غادة"على جسد 

في المآل، تجـرده  ) طلعت بك(الثورة سوف تستأصل أمعاء "فعلته بأن " عباس"

بعرقـه،   من كل فلس وعقار تمنعه من أن يكسب قرشاً واحداً ال يعمل ألجلـه 

تصادر أبنيته مثلما صادرت أرضه وتوزعها على الفالحـين الـذي سـيبيعون    

. هذه الخمسون ألفاً دفعة على الحسـاب . أرضهم طمعاً في كسب عابر وسريع

بعد قليل تعود الثورة فتؤمم األرض والعقارات، وتعيدها إلى أصحابها األصليين 

بك، هذا البهلوان الـذي  الكادحين، وعندها سيضحك هو والفالحون على طلعت 

وسيعرف هو والبكـوات اآلخـرون أي منقلـب    . خانته زوجته وهو في الحمام

  .) 2("ينقلبون

، فقد بـدأ  "سعيد شعبان" "طائر األيام العجيبة"أما بطل رواية خيري الذهبي 

حياته مناضالً يؤمن بالثورة، ويتوسط القوى الضاغطة والمضغوطة، ويستهدف 

لسلطة، ويقود المظاهرات ضد السـلطة، احتجاجـاً علـى    في نضاله الناس ال ا

رفعها مصاريف الدراسة في الجامعة األميركيـة، دون أن تسـتثني الطـالب    

  .الفقراء

، وطلبت إليه أن يتخلى عن رفاقـه  "سعيد شعبان"عمدت السلطة إلى شراء 

المتظاهرين، مقابل حصوله على سالمته، ولكنه رفض عرض السلطة، وفضل 

  .الخيانة، ثم خرج ليجد نفسه مطروداً من الجامعة السجن على

بعد خروجه من السجن في الصحافة، وكُلّف بمالحقـة  " سعيد شعبان"عمل 

المظاهرات التي تنشب ضد السلطات والكتابة عنها، وعانى بسبب هذا الموقف 

شعرت بأني أقف في المكان الخاطئ، كان يجـب أن أكـون   : "ألماً نفسياً حاداً

  .) 3("ثر من مرة نازعتني نفسي أن أقوم فآخذ مكاني ثانية خطيباً فيهممعهم، وأك

وكان . من موقف المواجهة إلى موقف المتفرج" سعيد شعبان"وهكذا تحول 
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هذا التحول نقطة البدء في التحول إلى الموقع اآلخر؛ االستسـالم والخضـوع   

صحافة والكلمة ال" سعيد شعبان"لقد ترك . والتخلي عن دوره في تغيير المجتمع

الملتزمة، وانزلق إلى مواقع الخيانة عندما انتقل للعمل في مكتب لوكاالت األنباء 

  .ينقل األخبار لألعداء

بأنه تحـول  " سعيد شعبان"في دراسته للرواية على " نبيل سليمان"لقد حكم 

فسعيد شـعبان لـم   . والحقيقة أن هذا الحكم غير دقيق. ) 1(من اليسار إلى اليمين

ول من اليسار إلى اليمين، ألن مواقفه اليسارية تخللها الضعف منذ البدايـة،  يتح

وألن نفسه نازعته منذ بداية الصدام مع السلطة إلى المهادنة واالستكانة، فهو لم 

  .يخبر رفاقه بالحديث الذي دار بينه وبين عميد الكلية

ـ   " سعيد شعبان"إن  ين نموذج للمثقف الذي سعى إلى تغييـر الواقـع، وح

اصطدم بالسلطة والقوى المحافظة ورأى أن المصاعب كبيرة والعوائق كثيـرة  

تراجع عن أداء دوره، وتطامن أمام السلطة، وركـب الموجـة السـائدة فـي     

  .المجتمع، وتستر بالثورة ليحقق مصالحه الشخصية

يفيد ما تقدم أن الروائيين السوريين طرحوا في رواياتهم نمطين لشخصـية  

ي، أولهما المثقف االنتهازي المتستر بـالثورة لتحقيـق مكاسـب    المثقف الثور

وثانيهما المثقف الثوري المتمسك بـالثورة والمـدافع عـن أهـدافها     . شخصية

  .ومبادئها

وقف الروائيون السوريون عند العوائق التي تحول بين المثقـف الثـوري   

عوائـق  وأداء دوره في تغيير المجتمع إلى األفضل واألجمل، وجعلـوا هـذه ال  

عوائق داخلية ترجع إلى المثقف نفسه، وتتعلق بثقافته، وعوائق خارجية : نوعين

  .تتعلق بالمجتمع الذي يريد المثقف الثوري تغييره

  :المثقف الثوري ومشكلة الثقافة-3
القـيم  " الزمن الموحش"ترفض الشخصيات المثقفة في رواية حيدر حيدر 

ع، وتعلن قطيعتها مع الماضي، وانتماءهـا  والعادات والتقاليد السائدة في المجتم

فراني وسامر البدوي مثقفان أعلنا تخلّيهما عـن  . إلى الحضارة الغربية وقيمها

" رانـي "يقـول  . الماضي، وانتميا إلى الحضارة الغربية، وآمنا بثقافتها وقيمهـا 

الثوري يحـرق كـل الهشـيم    : "معبراً عن رفضه المطلق لقيم المجتمع وتقاليده
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إذا لم تتغير العالقـات القديمـة،   . ، ولو أدى ذلك إلى احتراقه في النهايةالكاذب

والنتيجـة هـي   . فنحن نبحر في سفينة مصدعة تتخلّلها المياه يوماً بعـد يـوم  

  .) 1("الغرق

ثقافة الغـرب، وآمنـت   " الزمن الموحش"لقد تبنّت الشخصيات المثقفة في 

هذه الثقافة لم تتبلـور بعـد فـي     بقيمه، وأرادت تحديث المجتمع وفقاً له، ولكن

أذهانها، ولذا فهي تختلف حول الطريق إلى الثورة وكيفية تحقيقها، مما يدل على 

فراني يرى ضرورة البدء بتحرير . نقص في الفكر الثوري لدى هذه الشخصيات

وجوب تحرير اإلنسان " سامر البدوي"اإلنسان نفسياً ثم اقتصادياً، في حين يرى 

  .) 2(دياً ثم نفسياًالعربي اقتصا

رفضت القيم " الزمن الموحش"وعلى الرغم من أن الشخصيات المثقفة في 

والعادات الموروثة فقد أخفقت في التخلص من سيطرة هـذه القـيم والعـادات،    

محلية وغربية، وسقطت فريسة تمزق حـاد بـين قـيم    : وظلت أسيرة ثقافتين

الماضـي علـى الشخصـيات     وقد تجلّت هيمنة. موروثة وأخرى حديثة وافدة

المثقفة بالحضور الكثيف لألب الميت عبر الحلم تارة والذكريات تارة أخـرى،  

لقد مات والد الـراوي،  . ) 3(وما تميز به هذا الحضور من صراع بين األجيال

بعظمة المـوت  : "ولكنه بقي يهيمن على حياته، وها هو ذا يأتيه في أحد أحالمه

نحو بيتنا القديم خطوات وئيدة كمـن يمشـي فـي     خطا. وكراهيته قام من قبره

  .الهواء

كان ميتاً وحيـاً فـي مكـانين    . كنت أراه وما كان باستطاعتي أن ألمسه

يقترب ثم يبتعد كأنما في . رأيته يطوف حولي، ويرفرف بأجنحة شفافة. مختلفين

وسألته لماذا مات هكـذا بغتـة،   . وجهه كالم يود اإلفصاح عنه، لكنه ال يقوى

ركني وحيداً، فأشار إلي بأنه لم يتركني، وفهمت أنه يرانـي أبـداً ويشـاهد    وت

وسـألته إن  . وبدا لي هناك على حافة الضوء والظلمة أسياً غير راض. حياتي

  .) 4("كان راضياً عن حياتي، وهل حياتي رديئة

يتضح من المقبوس السابق هيمنة الماضي على الراوي، وحرص األخيـر  

وقد أدى رفض الماضي علـى صـعيد   . ت في ضوء الماضيعلى معاينة الذا
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الحلم إلى تمزق المثقـف الثـوري بـين    / الوعي وهيمنته على صعيد الالوعي

ميـت،   -حي: الرفض والقبول، وهذا ما ظهر جلياً عبر استخدام ثنائيات ضدية

  .يبتعد -ضوء، ظالم، يقترب

ـ " الزمن الموحش"لقد أخفق المثقفون الثوريون في  دماج بـالواقع،  في االن

أنا أكـره  : "والتالحم مع الناس، وعانوا حالة اغتراب حاد عن الناس والمجتمع

، كما عجزوا عن مواجهة الواقع والتصدي لمشـكالته، وتسـاقطوا   ) 1("اآلخرين

الواحد تلو اآلخر، فمات سامر البدوي ووائل األسدي، وهـاجر رانـي ومنـى    

قاء بعد أن اصطدم بواقع موحش لـم  وأمينة، وعاد الراوي إلى قريته، رمز الن

  .يستطع تغييره

. بذور النقاء في أعماقهم" الزمن الموحش"لقد حمل المثقفون الثوريون في 

وعندما اصطدموا بواقع كل ما فيه مزيف عجزوا عن تغييره، واكتفوا برفضه، 

وهذا ما . فرفضهم هو أيضاً، وتحولوا إلى مثقفين معزولين عن المجتمع والناس

. السبب في اإلدانة التي وجهت إلى المثقفين في الرواية وعلـى ألسـنتهم   يفسر

حفنة ثرثارة تتحدث في النظري بعيداً عـن واقـع   : "عن المثقفين" راني"يقول 

القراءات الضحلة حولتهم إلى ممثلين كاريكاتوريين وأدعياء يرون . وآالم الناس

  .) 2("العالم من األعلى

شخصيات مثقفة تشبه شخصـيات  " يخ طويلشرخ في تار"وطرحت رواية 

، فهي رافضة لقيم المجتمع وتقاليده، وتبحث عـن قـيم   "الزمن الموحش"رواية 

ولكن هذه الشخصيات ضائعة، ولم تجـد البـديل بعـد،    . وعادات وتقاليد جديدة

  .تتلمسه في الفرويدية تارة وفي الماركسية تارة أخرى

، ونظر إلى العالم على أنـه عـدو   قيم المجتمع وتقاليده" أسيان"لقد رفض 

لإلنسان، ولكنه لم يجد البديل، لذا راح يغوص في ذاته الستخالص قيم جديـدة  

نوعاً من المثال "-كما يقول لصديقه مسعود-تصلح لكل مكان وزمان، إنه يريد 

ولكن ليس فـي الـذهن وال فـي    ... إذا شئت تسميته ذا قيمة في جميع األزمنة

  .) 3("الناسعن طريق .. الفلسفة

فهو يرغب . لتحقيق حلمه ورغبته عن طريق عالقته بالمرأة" أسيان"يسعى 
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وهـذا مـا   . بأن يبني عالقة صحية مع المرأة لينطلق بعد ذلك إلى ما هو أوسع

  ".فوزية"و" لبنى"و" سزي"مع " أسيان"يبرر كثرة العالقات العاطفية التي أقامها 

ه الشخصية إلى السقوط واإلخفاق، تنتهي كل محاوالت أسيان لتحقيق وحدت

المصابة بعقدة إلكتـرا،  " سزي"وذلك لوجود معوقات داخلية نفسية كما هي حال 

وهي عقدة التعلق باألب، ولوجود معوقات خارجية تتعلق بالمجتمع كما هي حال 

التي تعيش في بيت متعصب، ال يسمح للمرأة بأن تخرج مع رجل حتـى  " مرام"

  .لو كان أخاها

شخصيات مثقفة وثورية، تعيش في " شرخ في تاريخ طويل"شخصيات إن 

مجتمع بال قيم، وكل ما فيه ينهار، وألنها ثورية ال ترضى عن واقعها، وتتمسك 

ولكنهـا تخفـق وال تسـتطيع    . بنقائها الشخصي، وتسعى إلى صنع قيم جديـدة 

ر أو مواجهة المجتمع وال الثورة على قيمه وعاداته، ويكون مصـيرها االنتحـا  

  .السفر

إن المسؤول عن إخفاق هذه الشخصيات، وعن فقدانها للصـلة بـالمجتمع   

والناس هو ثقافتها الثورية الناقصة وإيمانها بأن نظرية واحدة يمكـن أن تفسـر   

العالم كله، باإلضافة إلى التفكير المجرد الذي قادها إلى الفصـل بـين الفـرد    

وهذا ما أشـار  . ب الممكن والواقعي، وطلب المستحيل بدالً من طل) 1(والمجتمع

عندما وصف المثقفين بأنهم رومانتيكيون وسيكوباتيون، وبأنهم سيئو " مجد"إليه 

التكيف مع أنفسهم لذلك يفرون إلى الفلسفة والتفكير المجرد، ويطلبون المطلـق  

  .) 2(والمستحيل ليبرروا عجزهم عن تحقيق الممكن

شخصيات مثقفة تنـدحر  " يخ طويلشرخ في تار"لقد قام هاني الراهب في 

أمام الواقع، وتعجز عن تغييره، ال ألن الواقع عمالق تصعب مواجهته، بل ألن 

كما يقـول  -إنها . هذه الشخصيات مهزومة فكرياً ونفسياً، وأسيرة ذاتها وثقافتها

تدور في فلك مؤثرات فكرية غربيـة كالوجوديـة والفرويديـة     -عنها الراهب

  .) 3(تلم بواحدة منها والماركسية دون أن

                                                          
ب، " األدب واإلیدیولوجیا في سوریة"وّجھ نبیل سلیمان في كتابھ ) 1( اني الراھ ى ھ ادات إل ن االنتق ة م جمل

ا نفس اإلنس ي ال دث ف ا ح ین م ربط ب م ی اع، أي ل ن منھا أنھ لم یربط بین علم النفس وعلم االجتم نیة م
والواضح أن نبیل سلیمان ال . 138ص" الدوافع والمسبّبات االجتماعیة لتلك العقد واألمراض النفسیة

یات  ى الشخص ق عل م ینطب ذا الحل ة، فھ یات الروای ب وشخص ین الكات ة ب ذه الروای ده لھ ي نق ّرق ف یف
  .وینسجم وما تمیزت بھ من إحباط وضیاع
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الـزمن  "إلى حد كبير شخصيات " شرخ في تاريخ طويل"تشبه شخصيات 

، فالروايتان قدمتا شخصيات مثقفة ثورية، ولكنها عاجزة عن المواجهة "الموحش

ويؤكد هذا التشابه مسؤولية نقص النظرية الثورية والفكر الثوري عن . والتغيير

  .تقزيم دور المثقف الثوري وسقوطه

فقد شعر بـالنقص  " الثلج يأتي من النافذة"بطل رواية حنا مينة " فياض"أما 

والدونية تجاه الطبقة العاملة، وظهر هذا النقص واضحاً من خالل إعجابه الشديد 

الذي تبوأ منزلة المعلم، على حين مثّل فياض دور التلميذ الـذي  " خليل"بالعامل 

ولكي يتخلص من عقدة الـنقص تجـاه   . يتلقى التوجيهات والتعليمات من معلمه

الطبقة العاملة خاض التجربة، وترك العمل في ميادين الثقافة، وعمل في ميادين 

عمله األساسي فـي الحقـل   "ولكنه أخفق في مسعاه، وعاد إلى . العمل العضلي

الفكري، وإلى طبيعته األساسية كحليف للطبقة العاملـة، دون أن يـتمكن مـن    

  .) 1("ن يتوهماالنصهار بها كما كا

إن فياض نموذج للمثقف الذي يرى في الثقافة تهمة، وهو غيـر متجـذر   

ثورياً، وينقصه الفكر الثوري، وهو ما اتضح مـن خـالل تكوينـه الفكـري،     

، مما سبب له عقـدة الـنقص   ) 2(ومحاولته الجمع بين ثقافة مادية وأخرى مثالية

لة هي التي تحمل الوعي السياسي تجاه الطبقة العاملة، والتوهم بأن الطبقة العام

للمثقف، وما عودته إلى العمل الذهني إال دليل علـى أن المثقـف الثـوري ال    

أن يتخلّى عن دوره المتمثل بالتنظير للطبقة العاملة التي  -مهما حاول-يستطيع 

  .تحتاج إلى المثقفين الثوريين ليحملوا إليها الوعي الثوري

فقد توفّيت والدتـه  " بيت الخلد"وليد إخالصي بطل رواية " أكثم الحلبي"أما 

تمرد أكثم على واقـع القريـة   . أثناء والدته، وعاش يتيم األبوين في كنف جده

الظالم فنفي واتّهم بجريمة إحراق البيادر التي لم يقترفها، وعوقب عقاباً شـديداً،  

كت عواء عمل أكثم راعياً ليس. وجلد على تل القرية حتى تفجرت قدماه بالدماء

الذي علّمه فأصـبح  " بيير"أمعائه ثم غادر القرية إلى المدينة، حيث التقى بالشيخ 

مثقفاً يتحدث عن الفلسفة واألدب، وحدثه عن حزب يسعى إلى تحقيـق العدالـة   

  .االجتماعية فانتمى إليه وأصبح عضواً فيه

ثم  دخل أكثم السجن بسبب الحزب واألفكار الجديدة التي لم تعجب السلطة،

                                                          
  .78الرؤیة اإلیدیولوجیة والموروث الدیني في أدب حنا مینة، مراد كاسوحة، ص) 1(
  .سنعالج االزدواجیة الثقافیة لدى فیاض أثناء دراسة مصادر أفكار الشخصیات المثقفة) 2(
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خرج وأصبح صحفياً المعاً يتحدث عن العدالة والديمقراطيـة، ويـدعو إلـى    

التجديد، ولكنه تعرض للهجوم من أهل المدينة الذين اعتبروا كل جديد من عمل 

الشيطان، وأدرك أكثم سبب إعراض الناس فدعا إلى إيقاظ مارد العلم الذي نـام  

تهم الناس فخرج تجار الجملـة  وتحدث أكثم عن المال ذلك الغول الذي يل. قروناً

وعنـدما دعـا إلـى    . والمفرق في محاولة لتدمير الجريدة التي يعمل فيها أكثم

الطمأنينة والهدوء هاجمته نقابة مالكي السيارات التي اعتبرت حديثـه هجومـاً   

نتيجـة  -أصيب أكـثم  . عليها، وحطّاً من مساهمة التكنولوجيا في إسعاد الناس

حباط، وعزف عن الكتابة، وهرب من مواجهة الواقع إلى باإل -اإلخفاق المتكرر

  .الطبيعة، ثم دفن نفسه حياً، تاركاً العالم يعج باألخطاء

، وهي امرأة جاهلة، تحب "قمر"لقد ارتكب أكثم خطأين، أولهما زواجه من 

المظاهر وجمع المال، وتقف حجر عثرة في طريق تقدم زوجها، وتعيره بأنـه  

الذي " نمر الكلسي"أما الخطأ الثاني فهو صداقته للسجان . ) 1(فالح وال طموح له

عذبه في السجن عذاباً شديداً، والحقه عندما خرج من السجن مسـتغالً ضـعف   

يقول نمر الكلسـي  . ليحطم روحه بعد أن عجز عن تحطيم جسده" قمر"زوجته 

فـرج  لن تفلت من يدي، ستعود إلي مهما بعدت، أو أخرج إليـك، وإن أ : "ألكثم

  .) 2("عنك

إن نمر الكلسي رمز للسلطة بأشكالها كافة، فهو الجالد في السجن، يعـذب  

السجناء حباً في التعذيب، وهو السمسار والتاجر الجديد الذي أراد أن يـتخلص  

  .من أكثم بعد أن أدرك خطره عليه

على هذه البشاعة والالإنسانية، فلماذا قبل أكـثم أن  " نمر الكلسي"وإذا كان 

يم عالقة به؟ لقد أصاب أحد الباحثين الحقيقة عندما فسر عالقة أكـثم بنمـر   يق

  .) 3(الكلسي بمحاولة األول المصالحة مع الواقع، بغية االستفادة من مستجداته

لقد دفع وليد إخالصي بطل روايته إلى إقامة عالقة بنمر الكلسـي ليحقـق   

ثـوري والسـلطة القمعيـة،    أمرين، أولهما تأكيد استحالة اللقاء بين المثقـف ال 

                                                          
ر"من المالحظ أن صورة ) 1( ن روای" قم ر م ي أكث رر ف ق . ةتتك ي طری رة ف ر عث اً حج ف دائم المرأة تق ف

التھ ن أداء رس ھ م وري، وتمنع ف الث دیم . المثق ى تق روائیین عل رار ال ورة إص ذه الص ان وراء ھ وك
ال  ى الرج ال عل ة والنض ر البطول شخصیة المثقف الثوري الذي یحمل بذار سقوطھ في داخلھ، وقص

ھ دون النساء، وكأن المرأة لدى الروائیین ال یمكن أن  ا یتحّمل ل م تطیع أن تتحم ة، وال تس تكون ثوری
  .الرجل من المصاعب والشدائد

  .90بیت الخلد ص) 2(
  .193ص256، العدد1983انظر بیت الخلد واالنتماء المھزوم، عاطف بطرس، المعرفة، دمشق، ) 3(
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فسرعان ما أقدم أكثم على قتل زوجته ونمر الكلسي عندما رآهما عاريين فـي  

  .غرفة النوم، وثانيهما إدانة أكثم الحلبي لتراجعه عن المواجهة

وهكذا جاء سقوط أكثم الحلبي نتيجة منطقية لما تميز به هذا المثقف مـن  

تخصه، كقضية زوجته قمر التي لم عدم القدرة على اتخاذ قرار حاسم في قضايا 

ولما تميز بـه أيضـاً مـن ثقافـة     . يكن هناك أي مبرر للسكوت عن أخطائها

مثالية ومادية، مما سبب ألكثم ألماً نفسياً حاداً، دفعه : مزدوجة تجمع بين ثقافتين

  .) 1(للذهاب إلى الشيخ وطلب الراحة والخالص

عاً يزخر بـالظلم االجتمـاعي ال   واق" بيت الخلد"لقد قدم وليد إخالصي في 

ليبرر لبطل روايته السقوط واإلخفاق والهرب من المواجهة، وإنمـا ليؤكـد أن   

واقعاً كهذا الواقع يحتاج إلى مثقف ثوري أصلب وأقدر على المواجهة والصبر 

والتحدي من أكثم الحلبي الذي استكان وهادن ودفن نفسه حيـاً، وحمـل رايـة    

رس على النضال والمواجهة من جهة، وألنه ما يزال مثقفاً هزيمته، ألنه لم يتم

  .هجيناً، يجمع بين ثقافتين متناقضتين

  :المثقف الثوري ومشكلة الواقع-4
يمكن حصر الوقائع الخارجية التي تقف في طريق المثقف الثوري، وتحول 

بينه وبين ممارسته لدوره في ثالثة أسباب، هي عوائق سياسية كغياب الحريـة  

نتشار القمع واإلرهاب واالضطهاد والتشريد والتهجير، وعوائـق اقتصـادية   وا

كانخفاض مستوى دخل المثقف الذي يؤدي إلى انشغاله في تحسين دخله علـى  

حساب دوره ووظيفته النقدية، وعوائق اجتماعية كانتشار األمية بـين صـفوف   

  .الناس

اً أساسياً حال بين وقف الصراع التقليدي بين المثقف الثوري والسلطة عائق

المثقف وأدائه لدوره التنويري، وتفاوتت مواجهة الشخصيات المثقفة للسـلطة،  

فبعضها فضل االستكانة واالنسحاب وإيثار السالمة، وتحول إلى الالانتماء، كما 

، فقـد  "ليالي عربيـة "حدث إلحدى الشخصيات المثقفة في رواية خيري الذهبي 

والسجن بسبب مواقفهـا الثوريـة المناوئـة    تعرضت هذه الشخصية لالعتقال 

للسلطة، وعانت في سجن السلطة صنوف التعذيب الجسدي والنفسي، فاضطرت 

لالستسالم والقسم أمام السلطة على ترك العمـل السياسـي، وانصـرفت بعـد     

                                                          
  .123انظر بیت الخلد ص) 1(
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الخروج من السجن إلى حياة اللهو والمجون، غير مكترثة بمشـكالت الـوطن   

خطوات وسيكون في انتظارهـا عنـد   . النصر ورأى من بعيد جسر: "وقضاياه

األسـود،  " مايوهها"الجسر، ليذهب إلى موعدهما في المسبح، وأخذ يتخيلها في 

جعلوني أقسـم علـى   . ولكن الصورة أبت إال أن تتشكل، ورفض إالّ أن يشكِّلها

  .) 1("ترك السياسة وقد تركتها، سأذهب إلى المسبح، وليفعلوا ما شاؤوا

فقـد  " طائر األيـام العجيبـة  "بطل رواية خيري الذهبي " نسعيد شعبا"أما 

استسلم للسلطة المستبدة ورغب في مصالحتها بغية االستفادة منها، وتحول إلـى  

  .مثقف انتهازي يهادن السلطة المستبدة ليحقق مكاسب شخصية

فقد تحول إلـى  " بلد واحد هو العالم"في رواية هاني الراهب " علوان"وأما 

لدى السلطة المستبدة ووضع كل مواهبه في خدمتها وتبرير أفعالها، مثقف أجير 

يقول محدداً موقفه من الصـراع بـين السـلطة    . مقابل المكانة والجاه والثروة

وإذا . ال سلطة لي عليها. هم علقوا بأم اللولو، وأنا ال أقدر على شيء: "والفقراء

  .) 2("في العاليبينما كل أصدقائي صاروا . حاولت شيئاً خسرت كل شيء

وثمة شخصيات مثقفة أخرى وقفت في وجه السلطة وقاومتها، ولم يزدهـا  

جبروت السلطة وقمعها إال تمسكاً بمبادئها وأهـدافها ودورهـا المنـوط بهـا،     

، الذي أصر على متابعـة  "الثلج يأتي من النافذة"بطل رواية " فياض"كشخصية 

ما لقيه من عذاب شديد على يد طريق النضال ضد السلطة الغاشمة على الرغم م

  .السلطة المستبدة

يفيد مما تقدم أن الروائيين السوريين أشادوا بالشخصـيات المثقفـة التـي    

أصرت على المواجهة والتحدي والصمود في وجه تعسف السلطة وجبروتهـا،  

وأدانوا السلطة القمعية والشخصيات المثقفة التي انهزمت أمام السلطة، وتخلّـت  

  .ا في تغيير المجتمععن دوره

وتبدو حالة الفقر قاسماً مشتركاً بين الشخصيات المثقفـة الثوريـة، ممـا    

انعكس سلباً على دور المثقف في تغيير المجتمع، وحد من إمكاناتـه وطاقاتـه،   

وساهم في سقوطه، وانشغاله بتحسين دخله على حساب عمله األساسي، وهـو  

لقد كان أكثم الحلبي فقيراً، . فضل واألجملالنضال من أجل تغيير الواقع إلى األ

التي سخرت من كتبه وأوراقه التي مألت بيتها " قمر"لذا تعرض لهجوم زوجته 

                                                          
  .138لیالي عربیة ص) 1(
  .287بلد واحد ھو العالم ص) 2(
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باألوساخ والمهمالت، بدالً من أن يمتلئ بالنحاس والسجاد، كما يفعل كل الناس 

  .) 1(عادة لبيوتهم

ضـاع  وكان للشخصيات المثقفة الثورية مواقف متباينـة مـن سـوء األو   

االقتصادية، فبعضها تخلى عن مبدئه، وآثر الخالص الفـردي بعـد أن أعيـاه    

بلد واحد هو " بطل رواية هاني الراهب" علوان"الصبر على المواجهة، كما فعل 

، الذي كان فقره المدقع سبباً رئيسياً في تخلّيه عن مبادئه وانحيـازه إلـى   "العالم

على المبـدأ والمواجهـة حتـى     على حين فضل بعضها الثبات. جانب السلطة

، الذي عزم على المثابرة علـى  "الثلج يأتي من النافذة"النهاية، كخليل في رواية 

... يا خالتي ال تكوني مثل أمي: "النضال، على الرغم مما آلت إليه حال أوالده

... ال أريد تذكيري بالجوع واألوالد، أنا أبحث وأتألم، ولكني ال أعثر على عمل

... وأصالً لماذا الشكوى؟ يموتون؟ ما أظن، وحتى لـو مـاتوا  .  تفيدالشكوى ال

فكري أنت لو خاف كل أب على أوالده، وكل ولد على أهلـه، لـو لـم تكـن     

لو لم يمت الناس؟ فكري كان العامل فـي  "... فياض"اإلضرابات، لو لم يتشرد 

ن عمل كانوا يالحقونه، وكان بال قانو... الماضي يفنى وال يحصل على تعويض

  .) 2("لن أبكي عليهم مثل النساء. يكفي ال تذكريني بأوالدي -بال حماية-

إن إصرار الروائيين السوريين على تقديم مجتمعات روائية متخلفـة أدى  

إلى كثرة العراقيل أمام المثقف الثوري الذي أحاطت به الظروف السيئة من كل 

الحريـة والديمقراطيـة    جانب، وحالت بينه وبين أداء دوره، فإلى جانب غياب

وسوء األوضاع االقتصادية وقف الجهل عائقاً بين المثقف الثوري وأداء دوره، 

وكان سبباً في اتساع الهوة بينه وبين الناس الذين تحولوا بسبب الجهل إلى حجر 

  .عثرة في طريق المثقف الثوري

 وقد عبر الروائيون عن هذا المأزق من خالل شكوى الشخصيات المثقفـة 

الثلج يأتي "في رواية " فجوزيف. "من جهل الناس، وانصرافهم عن تغيير حياتهم

: لحنا مينة يتضايق من الناس ألنهم ال يأبهون لكلماته التـي يكتبهـا  " من النافذة

يمضون لشؤونهم كأن شيئاً جديداً ال يحـدث، وال  ... وكان المارة ال يأبهون له"

ال تحتـرق فـي المكـان المقـدس،      يتوقع أن يحدث، وكأن العوسجة الملتهبة

  لماذا ال يفهـم النـاس دفعـة واحـدة حقّهـم،      : وجوزيف يفكر على هذا النحو

                                                          
  .38الثلج یأتي من النافذة بیت الخلد ص) 1(
  .312-311المصدر نفسھ، ص) 2(
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  .) 1("ويدافعون عنه

فقد انسلخ عن قومه، وتقطعت عالقتـه بهـم،   " الزمن الموحش"أما راوي 

إنك تفكر بهم كثيراً وهـم  . هؤالء القوم. آه: "وراح يبحث عن خالصه الفردي

إنها عالقة . لقد بدأت تهتز وتتقطع عالقتك الجدلية معهم. منذ زمنمتخلّون عنك 

ولكن لماذا دفنوا حياتهم الخالّقة على هذا النحو، واستعاضـوا  . من طرف واحد

  عنها بما يشبه الحياة؟

يخيـل  . ولكنك تتقدم. ها هم يتحولون إلى قضاة وجالدين. ولم يكتفوا بذلك

تريـد أن  . حيا كما أريد فحياتي تعنيني وحـدي سأ. ليكن: تقول. إليك أنك تتقدم

  .) 2("ولكن أين يقع ذلك الطرف المضيء؟. تنسلخ إذن منسحباً إلى طرف قصي

أما خيري الذهبي فأنحى بالالئمة على المثقفين، وحملهم مسؤولية إخفـاقهم  

شخصيات مثقفـة مهزومـة   " ليالي عربية"في االتصال بالناس، فقدم في رواية 

لناس، ألن خطابها الموجه إلى الناس كان متعالياً وغير مفهـوم،  ومعزولة عن ا

ثالثون عاماً، وأنتم توزعـون المنشـورات،   : "ولذا لم يترك في الناس أي تأثير

قبل أن توزعوا المنشورات اجعلـوه  . وتنادون باسم الشعب، والشعب عنكم بعيد

  .) 3("قادراً على قراءتها

بمهمة توعية الفالحين " ليالي عربية"في وتُكلَّف إحدى الشخصيات المثقفة 

إلى أهمية الثورة، وأهمية الجمعيات التعاونيـة التـي تحمـيهم مـن سـيطرة      

اإلقطاعيين والسماسرة، ولكن جهدها يذهب سدى لجهل الفالحين، وعدم قدرتها 

  .على استيعاب مزايا الثورة

يـة  والخالصة أن الروائيين طرحوا في رواياتهم شخصـيات مثقفـة ثور  

رافضة لمجتمعها وراغبة في تحديثه، ولكنها عاجزة عن القيام بدورها لوجـود  

أما العوائق الداخلية فترجع إلـى الشخصـيات   . عوائق داخلية وأخرى خارجية

المثقفة نفسها، وتتعلق بثقافتها الغربية التي كانت عامالً أساسياً في تغريب هـذه  

وأما العوائـق  . نها وبين الناسالشخصيات عن مجتمعها، وخلقت هوة واسعة بي

سياسية كغياب الحريـة والديمقراطيـة وانتشـار القمـع     : الخارجية فهي ثالثة

واالضطهاد، واقتصادية كانخفاض مستوى دخل الفرد الذي ساهم في الحد مـن  

                                                          
  .306نفسھ ص) 1(
  .50الزمن الموحش ص) 2(
  .153لیالي عربیة ص) 3(
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ممارسة المثقف الثوري لدوره في تغيير المجتمع، واجتماعية كجهـل النـاس   

