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اآلخر في روايات عبد الرحمف منيؼ
أ .د.سبلفة صائب خضير

جامعة بغداد  /كمية التربية /ابف رشد لمعموـ االنسانية
قسـ المغة العربية

ممخص البحث :

يعد عبد الرحمن منيف من الروائيين العرب المشيورين الذين رصدوا في رواياتيم مظاىر عدة ،كان ليا

دور ميم في المجتمع العربي في الحقبة التي عاشوىا .وقد الحظت في روايات منيف عندما قرأتيا أن فييا مظي ار
ميما لم يمتفت إليو الدارسون ىو (اآلخر) الذي غالبا ما يكون صنو البطل ،ومقابال لو في الوجود الروائي .وقد
استطاع منيف بحسو المرىف أن يمتفت إلى أمور ميمة منيا أنو جعل (اآلخر) في بعض الروايات أشياء ،وجمادا .
وجعميا في روايات أخرى بش ار ،ولكن من يتابع اآلخر في رواياتو يالحظ أن الروائي يمتفت إلى (اآلخر) المؤثر

في حياة البطل ،والمتأثر بو ؛ لكونو بطل الرواية ومحورىا  .فالبطل في رواية (شرق المتوسط)  ،يعيش وحده في
عالمو المظمم الكئيب ؛ لذا كان من الضروري أن يكون اآلخر جمادا  ،ويماثل حال البطل في رواية (اآلن...ىنا) ،
في عالمو المظمم الذي يعيش فيو وحده ؛ لذا كان اآلخر جمادا ؛ لكن غيرىا من الروايات يكون اآلخر شيئا مختمفا
 ،ولما كان منيف خبي ار في مجال البترول  ،وعمل في العديد من الشركات النفطية  ،مما جعمو مدركا القتصاديات

النفط  ،وامتمك بسبب من ذلك معايشة  ،واحساسا بحجم التغيرات التي أحدثتيا الثروة النفطية في صميم بنية
المجتمعات الخميجية العربية.

يدي البحث:
بيف ّ
يقترف وجود اآلخر بوجود الذات  ،غير أف المشكمة تكمف في التعرؼ عميو واالعتراؼ بو ،
وعممية االكتشاؼ ىذه تنبني عمى " نزعة تمركز ثقافية  ،فاالكتشاؼ عممية تقوـ بيا ذات ممتمئة
ومكتممة وواضحة المعالـ والحدود  ،وتستيدؼ آخر مخبوءا أو موارى ىناؾ  ،وىو بانتظار ىذه

الذات لترفع عنو ما يواريو ويحجبو  ،وتظيره مف ثـ إلى جبلء المعموـ بعد أف كاف في ظممة

المجيوؿ "
بيذا

(ٔ)

المعنى

 ،واآلخر بمعنى (غير)  ،كقولؾ رجؿ آخر  ،وثوب آخر
كثيػػػػ ار

(ٖ)

في

القرآف

الكريـ

،

مف

(ٕ)

ذلؾ

 ،ووردت كممة آخر
قولػػػػو

تعالى

:

َ ِ
يـ )
وم ْ
يأم ُنو ُك ْـ َوَيأم ُنوا قػَ َ
(ستػَجدوفَ آخريفَ ُيريدوفَ أفْ َ
(٘)
ِ ِ
اعوفَ لِقػ ٍ
وـ ِ
آخريفَ )  ،أي غيرىـ  ،وقولو تعالى ( :ثُ َـ أنشأنػَاهُ
س ّم ُ
(س ّم ُ
اعوفَ لمكػَذ ِب َ
تعالى َ :
َ
قيف)(.)ٙأي غيره.
س ُف َ
الخالِ َ
آخر  ،فػَتػََب َار َؾ اهللُ َ
أح َ
َخمقػَا َ
وفسر الزمخشري كممة آخر بمعنى المباينة  ،فاإلنساف في خمقو يختمؼ عف غيره ؛ ألف
(ٗ)

 ،أي اآلخر ضد األنا  ،ومنو قولو

اهلل سبحانو وتعالى أراده مختمفا عما سواه قاؿ " :خمقا آخر  :آي خمقا مباينا لمخمؽ األوؿ

صـ ،
مباينة ما أبعدىا  ،حيث جعمو حيوانا وكاف جمادا  ،وناطقا وكاف أبكـ  ،وسميعا وكاف أ ّ
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وبصي ار وكاف أكمو باطنو وظاىره  ،بؿ كؿ عضو مف أعضائو  ،وكؿ جزء مف أجزائو عجائب
فطرة وغرائب حكمة ال تدرؾ بوصؼ الواصؼ  ،وال تبمغ بشرح الشارح "( ،)ٚوبيذا يكوف اإلنساف

ذاتا تختمؼ عما سواىا بالحياة ضد الجماد  ،والنطؽ ضد البكـ  ،والسمع ضد الصمـ  ،والبصر
ضد العمى  ،واإلدراؾ ضد عدمو .

ويتجمى اآلخر في كؿ ما يقابؿ اإلنساف مف الجماد  ،والحيواف  ،والنبات  ،ىذا األمر يتحقؽ

كرـ سبحانو وتعالى اإلنساف  ،وجعؿ مكانتو أعمى
لو نظرنا إلى الذات عمى أساس (الخمؽ)  ،إذ ّ
غير خمؽ اهلل  ،وبدأ يسػتند إلى أمور
مف مكانة غيره مف مخموقاتو ؛ لكف اإلنساف ىو الذي ّ

أخرى  ،غير التقوى واإليماف ليجعؿ لنفسو آخر غيره  ،فصار آخر عمى أساس الديف  ،أي كؿ

مف اعتنؽ دينا أوعقيدة غير اإلسبلـ أو غيره مف األدياف السماوية في مقابمو  ،وىناؾ آخر

بسػػبب الجنس فالمرأة ذات واآلخر في مقابميا الرجؿ  ،أو العكس  ،وصار آخر بسبب الموف ،

فاألسود آخر واألصفر آخر  ،وصار ىناؾ جاىؿ في مقابؿ ذات عالـ والعكس  ،بؿ ىناؾ اآلخر
الذي يتجسد في المجتمع في مقابؿ الذات التي تمثؿ الفرد في نفسو  ،فاآلخر " الكائف المختمؼ

عف الذات  ،وىو مفيوـ نسبي ومتحرؾ  ،ذلؾ أف اآلخر ال يتحدد إال بالقياس إلى نقطة مركزية
ىي الذات  ،وىذه النقطة المركزية ليست ثابتة بصورة مطمقة  ،فقد يتحدد اآلخر بالقياس إلي
كفرد  ،أو إلى جماعة معينة قد تكوف داخمية كالنساء بالقياس إلى الرجاؿ  ،والفقراء بالقياس

إلى األغنياء  ،أو خارجية بالقياس إلى المجتمع بصورة أعـ "(.)ٛ

وىناؾ إشكاؿ خطير يؤثر فينا فيشكؿ صورة اآلخر الذي ننظر إليو يتمثؿ في أف تشكؿ صورة

اآلخر في أذىاننا عممية بطيئة الحركة شديدة الضخامة ؛ لذا قد نعيشيا لكننا ال ندرؾ أننا

نناصب اآلخر العداء  ،فاألمر يشبو حركة الكرة األرضية لمف يعيش عمى سطحيا فيي بطيئة ،

ولضخامة األرض  ،فقد يعيش االنساف عمى ظيرىا ويموت وىو ال يدرؾ أنيا تدور بو حوؿ

نفسيا  ،وحوؿ الشمس  ،وبيذا يغدو تمثيؿ اآلخر شكؿ مف أشكاؿ التمثيؿ العاـ بوصفو آلية مف
آليات الييمنة واإلخضاع وجزءا مندغما في مؤسسات االنضباط وأجيزة المراقبة والمعاقبة  ،غير

أف تمثيؿ اآلخر ميمة شاقة ومعقدة وبالغة الصعوبة  ،فيي تستمزـ درجة مف التقدـ عمى

مستوى الوعي

(.)ٜ

ووجد النقاد أف ىذا الوعي متأت مف الحوار مع الذات ،الذي يولد قدرة عمى

الحوار مع اآلخر  ،وىذا األمر البد مف حصولو في الحقيقة  ،غير أنو بدا لي أكثر وضوحا في

السرد الروائي ؛ ألف الروائي المبدع يممؾ حسا عاليا في التعرؼ عمى اآلخر وادراكو  ،والبد أف
ُيسبؽ حوار الذات بمعرؼ تمؾ الذات أوال ؛ لتكوف ىذه المعرفة سبلحا نواجو بو سوء الفيـ
والعداء المذيف يرافقاف الجيؿ بثقافة اآلخر وادراكو (ٓٔ).
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وقد يكوف اآلخر في نظر النقاد ىي المغة نفسيا التي تكوف دائما سابقة لنا  ،وأمامنا وتيرب

منا دائما  ،والحظ (الكاف) أف رغبتنا البل واعية تتجو صوب ىذا اآلخر في ىيأة حقيقة تسعدنا ،
لكننا ال نستطيع الحصوؿ عمييا .وتحصؿ الرغبة مف خبلؿ تحقؽ العبلقات المغوية  ،والجنسية

واالجتماعية التي تمثؿ كؿ مجاالت اآلخر (ٔٔ) ،وبيذا قد يكوف اآلخر مف يحقؽ لنا رغبة ما ،
وقد تبدأ ىذه الرغبة منذ مرحمة الطفولة لتستمر مع اإلنساف لبقية عمره  ،فيناؾ دائما شيء
ينقصنا نحاوؿ الحصوؿ عميو ليسد نقصا ما في حياتنا  ،فعندما يكوف اإلنساف طفبل " يتكوف

اآلخر الكبير في البداية عف طريؽ األـ ،حيث تُوجو إلييا كؿ الطمبات التي تؤمف لو حاجاتو
الحياتية  ،وفي مرحمة الحقة يأخذ األب ىذا المكاف عمى إعتبار أف الطفؿ يدرؾ أنو لصغره غير
قادر عمى أف يمبي كامؿ نقصيا .وموضوع رغبتو يتعدى وجوده لكي يطاؿ األب "(ٕٔ).

ولما كاف منيؼ مف الروائييف المبدعيف يمكف أف نجد اآلخر واضحا في رواياتو(ٖٔ) ،وقد

ولما كانت إحاطة بيذا الموضوع في
حدد ُ
ت مفيوـ اآلخر مف خبلؿ منظور بطؿ رواياتو ّ ،
رواياتو جميعيا(ٗٔ) أم ار عسي ار آثرت أف اختار روايات عدة  ،وسأبدأ برواية (شرؽ المتوسط)
التي يعد رجب بطميا األوحد  ،ومف خبلؿ عينيو نرى كؿ األحداث  ،واألشخاص فنتعرؼ عمييـ،
ونحب منيـ مف يحبو ونكره مف يكرىو  ،وممخص ىذه الرواية معاناة سجيف ألقاه نضالو بيف

يديّ جبلديف ال يرحموف أحدا  ،وقد انتيى الروائي مف تألفييا في ربيع عاـ ٕٜٔٚـ  ،وطبعت

ست عشرة طبعة  ،وافتتحت ىذه الطبعة بمقدمة كتبيا عبد الرحمف منيؼ عنوانيا (تقديـ متأخر

لكنو ضروري)  ،كتبو في بيروت  ،في تشريف الثاني عاـ ٜٜٔٛـ  ،قدـ فييا الطبعة الثانية

عشرة  .والروائي لـ يحدد صراحة البمد الذي كاف يعنيو في روايتو  ،بؿ ترؾ لمقارئ تحديده مف
خبلؿ ليجة الحوار التي تمثؿ الميجة السائدة في ذلؾ البمد  ،كذلؾ التضاريس الجغرافية التي
يمكف منيا معرفتو (٘ٔ).

