
 

Horizons of Islamic Civilization, Institute for Humanities and Cultural Studies (IHCS) 

Biannual Journal, Vol. 24, No. 2, Autumn and Winter 2021-2022, 235-278 

DOI: 10.30465/AFG.2022.6880 

I and Others in the Novel of Al-Masabih Al-Zarq  

by the Syrian Author, Hanna Minah 

Mustafa Ghafeli* 

Zineh Erfatpour*** , Masoumeh Nemati Ghazvini*** 

Abstract 
The subject of “I and Others”, especially when we define and limit it in the context of “I 

am eastern” and “Others is western”, especially I'm an Arab, is placed in different spaces. 

“I and Others” first examines the interaction between the two sides in the Western world 

and introduces that I'm Eastern or an Arab who went to the West to study and for other 

reasons. This issue appeared in the Arabic novel in the early twentieth century, and the 

writers portrayed a civilized and dazzling relationship to the Western one in their novels. 

After years and decades, despite the conflicts between me, an eastern Arab and a 

Westerner, the conditions for strengthening the relations between the two became hostility 

and hatred. Following that, the field of relations between the East and the West, with the 

methods considered by the author, in the novel changed. As a result of these and many 

other related issues, categories such as “I and Others” have emerged in Arabic literature 

since the mid-twentieth century. The literary genre of the novel also became an arena for 

depicting the Arabic self, in which the author honors his original cultural values in the face 

of Westernization and it deals with cultural self-destruction. Hence, the subject of “I and 

Others” in literary genres has attracted the attention of many scholars. The present study 
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also examines the subject of “I and Others”, how the image and the author's point of view 

differ in the novel “Al-Masabih Al-Zarq”. 

Hanna Minah is one of the leading writers in literature. As he has influenced by the school 

of realism, he has written many of his works based on this school. Hanna Minah was born 

in 1924 in a village located in the Iskenderun region. He left Syria for Turkey when France 

occupied Syria. Minah went with his family to the coastal city of Al-Dhaqiyah in 1939. 

Living in this city inspired him to write many stories. Due to the turbulent conditions of 

that period, Hanna Minah has stepped in the field of politics as of a young age. He 

participated in the national struggle against the occupation of Syria by France and was 

imprisoned several times in the fight. He traveled many years to Hungary, China and 

Lebanon and spent some time in exile. 

This research seeks to respond to the following questions: 

1. Which characters of the novel “Al-Masabih Al-Zarq”is located in framework of “I 

and Others”? 

2. How can “I and Others” be reflected in the novel “Al-Masabih Al-Zarq”in terms of 

confrontation, interaction and its role in strengthening identity? 

 After analyzing the novel and research the issue of “I and Others”, and the way to read 

these two concepts in this field, the results are referred to: 

 Fares, the protagonist of the novel “Al-Masabih Al-Zarq”, represents the variable 

and anxious I, because his character is between adolescence that has no attitude and 

a man with a different attitude. Through the Fares' character in novel “Al-Masabih 
Al-Zarq”, the author shows: “Other”, which introduces by the novel as a colonist, 

can affect the behavior of “I” and how to deal with various issues.  

 Normal people in the novel, including Abu Fares' character, have the characteristics 

of patriotism and courage, and steadfast, and despite poverty and disasters, they are 

also stabled and proud of the motherland and do not hesitate to defend themselves. 

And the feeling of "I" is a patriotic against any foreigner who wants to harm their 

homeland. 

 The role of woman in novel “Al-Masabih Al-Zarq” has an impact presence, as in 

general appear in an unstable, anxious and disturbing state. Aging and disability 

and fatigue are the characteristics of the woman in the novel.  

 The “Others” in the novel “Al-Masabih Al-Zarq” is shown in different ways, where 

“Others” is displayed by the French, Turks, British, Germans and Italians, and the 

“I” looks at “Others” different from country to another.  

 The “Others” who is a Frenchman, appears in different ways, most of which have 

had an unpleasant effect on the look of the Syrian people. It is clear from the text of 

the novel that “I”, the Syrians, saw nothing but injustice, oppression and tyranny.  
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 The novel “Al-Masabih Al-Zarq” drags the conflict between the “I”, who is Eastern 

or Arabic, and the “Others” who is Western into the Arab land in Syria, contrary to 

what is common, when writers or novelists express the relationship between the 

West and the East to travel and presence in Western countries, Hanna Mina states 

the relationship and differences between I, an Eastern or an Arab, and the other, a 

Western one, through war and colonialism, which is ruled by a frustrating hostility 

that leads to rejection and enmity with the other in various ways. 