  .ب المثقف الثوريوعدم قدرتهم على استيعاب خطا

  :المثقف الالمنتمي-جـ
يلحظ الباحث شخصية المثقف الالمنتمي بشكل بارز في الروايـات التـي   

ويرجـع  . تدور أحداثها في فترتي الخمسينات والستينات من القـرن العشـرين  

السبب في ذلك إلى طبيعة المرحلة التاريخية والسياسية التي عصفت بـالمجتمع  

ات والستينات، والتي تميزت بخيبة أمل كبيرة أصيب بهـا  السوري إبان الخمسين

  .) 1(المثقفون الثوريون الذين رأوا أحالمهم وآمالهم تتحطم على صخرة الواقع

حتى ال نصاب بما يصاب به بعض النقاد من قراءة اإلبداع المحلّي بأدوات 

نقدية غريبة عنه، نسارع، إلى القول إن ثمة فروقـاً بـين شخصـية المثقـف     

لالمنتمي في الفلسفة األوروبية وآدابها، وشخصية المثقف الالمنتمي كما تبـدى  ا

إن الدافع إلى الالانتماء بالنسبة إلى الالمنتمي الغربي هـو  . في الرواية السورية

المجتمع الصناعي الذي شيأ اإلنسان، وحوله إلى مجرد آلة، فاغترب عن نفسه 

مع، وأصبح كبطل رواية هنري بـاربوس  وعن اآلخرين، وفقد االرتباط بالمجت

  .) 2(ال يرى طريقاً إلى الخارج أو إلى ما حول أو إلى الداخل" الجحيم"

أما الدافع إلى الالانتماء بالنسبة إلى المثقف العربي كما تبدى في الروايـة  

السورية فهو العجز عن القيام بالدور المنوط بالمثقف، والمهمة الملقـاة علـى   

  .غيير المجتمع إلى األفضل واألجملعاتقه، وهي ت

، فـإن  ) 3(إذا كان الالانتماء وساماً يعلقه المثقف الغربـي علـى صـدره   

هـو صـفة مذمومـة حاولـت      -كما تبدى في الرواية السـورية -الالانتماء 

  .الشخصيات المثقفة التخلص منها، وبذلت قصارى جهدها في سبيل ذلك

ا هو فـي الروايـة السـورية،    إن وجود فروق بين المثقف الالمنتمي كم

والمثقف الالمنتمي كما هو في الثقافة الغربية ال يعني أنه ال وجـود لعالمـات   

                                                          
ف) 1( باب المثق ي الش لبیة ف اراً س رك آث ذي ت ودي ال ر الوج . شھدت فترتا الخمسینات والستینات انتشار الفك

ى لالطالع على آثار الفكر الوج ودة إل ى الع رب ترج ین الع ة "ودي في المثقف ؤثرات األجنبی بل الم س
وریة  ة الس ي القص كالھا ف ة، ط"وأش ات العربی وث والدراس د البح ب، معھ ام الخطی دكتور حس ، 1لل

  .1973القاھرة، 
  .18أنیس زكي حسن، دار القلم، بیروت، ص: ، تر4الالمنتمي ط-1965كولن، . ولسن) 2(
اموب" میرسول"شغر ) 3( ر ك ة ألبی ب" "طل روای ھ" الغری اعة إعدام ھ س عادة وبحریّت ة والس ر . بالغبط انظ

  .7-1مرجع سابق الفصل الثاني ص ".الالمنتمي"تحلیل الروایة في كتاب كولن ولسن 
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التشابه بين الشخصيتين، وهذا ما سيتوضح أثناء تحليلنا ألهم الشخصيات المثقفة 

  .الالمنتمية في الرواية السورية

المثقفـين   إلـى " أحزان الرمـاد "بطل رواية وليد إخالصي " أحمد"ينتمي 

الشباب الذين تخرجوا من الجامعة، فوجدوا أحالمهم وطموحاتهم تتحطم علـى  

عمل أحمد بعد التخرج موظفاً في شركة، وبدا غير راض عـن  . صخرة الواقع

كان المكتب الرئيسي للشركة علبة أنيقـة أشـبه   : "عمله وشعر باالغتراب عنه

ة زجاجية متصدراً المكان، كان الرجل الجالس في غرف. بملعب ليلي لكرة السلة

يتصنع الكياسة، نصف باسم، نصف حي نصف ميت، نصف محبوب، نصـف  

حركـات  " األوليفتـي "وكان يسجل بأمانة . مكروه، نصف مشاهد، نصف ممثل

كانـت  . وسكنات الموظفين الموزعين على طاوالتهم كأحجار الشطرنج النظيفة

  .) 1("اللعبة متقنة، وكان اإلتقان لعبة

وشـعوره بالالانتمـاء،   " أحمـد "فرت عدة أسباب أدت إلى عزلة لقد تضا

ثمـة   ) 2(فباإلضافة إلى قسوة المدينة التي دمرت روحه، وحولته إلـى عـاهر  

سببان، أولهما إخفاقه في حبه لزينب زميلته في الجامعة، وثانيهما موت الفتـاة  

النـاس   ، الذي كان له أثر كبير في اغترابه وعزلتـه عـن  "فردوس"الصغيرة 

تبين لي فـي  : "يقول بعد حادثة الفتاة وخصومته مع معلّمه في العمل. والمجتمع

هذا الصباح بالذات أن ثمة رجالً ما، في مكان ما، يعيش ويتنفس ويتحرك بمتعة 

كرهت العمل والمدينة، وها أنذا أتوق إلـى التفكيـر   . وحرية أكثر مما أفعل أنا

  .) 3("كفيلسوف مبتدئ في أمر وجودي ومصيري

، فانكفأ على نفسه يجتر أحزانه، ويعلن "أحمد"لقد كان الواقع أكبر من إرادة 

ال نملك القدرة على االحتجاج ألننا وضعنا في نقطـة التـوازن   : "عجزه ويأسه

من يستطيع أن يصرخ في وجه النظام والرؤسـاء؟ مـن يسـتطيع أن    . المقيت

  .) 4("ال؟ يصرخ في وجه األطباء واإلله؟ من يستطيع أن يقول

وألن أحمد ال يستطيع أن يقول ال فقد وجد نفسـه مغتربـاً عـن مجتمـع     

هل أنا وطنـي؟ هـل   . لماذا أعيش وماذا أفعل؟ ماذا يمكن لي أن أقدم: "ووطنه

. الفراش وحده هو الذي يقدم لي الوطن؟ كنا تالميذ فأنشدنا األغـاني بحـرارة  

                                                          
  .38-37أحزان الرماد ص) 1(
  .37انظر أحزان الرماد ص) 2(
  .38نفسھ ص) 3(
  .49أحزان الرماد ص) 4(
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  .)1("كبرنا فما عاد األمر يعنينا، لماذا، لماذا؟

فكانت تحلم بأن تكون فنانة تشكيلية بعد تخرجها من الجامعـة،  " زينب"أما 

ولكن ما إن اصطدمت بالواقع حتى تبخرت أحالمها وآمالهـا، وانقطـع خـيط    

، وعملت دهانة بديالً من فنانة، وأضحت مطلقـة بعـد زواج   ) 2(سعادتها فجأة

  .قصير من ضابط في البحرية

نهما ال يملكان القدرة على المواجهة، وال لقد تكسرت أحالم أحمد وزينب أل

قررت أن أكتب على الحائط يسقط : "يستطيعان التخلص من التردد، يقول أحمد

  .) 3("لكني لم أفعل شيئاً. التردد، قررت أن أصرخ منادياً رغم بعد المسافة

وألن أحمد وزينب ال يستطيعان أن يفعال شيئاً بسبب ضعفهما وعجزهمـا  

لقد : "أمامهما سوى الهرب وإعالن الالانتماء، واالنفصال عن الواقعفإنه لم يبق 

  .) 4("، فخار يكسر بعضه"تعلمت أال أحب أو أكره

لقد حاول أحمد وزينب الخروج من الالانتماء إلى االنتماء عن طريق الحب 

والزواج، بعد أن وجد كل واحد منهما في اآلخر األمل والخالص من الوحـدة  

لكن وليد إخالصي حكم على هذه المحاولة بالموت واإلخفاق، ولم ، و) 5(والعزلة

هو انتماء فـردي   -بحسب رأيه-يسمح لها بالظهور والنجاح، ألن هذا االنتماء 

  .يؤدي إلى الخالص الفردي ال الجماعي

ال ": أحـزان الرمـاد  "إن وليد إخالصي يريد أن يقول من خالل روايتـه  

اولة فردية للخالص ستسقط، ولن يكتب خالص إال الخالص الجماعي، وكل مح

لها النجاح، لذا فإن مشهد الحريق الذي أنهى به الكاتب حياة أحمد وزينـب لـم   

يكن إال محصلة ونتيجة للصراع اإليديولوجي فـي نـص الروايـة المتمثـل     

  :بإيديولوجيا المنتمية وأخرى منتمية انتماء فردياً، وذلك وفق الشكل اآلتي

  ال انتماء    ل اللقاءزينب وأحمد قب

يولوجيا فــي إليــدا                
  الرواية

                                                          
  .136ھ صالمصدر نفس) 1(
  .78انظر المصد نفسھ ص) 2(
  .68المصدر نفسھ ص) 3(
  .40-39المصدر نفسھ ص) 4(
مني : "، وتقول زینب67ص" زینب كانت ھي األمل الذي اتجھت إلیھ بكل تصوف: "یقول أحمد) 5( لو تض

دة أني وحی س ب ال أح فین ف طرني نص و تش تك، ل الم دھش دخلني ع و ت ب، ل ا الطی درك أیھ ى ص " إل
  .102ص
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  انتماء فردي    زينب وأحمد بعد اللقاء

الروايــــــة                     
  يولوجياكإيد

  رفض االنتماء         الكاتب

  الفردي وإدانة أحمد وزينب      

: فهو مثقف ممزق بين انتمائين" المتألق"أما بطل رواية عبد النبي حجازي 

ماء إلى الطبقة البرجوازية من جهة أبيه، واالنتماء إلى الطبقة الفقيرة مـن  االنت

فال أنا ابن، وال أبي أب، : "حاله قائالً" جميل بن حسني الطرة"يشرح . جهة أمه

وتندرج حياتي بكل وجوهها ... وال أمي أم، وال أسرتي أسرة وال محيطي محيط

  .) 1("إلى العزلة تحت هذا النفي الذي قادني إلى النفي المطلق،

ال منتمياً هـو الواقـع   " جميالً"يفيد ما تقدم أن السبب الرئيسي الذي جعل 

االجتماعي الذي وجد نفسه فيه، والذي سبب له اضطراباً وحيرة، فهو تارة يجد 

نفسه منتمياً إلى طبقة أمه؛ طبقة الفقراء التي بدأت تحـرز االنتصـارات فـي    

وخارجها، وتارة أخرى يميل إلى طبقـة أبيـه؛   الساحة السياسية داخل الرواية 

  .طبقة األغنياء التي كانت تتأرجح بين الصعود والهبوط

البرجوازيـة  " دعد"حسم انتمائه، فأقدم على الزواج من " جميل"لقد حاول 

زرعتُ عمري في عينيك الزرقاوين، وحلمـت  : "التي رأى فيها أمله وخالصه

وحاول أيضاً االنتمـاء إلـى الطبقـة    . ) 2("أنني مبحر إلى الالنهاية الالزوردية

، زميلته الفقيرة، ورغب باالنتمـاء إلـى   "رباب"الفقيرة، فسعى إلى الزواج من 

حزب البعث والحزب الشيوعي، وشعر بالفرح عندما قامت الوحدة بين سـورية  

  :بعد النصر الذي حققته الطبقة الفقيرة" دعد"يقول لزوجته . ومصر

  .الحياد دعيني يكاد يمزقني -

  .قالت دعد/ غوغاء سوقة *إنه -

  .) 3(ولكنني أحس أنني منهم -

                                                          
  .124المتألق ص) 1(
د"والجدیر بالذكر أن . 184المصدر نفسھ ص) 2( ى " دع بة إل ت بالنس ل"كان رأة" جمی ن ام ر م ول. أكث : یق

  .15ص" ثم عدت ألقبلھا، ال كما یقبّل أي فم أي خد، لكنھ مسٌّ من البحث عن تسویغ الوجود"
  .كذا في األصل والصحیح إنھم*
  .68المتألق ص) 3(
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ولكن جميل عجز عن حسم انتمائه، وظل يتأرجح بين انتمائه إلى طبقة أبيه 

، وألنـه  ) 1("إرادته كانت أكبر من عزيمته الحائرة"وانتمائه إلى طبقة أمه، ألن 

عنتـرة بـال   "عن نفسـه   كما يقول-إنه . مثقف تنقصه الجرأة واإلرادة القوية

  .) 2("سيف

وأدى عجز جميل عن حسم انتمائه إلى تناقضه مع نفسه، فهو ينظّـر وال  

أنـا  : "يعمل، ويقول وال يفعل، ويكتفي بأحالم اليقظة والتهويم في سماء األخيلة

، )تصـفيق (مرابط أدافع عن وطني المنتهك وحيداً، وطني الذي انتهكته التجزئة 

أحس بأيد ملتهبة تصفق لهذه الخطبة التي أصـوغها فـي    أنا ال أصفق، ولكني

  .) 3("يا للسخف، أنا معزول ألنني فار من العالم. خيالي

مجتمعـاً  "ال يملك إرادة قوية تمكنه من حسم انتمائه، لذا يريـد  " جميل"إن 

إنه يتخيل أبـاه  . ) 4(متناقضاً مثله يرضي نزوعه الداخلي إلى المصالحة الطبقية

  .وحدة على الرغم من أنه يعرف شدة عداء أبيه البرجوازي للوحدةراضياً بال

شخصيات مثقفة معزولة " الحنظل األليف"طرح وليد إخالصي في روايته 

عن المجتمع والناس، ومغتربة عـن العصـر، وأوضـح أن اغتـراب هـذه      

فهـذه  . الشخصيات هو نوع من االحتجاج على سـيادة الظلـم فـي المجتمـع    

غير راضية عن مجتمعها وواقعها، ورافضة لثقافة المجتمع الشخصيات المثقفة 

إنها شخصيات أعلنـت قطيعتهـا مـع المجتمـع،     . وأخالقه وقيمه ومؤسساته

واختارت العزلة والعيش في القبو بعيداً عن النـاس، يقـول معلـم المدرسـة     

اتركوا دينكم عنـد مـدخل القبـو،    ): "الرسام، المدير، الشاعر، آدم(ألصدقائه، 

، ويقـول  ) 5("هنا نغتسل بماء التحرر من كل شيء. وا يقينكم عن العتباتواخلع

دعنا ألنفسنا أيها العالم المليء بالضجة والسياسة واألعـراف وبـرامج   : "أيضاً

  .) 6("اإلعالم المكتوبة والمبثوثة، وأبعد اهللا عنّا مشاكل اآلخرين

ين انحرافهـا  وقد أدان وليد إخالصي هذه الشخصيات المثقفة المعزولة، وب

وتحولها إلى شخصيات انتهازية وهامشية، فالمدير عين في إحدى السفارات في 

                                                          
ددان انظر الحو) 1( ي، الع ف األدب ة الموق ي مجل ار الذي أجراه محمد جمال باروت مع عبد النبي حجازي ف

  .202ص129-130
  .94المتألق ص) 2(
  .83المصدر نفسھ ص) 3(
  .240انظر تجربة الروایة السوریة، سمر روحي الفیصل مرجع سابق ص) 4(
  .16الحنظل األلیف ص) 5(
  .17المصدر نفسھ ص) 6(
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أوروبة، والرسام اختفى وذهب إلى الهند ليمارس فن اليوغا، والشاعر نقل إلـى  

اإلشراف على زاوية الكلمات المتقاطعة والتسلية في الصـحيفة المحليـة، أمـا    

قوط، وتخلى عن الانتمائه وعزلته بعد أن تعلم المعلم فقد نجا من الهامشية والس

حب التاريخ والتمسك بالتراث، والنظر إلى الماضـي علـى أنـه    " األسدي"من 

وبهذا انتقـل معلـم المدرسـة إلـى التحـدي      . صراع بين المستغل والمستغَل

  .والمواجهة واصطدم بالسلطة، وسجن وعذب حتى مات

مجتمع الرواية، أوالهما أيديولوجيا ثمة إيديولوجيتان تتصارعان في داخل 

الذي هرب من الحضارة الحديثة إلى الطبيعـة، وأمـا   " آدم"ال منتمية، ويمثلها 

وبـدا  ". المعلم"و " األسدي"ثانيتهما فهي أيديولوجيا منتمية إلى التاريخ، ويمثلها 

واضحاً أن إخالصي انحاز إلـى اإليـديولوجيا المنتميـة، وأدان األيـديولوجيا     

منتمية ودعا إلى رفضها، وذلك من خـالل إدانتـه للشخصـيات المثقفـة     الال

عندما خلص إلى أن وليد إخالصـي  " محمد جمال باروت"وقد أخطأ . الالمنتمية

، ومـا دفـع   ) 1(يبشر بالوحشية البدائية وبإنسان الكهوف كبديل عن عالم التسلط

كونة لبنية الرواية باروت إلى إطالق هذا الحكم هو تعامله مع اإليديولوجيات الم

على أنها تعبر بشكل مباشر عن صوت المؤلف، وإهماله ما يقوم به الروائي من 

  .) 2(عرض األيديولوجيات والمواجهة بينها لكي يتمكّن من أن يقول شيئاً آخر

يفيد ما تقدم أن الروائيين طرحوا في رواياتهم شخصيات مثقفة معزولـة،  

نوع من االحتجاج على سيادة الظلم في  وأوضحوا أن عزلة هذه الشخصيات هي

ومن المالحظ أن هذه الشخصيات المثقفـة الالمنتميـة تتحـدر مـن     . المجتمع

البرجوازية الصغيرة، وكأن الشخصيات المثقفة األخرى التي تنتمي إلى الطبقات 

أن تكـون ال منتميـة    -بحسب رأي المـؤلفين  -األخرى في المجتمع ال يمكن 

الروائيون الشخصيات المثقفة الالمنتمية، وجعلوا نهاياتهـا   وقد أدان. ومعزولة

إما أن تهاجر إلى  -كما تبدت في الرواية السورية -مأساوية، فهذه الشخصيات 

وقليـل مـن   . خارج الوطن أو تتحول إلى شخصـيات انتهازيـة، أو تنتحـر   

ل وتحو. الشخصيات المثقفة المعزولة استطاع أن يتخلص من عزلته وال إنتمائه

  .إلى النضال من أجل الحق والخير والجمال

                                                          
  .208ص230مقالھ المنشور في مجلة المعرفة، العدد انظر ) 1(
دكتور " النقد الروائي واألیدیولوجیا"لالطالع على انعكاس اإلیدیولوجیا في الروایة ترجى العودة إلى ) 2( لل

روت، ط ي، بی افي العرب ز الثق داني، المرك د لحم راع 1990، 1حمی ن الص ف ع ف المؤل ث كش ، حی
ااإلیدیولوجي وعالقة الروائي ب ي : ھذه اإلیدیولجیات المتصارعة في نموذجین روائییین ھم وطن ف ال

  .38-33العینین لحمیدة نعنع، والغربة لعبد هللاَّ العروي انظر ص 
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:الفصل الخامس
  المثقفةالشخصیاتأفكارمصادر

  

  

  الثقافة الوافدة-آ
  الثقافة المحلیة-ب 
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يتكون المثقف من ثقافة تنشأ من حاجة اإلنسان إلى اإلجابة عن كـل مـا   

وحاضره وموقفه منه، ومستقبله يواجهه من تساؤالت حول ماضيه وعالقته به، 

ونظرته إليه، أما الثقافة فهي ذلك المركب الكلي الذي يشـتمل علـى المعرفـة    

والمعتقد والفن واألدب واألخالق، والقانون والعرف والقدرات والعادات األخرى 

  .التي يكتسبها اإلنسان بوصفه عضواً في المجتمع

فكار والمعتقدات من مجتمـع  إن كون الثقافة مكتسبة، واختالف النظم واأل

إلى آخر يؤديان إلى تباين الثقافات وتعددها، وتشكل الثقافة الوطنية المرتبطـة  

  .بمجمل الخصائص التاريخية للمجتمع

وبما أن المجتمعات ال تستطيع أن تعيش في وحدات منغلقة فإن ثمة ثقافات 

والتقاليد والعـادات،  أخرى تتغلغل في الثقافة الوطنية، وتؤثر في النظم واألفكار 

وال سيما إذا كانت الثقافة الوافدة تنتمي إلى مجتمع متطور ومتقدم، وقد سـاعد  

من خالل خلق أنماط متقاربة مـن السـلوك والتفكيـر     -العامل التكونولوجي 

  .) 1(على التقريب بين الثقافة الوطنية والثقافات الوافدة -وتضييق العالم بأسره 

لوطنية ال تعني االنغالق في الذات، وعـدم التواصـل   وهكذا فإن الثقافة ا

  .) 2(المتبادل، بل هي محصلة للتواصل بين الماضي والحاضر معاً

يفيد ما تقدم أن أفكار المثقف إما أن تكون غربية وافدة وإما محلية، وإمـا  

  .مزيجاً من الثقافتين المحلية والوافدة

  

                                                          
  .55انظر معالم على طریق تحدیث الفكر العربي لمعن زیادة صفحة ) 1(
ودة ) 2( ى الع ھا ترج ة وخصائص ة الوطنی ف الثقاف ى تعری الع عل ن االط د م روة لمزی ین م ال حس ى مق إل

دد ) 1(الثقافة الوطنیة " قضایا وشھادات"المنشور في كتاب " مفھوم الثقافة الوطنیة" ف 4، الع خری
  .وما بعدھا40، صفحة 1991
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  :الثقافة الوافدة-آ

  :الفلسفة الماركسیة-أ
سعت الماركسية إلى تغيير العالم بدالً من تفسيره فقـط، لـذا اسـتقطبت    

المثقفين الذين وجدوا في المادية التاريخية، وهي األساس الفلسفي الـذي تقـوم   

عليه االشتراكية العلمية، ما يحقق طموحهم إلى العدالة االجتماعية وبناء مستقبل 

  .يخلو من ظلم اإلنسان ألخيه اإلنسان

صال المثقفين في سورية بالفكر الماركسي إلى نهاية العشـرينات  يرجع ات

، ثم ازداد انتشار هذا الفكر بين أوسـاط  ) 1(وبداية الثالثينات من القرن العشرين

المثقفين بازدياد سيطرة أحزاب اليسار على أحزاب اليمين، وبانحسـار الفكـر   

  .الرجعي بعد انهيار النظام اإلقطاعي والبرجوازي

رية في الثالثينات لالحتالل الفرنسي الذي تحالف مع مخلفات خضعت سو

االحتالل العثماني من اإلقطاعيين والبورجوازيين الذين التفوا حول االسـتعمار  

وكان على الفكر االشـتراكي أن  . الفرنسي ليضمنوا استمرار سيطرتهم ونفوذهم

  :يناضل على جبهتين

الغربي مـن جهـة ثانيـة،     اإلقطاعية والبرجوازية من جهة، واالستعمار

  .فتالزم بذلك النضاالن القومي واالشتراكي

رصد حنا مينة الذي ظل في رواياته مخلصـاً لفتـرة الثالثينـات تـالزم     

النضالين القومي واالشتراكي، مؤكداً بذلك أن أصحاب الفكر االشتراكي المبكر 

فـي روايـة   " فـايز الشـعلة  "لقد حمل . ) 2(هم الذين قاوموا المستعمر الفرنسي

بذور الفكر الماركسي في وعيه، وقام بنقلها إلى الناس، وناضل ضد " المستنقع"

المستعمر الفرنسي، فقاد المظاهرات ضد سلخ لواء اسكندرون، وطالب بجـالء  

  .المستعمر الفرنسي عن سورية

أما على الصعيد االجتماعي فقد كان المجتمع السوري يغط فـي الجهـل   

فاض المستوى الثقافي في المجتمع السوري آنذاك إلـى  والتخلف، وقد أدى انخ

                                                          
ا) 1( ر حن د هللا، د. انظ ان، ط-ت. عب وریة ولبن ي س ة ف ات الفكری ن االتجاھ ق ص -1م الي، دمش دار األھ

170.  
  .156، سمر روحي الفیصل مرجع سابق ص "ة السوریةتجربة الروای"انظر ) 2(
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  .) 1(إهمال الجانب النظري من الفكر الماركسي، وتشويه بعض مفاهيمه ومبادئه

وقد عكست روايات حنا مينة الصعوبات التي اعترضـت المثقفـين فـي    

بدايات اتصالهم بالفكر الماركسي، لقد اكتفى أبطال حنة مينة االشتراكيين مـن  

ية بقراءة الكراسات التي تتحدث عن الحركة العمالية في بـالد العـالم،   الماركس

. وعن االضطرابات والمظاهرات وكفاح العمال وأخبار المناضلين والمعتقلـين 

المفهوم البسيط الـذي ظهـرت عليـه    " الثلج يأتي من النافذة"ورصدت رواية 

ن وغيـر  الماركسية في بداية انتشارها، وصعوبة اسـتيعاب النـاس، متعلمـي   

مـن أصـعب   " بروليتاريـا "لقد كانت كلمة . متعلمين، لمفاهيمها ومصطلحاتها

" خليـل "وهـا هـو ذا   . وهو المثقف" فياض"الكلمات على اإلطالق بالنسبة إلى 

  :يحاول توضيح هذه الكلمة لبعض العمال

  .تعني الحكام في بالد المسكوب -

  .ولماذا في بالد المسكوب يا خليل -

  .المعامل لهم واألرض لهم... الفالحين يحكمون هناكألن العمال و -

  !يارب -

  .صدقوني -

  ومتى يصير عندنا مثلهم؟ -

  .حتى ينكسر فرانكو -

  ومن هو فرانكو؟ -

  .رئيس الفاشيست في إسبانيا -

  ومن هم الفاشيست؟ -

  

هـل  : فقال رجل للحاضـرين . الفاشيست جماعة فرانكو: ففكر خليل وقال

                                                          
ان " ذكر عبد هللا حنا في كتابھ) 1( وریة ولبن ي "من االتجاھات الفكریة في س أ ف م ینش ي ل ر الماركس أن الفك

وري، وأن -نظراً لجنینیة الطبقة العاملة وضعفھا-وسط عمالي بل نما في وسط بورجوازي صغیر ث
اني، المثقفین األوائل الذین اتص لوا بالماركسیة كانوا من الوسط المتأثر بالتراث القومي التقدمي اإلنس

تراكیة  وبر االش ورة اكت یة، وبث ورة الفرنس اري للث واحتدام الصراع االجتماعي، وبأفكار الجناح الیس
تیعاب  ا واس ي فھمھ حتھا  الیعن راف بص یة واالعت ادئ الماركس ي المب ى أن تبن ار إل ومنجزاتھا، وأش

ل سائر مك وناتھا وجوانبھا المتعددة، وأن تطبیق مبادئ االشتراكیة العلمیة على الواقع العربي، من قب
  .171-170راجع ص . أناس ال یزالون في أول الطریق لم یكن باألمر السھل
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  فهمتهم شيئاً؟

  .) 1(ال واللَّه: وا بصوت واحدوأجاب

أما التشويه الذي أصاب الماركسية فيكمن في تلقـيح الماركسـية بـالفكر    

بحكم التغير الذي يطرأ على األفكار عنـد نقلهـا    -فقد لونت الماركسية. الديني

بالصبغة الدينية التي تعتبر ركناً أساسياً فـي معمـار الثقافـة     -خارج حدودها

  .العربية

الـثلج  "ح الماركسية بالدين ماثالً بشكل واضح في رواية حنا مينة يبدو تلقي

مثقفان ثوريـان يعتنقـان الماركسـية    " جوزيف"و " فياض"إن " يأتي من النافذة

والدين المسيحي معاً، ويتشبهان بالسيد المسيح عليه السالم، ويستشهدان بأقوالـه  

ة للمؤمنين، ويعطي األمل ها هو ذا فياض يتخيل نفسه قديساً يمنح البرك. وأفعاله

كل هذه الدنيا ولـيس لـي   : "للضعفاء والمظلومين كما كان يفعل السيد المسيح

مكان أسند رأسي إليه؟ ماذا جنيت إذن؟ ولماذا أنا معاقب؟ وتمثـل وهـو فـي    

) 2("غربته وبؤسه كل غرباء الدنيا وبائسيها، وود لو يمسح على رؤوسهم جميعاً

.  