يرد ذكر (اآلخر) في التقديـ المذكور في أعبله بمعنى كؿ مختمؼ مع الرأي السائد (،)ٔٙ

ولكني ال أريد مف اآلخر المعنى الذي حاوؿ الروائي أف يحدده في تقديـ الرواية  ،وانما أردت

اآلخر الذي ىو ند لمبطؿ يشاركو البطولة في التشكيؿ الروائي  ،وال أعني واحدة مف الشخصيات

الروائية التي تكوف رئيسة في الرواية  ،أو حتى ثانوية ؛ لذا وجدت أف البطؿ رجب يقؼ بإزاء
آخريف يشكبلف قسيما بطوليا معو  ،فقد حققا لمبطؿ رغبة البوح والتنفيس عما في داخمو مف
آالـ ال يمكنو أف يبوح بو ألي كاف  ،وىما السجف والسفينة (أشيموس)  ،وىناؾ آخراف ظي ار ىما

البحر والنممة  ،كاف ظيورىما عرضيا سريعا أديا ما طمبو منيما الروائي واختفيا سريعا  ،ومما
دفعني إلى النظر إلى ىذه األشياء عمى أنيا (آخر) مقابؿ لمبطؿ في ىذه الرواية أننا ال نجد
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وصفا واضحا لمشخوص الروائية الموجودة أمامنا مثؿ أختو أنيسة التي ال نعرؼ عنيا سوى ما
يريده البطؿ منيا  ،وىو أف تكوف أمو عوضا عف أمو التي ماتت بسبب سجنو  ،ولكنيا لـ
تستطع أف تحقؽ لو ما أراد  ،فقد قاؿ ليا مرة وىما يتحدثاف  ":كؿ ما أريده منؾ أف تصبحي لي

أكثر مف أخت  ،أف تصبحي أما  ،تماما مثؿ أمي  ،أتتذكريف كيؼ كانت !"(.)ٔٚ

كذلؾ حبيبتو ىدى التي ال نعرؼ عنيا سوى معمومات قميمة  ،وكذلؾ الحاؿ مع زوج أختو

وأوالدىما  ،فرجب ىو محور الرواية الذي كره كؿ الناس وضاؽ بيـ وبكؿ تصرفاتيـ ؛ لذا لجأ

إلى األشياء ؛ ليجد فييا تعويضا عما فاتو .
السجف:

ىو (اآلخر) األساس في رواية (شرؽ المتوسط )  ،فالبطؿ يتعامؿ معو كأنو كائف حي فيو

يصب جاـ غضبو عميو فيمعنو  ،قاؿ " :اهلل يمعف السجف ويومو  ،قمنا حيف تخرجت مف الجامعة

سعادتنا بدأت  ،لكف ما مػػ ّر شػػير حتى تحوؿ الفرح إلى مأتـ "(.)ٔٛوقد منح البطؿ لمسجف
صفات األشخاص األقوياء  ،فيو يغير في البشر ما يشاء  ،قاؿ منيؼ :
غيرؾ ؟
" ػػ قمت لو واألطياؼ واألفكار تتراكض في رأسي بسرعة مجنونة  :السجف ّ
تغيرت  ،فنحو األحسف !
أتغير  ،واذا ّ
ػػ ال  ...لـ ّ

ػػ السجف يغير اإلنساف إلى األسوأ ،أال ترى كـ كبرت ؟ كـ تعبت !"(.)ٜٔويقوؿ في مكاف آخر

مانحا إياه صفات األشخاص المفسديف  ":سأوصيو دائما أف ييتـ بصحتو  ،لقد أفسده السجف

المعيف "(ٕٓ).

وعندما يخاطب بطؿ الرواية رجب السفينة أشيموس يجعؿ السجف شيئا مشخصا يمكف الكبلـ

معو قاؿ منيؼ  ":لو عرفت السجف يا أشيموس لتعممت كيؼ تصمتيف "(ٕٔ).فيو كياف لو وجود

وحضور بؿ إف البطؿ رجب يراه بكؿ أبعاده كأنو شخص يعيش أمامو  ،لو صفات الوحش

الرابض ؛ إذ يغري الفرائس بالتقرب منو  ،قاؿ منيؼ  ":ولكف ليس معنى كبلمي أف نحوـ حوؿ

السجف مثمما تحوـ الفراشات حوؿ النار "(ٕٕ) .ولو تصفحنا الرواية ال نجد وصفا ألي شخص مف

السجانيف حتى في حاؿ تماسيـ مع البطؿ في محاوالتيـ الستجوابو  ،أو تعذيبو (ٖٕ).

عمي بجموح فكرة أف أكتب  .يجب أف
ولعؿ أوضح وصؼ لمسجف قوؿ رجب  ":سيطرت ّ
أقوؿ لمناس ما يجري في السراديب  ،في الظممة  ،وراء جدراف ذلؾ البناء األصفر الذي يربض

فوؽ قموب البشر مثؿ حيواف خرافي "(ٕٗ).فبل نجد وصفا لمسجف أو جدرانو أو حراساتو وغيرىا

مف األمور وانما ىي صفات شخص يجده البطؿ ندا لو  ،وخصما ينازلو .وكمما أعدنا النظر في

الرواية نجد أف البطؿ يتأثر بأجواء السجف ؛ فيغدو السجف كيانا مضم ار داخؿ كياف البطؿ نرى
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منو ما يريدنا أف نراه  ،ويخفي منو ما ال يريدنا أف ن اره  .واننا نشعر بمشاعر العداء إزاء ىذا

الكائف حتى كأف البطؿ يريد أف يفني وجوده ؛ألنو اندمج مع السجف .
السفينة أشيموس:

ىي (اآلخر) الثاني الذي نجد لو حضو ار واضحا ومؤث ار في رواية شرؽ المتوسط وىي

باخرة الركاب اليونانية التي تبحر عبر البحر المتوسط (ٕ٘) ،فبطؿ الرواية رجب يخاطبيا كأنيا

إنسانة تسمع ما يقولو ليا  ،قاؿ منيؼ عمى لساف رجب  ":اىتزي أشيموس .اىتزي أكثر ،
تحولي إلى حوت  ،إذا أصبحت حوتا  ،انتفضي فجأة  ،اقمبي البشر ،وعندما يطوفوف حواليؾ
ّ
موتى  ،ممسػوخي الوجوه  ،التقطييـ واحدا بعد اآلخر  :ازدردي المخموقات التائية  ،والذكريات ،

ولحظات السقوط  ،أتسػػمعيف أشػػيموس ما أقولو لؾ؟ يجب أف تسػػمعي كؿ الكممات  ،إذا سمعتيا

التردد  ،وتفعميف ! " (.)ٕٙيريد البطؿ مف السفينة أف تخمصو
جيدا سيزوؿ الندـ  ،ستنقضي لحظة ّ
مف كؿ مف حولو مف البشر الذيف آذاه بعضيـ فصاروا كميـ أعداء لو .
ويقوؿ كذلؾ  ":أشيموس  ،كفّي عف الدعابة السمجة  ،اىتزي كما أقوؿ لؾ  ،اىتزي مثؿ

راقصة شرقية ع ّذبتيا ذكرى أياـ الجوع  ،وتريد بأردافيا أف تضرب العالـ  ،أف تنتقـ !ىؿ تريديػػف

أف أقوؿ لؾ كؿ شػػيء يا أشػػيموس ؟ ال تمعبػػي ىذه المعبة  ،ال تفكري أف نخػػوف بعضنا ؛ بقيت

لي خمسة أياـ يا أشيموس  ،سأشد عمى الدرابزوف كآخر تحية يمكف أف يوجييا إليؾ إنساف
راحؿ  ،لف يراؾ مرة أخرى !"(.)ٕٚ

ومصداؽ كبلمنا عمى ما يراه البطؿ في ىذه السفينة تسمع ما يقوؿ وتفكر كما يفكر أنو

يكرر اسميا مرات عدة  ،وكأنيا منشغمة بأمور كثيرة وىو يريدىا أف تنتبو لو وحده  ،ويستمر
في محاوراتو مع السفينة قاؿ  " :أشػيموس أنت ال تسأليف  ،تسمعيف وال تجيبيف .لقد امتؤلت

روحي باألسئمة حتى ال أطيؽ اآلف أف يسألني أحد .ال أعرؼ شيئا وال أريد أف أعرؼ أي شػػػيء

!" ( .)ٕٛويكيػػؿ بطؿ الروايػػػػة رجب لمسػفينة الشػتائـ وكأنيا تسػػػمع لما يقػوؿ  ،قاؿ  " :أشيموس

 ،يا بقرة بيضاء مقطوعة السيقاف  ،أال تعرفيف كـ مرة يموت االنسػػاف وكـ يولد ؟ التفتي إلى

الشػػاطيء الشػػرقي  ،لتغرز دموعػػؾ في األماكف المظممة  ،وانظري بقايا البشر  :الضحايا
والجبلديف  .بقايا البشر ! احذري يا أشيموس إف عدت يوما لمشاطئ الشرقي  ،سيجدوف لؾ

سردابا أصغر مف القبر  ،وىناؾ يجب أف تقاومي الجنوف والوحدة  ،لقد جنت المخموقات ىناؾ.

القطط مجنونة ال تقترب مف البشر  ،ال تيرىر مثؿ قطط المناطؽ األخرى  ،تجفؿ مف قطعة الخبز
 ،ونداء الحرية عندىا أقوى مف نداء الجوع "(.)ٕٜ
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وىو يشكو ليا ىمومو وكأنو أحميا محؿ أمو فاألـ وحدىا التي تحتمؿ مف أوالدىا نزقيـ

وترحـ ضعفيـ  ،وتفرح بقوتيـ  ،نراه يضجر ويتبرـ ممف حولو في السفينة  ،قاؿ منيؼ عمى

لساف بطمو  ":أشيموس  ،ىؿ تقوليف ليذه السويدية التي تناـ اآلف في فراش دافئ وتحمـ

تشفيا ممعوًنا ؟ ىؿ تقوليف ليا يا
بطيورىا ،إني أكره كؿ الطيور  ،واف نظرات األمس كانت
ً
أشيموس ؟"(ٖٓ) .وقاؿ ":وأنت يا أشيموس  ،أال تسأليف ىذه السويدية مرة أخرى  ،لماذا األقفاص

الكبيرة ؟ كنارياتيا الصفراء المتبجحة  ،توضع كميا وعشرات مثميا في ركف مف القفص  ،وىذا

الفضاء البلمتناىي الباقي مف القفص  ،ماذا تفعؿ بو ؟ " (ٖٔ).فاألقفاص تثير في ذىنو صورة

السجف ،ولما كانت السفينة ال تحقؽ لو رغبة في االجابة عمى أسئمتو التي يريد أف يوجييا إلى
المرأة السويدية التي يجد أف ببلدىا مثاال لتجسد الحرية ؛ فإنو يصر عمى وصفيا بالبقرة وىو

يحاوؿ إغاظتيا كأنيا شخص حي قاؿ  ":إشيموس البقرة البيضاء المقطوعة السيقاف  ،تعاند

البحر  ،تقيره  ،لـ تتأخر في رحمتيا إال مثمما يتأخر حاتـ في فتح باب القبو "(ٕٖ) ،وىي بدورىا

تعانده وتفعؿ ما تراه مناسبا  ،فيي ند لو تعاممو كما يعامميا قاؿ  ":أشيموس ترقص رقصة

الديوؾ المذبوحة .الفرح في قمب االنساف مغارة ال تعرؼ االمتبلء  ،لكف يا أشيموس التي ترميف
بقايا األكؿ إلى البحر  ،كما ترميف البشر في الموانئ  ،ألـ تعرفي الجوع  ،ساعات االنتظار

الممضة ؟ "(ٖٖ).