Keywords: Syrian novel, Image, I and Others, Occupation, Al-Masabih Al-Zarq. 
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 الملخص
ولقــــد تصــــّدى  تعتــــرب صــــورة األنــــا واآلخــــر مــــن ضــــمن الدراســــات األدبيــــة املقارنــــة

جتليات عالقة األنا مع اآلخر يف دراسات عدة يف جتارب الـروائيني الباحثون لرصد 
العـرب. ولقــد كانـت صــورة األنـا واآلخــر حبسـب بعــض أشـهر الروايــات العربيـة الــيت 
تطرقـــت هلـــا ذات خصـــائص متعـــددة عـــربت عنهـــا تلـــك الروايـــات وشـــكلت منهـــا 

 يكـــون متـــثالت عكســـت الكثـــري مـــن تناقضـــات الرؤيـــة العربيـــة لألخـــِر الغـــريب. وقـــد
هـــو كيـــف ميكـــن تقيـــيم و يف هـــذا الصـــدد، علـــى الســـؤال املطـــروح االهتمـــام منصـــباً 

مــن حيــث املواجهــة والتفاعــل  املصــابيح الــزرقانعكــاس "األنــا" و"اآلخــر" يف روايــة 
التحليلــي  –املــنهج الوصــفي  علــی ودورُهــا يف ترســيخ اهلويــة. وتعتمــد هــذه الدراســة

ــــــتمّ مــــــن خــــــالل اال دراســــــة "األنــــــا" واآلخــــــر مــــــن املنظــــــور ب ســــــتعانة باملكتبــــــة، و
الصـــورولوجي. وتبـــني أّن األنـــا يف الروايـــة يتمثـــل يف عامـــة الشـــعب الســـوري خاصـــًة 
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الطبقـــــات املتوســـــطة والفقـــــرية، بينمـــــا الطبقـــــة املرفهـــــة واملســـــؤولني كانـــــت متيـــــل إىل 
بني هذين التيارين. وتظهـر  االستعمار وتسري َوفق أجندته مما سّبب صراعاً مستمراً 

ــــــراك واإلمتــــــ ــــــة مــــــن خــــــالل الفرنســــــيني واألت ــــــز واألملــــــان ثالت اآلخــــــر يف الرواي جنلي
واإليطــاليني، وكــان لــدى األنــا الصــورة اخلاصــة جتــاه اآلخــر حبيــث ختتلــف مــن دولــة 

تسحب الصراَع الدائر بني األنا العريب مـع اآلخـر  املصابيح الزرقرواية  ألخرى. إنّ 
صــراع بــني األنــا العــريب واآلخــر الغــريب الغــريب إىل األرض الســورية، ويظهــر شــكل ال

عرب احلرب واالسـتعمار، والعالقـة بينهمـا حيكمهـا العـداُء املسـتميت، ممـا يـؤدي إىل 
  رفض شبه عام لآلخر ويتمثل يف حماربته يف شىت األساليب والطرق.

  .املصابيح الزرق، االحتالل ،األنا واآلخرالصورة، الرواية السورية، : الرئيسة کلماتال
  

  المقدمة. 1
، وتُعتــرب األنـا واآلخــر مــن مجلــة املصـابيح الــزرقتنـاقش هــذه الدراســة قضـيَة األنــا واآلخــر يف روايــة 

ــا النقــاد والبــاحثون يف العقــوِد األخــرية، وإّن التصــوير، أو دراســة  القضــايا النقديــة الــيت قــد اهــتمَّ 
و"اآلخـر"، هـي أحـد األسـاليب الصورة اليت يقدمها األدب للعالقات اإلنسانية يف إطـار "األنـا" 

اجلديدة يف النقد األديب واألدب املقارن، حيث توَضع العالقاُت االجتماعية واإلنسـانية يف إطـار 
عالقــــة "األنــــا" و"اآلخــــر". يف هــــذا األســــلوب، القصــــد مــــن "األنــــا" ذاُت اإلنســــان أو طبيعتــــه 

ن "األنـا" مـن حيـث الـدين االجتماعية وماهيته، والقصد من "اآلخر" طبيعـة أو ماهيـة ختتلـف عـ
  أو اجلنس أو املعتقدات واملواقف واألفكار أو اإلسناد إىل املكان والزمان.