كان يعـرش ضـمن   : "الحقيقة عندما قال" كاسوحة مراد"لقد أصاب الناقد 

مفاهيم فياض اإلرث الديني والعائلي الذي حمله معه ودخل به الحزب والمعترك 

والرواية التي تناولت حياة فياض في لبنان كانـت مليئـة بعشـرات    . السياسي

األمثلة واألقوال المستمدة من التوراة واإلنجيل، بينمـا كانـت خاليـة مـن أي     

  .) 3("هاد مستمد من مؤسسي المذهب االشتراكياستش

يشير تلقيح الماركسية بالفكر الديني إلى أمرين، أولهما أن بعض المثقفـين  

لم يعتنق الماركسية كمنهج معرفي يسعى إلى تفسير العالم وتغييره، بل أخذ من 

الماركسية قشرتها الخارجية فقط، وركز اهتمامه على الشـعار الـذي رفعتـه    

أما ثانيهما فيشير إلى أن الماركسـية  . كسية وهو تحقيق العدالة االجتماعيةالمار

اإللحادي قبوالً كبيراً، وذلك لتجذر العقيدة الدينية فـي  / لم تلق في جانبها المادي

وقد أشـارت  . نفوس الناس، التي تشكل عنصراً هاماً وأساسياً في الثقافة المحلية

إلى الصعوبات التـي تعتـرض المثقـف    " وينداح الطوفان"رواية نبيل سليمان 

                                                          
  .48-47الثلج یأتي من النافذة ص ) 1(
  .210الثلج یأتي من النافذة ص ) 2(
  .70الدیني في أدب حنا مینة مرجع سابق ص الرؤیة األیدیولوجیة والموروث) 3(
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" أحمـد "فقـد تعـرض   . الماركسي الذي يأخذ بالجانب المادي في الماركسـية 

لمضايقات طالب المدرسة وأساتذته لمجرد أنهم كانوا يشكون في إلحاده وبـدا  

أحمد متردداً في قبول الجانب المادي في الماركسية، وتخيل ما سـيقول أهـل   

  .) 1("كلمات فخرب دينه، وأهلك روحه، وضاع تعلم عشر: "القرية عنه

وأثر تلقيح الماركسية بالفكر الديني في فهم الشخصيات المثقفـة للجوانـب   

األخرى من الماركسية، وساهم في تحريف بعض مفاهيمها وأسسها الفكرية، وال 

الذي أثار جدالً حاداً بين الشخصيات المثقفة في " الحتمية التاريخية"سيما مفهوم 

  ".بلد واحد هو العالم"رواية هاني الراهب 

 -بحسب رأيه-الحتمية التاريخية فهماً مغلوطاً، فال يمكن " علوان"لقد فهم 

االنتصار على اإلمبريالية إال إذا تراكم في النفوس وعي مضاد لعصر الملكيـة  

الفردية، بحيث يتعذر على البشر أن يمشوا خطوة واحدة على طريق إنسـانيتهم  

  .يضعوا نهاية فورية لعصر الملكية الفرديةما لم 

علوان انطلق في موقفه من الملكية الفردية من الماركسية "من الواضح أن 

التي رأت أن السبب الرئيس في تشويه الطبيعة اإلنسـانية إنمـا هـو الملكيـة     

فهم االنتقال إلى االشتراكية، الذي بشرت به الماركسية ) علوان(الفردية، ولكنه 

مغلوطاً، واعتبر أن الحتمية التاريخية قدر، وعلى اإلنسان أن يسلم بقدرية فهماً 

التاريخ الذي يسير من مرحلة إلى أخرى دون إرادة اإلنسان، وانحرف بذلك عن 

الفهم الصحيح للحتمية التاريخية كما طرحتها الماركسية التي لم تلغ دور الفـرد  

تستقيم في حلم االستقالل عن القوانين فالحرية ال ": "... أنجلز"يقول . في التاريخ

الطبيعية، بل في معرفة هذه القوانين، وفيما تمنحه هذه المعرفة مـن إمكانيـة   

وإن هذا لينطبـق  . تشغيل تلك القوانين بصورة منهجية في اتجاه أهداف محددة

سواء على قوانين الطبيعة الخارجية أو على القـوانين التـي تسـير الوجـود     

  .) 2("ني للبشر أنفسهمالجسماني والذه

يرجع السبب في هذا الفهم المغلوط للحتمية التاريخية إلى ما تعرضت لـه  

الماركسية في المجتمعات التي انتقلت إليها من تلقيح بالفكر الديني، وهذا ما عبر 

ماركس تكلـم  : "الذي صدر في كالمه عن فهم صحيح للماركسية" خلدون"عنه 

يتكلم عن القدرية التاريخية بالعقـل الـديني تحولـت     لم. عن الحتمية التاريخية

                                                          
  .83وینداح الطوفان ص ) 1(
  .137دار دمشق، دمشق ص -فؤاد أیوب : تر-، أنتي دوھرنغ1965فریدریك، . أنجلز) 2(
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الناس هم الذين يقومون بالثورة، وليس . الرؤية الجدلية إلى رؤية سكونية ودين

  .) 1("أن الثورة تقوم بهم

بالفقر والعوز الشديدين، لـذا حـرم   " علوان"اقترنت االشتراكية في وعي 

نسانية، واعتبر شراء كيلو واحد الملكية الخاصة، وجعلها المسؤولة عن دمار اإل

، ورفض تبديل أثاث بيته الرث والمهترئ ) 2(من الخيار ترفاً بورجوازياً وضيعاً

  .) 3(بأثاث جديد

الصواب وابتعد عن الحقيقة في موقفه السابق، فصحيح " علوان"لقد جانب 

أن الماركسية اعتبرت الملكية الخاصة السبب الذي أدى إلى تشـويه الطبيعـة   

لم تحرم الملكية الفردية ] الماركسية[نسانية، ونشر العداوة بين الناس، ولكنها اإل

وماركس نفسه لم يقرن االشـتراكية بـالفقر،   ". علوان"تحريماً قاطعاً كما فعل 

  .واعتبر الشيوعية التي تحرم الملكية الخاصة شيوعية فجة وغير ناضجة

مغلوط للماركسية،  في موقفه من مسألة المساومة عن فهم" علوان"وصدر 

" أبا خليـل "، ورفض أن يساوم ) 4(واعتبر الفروغية حراماً والمال وسخاً دنيوياً

ولنستمع إلى هـذا  . على المبلغ الذي سيدفعه األخير لقاء تخلّي علوان عن القبو

  ":نازك"الحوار بين علوان وزوجته 

ك أن فماذا يضـير . مادمت مؤمناً بالعدل، وترفض الحرام واالستغالل -"
  تكون مساوماً بارعاً؟

. هذا هو المطلق الذي أودى بتطلعات البشرية نحو األجمل، وبثوراتهـا  -
  .كل مساومة تعني تنازالً، تراجعاً

ألم يساوم لينين أبداً؟ عمرها المثاليات لم تحقق ثـورة بسـيفها   . بالعكس -
  .) 5("هي

ومة الصراع لقد أعاد علوان ونازك من خالل حوارهما وموقفهما من المسا

الذي دار بين الماركسية وأنجلز من جهة، واليسـاريين األلمـان والشـيوعيين    

وقد بـين  . البالنكيين الذين رفضوا أي شكل من أشكال المساومة من جهة ثانية

إن : "أنجلز بطالن ما ذهب إليه اليساريون األلمان، وضحالة أفكارهم عندما قال

                                                          
  .228بلد واحد ھو العالم صفحة ) 1(
  .11انظر المصدر نفسھ ص) 2(
  .98المصدر نفسھ ص ) 3(
  .21المصدر نفسھ ص ) 4(
  .37المصدر نفسھ ص ) 5(
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ل مساومة مهما كان شكلها هـو صـبيانية   نفي المساومة مبدئياً، ونفي جواز ك

  .) 1("يتعذر حتى قبولها كأمر جدي

. فيشبه علوان من حيث إيمانه بأن الثورة لم يحن موعدها بعد" سعدون"أما 

وإذا كان علوان قد استند في حكمه السابق على أن الملكية الفردية لم تبلغ أوجها 

ه على أن الطبقة العاملة لـم  في تشويه الطبيعة اإلنسانية، فقد بنى سعدون حكم

يوم يصير هؤالء رجاالً يكـون عصـر   : " تتبلور وتتشكل بعد في العالم الثالث

  .) 2("الطبقة العاملة في العالم الثالث قد بزغ

انبثاق  -بحسب رأيه-إن سعدون ينتظر الظروف الموضوعية التي ستشهد 

قف من الصراع الدائر الطبقة العاملة التي ستقود الصراع وتحقق الثورة، ولذا ي

ونادى بضـرورة  : "السلطة الرأسمالية، والرعاع موقف المتفرج/ بين أم اللولو

االعتصام بقوة الصيرورة التاريخية، وبنواميس الكون والتاريخ المنسجمة مـع  

طبيعة نسق األشياء واألفعال اإلنسانية، والرفض المطلق لكل نظريـة محليـة   

إن : قـال . تعتصم بالعروة الوثقى للطبقة العاملـة بالمعنى القومي أو الوطني ال 

المخاض الحقيقي سـيأتي  . االنفجارات الصغيرة التي تشهدها الحارة طلق كاذب

  .) 3("في المستقبل عندما تتصدر الطبقة العاملة لوحة الصراع

وعلى الرغم من أن سعدون يصدر في أفكاره عن الماركسية، وينطلق من 

ة مثالً، فقد انحرف عن الفهم الصحيح لبعض جوانبها، مواقفها كالتمسك باألممي

وغفل عن أنها نظرية قابلة للتجديد والتطور، واعتبرها مقياساً صارماً يقيس به 

تتكلم : "يقول الراوي. الواقع، فما انطبق على المقياس أخذ به، وما خالفه رفضه

النظريـات  مع سعدون في مشكلة، فإذا بك بعد خمس دقائق تتكلم في األفكار و

والعالم كله، وتنسى المشكلة مع أنها محصورة فـي زقـاق ولـيس فـي وول     

  .) 4("ستريت

إن حصر الثورة بالطبقة العاملة وحدها جعل سعدون ينظر إلـى الطبقـة   

البرجوازية الصغيرة نظرة دونية، ويهمش دورها في صنع الثـورة، ويكتفـي   

طـرد  "ة التي ترى أنه ال يجـوز  وبذلك خالف تعاليم الماركسية اللينيني. بإدانتها

المثقفين البورجوازيين وإبادتهم، وإنما ينبغي التغلب عليهم، وإصالحهم وتمثلهم، 

                                                          
اً . 27ص 4دار التقدم، موسكو ج-الیاس شاھین : المختارات، تر-1968فالدیمیر، . لینین) 1( وانظر أیض

  .5ص3المختارات ج
  .312بلد واحد ھو العالم ص) 2(
  .182المصدر نفسھ ص ) 3(
  .126المصدر نفسھ ص ) 4(
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ال ثورة بال طبقة : "ينطق بلسان لينين قائالً" خالد"وها هو ذا . ) 1("وإعادة تنشئتهم

المهم أن تعرف كيف توصلها أو توصل ما استطعت من شرائحها إلى . متوسطة

  .) 2("ع الثوريالموق

يدل تاريخ الماركسية على أنها ليست نظرية مقدسة، ال يجوز المساس بها، 

فماركس وأنجلز اعترفا أكثر من مرة بأن نظرية واحدة ال تكفي لتفسير العـالم،  

، واعترفا آنـذاك أن  1871نظريتهما بعد انتصار كومونة باريس عام ... وعدالً

  .) 3("في بعض جوانبه برنامج البيان الشيوعي قد شاخ"

يعتبـر  " الربيـع والخريـف  "بطل رواية حنا مينـة  " كرم المجاهدي"لكن 

عبارة عن تابو ال يجوز دراستها أو مناقشتها أو تطويرهـا، وإنمـا   "الماركسية 

ينبغي أن تقرأ كما تقرأ الكتب المقدسة وعلى المؤمنين بها التسليم بتعاليمها بكل 

-المثقف الماركسي عن الماركسـية  " نيلسون"نحرف لقد ا. ) 4("إيمان واستكانة

لمجرد أنه شرح النظرية الماركسية، ودون المالحظات على  -بحسب رأي كرم

  .) 5(مبادئها وأفكارها، وسعى إلى التوصل إلى نظرية ثالثة تالئم أوروبا

عالج بعض الروائيين في رواياتهم قضية المثقف والعامل، والعالقة بينهما، 

القضايا الهامة في الماركسية التي نصت تعاليمها على أن الطبقـة   وهي إحدى

ولكن حنا . العاملة بحاجة ماسة إلى المثقفين الذين يحملون إليها الوعي السياسي

، وجعل العامـل  "الثلج يأتي من النافذة"مينة قلب المسألة على رأسها في روايته 

  .ليرضي خليل أستاذاً للمثقف فياض الذي بذل كل جهده" خليل"

وقد الحظ الناقد جورج طرابيشي أن العالقة بين فياض وخليل هي عالقة 

تبعية، وتشبه إلى حد كبير عالقة االبن بأبيه، وما تتميز به هذه العالقة من تبعية 

  .) 6(وخضوع

إن هذا الفهم المغلوط لمسألة المثقف والعامل والعالقة بينهما فـي روايـة   

يدل على عدم التناسب بين عقيـدة المؤلـف الماركسـية    " الثلج يأتي من النافذة"

وهذا ما أشار إليه الناقد محمد الباردي الـذي  . وانعكاس هذه العقيدة في رواياته

                                                          
  .129ص 4مختارات لینین، ج) 1(
  .344العالم صبلد واحد ھو ) 2(
  .217، ص 2مختارات لینین ج) 3(
  .117الرؤیة األیدیولوجیة والموروث الدیني في أدب حنا مینة، لمراد كاسوحة ص ) 4(
  .115-113انظر الربیع والخریف ص ) 5(
ذكر أن . 79ص 1983دار الطلیعة، بیروت -" الرجولة وأیدیولوجیا الرجولة"انظر كتابھ ) 6( دیر بال والج

  ".ھذا ھو ابني الحبیب الذي بھ سررت: "ل قال عن فیاضخلی
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التحليل الماركسي الذي يهيمن على فكر المؤلف يبدو أنضج في "خلص إلى أن 

  .) 1("تصريحات -النصوص النظرية، بحوث 

قضـية المثقـف   " الوطن فـي العينـين  "وطرحت حميدة نعنع في روايتها

وهـي  " ناديا"إن . والفدائي، وفضلت الثاني على األول، والرصاصة على الكلمة

-ظل المؤلفة ال تتوقف عن الهجوم على آبائها الفكريين الـذين لـم يورثوهـا    

بقصـور  " دوبريـه "سوى الكلمات والخطابات، والبيانات، وتتهم  -بحسب رأيها

، "الثورة فـي الثـورة  "مية كبيرة للطليعة المثقفة في كتابه الرؤية ألنه أعطى أه

ربما كان لدوبريه عـذره  : "وتفسر لجوءه إلى المثقفين بأنه لم يكن يعرف الثوار

في التركيز على دور الطليعة المثقفة، فهو مثقف لم يستطع أن يمر بسهولة إلى 

  .) 2("لقد عاش لفترة مرفوضاً منهم. صحبة الثوار

بالمثقفين يدل على فهمها المغلوط للنظرية الماركسـية،  " ناديا"قة إن عدم ث

وعجزها عن االهتداء إلى حل للمعادلة الصعبة بين المثقف والفـدائي، وبـين   

  .الكلمة والرصاصة

من المثقفين انفعالياً فرضته النكسة التـي أدت إلـى   " ناديا"لقد كان موقف 

. تهم بدور الكلمة في تغيير الواقعشعور المثقفين باإلحباط والعجز، وأضعفت ثق

أذهب إلى : "االنفعالي من المثقفين" ناديا"والمقبوس اآلتي خير دليل على موقف 

. أقرع بابه، تفتح لي زوجته الجميلة الغارقة بأحالمهـا ... القائد الذي ال يخطئ

... إنه مشغول لم ينم البارحة أقتحم الباب وأدخل إليه في مكتبـه !! أريد مقابلته

تعال وحـدثني عـن مـثلكم، عـن     . اآلن سنصفي حساباتنا: أصرخ في وجهه

اآلن قل لي بم زودتموني وأمثالي لنصدهم عن أبواب إرم؟ ينظـر  ... نظرياتكم

يقول لي وابتسـامة  ... نظرة أب إلى طفل ضال. بشفقة... بعطف... إلي بتعال

لقد أعطت ! سيئةأنت شاعرة جيدة ومناضلة ... يا ناديا: صفراء ال تفارق محياه

الحرب نتائج إيجابية، لقد فضحت أنظمة البرجوازية الصغيرة وعجزهـا عـن   

... خوض معركتها الوطنية التي عطلت ألجلها كافة المعارك األخرى، الطبقيـة 

لقد أسقطت الحرب مقولة الحزب الواحـد، لـيفهم   ... االجتماعية، الديمقراطية

  .) 3("حكم بمفردهمهؤالء األغبياء استحالة استمرارهم في ال

                                                          
  .247، ص 1993دار اآلداب، بیروت -" حنا مینة روائي الكفاح والفرح"انظر كتابھ ) 1(
  .58الوطن في العینین ص ) 2(
  .79الوطن في العینین نفسھ ص ) 3(
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  :الوجودیة-ب
تنطلق الوجودية من أن الوجود سابق للماهية، وترى أن اإلنسان يوجد أوالً 

مؤكداً أن الوجود يسبق الماهيـة، وأن  " سارتر"ثم يدرك وجوده بعد ذلك، يقول 

اإلنسان في البدء مشروع وجود يحيا ذاتيـاً، وال  : "اإلنسان يصنع وجوده بنفسه

ماء المعقوالت قبل ذلك المشـروع، واإلنسـان ال يكـون إالّ    يوجد شيء في س

  .) 1("بحسب ما ينويه وما يشرع بفعله

وتنهد الوجودية إلى أن تضع اإلنسان بوجه حقيقته، وأن تحمله المسـؤولية  

 -الكاملة لوجوده، فاإلنسان مسؤول عما هو، ومسؤول عن وجوده، ومسؤوليته 

يقـول  . فقط، بل تتعداها إلى جميع الناس ال تنحصر في ذاته -كما يرى سارتر

  .) 2("إن اإلنسان مسؤول عن الحرب كما لو كان هو الذي أعلنها: "سارتر

حر، بل هو الحرية ذاتهـا، بينمـا بقيـة     -كما تراه الوجودية-واإلنسان 

الموجودات مقيدة، وهذا ما يميزه عنها، وال شـك أن اإلنسـان يتـأثر ببيئتـه     

فـنحن نـرى   . ، لكنه يستطيع أن يتخذ قراراته بمعزل عنهااالجتماعية وتربيته

شخصين من بيئة واحدة، ويعيشان في ظروف واحدة، ومع ذلك فإن كل واحـد  

  . منهما يختار ما يريده بشكل يختلف عن الثاني

فأمام اإلنسان أشياء وإمكانات كثيرة، وهو يختار من بينها ما يقتنـع بـه،   

  .وهنا تبرز حريته

فاإلنسان حر، ولكنه ملتـزم  . ية الحرية بااللتزام والمسؤوليةتقرن الوجود

واالختيار يؤدي بالضـرورة إلـى المسـؤولية وااللتـزام،     . باختياره وبحريته

واإلنسان ال يستطيع أن يتبنى الحرية كهدف إال إذا تبنى حرية اآلخرين كهـدف  

  .) 3(أيضاً

خمسـينات، فقـد   بدأ الغزو الوجودي للحقل الثقافي العربي فـي مطلـع ال  

وقد أهتم مثقفو الخمسـينات  " سارتر"ترجمت آنذاك مؤلفات الفيلسوف الوجودي 

بالفلسفة الوجودية اهتماماً شديداً أدى إلى انتشار الفكر الوجودي انتشاراً واسعاً، 

وإلى سيطرته على الحلقات الجامعية التي كانت تفسر فيها مشـكالت اإلنسـان   

ما فيها االغتراب الماركسي من خـالل المعطيـات   وقضايا الثقافات األخرى ب

                                                          
  .17دار اآلداب، بیروت ص -حنان دمیان: الوجودیة فلسفة إنسانیة، تر-1959جان بول، . سارتر) 1(
  .641دار اآلداب، بیروت ص -عبد الرحمن بدوي : الوجود والعدم، تر-1966جان بول، . سارتر) 2(
  .31-30مرجع سابق ص " الوجودیة فلسفة إنسانیة"انظر ) 3(
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  .) 1(الوجودية

المؤثرات الفكرية، وال " شرخ في تاريخ طويل"ترصد رواية هاني الراهب 

سيما الغربية، على مثقفي جامعة دمشق في الخمسينات، وتحديداً في فترة قيـام  

دية وتبرز الوجو. 1961الوحدة بين سورية ومصر وحتى حدوث االنفصال عام 

  .بشكل واضح كإحدى المؤثرات الفكرية إلى جانب الماركسية والفرويدية

. أكثر الشخصيات المثقفة تمثيالً للفكـر الوجـودي  " حبيب"وتبدو شخصية 

ويستطيع الباحث أن يعثر في أفكار هذه الشخصية على عناصـر الوجوديـة،   

" حبيـب "إن. كالقلق واالغتراب وعرضية الوجود اإلنساني، واإلحساس بالموت

وإذا كـان  . ) 2(أحس بغربته وبعجز اآلخرين عـن فهـم أفكـاره    -كسارتر-

الفيلسوف الوجودي يعلن أن اإلنسان قلق، أي أن الشخص الذي يلتـزم بذاتـه،   "

ويدرك أنه ليس فقط مختاراً بل هو مشروع يختار اإلنسـانية بـآن واحـد، ال    

هو اآلخر " حبيب"، فإن ) 3("يستطيع الفرار من شعوره بالمسؤولية الكلية العميقة

يشعر بالقلق لرفضه قيم المجتمع وعاداته وتقاليده، وإلحساسه بالمسؤولية عـن  

الناس يزحفـون  ... تعبت... ضجران من حزني: "يقول. نفسه، وعن اآلخرين

أشتهي يوماً يمر بي بغير ... نحن ال نستأهل كل هذا... تحت حياة ال معنى لها

يتعبني هل تفهم مني؟ تعبـت مـن ضـجري    ... رفضي للقيم يحيرني.. حزن

  .) 4("تمنّيت ساعة تمر بي بال حزن. وحزني

وترجع رغبة بعض الشخصيات المثقفة في سبر أغوار األشياء، ومحاولـة  

الوصول إلى األصول، إلى ما تسعى إليـه الوجوديـة مـن مـنح الغـوامض      

و العـالم دون  والمجاهيل السرية في الحياة نوعاً من الموضوعية، كي ال يبـد 

وقد أدى عدم قدرة هذه الشخصيات المثقفة على سبر أغـوار  . معنى أو معقولية

الغوامض والتحكم بها إلى الشعور بالقلق والتوتر واإلحباط، والحس الكبير باأللم 

والشقاء والوحدة لقد كان السعي إلى الكشف عـن المجهـول وسـبر أغـوار     

إن " الزمن الموحش"اية حيدر حيدر الغوامض هاجس الشخصيات المثقفة في رو

                                                          
روي) 1( ر الع د هللا، . انظ رب ط-1978عب ین الع ة المثقف ر1أزم اروط: ، ت ان ق ة العرب-ذوق ة المؤسس ی

سبل المؤثرات األجنبیة "وقد الحظ الدكتور حسام الخطیب في . 156للدراسات والنشر، بیروت ص 
ذین "في القصة السوریة  ار ال ض كتّاب الیس نھم بع ن بی اھتمام كتّاب الخمسینات بالفكر الوجودي وم

رروایات تحت "وانظر أیضاً كتابھ . 76صفحة . كانوا یصنفون أنفسھم في عداد الماركسیین " المجھ
ي  ة ف ؤثرات الوجودی ث درس الم در"حی ل الق رف"و " جی ائر محت ة " ث فدي، وروای اع ص لمط

  .والجدیر بالذكر أن ھذه الروایات ال تدخل ضمن الفترة المحددة للبحث. لھاني الراھب" المھزومین"
  .241انظر شرخ في تاریخ طویل ص ) 2(
  .20ص . الوجودیة مذھب إنساني، مرجع سابق) 3(
  .209شرح في تاریخ طویل ص )4(
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أن اإلنسان يولد ناقصاً، ولذا يرغب في  -باالستناد إلى الوجودية-الراوي يرى 

التعويض عن النقص الوجودي بالهجرة الدائمة تحت جلـد األشـياء، ويراهـا    

ولكـن  . ) 1(لعبة مسلية ورائعة، تخلق إحساساً متجدداً برؤيـة العـالم  ] الهجرة[

كنّا : "تحقيق مبتغاه، ويصاب باإلحباط واأللم والشعور بالوحدة الراوي يخفق في

نبدو منفيين داخل قلعة شبيه حشرتين متنائيتين في نسيج العنكبوت، وأية حركة 

  .) 2("لمحاولة الخروج كانت في النهاية التفاف مزيد من الخيوط حول عنُقَينا

وجودية فلسفية القرن وتبدو النزعة الفردية، وهي العامل األهم الذي جعل ال

و " الزمن المـوحش "العشرين، ماثلة بشكل واضح لدى الشخصيات المثقفة في 

، فهذه الشخصيات تميل إلى اإلكثار من التمسك بالـذات  "شرخ في تاريخ طويل"

  .الفردية والمغاالة في تقديرها

: أما سامر البدوي فيصـرخ . ) 3("أنا ملك الجهات األربع" : مسعود"يقول 

  .) 4("قطب العالمأنا "

وتظهر النزعة الفردية أيضاً في موقف بعض الشخصـيات المثقفـة مـن    

وقد تأثرت هذه الشخصيات بموقف الفلسفة الوجودية من الماركسية . الماركسية

استمدت من شعار ديكتاتورية البروليتاريا غطاء  -بحسب رأي الوجوديين-التي 

" راني"لقد وقف . صالح المجتمعلسحق الفرد، وصادرت حرية اإلنسان وجهده ل

، متأثراً بأفكار الوجودية وموقفها من الماركسـية السـتالينية   ) 5(ضد الماركسية

وبينوا خطأها وظلمها " سارتر"التي هاجمها الفالسفة الوجوديون، وعلى رأسهم 

لإلنسان الفرد، ودعوا إلى الحرية الفرديـة، ورفعوهـا شـعاراً أساسـياً فـي      

  .)6(فلسفتهم

معظـم  " شرخ في تاريخ طويل"بطل رواية هاني الراهب " أسيان"يستمد و

فهو كالوجوديين يرفض القيم والعادات والتقاليد السـائدة فـي   . أفكاره الوجودية

المجتمع، ويعيش مغترباً ومعزوالً، ويسعى إلى تحقيق ذاته عن طريـق إقامـة   

نواة لوحدة عربيـة  عالقة صحية مع المرأة، وبناء حياة زوجية مشتركة تكون 

                                                          
اً . 39انظر الزمن الموحش ص) 1( داخل: "ویقول أیض ن ال ا مفتّت م ل. أن ن األص ث ع ة البح وم بلعن . موس

  .88ص" وعن مطلقي الخاص في األشیاء. عن الرضى. عن الصدق
  .45الزمن الموحش ص) 2(
  .117شرخ في تاریخ طویل ص ) 3(
  .88الزمن الموحش ص ) 4(
  .119صدر نفسھ ص الم) 5(
ین "الوجودیة مذھب إنساني"انظر موقف سارتر من الماركسیة في كتابھ ) 6( ذي دار ب ، وال سیّما الحوار ال

  .89-62ص . سارتر وأحد الماركسیین
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تشبه حال الوجودي الذي يكفّ عن الزواج ألنه ال يجد " أسيان"إن حال . شاملة

  .) 1(المرأة التي يستطيع أن يقيم معها حياة مشتركة

يمثل المثقفين العرب الذين زاوجوا بين الوجودية " أسيان"والجدير ذكره أن 

خاللها نظرته إلى العالقـة  قناة مرر من " أسيان"وقد جعل الكاتب من . والقومية

بين االلتزام العام وخصوصية الفرد، ووقف من خصوصية الفـرد والوجوديـة   

الـوطن،  / موقفاً إيجابياً، وسخّرها لمصلحة االلتزام العام، فـربط بـين العـام   

الفرد، وجعل بطله أسيان يسعى إلى الخالص الجماعي عن طريـق  / والخاص

  .الخالص الفردي

في سـعيها  " شرخ في تاريخ طويل"مثقفة في رواية تشترك الشخصيات ال

إلى المطلق والمستحيل، شأنها في ذلك شأن الالمنتمين الفوضويين الذين دعاهم 

إلى طلـب المسـتحيل والثـورة علـى     " هربرت ماركوز"الوجودي الفوضوي 

لقد حلم أسيان بشيء يكون طيلة الوقت، وبمثال ذي قيمـة فـي   . ) 2(الماركسية

فقد رغب بالوصـول إلـى المطلـق وتحقيـق     " حبيب"، أما ) 3(ةجميع األزمن

هل تفهم ماذا أعني؟ هـل مـررت بهـذه التجربـة؟     . جاء المطلق: "المستحيل

  .) 4("الحصول على المطلق

الـزمن  "في رواية حيدر  -وال سيما الراوي-وتستمد الشخصيات المثقفة 

الـذي  " سارتر"ملحد موقفها من الدين من أفكار الفيلسوف الوجودي ال" الموحش

اعترف بأنه غير معني باللَّه، بل هو معني باإلنسان فقط، وبأنـه ال مـادي وال   

مثقف ملحد، ال يؤمن بوجـوده اللَّـه،   " الزمن الموحش"إن راوي . ) 5(روحاني

واإلنسان مذهب ما يخلق، واللَّه حكاية قديمة جسـدها  : "يقول معبراً عن إلحاده

  .) 6("ما وراء الظواهرالعجز القديم عن تفسير 

ويبدو تأثير الفلسفة الوجودية من حيث موقفها من العلم واضحاً في بعض 

الشخصيات المثقفة التي عكست أفكارها ومواقفها ما ذهبت إليه الفلسفة الوجودية 

لقـد وقـف بعـض    . من أن اإلنسان ال يمكن أن يدرس كما تـدرس األشـياء  

                                                          
  .36انظر المرجع نفسھ ص ) 1(
  .421، جامعة دمشق، ص 1982-1981زكریا، . انظر المدارس االجتماعیة المعاصرة، خضر) 2(
  .156انظر شرخ في تاریخ طویل ص ) 3(
  .42، وكذلك ص 113ص . نفسھ) 4(
ر ) 5( اني"انظ ذھب إنس ة م ابق ص " الوجودی ع س اً . 61-60مرج ر أیض فة "وانظ ي الفلس راب ف االغت

  .97ص 1985مطبعة سعد الدین، القاھرة، -، مجاھد عبد المنعم مجاھد"المعاصرة
  .176الزمن الموحش ص ) 6(
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بحسـب رأي  -] الفرويديـة [ياً، ألنهـا  موقفاً سـلب " الفرويدية"الشخصيات من 

أكـره  ". "مجد"يقول . تسعى إلى تفكيك اإلنسان وتحليله إلى ذرات -الشخصيات

ومن الداخل داهمني فيض سخرية مـن  : "ويقول الراوي. ) 1("أن يفكّكني فرويد

كل نظريات الوجود والفلسفات الحجرية التي جزأت هذا العالم، وأخذت اإلنسان 

  .) 2("بية قسمتها إلى موجب وسالب ومتعادلذرة مادية تجري

ومما يالحظه الباحث بعد دراسته للفلسفة الوجودية كمصدر من مصـادر  

أفكار الشخصيات المثقفة في الرواية السـورية أن هـذه الشخصـيات فهمـت     

الوجودية فهماً مغلوطاً، وأن أفكار الوجوديـة تركـت تـأثيرات سـلبية فـي      

ور بالقلق والخوف، وعبثية الوجود، والوحدة، ألنهـا  الشخصيات المثقفة، كالشع

كانت تدور في فلك مؤثرات ثقافية متعددة كالفرويدية والماركسية ] الشخصيات[

والوجودية، دون أن تحيط بواحدة منها، ولم تتمكن من االطّالع علـى أفكـار   

إن . ) 3(التي ال يفهمها إال من اطلع على كتبه كلها تقريباً وأجاد فلسـفته " سارتر"

يتطلع إلى الجمع بـين الماركسـية   -على الرغم من أفكاره الوجودية  -"حبيب"

  .) 4(والفرويدية

لقد طرحت الوجودية الحرية على أنها القدرة على االنخراط فـي العمـل   

الحاضر، وبناء المستقبل، ورأى سارتر أن اإلنسان مسؤول عن نفسـه وعـن   

الطريق، ولكن الشخصـيات المثقفـة    اآلخرين، وعليه أال يستسلم حين ال يرى

فهمت الحرية على أنها تحلّل من كل شيء ونظرت إلى االلتزام على أنه التزام 

، ولذا ) 5("كل منّا ملقى بين أنياب ذاته: "بالنفس فقط، والغوص في أعماق الذات

انطوت على نفسها، وقعدت عن النضال من أجل تغييـر الواقـع، وأظهـرت    

ي رفضها سارتر نفسه، الذي اشترك في حـوادث الحـرب   عجزها وسلبيتها الت

  .العالمية الثانية، وفي حركات المقاومة ضد األلمان

لقد دعت الفلسفة الوجودية إلى خروج اإلنسان على قيم المجتمع، وحثّتـه  

على رفض االنسياق مع الحياة العادية، واالبتعاد عن التصنع والرياء، لتزيد من 

مجتمعه، ولتحثه علـى تغييـر الحيـاة إلـى األفضـل       التزام اإلنسان بقضايا

                                                          
  .184ص . ي تاریخ طویلشرخ ف) 1(
  .132-131الزمن الموحش ص ) 2(
اب . انظر المقدمة التي وضعھا د) 3( ة"عبد هللا عبد الدایم لكت ارتر والوجودی ھ ر" س ر. لمؤلف ریس، ت : م ألب

  .1960، دار اآلداب، 2سھیل إدریس، ط
  .119ص " الزمن الموحش"، وانظر أییضاً 241انظر شرخ في تاریخ طویل ص ) 4(
  .231شرخ في تاریخ طویل ص ) 5(
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أما الشخصيات المثقفة فقد اكتفت بالرفض فقط ألنهـا شخصـيات   . ) 1(واألجمل