ويحذر بطؿ الرواية السفينة مف أف تبلقي مصي ار يشبو مصيره  ،قاؿ  ":أشيموس  ...أنت

سفينة الحرية  ،سفينة ليا مائة باب  ،ال ترجعي  ،اقفزي دائما إلى األماـ  ،ويؿ لؾ إذا أمسكوا

البد وأف يفعموا بؾ شيئا "(ٖٗ).
بؾ يوما  ،إذا قبضوا عميؾ ّ
ويبقى رجب ينظر إلى السػػفينة عمى أنيا (آخر) خارج عف ذاتو يبثو شكواه وآالمو ومخاوفو

أحد غيره عمى متنيا  ،قاؿ  ":قمت ألشيموس
 ،بؿ ىو يخاطبيا في حالة توحي لمسامع أف ال َ
ونحف نبحر بيف ميبلنو ومرسيميا  :أيتيا السفينة الصماء المقطوعة اآلذاف  ،ال أظنؾ تفعميف ما
يفعمو البشػػػػر  ،أنت تمنحيػػػف الدؼء والفراش  ،تمنحيػػػف الغذاء  ،وال تريديػػف مقاببل .البشر

.ىناؾ ينتزعوف مف االنساف كؿ شيء  :الدموع  ،الرغبة  ،وحتى الذكريات "(ٖ٘).

والرواية الثانية التي سأحاوؿ أف أبحث عف (اآلخر) فييا  ،ىي رواية (اآلف  ...ىنا) وعالـ

ىذه الرواية ىو إكماؿ لمفضاء الروائي الذي يمثمو عالـ السجف ؛ إذ ارتأى الروائي العودة إلى

ىذا العالـ الكئيب ؛ ليكمؿ ما أراد االسياـ بو في (شرؽ المتوسط ) فأكممو في رواية (اآلف ...

ىنا) ؛ لذا عنونيا بعنواف فرعي آخر ىو (شرؽ المتوسط مرة أخرى)  ،وىو مع ذلؾ رأى أف

الموضػػوع ما يزاؿ بحاجػػػة ألقبلـ أخرى لتخط فيو روايات أخرى (.)ٖٙ
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ولما كاف السجيف منفردا وحده في زنزانتو كاف (اآلخر) الذي يتصؿ بو أو ينظر إليو مف

خبلؿ تاريخو ونفسو ىو أشياء وليست اشخاص ؛ لذا فيو يشخص ىذه األشياء  ،ويمنحيا

أوصافا بشرية.

السجف مرة أخرى:

البد أف في رواية محورىا السجف مف أف يكوف السجف ىو أكثر مفردة توجد فييا  ،ولكني

أبحث عف األوصاؼ التي يشابو فييا السجف اإلنساف  ،قاؿ منيؼ عمى لساف بطمو " :ػػ أحمؿ

السجف معي أينما ذىبت  ،ويبدو أنني لف أستطيع التخمي عنو أبدا !
ػػ تحمؿ السجف معؾ؟

ػػ نعـ  ،وىذا أخطر ما في المشكمة .لقد أصبح السجف  ،بالنسبة لي  ،حالة ال تغادرني  ،تماما

كالعبلمة الفارقة !"(.)ٖٚوىو يصؼ السجف بصفات التجبر والظمـ قاؿ  " :وىذه المجموعة صغيرة
ذاتيا دائمة الخوؼ ألنيا ال تعرؼ متى ستمتحؽ باآلخريف  ،وتدخؿ السجف أيضا .لو كاف شعور

الناس بالحرية حقيقيا لتقمص السجف إلى حدوده الجعرافية  ،وربما إنتيى  ،لكف ما داـ الناس
ىكذا فإف السجف لف ُيبقي أحدا خارجو !"(.)ٖٛفالسجف عنده إرادة يحقؽ بيا ما يريد تحقيقو وبيا
يمتمؾ حياة يتصرؼ مف خبلليا بحياة البشر قاؿ منيؼ عمى لساف بطمو :
" ػػ كيؼ نستطيع أف نتحدث عف األمور ما داـ السجف اآلف ىو عارنا وىو الذي أكؿ زىرة

أيامنا وأحسف رجالنا  ،وما داـ يطاردنا حتى في المنافي  ،وقد رأيت كيؼ مات طالع "(.)ٖٜولما
كانت الروايتاف تتمحوراف حوؿ قضية السجيف  ،فالثانية تكمؿ األولى في عرض الفكرة  ،بؿ إف

السجف يتحد مع البطؿ أكثر في الرواية الثانية حتى يصبح حالة مبلزمة لو ال تتغير بتغير

األزمنة  ،أو األمكنة التي تتغير بتغير أحواؿ البطؿ .

الحمى :

وىي (اآلخر) الثاني الذي كاف صنوا لمبطؿ ومرافقا  ،تحرؾ خيالو وتؤثر فيو وتريو ما تريد لو

أف يرى قاؿ منيؼ عمى لساف بطمو  " :الحمى تمؾ الميمة  ،تطوؼ بي مف مكاف إلى آخر ،

والرعود ىي التي تعيدني .لـ يبؽ جرؼ حاد إال ووقفت عمى حافتو  ،ثـ وجدت يدا تشبو يد

العطيوي تدفعني إلى قاعو  .ولـ تبؽ حية صفراء أو سوداء إال وطاردتني  .كنت في كؿ لحظة،

أسقط  .كاف الظبلـ يتكاثؼ إلى درجة أنو وحده يخنقني " (ٓٗ) .تمثؿ الحمى آخر يمتمؾ حرية
التصرؼ في كياف البطؿ  ،بؿ ىي ذاتيا عنده ليا كياف ووجود  ،قاؿ  " :أما إذا غشيني الحزف ،

وبدأت تمؾ الفورة الترابية تنغؿ في داخمي أو تطفو عمى روحي  ،ويشتد صراخيا ( :باطؿ

األباطيؿ  ،كؿ شيء باطؿ  ،قبض الريح وحصاد اليشيـ)  ،فبلبد عندئذ أف ترتفع حرارتي ،
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إلي األخت رادميبل  ،وأنا أدخؿ
ويرافقيا ذلؾ الذوباف  ،وكأ ّنو يعمف عف قرب النياية  ،فتنظر ّ
الحمى  ،وكأ ّنني أدخؿ إلى معبد " (ٔٗ).وىي تحتاج الحمى إلى مف يرافقيا في رحمة تعذيب البطؿ
؛ لذا يرافقيا الذوباف .
الجسد :

تشترؾ الروايتاف في حدود الجسد  ،فالبطبلف كبلىما يتنصبلف مف جسدييما  ،فيتعامبلف

معو وكأنو كائف آخر بعيد كؿ البعد عنيما قاؿ بطؿ شرؽ المتوسط  ":لو ظمت أمي  ،لظممت

شابا وصامدا  ،لو ظمت ىدى لظممت أقوى وأشد  ،لكف جسدي ىو الذي ع ّذبني  ،لـ يتركني
ارتاح يوما واحدا .حاربت جسدي فترة طويمة ،جاممتو  ،سألتو أف يقؼ إلى جانبي  ،لكف شيئا

مف الخارج ظؿّ يغزوني دوف رحمة " (ٕٗ).فجسده يعذبو  ،ويرد لو العذاب فيحاربو ويجاممو ،

وأحيانا يقؼ إلى جانبو  ،وأحيانا يغزوه ببل رحمة.

ولتأكيد حالة االنفصاؿ يقوؿ بطؿ (اآلف  ...ىنا)  ":وأية محاولة لبلنفصاؿ عنيا  ،إلقامة

صيغة جديدة لمعبلقة معيا  ،تحرؾ جنونا في الجسد ال يمكف احتمالو"(ٖٗ).فيو يقوؿ الجسد ولـ
يقؿ جسدي ألنو في حالة انفصاؿ عنو  ،وقاؿ  ":كانت القدماف تشتعبلف  ،تمتيباف  ،وكاف

الميب يمتد بسرعة خارقة إلى كؿ أنحاء الجسد يصبح حريقا أسمع صوتو  ،وىو يأكؿ األعصاب

 ،يذيبيا يجعؿ كؿ شيء بموف قرمزي وكأنو اكتنز حرائؽ الدنيا كميا وال يتوقؼ  ،إذ ما يكاد يصؿ
وحدة داخؿ الجمجمة " (ٗٗ) ،فيو يجعؿ مف كؿ عضو منو جزءا
الصدر ثـ الرقبة  ،ويممع بقوة ّ
منفصبل ال عبلقة لو مع غيره مف أجزاء جسده  ،وقاؿ  ":رغـ النار التي تشتعؿ في داخمي ،

المرة السوداء  ،وفي لحظة خاطفة  ،استطاعت عيني أف ترى
نتيجة األلـ  ،ونتيجة سخريتيـ ّ
ذاؾ الذي يموي عنقي "(٘ٗ) .وقاؿ  ":لما حمموا إلينا الطعاـ امتنع عف األكؿ  ،أوؿ األمر بحجة
أنو يريد أف يموت ! لـ أسألو ولـ أطمب إليو أف يأكؿ  ،ولكف حيف رآني أكؿ بشيية  ،وحيف
تساءلت عيني  ،قاؿ بمرارة :

ػػ الموت أىوف مف ىذا السجف .)ٗٙ("...

يقرر؟
ولما كاف الجسد منفصبل عف صاحبو لذا فيو صاحب القرار في األمور كميا " وكيؼ ّ

يقرر  ،اإلرادة في تمؾ المحظات تموت  ،تخبو  ،والجسد ىو الذي يفعؿ كؿ
إف جسده ىو الذي ّ
شيء ! "( .)ٗٚلكف البطؿ عندما يخرج مف السجف يتحرر وتتغير نظرتو لكؿ شيء حتى لجسده

الذي سيتحرر عندئذ مف سيطرة غيره  ،قاؿ منيؼ عمى لساف بطؿ شرؽ المتوسط  " :أنا اآلف

أممؾ جسػػدي  ،اسػػتطيع أف ألقيو في البحر  ،ال أحد لو سمطاف عميو مثمي  ،كانوا يستطيعوف
ذلؾ  ،فعموا أشياء كثيرة  ،لكنيـ اآلف ال يستطيعوف  ،أصبحت بعيدا "(.)ٗٛ
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الشيخ:

وتختمؼ الحاؿ في رواية أـ النذور إذ يصبح اآلخر شخصا  ،بؿ شخصية معروفة لنا

جميعا ىي شخصية (الشيخ)  ،واف كاف في الرواية ثبلثة شيوخ ىـ :الشيخ زكي المدرس في

الكتّاب  ،والشيخ صالح الذي يتولى ُغسؿ الموتى  ،وتكفينيـ ودفنيـ  .ثـ الشيخ مجيب الذي
يكوف حضوره في مخيمة بطؿ الرواية الطفؿ سامح  ،عمى أنو يحقؽ األماني  ،بؿ ىو يحقؽ