املفهــوم للتعبــري عــن قضــايا العالقــة بــني األنــا الشــرقي واآلخــر يف األدب العــريب  اوجــاء هــذ
ســطه وبالــذات يف الروايــة العربيــة. وكانــت الروايــات الــيت صــدرت يف بدايــة القــرن العشــرين وأوا

للروائـــي حنـــا مينـــه مـــن  املصـــابيح الـــزرققـــد عـــربت عـــن هـــذا املوضـــوع بوضـــوح. وتُعتـــرب روايـــة 
الروايـــات الـــيت صـــدرت بتلـــك الفـــرتة والـــيت كانـــت مـــن أوىل الروايـــات الـــيت صـــدرت يف العـــامل 

واليت تلت مرحلة ترمجـة الروايـات الغربيـة  املصابيح الزرقالعريب خاصة إذا ما حتدثنا عن رواية 
إىل حقيقــة أّن حنــا مينــه، بفكــره األديب  تهعــامل العــريب. وترجــع أمهيــة هــذا البحــث وضــرور يف ال

العظيم الذي يتمّتع به، استطاع أن يدرج أنواع "األنا" و"اآلخر" يف نصه وأن يأيت بأمثلة هلـا 
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بأســلوب أديب فــين. ويهــدف البحــث إىل الكشــف عــن أســلوب حنــا مينــه يف انعكــاس صــورة 
، كمـــا أنـــه كيـــف ســـرد انعكاســـات وآثـــار احلـــرب املصـــابيح الـــزرقيف روايـــة  "األنـــا" و"اآلخـــر"

  واالستعمار على الشعب السوري. 
ويف هـذا الصــدد، ســؤال البحــث الـذي يطــرح نفســه هــو كيـف ميكــن تقيــيم انعكــاس "األنــا" 

ـــزرقو"اآلخـــر" يف روايـــة  مـــن حيـــث املواجهـــة والتفاعـــل ودورهـــا يف ترســـيخ اهلويـــة؟  املصـــابيح ال
 عـــن الشـــعب وجـــاءت فرضـــية البحـــث علـــى أن الكاتـــب يصـــور يف الروايـــة، "األنـــا" الـــذي يعـــّرب 

احلفـــاظ علـــى شخصـــيته مـــن خـــالل القتـــال واملواجهـــة يف خمتلـــف  الســـوري نفســـه، حيـــاول دائمـــاً 
ـــا مواجهـــة وتقابـــل. اجملـــاالت ويف احليـــاة اليوميـــة أيضـــاً والعالقـــة بـــني "األ نـــا" و"اآلخـــر" علـــى أ

  .التحليلي -  وملعاجلة هذه القضايا ستسري هذه الدراسة على املنهج الوصفي
  

  البحث ةيلفخ. 2
  ة هي كما يلي:قالوالدراسات السابقة اليت هلا عالقة مباشرة مبوضوع امل

  
  الرسائل 1.2

الـزرق "حنـا مينـه"، اجلزائـر،  )، هندسة الفضاء يف رواية املصـابيح2019- 2018( مقريش منال
وتوّصـــل البحـــث إىل أّن مينـــه قـــدم الفضـــاءات الـــيت  رســـالة ماجســـتري، جامعـــة حممـــد بوضـــياف.

الــيت متيــزت بالنُبــل علــى  ت الروايــة العالقــةتعــيش فيهــا شخصــياته بأســلوب واقعــي حيــث عكَســ
    املصابيح الزرق.الرغم من حالة الفقر والبؤس اليت عاشتها شخصيات رواية 

 املصــابيح الــزرق)، شــعرية اخلطــاب يف روايــة 2018- 2017عبــري مهيســي، (و  يــة صــاحليجن
توّصــلت و  حلنــا مينــه (دراســة البنيــة الزمنيــة واملكانيــة)، اجلزائــر، رســالة ماجســتري، جامعــة املســيلة.