ضعيفة وهزيلة، وغير قادرة علـى المواجهـة والتحـدي، وتنقصـها اإلرادة     

أحسست أنه ربما كان أفضل لو هادنت الحيـاة قلـيالً،   " أسيان"يقول . والعزيمة

  .) 2("فضي التام أللمها، الرفض الذي لم يلد سوى األلمبدالً من ر

  :الفرویدیة-جـ
أدى انفتاح الرواية السورية على علم النفس، واسـتفادة الـروائيين مـن    

معطيات التحليل النفسي، من أجل سبر أعماق الشخصيات الروائية، إلى تقـديم  

هـا عـن   شخصيات روائية تستقي ثقافتها من علم النفس، وتصـدر فـي أفكار  

التي كان لها حضور كبيـر فـي   " الفرويدية"معطيات التحليل النفسي، وال سيما 

  .أذهان الشخصيات المثقفة في الرواية السورية

أولهمـا  . يالحظ الباحث وجود موقفين للشخصيات المثقفة من الفرويديـة 

الموقف الرافض للفرويدية، الذي رفض أتباعـه الفرويديـة بتـأثير الفلسـفة     

وأما ثانيهما فهو . ة، وهو ما أشرنا إليه أثناء دراستنا للمؤثرات الوجوديةالوجودي

موقف القبول، وقد صدر أتباعه عن عناصر الفرويديـة كالالشـعور والكبـت    

والتعويض وعقدة أوديب، وما إلى ذلك من العناصر واألسس التي تقوم عليهـا  

  .الفرويدية

شديد التعلـق بعلـم   " لموحشالزمن ا"في رواية حيدر حيدر " راني"لقد بدا 

فهو يعتبر الثورة . النفس الفرويدي الذي شكّل المصدر األساسي لثقافته وأفكاره

النفسية ضرورية لإلنسان العربي كي يتمكن مـن صـنع الحضـارة وإنجـاز     

، مستنداً في ذلك إلى الفرويدية التي ترى أن للشخصية ثالثة جوانـب  ) 3(الثورة

، والذات العليا، وأن الشخصـية تسـتطيع أن تحقـق    الذات الدنيا، والذات: هي

أما إذا كانـت هـذه   . التوازن إذا كانت هذه الجوانب الثالثة منسجمة ومتجانسة

الجوانب متناقضة وغير متجانسة فإن الشخصية تكون سيئة التكيف مع نفسـها،  

  .) 4(وغير قانعة بالعالم، وال راضية عن نفسها

                                                          
  .عن الوجودیة" الوجودیة مذھب إنساني"الجدیر ذكره أن سارتر دافع في كتابھ ) 1(
  .133شرخ في تاریخ طویل ص ) 2(
وحش، ص) 3( زمن الم ر ال اً ص 117انظ ر أیض ول 339، وانظ ث یق ي"حی ّر ": "ران ف الس دما تكش عن

  ".النفسي تكتشف أرض العربي المھجور
داد ص -دحام كیال: ، تر1مبادئ علم النفس الفرویدي ط-1968ھول، . انظر كالفن، س) 4( دار المتنبي بغ

22.  
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فتها من الالشعور أو العقل الباطن الذي وثمة شخصيات مثقفة استمدت ثقا

أواله فرويد اهتماماً شديداً، واعتبر أن عمل علم النفس هـو ترجمـة األنمـاط    

والالشعور هو الخزان الـذي تتجمـع فيـه    . ) 1(الالشعورية إلى أنماط شعورية

الرغبات المكبوتة أو المخاوف التي هزت كيان النفس في السنين األولـى مـن   

ن، أو اآلمال التي لم يسمح لها نظام المجتمع وقيود الحياة االجتماعية حياة اإلنسا

أنه التقى بأمينة مصادفة وضاجعها، " الزمن الموحش"لقد ادعى راوي . بالتحقق

أنكر أن يكون األمر قد حدث بالمصادفة، وأكد أنه ال يوجد شـيء  " راني"ولكن 

وقـد  . ) 2(الالشـعور اسمه مصادفة في علم النفس، وأن ما سيحدث جاهز في 

برهن الراوي على صحة الالشعور بالخمرة التي تحطم الحـواجز والسـدود،   

الخمـرة العظيمـة   : "وتطلق العنان لألفكار والرغبات الكامنة في العقل الباطن

  .) 3("تحطم سدود الكذب تثبت أن عالم فرويد ليس احتمالياً وال مناقضاً للعلم

الذي يمنع الشخص من رؤية "ولة الكبت تعكس أفكار الشخصيات المثقفة مق

بعض األشياء، وهي في مستوى مجال النظر، أو أنه يخزن ما يراه، أو يلفّـق  

المعلومات القادمة من األعضاء الجنسية من أجل حماية الذات لفهم موضوع ما 

  .) 4("على أساس أنه خطر

وتـنجم   وترى هذه الشخصيات المثقفة أن الكبت يسبب آالماً شديدة للنفس،

سبب آالمها وأحزانها إلى الكبت وعدم ] الشخصيات[عنه أضرار كثيرة، وتُرجع 

شـرخ فـي   "في رواية هاني الراهب " مجد"يقول . قدرتها على تحقيق رغباتها

نحن نضحي بانتظار التعويض، وهذا يفسد األشياء، سيقول أحدنا ": "تاريخ طويل

ومرة بعد مرة كلمـا  . الخفي ال بأس ثم يدفع إحساسه الممض داخل غار النفس

ازدادت اإلحساسات الخفية تندفع جيوش غامضـة فـي األعصـاب والعيـون     

  .) 5("واللسان، وتدوس على معاني العالقات الثمينة

في زمن ما تصبح . الطبيعة البشرية يا عزيزي شيء مرير: "ويقول أيضاً

  .) 6("هي اآلمرة الناهية بعد أن تشبع من الصبر والترقب والسماح

لذا تدعو هذه الشخصيات المثقفة إلى إطالق الرغبات وتحقيقها، والتخلص 

                                                          
  .62انظر المرجع السابق ص ) 1(
  .70انظر الزمن الموحش ص ) 2(
  .136المصدر نفسھ ص ) 3(
  .99مبادئ علم النفس الفرویدي مرجع سابق ص ) 4(
  .262شرخ في تاریخ طویل ص) 5(
  .272المصدر نفسھ ص ) 6(
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قتل طفـل وال قتـل   ": "راني"يقول . من الحاجات الجسمية عن طريق إشباعها

، ويرد الراوي السبب في عجز اإلنسان العربي عن صنع الحضـارة  ) 1("رغبة

إلنسان العربـي مـن   إلى كبت الرغبات، لذا يدعو إلى تحقيق الرغبات ليتمكن ا

لو قلت ألمينه إنني أشفى على تخوم جسدك ألنطلق بعد ذلـك  : "إنجاز الحضارة

  .) 2("إلى الحضارة التي توقفت منذ المماليك

إلى أن الكبت ضروري لنمو الشخصية السوية وإلنتـاج  " فرويد"لقد ذهب 

، "لتسـامي ا"و" االستبدال"الحضارة، وقال بأن التخلص منه ال يتم إال عن طريق 

وذلك بتحويل الطاقة التي صدت ومنعت من تحقيق غايتها بطرق مباشرة إلـى  

  .) 3(اتجاهات اجتماعية نافعة وطرق ثقافية خالّقة

ولكن هذه الشخصيات المثقفة غاب عن أذهانها الوجه اآلخر للكبت، ولـم  

تستطيع أن تتسامى، وبدت عبدة لرغباتها وشهواتها التي كُبتـت فـي داخلهـا،    

سببت لها االضطراب والقلق، ألنها شخصيات معطوبة، تتطلع إلـى إشـباع   و

  .رغباتها بأية طريقة، وتُحمل المجتمع تبعة سقوطها وإخفاقها

إلى " الزمن الموحش"من دراسته لرواية " عبد الرزاق عيد"خلص الدكتور 

أن حيدر حيدر تارة مع اإلشباع العضوي، وتارة يدينه ويظهر خسته كتعبير عن 

  .) 4("بدائية السلوك وغوغائيته

على الرغم من أنه أنطق الشخصيات المثقفة بما  -والحقيقة أن حيدر حيدر

لم يدع إلى اإلشباع العضوي، بـل أدان   -يدل على ضرورة اإلشباع العضوي 

اإلشباع العضوي، وأظهر خسته وعدم جـدواه، وذلـك مـن خـالل تقديمـه      

، وثقافتها ناقصة من جهة أخـرى،  لشخصيات مثقفة معزولة ومهزومة من جهة

لذا دعت هذه الشخصيات إلى المزاوجة بين الثقافات، وال سيما المزاوجة بـين  

  .الماركسية والفرويدية

فقد استند " الشيخ ومغارة الدم"في رواية نذير عظمة " مصطفى"أما الراوي 

و " الشـيخ علـي  "إلى علم النفس، وال سيما مقولة الكبت ليدحض ما ذهب إليه 

  .من أن اإلنسان تسكنه األرواح الشريرة عندما يصاب بمرض ما" سعدو"

، وخلص إلى "فرويد"ما يجري في حلقات الذكر في ضوء " مصطفى"وقرأ 

                                                          
  .185الزمن الموحش ص ) 1(
  .120نفسھ ص ) 2(
  .95انظر مبادئ علم النفس الفرویدي مرجع سابق ص ) 3(
  .26مرجع سابق ص " دراسات نقدیة في الروایة والقصة"انظر كتابھ ) 4(
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أن ما يجري في هذه الحلقات من حركات وأفعال إنمـا مـرده إلـى خـروج     

  .) 1(المكبوتات من الالشعور

لشخصيات المثقفة في بعـض  ثمة إشارة إلى عقدة أوديب كمصدر ألفكار ا

شرخ فـي تـاريخ   "، و "الزمن الموحش"الروايات السورية، وال سيما روايتي 

وأقواله ما ذهب إليه فرويد مـن أن اإلنسـان   " راني"فقد عكست أفكار ". طويل

. ) 2(تتشكل لديه في السنوات األولى من عمره رغبة في مضاجعة أمه وقتل أبيه

  .) 3("أعشق جميع النساء بحثاً عنهامنذ ماتت وأنا : "يقول راني

" خليـل "وظهرت بشكل واضح عقدة أوديب في الجانب الجنسي من حيـاة  

فقد كشفت الحياة األسرية لخليـل  ". هزائم مبكرة"الراوي في رواية نبيل سليمان 

زوجة أبيه، التـي  " ألم قاسم"ما انطوت عليه نفسه من كره ألبيه القاسي وحب 

  .) 4(صورة األمب" خليل"ظهرت في وعي 

ترجع أفكار بعض الشخصيات المثقفة إلى النظرية الجنسية كما طرحهـا  

  .فرويد

تفسـير  "ويبدو هنا اتكاء الشخصيات المثقفة واضحاً على كتـاب فرويـد   

، وما فيه من ذكر ألشياء كثيرة على أنها رمـوز ألعضـاء التناسـل    "األحالم

، ) 6(هي تعويض عن الثـدي  -راني كما يقول -إن اللفافة. ) 5(الذكرية واألنثوية

أن المسـدس والبدلـة   " بلد واحد هـو العـالم  "في رواية " زيد"ويرى الدكتور 

فـي  " الصـالحاني "، أما ) 7(والقميص وطريقة إمساك السجائر ممارسات جنسية

فيعلل سبب تأنيث الناس للتـل بـأن النـاس    " باب الجمر"رواية وليد إخالصي 

فـي روايـة   " األسدي"ويستمد . ) 8(ة أو سعيهم إليهاشبقون في تطلعهم إلى المرأ

فكرته حول عودة اإلنسان إلى الـرحم المظلـم   " الحنظل األليف"وليد إخالصي 

عندما يسود الظلم في الحياة مما ذهب إليه فرويد من أن في اإلنسان غريـزتين  

غريزة الحياة وغريزة الموت، وأن األولى تعمـل مـن أجـل    : متناقضتين هما

                                                          
  .102-99انظر الشیخ ومغارة الدم ص) 1(
ودة إ) 2( ى الع ب ترج یلي لالطالع على عقدة أودی ر موش اب روج ى كت یة"ل د النفس ر" العق عد، : ت ھ أس وجی

  .20، ص1985وزارة الثقافة، دمشق 
  .93الزمن الموحش ص ) 3(
  ".كانت األم في الداخل منھمكة في إعداد العشاء: "، حیث یقول خلیل109انظر ھزائم مبكرة ص ) 4(
فو: تفسیر األحالم، تر-1969سیغموند، . انظر فروید) 5( طفى ص ر، ط-انمص ارف، مص ص 2دار المع

366-376.  
  .37انظر الزمن الموحش ص ) 6(
  .116انظر بلد واحد ھو العالم ص) 7(
  .11انظر باب الجمر ص) 8(
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ية، أي أن االرتداد إلى الالعضوية هو غاية العضوية، وغاية الحيـاة هـي   الثان

  .) 1(الموت

فـي  " مجـد "و ال سيما شخصية -تعكس دعوة بعض الشخصيات المثقفة 

، وشخصية الراويـة فـي روايـة    "شرخ في تاريخ طويل"رواية هاني الراهب 

ما ذهب إليه لهدم الحضارة، والعودة إلى البدائية،  -"ومر صيف"كوليت خوري 

فرويد من أن الحضارة الحديثة فرضت على اإلنسان قيوداً كثيرة، وأن اإلنسان 

يصعب عليه أن يجد سعادته في ظل الحضارة الحديثة، على حين كان اإلنسـان  

البدائي محظوظاً وأكثر سعادة من اإلنسان المعاصر ألنه لم يكن يعرف أي تقييد 

. ألمثل للحياة هو نوع من البدائيـة الصـافية  الشكل ا": "مجد"يقول . ) 2(لغرائزه

  .) 3("الناس في صحة شديدة السوء، ويفتقدون جميع صور العافية

، وهـو  "مجد"وقد كشف هاني الراهب من خالل المصير الذي انتهى إليه 

االنتحار في إفريقية عن موقفه الرافض للبدائية كطريق للخالص مـن مـأزق   

ري فقد كشفت عن موقفهـا المؤيـد للبدائيـة    أما كوليت خو. الحضارة الحديثة

كطريق للخروج من مشكالت الحضارة المعاصرة، من دون أن يكون في حياة 

  .شخصية الراوية أية تجربة تؤيد موقف الكاتبة

  :ثقافات أخرى-د
التي نشـأت عـن   " الفوضوية"ترجع أفكار بعض الشخصيات المثقفة إلى 

ميز الفوضويون بـأنهم يبحثـون عـن    ، ويت) 4(تحريف آراء ماركس في الدولة

الحرية المطلقة التي تقوم على رفض سلطة الدولة، أو أية سلطة قهرية مماثلة، 

ويكرهون الدين، ويميلون إلى استخدام القـوة واإلرهـاب لتغييـر المجتمـع،     

ويسيرون على طريق التمرد بغية الوصـول إلـى التفـرد، ويغوصـون فـي      

  .)5(ذواتهم

باالشـتراكية  " الزمن الموحش"في رواية حيدر حيدر " سامر البدوي"ينادي 

مقياساً  -وال سيما شترنر -كما فعل الفوضويون -الفوضوية، ويجعل من ذاته 

                                                          
  .66انظر مبادئ علم النفس الفرویدي مرجع سابق ص ) 1(
د ) 2( اب فروی ر كت ارة"انظ ي الحض ق ف ر"قل ي: ، ت ورج طرابیش روت ط-ج ة، بی ، 1979، 2دار الطلیع

  .77وأیضاً ص 37صفحة 
  .185شرخ في تاریخ طویل ص ) 3(
  .23صفحة 4انظر مختارات لینین ج) 4(
ى ) 5( ودة إل تراكیة"لالطالع على الفوضویة ترجى الع الل االش وعة الھ ر "موس الل، مص 1970، دار الھ

  .399-396ص 
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  .) 1("أنا البؤرة والمركز والمطلق، وما عدا ذلك إلى الجحيم: "يقول. لكل شيء

ـ  -كما فهمها باكونين-أما الراوي فقد فهم الثورة  رد على أنها مغامرة الف

. المعاصر نحو آفاق غير منظورة، ال يعرف أحد كيف يمكن الوصـول إليهـا  

أنا مضوأ، مبحر في عالم سري نحو بواطن األشياء، أريد أن أكتشـف  : "يقول

  .) 2("الذي لم يكتشف

غيـر تأجيـل    -على حد قول لينين-ال تفعل في الواقع " الفوضوية"وألن 

لى غير مـا هـم عليـه، فقـد رأت     الثورة االشتراكية إلى أن يصبح الناس ع

أن الثورة ال تقوم إال على أكتاف " الزمن الموحش"الشخصيات المثقفة في رواية 

جيل جديد، يختلف اختالفاً جذرياً عن جيل آبائه وأجداده، وتمنّـت أن يجتـاح   

ال ينجـو منـه إال رجـل وامـرأة يلـدان العربـي       " األرض العربية طوفان 

الروائيين على ألسنة الشخصيات المثقفـة أفكـاراً   وأجرى بعض  ) 3("المعاصر

تعكس مقوالت مدرسة فرانكفورت االجتماعية، المعروفة باسم نظرية المجتمـع  

لون خاص من المثالية الذاتية، والفهم الديالكتيكي الكـاذب مـع   "النقدية، وهي 

  .) 4("اهتمام بمقوالت االغتراب والسلبية وما إليها

سة فرانكفـورت هـو الفيلسـوف الفوضـوي     ولعل أهم فيلسوف في مدر

الذي نجد صدى ألفكاره، وال سـيما دعوتـه للجمـع بـين     " هربرت ماركوز"

، "الزمن الموحش"الماركسية والفرويدية، في أفكار الشخصيات المثقفة في رواية 

  ".بلد واحد هو العالم"و " شرخ في تاريخ طويل"و 

الـنفس الفرويـدي ليثبتـوا     طلب خلدون من الماركسيين أن يستعينوا بعلم

، أما ) 5(صحة أفكارهم حول تشويه الرأسمالية والملكية الفردية للطبيعة اإلنسانية

فقد دعـوا إلـى ضـرورة    " شرخ في تاريخ طويل"و " الزمن الموحش"أبطال 

المزاوجة بين علم النفس والماركسية، ورأوا أن فرويد ومـاركس يسـتطيعان   

  .) 6(تفسير العالم

باحث أن سعي الشخصيات المثقفة إلى المزاوجة بين الفرويديـة  ويالحظ ال

وهذا ما أشار إليه الناقد . والماركسية جاء منسجماً مع طبيعتها الفكرية والنفسية

                                                          
  .89الزمن الموحش ص ) 1(
  .79المصدر نفسھ ص ) 2(
  .130سھ ص المصدر نف) 3(
  .417-416المدارس االجتماعیة المعاصرة مرجع سابق ص ) 4(
  .227انظر بلد واحد ھو العالم ص ) 5(
  .119ص" الزمن الموحش"، و 203، 241، 196ص " شرخ في تاریخ طویل"انظر ) 6(
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". شرخ في تاريخ طويل"محمد كامل الخطيب في دراسته لرواية هاني الراهب 

لتمـزق نفسـي   إن هذه الرغبة في المزاوجة ما هي إال تعبير ومظهـر  : "يقول

  ) 1("واجتماعي حاد يحاول أن يجد صلة في التوحيد والمزاوجة

  :الثقافة المحلیة-ب
عني الروائيون السوريون بالثقافة المحلية للشخصيات المثقفة، وأجروا على 

ألسنة هذه الشخصيات أقواالً وأفكاراً ترجع مصـادرها إلـى الثقافـة المحليـة     

  .ألدبية والتاريخية والقومية والشعبيةبأنواعها المتعددة، الدينية وا

  :الثقافة الدینیة-أ
يالحظ الباحث وجود نمطين من الثقافة الدينية فـي أقـوال الشخصـيات    

المثقفة، أولهما الثقافة الدينية المستمدة من القرآن الكريم وأحكامه وتشـريعاته،  

ـ    روحات واألحاديث النبوية الشريفة، ومما كتبه الفقهاء والمفسـرون، مـن ش

للنصوص القرآنية واألحاديث النبوية، أما ثانيهما فهو الثقافة الدينية المستمدة من 

  .العهد القديم، والعهد الجديد/ الكتاب المقدس

ثمة شخصيات مثقفة تحددت مواقفها من قضايا المرأة في ضـوء آيـات   

القرآن الكريم أو اجتهادات الفقهاء والمفسرين، على حـين كانـت األسـاطير    

  .التوراتية وتعاليم القديسين مصدراً ألفكار شخصيات مثقفة أخرى

المسـاواة  " شرخ في تاريخ طويل"رفض الضابط في رواية هاني الراهب 

بين الرجل والمرأة، مستنداً إلى ما جاء في القرآن الكريم من آيات تـدّل علـى   

عليـه   المرأة هي المرأة منذ أيـام محمـد  : "يقول. ) 2(فضل الرجل على المرأة

للمرأة حقوق، أعطهـا  . السالم، ومنذ بدء الخليقة، والرجال قوامون على النساء

  .) 3("لها، وواجبات، طالبها بها

فقـد  . ويالحظ الباحث وجود موقفين متناقضين من مسألة تعدد الزوجـات 

                                                          
  .93الروایة والواقع مرجع سابق ص ) 1(
ا) 2( ن ن رأة م ى الم ل عل ل الرج ریم فض رآن الك ھ : حیتینأقر الق ة كقول ى فطری األنثى(األول ذكر ك یس ال ) ل

اء : (واألخرى مكتسبة تتعلق بالقدرة على اإلنفاق وترتبط بھ، كقولھ تعالى ى النس ون عل ال قوام الرج
  ).بما فضل هللا بعضھم على بعض وبما أنفقوا

افي  یم الی اعي والت"راجع بھذا الصدد كتاب الدكتور نع بط االجتم ین الض رأة ب ع الم ابقواق ع س ، "طورمرج
  .87-71حیث درس واقع المرأة في الدیانات السماویة، ص 

  .70شرخ في تاریخ طویل ص) 3(
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" ريـاح كـانون  "ألقت إحدى الشخصيات المثقفة في رواية فاضـل السـباعي   

الزوجات، وال سيما إذا كانت الزوجة عقيماً ال تلـد،  محاضرة أباحت فيها تعدد 

الضر الذي يعود "إلى تحريم تعدد الزوجات ألن " رامي حسام الدين"بينما ذهب 

على الزوجة العقيم من جراء التعدد أشد إيالماً من حرمان الزوجين معـاً مـن   

  .) 1("النّهاية المنشودة

فقـد  . ر الـديني اإلسـالمي  يعكس الموقفان السابقان واقع المرأة في الفك

استندت شخصية المحاضر الذي أباح تعدد الزوجات إلى ما أقره القرآن الكريم، 

وإن خفتم أال تقسـطوا فـي اليتـامى    : (من إباحة تعدد الزوجات بشرط العدل

فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثالث ورباع، فـإن خفـتم أال تعـدلوا    

لثاني فيعكس ما ذهب إليه المعتزلـة والمصـلحون   أما الموقف ا. ) 2(..)فواحدة

االجتماعيون حديثاً من أن التعدد محظور بنص اآلية الكريمة، ألن العدل غيـر  

  .) 3(ممكن إطالقاً

 ) 4("حبيبتي يا حب التـوت "وقفت الشخصيات المثقفة في رواية أحمد داود 

األنثى عبئاً على من المرأة موقفاً سلبياً، ففضلت الذكور على اإلناث، واعتبرت 

وهذا الموقف يعكس ما شاع على ألسنة . ) 5(أهلها، ودعت إلى سجنها في البيت

الفقهاء والمشرعين من تشريعات تسلب المرأة إنسانيتها، وتحرمها من الحقـوق  

التي منحها إياها القرآن الكريم، كحق الحياة والتعليم والمساواة بالرجل من حيث 

  .) 6(الطالق والتمتع بالجسد في إطار العالقة الزوجية األصل اإلنساني، وتقييد

يفيد ما تقدم أن ثمة مصدرين استعارت منهما الشخصيات المثقفة أفكارهـا  

القرآن الكريم الذي نص على أن للمرأة حقوقاً يجب : حول قضايا المرأة، وهما

هـاء  أما المصدر الثاني فهو تشـريع الفق . أن تنالها، وواجبات يجب أن تؤديها

والمشرعين والمفسرين الذين القت المرأة على أيديهم تبخيساً لحقوقها وحصاراً 

  .منيعاً على حريتها

بطل رواية حنـا  " فياض"يبدو تأثير األساطير التوراتية واضحاً في موقف 

                                                          
  .18-17انظر ریاح كانون ص ) 1(
  .3/ سورة النساء) 2(
  .77انظر وضع المرأة بین الضبط االجتماعي والتطور مرجع سابق، ص ) 3(
  .حاد الكتاب العرب، دمشقات-، حبیبتي یا حب التوت1976أحمد، . داود) 4(
  .167انظر حبیبتي یا حب التوت ص ) 5(
بط ) 6( ین الض رأة ب ع الم ى وض ودة إل ى الع رأة ترج ریم للم رآن الك ا الق ي منحھ وق الت ى الحق الع عل لالط

  .80-71مرجع سابق ص " االجتماعي والتطور
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وهـو المناضـل   -فقد رفض فيـاض  . من المرأة" الثلج يأتي من النافذة"مينة 

ي رحلة نضاله، وشبه نفسه بالقديسين الذين أن يصطحب معه امرأة ف -الثوري

إنه يفهم الحرمان مفروضاً، أمـا أن  : "يرفضون المرأة، ويعيشون حالة حرمان

يكون اختياراً وطويالً، فهذا يحتاج إلى سمو رفيع، إلى رياضة روحية تجعـل  

المناضلين والقديسين في مرتبة واحدة، بل إن القديسين ال يجدون من العسر ما 

  .لمناضلون، وال يفتقدون حتى خصلة الشمس كما يفتقدها هؤالءيجد ا

. أن يتقبل هذا الحرمان بالصبر ال بالرضـى .. حسبه إذن أن يكون حوارياً

وحين يكون في وسعه أن يدفع الحرمان، . وباإلرادة المدفوعة باليقين، ال العفوية

وحتى الـداعرة  ولو بشكل متقطع، فلن يتوانى، وبانتظار ذلك ال بأس باألحالم، 

منها، على أال يكون فيها شطط، وال تحجب عنه طهر الوجه الذي أطل عليـه  

  .) 1("يوماً من النافذة

للمرأة، وتكشف عـن الثقافـة   " فياض"فتاة النافذة تختصر رؤية " دينيز"إن 

تجمع بين الطهـر والغوايـة، بـين    ) فتاة النافذة(التي استقى منها موقفه، فهي 

المادي من المرأة، وتمسك / وقد رفض فياض الجانب الواقعي. ديةالمثالية والما

الجسد هي مصدر الغوايـة  / بالجانب المثالي لما استقر في وعيه من أن المرأة

والفتنة، تغوي المناضل الثوري، وتحرفه عن جادة الصواب، كما أغوت حـواء  

  .) 2(آدم، وجعلته يأكل من الشجرة التي حرمها اللَّه

يد هنا أن نذكر األثر العميق الذي تركته التربية الدينية التي تلقاها ومن المف

حنا مينة في طفولته، في الشخصيات الروائية التي صدرت في أفكارهـا عـن   

األساطير التوراتية، وتعاليم السيد المسيح والرسل والقديسين، وال سيما الرسول 

وحاول " الناموس"ه تجرأ على الذي أعجب به حنا مينة إعجاباً شديداً، ألن" بولس"

" جوزيـف "أن يجدد المسيحية وهذا ما أشار إليه حنا مينة من خالل شخصـية  

  .) 3(وبتعاليمه" بولس"الذي أعجب بالرسول 

                                                          
  .200وانظر أیضاً ص . 286الثلج یأتي من النافذة، ص ) 1(
رأة، إن األ) 2( ثر العمیق الذي تركتھ قصة آدم وحواء وخروجھما من الجنة واضح في موقف فیاض من الم

ة-فالمرأة  اطیر التوراتی ّدمتھا األس ا ق ر -كم ت أم ا عص ى، ألنھ ة األول احبة الخطیئ ي ص وه"ھ " یھ
ا-إبلیس، وأكلت من / حین لبت نداء األفعى واء أكلھ ى آدم وح ّرم هللا عل ي ح جرة الت ر . الش فر انظ س

الة  اً رس ر أیض ث، وانظ حاح الثال وین، اإلص ولس"التك ث " ب اني، حی حاح الث اوس اإلص ى تیمرت إل
  ".وآدم لم یغو لكن المرأة أغویت فحصلت في التعدي: "یقول

ة171ص " الثلج یأتي من النافذة"انظر روایة ) 3( ا مین اب حن ة " ، وقارن بكت ة الروائی ي التجرب واجس ف ھ
راد " الرؤیة األیدیولوجیة والموروث الدیني"وانظر أیضاً . 37، ص 1982دار اآلداب، بیروت " لم

  .98كاسوحة مرجع سابق ص 
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استعار حنا مينة ما جاء في العهد الجديد من محاولة إبليس إغراء السـيد  

لتـي نـذر نفسـه    المسيح بالذهب والمال، ولقاء أن يتخلّى األخير عن رسالته ا

لقد حاول الشبح أن يثني . لحملها، وأسقطها على فياض، وزجه في موقف مشابه

عن عزيمته، ودعاه إلى التخلي عن مبادئه الثورية، ولكن فياض رفض " فياض"

علـى   -كما انتصر يسوع-إبليس، وانتصر / كل اإلغراءات التي قدمها الشبح

  .) 1(الجانب الشرير من نفسه

وأقواله، وتحدد فـي ضـوئه   "د الجديد أثراً في مواقف فياض لقد ترك العه

كثير من أفكاره التي استمدها من سيرة حياة السيد المسيح الذي حاول فياض أن 

مثله يحمل صليبه بشـجاعة ورجولـة، ويـذكر    ) فياض(يتمثل شخصيته، فهو 

رفاقه في العشاء الرباني وغسل أقدام التالميذ، ويود لو غسل هو أقدام التالميذ و

  .) 2(النضال كما فعل المسيح

ويتخيل فياض نفسه قديساً يمنح البركة للمؤمنين والفقراء كما كان الرسـل  

  كل هذه الدنيا ولـيس لـي مكـان    : "يفعلون، ويتعذب ويعاني كما كانوا يعانون

  ؟.أسند رأسي إليه

ماذا جنيت إذن، ولماذا أنا معاقب؟ وتمثل وهو في غربتـه وبؤسـه كـل    

  .) 3("ء الدنيا وبائسيها، وود لو يمسح على رؤوسهم جميعاًغربا

عـن  " الربيع والخريـف "بطل رواية حنا مينة " كرم المجاهدي"ال يختلف 

، فهو مثله يحب أن يتشبه بالسيد المسيح، ويحمـل فـي وعيـه ثقافـة     "فياض"

توراتية، كشف عنها عندما أسقط محاولة إبراهيم ذبح ابنه إسماعيل على عالقته 

حبة المسكن فـي  .. والطبيب بالباب) بيروشكا(مريضة هي : "ببيرشكا المجرية

  .جيبه، في كفه وكأس الماء جاهزة

إنهـا تحـت   ! والشفتان والقلب والعصب المفتت كل ذلك يتطلب الرحمـة 

المحب ينسى، يسامح يصفح وهي .. وقد نسيت... رحمته، ومقابل مجيئه تنسى

يا إبراهيم توقف .. قادر أن يجعلها قرباناً للذبح محبة، عاشقة، واإلله الذي تتعبده

هيا ولـم تقـل ال لـم تكـن     : قال لها.. إليك بالكبش إنه الفدية.. عن ذبح ولدك

                                                          
ة ) 1( ارن بروای ع، وق حاح الراب ل متّى، اإلص ر إنجی ذة"انظ ن الناف أتي م ثلج ی ر . 194-193ص " ال وانظ

  .85ص " الرؤیة األیدیولوجیة والموروث الدیني في أدب حنا مینة مرجع سابق"أیضاً 
  .240ص " الثلج یأتي من النافذة"انظر ) 2(
امن210ص . الثلج یأتي من النافذة) 3( ماء : "وقارن بإنجیل متّى اإلصحاح الث ور الس رة ولطی ب أوج للثعال

  ".أوكار، وأما ابن اإلنسان فلیس لھ أین یسند رأسھ
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أمسـكها مـن يـدها    .. وأخذها.. خذني.. منومة هي مسلوبة اإلرادة.. تستطيع