المعجزات وىو مجيوؿ األصؿ جاء إلى ىذه البمدة ومات فييا ،وسػُػمي الحي كمو باسػػمو (حي
الشػػػػيخ مجيب)  ،فإف " أبرز ما في التكية مف الداخؿ قبر الشيخ مجيب .أما مف الخارج فقبة
كبيرة  ،مثؿ نصؼ الدائرة  ،ترتاح فوؽ البناء كمو  ...ال أحد مف األحياء يعرؼ الشيخ مجيب ،
رغـ أف القصص التي تروى عنو كثيرة  .يقوؿ بعضيـ إنو عراقي  ،جاء واستقر في ىذه المدينة

"(.)ٜٗ

أما الشيخ زكي فإنو يدرس األوالد في كتّاب ممحؽ الجامع (ٓ٘) ،وقد وصفو سامح
الشيخ زكي بأنو أقصر مف أبيو بكثير .وعيناه تدوراف ببل توقؼ في وجو مكتنز غميط .والشيخ

صالح يتكفؿ بأمر الموتى (ٔ٘) ،ولمشيخ صالح مكانة ميمة بيف الناس  ،وكممتو مسموعة عندىـ

أحد يستطيع االقتراب مف الشيخ صالح  .إف
قاؿ منيؼ عمى لساف بطمو  " :كنت أتصور أف ال َ
ليذا الشيخ عالمو وميماتو  ،وال يجرؤ أحد عمى أف يفكػر فييا ! قبؿ ذلؾ بشػػير مػات رجؿ في

الحي .ومنذ الساعة التي سمعنا فييا بموتو  ،وحتى تـ دفنو والكممات التي تتردد ليا عبلقة
بالشيخ صالح ...ويظؿ اسـ الشيخ صالح يتردد ببل انقطاع .
ػػ الشيخ صالح يسأؿ  :ىؿ سخف الماء ؟

ػػ الشيخ صالح يكفّف الميت اآلف ! ...ما عبلقة الشيخ بكؿ ما يجري ؟ ىؿ الشيخ صالح

طبيب يمكف أف يساعد الميت ؟ ...إف الشيخ صالح إنساف غير عادي "(ٕ٘).فيو يثير في نفسو

خوفا وىمعا  ،قاؿ منيؼ " :إف لمشيخ صالح عبلقة بيذه األمور كميا  ،ولواله لما أخذت ىذا

الشكؿ  .يجب أال تقترب مف ىذا األعور .ماذا يفعؿ لو أف الشيخ طمب منو أف يموت ؟ ىؿ
أستطيع أف أدافع عف نفسي ؟ "(ٖ٘).

ويشكؿ الشيخ زكي ىاجسا مخيفا في حياة بطؿ الرواية الطفؿ سامح فيو يضرب األطفاؿ

الذيف يدرسوف عنده فقد قاؿ عنو :

" ػػ الشيخ زكي كمب  ،كمب  ،كمب .لقد ضرب الصغار ! قاؿ الكممات األخيرة  ،وىو يحاوؿ

مغي ار ليجتو  :لو ضربني لضربت أباه ! "(ٗ٘).وىو الشيخ يحمؿ دائما معو
أف يقمد أمو .أضاؼ ّ
عصا يضرب بيا الصغار ويصفيا قائبل  ":لو أف الشيخ دوف عصا لفقد نصؼ قوتو  ،أما ىذه
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العصا المعينة ! وسمع ما يشبو األزيز في الجو  .إف صوتيا وىي تتحرؾ في اليواء يرعب .أما

إذا بدأ الشيخ يضرب فبل أحد يستطيع أف يقؼ في وجيو  .قاؿ في نفسو  :إف العصا ىي العدو

األوؿ .إنيا أكثر قسوة مف الشيخ  .الشيخ بدوف عصا  ، ...إنو ال شيء ! "

(٘٘)

.

والطفؿ سامح يرى أف الشيوخ كميـ مف جنس واحد ؛ لذا فميـ كبير وىو الشيخ مجيب

قاؿ منيؼ  ":إف الشيخ مجيب ىو القوة الوحيدة التي يمكنيا أف تدمر عصا الشيخ زكي ...
الشيخ مجيب أبو الشيوخ كميـ "( .)٘ٙولذلؾ ينظر إلى الشيوخ كميـ عمى أنيـ أعداؤه  ،قاؿ
منيؼ عمى لساف بطمو  " :أما أنا فسوؼ أعرؼ كيؼ أتغمب عمى الشيوخ وحدي  ،سأسرؽ عصا

الشيخ زكي  ،سأدفنيا في األرض "...

()٘ٚ

.ومما يزيد األمر سوءا أف الشيخ زكي ضربو بشدة ،

وقد وصؼ ما أصابو لزوجة خالو قائبل  ":خالتي  ...لقد ضربني الشيخ عمى يدي .وبدأ يكشؼ

عف ساعده وكتفو  ...انظري  .انظري ىنا .ومد إصبعو إلى كتفو ،ثـ إلى مرفقو ،وأشار إلى

جنبو .لـ أفعؿ شػػيئا ،ومع ذلؾ ضربني وضرب سامي وماجد .نحف لـ نتوقؼ .رأيناه فقط ولكف

لـ نتوقؼ ! "(.)٘ٛوبيذا كاف الشيخ يمثؿ اآلخر في رواية منيؼ أـ النذور وكاف يمثؿ حالة

الخوؼ الذي يعتريو كمما جمعتو الظروؼ مع شيخ ما سواء أكاف الشيخ زكي  ،أو الشيخ صالح
 ،أو ذكرى الشيخ مجيب .

أما في رواية (قصة حب مجوسية ) فإف (اآلخر) ىو شخص يخاطبو البطؿ الذي ال نعرؼ

اسمو  ،وقد قاؿ عنو أوؿ مرة إنو صديؽ سأروي لو القصة يعني قصة حبة لمحبوبتو ليمياف

وقاؿ عنو  ":وظمت نظراتو الباردة تخترقني .شعرت بنفسي عاريا ذليبل .دىشت أوؿ األمر  ،فقد

كنت أتصوره اال نساف الذي أبحث عنو ألبوح لو بيذا العذاب  ،لكف ما كدت أرى ىدوءه  ،ثـ
ابتسامتو الساخرة ،حتى شعرت باالنسحاؽ "(.)ٜ٘غير أننا مع استمرارنا بالقراءة نفيـ بشكؿ
ضمني أف ىذا الشخص ىو قس ينتمي إلى الكنيسة الكاثوليكية  ،وأف البطؿ كاف يعترؼ لو عمى

عادة الكاثوليؾ إذا ما ارتكبوا خطيئة ما  ،قاؿ منيؼ  " :إف الكنيسة الكاثوليكية  ،الرحيمة القمب

 ،جعمت لئلنساف طريقا لمخبلص  ،عندما كمفت اآلباء المقدسيف بتمقي االعتراؼ .كما أف عمـ

النفس المعاصر  ،بالضوء الخافت في غرفة الطبيب  ،والمقعد الوثير الذي يستمقي عميو
المريض  ،أوجد طريقا إلذابة العذاب  ،تمييدا لمشفاء  ،وأنتـ ،ىؿ أنتـ آباء الكنيسة أو أطباء

نفسيوف تتمقوف االعتراؼ ؟ "(ٓ.)ٙ

ويبقى ىذا الشخص الذي يفترضو البطؿ مؤث ار فيو  ،يستحضره كمما أراد أف يروي لنا حادثة

ما في أثناء الرواية  ،ولما كانت تعميمات رجاؿ الديف تثير في البطؿ نوعا مف الشعور بالذنب
فيو يحاوؿ أف يغير شيئا مف الحقيقة باإلعتراض عمى دور القديسيف في الحياة  ،قاؿ  ":وأنت
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أييا االلو  ،يا مف أوكمت إلى اآلباء المقدسيف تمقي االعترافات  ،كاف أولى بؾ أف تفعؿ شيئا

آخر ...شيئا أفضؿ .أف تأمر ىؤالء الذيف ال يكفّوف لحظة  ،حتى أثناء القداديس ،عف الخطيئة

 ،أف تأمرىـ بالصمت المطمؽ "(ٔ.)ٙ

ويبقى البطؿ دائما يستشعر وجود ىؤالء اآلباء أمامو وكأنو يخاؼ مف الخطيئة  ،ويفكر

بعقاب اإلنساف الذي يخالؼ التعميمات المقدسة  ،وأىـ بند فييا إال ينظر بمذة المرأة غيرِه .قاؿ

المقدسوف  ،ىؿ تحاسبوف رجبل جبانا  ،وال يحمؿ في قمبو رغبة شريرة
منيؼ  ":وأنتـ أييا اآلباء
ّ
 ،ويريد أف يشعؿ سيجارة امرأة حزينة  ،وال يستطيع ؟ يجب أف تقولوا شيئا  .إف االعترافات التي
ارتمت في ذاكرتكـ ال تستطيع أف تيز شعرة في عرش الرب "(ٕ.)ٙ

والبد مف اإلشارة إلى أف البطؿ ذو عبلقات نسائية آثمة فيو يعرؼ نساء عدة  :باوال ،و

مي ار  ،ورادميبل (ٖ .)ٙوىو ال يخجؿ مف االعتراؼ بعبلقتو بيف  ،لكنو عندما يذكر معشوقتو ال
يذكر لنا اسميا ما يقرب مف نصؼ الرواية  ،فأوؿ مرة يذكر اسميا في الصفحة رقـ خمسيف

مف الرواية ؛ فيي بنظره مقدسة وال شيء يقمؿ مف قدسيتيا وروعتيا  ،قاؿ منيؼ ":ىؿ يمكف

لئلنساف أف يكوف شديد الروعة إلى ىذه الدرجة ؟ وىؿ يستطيع إنساف آخر  ،أي إنساف أف

يكوف مثميا ؟ ..اآلباء المقدسوف فتحوا دفاترىـ  ...ضاقت عيونيـ وارتجفت .يقولوف في

أعماقيـ المظممة المميئة بالحقد والشيوة :اآلف يقع ىذا االنساف  ،الطير يقترب مف الفخ .واذا

كانت وصية السيد المسيح  ،والتي نيت عف اشتياء زوجة الغير لـ تطبؽ عميو  ،فنحف اآلف
نطبؽ وصية الخطيئػػػة الكبرى  ،الخطيئػة المميتة .يجب أف يعترؼ  .أف يقوؿ كـ مف الخطايا

تموج في صدره (ٗ.)ٙ

واذا أراد البطؿ أف ينظر إلى دواخؿ نفسو مف خبلؿ عيوف ترى كؿ الحقيقة ببل تزويؽ فإنو

يراىا مف خبلؿ عيوف المسيح الذي يمحو الخطايا  ،قاؿ منيؼ عمى لساف بطمو  " :لو تكمـ

اآلباء المقدسوف  ،لتكمموا بثقة يسوع المسيح نفسو .وقالوا  :الخطيئة  ،نفسو تعوـ في بحر

الخطيئة  ،نساء اآلخريف  ،الضبلالت  ،التيتؾ  ،كؿ شيء فيو خاطئ  ،وال يمكف أف يشفع لو

يسوع الناصري  .كيؼ تريدوف منا أف ننقذ نفسا فاجرة ؟ كيؼ تريدوف منا أف نتقبػّؿ اعترافات
رجؿ اتسخت روحو  ،وال يمكف أف تتطير حتى في جينـ ؟ "(٘.)ٙ
ولما كانت نفس البطؿ تتوؽ إلى النقاء وصفاء السريرة ؛ فإنو يحاوؿ البحث عف التوبة

وترؾ خطيئة الطمع بزوجة غيره قاؿ منيؼ عمى لساف بطمو  ":ذات مرة وليمياف تبلحقني بطيفيا
قررت أف أذىب إلى الكنيسة .
 ،في الميؿ والنيار ّ ،
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وتقدمت
لما ذىبت مضطربة وممعونة .اشتريت شمعة كبيرة .أشعمتيا
ّ
كانت عواطفي ّ
ىر ،وضعتيا عند المذبح ،ثـ اتجيت إلى تمؾ الغرفة الصغيرة الواطئة  ،حيث قررت أف
بخطوات ّ

أعترؼ .