الدراســة إىل أّن حنــا مينــه لقــد اســتلهم يف رســم شخوصــه واقــع حياتــه بــاملفهوم العــام، والصــراع 
كتـب يف إطـار الواقعيـة عــرب ه  أنـّـكمـا يف اجملتمـع العـريب يف حقبـة احلــرب العامليـة الثانيـة.   اإلنسـاين

  كاملكان والزمن وتقنياته.   ؛مستويات متعددة
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بــا توجــه بــه موضــوع رمــان سياســی در  املصــابيح الــزرق)، نقــد وحتليــل 1389مــرمي قويــدل (
تنــاول هــذا البحــث تطــور و . يیبــاجامعــة العالمــة الطباط ،دارشــ ینامــه کارشناســ يــان، پاســوريه

  .دون نقده الروايات السياسية يف األدب العريب مث يف سوريا على وجه التحديد
  
  المقاالت 2.2
 اجلامعـــة جملـــة ،)أمنوذجـــاً  املتشـــائل روايـــة( واآلخـــر األنـــا جدليـــة):2011(الفيـــومي حممـــد ســـعيد

 رؤيـة إىل التعـرف إىل البحـث هـذا ويهـدف 1. العدد, 19 جملد اإلنسانية، للبحوث اإلسالمية
 عــــام الفلســــطينية النكبــــة أحدثتــــه الــــذي اجلديــــد الواقــــع مــــع التعامــــل يف حبيــــيب إمييــــل الكاتــــب
  .صهيوينأو مع احملتل ال الواقع هذا مع الفلسطينية) األنا( جدلية يدرس فالباحث م.1948

 واحــة« روايــة فــی واآلخــر األنــا بــني احلضــارات): تقابــل 1395( کــربی روشــنفکر وآخــرون
 عـن البحـث هـذا يکشـف. 23 العـدد ،6السـنة  نقديـة، إضـاءات جملـة طـاهر، لبهـاء »الغروب
" الغــروب واحــة"" روايــة فــی والفــرس واملصــريني املقــدونی اإلســکندر مــن لکــل املعروضــة الصــور
ـــ طـــاهر؛لبهـــاء   الغربـــی اآلخـــر أنّ  تقـــول والنتـــائج الروائيـــة، الشخصـــيات بـــني احلـــوار عـــربك وذل
 إنســانية فضــائل ذات صــورة منــه عــرض قــد والروائــی اإلســکندر، شخصــية فــی يتجلــی اإلجيــابی

  .الفرس حماربة بعد العامل يوّحد أنانيته فی وهو املصريون حيبه
پريشــی در رمــان چــراغ هــای آبــی حنــا مينــه، جملــه ): زمــان 1394حســن ســرباز وآخــرون (

ف هـــذا البحـــث دراســـة املفارقـــة اســـتهد. وقـــد 34اجنمـــن ايرانـــی زبـــان و ادبيـــات عربـــی، مشـــاره 
الزمنيــــة يف الروايــــة، وأظهــــرت الدراســــة أّن حنــــا مينــــه قــــد اتبــــع أســــلوب الروايــــات الكالســــيكية، 
فتجــري األحــداث فيهــا برتتيــب زمــين علــى األغلــب، ولكــن قــد اســتفاد يف بعــض األحيــان مــن 

  املفارقات الزمنية مثل االسرتجاع و االستباق الداخلي واخلارجي.
): رؤيــة العــامل عنــد حنــا مينــة مــن خــالل املصــابيح الــزرق، جامعــة 2011ي الطيــب (أطرشــ

. ويتنـاول الكاتـب يف هـذه الدراسـة الكثـري 5زيان عاشور اجللفة، جملـة دراسـات وأحبـاث، العـدد
من القضايا اليت تـرتبط بـالواقع االجتمـاعي يف تلـك الفـرتة وتصـويرها يف الروايـة، حبيـث توصـلت 
الدراســة إىل أن حنــا مينــه كانــت لــه رؤيــة اجتماعيــة تفّســر قضــايا اجملتمــع وتفاعــل اإلنســان مــع 
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ـــة لألحـــداث ورؤيـــة نفســـية للش ـــه، وكـــذلك رؤيـــة زمني خصـــيات ورؤيـــة فلســـفية وإيديولوجيـــة بيئت
  ووجودية يف وصفه للطبيعة جنبا إىل جنب الشخصيات واألحداث اليت متر عليها. 