تصرف يا إبـراهيم  . الراهبة غادرت الدير. خرجا من الدير. وخرجا من الباب

  .) 1("دك كما تشاءبول

، ) 2(لقد حاول حنا مينة أن يوظف الفكر الديني توظيفاً ثورياً في رواياتـه 

فأجرى على ألسنة بعض الشخصيات المثقفة أفكاراً تدل على رغبتها بتجاوز ما 

الشيء المهم أن يكـف  : "هو سلبي في الفكر الديني، واستبدال الفكر الثوري به

، ولكـن التحليـل   ) 3("هم عن إدارة خدهم األيمنالناس في سعيهم لتجسيد صبوات

العميق يكشف أن حنا مينة لم يستطع أن يتجاوز كل الجوانب السلبية في الفكـر  

الديني، التي تركت تأثيراً كبيراً في شخصيات رواياتـه، وأدت إلـى ظهـور    

التناقض في سلوك الشخصيات ومواقفها، لقد بدا فياض على سبيل المثال قويـاً  

لقـد  . تارة، وضعيفاً تارة أخرى، ألنه كان ممزقاً بين الثوري والمسـيح  عنيداً

يا دنيا ! يا دنيا: "تعذب المسيح وتألم، لذا يجب على فياض أن يتألم ويشكو ويئن

  .) 4("لماذا ضقت في وجهي

بما انطوى عليه من شعور اإلنسان بال جدوى الحيـاة  " الجامعة"كان لسفر 

بطل رواية هاني " أسيان"لمثقفة الالمنتمية كشخصية أثره الكبير في الشخصيات ا

 -وهو في حالة شعور باالغتراب-، الذي تمثل "شرخ في تاريخ طويل"الراهب 

الجامعة بن داود ملك أورشليم الذي قال معبراً عن الالجدوى من حياة اإلنسـان  

مـا  . الكل باطـل . باطل األباطيل. قال الجامعة. باطل األباطيل: "على األرض

  .) 5("فائدة اإلنسان من كل تعبه الذي يتعبه تحت الشمس

فيكشف موقفـه مـن   " الزمن الموحش"أما الراوي في رواية حيدر حيدر 

التوراتية التي أسقطها على الواقع " بمراثي إرميا"التراث والجيل القديم عن تأثره 

ئـاب  جديدة، أصيبت بـالحزن واالكت " إرميا"العربي الذي تحول بعد النكسة إلى 

وقـد عبـرت شخصـية الـراوي     . وجلّلها العار، وتخلّى عنها اآلباء واألجداد

والشخصيات المثقفة األخرى في الرواية عن موقفها الرافض للتـراث عمومـاً   

إنما : "ولجيل اآلباء خصوصاً، وظهرت على أنها شخصيات يتيمة تعيش بال أب

                                                          
  .ین، وقارن بسفر التكوین، اإلصحاح الثاني والعشر191الربیع والخریف ص ) 1(
  .174مرجع سابق ص ".ھواجس في التجربة الروائیة"انظر ) 2(
  .264الثلج یأتي من النافذة ص ) 3(
  .، وقارن بإنجیل متّى اإلصحاح السابع والعشرین95الثلج یأتي من النافذة ص ) 4(
  .275و ص 218انظر سفر الجامعة اإلصحاح األول، وشرخ في تاریخ طویل ص ) 5(
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  .) 1("نحن أطفال يا عزيزتي متى نبحث عن أب

خصيات المثقفة إلى أحداث التوراة، وال سيما األحداث التـي  ورجعت الش

وقعت بين الكنعانيين واليهود، لتبرهن علـى أن اليهـود اليـوم، بغـدرهم وال     

إنسانيتهم إنما هم امتداد ليهود األمس الذين عرفوا بالغدر والحقد وحـب سـفك   

ـ "بطل رواية حليم بركات " فرمزي الصفدي. "دماء األبرياء ائر إلـى  عودة الط

يربط عشية نشوب حرب حزيران بين الماضي والحاضر، ويخلص إلى " البحر

أن التاريخ يعيد نفسه، وأن ما حدث في الماضي البعيد من غدر اليهود وبـراءة  

الكنعانيين العرب يحدث اآلن من جديد، وذلك بعـد أن قـرأت لـه صـديقته     

نـا وهـي ابنـة يعقـوب     ما جاء في سفر التكوين من أن دي" باميال"األمريكية 

اإلسرائيلي خرجت إلى الحقول فشاهدها شكيم بن حمور الحموي أمير الـبالد،  

... فأعجب بها وأخذها وضاجعها، ثم كلّم أباها طالباً منه أن يأخذ له دينا زوجة

ووافق أبو دينا على طلب حمور الحموي شريطة أن يختن األخيـر فـي ليلـة    

ي ليلة ظلماء، والشباب يتألمون مـن آثـار   وف. الزفاف كل الصبيان في مملكته

  .) 2(الختن، جاء يعقوب بجيوشه وذبح الشباب وسبى البنات واحتل البالد

تحتاج الطبقة المستغلّة إلى المثقفين لينتجوا لها إيديولوجيا تبـرر سـلوكها   

بلد "في رواية هاني الراهب " المعلم سلطان"وقد مثّل . واستغاللها للطبقة الفقيرة

، ودافـع عنهـا وبـرر    "أم اللولو"هؤالء المثقفين، فتحالف مع " د هو العالمواح

سلوكها واستغاللها للرعاع والفقراء مستنداً في ذلك إلى آيات القرآن الكريم بعد 

بحسب -لقد خلق اللَّه . أن منحها التفسير الذي يخدم مصالحه ومصالح أم اللولو

الطبقة الغنية التي أعطاهـا  : ينالناس درجات، وجعلهم في طبقت -رأي سلطان

اللَّه أعلى المراتب، والطبقة الفقيرة التي حرمها اللَّه من نعمة العقل وعوضـها  

  .) 3(عن العقل بالقوة البدنية التي يجب أن تسخرها لخدمة الطبقة الغنية

يتكئ في فكرته السابقة إلى اآلية الكريمة التـي  " سلطان"ومن الواضح أن 

أهم يقسمون رحمة ربك نحن قسمنا بينهم معيشتهم : (لزخرفوردت في سورة ا

في الحياة الدنيا ورفعنا بعضهم فوق بعض درجات ليتخذ بعضهم بعضاً سخرياً، 

فسر اآلية الكريمة السـابقة  " سلطان"ولكن . ) 4()ورحمة ربك خير مما يجمعون

                                                          
ودین : "وقارن بمراثي إرمیا اإلصحاح الخامس. 218ص الزمن الموحش) 1( وا بموج أوا ولیس ا أخط آباؤن

  ".ونحن نحمل آثامھم
  .95-93انظر عودة الطائر إلى البحر ص ) 2(
  .244، 144، 142انظر بلد واحد ھو العالم ص ) 3(
  .32اآلیة رقم ) 4(



ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 
155  

على  -اإلسالم تفسيراً يخدم مصالحه ويبرر ألم اللولو ظلمها للفقراء، وتناسى أن

الرغم من أنه أكد أن البشر متفاوتون من حيث الملكية الفردية والعقل والـذكاء  

منع استغالل اإلنسان ألخيه اإلنسان، وذهـب إلـى أن    -والقدرات واإلمكانات 

  .الناس متساوون، وأنه ال فضل إلنسان على آخر إال بالتقوى والعمل الصالح

  : الحكایات الشعبیة-ب
الشعبية هي الحكايات التي ينتجها الـذهن البشـري الجمـاعي،    الحكايات 

ويحملها دالالت نفسية وفكرية تخص روح الشعب، وتعبر عن مجموع التجارب 

وقد عمد بعض الروائيين السوريين إلى اإلفادة من هـذه  . في حياة أمة من األمم

غمار الحكايات الشعبية، فأجروها على ألسنة الشخصيات المثقفة، وهي تخوض 

  .األحداث

شاع في الرواية السورية التي وقفت عند نكسة حزيـران الحـديث عـن    

سوف يخـرج مـن عـين     -كما تذكر الحكاية الشعبية-المهدي المنتظر الذي 

الشمس، ويهبط في مآذن الجامع األموي، ثم يتوحد المسـلمون تحـت رايتـه،    

ـ    ور واألشـجار  ويتوجهون لقتال اليهود الذين تتألب علـيهم الحيوانـات والطي

والنباتات والحجارة، وال يقف إلى جانبهم سوى شجرة الـدفلى التـي تحمـيهم    

  .) 1(بأغصانها

وبما أن لهذه الحكاية أصوالً في التراث اإلسالمي فقد شاعت على ألسـنة  

الشخصيات المثقفة التراثية التي لم تكتف بالخبر كما ورد فـي األصـل، بـل    

الشـيخ  "يقول . لى األسطورة منه إلى الحقيقةأضافت إليه إضافات جعلته أقرب إ

سيظهر . نهاية العالم قد آذنت": "الشيخ ومغارة الدم"في رواية نذير عظمة " علي

عدل لألرض الجائرة ونـور للـذين أظلمـت    . إنه جواب األسئلة كلها. المهدي

  .ستبطل الدوافع واألسباب ويتغير كل شيء. قلوبهم

ستقذف . تبطل الفانية واآلخرة خير من األولى .إرادة المهدي من إرادة اللَّه

السيوف الخشـبية تحـد   . المدافع اللبن بدالً من النار والبارود، وتتعطل األسلحة

  .الحد بين الكفر واإليمان

                                                          
رة . تراث اإلسالميیجدر بنا ھنا أن نشیر إلى أن لھذه الحكایة أصالً في ال) 1( و ھری د روى أب أن ) رض(فق

ول  ال) ص(الرس ئ : "ق ى یختب لمون حت تلھم المس ود، فیق لمون الیھ ل المس ى یقات اعة حت وم الس ال تق
جر ر أو الش ول الحج جر، فیق ر والش ي : الیھودي من وراء الحج ودي خلف ذا یھ د هللا ھ ا عب لم ی ا مس ی

  .رواه البخاري ومسلم في صحیحیھما"فتعال فاقتلھ إال الفرقد فإنھ من شجر الیھود
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  .) 1("السيوف الخشبية تضيء الظلمة والموت في سبيل اللَّه جسر إلى الجنة

ود إلـى أسـطورة بعـد أن    ومقاتلته اليه" المهدي المنتظر"إن تحول خبر 

أضاف عليها الخيال البشري ما أضافه، أدى إلى أن تكون الشخصيات المثقفـة  

التي تمسكت بهذا الخبر، شخصيات تراثية اتصفت بالتستر بالتراث، وتضـليل  

الناس لتحقق المكاسب الشخصية، واستخدمت هـذه الحكايـة كتعـويض عـن     

قفت شخصية المثقـف الثـوري   شعورها بالعجز عن مواجهة األعداء، بينما و

  .) 2(ضدها وشكت في صحتها

أما حيدر حيدر فقد صور اإلنسان العربي على أنه حائر وتائه وضائع، لذا 

الذي غامر فـي الحيـاة وتعـرض    " عالء الدين"شبهه ببطل الحكايات الشعبية 

  .للمخاطر واألهوال

حالً وال راني غضب وغريب في ليل جهنم وأنت هنا، ال را: "يقول الراوي

مقيماً، قائم بين السيف والنطع بعد أن لمع البرق أخيراً، شاطراً قوس قزح إلـى  

درب السد السائر فيـه لـن   : ألوانه األساسية، تقف على مفترق الدروب الثالثة

  .) 3("وعليك أن تختار يا عالء الدين. يرد، ودرب الحريق، ودرب الغريق

عما ينطوي " الطائر إلى البحرعودة "وأما حليم بركات فكشف في روايته 

غربية، وشرقية : من ازدواجية ثقافية" رمزي الصفدي"عليه وعي بطل الرواية 

من خرافات وأسـاطير كقصـص   " ألف ليلة وليلة"تستند إلى ما يزخر به كتاب 

  .) 4(الجن واألبالسة والعنقاء والرخ، والفانوس السحري وخاتم لبيك

ثورياً، يسعى " الثلج يأتي من النافذة"ايته وأراد حنا مينة أن يكون بطل رو

إلى تخليص العالم من الظلم االجتماعي، لذا يجب عليه أن يتحمـل المصـاعب   

ويجتاز العوائق حتى يحقق ما يصبو إليه، وال يجوز له أن يشك لحظة واحـدة  

بهدفه السامي وإال كان مصيره السقوط واإلخفاق كمصـير أبطـال الحكايـات    

يذهبون لفك الرصد وإبطال السحر وإنقاذ األسيرة، فإذا التفتوا إلى الشعبية الذين 

  .الوراء احترقوا وتحطم الحلم واألمل

تتحدث إحدى الحكايات الشعبية عن الصـراع بـين اإلنسـان والضـبع،     

. وتوضح عجز اإلنسان عن المواجهة واستسالمه للموت ألن الضبع رشه ببوله

                                                          
  .51-50الشیخ والمغارة والدم ص ) 1(
  .99-98ص " األیام التالیة"انظر روایة نصر شمالي ) 2(
  .242الزمن الموحش ص ) 3(
  .114ص " عودة الطائر إلى البحر"انظر ) 4(
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لى اإلنسان الفلسطيني الذي تـاه وضـل   وقد أسقط حليم بركات هذه الحكاية ع

: الطريق إلى استرجاع األرض، وفقد القدرة على المواجهة والثقة بنفسه وقـواه 

  .ال ينام، ال يمكنه أن ينام. يمضي إلى فراشه"

يغضـب  . يفكر في أن فلسطين عروس خطفها الضبع إلى مغارة معزولة

يتسلق شجرة : يهرب. يصيبال . يطلق النار. يحمل بندقيته.  الفلسطيني العربي

يبول الضبع على ذيله . الشجرة ال تحميه. أسماها شجرة الثورة بالرغم من قدمها

  .) 1("فينضبع الفلسطيني. ويرشه

، على لسـان شخصـية   "الشيخ ومغارة الدم"وقدم نذير عظمة في روايته 

خيـه  حكاية شعبية محملة بالدالالت، تستند إلى قصة قتل قابيـل أل " الشيخ علي"

التي وردت في القرآن الكريم واألساطير التوراتية، وتعيد إنتاجها مـن  " هابيل"

جديد بما يتناسب والخيال الشعبي الذي نسج حول القصة األصـلية الحكايـات   

  ": الشيخ علي"يقول . واألساطير

منذ مئة عام كان يعيش في جبلنا المقدس هذا راع من أهل اللَّـه، ولهـذا   "

ورعاة الجبـل  . المغارة السوداء: كان لها يوم ذاك اسم واحد .الراعي أخ شرير

  .يحترمون راعي المغارة ويجلّونه

وحده يستطيع أن يأوي إليها، ووحده ينام على أعتابها، يأنس إليها بأغنامه 

يتبركون به حتى يبارك اللَّه أعشابهم القليلة التي تنبت في تراب الجبل، ويبارك 

واللَّه يبـارك فـي   . صغيرة في صخوره بعد كل مطرالماء الذي يتجمع بركاً 

ما من حجر أو تراب يملكـه  ... وأخو الراعي ينام في كهوف... خراف الشيخ

أحس في الطرف . لم يدخل إليها. وحده اخترق قدسية المغارة. فيربطه باألرض

تخيل المغارة وديانـاً  . تخيل المغارة. لعله الماء. اآلخر منها ما يجتذب األغنام

الحياة عنده وحدها المقدسة يريد أن . ما عنده قداسة لشيء. صار ملعوناً. ضراًخ

كل رعاة الجبـل  ... إنه ملعون. وما يحيط بكل شيء إال اللَّه. يعرف كل شيء

أنا تـاريخ هـذه    -الجبل مملكتي : صار يقول! وسكانه يصيحون به يا ملعون

علـى هـذا    -األزقة األطفال يركضون خلفي في -وأميرها المجنون -المدينة

إننـي سـيد الـروح اآلتيـة وملـك       -الجبل سأرفع ساريتي وأبحر في الريح

يلمـس  . في إحدى األمسيات الحظ على طرف المغارة حمالً يثغـو . الملبوسين

وحين اقترب منه رأى دموعاً من الماء تنز من صخرة كبيـرة  . الصخر ويثغو

                                                          
  .70عودة الطائر إلى البحر ص) 1(
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ذنه على الصـخر فسـمع   وضع أ. كأنما هناك عيون تبكي في وسطها المشقوق

. ينكشف أمامه نهر حقيقـي . ألقى كل ثقله على الصخرة، وإذا بها تنفتح. هديراً

حاول أن يصرخ، ولكن الماء كان يعقد لسانه، وفوجئ بأخيه الراعي يلهث فـي  

  .عطاء اللَّه: رقبته من خلفه ويقول

اؤنـا  ال إنـه م : فتلبد وجهه الملعون وقال. سيكفي الماء رعاة الجبل كلهم

وهم الراعي أن يـنفخ  . طلع على وجهي فهو ملكي. بل إنه مائي وحدي. وحدنا

فبادره الملعون وانتزع منه البوق وحطمه . البوق عالمة الماء للرعيان اآلخرين

فاستولى الغضب على الملعـون،  . أخذ الراعي يصرخ الماء الماء. تحت قدميه

وانتبه الملعون . هزت عليهوأصابته ضربة على أم الرأس فأج.. وشجه بصخرة

صار . إلى أن يديه مخضبتان بدم أخيه فهجم على النهر وغطس كفيه في الماء

. رجال من النار يتوجهـون نحـو المغـارة   . النهر نهراً من الدم واشتعل الجبل

يخلع . إنها نهاية الملعون. األنبياء بعثوا واألولياء قاموا من قبورهم ليقتصوا منه

خ الجبل ويلقي به في الماء والدم، ويبحر إلى الطرف اآلخر من باباً لصومعة شي

  .) 1("المغارة، إلى بالد العجم

، وال سيما حكاية شهرزاد وشهريار نصيب في "ألف ليلة وليلة"ولحكايات 

ويالحظ الباحث ورود هذه الحكاية الشعبية على ألسنة . ثقافة الشخصيات المثقفة

على أن هـذه الحكايـات كانـت المصـدر      شخصيات مثقفة أوروبية، مما يدل

األساسي لمفهوم الشرق عند األوربيين، وذلك بعد أن ترجمت إلى عـدة لغـات   

الربيـع  "في رواية حنـا مينـة    -على سبيل المثال -" بيروشكا"إن . ) 2(أجنبية

  .ال تعرف من الشرق سوى حكايات ألف ليلة وليلة" والخريف

  

  
  

                                                          
  .54-50الشیخ ومغارة الدم ص ) 1(
ي ) 2( ة اإلدلب اب إلف ي كت ة ف ات األجنبی ى اللغ ا "انظر تفاصیل ترجمة كتاب ألف لیلة ولیلة إل ي أدبن رة ف نظ

  .23-21، ص 1992دار الشادي، دمشق، -2ط" الشعبي
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:الفصل السادس
  المثقفلشخصیةالفنيالتجسیداتأدو

  

  

  نظریة الشخصیة -آ 
  طرائق تقدیم الشخصیات المثقفة في الروایة العربیة السوریة -ب 
  الخصائص الفنیة للحوار بین الشخصیات المثقفة-ج 
  الخصائص الفنیة للعالقة بین المثقف والمكان-د 

  الخصائص الفنیة للعالقة بین الراوي والمثقف-ھـ 
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  :نظریة الشخصیة-آ
تحتل الشخصية موقعاً هاماً في بنية الشكل الروائي، فهي أحد المكونـات  

وتتأتى للشخصية أهميتها كعنصر . ) 1(األساسية للرواية إلى جانب السرد والبيئة

أساسي في الرواية، من اهتمام الرواية بتصوير المجتمع اإلنساني الذي يشـكل  

والقوة الواعية التي يدور في فلكها كل شيء فـي   فيه الشخص العمود الفقري،

وقد جعل هذا المركز الهام الذي تبوأته الشخصية في الرواية أحد النقاد . الوجود

قصة لقاء الشخصيات بعضـها مـع بعضـها، وإخبـار     "يعرف الرواية بأنها 

  .) 2("بالعالقات التي تنشأ بينها

ى للنص الروائي، فتحـدده  أما موقع الشخصية بالنسبة إلى المكونات األخر

طبيعة الرواية القائمة على االنسجام بين عناصرها، بحيث تشكل هذه العناصـر  

وحدة ال تتجزأ؛ وحدة ال تتألف من مجموع هذه العناصر، بـل مـن تشـابكها،    

ودخول بعضها مع بعضها اآلخر في عالقات وروابط تحكم النص وتحدد أبعاده 

  .) 3(وهويته

دون شخصية تقود األحداث، وتنظم األفعـال، وتعطـي   ال رواية من "إذن 

ثم إن الشخصية الروائية فوق ذلـك تعتبـر العنصـر    ... القصة بعدها الحكائي

الوحيد الذي تتقاطع عنده كافة العناصر الشكلية األخرى، بما فيها اإلحـداثيات  

  .) 4("الزمنية والمكانية الضرورية لنمو الخطاب الروائي واطراده

ية في الرواية بالدراسة، فقدمت حولها أبحاث كثيرة عكست حظيت الشخص

تطور مفهوم الشخصية الذي رافق تطور نظرة النقد إلى الرواية، وتغير وفقـاً  

                                                          
بحي: ، تر3نظریة األدب ط-1985انظر ویلك ووارین، ) 1( دین ص ي ال روت، -محی ة، بی ة العربی المؤسس

  .ي الكتاب یسمیان السرد بالعقدة والبیئة باإلطاروالجدیر ذكره أن مؤلف. 226ص 
  .269المركز الثقافي العربي، بیروت، ص -بنیة الشكل الروائي-1990حسن، . بحراوي) 2(
اختین-یتألف النص الروائي من وحدات أسلوبیة غیر متجانسة، ولكن ھذه الوحدات ) 3( أتلف -كما  یقول ب ت

ذه فیما بینھا حین تدخل الروایة في ن ظام فني محكم، وتخضع لوحدة أسلوبیة علیا ھي وحدة الكل، وھ
ا ة لھ دات التابع ن الوح أي م ا ب ن مطابقتھ دة ال یمك ر . الوح ة"انظ ي الروای ة ف ر" الكلم اختین، ت : لب

  .120، ص 1985، 281یوسف حالق، مجلة المعرفة، العدد 
  .20بنیة الشكل الروائي، مرجع سابق ص ) 4(
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  .لتغير نظرة النقاد إلى الرواية، وطريقة فهمهم لهذا الجنس األدبي

إن النقد اليوناني الذي عني باألحداث في العمل األدبي لم ير في الشخصية 

وقد أدت هذه النظرة إلى تحكم طبيعة األحـداث فـي رسـم    . الّ تابعاً للحدثإ

فالمأساة لم تحاك عمالً من . الشخصية، وإعطائها أبعادها الضرورية والمحتملة

أجل تصوير الشخصية، بل تضمنت من خالل محاكاتهـا لألحـداث محاكـاة    

  .) 1(ائقللشخصية ولصفاتها األخالقية وما تعبر عنه هذه الشخصية من حق

ولم تتخلص الشخصية من عبوديتها للحدث إال في القرن التاسع عشر الذي 

شهد استقالل الشخصية عن الحدث، وظهورها ألول مرة كعنصر مستقل عـن  

الحدث الذي أصبح نفسه مبنياً إلمدادنا بمزيد من المعرفة بالشخصيات أو لتقديم 

  .) 2(شخصيات جديدة

ائيي القرن التاسع عشر بالشخصية إلـى  يرجع هذا االهتمام من جانب رو

فكانت الشخصية الروائيـة  . صعود قيمة الفرد في المجتمع ورغبته في السيادة

لدى هؤالء الروائيين دالة على طبقة اجتماعية معينة، كما أصبحت كل عناصر 

  .) 3(السرد تعمل على إضاءة الشخصية وإعطائها الحد األقصى من البروز

هداً على ما أصاب الشخصية الروائية من تطور وتغير شا" لوكاش"لقد كان 

فأكد في دراسته للبطل اإلشكالي استقاللية الشخصية عن الحدث، وركز االهتمام 

على االنتماء الطبقي للشخصية، وحدد البطل اإلشكالي بأنه الشخص الذي يقـوم  

  .) 4(ببحث منحط أو شيطاني عن قيم أصيلة في عالم منحط

ين في مجال دراسة الشخصية فقد تحقق علـى يـدي الناقـد    أما الفتح المب

الذي خطا خطوة واسعة على طريق فهم الشخصـية  " ميخائيل باختين"الروسي 

فالهام عند هذا الناقد ليس ما تمثله . الروائية، وتحديد عالقتها بالعالم المحيط بها

تمثلـه   الشخصية في العالم، بل ما يمثله العالم بالنسبة إلـى الشخصـية، ومـا   

الشخصية بالنسبة إلى نفسها، لذا لم يحفل باختين بالوجود المعطـى للشخصـية   

صراحة، وال بصورتها المعدة بصرامة، وإنما عني بوعي البطل وإدراكه لذاته، 

                                                          
  .51-5دار صادر، بیروت ص -محمد یوسف نجم: مناھج النقد األدبي، تر-1976یفید، د. انظر دیتشز) 1(
  .208انظر بنیة الشكل الروائي مرجع سابق ص ) 2(
ھ) 3( ر غربی ر-ت . آالن روب، د. انظ دة، ت ة جدی و روای طفى: نح راھیم مص طفى إب ارف، -مص دار المع

  .36مصر، ص 
دمان) 4( ر غول یان، . انظ رمق-1993لوس ة، ت یولوجیة الروای ي سوس ي: دمات ف دین عرودك در ال دار -ب

  .15الحوار ص 



162 
  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .) 1(وبعبارة ثانية عني بكلمته األخيرة حول العالم وحول نفسه

شكل غير مكتمل من الطبيعي أن تنسحب طبيعة الرواية، وما تتميز به من 

وتطور مستمر على الشخصية الروائية التي تبدت لباختين ناقصة وغير مكتملة، 

  .) 2(وغير متطابقة مع نفسها، ومتجاوزة لنفسها باستمرار

ولدى العودة إلى مدارس النقد الحديث تبين لنا وجود ثالث مدارس نقديـة  

. لف عن األخـرى نظرت كل واحدة منها إلى الشخصية الروائية من منظار يخت

دأبـوا علـى   " فالمحللون النفسيون لألدب، وال سيما أصحاب النظرة االختبارية

مـن  ) الشخصـية (االستعانة بتصريحات الكتاب وآرائهم إلضاءة هذا المفهـوم  

الوجهة النفسية، مما أسقطهم في النموذج السيكولوجي العقيم، وأبعـدهم أكثـر   

أن مفهوم الشخصية ال يمكن أن يكون ومع . فأكثر عن الفهم الوظيفي للشخصية

مستقالً عن المفهوم العام للشخص والذات والفرد، فإن المبالغة في تحليل نفسية 

الشخصية التخيلية، كما لو كانت كائناً حياً، تؤدي إلى إعطـاء انطبـاع غيـر    

  .) 3("متماسك

وعلى الرغم من أنه يجب أن تكون األحداث التي تقـوم بهـا الشخصـية    

ة منسجمة مع طبيعتها النفسية والمزاجية، فإن اختزال الشخصـية إلـى   الروائي

محتواها السيكولوجي أمر ال مسوغ له، ألن أهمية الشخصية الروائية ال تتـأتى  

  ) 4(لها من تعقيدها أو كثافتها السيكولولجية

ونتجت المغالطة الثانية عن الفهم الحرفي للواقعية، فقد نظر بعـض نقـاد   

لشخصية على أنها المعادل الفني للشخصية المبدعة، ودعـوا إلـى   الرواية إلى ا

المطابقة التامة بين المؤلف والشخصية التخيلية، وال سيما في روايات ضـمير  

  .المتكلم

شخوصه، شاء أو أبى، علـم ذلـك أو   "وعلى الرغم من أن الروائي يبني 

مـا هـم إال    جهله، انطالقاً من عناصر مأخوذة من حياته الخاصة، وأن أبطاله

                                                          
  .210انظر بنیة الشكل الروائي، مرجع سابق ص ) 1(
البرین) 2( ر ھ ون، . انظ ر-1981ج ة، ت ة الروای ق ص : نظری ة، دمش بحي، وزراة الثقاف دین ص ي ال محی

140.  
  .211-210بنیة الشكل الروائي مرجع سابق ص ) 3(
ى 211نفسھ ص ) 4( ودة إل ى الع ة ترج ار األدبی د "، ولمزید من االطالع على حدود التأویل النفسي لآلث النق

ق -فھد عكام : جان لوي كابانس، تر" األدبي والعلوم اإلنسانیة ا 48، ص 1982دار الفكر، دمش وم
نف" نظریة األدب"بعدھا، وكذلك  م ال ن عل تقاللیة األدب ع و : "سحیث یؤكد ویلك ووارین اس ى ل حت

افترضنا أن الكاتب نجح في جعل أشخاصھ یتصرفون بحسب الحقیقة السیكولوجیة فلنا أن نتساءل ما 
  .95ص " إن أكثر روائع الفن العظیم تنتھك مقاییس علم النفس. إذا كان لمثل ھذه الحقیقة قیمة فنیة
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، فـإن الشخصـيات   ) 1("أقنعة يروي من ورائها قصته، ويحلم من خاللها بنفسه

التخيلية تبقى مجرد كلمات، وكائنات من ورق، عليها أن تحمل براهينها المقنعة 

  .) 2(في نفسها، وأن تعيش حتى ولو كانت قد وجدت حقيقة

نصارها تجـاه  أما البنيوية فقد بنت مفهومها عن الشخصية على ردة فعل أ

فـردوا علـى   . أخطاء غالة مدرسة التحليل النفسي لألدب، والمدرسة الواقعية

األولى بأن اختزلوا الشخصية إلى أصناف بسيطة تقوم على وحدة األفعال التي 

، واقترحـوا فـي   ) 3(تستند إليها في السرد، وليس على جوهرها السـيكولوجي 

النقد األدبي األسـباب والنتـائج    أن يتجاهل"معرض ردهم على المدرسة الثانية 

االجتماعية، بدعوى أن الشكلية والماركسية ال تتناسبان، ألن األولـى تشـرح   

  .) 4(الوجود من الداخل، والثانية من الخارج

وهكذا ركز النقد البنيوي االهتمام على العالقات الداخلية السـائدة ضـمن   

بما هو خارج عـن عالمهـا   العالم الداخلي للرواية، وألغى أي اتصال للرواية 

إن الفن ال يعيش إال فـي شـكله، وصـفات    : "يقول أحد نقاد البنيوية. الداخلي

  .) 5("الرشاقة فيه يجب أن تصدر عن بنيته وعن عضويته وليس عن موضوعه

فللشخصية لـدى  . لقد طبع مفهوم الشكالنيين عن األدب الشخصية بطابعه

) الشخصـية (إلى دال ومدلول، وهـي  هؤالء النقاد مظهر لساني تتفكك بموجبه 

تشبه العالمة اللغوية، حيث ينظر إليها كمورفيم فارغ سيمتلئ تدريجياً بالداللـة  

كلما تقدمنا في قراءة النص، لذا ال تكتمل صورة الشخصية إال عنـدما يكـون   

  .) 6("النص الحكائي قد بلغ نهايته

جل إرسـاء نظريـة   وعلى الرغم من الجهود التي بذلها نقاد البنيوية من أ

نقدية لإلبدع األدبي، فقد وجهت إلى منهجهم جملة انتقـادات، أهمهـا اقتصـار    

ولعل أهم ناقـد انتقـد المـنهج    . المنهج البنيوي على الشكل وإغفاله المضمون

الذي سعى إلى سد النقص في المـذهب  " باختين"البنيوي في دراسة الرواية هو 

فية لهذا المذهب، وأعاد للشكل معناه الحقيقي، البنيوي، فأرسى أسساً نظرية وفلس

                                                          
دار عوینات، بیروت ص -نیوسفرید أنطو: ، تر2بحوث في الروایة الجدیدة ط-1982میشیل، . بوتور) 1(

64.  
  .6انظر المرجع السابق ص ) 2(
  .212انظر بنیة الشكل الروائي مرجع سابق ص ) 3(
  .517مقاالت جدیدة مرجع سابق ص . انظر نظریة الروایة) 4(
  .513المرجع نفسھ ص ) 5(
  .51ت ص بنیة النص السردي، المركز الثقافي العربي، بیرو-1991حمید، . لحمداني) 6(
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  .) 1(وهو تفاعله مع الوحدات األسلوبية، ومختلف عناصر األثر األدبي