كاف الحاجز بيننا .شعرت بأنفاسو الثقيمة تمؤل المكاف  ،ودوف أف أراه بوضوح  ،بدا لي بدينا

تشتعؿ الخطيئة في صدره مثؿ اشتعاؿ نار الحاقديف في بيادر الفقراء  ،قمت لو :

ػػ اغفر لي يا أبانا .أنا رجؿ خاطئ  ،تعذبو الخطيئة ويريد أف يكفّر عنيا ويتوب !

سمعت صوتو الثقيؿ الواثؽ وىو يقوؿ :

ػػ يسوع المخمص  ،ابف االلو  ،سيغفر لؾ خطاياؾ كميا...اعترؼ يا ولدي ويسوع سيغفر كؿ

شيء !

ػػ أحببت امرأة متزوجة ،وما أزاؿ أحبيا  ،وال أقوى عمى أف أكؼ عف حبيا لحظة واحدة  ،فماذا

أفعؿ ؟" (.)ٙٙ

وبناء عمى ما سبؽ يكوف (اآلخر) وىو شخصية األب المقدس ،أي القس (أو اآلباء

المخمصوف ) ىو القوة المحركة في حياة البطؿ .وىي التي تجعمو يشعر بالذنب بمجرد التفكير
بالخطيئة  ،وليس ارتكابيا .

أما في رواية (النيايات) ،فإف اآلخر المسيطر عمى الرواية والمسير ألحداثيا فيو

(القحط)؛ إذ يبدأ منيؼ روايتو بقولو " :إنو القحط .القحط  ..مرة أخرى ! وفي مواسـ القحط

تتغير الحياة واألشياء ..حتى البشر يتغيروف  ..وطباعيـ تتغير  ،تتولد أحزاف تبدو غامضة أوؿ

األمر ،لكف لحظات الغضب  ،التي كثي ار ما تتكرر  ،تفجرىا بسرعة  ،تجعميا معادية جموحا ،
ويمكف أف تأخذ أشكاال ال حصر ليا " (.)ٙٚ

ويؤثر القحط في األشخاص والناس ؛ ألف " مع القحط تأتي أخرى أيضا  :تأتي األمراض

الغامضة وتعقبيا الوفيات ..كاف الكبار يموتوف مف الحزف  ،والصغار تنتفخ بطونيـ وتصيبيـ

تعودوا عمى الموت  ،ولـ يعد يخيفيـ كما كاف األمر
الصفراء ثـ يتساقطوف  ..واذا كاف الناس قد ّ
في أوقات أخرى  ،رغـ أنو يتسبب كؿ األوقات في تفجير آالؼ األحزاف واألحقاد القديمة  ،فإف
حالة أقرب إلى االنتظار اليائس كانت تحوـ فوؽ كؿ بيت وتسبح في دـ كؿ مخموؽ  ..حتى

الدواب في حواكير البيوت  ،أو في أطراؼ البساتيف كانت تسيطر عمييا حالة مف العصبية

واليأس (.)ٙٛ

والقحط يوصؿ الناس إلى حالة اليأس فتظير عمييـ إمارات الحزف وخيبة األمؿ  ،قاؿ

منيؼ " :إف أحدا ال يحب أف يتذكر أياـ القحط ..أما إذا جاءت قاسية جارفة  ،واذا تكرر مجيئيا
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سنة بعد أخرى  ،فالكثيروف يفضموف الموت أو القتؿ ثـ الرحيؿ عمى ىذا االنتظار القاسي ،
وآخروف يندفعوف إلى حالة مف القسوة واالنتقاـ ال يتصورىا أحد فييـ  ،بؿ ويستغربيا ىؤالء

الناس أنفسيـ في غير ىذه األوقات  ،وفي غير ىذه الظروؼ "(.)ٜٙ

ويبدو أثر القحط واضحا في القرية التي ىي محور الرواية وىي (الطيبة) ؛ فتتغير طبيعتيا

وتتحوؿ إلى شيء ينكره مف يعرفو آنفا  ،قاؿ منيؼ  ":والطيبة التي تحب الفكاىة والسخرية ،

مثؿ غيرىا مف القرى  ،في أوقات الراحة والفرح  ،تتغير كثي ار أياـ األحزاف ..وتتغير أكثر مف أياـ

تشح األمطار وتأتي سنوات المحؿ  .تصبح بمدة أقرب إلى السواد  ،تغطػّييا الظممة عند الغروب
ّ
 ،وتمتدّ فوقيا موجة مف الصمت واألحزاف وتبدو ليالييا طويمة ساكنة عدا أصوات الكبلب

المشردة الجائعة  ..وطمقات تائية في بعض األحياف  ..وفوؽ الطيبة  ،في مثؿ ىذه األياـ
ّ
(ٓ)ٚ
تنتشر رائحة ثقيمػػة منذرة ..لكف ال يميز تمؾ الرائحة إال مف عرفيا أو تنشػػػقيا ذات يوـ !" .

واقترف القحط في الرواية مع ذكر بطؿ الرواية عساؼ الذي حولو القحط إلى شخص

انطوائي يفضؿ الوحدة عمى االجتماع مع الناس  ،قاؿ منيؼ  ":وعساؼ الذي تعود خبلؿ فترة

يرد الذيف يطمبوف الخروج
طويمة أف يخرج إلى الصيد وحيدا مع كمبو  ،كاف يجد صعوبة في أف ّ
معو  ،خاصة مف الضيوؼ  ،أو في سنة مف سنوات القحط .كاف يتمنى لو يبقى وحيدا  ،لكف

ماذا يسػػتطيع أف يفعؿ وقد امحمت األرض وابتعدت الغيوـ  ،ولـ يعػػد عنػػػػد الناس شيء يأكمونو

؟ "(ٔ.)ٚ

واذا كاف القحط حالة تعتري الطبيعة في حقبة ما فإف ذلؾ كاف حاض ار في ذىف منيؼ عندما

قاؿ  ":إف في حياة كؿ إنساف لحظات مف الخصوبة ال يدركيا  ،وال يعرؼ متى تأتيو أو كيؼ

تنفجر في داخمو  .إنيا تندفع فجأة  ،تعربد مثؿ الرياح أو مثؿ األمطار الغزيرة المفاجئة ،

لتوىا في أرض رممية
وتطغى عمى كؿ شيء  ،ومثمما تأتي فجأة تنتيي كذلؾ  ،كأنيا مياه غارت ّ
عطشى !"(ٕ.)ٚ
فإذا كاف البشر يمثموف الطرؼ األوؿ مف المعادلة فإف القحط يمثؿ الطرؼ الثاني واذا كاف

البشر أصناؼ فمنيـ رجاؿ الطيبة  ،ونساؤىا  ،وأبناؤىا الذيف رحموا عنيا إلى المدينة  ،ومنيـ

الشباب والمسنوف  ،والضيوؼ  ،فإف القحط إذا جاء جاءت معو أصناؼ مختمفة مف أعداء

االنساف  ،قاؿ منيؼ  ":جاءت سنوات القحط  ،جاء الجراد  ،وجاء بعدىما الغرباء  ،وىذه كميا

غيرت طبيعة الناس والحياة  ،فيجـ الحزف واستقر في قموب المسنيف  ،حتى أف الكثيريف قالوا
ّ
بصوت ٍ
عاؿ  :الموت أكرـ مف ىذه الحياة الممعونة التي نعيشيا ىذه األياـ  .وقاؿ آخروف  :لـ
يعد بيننا وبيف القيامة إال وقت قصير وتنتيي الحياة "(ٖ.)ٚ
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األشجار :

تبقى األشجار في حياة الناس مصد ار لمسعادة واليناء  ،والرفاىية  ،وبيا تستمر الحياة ،

واألشجار في رواية منيؼ (األشجار واغتياؿ مرزوؽ)  ،ىي رمز يشير إلى البطؿ وكؿ ما يحصؿ

لؤلشجار مف الضرر أو النماء أو غيرىا مف األمور يكوف تأثيرىا في البطؿ ونفسيتو ،وشخصيتو

،وتتمحور مشكمة البطؿ في تحوؿ حصؿ في بمدتو قاؿ منيؼ عمى لساف بطمو ":بدأت الزراعة
تتحوؿ في بمدتنا  ،وتحولت معيا الحياة  .فبعد أف كانت الطيبة مثؿ بستاف كبير  ،فيو كا ما

(ٗ)ٚ
تبؽ في البمدة
تشتييو مف الفواكو والخضار  ،تحولت ذات يوـ إلى أرض قاحمة جرداء "  .ولـ َ
أشجار شاخصة سوى أشجاره  ،فيو يعتز بيا قاؿ البطؿ  ":لـ أرد أف اقطع األشجار  ،فأنا الذي

غرستيا مع أبي  ،وما زلت أتذكر كؿ شيء  ،كاف أبي يقوؿ ونحف نغرس األشجار  :يا الياس

ىذه األشجار مثؿ األوالد  ،أغمى مف األوالد  ،وال أظف أف في الدنيا انسانا يقتؿ أوالده  ،فاحرص

عمييا إذا مت  ،أنا أتركيا أمانة في رقبتؾ  ،فإذا قطعت شجرة قبؿ أوانيا فإف جسدي في القبر

سوؼ ينتفض "(٘.)ٚ

وتبدأ أزمة البطؿ عندما يتآمر عميو رجاؿ مف القرية  ،فيستغموف ابتبلءه بالقمار

ويحاولوف المراىنة معو عمى أشجاره  ،ليجبروه عمى قطعيا قاؿ البطؿ  ":أحسست أف الرجاؿ

عمي .قمت ليـ نمعب عمى كؿ شيء إال األشجار  .اتركوا األشجار أييا الرجاؿ  ،لـ تعد
يتآمروف ّ
تعني شيئا بالنسبة لكـ  ،أما بالنسبة لي فيي ارتباطي الوحيد بيذه الحياة  ،ولكنيـ أصروا ...
آه لو انتيت الدنيا تمؾ الميمة  .لو تخاصمنا  ،لو ضربنا بعضنا لما حصؿ شيء مف ذلؾ ،

ولعاشت األشجار ،وربما كانت تعيش حتى ىذه المحظة "(.)ٚٙ

ويمكننا أف نفيـ أبعاد تمؾ األزمة مف خبلؿ فيمنا الحالة التي يعيش عندما يكوف قريبا

مف أشجاره  ،فيو يمنحيا صفات األشخاص  ،ويجعميا أقرب إلى البشر منيا إلى النبات  ،قاؿ :
" لـ أكف أريد أف ألعب  .كانت أشجار البستاف تزىر في ذلؾ الوقت  ،وتصرخ بنداءات حنونة

تبشر بموسػػـ الخير  ،ولـ أكف أرى في الدنيا أجمػػػؿ منيا  .كانت اجمؿ مف الصبايػػػػا وارؽ مف

النبع "(.)ٚٚوقد تأسؼ كثي ار عمى شجرة الجوز الكبيرة التي " كانت تقؼ في بداية البستاف مثؿ
حارس مييب يخافو كؿ شػػػيء  ،واف ىذه الشػػػػجرة كبيرة لدرجة أف أبي ال يتذكر متى غرست