بالـــذکر أّن كثـــرياً مـــن هـــذه الدراســـات الســـابقة حاولـــت بشـــكل أو بـــآخر أن تطّلـــع  ريوجـــد
ال إلفــة، ويف هــذا اإلطــار توّصــلوا إىل نتــائج خمت املصــابيح الــزرق علــى جوانــب متعــددة مــن روايــة

ليهــا باحــث إأّن مــا هــو مهــم وأساســي أّن الروايــة املطروحــة للدراســة يف هــذه البحــث مل يتطــرق 
ليحّللهــا علــى أســاس الصــورولوجيا وقضــية "األنــا" و"اآلخــر" ومــا يــرتبط بــه وظــل هــذا املوضــوع 

يهـا وحيـاول الكشـف عـن قضـايا مل تتوّصـل إل جديداً  لدراسةيعد املوضوع املطروح ل كما  مرتوكاً،
  هذه الرواية.الدراسات فيما خيص 

الكتـــاب الـــرّواد يف جمـــال األدب والـــيت تـــأثّر أبـــرز حنـــا مينـــه هـــو مـــن  وجتـــدر اإلشـــارة إىل أنّ 
 1924باملدرسة الواقعية وقد كتب معظم أعماله على أساس هذه املدرسة. ُولد حنـا مينـه عـام 

رتكيــا أثنــاء االنتــداب الفرنســي لســوريا. يف قريــة تابعــة ملنطقــة اإلســكندرون الــيت ّمت التنــازل عنهــا ل
، وقـد أهلمـت احليـاُة يف 1939 انتقل حنـا مينـه مـع عائلتـه إىل مدينـة الالذقيـة السـاحلية يف عـام

  يف كتابة العديد من قصصه. هذه املدينة الكاتَب الحقاً 
ــا يعتــرب حنــا مينــه أحــد أعمــدة الروايــة العربيــة يف إثرائــه لفيــوض اخلطابــات الســردية ومتازج ا

التارخييـــة والواقعيـــة، كمـــا عـــده النقـــاد أبـــرز اســـم بعـــد جنيـــب حمفـــوظ علـــى خارطـــة الروايـــة العربيـــة 
، 2011الكبــــــرية فيمــــــا يعــــــرف بــــــأدب البحر.(الطيــــــب،  املعاصــــــرة، وقــــــد كانــــــت لــــــه املســــــامهة

ــــة املصــــابيح الــــزرق، والشــــراع ) 205ص صــــدر لــــه العديــــد مــــن الروايــــات والقصــــص منهــــا رواي
وتعــد روايــة املصــابيح الــزرق أول عمــل روائــي للكاتــب  مــن الروايــات القيمــة.والعاصــفة وغريهــا 

  )85:ص1394حنا مينه والذي اختذ األسلوب القدمي يف كتابتها.(سرباز وآخرون، 
  

  اإلطار النظري للبحث .3
  واصطالحاً  األنا لغةً  1.3

ــــــا   ».، وهــــــو للمــــــتكلم وحــــــدهمکنــــــیاســــــم «وردت مفــــــردة األنــــــا يف لســــــان العــــــرب علــــــى أ
ـــا هـــو ) وقـــ160: ص1990ظـــور،املن  (ابـــن د جـــاء نفـــس املعـــىن يف مكـــاٍن آخـــر حبيـــث أّن األن
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 )؛139: ص1982(صـــليبا،  »ضـــمري مـــتكلم، واأللـــف األخـــرية فيـــه لبيـــان احلركـــة يف الوقـــف«
ــ  نا وصفاً للشخص املؤنث أو املذكر على حـٍد سـواء يرجـع للـنفس.وعليه يکون األ أمـا داللـة ال

ا رهــاهلويــة والــذات الــيت تــرتاءى لآلخــرين قبــل ظهو «"أنــا" يف االصــطالح فقــد عرّفهــا بعضــهم: 
للفــرد، وعنــد دخولــه يف عــامل العالقــات اإلنســانية بوصــفه فــرداً لــه خصائصــه اجلســدية والنفســية 

تبعــد  )، وعليــه مل27: ص1963(احلبــايب،  »املميــزة لــه عــن بقيــة أفــراد جنســه مــن بــين اإلنســان
  عادة صياغة هلا يف معظم داللتها.األنا يف االصطالح كثرياً عن الداللة اللغوية، بل جاءت إ
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 جــــاء اآلخــــر يف قــــاموس احملــــيط: اآلخــــر بفــــتح اخلــــاء مبعــــىن غــــري واجلمــــع بــــالواو والنــــون وأُخــــر.
ومبعــىن ) واآلخــر: أحــد الشــيئني ويكــون مــن جــنس واحــد، 360: ص1980آبــادي،   (الفــريوز

) بينمــا يف االصــطالح اآلخــر هــو اســم خــاص 8: ص1980غــري الشــيء. (جممــع اللغــة العربيــة،
للمغـــاير، يقـــال لألشـــخاص واألشـــياء واألعـــداد، ويُطلـــق علـــى املغـــاير يف املاهيـــة، ويقابلـــه األنـــا. 