لقد ربط باختين النص اإلبداعي بالحياة والمجتمع، وأعاد للكملة ما سـلبها  

لكل كلمة، بل لكل حرف في العمل األدبـي امتـدادات   "إياه البنيويون، وأكد أن 

د النص، ولهذا ال يجوز اقتصار التحليل األدبي على النص المعطى خارج حدو

،  وحذر باختين أيضاً من مغبة المطابقة بين الكاتـب وشخصـياته،   ) 2("فحسب

واعتبر شخصية الكاتب إحدى الشخصيات في نظام الرواية، الذي يقـوم علـى   

ال  إن الكاتـب الحقيقـي  : "تعدد األصوات وتعايش مجموعة من األيديولوجيات

يمكن له أن يتحول إلى شخصية فنية، ألنه خالق لكل شخصية أدبية، ولكل مـا  

يمكـن أن  ) شخصية الكاتب(هو فني في عمله األدبي، ولهذا فإن ما يسمى بـ 

  .) 3("يكون واحدة من شخصيات متعددة في العمل األدبي

  طرائق تقدیم الشخصیات المثقفة -ب
  :في الروایة السوریة

رة لبناء الشخصية في العمل الروائي، فلكل كاتب طريقتـه  ثمة طرائق كثي

الخاصة في رسم شخصيات الرواية، وتحديد وظيفتها في السرد، والدور المنوط 

ويلعب موقف الكاتب من الرواية من فن الرواية، وطبيعة فهمه للشخصـية  . بها

ـ  ي بنـاء  الروائية دوراً أساسياً في تحديد سبب اختياره لهذه الطريقة، أو تلك ف

  .شخصيات روايته

يؤدي هذا االختالف في بناء الشخصيات إلى تعدد أصناف الشخصـيات،  

فباالستناد إلى خاصية الثبات أو التغير يمكن توزيع الشخصيات إلى شخصـيات  

سكونية، وهي التي تظل ثابتة، ال تتغير طوال السرد، وإلى شخصيات ديناميـة  

كما أن النظـر  . عليها داخل البنية السرديةتمتاز بالتحوالت المفاجئة التي تطرأ 

إلى الدور الذي تقوم به الشخصيات في السرد يجعلها إما شخصـيات رئيسـة،   

  .) 4(وإما شخصيات ثانوية

                                                          
د : المشترك بین البشر، أحد مكونات الفرد لدى میخائیل باختین، تر-1985انظر تودوروف، ) 1( محمد ولی

  .80-79، ص 281بوعلیبة، مجلة المعرفة، العدد 
دد : حول منھجیة علم األدب، تر-1985میخائیل، . باختین) 2( ة الع 281زھیر یاسین الشلیبة، مجلة المعرف

  .107ص 
  .103لمرجع نفسھ ص ا) 3(
س 229انظر نظریة األدب مرجع سابق ص ) 4( من أس ة ض یات الروای وان شخص االً بعن اً مق ، وانظر أیض

دیث  ي الح د األدب ر-النق ؤلفین، ت ن الم دد م ق ج: ع ة، دمش م، وزارة الثقاف اء ھاش -231، ص 2ھیف
241.  
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تظل الشخصية الساكنة ثابتة ال تتغير طوال السرد، ويكون لها موقف ثابت 

فإن عدم تغيرها أما إذا كانت الشخصية الساكنة مثقفة . من األحداث المحيطة بها

طوال السرد دليل على ثبات األفكار التي تتبناها هذه الشخصية مـن حـوادث   

  .الرواية

تبدو ناجزة، ومحددة بأبعـاد  " بلد واحد هو العالم"في " سعدون"إن شخصية 

بصـورة   -فـي البدايـة  -فكرية ونفسية منذ البداية، فقد ظهرت هذه الشخصية 

، "سـعدون "دت الصورة األوليـة لشخصـية   أولية، ثم تبعتها أقوال ومواقف أي

وكشفت عن تركيبتها الفكرية، وموقف الحياد الذي تبنّته من قضـية الصـراع   

  ".الرعاع"و " أم اللولو"الطبقي بين 

موقفه من الصراع الطبقي في أول ظهور له في سياق " سعدون"لقد وضح 

  : الحكي

ء بروليتاريا رثة، وأسوأ هؤال. لو كانوا بروليتاريا حقيقية كنا تعاطفنا معهم"

  .) 1("من رثة

ومواقفه لتجلو األسس الفكرية التي استند إليها في " سعدون"ثم تتالت أقوال 

لم تتغير على " سعدون"إن الصورة التي ظهر عليها . موقفه من الصراع الطبقي

الرغم من تغير الحوادث وتبدلها، وظل سعدون مؤمناً بأفكاره، مصـراً علـى   

  :ى نهاية الروايةمواقفه حت

"ما هذا كله هتف باحتقار، وأضاف: كان وجهه كظيماً. وصل سعدون إلي :

: ونهنـه بسـخرية  . برأيي يمكنك أن تشتري بيتاً خاصاً بـك . يجب أال تنجرف

ما يجري أمامـك ال  : وأضاف. تصور كتبي بقيت هناك، والهدم ربما يطمرها

  ) 2("هذه نكسة ال هزيمة. يهم

امية فهي التي ال يكتمل ظهورهـا إال بانتهـاء الروايـة،    أما الشخصية الن

ويفرض ذلك تسلسل األحداث، وتأثيرها على بنية الشخصية التي تتحول وتتغير 

بلد "في " علوان"إن شخصية . تبعاً للتغيرات التي تطرأ على األحداث في السرد

لتغيـر  شخصية غير مستقرة، تغيرت أفكارها ومواقفها تبعـاً  " واحد هو العالم

حياتـه متشـدداً إزاء قـيم    " علـوان "بـدأ  . الحوادث، والتجارب التي خاضتها

، معتبـراً األمـر ترفـاً    "الخيار"االشتراكية، فرفض شراء كيلو غرام واحد من 

                                                          
  .83بلد واحد ھو العالم ص) 1(
  .374بلد واحد ھو العالم ص ) 2(
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على مقدار المبلـغ الـذي   " أبي خليل"ورفض أيضاً مساومة . برجوازياً وضيعاً

ولكـن  ". نـازك "سكنه مع زوجته سيدفعه له األخير لقاء تخلّيه عن القبو الذي ي

األحداث كشفت عن تغير في أفكار علوان، وتبدل في مواقفه ومبادئه وأفكـاره،  

وتتقـدم  . ويدها التي تضرب بها أعـداءها الرعـاع  " أم اللولو"وأصبح حليف 

األحداث وتتطور لتكشف الخلل الذي أصاب العالقة القائمـة بـين علـوان وأم    

علوان ألن الرعاع استباحوا األسطحة أمام عينيـه،  اللولو، فتتخلى األخيرة عن 

ويشير السرد في آخر الرواية إلى تحالف علوان مـع  . ولم يهابوه أو يخافوا منه

  .الرعاع والفقراء من جديد ضد أم اللولو

يغلب على الرواية السورية االهتمام بالبطل المحوري الذي تـدور حولـه   

في حـال كـون البطـل     -استوجب أحداث الرواية والشخصيات األخرى، مما

وجود شخصيات مثقفة ثانوية يسعى الروائي من خاللها إلـى   -المحوري مثقفاً

إلقاء المزيد من الضوء على شخصية البطل المحوري الذي يتماهى فـي هـذه   

  .الحال مع شخصية خالقه تماهياً شديداً

لفاضل السباعي على شخصـية محوريـة هـي    " رياح كانون"تقوم رواية 

التي تتمحور حولها األحداث، وتدور فـي فلكهـا   " رامي حسام الدين"صية شخ

لقـد قـدم   . الشخصيات المثقفة األخرى، التي بدت متقزمة أمام شخصية البطل

رامي حسـام  "في روايته شخصيات مثقفة كثيرة إلى جانب شخصية " السباعي"

إلـى أعمـاق   ، ولكن اهتمامه الزائد بشخصية األخير لم يتح له الغوص "الدين

الشخصيات األخرى التي ظلت سطحية، وغير واضحة، وال سـيما شخصـية   

علـى الـرغم مـن    " رامي"التي ظلت تعيش في ظل شخصية " فوزي المجاهد"

أهميتها كشخصية كاتب ال يتوقف عن أداء رسالته، على الرغم من حياة العوز 

  .والفاقة التي يعيشها مع زوجته وأوالده

على شخصية البطـل المحـوري ال يعنـي دائمـاً أن      إن تركيز االهتمام

الشخصيات المثقفة األخرى ثانوية ومسطحة، فعلى الرغم من أن رواية بلد واحد 

فقـد بـدت   " نـازك "وزوجتـه  " علوان"تدور أحداثها حول شخصية " هو العالم

الشخصيات المثقفة األخرى مستقلة عن هيمنة شخصـية البطـل المحـوري،    

بالكشف عن أفكار الشخصـيات  " هاني الراهب"، وعني وخارج إطار سيطرته

  .المثقفة كلها، ومواقفها من أحداث الرواية

" بلد واحد هو العـالم "لحنا مينة رواية " الثلج يأتي من النافذة"وتشبه رواية 
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في المنفى، الذي تدور حوله أحداث " فياض"من حيث إنها عرض لتجربة بطلها 

خرى التي كان لهـا وجودهـا المسـتقل عـن     الرواية والشخصيات المثقفة األ

التي كان لها استقالل كلـي عـن شخصـية    " خليل"، و السيما شخصية "فياض"

  .على الرغم من أنها لم تشغل إال حيزاً قليالً من أحداث الرواية" فياض"

يعكس الشكل الذي تُقدم من خالله الشخصيات المثقفـة الخلفيـة الفكريـة    

إن وجـود  . ها الروائي في بناء روايته ورسم شخصياتهاوالفنية التي ينطلق من

واالهتمام الكبير " رياح كانون"الشخصيات المثقفة الثانوية والمسطحة في رواية 

جاء متوافقاً وطبيعة شخصية األخير، وماعرف عنهـا مـن   " رامي"بشخصية 

باإلضـافة إلـى أن   . نرجسية واضحة، وحب الذات بشكل يعكس كره اآلخرين

شخصيات المثقفة الثانوية والمسطحة يدل على أحادية الرؤية لدى فاضل وجود ال

  .السباعي

لقد فرض منطق البطل المحوري المتماهي بالروائي، والذي انطلق منـه  

في بناء روايته تركيز االهتمام علـى شخصـية واحـدة، وإهمـال     " السباعي"

بلد واحد "في الشخصيات المثقفة األخرى، في حين كان بعد الشخصية المركزية 

عن الكاتب سبباً رئيسياً في استقالل الشخصيات المثقفة األخرى عـن  " هو العالم

  .شخصية البطل المحوري

تتوزع الشخصيات من حيث مصادر المعلومات المقدمة حولها إلى ثالثـة  

  :) 1(أنواع هي

  .شخصيات تقدم المعلومات عن نفسها مباشرة-1

  .ومات حول شخصية ماماتقدمه الشخصيات األخرى من معل-2

  .معلومات ضمنية نستخلصها من سلوك الشخصية وأفعالها-3

ويشترط في كمية المعلومات المقدمة حول الشخصية، حتى تؤدي دورهـا  

المنوط بها، وهو الكشف عن بنية الشخصـية ومسـتواها الفكـري وطبيعتهـا     

بـراز  النفسية، أن تكون هذه المعلومات مصوغة لتلبية حاجة الشخصية إلـى إ 

فال فائدة ترتجى من تقديم األوصاف المسندة إلـى الشخصـية إذا لـم    . تجربتها

تمكننا هذه األوصاف والمعلومات من معرفة بنية الشخصـية، والكشـف عـن    

  .) 2(مستواها الفكري، وحالتها النفسية
                                                          

  .51بنیة النص السردي، مرجع سابق ص) 1(
  .229انظر بنیة الشكل الروائي مرجع سابق ص) 2(
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االنسجام والتـآلف بـين الـداخل    " بلد واحد هو العالم"في " الراهب"حقق 

، فبدت األوصاف الخارجيـة والداخليـة   "سعدون"لشخصية  والخارج في تقديمه

التي أخبرنا بها الراوي عن هذه الشخصية موظّفة بدقة متناهية لجـالء حالتهـا   

النفسية وتركيبتها الفكرية، وماعرف عنها من خالل السرد والحوار من موقف 

 وال ليس طـويالً : "الحياد الذي وقفته من الصراع الطبقي بين أم اللولو والرعاع

يعرف أن أصل . قصيراً، ليس نحيفاً وال ممتلئاً، ليس شارباه ثخينين وال رفيعين

يعرف أن يصف بدقة كيف تتناثر . األفكار هو الواقع، والواقع موجود في الكتب

ويمكنه أن يعرف الخلل الـذي  . البرادة البشرية على مغناطيس السلم االجتماعي

  .يصيب أي إنسان إذا انخلع عن درجته

. أقرب إلـى الفشـل  . يعرف أن يصير غنياً لكنه اليريد. أقرب إلى الفقر

باستثناء أبويه وأسرته فإن أصدقاءه . يعرف أن يتخرج بدرجة جيد لكنه اليبالي

يعـرف أن يحصـل علـى بعـض     . ورفاقه ذوو أهمية، وبعضهم ذو سلطان

  .االمتيازات لكنه يرفض

در أبويه وانتمـى إلـى   رفض قربى الدم، وعانق وشج العرق، بعد أن غا

الشيء الوحيد الذي أعـاق  . العالم أقام على الدوام في األقبية أو الغرف الحقيرة

حركته من قبو إلى قبو، ومن غرفة إلى غرفة كمية الكتب التي كانـت تتزايـد   

  ..بازدياد حاجته إلى معرفة الواقع

مـاهى  يشكو الوحدة أساساً فهو منذور كفرد، يشكو الكثرة أساساً فهـو يت 

عملياً، فقلبه يجب اإلنسـانية،  -يتصالح على الدوام . ليس حاراً والبارداً. بالبشر

يعرف أن يطيح . يتشاجر على الدوام، فكرياً، فعقله يرفض العالم المملوء أخطاء

  .) 1("لكن األوان لم يحن بعد. باألخطاء

 قي المقطع السابق دلت على" سعدون"إن المعلومات المقدمة حول شخصية 

االنسجام بين المالمح الخارجية والداخلية من جهـة، وكشـفت عـن الموقـع     

األيديولوجي لهذه الشخصية، وماتميزت به من التردد، وعدم حسـم األمـور،   

  .وانتظار الظروف الموضوعية

مجموعـة مـن   " شرخ في تـاريخ طويـل  "في " هاني الراهب"واستخدم 

ألبي "ة على االنتماء الفكري األوصاف الجسدية، والمالمح الخارجية كرموز دال

فإذا كان المثقف السلفي يعنى بقوته الجسدية، . ، وهو نموذج للمثقف السلفي"خالد

                                                          
  .87-86بلد واحد ھو العالم، ص) 1(
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وبشعر وجهه كما كان يفعل أجداده األقدمون، فإن ألبي خالـد أيضـاً منكبـين    

أما كتفاه فتشـبهان كفتـي ميـزان    . عريضين، وشاربين كثيفين، وسبحة طويلة

  .جمعه بين الماضي والحاضر مختلفتين، إشارة إلى

فطول  -إحدى الشخصيات المثقفة في شرخ في تاريخ طويل-" حبيب"أما 

جسده مؤشر على فقدان التوازن الفكري والنفسي الذي جاء متناسباً والتركيبـة  

وهكـذا  . الفكرية لهذه الشخصية، وماتقوم عليه من ضياع واغتراب وجـودي 

متالحمـة بـين وجـود الشخصـية      أن يقـيم عالقـة  " هاني الراهب"استطاع 

المظهري والباطني من جهة، وبين السياق الفكري الذي يندرج فيه ذلـك  /المثقفة

  .الوجود من جهة أخرى

فـي العنايـة بـتالحم الوجـود     " هاني الراهب"مع " حيدر حيدر"ويشترك 

الخارجي والباطني، الجسدي الفكري للشخصية المثقفة، إن كل المعلومات التي 

تتناسب ووضعه االجتماعي، فوائـل األسـدي   " وائل األسدي"عن " يدرح"قدمها 

ضابط في الجيش، لذا فصفاته الجسدية، ومالمحه الخارجية تدل علـى القـوة   

والصرامة، كما أن صفاته النفسية المحددة بالسادية والعبقرية والفردية تدل على 

وت وبطـش،  ماتميز به المثقفون الضباط في الخمسينات من قوة وسلطة وجبر

  .) 1(ومغامرة

بلـد  "، و "الزمن المـوحش "إن الدقة المتناهية التي رسمت بها شخصيات 

النجدها في جميع الروايات، فثمـة  " شرخ في تاريخ طويل"، و"واحد هو العالم

روايات تحتوي على شخصيات مثقفة التتضـافر فيهـا األوصـاف الجسـدية     

إن . حولها فـي الكشـف عنهـا   والتساهم كمية المعلومات المعطاة . والفكرية

شخصية مثقفة لـم تعـن صـاحبة    " ومر الصيف"في رواية " يوسف األسواني"

بالكشف عن أبعادها الفكرية والنفسية، فجاءت أبعادهـا  " كوليت خوري"الرواية 

الخارجية وكمية المعلومات المقدمة حولها بشكل مجاني وإضـافي فقـط، لقـد    

دكتور في علـم االقتصـاد،   " يوسف األسواني"منذ البداية أن" الراوية"أخبرتنا 

ولكننا النقرأ في أفكاره مايدل على أنه عالم في االقتصاد، وكأن الثقافة التتـرك  

  .أي أثر في الشخصية التي تحملها

" ومر صـيف "محقاً حين أشار إلى أن رواية " نبيل سليمان"لقد كان الناقد 

                                                          
  .160انظر الزمن الموحش، ص) 1(
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غير موظف، فما الفائدة من كـون   ، فكل مافي الرواية بدا) 1(تحكمها المصادفة

من مصر، ولم يكن من سورية أو من أي بلد آخر كما تقول " يوسف األسواني"

  .) 2(الراوية في معرض حديثها عنه

وعلى الرغم من وجود نماذج لشخصيات مثقفـة تضـافر فيهـا الوجـود     

 الخارجي والداخلي فإن الروائيين السوريين لم يعنوا كثيراً بالوصف الخـارجي 

للشخصية المثقفة، وذلك ألن االهتمام بمعالجـة المسـائل الفكريـة حـال دون     

وقد الحظ أحد الباحثين . االهتمام بوصف المالمح الخارجية للشخصيات المثقفة

برصـد  " حميـدة نعنـع  "اهتمام " الوطن في العينين"في معرض دراسته لرواية 

لهـا ذكـر المالمـح    المكونات الفكرية للشخصيات المثقفة في الروايـة، وإغفا 

التي " أبي مشهور"حتى شخصية . الخارجية والوصف الجسدي لهذه الشخصيات

قدمت الكاتبة بعض أوصافها الخارجية لم تنج من سيطرة المكونات الفكرية على 

  .) 3(صورتها وبنيتها

ويالحظ الباحث أن األوصاف الخارجية للشخصية المثقفة تقـل إذا كانـت   

نفسي، يتطلب استجالؤه الغوص في أعماق الشخصيات  الرواية مبنية على حدث

بلد واحد "ففي رواية . لرصد ردود أفعالها، ومواقفها تجاه األحداث المحيطة بها

بأفكار الشخصيات وأذهانها، وبـالغوص إلـى   " هاني الراهب"عني " هو العالم

داخل الشخصيات المثقفة لرصد مايجول في داخلها إزاء األحداث التي عصفت 

الجانب الجسـدي والمالمـح   " الراهب"، لذا أغفل "علوان"ها، والسيما شخصية ب

الخارجية لمعظم الشخصيات المثقفة، على حساب اهتمامـه الكبيـر بـالمالمح    

الفكرية، فقدم بذلك شخصيات مثقفة أقرب إلى أن تكون حاالت ذهنية مصنوعة 

  .بدقة متناهية

المثقفة، فقلما نجد شخصية  واهتم الروائيون السوريون بماضي الشخصيات

وقد استخدم الروائيون طريقتين للعودة إلـى  . مثقفة اليقف الروائي عند ماضيها

األولى تم فيها استرجاع الماضي عـن طريـق الشخصـية نفسـها،     : الماضي

وباستخدام ضمير المتكلم، وأما الثانية فتحققت فيها العودة إلى الماضـي عـن   

هذه الحال ضمير الغائب إلطالعنا على ماضي طريق الراوي الذي يستخدم في 
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  .الشخصيات

تقوم تقنية العودة إلى الماضي بدور يتمثل بالكشف عن أعماق الشخصيات، 

وتقديمها من الداخل، لذا ارتبطت هذه التقنية بالرواية السيكولوجية المبنية علـى  

يشـال  م"وهذا ما أشار إليه الناقـد  . حدث نفسي، وبالتحليل النفسي للشخصيات

وإذا بذلنا مجهوداً قاسياً في اتباع النظام الزمني بدقـة متناهيـة،   : "بقوله" بوتور

وهكذا تستحيل كـل  . دون الرجوع إلى الوراء، حصلنا على مالحظات مدهشة

عودة إلى التاريخ العام، وإلى ماضي األشخاص الذين صادفناهم، وإلى الذاكرة، 

شخاص عندئذ بالضرورة إلى أشـياء،  وبالتالي إلى كل ماهو داخلي، فيتحول األ

: ولتقنية العودة إلى الماضي وظيفتان.) 1("والتعود رؤيتهم ممكنة إال من الخارج

األولى إخبارية، وهي ملء الفجوات في حياة الشخصيات المحوريـة، والثانيـة   

أساسية، تساهم في تشكيل بنية الشخصية، من خالل الدور المنوط بتقنية العودة 

وقـد  . ي، وهو الكشف عن المكونات الفكرية والنفسـية للشخصـية  إلى الماض

استخدم بعض الروائيين السوريين هذه التقنية في وظيفتها الثانية، لرغبتهم فـي  

تحديث الرواية العربية، وطموحهم إلى بلوغ األخيرة المستوى الفني الذي بلغته 

  .) 2(الرواية الغربية الجديدة

شطراً هاماً من حيـاة الشخصـيات   " موحشالزمن ال"قدم حيدر حيدر في 

المثقفة، فعن طريق استخدام الذاكرة تم رصد ماضي هذه الشخصية، والسـيما  

مرحلة الطفولة، حيث تحدد عالقة الطفل بأمه وأبيه مجموعة القيم والمثل التـي  

أن االسـترجاعات  "يقطـين  " سـعيد "وقد الحـظ  . سيحملها طيلة مراحل حياته

ذات وظيفـة بنيويـة،   " الزمن الموحش"م بها الشخصيات في الخارجية التي تقو

تتداخل وتتوازى مع حاضر الشخصيات، وتعيد تشـكيله  ) االسترجاعات(ألنها 

  .) 3(أيضاً

عبء عليها، وحجـر  " الزمن الموحش"إن ماضي الشخصيات المثقفة في 

عثرة في طريق تقدمها، وهي عاجزة عن التخلص منـه، علـى الـرغم مـن     

ذلك الماضي السحيق وحده يلوح مطهراً من : "الحثيثة، يقول الراويمحاوالتها 

وهـم  . يشبه إكليالً أبيض في ليلة عرس، وفوقه تخفق حمـائم بـيض  . الرجس

بذلك الحلـم  . يسيرون فوق مروج خضر، ومزهرة والسماء ناصعة كبحر رائق
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 أخذهم ماضـي . الذي مضى ويعود اآلن، وفي جميع األيام السود كانوا موثقين

آبائهم وطفولتهم التي مضت، وعلى الدروب المسدودة والمغرقـة والمحرقـة،   

  .) 1("كانوا يتقدمون ببطء سلحفاة في العصر النووي المدهش

إن ماضي الرواية المتمثل باألب دائم الحضور في حاضر الراوي الـذي  

بعظمـة المـوت   : "يرى أباه كثيراً في أحالمه، وفي أحدها يخبرنا بمـا يلـي  

خطا نحو بيتنا القديم خطوات وئيدة كمن يمشـي فـي   . ته، قام من قبرهوكراهي

كان ميتاً وحيـاً فـي مكـانين    . كنت أراه وماكان باستطاعتي أن ألمسه. الهواء

يقترب ثم يبتعد كأنما في . رأيته يطوف حولي ويرفرف بأجنحة شفافة. مختلفين

ـ . وجهه كالم يود اإلفصاح عنه لكنه اليقوى ات هكـذا بغتـة،   وسألته لماذا م

وتركني وحيداً، فأشار إلي بأنه لم يتركني، وفهمت أنه يرانـي أبـداً ويشـاهد    

وسـألته إن  . وبدا لي هناك على حافة الضوء والظلمة أسياً غير راضٍ. حياتي

وماذا تقول عنـي أوراق البـاطن   . كان راضياً عن حياتي، وهل حياتي رديئة

  .) 2("اً أبدية على جدار جمجمتهوالظاهر التي ابتلعها، فارتسمت ألواح

إن استخدام تقنية العودة إلى الماضي يدل على ماتعانيـه الشخصـية مـن    

، لذا ظهرت الشخصيات المثقفـة فـي   ) 3(اضطراب النفس، وعدم ثبات المزاج

مضطربة، حائرة، وموزعة بين الماضي والحاضر، التستطيع " الزمن الموحش"

  .هدم ماضيها، وال العيش فيه أيضاً

  الخصائص الفنیة للحوار -جـ
  :بین الشخصیات المثقفة

الحوار هو إحدى الصيغ التعبيرية التي يعتمدها الروائـي فـي صـياغة    

وعلى الرغم من أن الحوار يشغل حيـزاً أقـل ممـا يشـغله السـرد      . روايته

" الحفاة وخفي حنين"والوصف، فثمة روايات هيمن الحوار على بنائها، كرواية 

لعبـد  " الياقوتي"السماعيل فهد اسماعيل، و" 67ملف الحادثة "و لفارس زرزور،

  .النبي حجازي

والحوار ضروري للكشف عن الشخصيات، فعن طريقه يتم سبر أعمـاق  
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ويقـوم  . الشخصيات الروائية، والكشف عن كيانها النفسي، وتركيبتها الفكريـة 

ره الخـتالف  الحوار أيضاً بدفع الحدث في الرواية إلى األمام، من خالل إظهـا 

  .نظرات الشخصيات إلى األحداث

الحوار اهتماماً كبيراً، فباالنطالق مـن أن  " باختين"لقد أولى الناقد الروسي 

تنوع كالمي، وأحياناً لغوي واجتماعي منظم فنياً، وتباين أصـوات  "الرواية هي 

، واالستناد إلى أن الشخصية ليست مجرد موضـوع يخـص وعـي    ) 1("فردية

إلى أن الشخصـية فـي   " باختين"هي موضوع آخر غريب، خلص الكاتب، بل 

الرواية التكف عن التحاور مع ذاتها، أو مع الشخصيات األخرى، ألنها تسـعى  

إلى معرفة ذاتها بالنسبة إلى اآلخر، واليمكن أن تصل إلى مبتغاها هذا إال عـن  

  .) 2(طريق الحوار

ناصر األخرى التـي  استعانت الرواية العربية بالحوار كعنصر مساعد للع

يشكل مجموعها النص الروائي، وثمة نوعان للحوار، حظيا باهتمام الـروائيين  

  : السوريين، وهما

  ):الدیالوج(الحوار الخارجي -1
وهو حوار الشخصيات بعضها مع بعضها اآلخر، وهو األقـدم واألكثـر   

يكثر فـي   والجدير بالذكر أن الحوار الخارجي. ) 3(انتشاراً في الرواية العربية

الرواية ذات األصوات المتعددة، والتي تعبر عن صراع اإليـديولوجيات، فـي   

  .حين يكاد يختفي في رواية تيار الوعي التي تُبنى على حدث نفسي

أما وظيفة الحوار الخارجي فهي الكشف عن المالمح الفكرية للشخصيات، 

والسياسـية التـي    وتحديد مواقفها من أحداث الرواية، ومن القضايا االجتماعية

تطرحها أحداث الرواية، لذا يجب أن يكون الحوار معبراً عن المستوى الفكري، 

  .والموقع االجتماعي للشخصيات المتحاورة

حواراً مطوالً دار بين مجموعـة  " الزمن الموحش"في " حيدر حيدر"رصد 

  :من الشخصيات المثقفة

  نخب الثورة. اشرب-
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  متآمرون يريدون تدمير الحزب-

البرجوازية الوطنية تلعب دوراً في مرحلة بنـاء الثـورة الديمقراطيـة    -
  .االشتراكية

  .لكن ماركس قال بالطبقة العاملة، الطبقة الثورية الوحيدة-

  .وباكونين قال بالفالحين، الطبقة األساسية-

  .تروتسكي رفض الثورة في بلد واحد-

ـ - د، ونـادى بتحـالف   بينما لينين قال بإمكان بناء االشتراكية في بلد واح
  .العمال والفالحين

  من المصيب، ومن المخطئ؟-

  أتعتقد بأن البروليتاريا اإلسرائيلية ضد التوسع؟-

  وهل في إسرائيل بروليتاريا؟-

أنا أعتقد أن النضال ضد إسرائيل الينفصل عن النضال ضد االمبرياليـة  -
  .والرجعية وبناء االشتراكية

  .اً، لكنه لم يكن كاستروكان عبد الناصر وطنياً وإصالحي-

  .والجزائر تبعد آالف األميال عن فلسطين-

  .حسين جاسوس بريطاني-

  .يا أخي األزمة أزمة ديمقراطية-

وتفشي االنتهازية والديماغوجية سـيحرق  . أزمة عالقات موضوعية. ال-
  .الثورة

  .نحن مخدوعون-

  .بل نحن محاصرون-

  ) 1("قالبيةقل معزولون، ومحكومون بالعسكريتاريا االن-

يقوم الحوار السابق بوظيفة معينة، هي تقديم صورة عن واقـع التشـرذم   

الفكري الذي تعيشه الشخصيات المثقفة، والكشف عن خالف المثقفين بعضـهم  

  .مع بعض حول مسائل وقضايا كثيرة
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ويكشف أيضاً عن خوض الشخصيات المثقفة في مسائل متعـددة، دون أن  

ما يدل على أن أزمة الشخصيات المثقفة في الـزمن  تكون ملمة بواحدة منها، م

وقد تعمـد  . الموحش هي أزمة فكر في جانب منها، وأزمة واقع في جانب آخر

أال يذكر أسماء الشخصيات المثقفة ليؤكد أن ضياع المثقفين الـذي  " حيدر حيدر"

كشف عنه الحوار السابق الينحصر في فئة من المثقفين دون أخرى، بـل هـو   

  .يشمل مثقفي مرحلة الخمسينات جميعهمينداح ل

على المستوى الثقافي الرفيـع  " بلد واحد هو العالم"ودّل الحوار في رواية 

. للشخصيات المتحاورة، وكشف عن مواقفها وآرائها، وحدد مصـادر أفكارهـا  

إنها شخصيات مثقفة تحكم على األحداث المحيطة بها من خالل األيديولوجيات 

  .) 1(التي تعتنقها

فهو حوار عادي اليشير إلى " ومر صيف"أما الحوار الخارجي في رواية 

ثقافة الشخصيات على الرغم من الصفة الثقافية التي ألصقتها الكاتبة بشخصيات 

، فاألول يحمل شـهادة  "سهير"و " يوسف األسواني"الرواية، والسيما شخصيتي 

ك النجد في حوارهمـا  فهي صحافية، ومع ذل" سهير"دكتوراه في االقتصاد، أما 

  .مايدل على المستوى الثقافي المفروض توافره في شخصيتهما

عن الكشف عن " ومر صيف"ولعل السبب في تقصير الحوار الخارجي في 

المستوى الفكري للشخصيات المثقفة يرجع إلى فهم الكاتبة لمذهب الواقعية فـي  

ومن يقـرأ  . قالً حرفياًاألدب على أنه رصد لكل حركة في الحياة، ونقل الحياة ن

اإليطالي " إيتالو"و" ناهد"الصحافية وزميلتها " سهير"الحوار التالي الذي دار بين 

  :) 2(اليصدق أن للشخصيتين من المستوى الثقافي ماأشارت إليه الكاتبة

  .سنشرب القهوة في الغرفة. تعال معنا: قالت ناهد"

  ن تستريحا؟أال يزعجكما وجودي؟ أال تريدان أ: تردد ثم سأل

  .أنا مضطرة أن أنهي تحقيقاً كنت أكتبه هذا الصباح: أجابت سهير

أنا فقط أريد أن أغسل وجهي وأمشط شعري، فأنا مضـطرة  : وعلّقت ناهد

  .إلى الذهاب بعد ساعة

يجب أن أمر بالجامعة قبل الذهاب إلى عملـي  : والتفتت إلى سهير تشرح
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  ".في السادسة