"( .)ٚٛوقد فاز بالقمار زيداف ؛ فأخذ حؽ قطع األشجار  ،لكف األشجار أرادت االنتقاـ منو فأذاقتو

طعـ االنتقاـ عمى يد البطؿ الذي رأى في فعمتو ذنبا ال يغتفر ؛ فضربو بغصف مف أغصاف

األشجار التي قطعيا  ،فحاوؿ التكفير عف ذنبو باليرب إلى الجبؿ قاؿ منيؼ عمى لساف بطمو

مخاطبا زيداف  ":قمت لو  :ستبقى ىذه العبلمات ما بقيت حيا  .وتذكر أف ىذه عبلمات شجرة
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واحدة  ،فإذا قطعت األشجار  ،فإف كؿ شجرة ستترؾ عبلمات مثؿ ىذه عمى جسدؾ  .فكر جيدا

فيما أقوؿ  ..سأذىب اآلف  ،ولكف ستراني مرة أخرى  .وبصقت عميو  ،وأخذت مبلبسو واتجيت

إلى الجبؿ ! "(.)ٜٚ

ولما عاش في الجبؿ تغيرت نظرتو لؤلمور  ،واستانس بالطبيعة في الجبؿ  ،وىو يتعجب مما

حصؿ لو  ،قاؿ منيؼ  " :إف االنساف في الجبؿ يتحوؿ إلى مخموؽ عجيب  ،يسمع أكثر مما

يسمع أىؿ الطيبة  ،ويرى أحسف منيـ أيضا  .والريح واألحجار والقمر  ،وكؿ شيء يصبح أفضؿ
بكثير  .تفقد األشجار قسوتيا  ،وتصبح أقرب إلى االنساف  .كنت إذا استندت إلى حجر مف

أحجار الجبؿ أشعر بالراحة والمذة  .كنت أنظر إلى القمر فأرى وجيا حزينا يكاد يبكي وىو يطؿ

عمى الطيبة "(ٓ.)ٛ

والبطؿ يجعؿ مف األشجار األصؿ الذي يقيس عميو األشياء  ،مف ذلؾ أنو شبو األميات

باألشجار في االحساس بيموـ أبنائيـ  ،قاؿ منيؼ عمى لساف بطمو  " :إف األميات يا صاحبي

يتكممف كثيػػػ ار  ،ولكف يعبرف عف
يمتمكف إحساسا خارقا باألشياء  ،إنيف مثؿ األشػػػجار ال
ّ
أنفسيف بطريقة لذيذة "(ٔ.)ٛ
ويقرف البطؿ موتو بموت األشجار ؛ فحياتو تزدىر بازدىارىا  ،وتخبو بخبو حياتيا  ،قاؿ

منيؼ عمى لساف بطمو :

" ػػ أتعرؼ ؟ ..لقد مت قبؿ زمف طويؿ  ،وربما في تمؾ الميمة التي وافقت فييا عمى أف ألعب

عمى األشجار  .ليس ألني خسػػرت  ،فاإلنسػػاف معرض دائما لمخسارة  ،ولكف ألني قامرت عمى
شيء ال يجوز ألحد أف يقامر عميو  .قامرت عمى الطبيعة  ،عمى ىذا الشيء الذي ال أممكو

"(ٕ .)ٛلقد أصبحت المدينة برأي البطؿ أماكف متغيرة  ،والسبب تغير أناسيا  ،وقد قرف البطؿ
البشر مع األشجار قاؿ  ":إف المدف ىي البشر واألشجار  ..والبشر واألشجار في الطيبة لـ

يعودوا كما كانوا مف قبؿ  .لقد اختفت الطيبة  .تغيرت "(ٖ.)ٛ
الكمب ورداف :

وىو يمثؿ (اآلخر) في رواية (حيف تركنا الجسر) وينعت البطؿ كمبػو ورداف بصفات كثيرة ،

فتارة يناديو أييا الخنزير (ٗ ، )ٛومرة ثانية يصفو باألجرب

(٘)ٛ

 ،أو يخاطبو بقولو  :أييا القرد

األسود (.)ٛٙوقد يناديو فيقوؿ " :ػػ ورداف  ..يا كمب السوء ..أيف أنت ؟ " ( .)ٛٚوقد يناديو بقولو
قط أعمى أو حصاف ( ،)ٛٛوأحيانا يقوؿ لو  " :ػػ ورداف  ..أنت دودة رخوة تتحرؾ ببل ىدؼ .

أفعؿ شػ يئا قبؿ الربيع  ،يا أييا الكمب السائب .اعرؼ أف السيوؿ الخضراء ميدانؾ المشع  ،لكف
الربيع بعيد  ،بعيد ،ويجب أف نفعؿ شيئا لنتجنب الذؿ !"(.)ٜٛ
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والبطؿ يتعامؿ مع كمبو كأنو شخص يعرفو وىو يتناقش معو في كؿ األمور التي تيمو  ،قاؿ

إلي وىو يبتمع ريقو  .كانت نظراتو ال تصدؽ  .قمت بتصميـ :
لو  " :نظر ورداف ّ
ػػ ورداف  ..زكي ال يمتمؾ إال الكممات  .والكممات يبذرىا  ،كإلو  ،في كؿ االتجاىات  ،يذروىا مع
الريح  ،يصرخ في الظممة  ..ويتحدى حتى الحمـ !

راودتني رغبة التدخيف  .تصورت نفسي اعجز مف حجر إذا لـ أدخف  .انتزعت سيجارة  ،وبعد

أف مؤلت رئتي  ،تابعت أتحدث إلى ورداف بيدوء :

ػػ أنت ياورداف شيء لو صمة بروحي .قمت لؾ آالؼ المرات تعاؿ لنتحدث  .وفي كؿ مرة أبدأ ،

تتصرؼ بحماقة تجعمني أكرىؾ  .يجب أف تيذب روحؾ يا ورداف !"(ٓ.)ٜ

ويقوؿ لو كذلؾ  " :ػػ ورداف  ..يا كمب الخيبات والجسور الميزومة ..لماذا ال تساعدني ؟

 ...كاف ورداف يمشي إلى جانبي  .كاف ألوؿ مرة منذ فترة طويمة  ،يمشي بيدوء ووقار  ،كأف

كممات الشيخ آذتو  ...فيو اآلف يريد أف يثبت عكس ما قاؿ "(ٔ.)ٜ
ويقوؿ لو  " :تابعت بصوت عاؿٍ :

ػػ ألـ يقصد الشيخ عندما قاؿ إنو ال يممؾ إال طمقات قميمة أف يطمب مني ؟ لماذا لـ

أعطو بعض الطمقات ؟

صرخت بورداف الذي يسير بجانبي :

ػػ ورداف كبلنا مخبوؿ بطريقة ما  ..ألسنا مخبوليف وغبييف ؟

وددت لو استطيع عبور النير واعطاء الشيخ بعض الطمقات  .يمكف أف أقدميا لو دوف

احراج "(ٕ.)ٜ

وقاؿ منيؼ عمى لساف بطمو  " :قمت لورداف :

ػػ اليوـ يوـ الشيخ  .كانت طمقتو قاتمة  ..يا ورداف  .أما يومنا فسوؼ يأتي  ..ال تنخدع

بأياـ النحس التي نعيش اآلف  ..الصيد يا ورداف حظ وجنوف !"(ٖ.)ٜ
وقاؿ يخاطبو كذلؾ  " :قمت بصوت ٍ
عاؿ :

ػػ اسمع يا ورداف  ..ما دمنا أصدقاء ليذه الدرجة فيجب أف تعرؼ شيئا عف أبي  ،ثـ إف

الوقت أمامنا ال يزاؿ ممتدا كالجسر ..أتعرؼ معنى الجسر ؟ اسمع ىذه الكممة جيدا وال تنسيا

أبدا .ماذا قمت لؾ ؟ "(ٗ.)ٜ

وبيذا يغدو ورداف (آخر) يحقؽ لمبطؿ رغبتو في البوح عما يجوؿ في خاطره  ،فيقوؿ كؿ ما

أف يقولو أماـ الناس  ،لكنو يخاؼ منيـ وال يطمئف إلييـ .
نتائج البحث :
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غالبا ما ننظر ػػ عند قراءة أية رواية قراءة نقدية ػػ إلى البطؿ وحضوره في الرواية والى

تأثير المكاف فيو  ،أو العكس  ،وفعؿ الزمف في شخصية البطؿ  ،لكننا في ىذا البحث ننظر إلى

ما يقابؿ البطؿ في الرواية  ،ويكوف صنوا لو  .إنو (اآلخر) .واآلخر يحدد مسار الرواية لكنو

ليس شخصية واضحة فييا  ،وانما يجب البحث عنيا بحثا يعتمد عمى قراءة الرواية قراءة نقدية
وال أعني بو شخصية ثانوية قد تظير في الرواية.

اختمؼ تمثيؿ اآلخر في روايات منيؼ  ،فأحيانا يكوف مف عالـ البشر  ،وفي أحيانا قد

يكوف شيئا  ،فمـ يكف شرطا الزما في عالـ منيؼ الروائي أف يكوف (اآلخر) منتميا إلى عالـ
البشر فقد يكوف مف الجماد الذي يشخصو منيؼ فيمنحو شخصية  ،وعقبل وفك ار ومنطقا .وذلؾ

ما حصؿ في روايتي (شرؽ المتوسط )  ،ورواية (اآلف ...ىنا)  ،فقد كاف اآلخر (السجف) ،

و(الحمى)  ،و(الجسد)  ،و(السفينة أشيموس).

استعاف منيؼ بآلية التوصيؼ الدخاؿ (اآلخر) إلى العالـ الروائي مثمما حدث مع عالـ

(السجف) ،واستعاف بالحوار الدخاؿ (اآلخر) إلى عالـ الرواية مثمما حصؿ مع السفينة أشيموس
في رواية شرؽ المتوسط .وفي الحاليف لـ يكف (اآلخر) شخصا يماثؿ البطؿ في إنسانيتو ،بؿ

كاف شيئا مؤث ار في البطؿ ومسي ار لحياتو كيؼ يشاء .

ويمجأ منيؼ إلى جعؿ (اآلخر) شخصية غير محددة بشخص معيف  ،وانما ىي شخصية

مكررة المبلمح في كؿ وقت وزماف  ،واختار بحسو المرىؼ شخصية الشيخ التي مثمتيا ثبلث

شخصيات في رواية أـ النذور  ،لكنيا في النتيجة تمثؿ شخصية روائية واحدة .وبقدر عناية
المبدع " بطرائؽ تفكير اآلخر ييدؼ إلى إضاءة المناطؽ المعتمة في الذات  ،والتي مف شروط

إضاءتيا عدـ انطوائيا عمى النفس "(٘.)ٜ

وتتضح الفكرة التي أريد عرضيا في رواية األشجار واغتياؿ مرزوؽ عندما كانت األشجار

(آخر) مسيط ار عمى البطؿ يحدد خطواتو  ،ويوجو حياتو كيفما يشاء فيي مصدر سعادتو ،
وقطعيا سبب حزنو  ،وىي التي كانت تحاوره فتشعره بألميا وحزنيا.