) 44ص :2005ا كمــا أعيــه أنــا. (الشــتيوي، واآلخــر املقصــود هــو الغــري لــيس كمــا يف الواقــع وامنــ
الــرؤى الــيت تنظــر إليــه يف شــىت العلــوم، وبغــض النظــر عــن عالقــة هــذا األخــر باألنــا،  دورغــم تعــدّ 
  )106: ص2014ها وشكلها.(األمسري، وعن مستوا
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ـــا" ومفهـــوم "األخـــر"، فاســـتخدام أي منهمـــا يســـتدعي تلقائيـــاً  إّن مثـــة تالزمـــاً بـــني مفهـــوم "األن
ذن فصــورة اإلنســان عــن ذاتــه التتكــّون مبعــزل عــن صــورة األخــر لديــه، كمــا أّن  إحضــور األخــر، 

)، فـال جيـوز أن 42: ص2011(الغضـنفری،  صورة لآلخر تعكس مبعنی مـا صـورة الـذات كلّ 
آلخــر فالعالقــة بينهمــا عالقــة تالزميــة ألّن األنــا مكّونــة لآلخــر، وُمدركــة لــه، يكــون األنــا دون ا

ا القوي، وانفتاحهـا علـى اآلخـر، ويف هواألنا متداعية يف نزعتها الفردية، وقوية متماسكة حبضور 
) وإّن الـــذات أو 108: ص2009ذلـــك تضـــمحّل هـــذه النزعـــة بشـــكل أو بـــآخر (الســـليماين، 
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ــــا التنمــــو والتُفصــــح عــــن قدرتــــه إال مــــن خــــالل البيئــــة األنــــا هــــي مركــــز شخصــــية اإل نســــان وإ
  جتماعية، وإّن الشعور باألنا لديه اليربز دون أن يكون مصحوباً بذوات األخرين. اال

تنطلــــق هــــذه الثنائيــــة مــــن أيــــديولوجيا فكريــــة، فلســــفية، تعكــــس أزمــــة الــــذات العربيــــة يف «و
إّن العالقــــة بــــني األنــــا العــــريب  )174- 151: ص2002(نــــاجي،  ».مواجهــــة اآلخــــر األجنــــيب

العصـور واألزمنـة مل تنقطـع يومـاً، بـل كانـت مسـتمرًة فمنـد نشـأة الكـون  واآلخر الغريب على مـرّ 
، ليبــدأَ يف التواصـل والتعامــل مـع غــريه اتـهواإلنسـان العــريب ينتقـل ويرحتــل حبثـاً عّمــا يسـد لــه حاج

مـن األمـم األخـرى إمـا عـن  همبا جاور  من األمم والشعوب األخرى، ذلك يعين أّن العريب حيتكّ 
الميكـن «طريق احلروب أو التجارة أو املعاهـدات واملواثيـق أو اهلجـرة غـري الشـرعية، ومبعـىن آخـر 

أن يعــيش األنــا بعيــداً عــن اآلخــر يف مجيــع احلــاالت واآلخــر حتمــي للــذات كمــا هــي حتميــة لــه 
: 2012.(العقـود، »ولآلخـرين وبـاآلخرينحقاً إّن املرء يولد مبفرده لكنه الحييا إال مـع األخـرين 

) وتأخــذ العالقــة بينهمــا حســب رؤيــة عبــدامللك مرتــاض العديــد مــن األشــكال: عالقــة 33ص
  )63- 44: ص2019ضارية.(الويزة؛ سعاد، احلعالقة ية والنبهار االعالقة الالعداوة، 
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الكتابـــة عـــن موضـــوع األنـــا واآلخـــر ضـــمن ســـجلت الروايـــة العربيـــة نصوصـــاً ســـردية متعـــددة يف 
الســردي يف تلــك الروايــات، وقــد ســيطرت هــذه الثنائيــة علــى كثــري مــن األعمــال الروائيــة  نصالــ