 تارة، وقصيراً تارة، وذلـك تبعـاً لطبيعـة    ويبدو الحوار الخارجي طويالً

العالقة بين الشخصيات المثقفة، ولما تمثله الشخصـية المثقفـة بالنسـبة إلـى     

والمالحظ أن جمل الحوار تكـون قصـيرة، ومتالحقـة،    . الشخصيات األخرى

وتنتقل من شخصية إلى أخرى عندما تكون الشخصيات المتحاورة مختلفة فـي  

  .الرأي، أو الموقف

، "الـزمن المـوحش  "قد تركت طبيعة الشخصيات المثقفـة فـي روايـة    ل

وماتميزت به هذه الشخصيات من االضـطراب النفسـي والفكـري، والقلـق     

الوجودي، آثارها على الحوار الذي جاء قصير الجمل، متالحقاً، ومعبراً بالتالي 

ـ  ة عن تصلب الشخصيات المثقفة بآرائها ومواقفها من جهة، وغياب الديمقراطي

ولنستمع إلى الحوار التالي الذي دار . عن الوسط الثقافي داخل الرواية وخارجها

  ":الراوي"و " سامر البدوي"بين الشاعر 

تزوغ في رأس منفجر بالخمر والتمـرد  . شعرك تهويمات محض ثقافية-"
عندما تكتب الشعر تولد لك عين ثالثة تـرى مـاال يـراه    . الفوضوي
  .اآلخرون

  .ذلك هو الشعر-

  

هل تود أن يقال عنـك أنـك   . بل ذلك هو الثمل الطيفي عن طريق اللغة-
  شاعر سريالي؟

  هل يعني هذا أنك ضد الخلق؟-

  .ولكني ضد التمركز الذاتي المفرط الذي يفني الشعر. ال-

  .الفن ينطلق من التجربة الذاتية، والشاعر ذاتي قبل أي شيء-

  .) 1("الفن تجربة ذاتية عمومية-

فيغلب عليـه الطـول،   " الربيع والخريف"لخارجي في رواية أما الحوار ا

رئيس بعثة الطـالب  " جورج"، و"كرم المجاهدي"والسيما الحوار الذي دار بين 

والمالحظ أن الحوار بـين  ". ضياء التركي"و " كرم"العرب إلى المجر، أو بين 
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ـ " الزمن الموحش"كرم وجورج اليقوم على الخالف كما هي الحال في  ا فكالهم

متفقان على أن الغربة إذا طالت تفقد المناضل صالبته وقوته، لذا لم يكن الحوار 

بينهما مشحوناً بالتوتر والعصبية، بل كان حواراً أشبه بحوار المعلم مع طالبـه،  

  :فجورج يشرح لكرم بعض األمور، وكرم يستمع إليه مصغياً ومطيعاً أيضاً

فمه كـبعض األسـماك حـين     نهض جورج واتكأ على حافة النافذة، فتح"

التفـت  .. استراح قليالً. عب كمية منه... كان ينقصه الهواء. تخرج إلى السطح

  :إلى كرم وقال

لو كنت .. ليس من عادتي أن أمسك فرشاة، وأطلي جدار الحياة باألسود-

لماذا، إذن، تريدني أن ألجـأ إلـى هـذا    .. رساماً ما استعملت األسود إال نادراً

سم صورة قاتمة جداً؟ منذ بدأنا الحديث وأنت مندهش، تكرر كلمـة  اللون، في ر

هل تستغرب األشياء؟ نعم، ياعزيزي، ماسـمعته معقـول   .. معقول بغير توقف

الطالب المتفوقون، الذين حصلوا عالمات عالية في البكالوريا، اليأتون .. تماماً

أميركا، إسبانيا علـى  يفضلون الدول الغربية، ... للدراسة في البالد االشتراكية

أما الذين حصلوا على البكالوريا بدرجات متدنية، وبالمساعدة، فهؤالء ... األقل

ومـاذا يريـدون؟ الطـب، الهندسـة،     ... وحدهم الذين يأتون للدراسـة هنـا  

وطبعاً سيرسبون، وعندئذ يتحولون إلى فروع .. هندسة البترول.. األلكترونيات

.. رك الدراسة المجانية، مع الراتـب والتنبلـة  أخرى، نظرية، ألنهم اليريدون ت

استطاع بمساعدة ما، أن يرسـله إلـى   ... والده عامل.. لدينا طالب اسمه شاكر

قضى سنتين في الطب وسقط، قضى سنتين في الهندسة وسقط، كان قد .. المجر

عندئذ طلـب أن يـدرس   .. واليريد العودة إلى سورية.. تزوج في هذه األثناء

  .)1("س على ذلكوق.. مكتبات

  ):المونولوج(الحوار الداخلي -2
يجري المونولوج داخل الشخصية، ومجاله النفس أو بـاطن الشخصـية،   

. ) 2(ويقوم بإدخال القارئ إلى الحياة الداخلية للشخصية من دون تدخل الكاتـب 

ويرد هذا الحوار إلى مرحلة متأخرة من عمر الرواية، وهـي مرحلـة انفتـاح    

م النفس، واستفادتها من مكتشفات التحليل النفسي لإلنسان، يقول الرواية على عل

والشك أن مؤلفي تيار الوعي، كـانوا علـى معرفـة مـا     ": "روبرت همفري"

                                                          
  .177ع والخریف، صالربی) 1(
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بنظريات التحليل النفسي، وبنظرية الشخصية على نحو مباشرة أو غير مباشرة 

م العامة ويمكن أن نؤكد أن هؤالء الكتاب كانوا متأثرين على نحو واسع بالمفاهي

  .) 1("لعلم النفس الجديد، والفلسفة الجديدة

وينضوي تحت هذا النوع أشكال متعددة من الحـوارات أو المونولوجـات   

التي ترتبط فيما بينها، من جهة أنها تجري داخل الذات، وتختلـف مـن حيـث    

ومنها المونولوج الداخلي المباشر وغير المباشـر، ووصـف الـوعي،    . البنية

  .) 2(س، والتداعي الحرومناجاة النف

عـدداً مـن المونولوجـات    " الزمن الموحش"تضمنت رواية حيدر حيدر 

الداخلية التي جاءت منسجمة مع طبيعة الشخصيات المثقفة، وماعرف عنها من 

ميل شديد إلى الغوص في الذات والبحث عن المستحيل والمطلق، والتهويم فـي  

داخلي ليكشف عـن اآلثـار التـي    وقد استغل حيدر حيدر المونولوج ال. الفراغ

لقد رصد حيدر حيدر مادار فـي  . تركتها األحداث في نفوس شخصيات الرواية

من مشاعر وأحاسيس عن طريق المونولوج الداخلي المباشر الذي " شبلي"أعاق 

سيطر عليه ضمير المفرد الغائب، والتداخل بين الذات المتكلمة والذات الغائبة، 

هاهي اآلن في هذه اللحظة مجرد ذكرى : "لحظة الواحدةوالذات المخاطبة في ال

واآلن أنت فـي  . مضت، بعد أن داومت عليها كما يداوم رضيع على ثدي أمه

تعبر الشوارع القديمة . فراغ دمشق تطوقك التعاسة التي تتقدم غب كل األفراح

التي عبرتها مئات المرات، وذهنك عابق بحكايا مضت، تمتزج مع هبوب ريح 

تدور الفاً منعطفات النهاية لها، وتحت الشبابيك التي عرفتـك  . تدور. سميناليا

غريب غريب وروائح الياسمين تحملها . تمر وال أحد يعرفك أو يشعر بوجودك

ريح رخاء، والروائح تذكر بما مضى فيأتلق الحنين إلى الجسد الدمشقي الـذي  

موئل األمومي بعـد أن  وفي ليالي الشتاء واألصياف الرطبة كانت ال. غاب اآلن

  .) 3("اجتث الزمن وطن الطفولة

إن مايمكن أن نخلص إليه من تداخل الضمائر فـي المونولـوج السـابق،    

والعدول عن استخدام ضمير المتكلم هو سعي الراوي إلى وضع صورة نهائيـة  

وهذا مايوفره المونولوج الداخلي، وتـداخل الضـمائر،   . لألحداث التي يسردها

                                                          
رت، .ھمغري) 1( ة ط-1975روب ة الحدیث ي الروای وعي ف ار ال ر2تی ي: ، ت ود الربیع ارف، -محم دار المع
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استخدام ضمير المتكلم على أن ثمة شهوداً غيـر الـراوي لهـم     على حين يدل

  .) 1(قيمتهم، بمقدورهم التصحيح أو إكمال مايرويه الراوي

مـادار دخـل نفـس    " وينداح الطوفان"نقل الراوي في رواية نبيل سليمان 

وقد تم ذلـك بأسـلوب   . ، وهو يسعى إلى اتخاذ موقف من المادة والروح"أحمد"

، وهو حديث الشخصية إلى ذاتها، وتكون الشخصية في "النفس مناجاة"أقرب إلى 

لقد كشف أسلوب مناجـاة  . هذا األسلوب هي المرسل والمتلقي في الوقت نفسه

جراء تفكيره في مسائل اليرضى عنها أهله، " أحمد"النفس عن األلم الذي عاناه 

ـ   راع وهذا مابدا منسجماً مع شخصية أحمد، ومواقفه المترددة من مسـألة الص

في لحظات : "وتردده في االنتماء إلى الحزب" منيرة"الطبقي، ووقوعه في شرك 

معينة من العمر قد يفتح اإلنسان عينيه فيرى طفولته أو يرى شبابه أويرى قبره 

أمامه، فإذا كان صاحب قلب حقيقي يمد يده إلى صدره ويتلمس شـيئاً مكويـاً   

وتـذهب  . ب وتهرس الرأس أيضاًاأليام تهرس القل. مهروساً في إحدى نواحيه

إن المادة التفنى، والـديانات تقـول إن   : لكن العلم يقول... ويذهب معها العمر

في لحظة الغياب، لحظة المراجعة أو الكشف اليبدو ذلـك كلـه   . الروح اليفنى

فبعد أن تدور الشمس . يبدو أن الدين يكذب كما يبدو أن العلم يكذب... صحيحاً

حتى الـذي رد الشـمس مـن    . الشيء يستطيع إرجاعها دورة واحدة كل يوم

المغرب إلى المشرق كما تحكي األساطير لن يستطيع في هذه األيـام أن يفعـل   

رد أمامهم الشمس فعبدوه، لكن من يدري أي ساحر مـاهر كـان، أو أي   . ثانية

أغبياء غفلة كانوا، أو أي مزور عظيم كان ذلك الذي صنع التاريخ؟ هل أجـرؤ  

أحدث أبي بذلك؟ هل أجرؤ على أن أحدث حتى سليمان فيه؟ كلهم هنـا   على أن

كلهم هنا يقولون تعلم في المدينة عشر كلمات فخرب دينه وأهلك ... اليصدقون

  .) 2("روحه وضاع

أحـزان  "أما وليد إخالصي فقد أكثر من المونولوج الداخلي فـي روايتـه   

ناسب والطبيعة النفسية والفكرية لسببين، أولهما أن المونولوج الداخلي يت" الرماد

للشخصيات المثقفة التي مالت إلى االستماع إلى الذات بعد أن أصيبت باإلحباط، 

اليوم هو : "وثانيهما قلة األحداث التي خاضتها هذه الشخصيات في عالم الرواية

األيام تمـوت بفعـل   . السبت، بعد قليل يموت السبت، ومنذ قليل ماتت الصغيرة
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ولكن لم يموت الصغار؟ لم نموت كل .. ا تغيب وعندما يهرب اليومالشمس عندم

يموت الحب؟ لم يوم ألف مرة؟ لم ..يتكلم الطبيب على الناس بمثل تلك ... لم لم

  .) 1("القسوة؟

إلى استخدام المونولـوج  " الشيخ ومغارة الدم"وعمد نذير عظمة في روايته 

. من تمزق حاد بين العلم والخرافة" فىمصط"الداخلي ليدل على مايعانيه الراوي 

وتميز هذا المونولوج الداخلي بالجمل القصيرة التي تدل على اضـطراب فـي   

وقد . ، وتكشف عن تردده بين العلم والخرافة"مصطفى"أعماق شخصية المثقف 

الحظ نذير عظمة أن بطل روايته مصاب بانفصام فـي الشخصـية، وأن ثمـة    

كل واحد منهما أن يسيطر على اآلخر، لـذا حـول   صوتين في أعماقه، يحاول 

المونولوج الداخلي إلى مايشبه الديالوج، وأوهمنا بوجود شخص آخـر يحـاور   

إنه أنا رغم . ال إنه حوار داخلي. كال هذا هاجس. إنه صوتي: "شخصية البطل

إنه جني إذن؟ هـل  . ال إنه شخص آخر، ولكني أجلس وحدي في الغرفة. أنفي

. ال إن الجن حقيقـة . في األمس أحسب الجن خرافة. بي شيء صحتي طبيعية؟

إذن من يأمرني بهذا الصوت اآلسر، ويكشف الغطاء عن اآلخر الـذي حبسـته   

كنت فيمـا  . طويالً في قمقم نفسي؟ لم يعد تمرده هاجساً أصبح كابوساً اليتركني

  ..مضى أحاور نفسي وأنا وحيد في الغرفة

إلى األمس القريـب  . يسيطر على اآلخرأنا شخصان يحاول واحدهما أن 

بشيء مـن النعومـة   . كان الشخص األليف هو المسيطر. كنت في خير وعافية

يستطيع أن يحبس الشخص اآلخر في قمقم من نحاس مرصع باآليات الكريمـة  

مسدود بفلّينة رطبة نقشت عليها آية الكرسي، يرميه في أبعاد الذات عميقاً عميقاً 

أمـا اآلن فإنـه   . في الماضي كان يتوسل. ط نداءاته السحيقةاليكاد سمعي يلتق

أصبح في محـاذاة  . خرج من القمقم يضرب األرض بقدميه ويملي علي إرادته

  .) 2("األنف عند األنف فأنا إذن أقنومان في واحد. اآلخر تماماً

  الخصائص الفنیة للعالقة -د
  :بین المثقف والمكان

فمن الصـعب أن نتخيـل   . ساسية للروايةيعتبر الوصف أحد المكونات األ
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يحقق التـوازن  "ويكمن دور الوصف في أنه . رواية تخلو من عنصر الوصف

بين زمن الكتابة وزمن القصة، ومن حيث تبطيئه لتسارع األحداث المسـرودة  

عبر النص، إضافة إلى دوره في تحديد اإلطار الذي تتحـرك فيـه األحـداث    

  .) 1("مكان، وتحديد الزمان، ومالمح الشخصياتوالشخصيات، وإبرازه لمعالم ال

وقد تطور الوصف بتطور الرواية، فهو في الرواية التقليدية تقنية هامشية، 

تقتصر وظيفتها على التزيين، وتدل على البراعة في الكتابة واإلنشاء، أما فـي  

لـنص  الرواية الجديدة فهو تقنية فنية فعالة ودالة، تسهم في بناء الوحدة الكليـة ل 

الروائي، وتدل على معنى معين في إطار سياق الحكي، وتقوم بوظيفة كشـف  

الخلفية التي تصدر عنها الشخصية الروائية في مواقفها، واإليحـاء بطبيعتهـا   

  .) 2(النفسية والفكرية، ومستوى وعيها

لقد تحول المكان من مجرد ديكور أو وسط يؤطر األحداث فـي الروايـة   

حقيقي، يقتحم عالم السرد، محرراً نفسه من أغالل الوصف التقليدية إلى محاور 

التقليدي، وذلك عن طريق إسقاط الكاتب الحالة الفكرية والنفسـية للشخصـيات   

  .) 3(على المحيط الذي تعيش فيه

علـى  " شرخ في تاريخ طويل"إن هاني الراهب لم يقدم المكان في روايته 

سي للشخصيات على األمكنة التـي  أنه إطار لألحداث فقط، بل أسقط العالم النف

  .تلونت بمشاعر الشخصيات وعكست في الوقت نفسه مواقفها وأفكارها

كشف من خاللها عـن خيبتـه   . صورة للمدينة في الليل" أسيان"لقد رسم 

الليـل وسـكون   : "بالضياع والخـوف  -وهو الريفي-بالمدينة التي شعر فيها 

تشحب أضواء المصابيح الموازيـة  يتقلب الليل على أرصفة الشارع، و. المدينة

من بعيد تتصاعد قرقعة . لغرفتي، ويعلو تنفس مسعود هادئاً قرب النافذة األخرى

  .) 4("إغالق الحانوت األخير، وينبثق زمور سيارة مسرعة

إن الوصف في المقبوس السابق لم يتم بواسطة العين الحقيقية، بـل عـن   

وف مافي النفس مـن ضـياع   طريق النفس التي أسبغت على الموضوع الموص

فغـدا  . فما شعرت به النفس من الملل والسآمة انصب على الليل. وتشتت وسأم
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  .األخير ضجراً أيضاً، يتقلب على أرصفة الشوارع

أجمع نقاد الرواية الجديدة على أن للمكان دوراً كبيراً في تحديد الخصائص 

بين المكـان والشخصـية،   الفكرية والنفسية للشخصية، وأكدوا العالقة المتبادلة 

وذهبوا إلى أن وظيفة المكان هي إلقاء المزيد من الضوء على الشخصية، بغية 

إن بيت اإلنسان امتداد لنفسه، إذا وصفت : "الكشف عن عالمها الفكري والنفسي

  .) 1("البيت فقد وصفت اإلنسان

لى ، ليقدم ع"لزينب" "أحمد"زيارة " أحزان الرماد"استغل وليد إخالصي في 

لسان األول وصفاً لغرفة زينب كشف من خالله عن اغتراب زينب، وشعورها 

في جالء حالتهـا  " زينب"لقد ساهم المكان الموصوف الذي تعيش فيه . بالوحدة

: النفسية، وتجاوز كونه إطاراً تعيش فيه الشخصية، إلى كونه الشخصية ذاتهـا 

. عت عن الصالة الصغيرةكانت غرفة واحدة استأنست بالغرفة الواحدة التي تفر"

وإلى جانب مساحة ضيقة استعملت للحمام والمطبخ، لم يكن ثمة سوى فسحة من 

  .) 2("السطح تنتصب فيها مداخن سوداء مرعبة

المكـان  : ويالحظ الباحث وجود نمطين للمكان في الرواية السورية همـا 

لفكرية المغلق والمكان المفتوح، ولكل منهما خصائص وميزات تعكس الطبيعة ا

  .) 3(والنفسية للشخصية التي تعيش فيه

يكثر حضور الشخصيات المثقفة في األماكن المغلقـة كـالمقهى والبيـت    

، أو األماكن المنعزلة كالغابات والجبال، مما يعكس انغالق األفق أمام ...والبار

الشخصية المثقفة من جهة، وعزلتها عن الناس، وعجزها عن القيـام بالـدور   

  .، وهو تغيير الحياة إلى األفضل واألجمل من جهة أخرىالمنوط بها

هـو  -وهو أهم األماكن التي تتواجد فيها الشخصيات المثقفة -إن المقهى 

شرخ فـي  "و " الزمن الموحش"المكان المفضل للشخصيات المثقفة في روايات 

، وقد اختارت هذه الشخصيات المقهى لتمارس "ألف ليلة وليلتان"و " تاريخ طويل

ه العطالة وتزجية الوقت، بعد أن وضعها الواقع المؤلم على هـامش الحيـاة،   في

  .وغربها عن المجتمع والناس

                                                          
  .53، مرجع سابق ص"بحوث في الروایة الجدیدة"، وانظر أیضاً 231نظریة األدب مرجع سابق ، ص) 1(
  .57اد، صأحزان الرم) 2(
ات. لسعید یقطین" انفتاح النص الروائي"انظر ) 3( ي روای یات ف ان والشخص ین المك : حیث درس العالقة ب

ال  ات لجم ي برك ات، والزین یم برك ر لحل ى البح ائر إل ودة الط در، وع در حی وحش لحی زمن الم ال
بول یر س وم لتیس ذ الی ت من ان والش. الغیطاني، وأن ین المك ة ب اً العالق ر أیض ي وانظ یات ف ة "خص بنی

  .، ومابعدھا43لحسن بحراوي، ص" الشكل الروائي
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فتحتـوي علـى مكـانين    " طائر األيام العجيبـة "أما رواية خيري الذهبي 

هـذين  " الذهبي"متناقضين، هما المكان المعزول، والمكان المفتوح، وقد وظّف 

اللهمـا عـن الطبيعـة الفكريـة والنفسـية      النوعين من األمكنة ليكشف من خ

فتاة متبرجزة وال مبالية، وألنها كذلك فقد اختـار  " لمياء"إن . لشخصيات روايته

لها المؤلف منزالً منعزالً في قمة الجبل، كانت تذهب إليه لتمارس هوايتها فـي  

وقد جعل خيري الذهبي المكان المغلق والمعزول . اصطياد الشباب والطيور معاً

مؤشراً على انزالق الشخصية المثقفة من اليسار إلى اليمين، لـذا  ) ت الجبلبي(

  .إلى الجبل أول خطوة على طريق انحرافه" سعيد شعبان"كان ذهاب 

أما النمط اآلخر فهو المكان المفتوح والمتسع الذي عرفنا عليـه خيـري   

" نورمـا "الرسام النوبي عن بالد النوبة، وحديث " حامد"الذهبي من خالل حديث 

وقد بدا هذا النمط من األمكنة ذا أفق واسع . وآثارها) دهميت(عن قريتها النوبية 

  .وممتد، يعكس امتداد أفق الشخصية واتساع رؤيتها وعمق إيمانها بالحياة

وعلى الرغم من أن خيري الذهبي لم ينجح في حبك الرواية العتماده على 

مبنية كقصة داخل قصة على نحو  األسلوب الكالسيكي الذي تجلّى بكون الرواية

، فإنه نجح في جعل المكان الموصوف معبراً عـن  ) 1(استطرادي وترتيب رتيب

الطبيعة النفسية والفكرية لشخصيات روايته التي عاشت في مكانين متناقضـين  

  .مغلق ومفتوح، ألنها كانت ملونة بلونين أبيض وأسود

شخصـيات مثقفـة فقـدت    " ليالي عربية"وقدم خيري الذهبي في روايته 

االتصال بالواقع والناس، وعجزت عن ممارسة دورها فـي تغييـر المجتمـع،    

وانصرفت إلى شؤونها الذاتية والحلول الفردية، ولذلك سجنها في غرفة واحدة، 

وقطع عنها الماء والكهرباء والطعام، ليدل علـى أنهـا شخصـيات المنتميـة     

اعترفت هذه الشخصيات بعجزهـا   وقد. وعاجزة عن ممارسة الدور المنوط بها

  .وعدم قدرتها على إحداث أي تغيير في الواقع

فقد اختار المكان المغلق كمأوى أخير وأبـدي لبطـل   " وليد إخالصي"أما 

الذي حاول أن يغير الواقـع الفاسـد، ولكنـه    " أكثم الحلبي" "بيت الخلد"روايته 

ره بنفسه، ودفن نفسـه  اصطدم بالسلطة الرجعية التي ضيقت عليه حتى اختار قب

  .حياً في مكان أشبه بصندوق حجري مغلق

يفيد ماتقدم أن الروائيين السـوريين اهتمـوا بالمكـان المغلـق كإطـار      

                                                          
  .261لنبیل سلیمان، ص" الروایة السوریة"انظر ) 1(
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للشخصيات المثقفة أكثر من اهتمامهم بالمكان المفتوح، ألنهم قدموا شخصـيات  

  .مثقفة غير قادرة على ممارسة دورها

  الخصائص الفنیة للعالقة -ھـ
  :راوي والمثقفبین ال

: السرد هو الكيفية التي تروى بها القصة، عن طريق مكونات السرد الثالثة

السارد والمسرود والمتلقي، وما تخضع له هذه المكونات من مؤثرات، بعضـها  

  .) 1(يتعلق بالراوي والمروي له، وبعضها اآلخر يتعلق بالقصة ذاتها

على الـرغم مـن تضـافر    ف. والسرد أهم العناصر المكونة للعمل الروائي

العناصر التي يتألف منها عالم الرواية فقد بقي السـرد مهيمنـاً علـى الكتابـة     

، فكل مافي الرواية سرد، الوصف سرد، والمكـان سـرد، وتقـديم    ) 2(الروائية

  .الشخصيات اليكون إال عن طريق السرد

ـ . راو يقوم بسرد الحوادث/ولكن رواية سارد ه وهذا الراوي الذي يسند إلي

األول يمثل الكاتب، والثـاني  : الكاتب مهمة القص شخصية وهمية بثالثة وجوه

  .) 3(هو شخص الراوي نفسه، والثالث يمثل القارئ أو المتلقي

وإذا كانت العالقة بين الراوي والكاتب هي عالقة تمثيـل األول للثـاني،   

ـ    راوي وتوسل الثاني األول من أجل القيام بمهمة القص، فإن العالقـة بـين ال

والشخصيات الروائية األخرى تقوم على الوساطة بين القارئ والشخصيات من 

جهة، وبين المؤلف وشخصيات الرواية من جهة أخرى، ولذا يعـرف الـراوي   

  .) 4(بأنه خالق الشخصيات

تفرض عالقة الراوي بالشخصيات الروائية وجود ثالثة أنمـاط للـراوي،   

  :) 5(وهي

ويكون الراوي ): الرؤية من خلف(الحكائية  الراوي أكبر من الشخصية-1
في هذه الحال عارفاً أكثر مما تعرفه الشخصية الحكائية، ومهيمناً على 

                                                          
  .45انظر بنیة النص السردي لحمید لحمداني، مرجع سابق ص) 1(
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السرد، ومتحكماً ببنية النص، وبالشخصيات التي تبدو في هذه الحـال  
  .البطل العارف بكل شيء/تابعة لمنطق الراوي

كون معرفة الراوي وت): الرؤية مع(الراوي يساوي الشخصية الحكائية -2
مساوية لمعرفة الشخصية، فإما أن يكون الراوي في هذا النمط شـاهداً  

  .على األحداث، وإما شخصية مساهمة في الرواية

اليعـرف  ): الرؤية من خـارج (الراوي أصغر من الشخصية الحكائية -3
الراوي في هذا النمط إال القليل مما تعرفه إحـدى الشخصـيات فـي    

وتقوم . ل الراوي يعتمد كثيراً على الوصف الخارجيالرواية، مما يجع
الشخصيات في هذا النمط بمهمة السرد إلى جانب الراوي الذي يمثـل  

  .أحد األصوات التي تتناوب على عملية السرد

وقد سيطر الراوي المهيمن على السرد والشخصيات الحكائية على الرواية 

لحياتية للكاتب أو للشخصية، ولكن العربية التي اعتمدت في بنائها على التجربة ا

تراجع التجربة الحياتية إلى الظل، وسيطرة الرؤية والموقـف الفكـري علـى    

الرواية العربية الحديثة اقتضى تحديث طرائق عرض المادة الروائية، مما أدى 

إلى تراجع الراوي المهيمن وحلول الرواية التي تتضمن أكثر مـن راو يقـوم   

  .) 1(بعملية السرد

يتمكن الراوي من سرد األحداث وتقديم الشخصيات إال إذا كان محيطـاً  ال

ففي روايـة حيـدر حيـدر    . وعالماً بأحداث الرواية بكاملها قبل أن يبدأ بقصها

يبدأ الراوي بقص األحداث بعد نهايتها، معتمداً على ذاكرته في " الزمن الموحش"

" وائل األسدي"و " دويسامر الب"استرجاع األيام التي قضاها في دمشق بصحبة 

مما جعله شاهداً علـى األحـداث والشخصـيات    " أمينة"و " مسرور"و" راني"و 

إنـي أتـذكر اآلن   : "وفترة زمنية امتدت من الخمسينات وانتهت بنكسة حزيران

بهدوء تام كيف نفخت الريح في تلك األودية، وكيف ضـربت بكـل شراسـتها    

والمظلمة، فأيقظت السـبات الـدهري   وأنينها الموجع أبواب الكهوف المتناثرة 

العميق آلالف األحاسيس التي كانت غافية، ثم فجأة لم يبق غير الصدى النـائح  

  .فوق البوابات التي عاودها صمتها القديم

وهكذا يبـدو  . سراب يمتد ويمتد. مثل سراب خادع يلمع فوق سهوب بعيدة

. عصياً ربما على اإلدراكاآلن ركام الحكايات شفافاً، المعاً عصياً على اللمس، 
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حكاياتنا التي أفلت في غروب يوم كئيب مع شمس دمشقية تهوي بال اسـتئذان  

  .) 1("خلف قمة قاسيون األجرد

مسـتمدة مـن التجربـة    " الزمن الموحش"وعلى الرغم من أن مادة رواية 

الحياتية لكاتبها ولشخصياتها، فقد نجت من سيطرة الراوي وهيمنته، وظهـرت  

  .ت مستقلة عن الراوي، ولها وجودها وكيانها المستقل عن كيانهالشخصيا

وقد استخدم الراوي للحديث عن الشخصيات المثقفة ضمير الغائب الـذي  

وفّر له إمكانية اتخاذ مسافة مناسبة من الشخصية التي يتحدث عنهـا، بحيـث   

يصبح في مقدوره الحديث عن الطبيعة الفكرية والنفسـية للشخصـية، وسـاهم    

الشاهد، بحيـث يسـتحيل   /في تحقيق مصداقية مارواه الراوي) ير الغائبضم(

  .التفكير بشخصية أخرى يمكن أن تدلي بشهادة غير التي أدلى بها الراوي

إن التطابق بين ما أخبرنا به الراوي عن الشخصيات، ومـا أخبـرت بـه    

نجده بشكل أوضح في رواية " الزمن الموحش"الشخصيات عن نفسها في رواية 

التي تناوب على سرد أحداثها راويان أكمل كل واحـد منهمـا   " أحزان الرماد"

وقد تمكن وليد إخالصي من خالل قص األحداث نفسها علـى  . ) 2(رواية اآلخر

. لسان شخصيتين هما أحمد وزينب من رصد وقع األحداث على الشخصـيتين 

دثة نفسها ، ثم رصد وقع الحا"أحمد"فرصد وقع حادثة وفاة الطفلة فردوس على 

  ".زينب"على 

وإذا علمنا أن وقع األحداث كان واحداً على الشخصيتين اللتـين تسـردان   

األحداث، وأن الشخصيتين تشتركان في أمور كثيرة تبين لنا الهدف الذي رمـى  

إليه وليد إخالصي من وراء استخدامه لهذه التقنية في السرد، وهو إصدار حكم 

، وجيل الشباب المثقف الذي جعله تردده فـي  )أحمد وزينب(بإدانة الشخصيتين 

حسم األمور وعدم مسؤوليته أمام الواقع يقف على الحياد الـذي أدى بـه إلـى    

  .الضياع والملل واالغتراب والالمباالة

إلـى تصـفية   " أحزان الرمـاد "لقد هدف وليد إخالصي من خالل روايته 

العسـكرية،  الحساب مع مرحلة من حياة سـورية، هـي مرحلـة االنقالبـات     

وماتميزت به تلك المرحلة من مصادرة للحريات، والقمع السياسي والفكـري،  
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كما هدف  إلى إدانة الشباب المثقف المتردد أمام قضايا الواقع والحياة، وأنهـى  

  .حياة هذه الفئة من المثقفين نهاية مأساوية، فأضرم فيها النار، وحولها إلى رماد
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  خاتَِمةُ البَْحث
  