واآلخر الذي ناؿ اىتماما كبي ار ىو اآلخر الثقافي الذي نختمؼ معو فكريا  ،وعادة ما نعني

بو " تحرؾ القوى االجتماعية في اتجاه يحقؽ تحديد اليوية الثقافية لمجماعة  ،والحفاظ عمييا
مف الذوباف في ثقافة أو ثقافات اآلخر في أثناء تفاعميا معو أو احتكاكيا بو  ،في عصر أصبح

االحتكاؾ بيف الثقافات قد ار محتوما "( .)ٜٙولكف ليس ىذا ما أردت تحديد مفيومو في روايات

منيؼ.
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والبد مف اإلشارة إلى أف دراسة (اآلخر) في األدب قد أخذت حي از واسعا في الدراسات

األكاديمية ولكف الباحثيف كانوا يقعوف في خطأ فادح فيجعموف شخصية مف الشخصيات الثانوية

اآلخر الذي يقابؿ البطؿ في وجوده مف ذلؾ دراسة الباحثة زينة حمزة شاكر التي درست األنا

واآلخر في روايات عبد الرحمف منيؼ  ،فقد قالت  ":ىذه الشخصيات رئيسة في الروايات إذ أف
بنائيا لـ يكف بناء ذاتيا عمى غرار ما كاف في الشخصيات (منصور الياس  ،زكي النداوي)،

وانما ساىـ اآلخروف مساىمة فعالة في بناء الشخصية واحتموا مساحة تكاد توازي مساحة رجب

أو متعب اليذاؿ  ،أو صالح العريفي  ،أو عادؿ الخالدي" (.)ٜٚ

وقد درست الباحثة ثنائيات منيا (الضحية والجبلد) (( ،)ٜٛالشخصية الغربية والشخصية

الشرقية) فالشخصية الغربية ممثمة ببيتر ماكدونالد تقابميا الشخصية الشرقية ممثمة بعباس،و

شيريف  ،ومير از  .وكاف لكؿ واحد منيـ دوره في الصراع مع الشخصية الغربية ( ، )ٜٜومرة أخرى
يبدو لي أف اآلخر في مفيوـ الباحثة قد اختمط مع مفيوـ الشخصية الثانوية  .ويتجمى ىذا

الفيـ الخاطيء بشكؿ أكثر وضوحا في قوليا  " :يشكؿ كؿ مف منصور عبد السبلـ  ،والياس

نخمة طرفي المعادلة الشخصية السمبية .والشخصيات لديو كثيفة بحضورىا متشابية  ،وكيفية
تعامميا مع اآلخر  .فمنصور والياس عاشا حياة متشابية مف ناحية مواجية التحديات

والمصاعب  ،واف كانت لكؿ منيما مصاعبو وتحدياتو والنتائج التي اسفرت لكؿ منيما  ،إال أف
القاسـ المشترؾ ىو شعور االثنيف بالخيبة والضعؼ والضياع ،وقمة القيمة االنسانية  ،فالياس

نخمة ال يسرد قصة حياتو فقط  ،وانما قصة الطرؼ اآلخر مف الرواية منصور  ،ومنصور عندما
يتكمـ مع نفسو  ،فيو في الواقع يتكمـ مع صفوة الناس إلى درجة أف كمييما يستعمؿ األسموب

ذاتو  ،واألدوات السردية ذاتيا مف ضمائر  ،وأفعاؿ وأزمنة ورموز"(ٓٓٔ).

ووجدت دراسة أكاديمية أخرى عنوانيا (اآلخر في شعر المتنبي)  ،درست فييا الباحثة اآلخر

عمى أساس أنو الممدوح فذكرت عمي بف منصور الحاجب ومحمد بف رزيؽ الطرسومي  ،وعمي
بف إبراىيـ التنوخي وسيؼ الدولة الحمداني غيرىـ (ٔٓٔ) .وجعمت الميجو اآلخر الذي يظير

كذلؾ في مقابؿ البطؿ (ٕٓٔ) .وبذلؾ يبدو لي أف الباحثة ىي األخرى جعمت اآلخر الشخصية
الثانية التي يتمحور حوليا شعر الشاعر  ،وكاف األجدى البحث عما يحدد مفيوـ الشاعر في
قيمة المديح  ،أو اليجاء  ،وأعني بو الشخص أو الشيء الذي يحدد منظور الشاعر لمقيـ التي

عمى أساسيا مدح الممدوح أو ذـ الميجو  ،وعندىا يمكننا أف نحدد (اآلخر) .

وأنا عندما درست صورة اآلخر الجامد في روايات منيؼ كاف ىدفي مف ذلؾ الخروج عف

النمط المألوؼ في دراسة اآلخر واإلبتعاد عف دراسة " الصورة التي تشير إلى اإلتجاه العاـ نحو
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بعض المؤسسات أو األفراد مثؿ صورة الصيف في أذىاف الشعوب الغربية  ،وصورة الشرؽ في
أذىاف الغربييف  ...وىذا المعنى مف معاني الصور ىو ما يرتبط بما يسمى  ...في الدراسات

اإلجتماعية والنقدية باسـ  :صورة الذات وصورة اآلخر  ،صورتي الذىنية عف النفس الفردية

والجماعية وصورتي عف اآلخر وصورة اآلخر عني ...إلخ "(ٖٓٔ).
ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

ىوامش البحث ومصادره:
(ٔ) لساف العرب  ،اإلماـ العبلمة أبو الفضؿ جماؿ الديف محمد بف مكرـ ابف منظور األفريقي المصري ،
دار صادر لمطباعة والنشر  ،دار بيروت لمطباعة والنشر  ،بيروت ػػ لبناف ٜٔ٘٘،ػػ ٗٛٚ/ٔ : ٖٔٚ

(مادة آخر) .

(ٕ) المعجـ المفيرس أللفاظ القرآف الكريـ ٕٙ:ػػ .ٕٚ
(ٖ) النساء .ٜٔ:

المتخيؿ العربي الوسيط  ،د.نادر كاظـ ،وزارة اإلعبلـ ػػ الثقافة والتراث
(ٗ) تمثيبلت اآلخر ػػ صورة السود في
ّ
الوطني ،مممكة البحريف  ،ط ٕٔٓٓٗ ،ـ .٘٘ٓ :

(٘) المائدة .ٗٔ:

( )ٙالمؤمنوف .ٔٗ:

( )ٚالكشاؼ عف حقائؽ التنزيؿ وعيوف األقاويؿ في وجوه التأويؿ الكشاؼ عف حقائؽ التنزيؿ وعيوف
األقاويؿ في وجوه التأويؿ . ٕٖٗ/ٖ:

( )ٛتمثيبلت اآلخرػػ صورة السود في المتخيؿ العربي الوسيط.ٕٓ:

( )ٜينظر تمثيؿ التابع والمحاوروف األنثربولوجيوف ،إدوارد سعيد  ،تر:حازـ عزمي (،مقالة)  ،مجمة فصوؿ
 ،مج ،ٔٔ:ع ،ٕ:صيؼ ٕٜٜٔـ .ٕ٘ :

(ٓٔ)ينظر صورة اآلخر في التراث العربي  ،د.ماجدة حمود ،الدار العربية لمعموـ ناشروف  ،منشورات االختبلؼ
 ،بيروت ػػ لبناف ،ط ٔ ٖٔٗٔ،ىػ ػػ ٕٓٔٓـ .ٔٓ:

(ٔٔ) ينظر مقدمة في النظرية األدبية  ،تيري إيغمتف  ،تر :إبراىيـ جاسـ العمي  ،مطابع دار الشؤوف الثقافية
العامة  ،سمسمة المائة كتاب الثانية  ،بغداد ػػ العراؽ ٜٜٕٔ،ـ .ٔٛٛ:

(ٕٔ) التحميؿ النفسي لمرجولة واألنوثة مف فرويد إلى الكاف  ،البرفسور عدناف حب اهلل  ،دار الفارابي ،
بيروت ػػ لبناف  ،ط ٕٗٓٓٔ،ـ .ٕٜٕ:

عماف ػػ األردف سنة ٖٖٜٔـ مف أب سعودي وأـ عراقية  ،تنتمي أسرتو
(ٖٔ) ولد (عبد الرحمف منيؼ)في ّ
إلى قرية قصيبا التي تقع شماؿ مدينة بريدة في منطقة القصيـ الواقعة وسط المممكة العربية  ،كاف والده
مف كبار تجار العقيبلت الذيف اشتيروا برحبلت التجارة بيف القصيـ والشاـ  ،درس في األردف حتى حصؿ

عمى الشيادة الثانوية ثـ انتقؿ إلى بغداد  ،والتحؽ بكمية الحقوؽ عاـ ٕٜ٘ٔـ  ،ثـ انخرط في النشاط

السياسي حتى طرد مف العراؽ مع عدد كبير مف الطبلب ؛ لينتقؿ إلى القاىرة  ،ثـ في عاـ ٜٔ٘ٛـ  ،انتقؿ

إلى بمغراد ؛ إلكماؿ دراسػػتو فحصؿ عمى الدكتوراه في اقتصػػػاديات النفط ؛ لينتقؿ بعدىا إلى دمشؽ عاـ
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ٕٜٔٙـ ؛ ليعمؿ ىناؾ في الشركة السورية لمنفط ،انتقؿ بعدىا إلى بيروت عاـ ٖٜٔٚـ ؛ ليعمؿ ىناؾ في
مجمػػػة الببلغ  ،ثـ عػػاد إلى العراؽ مػػرة أخرى عػػاـ ٜ٘ٔٚـ ؛ ليعمؿ في مجمػػة النفط والتنمية ،غادر العراؽ

عاـ ٜٔٔٛـ متجيا إلى فرنسا ؛ ليعود بعدىا إلى دمشؽ عاـ ٜٔٛٙـ  ،ويقيـ فييا إذ كرس حياتو لكتابة
الروايات  .تزوج منيؼ مف سيدة سورية وأنجب منيا  ،عاش في دمشؽ حتى توفي عاـ ٕٗٓٓـ  ،وبقي

إلى آخر أيامو معارضا لؤلمبريالية العالمية  .دفف عند موتو في مقبرة الدحداح في العاصمة السورية دمشؽ

 .وىو أحد روائيي العرب في القرف العشريف ؛ إذ استطاع أف يصور في رواياتو الواقع اإلجتماعي

والسياسي العربي  ،والنقبلت الثقافية العنيفة التي شيدتيا المجتمعات العربية  ،السيما في دوؿ الخميج
العربي ،أو الدوؿ النفطية  ،وساعده في ذلؾ أنو كاف خبي ار بالبتروؿ عمؿ في العديد مف شركات النفط ؛ مما

جعمو مدركا القتصاديات النفط  ،لكف الجانب األىـ كاف معايشتو واحساسو العميؽ بحجـ التغيرات التي
أحدثتيا الثروة النفطية في صميـ بنية المجتمعات الخميجية العربية .
ينظر

http//ar.wikipedia.org/wiki

(ٗٔ) كتب عبد الرحمف منيؼ روايات رائعة رصد فييا أمو ار كثيرة كانت سائدة في المجتمع العربي ػػ عمى

اختبلؼ أقطاره آنذاؾ ،وفيما يأتي مسرد لرواياتو بحسب سنوات تأليفيا :
ػػ األشجار واغتياؿ مرزوؽ ٖٜٔٚـ.
ػػ قصة حب مجوسية ٜٗٔٚـ.

ػػ شرؽ المتوسط ٜ٘ٔٚـ.
ػػ النيايات ٜٔٚٚـ.

ػػ حيف تركنا الجسر ٜٜٔٚـ.
ػػ سباؽ المسافات الطويمة ٜٜٔٚـ.

ػػ عالـ ببل خرائط باالشتراؾ مع جب ار إبراىيـ جب ار ٕٜٔٛـ.