العربيــة، انطالقــاً مــن الشــعور بضــياع اهلويــة والبحــث عــن ذات مفقــودة أمــام آخــر يســيطر علــى 
ــــا مقابــــل ال«العــــامل مــــن حوهلــــا. إّن   العامليــــة حماولــــة تأصــــيل روايــــةالروايــــة العربيــــة حبثــــت عــــن ذا

ـا، لـذلك جلـأ الروائيـون العـرب يف أعمـاهلم للبحـث عـن تلـك  جذورها أو رسم مالمـح خاصـة 
  )19: ص2006أبورية، ».(الذات العربية سواء يف مالحمها املضمونية أو صياغتها الفنية

هلـا ذاَت ولقد كانت صورة األنـا واآلخـر حبسـب بعـض أشـهر الروايـات العربيـة الـيت تطرقـت 
خصـــائص متعـــددة عـــربت عنهـــا تلـــك الروايـــات وشـــكلت منهـــا متـــثالت عكســـت الكثـــري مـــن 

دت مجلــة مــن الروايــات العربيــة عالقــات تناقضــات الرؤيــة األنــا العــريب لألخــر الغــريب، كمــا جّســ
  )  94: ص1994خمتلفة لألنا مع اآلخر الغريب.(قيسومة، 
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  ملخص الرواية. 4
ـــاِء  ـــة الالذقيـــة يف أثن يعـــود بنـــاء الروايـــة إىل فـــرتة احلـــرب العامليـــة الثانيـــة، وتـــدور أحـــداثها يف مدين
االحتالل الفرنسي على سوريا، وقد كانت املصابيح ُتطلى بـاللون األزرق فتعطـي ضـوءاً شـاحباً 

صـــابيح ملا . روايـــةصــابيح الـــزرقاملبيشــبه ضـــوء املنـــارة يف الضــباب، ومـــن هنـــا أتــى عنـــوان الروايـــة 
القلعة يف مدينة الالذقية السورية أثناء احلرب العامليـة الثانيـة حيـث جتـري  حتكي قصة حيّ  الزرق

ايتــه عــام 1939األحــداث بــالتزامن مــع بدايــة احلــرب عــام   . ويســكن هــذا احلــيّ 1945وحــىت 
عــــدد مــــن النــــاس الفقــــراء واألثريــــاء، وتــــتلخص معظــــم أحــــداث الروايــــة علــــى القضــــايا املعيشــــية 

على هـؤالِء النـاس خاصـة الفقـراء مـنهم. يلعـب فـارس دور البطلولـة ّر االجتماعية اليت كانت متو 
ولديــه آمــال كمــا  العمــر يعــيش مــع أســرته يف هــذا احلــيّ  يف الروايــة حيــث هــو شــاب يف مقتبــل

كبري من األسر الفقـرية والنازحـة مـن منـاطَق  لدى باقي الشباب يف عمره، وتسكن أسرته وعدد
  ن سوريا يف بيت كبري كان يف السابق خاناً جتارياً. خمتلفٍة م

جتــاري ميلكــه عســكري  فــارس مــن العمــل عنــدما كــان يعمــل يف حمــلّ  وتبــدأ الروايــة بتســريح
جمريــات إىل أن تســتقّر علــى  متقاعــد إثــر اســتدعاء ربِّ عملــه للتطــوع يف اجلــيش. مــن َمثّ تســتمرّ 

كبـــري مـــن النـــاس الـــذين  ا البيـــت عـــددوأهـــل البيـــت الكبـــري ففـــي هـــذ ســـرد أحـــوال أهـــل احلـــيّ 
للحصــول  يشــرتكون يف الفقــر واحلاجــة. يف يــوم مــن األيــام يــذهب فــارس للفــرن املوجــود يف احلــيّ 

ــا مــن حســن حــالوة الفــران، ونتيجــة تالُســٍن وقــع بينــه وبــني  علــى اخلبــز وكــلّ  البطاقــة اخلاصــة 
عـض النـاس مـن جهـة ال الفرن وحسن حالوة من جهة وفـارس وبحسن حالوة تنشب بني عمّ 

فـارس يف السـجن عـامني يقضـيها  هـم، ويـزجّ أخرى معركة قوية تـؤدي يف النهايـة إىل اعتقـاهلم كلّ 
بــــني ســــجن وآخــــر، وهنــــاك يتعــــرف علــــى بعــــض الشخصــــيات مثــــل عبــــدالقادر الــــذي يُعــــرف 