من المفيد في ختام هذه الدراسة أن نسجل أهم المالحظات التـي توصـلنا   

إليها بعد دراستنا لشخصية المثقف في الرواية العربية السورية خـالل الفتـرة   

  .1990إلى عام  1967الممتدة من عام 

إن أهم مايمكن تسجيله يتمثل في أن روائيين قدموا في رواياتهم شخصيات  -1

شؤون الثقافة، فصوروا نمـوذج المثقـف الكاتـب،    مثقفة متخصصة في 

ويالحظ الباحث أن هذه الشخصيات ... والطالب الجامعي، وأستاذ الجامعة

تمثل الروائيين أنفسهم، وتعبر عن أفكارهم ومواقفهم، لذا أوكل الكتّاب إليها 

أما بعض الروائيين فقد صور نمـاذج  . مهمة سرد األحداث بضمير المتكلم

ثقفة أخرى، غير متخصصة في شؤون الثقافة، وتـرك لهـا   لشخصيات م

حرية التعبير عن أفكارها وذلك بغيـة خلـق صـراع إيـديولوجي بـين      

الشخصيات المثقفة داخل مجتمع الرواية، ولذا بدت هذه النماذج بعيدة عن 

  .شخصيات الروائيين

قدم الروائيون شخصيات مثقفة وقفت مـن قضـايا المجتمـع الحضـارية      -2

فقد صور الروائيـون شخصـيات   . جتماعية والسياسية مواقف متباينةواال

الموقف : مثقفة لها مواقف متباينة من الغرب والتراث، وهذه المواقف هي

الرافض للغرب والمتمسك بالتراث، والموقف الرافض للتراث والمتمسـك  

. بالغرب، والموقف االنتقالي الذي حاول اإلفادة من الغرب والتراث معـاً 

وقد عاشت الشخصيات التي تخلت عن التحديث ونكصت إلى التراث أزمة 

عصرية، وبقيت خارج العصر، وعانت الشخصيات التي تبنت أيديولوجيا 

غربية على حساب التراث اغتراباً حاداً عن الذات والناس، وأخفقت فـي  

النهاية، في حين بدت الشخصيات التي وقفت موقف االنتقاء أكثر تماسـكاً  

  .اغتراباً وأقل
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وتباينت مواقف الشخصيات المثقفة من قضايا المجتمع، فعلى صعيد الموقف  -3

من قضايا المرأة ثمة شخصيات مارست االضطهاد والظلم ضـد المـرأة،   

فحرمتها من إنسانيتها عندما رأت فيها كائناً أسطورياً ال كائناً بشرياً فيـه  

ا إلى جسد يفيض باللـذة  القوة والضعف، ورمتها بظلم أشد عندما اختزلته

وثمة شخصـيات  . والمتعة، وقصرت دورها على اإلنجاب وتربية األوالد

تحدثت عن المساواة بين الرجل والمرأة، ولكنها لم تقرن القول بالفعل، ولم 

ورصد الروائيون صورة المرأة المثقفـة  . تستطع أن تتخلّى عن امتيازاتها

عاجزة عن التقدم خطوة واحـدة   الراغبة باالنطالق والتحرر، ولكنها بدت

على طريق حريتها، ألنها التزال أسيرة قيود تكبلها من الداخل، وتفـرض  

  .عليها أن تظل تابعة للرجل

أما على الصعيد السياسي فقد صور الروائيون شخصيات مثقفة كانت لهـا   -4

. مواقف متباينة من قضايا السياسة، كاالستقالل الوطني والحرب والوحـدة 

ظ الباحث على صعيد االستقالل الوطني قلة الروايات التي رصـدت  ويالح

موقف المثقف من قضايا االستقالل، الهتمام الروايـة السـورية بالبطـل    

وقد قدمت الروايات القليلة التي رصدت موقـف المثقـف مـن    . الشعبي

االستقالل نمطين من الشخصيات المثقفة، يختلفان مـن حيـث أصـولهما    

وقد قدم الروائيـون  . ط األول هو المثقفون البورجوازيوناالجتماعية، النم

صورتين متناقضتين للمثقـف البورجـوازي، األولـى صـورة المثقـف      

البورجوازي الذي كان له دور إيجابي في رفض االسـتعمار والمطالبـة   

باالستقالل، وشجب تقسيم فلسطين، وتميز هذا المثقف بتطور الوعي لديـه  

وأما الثانية فهي صورة المثقـف  . بقضايا الشعب وتصاعده باتجاه االلتحام

البورجوازي االنتهازي الذي سعى إلى المطالبة باالستقالل ليتفرد بـالحكم  

أما النمط الثاني فهو المثقف الذي ينتمي إلى الطبقة . بعد رحيل االستعمار

وقد تميز هذا المثقف بالنضال ضد المستعمر وضـد  . المتوسطة أو الفقيرة

  .مستغلّة من إقطاعيين وبورجوازيينالطبقة ال

ولم يعرف الروائيون الحرب على أرض الواقع، لذا قدموا مجتمعات روائية  -5

واهـتم  . التحمل مسوغاتها في داخلها، وال وجود لهـا إال فـي أذهـانهم   

الروائيون برؤية المثقف البورجوازي الصغير الذي بدا متردداً ومعـزوالً  

حديد األسباب التي أدت إلى حـدوث نكسـة   عن الناس وغير قادر على ت

حزيران، في حين بدا هذا المثقف متفائالً وملتحماً بالناس، ومؤمناً بتماسك 
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الجبهة الداخلية وبتحقيق النصر على األعداء في الروايات التـي تناولـت   

وعكست الرواية الحزيرانيـة شـعور المثقـف    . حرب تشرين التحريرية

من شأن السالح والرصاصة، ولذا قـررت   بمحدودية دور الكلمة وأعلت

  .هذه الشخصيات اختيار العمل الفدائي للخروج من المأزق

أما على صعيد مواقف الشخصيات المثقفة من الوحدة فـيمكن أن نسـجل    -6

  :المالحظات التالية

تحددت مواقف الشخصيات المثقفة من الوحدة ونظام الوحـدة علـى   -آ
خصيات، وأيـديولوجيا األحـزاب   أساس االنتماء الطبقي لهذه الش

  .السياسية ومواقفها المتباينة من الوحدة

اهتمت الشخصيات المثقفة بنقد الجانب السياسي في نظام الوحـدة،  -ب
  .وأغفلت الجوانب األخرى

اختلفت الشخصيات المثقفة حول شكل الوحدة والطريق المؤديـة  -جـ
  .إليها

ئيين حملوهـا مـنطقهم   فقدت الشخصيات المثقفة اإلقناع ألن الـروا -د
وأفكارهم، ودفعوها إلى مواقـف التتناسـب وتكوينهـا النفسـي     

  .والفكري

إلى  -بالنسبة إلى مواقفها اإليديولوجية-ويمكن أن نقسم الشخصيات المثقفة  -7

. المثقف التراثي، والمثقف الثوري، والمثقف الالمنتمـي : ثالثة نماذج هي

طين في الرواية السـورية، أولهمـا   ويالحظ الباحث أن للمثقف التراثي نم

المثقف التراثي االنتهازي الذي تستّر بالتراث ليحقق مكاسـب شخصـية،   

وثانيهما المثقف التراثي المتنور الذي سعى إلى توظيف التراث من أجـل  

  .التطور والتقدم، ودعا إلى التمسك بالجوانب المضيئة في التراث

لثوري في الروايـة السـورية،   كما يالحظ الباحث وجود نمطين للمثقف ا  

أولهما المثقف الثوري المتستّر بالثورة، وثانيهما المثقف الثوري المتمسـك  

وقد أدان الروائيون المثقف األول، وأوضحوا أنه مثقف اليقـرن  . بالثورة

وطرح الروائيون المثقف الثوري المتمسك بالثورة على أنـه  . القول بالفعل

ولهما يتعلق بثقافته التي ظل أسـيراً لهـا،   مثقف محبط ومهزوم لسببين، أ

وكانت عامل اغتراب له عن الواقع والناس، وثانيهما يرجع إلى المجتمـع  
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  .الذي وقف عائقاً أمام ممارسة المثقف الثوري لدوره في تغيير المجتمع

  

وجود نـوعين   -لدى الكشف عن مصادر أفكار الشخصيات المثقفة-وتبين  -8

يهما الشخصيات المثقفة كمصادر تحددت في ضـوئها  من الثقافة استندت إل

مواقف الشخصيات وآراؤها، أولهما الثقافة الغربية الوافـدة كالماركسـية   

والوجودية والفرويدية، وثانيهما الثقافة المحلية كالفكر الديني والحكايـات  

وبالعودة إلى المصادر األصلية للثقافات التي . الشعبية وفكر عصر النهضة

منها الشخصيات المثقفة أفكارها تبين لنا أن ثمة شخصيات مثقفـة  استقت 

  .فهمت بعض جوانب الثقافة الغربية منها والوافدة فهماً مغلوطاً

  

  
  



192 
  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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حال على التقاعد فـي الهيئـة   كان يعمل قبل أن ي. اإلجازة في العلوم الزراعية

عضو فـي  . بدأ بنشر نتاجه األدبي في أواخر الخمسينات. العامة لحلج األقطان

، 1965شـتاء البحـر اليـابس    : من مؤلّفاته الروائية. جمعية القصة والرواية

، 1980، الحنظل األليـف  1975، أحزان الرماد 1969أحضان السيدة الجميلة 

، ملحمـة القتـل   1985، باب الجمـر  1982لد ، بيت الخ1981زهرة الصندل 

  .1994الصغرى 

  :حلیم بركات-
، تلقى تعليمه في سورية ولبنان، وعمل مدرساً 1936ولد في الكفرون عام 

عضو في جمعية . وأستاذاً لعلم االجتماع في بيروت والواليات المتحدة األمريكية

، 1961، ستة أيام 1956القمم الخضراء : من مؤلفاته الروائية. القصة والرواية

  .1979، الرحيل بين القوس والوتر 1969عودة الطائر إلى البحر 

  :عبد النبي حجازي-
، تلقى تعليمه في جيرود والنبك، وتخـرج  1938ولد في بلدة جيرود عام 

عمل مدرساً فـي ثانويـات   . من جامعة دمشق حامالً اإلجازة في اللغة العربية

ات مدينـة دمشـق وفـي القطـر العربـي      محافظة الحسكة، ودرس في ثانوي

الجزائري، ثم تفرغ للعمل في إدارة المخطوطات والنشر فـي اتحـاد الكتـاب    

العرب، وأمانة تحرير جريدة البعث، وشغل منصـب المـدير العـام لإلذاعـة     

قـارب  : من مؤلفاته الروائيـة . عضو في جمعية القصة والرواية. والتلفزيون
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، ألـف  1970، شرخ في تاريخ طويل 1961المهزومون : من مؤلفاته الروائية

  .1985، بلد واحد هو العالم 1982، الوباء 1977ليلة وليلتان 

  : ممدوح عدوان-
، تلقى تعليمه في مصياف، 1941ولد في قرية قيرون التابعة لمصياف عام 

عمل في الصحافة . معة دمشق حامالً اإلجازة في اللغة اإلنكليزيةوتخرج من جا

  .1970األبتر : من مؤلفاته الروائية. كان عضواً في جمعية الشعر. األدبية

  :فاضل السباعي-
، أنهى دراسته في ثانوية المـأمون فـي حلـب،    1929ولد في حلب عام 

اً قبل أن ينتسب وتخرج من كلية الحقوق في جامعة دمشق، عمل محامياً ومدرس

وعمل بعد انتقاله إلى دمشق . إلى وزارة الشؤون االجتماعية والعمل1957عام 

ثم عمل مديراً للشؤون الثقافية فـي  . في المكتب المركزي لإلحصاء 1966عام 

طلب إحالته إلى التقاعد من آخر وظائفـه فـي    1982جامعة دمشق، وفي عام 

بدأ ينظم الشعر ثم تحول . ليتفرغ للكتابة) مدير في وزارة التعليم العالي(الدولة 

، 1963، ثرياً 1963ثم أزهر الحزن : من مؤلفاته الروائية. إلى القصة القصيرة

  .1992، الطبل 1968رياح كانون 

  :كولیت خوري-
ولدت في دمشق، وتلقت تعليمها األولي في مدرسة راهبات البيزانسـون،  

ثم درست الحقوق فـي  . بي في دمشقوأتّمت دراستها في المعهد الفرنسي العر

الجامعة اليسوعية في بيروت، ثم تابعت تحصيلها العالي في جامعـة القـديس   

. يوسف ببيروت ثم في جامعة دمشق، ونالت اإلجازة في اللغة الفرنسية وآدابها
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  .1989مايحترق يلتهب 

  :أحمد داود-
، حصـل علـى   1942ولد في قرية تل حويري التابعة لمنطقة جبلة عام 

شهادة الدراسة الثانوية فرع اآلداب واللغات من ثانوية جول جمال بالالذقية عام 

داب أوفد إلى جامعة موسكو من قبل وزارة التربية للتخصص فـي اآل . 1958
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عمل في التدريس والصحافة ومستشاراً ثقافياً في سفارة الجمهوريـة  . السينمائي
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تلقّت تعليمها في دمشـق، وتخرجـت مـن    . 1928ولدت في دمشق عام 

عملـت  . 1954بية عـام  جامعتها حاملة اإلجازة في اللغة العربية، ودبلوم التر
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عضو في جمعيـة  . مدرسة وعضواً في المكتب التنفيذي التحاد الكتاب العرب

، بسـتان الكـرز   1965أيام مغربيـة  : من مؤلفاتها الروائية. القصة والرواية

، األشـباح  1971، طـائر النـار   1982، حب وحرب 1979، الهودج 1977

  .1983، الدوامة 1971
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  عالمصادر والمراج
  

  المصادر: أوالً 
  .دار أبجد، بیروت-1أحزان الرماد ط  -1975ولید، . إخالصي-

  .دار الكرمل، دمشق-1الحنظل األلیف ط-1980  
  .اتحاد الكتاب العرب، دمشق-1بیت الخلد ط-1982  
  .اتحاد الكتاب العرب، دمشق-1باب الجمر ط-1984  

  .لم یذكر الناشر، بیروت-1عودة الطائر إلى البحر ط  -1969حلیم، . بركات-
  .اتحاد الكتاب العرب، دمشق-1قارب الزمن الثقیل ط  -1970عبد النبي، . حجازي-

  .اتحاد الكتاب العرب، دمشق-1المتألق ط-1980  
  .دار العودة، بیروت-1الزمن الموحش ط  -1973حیدر، . حیدر-
  .اتحاد الكتاب العرب، دمشق-1ومّر صیف ط  -1975كولیت، . خوري-
  .اتحاد الكتاب العرب، دمشق-1حبیبتي یاحب التوت ط  -1976أحمد، . داود-
  .اتحاد الكتاب العرب، دمشق-1طائر األیام العجیبة ط  -1977خیري، . الذھبي-

  .دار الكلمة، بیروت-1لیالي عربیة ط-1980  
  .دار األجیال، دمشق-1شرخ في تاریخ طویل ط-1970ھاني، . الراھب-

  .اتحاد الكتاب العرب، دمشق-1لیلة ولیلتان طألف-1977  
  .اتحاد الكتاب العرب، دمشق-1بلد واحد ھو العالم ط-1985  

  .وزارة الثقافة، دمشق-1حسن جبل ط  -1969فارس، . زرزور-
  .دار االعتدال، دمشق-1لن تسقط المدینة ط-1969  
  .دار األجیال، دمشق-1الالاجتماعیون ط-1970  

  .دار القصة العربیة، حلب-1ریاح كانون ط  -1968اضل، ف. السباعي-
  .دار األجیال، دمشق-1وینداح الطوفان ط  -1970نبیل، . سلیمان-

  .اتحاد الكتاب العرب، دمشق-1ھزائم مبكرة ط-1985  
رق-1990   دارات الش ش ط/م ات نع رعة وبن دار -1األش

  .الحوار، الالذقیة
  .دار اآلداب، بیروت-1وت طكوابیس بیر  -1976غادة، . السمان-
  .طبرین، دمشق-1األیام التالي ط  -1972نصر، . شمالي-
  .األبتر اإلدارة السیاسیة، دمشق  -1970ممدوح، . عدوان-
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  .اتحاد الكتاب العرب، دمشق-1الشیخ ومغارة الدم ط  -1974نذیر، . عظمة-
  .الثورة، دمشقمنشورات فلسطین-1، ط1المرابي ج-1977محمد إبراھیم، . العلي-

  .منشورات فلسطین الثورة، دمشق-1، ط2المرابي ج-1984  
  .وزارة الثقافة، دمشق-1الدّوامة ط  -1983قمر، . كیالني-
  .وزارة الثقافة، دمشق-1الثلج یأتي من النافذة ط  -1969حنّا، . مینة-

  .دار اآلداب، بیروت-1الربیع والخریف ط-1984  
  .دار اآلداب، بیروت-1لوطن في العینین طا  -1979حمیدة، . نعنع-

  المراجع-ثانیاً 

  :المراجع العربیة-أ-
  .القرآن الكریم-
  .دار الكتاب المقدس في الشرق األوسط-الكتاب المقدس-
رب ط  -1988ابن منظور، - ان الع یري-1لس ي ش ق عل راث -تحقی اء الت دار إحی

  .العربي، بیروت
ریة / ربي والسلطةالمثقف الع  -1992سماح، . إدریس- ة الناص ات التجرب ي روای ث ف بح

  .صفحة) 323(دار اآلداب، بیروت -1ط
عبي ط  -1992ألفة، . اإلدلبي- ا الش ي أدبن رة ف ق -2نظ ادي، دمش ) 154(دار الش

  .صفحة
  
رح ط  -1993محمد، . الباردي- اح والف ي الكف ة روائ ا مین روت -1حن دار اآلداب، بی

  .صفحة) 295(
ي ط  -1990حسن، . بحراوي- كل الروائ ة الش روت -1بنی ي، بی افي العرب ز الثق المرك

  .صفحة) 336(
وري  -1980توفیق، . الجرجور- ي الس ر العرب ي القط ة ف ى المدین ف إل ن الری رة م -الھج

  .صفحة) 298(وزارة الثقافة، دمشق 
اعي  -1992مصطفى، . حجازي- ف االجتم ور ط/التخل ان المقھ یكولوجیة اإلنس د -6س معھ

  .صفحة) 286(نماء العربي، بیروت اإل
وراه،   -1993أحمد، . الحسن- الة دكت ر رس ي المعاص د العرب ي النق ة ف ات الروای تقنی

  .صفحة) 288(جامعة حلب 
ان  -ت.عبد ّهللا، د. حنّا- وریة ولبن ي س ة ف ات الفكری ن االتجاھ ن /م ف األول م النص

  .صفحة) 211(دار األھالي، دمشق -1القرن العشرین ط
وریة ط  -1973حسام، .د. یبالخط- ة الس ي القص كالھا ف ة وأش ؤثرات األجنبی بل الم -1س

  .صفحة) 175(معھد البحوث والدراسات العربیة، القاھرة 
ر-1983   ت المجھ ق-روایات تح رب، دمش اب الع اد الكت . اتح

  .صفحة) 294(
  .صفحة) 152(وزارة الثقافة، دمشق -المغامرة المعقدة-1976محمد كامل، . الخطیب-
د، - رزاق عی د ال ع عب تراك م ي ط-1979باالش ة الروائ ا مین الم حن روت -1ع دار اآلداب، بی

  .صفحة) 159(
ع ط-1981   ة والواق روت -1الروای ة، بی ) 125(دار الحداث
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  .صفحة
ق  -1974إلیاس، . خوري- ن أف ث ع ة البح د /تجرب ة بع ة العربی ة الروای ة لدراس مقدم

ة ط اث، م-1الھزیم ز األبح طینیة، مرك ر الفلس ة التحری نظم
  .صفحة) 112(بیروت 

  .صفحة) 116(اتحاد الكتاب العرب، دمشق -كتّاب ومواقف   -1983نادیة، . خوست-
ا- ر، . زكری ق -1982-1981خض ة دمش ات جامع رة، مطبوع ة المعاص دارس االجتماعی الم

  .صفحة) 426(
ار-1979باالشتراك مع محمد كامل الخطیب،   نبیل، . سلیمان- ي مع ة ف ك ثقافی

  .صفحة) 319(دار ابن رشد، بیروت -1977-1975سوریة 
ق -1977-1967الروایة السوریة -1982   ة، دمش وزارة الثقاف

  .صفحة) 399(
ین،    ي -1985باالشتراك مع بوعلي یاس دیولوجیا ف األدب واألی

  .صفحة) 399(دار الحوار، الالذقیة -2سوریة ط
ات/وعي الذات والعالم-1985   ة طدراس ة العربی ي الروای -1ف

  .صفحة) 228(دار الحوار، الالذقیة 
ة -1985عبد السالم محمد، . الشاذلي- ة الحدیث 1952-1882شخصیة المثقف في الروایة العربی

  .صفحة) 498(دار الحداثة، بیروت -1ط
رب ط  -1971ھشام، . شرابي- رب والغ ون الع روت -1المثقف ار، بی ) 162(دار النھ

  .صفحة
دة  -1977غالي، . يشكر- اء الجدی ر /العنق ي المعاص ي األدب العرب ال ف راع األجی ص

  .صفحة) 278(دار الطلیعة، بیروت -1ط
ة-1980   ة العربی ي الروای ذاب ط-معنى المأساة ف ة الع -2رحل

  .صفحة) 286(دار اآلفاق الجدیدة، بیروت 
ة ط-1980   ال أجنح مان ب ادة الس روت -2غ ة، بی دار الطلیع

  .صفحة) 213(
  .صفحة) 206(اتحاد الكتاب العرب، دمشق -البطل في مأزق-1979محیي الدین، . صبحي-
ة ط  -1982جورج، . طرابیشي- ة وأنوث رب، رجول رق وغ روت -3ش ة، بی دار الطلیع

  .صفحة) 191(
ة ط-1983   -1الرجولة وأیدیولوجیا الرجولة في الروایة العربی

  .صفحة) 281(دار الطلیعة، بیروت 
تراكیة  -1970د من المؤلفین، عد- الل االش وعة الھ ر -موس الل، مص ) 529(دار الھ

  .صفحة
ة -ت.د   ة الكتوب یرة الجزائری ة القص ي القص ف ف ورة المثق ص

  .صفحة) 193(مطبوعات جامعة الجزائر -بالعربیة
رة ط  -1992محمد، . عّزام- ة المعاص ة العربی ي الروای كالي ف ل اإلش دار -1البط

  .صفحة) 169(شق األھالي، دم
ة ط/الصوت والصدى  -1979ریاض، . عصمت- وریة الحدیث دار -1دراسة في القصة الس

  .صفحة) 259(الطلیعة، بیروت 
ة  -1977أحمد محمد، . عطیة- ة الحدیث ة العربی ي الروای وري ف ل الث ة، -البط وزارة الثقاف

  .صفحة) 278(دمشق 
ي الر  -1980عبد الرزاق، . عید- ة ف ات نقدی ةدراس ة والقص ق -وای ة، دمش وزارة الثقاف

  .صفحة) 163(
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اروت-1991   ال ب اریخ-باالشتراك مع محمد جم ة والت / الروای
ة -1دراسات في مدارات الشرق ط وار، الالذقی ) 121(دار الح

  .صفحة
را  -1985علي، . الفّزاع- راھیم جب ي ط/جبرا إب ھ القصص ي فن ة ف د، -1دراس دار المھ

  .صفحة) 222(عّمان 
  .المطبعة الحسینیة، مصر-1القاموس المحیط ط  -ھـ1330فیروز آبادي، ال-
ي، . الفیصل- وریة-1985سمر روح ة الس ة الروای ق -تجرب رب، دمش اب الع اد الكت ) 255(اتح

  .صفحة
وریة-1987   ة الس ة العربی ي الروای واقعي ف اه ال اد -االتج اتح

  .صفحة) 476(الكتاب العرب، دمشق 
ي تج-1993   راءات ف ة طق ة روائی ة -1رب وار، الالذقی دار الح

  .صفحة) 127(
ة ط  -1991مراد، . كاسوحة- ا مین ي أدب حن دیني ف -1الرؤیة األیدیولوجیة والمرورث ال

  .صفحة) 309(دار الذاكرة، حمص 
دیولوجیا ط  -1990حمید، . لحمیداني- ي واألی د الروائ ي، -1النق افي العرب ز الثق المرك

  .صفحة) 191(بیروت 
ردي ط-1991   نص الس ة ال ي، -1بنی افي العرب ز الثق المرك

  .صفحة) 160(بیروت 
نعم، . مجاھد- د الم رة ط-1985مجاھد عب فة المعاص ي الفلس راب ف دین، -1االغت عد ال ة س مطبع

  .صفحة) 223(القاھرة 
روت -1ھواجس في التجربة الروائیة ط  -1982حنّا، . مینة- ) 175(دار اآلداب، بی

  .صفحة
  .صفحة) 283(دار الشروق، بیروت -1ھموم المثقفین ط-1981مود زكي، مح. نجیب-
  .صفحة) 192(دار ابن رشد، بیروت -قراءات في أعماق  -ت.غالب، د. ھلسا-
ي ط  -1985بوعلي، . یاسین- راع الطبق ي الص ا ف ة ودورھ ابیع الثقاف وار، -1ین دار الح

  .صفحة) 72(الالذقیة 
رط /لمرأة بین الضبط االجتماعي والتطوروضع ا  -1985نعیم، .د. الیافي- ي ش دراسة ف

  .صفحة) 239(مؤسسة الوحدة، دمشق -المرأة عبر العصور
ي ط  -1989سعید، . یقطین- نص الروائ اح ال روت -1انفت ي، بی افي العرب ز الثق المرك

  .صفحة) 160(
  
  

  :المراجع المترجمة-ب
دار اآلداب، بیروت -ریسسھیل إد: تر-1سارتر والوجودیة ط  -1960م، .ر.ألبریس-

  .صفحة) 164(
ر  -1965فریدریك، . أنجلز- غ، ت ي دوھرن وب: أنت ؤاد أی ق -ف ق، دمش ) 475(دار دمش

  .صفحة
دة ط  -1982میشال، . بوتور- ة الجدی ي الروای وث ف ر-2بح وس: ت د أنكونی دار -فری

  .صفحة) 157(عویدات، بیروت 
ة الفكر العربي في عصر   -1977ألبرت، . حوراني- ر-3ط1939-1798النھض ریم : ت ك
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  .صفحة) 479(دار النھار، بیروت -عزقول
-محمد یوسف نجم: مناھج النقد األدبي بین الیقظة والتطبیق، تر  -1967دیفي، . دیتش-

  .صفحة) 639(دار صادر، بیروت 
ان: الوجودیة فلسفة إنسانیة، تر  -1959جان بول، . سارتر- روت-حنّان دمی دار اآلداب، بی

  .صفحة) 94(
دم ط-1966   ود والع ر-1الوج دوي: ت رحمن ب د ال دار -عب

  .صفحة) 992(اآلداب، بیروت 
الیناري- ارلوس، . س ر-1976ك ي، ت ر غرامش ي: فك یخ عل ین الش روت، -تحس ارابي، بی دار الف

  .صفحة) 543(جزءان 
ة، وز-ھیفاء ھاشم: ، تر2أسس النقد األدبي الحدیث ج  -1966عدد من المؤلفین، - ارة الثقاف

  .صفحة) 311(دمشق 
ر-1984   اعي، ت دم االجتم ون والتق ف: المثقف وكت یوس -ش

  .صفحة) 368(وزارة الثقافة، دمشق 
المؤسسة العربیة -ذوقان قاروط: ، تر1أزمة المثقفین العرب ط  -1978عبد هللا، . العروي-

  .صفحة) 176(للدراسات والنشر، بیروت 
دیثا  -1970أنطونیو، . غرامشي- ر الح یة ط/ألمی ي الماركس ة ف م السیاس ایا عل ر-1قض : ت

امي یس الش رفان وق ي ش روت -زاھ ة، بی ) 179(دار الطلیع
  .صفحة

ي: ، تر1قضایا المادیة التاریخیة ط-1971   واز طرابلس دار -ف
  .صفحة) 144(الطلیعة، بیروت 

ر  -ت.أالن روب، د. غرییھ- دة، ت ة جدی و روای طفى: نح راھیم مص طفى إب دار -مص
  .صفحة) 158(المعارف، مصر 

ة ط  -1993لوسیان، . غولدمان- یولوجیة الروای ي سیوس دمات ف ر1مق دین : ، ت در ال ب
  .صفحة) 250(دار الحوار، الالذقیة -عرودكي

ر-2معذبو األرض ط  -1966فرانز، . فانون- دروبي: ت امي ال ي وس ال األتاس دار -جم
  .صفحة) 301(الطلیعة، بیروت 

الم ط  -1969موند، سیغ. فروید- یر األح ر2تفس فوان: ، ت طفى ص ارف، -مص دار المع
  .صفحة) 671(مصر 

ارة ط-1979   ي الحض ق ف ر2قل ي: ، ت ورج طرابیش دار -ج
  .صفحة) 118(الطلیعة، بیروت 

انیة ط  -1982جان لوي، . كابانس- وم اإلنس ر1النقد األدبي والعل ام: ، ت د عك ر، -فھ دار الفك
  .صفحة) 144(دمشق 

ي، -دّحام الكیال: ، تر1مبادئ علم النفس الفرویدي ط  -1968ھول، .س.الفنك- دار المتنب
  .صفحة) 144(بغداد 

  .دار التقدم، موسكو-إلیاس شاھین: المختارات، تر  -1968فالدیمیر، . لینین-
ر  -1985روجر، . موشیلي- یة، ت د النفس عد: العق ھ أس ق -وجی ة، دمش ) 137(وزارة الثقاف

  .صفحة
ق -محیي الدین صبحي: نظریة الروایة، تر  -1981جون، . لبرینھا- وزارة الثقافة، دمش

  .صفحة) 542(
ر-2تیار الوعي في الروایة الحدیثة ط  -1975روبرت، . ھمغري- ي: ت ود الربیع دار -محم

  .صفحة) 163(المعارف، مصر 
) 223(یروت دار القلم، ب-أنیس زكي حسن: ، تر4الالمنتمي ط  -1965كولن، . ولسون-
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  .صفحة
ن،   رینیھ، . ویللك- تن واری ع أوس ة األدب ط-1985باالشتراك م ر3نظری : ، ت

بحي دین ص ي ال ر، -محی ات والنش ة للدراس ة العربی المؤسس
  .صفحة) 286(بیروت 

  :المجالت والدوریات
ي- د الح ن عب د، . اب ف-1992محم دور: المثق ة وال دد -المنزل ة، الع ة المعرف -163(347مجل

175(.  
ر  -1985میخائیل، . باختین- ة، ت ي الروای ة ف دد : الكلم ة، الع ة المعرف الق، مجل ف ح یوس
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  الوطنیة -رقم االیداع في مكتبة األسد 
  

ــورية   ــة الس ــة العربي ــي الرواي ــف ف ــية المثق ــة: شخص   / دراس

اتحاد الكتـاب العـرب،   : دمشق -محمد رياض وتار

  ..سم24ص؛ 1999-212

  

  العنوان  -2         وت ا  ش 1-813.009561

  وتار -3

  

  مكتبة األسد        361/3/2000-ع 

  
  
  

  الفنانة نسرين المقداد
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  ھذا الكتاب 
  

  

دراسة نقدية أدبية لشخصية المثقف في الرواية العربيـة السـورية   

. 1990و  1967المؤلف مجاالً لبحثه الفترة الواقعة بـين عـامي    اختار

نظراً إلى أن الرواية السورية بدأت تعي ذاتها وتمتلك صـوتها الخـاص   

  .الذي بدأ يتضح في السبعينيات، وكفّت هذه الرواية عن التقليد

وهي دراسة تقدم وجهة نظر نقدية ببساطة ووضوح وبلغة يفهمهـا  

  .آلن ذاته تقدم حساً واعياً للرواية السوريةالقارئ العادي، وفي ا
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  ھذا الكتاب 
  

  

دراسات في الرواية العربية محاولة نقدية نمطيـة لمقاربـة تسـعة    

نصوص روائية عربية، ينتمي كتابها لعدة أقطار عربية، وتـرتبط هـذه   

المقاربة عند قراءة مضامين النصوص واستيفاء خصائصـها الجماليـة   

ا الروائية وأنماط السرد فيها بعدة مدارس منهجية نقدية، اسـتطاع  وآلياته

المؤلف من خاللها أن يضع أمام القارئ صورة بانورامية لعالم كل مـن  

  . أصحاب األثر الروائي فكراً وأسلوب معالجة
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  ھذا الكتاب 
  

قراءة أبستمولوجية تلتمس األسس التي تقوم عليها المعرفة، فتبنـي  

ا في إطار من الحقائق والتصورات التي تحدد آفاقها مـن خـالل   صرحه

وكل إشباع .. مفهومات تعيد ترتيبها حتى تخدم الغاية التي قامت من أجلها

للمفهومات إنما يتم بتالقح المعارف وتثاقفها أثناء عملية النقد، واالنتقـاد،  

.فتتهذب شوائبها، وتستقيم قناتها، وتتعزز بما تفرزه من نتائج

  

  