ػػ مدف الممح (خماسية) ٜٗٔٛػػ ٜٜٔٛـ.
ػػ أرض السواد (ثبلثية) ٜٜٜٔـ .

ػػ أـ النذور ٕ٘ٓٓـ.

والبد مف إشارة إلى أني تركت دراسة اآلخر في الخماسية (مدف الممح) ،والثبلثية (أرض السواد)؛ ألني

أجدىما روايتاف أقرب إلى المبلحـ ؛فيما بحاجة إلى دراسة منفردة تتشابو مع ىذه الدراسة في شكبل ال مضمونا؛
ألني وجدت براعة الروائي في ىاتيف الروايتيف في عرض أحداث كثيرة ترتبط كميا مف خبلؿ المكاف الذي ىػػو في

األولى المممكة العربية السعودية  ،وفي الثانية العراؽ ويجب عند دراسة اآلخر في ىاتيف الروايتيف مف االنتباه

إلى الثقافة المييمنة عمى المجتمعيف المذكوريف آنذاؾ  ،ثـ االلتفات إلى المشاكؿ السياسية التي رصدىا المبدع

في الرواية ،ثـ العبلقات السياسية بيف االطراؼ المذكورة في الرواية حتى تقدـ صورة مشوىة لآلخر إلى القارئ
مف خبلؿ إشكالية صورة اآلخر في الروايتيف( .ينظر :مدف الممح  ،عبد الرحمف منيؼ  ،المؤسسة العربية
لمدراسات والنشر  ،المركز الثقافي العربي لمنشر والتوزيع  ،بيروت ػػ لبناف ،ط ٖٕٓٓٔٓ،ـ ،.وأرض السواد ،

عبد الرحمف منيؼ  ،المؤسسة العربية لمدراسات والنشر  ،المركز الثقافي العربي لمنشر والتوزيع ،بيروت ػػ لبناف

 ،ط ٕٕٔٓٓٛ ،ـ ).
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وال تفوتني اإلشارة أيضا إلى أني تركت دراسة اآلخر في عالـ ببل خرائط ؛ ألنيا رواية اشترؾ في تأليفيا

معو جب ار إبراىيـ جب ار ،وىذا المر يشوش الباحث إذ أف نظرة منيؼ إلى اآلخر فييا غير واضحة المعالـ  ،ثـ أجد

مف الصعب التمييز بيف أسموب الروائييف  ،وىنا سيصبح مف الصعب اكتشاؼ الفكرة التي قدميا الروائي لآلخر
يود المؤلفاف أف يؤكدا أف الشخصيات
في ىذه الرواية  .ويشير المؤلفاف إلى عممية التأليؼ المشترؾ بقوليما ّ ":
واألحداث في ىذه الرواية مف خمؽ الخياؿ  ،وأف األماكف وبخاصة عمورية  ،ىي مف خمؽ الخياؿ أيضا "...

(ينظر رواية عالـ ببل خرائط  ،جب ار إبراىيـ جب ار وعبد الرحمف منيؼ  ،المؤسسة العربية لمدراسات والنشر  ،طٕ ،

ٖٜٔٛـ .)٘:

(٘ٔ) شرؽ المتوسط ،عبد الرحمف منيؼ ،المؤسسة العربية لمدراسات والنشر  ،المركز الثقافي العربي لمنشر
والتوزيع  ،بيروت ػػ لبناف ،ط ٕٓٓٚ، ٔٙـ .ٜ:

( )ٔٙينظر ـ .فٔٓ:ػػ ٖٔ.
( )ٔٚـ .ف.ٕٖ٘:
( )ٔٛـ .ف.٘٘:
( )ٜٔـ .ف.ٜٛ:
(ٕٓ) ـ .ف.ٜٔ:
(ٕٔ) ـ .ف.ٔٔٙ:
(ٕٕ) ـ .ف.ٕٔٚ:

(ٖٕ) ينظر ـ .ف.ٖٔٓ،ٖٔٔ:
(ٕٗ) ـ .ف.ٜٔٛ:
(ٕ٘) ـ .ف.ٖٔٔ:
( )ٕٙـ .ف.ٖٔٔ:
( )ٕٚـ .ف.ٔٔٗ:
( )ٕٛـ .ف.ٕٔٔ:
( )ٕٜـ .ف.ٕٔٛ:
(ٖٓ) ـ .ف.ٖٔٛ:
(ٖٔ) ـ .ف.ٔٗٓ:
(ٕٖ) ـ .ف.ٕٔٗ:
(ٖٖ) ـ .ف.ٔٗٗ:
(ٖٗ) ـ .ف.ٔٗٛ:
(ٖ٘) ـ .ف.ٜٔٙ:
( )ٖٙـ .ف.ٔٗ:

( )ٖٚاآلف  ...ىنا  ،أو شرؽ المتوسػػط مرة أخرى ،عبد الرحمف منيػػػؼ  ،المؤسػػػسة العربية لمدراسات والنشر
،المركز الثقافي العربي لمنشر والتوزيع ،بيروت ػػ لبناف ،ط ٕٓٓٚ، ٙـ.ٔ٘:

( )ٖٛـ .ف.ٔٙ:
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( )ٖٜـ .ف.ٜٙ:
(ٓٗ) ـ .ف.ٗٛ:
(ٔٗ) ـ .ف.٘ٙ:
(ٕٗ) شرؽ المتوسط .٘٘:
(ٖٗ) اآلف  ...ىنا .ٕٜٔ:
(ٗٗ) ـ.ف .ٕٕ٘ :
(٘ٗ) ـ.ف.ٕٕٕ :

( )ٗٙـ.ف .ٕٗٔ :

( )ٗٚشرؽ المتوسط .ٕٔٓ :
( )ٗٛـ.ف .ٔٔٗ :

( )ٜٗأـ النذور ،عبد الرحمف منيؼ  ،المؤسسة العربية لمدراسات والنشر ،المركز الثقافي العربي لمنشر والتوزيع
،بيروت ػػ لبناف  ،طٕ ٕٓٓٙ ،ـ .ٕٔ:

(ٓ٘) ينظر ـ.ف .ٕٕ:
(ٔ٘) ينظر ـ.ف.ٕٚ :
(ٕ٘) ـ.ف .٘ٙ :
(ٖ٘) ـ.ف .ٖٙ :
(ٗ٘) ـ.ف.ٕٛ :
(٘٘) ـ.ف.ٖٛ :
( )٘ٙـ.ف.ٛ٘ :

( )٘ٚـ.ف .ٜٙ :

( )٘ٛـ.ف.ٔ٘ٛ :

( )ٜ٘قصة حب مجوسية ،عبد الرحمف منيؼ ،المؤسسة العربية لمدراسات والنشر  ،المركز الثقافي العربي
لمنشر والتوزيع  ،بيروت ػػ لبناف ،ط ٕٕٔٓٓٛ ،ـ .ٛ:

(ٓ )ٙـ.ف.ٔٓ :
(ٔ )ٙـ.ف .ٖٔ:
(ٕ )ٙـ.ف .ٖٖ:

(ٖ )ٙـ.ف .ٕٕ :
(ٗ )ٙـ.ف .ٖٜ :
(٘ )ٙـ.ف .ٖٛ :
( )ٙٙـ.ف .ٛ٘ :
( )ٙٚالنيايات  ،عبد الرحمف منيؼ  ،منشورات دار اآلداب  ،بيروت ػػ لبناف  ،طٜٔٔٚٛ ،ـ .٘:،
( )ٙٛـ.ف .ٛ :

( )ٜٙـ.ف .ٔٓ :
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(ٓ )ٚـ .ف .ٖٗ :
(ٔ )ٚـ.ف .ٗٔ :
(ٕ )ٚـ.ف .٘ٚ :
(ٖ )ٚـ.ف .ٔٓ٘ :

(ٗ )ٚاألشجار واغتياؿ مرزوؽ  ،عبد الرحمف منيؼ  ،سمسمة القصة والمسرحية (ٕ ، )ٙدار الحرية لمطباعة ،
الجميورية العراقية ٖٜٔٚ ،ػػ .ٖ٘ :ٜٔٚٚ

(٘ )ٚـ.ف.٘ٗ :

( )ٚٙـ.ف .٘٘ :
( )ٚٚـ.ف .٘ٗ :
( )ٚٛـ.ف .٘ٙ :
( )ٜٚـ.ف .٘ٛ :
(ٓ )ٛـ.ف .ٙٓ :
(ٔ )ٛـ.ف .ٖٙ :
(ٕ )ٛـ.ف .ٜٙ :
(ٖ )ٛـ.ف .ٕٜٔ :

(ٗ )ٛينظر :حيف تركنا الجسر  ،عبد الرحمف منيؼ .ٜ :
(٘ )ٛينظر :ـ.ف .ٔٓ :
( )ٛٙينظر :ـ.ف .ٔٛ:
( )ٛٚـ.ف .٘ٙ :

( )ٛٛينظر :ـ.ف .ٜٔٙ :
( )ٜٛـ.ف .ٚٚ :
(ٓ )ٜـ.ف .ٜٙ :
(ٔ )ٜف.ـ .ٜٜ :

(ٕ )ٜف.ـ .ٔٓٓ :

(ٖ )ٜف.ـ .ٔٓٔ :
(ٗ )ٜـ.ف .ٕٖ :

(٘ ) ٜمعرفة اآلخر ػػ مدخؿ إلى المناىج النقدية الحديثة  ،عبد اهلل إبراىيـ  ،وسعيد الغانمي  ،وعواد عمي ،
المركز الثقافي العربي ،بيروت ػػ لبناف  ،الدار البيضاء ػػ المغرب ،ط ٜٜٔٔٓ ،ـ .٘ :

( )ٜٙالمرايا المقعرة  /نحو نظرية نقدية عربية  ،د .عبد العزيز حمودة  ،سمسمة عالـ المعرفة (ٕ، )ٕٚمطابع
الوطف  ،الكويت ٕٕٔٗ ،ػػ ٕٔٓٓـ .ٕٕ :

( )ٜٚاألنا واآلخر في روايات عبد الرحمف منيؼ  /دراسة سردية سيميائية ( ،رسالة ماجستير) ،زينة حمزة
شاكر الكسبي  ،كمية اآلداب  ،الجامعة المستنصرية ٕٔٗٙ ،ػػ ٕ٘ٓٓ .ٗٗ:

( )ٜٛينظر ـ .ف .ٗٙ :
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.ٕ٘ :  ف.)ينظر ـٜٜ(

.ٖٗ : ف.(ٓٓٔ) ينظر ـ

 كمية،  جامعة النجاح الوطنية،  روال خالد محمد غانـ، )(ٔٓٔ) ينظر اآلخر في شعر المتنبي (رسالة ماجستير
.ٜٖ ،ٛٚ ،ٖٛ ،ٚٚ ،ٕٚ ، ٙٛ ،ٙٗ :ٕٓٔٓـ،  نابمس ػػ فمسطيف، الدراسات العميا

.ٜٔٚ ،ٜٔٗ : ف.(ٕٓٔ) ينظر ـ

 شاكر عبد. د،  السمبيات واإليجابيات، شاكر عبد الحميد. د،  السمبيات واإلجابيات، (ٖٓٔ) عصر الصورة

 ٕ٘ٗٔ ػػ،  الكويت،  مطابع السياسة،  المجمس الوطني لمثقافة والفنوف واآلداب، ٖٔٔ  عالـ المعرفة، الحميد
.ٕٓ : ٕٓٓ٘
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College of Education for Human Since Ibn Rushd
Whomonitoredseveralmanifestations , Have hadan important role inArab societyinthe
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