  بعد خروج فارس من السجن، يصبح إنساناً ناضجاً أكثر من ذي قبل. و بوطنيته. 
ســجن يلتقــي حببيبتــه رنــده، ويــوّد لــو ميكنــه الــزواج منهــا إال أّن الظــروف وبعــد خروجــه مــن ال

عملــه الســابق وحتصــل بواســطة  االقتصــادية حتــول دون ذلــك، لــذا حيــاول أن يلتقــي بأرملــة ربّ 
ـ ر أن يقطـع ا، ويف النهايـة يقـرّ منها على عمل، وقد كانت األرملة تسـتغّله للحصـول علـى رغبا

حفيظتها وتسبب يف تسرحيه من العمل. يلتقـي فـارس بنجـوم يف العمـل  ارتباطه باألرملة مما يثري
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وينصــحه أن يــرتك العمــل يف املصــلحة وحفــر املالجــئ ليتجّنــد يف اجلــيش الفرنســي للــذهاب إىل 
ليبيــا واملشــاركة يف األعمــال احلربيــة، وهــو يقبــل بــذلك بعــد التفكــري بــاألمر ملــدة طويلــة ومشــاركة 

ــ ا رفضــت ذلــك. وبعــد احلركــة إىل ليبيــا يســقط فــارس قتــيالً، ونظــراً رنــدة يف اختــاذ القــرار مــع أ
وجــع حبيبتــه أشــّد الوجــع، تصــاب رنــدة مبــرض وعلــى إثــر ذلــك تُنقــل إىل لبنــان أنتظــار الــذي لال

  للعالج وتتوفاها املنية هناك. 
  
  األنا وانعكاساته في الرواية .5

علــى العديــد مــن األمثلــة الــيت تعكــس األنــا، وحتّملــت شخصــيات  املصــابيح الــزرقحتتــوي روايــة 
الروايــة مســؤولية انعكــاس األنــا يف الروايــة حبيــث جنــد أّن األنــا يتمثــل يف مجلــة مــن الشخصــيات 

ــاخ االجتمـــاعي والروحـــي. الســـورية ــات الـــيت تعـــين بطبـــائع أبطاهلـــا وباملنـــ ــذه الروايـــة مـــن الروايـــ  وهـــ
ــــــذي ينتمـــــون إليـــــه، وإنّ  ــــــق والطـــــامع واملخـــــذول الـ  مـــــن أبطـــــال روايتنـــــا هـــــذه: املناضـــــل والعاشـ

ــوازي والرأمســــايل والبغــــي العاهرة. الــــيت مــــن خالهلــــا حيــــاول ) و 68، ص1970(الســــباعي، والربجــــ
احلـــرب العامليـــة الثانيـــة وكيفيـــة تعـــاطيهم مـــع االنتـــداب الفرنســـي  ر واقعهـــم أثنـــاءالروائـــي أن يصـــوّ 

يطاليـــا والعثمـــانيني واألتـــراك، فهـــؤالِء ميثلـــون اآلخـــر إتـــداب كودول أخـــرى تُعتـــرب مـــن صـــنف االن
ذاتـــه يف الروايـــة يتجـــزأ وينشـــطر إىل  بالنســـبة للســـوريني آنـــذاك. وجتـــدر اإلشـــارة إىل أّن األنـــا حبـــدّ 

اول أن نعكـس بعـض النمـاذج املسـتخرجة مـن منها يعكس تصوره. وفيما يلـي حنـ اصناف، كلّ 
  .هصنافأشكاله و أخمتلف الرواية اليت تصور هذا األنا على 

  
  فارس تعبيراً عن األناشخصية  1.5

ومثلمـــا ذكرنـــا آنفـــاً إّن شخصـــية فـــارس تُعتـــرب الشخصـــية البطلـــة وكـــذلك الرئيســـة الـــيت معظـــم 
، فــإّن الكثــري مــن املشــاهد الــيت تعكــس )90: ص1394(ســرباز وآخــرون،  حــداث حوهلــااأل

يف شخصية فارس، فيما يلـي عـدد مـن األمثلـة األنا املضطربة والقلقة والرافضة لواقعها جندها 
ـــــاط مـــــع قضـــــية حســـــن  ـــــة فـــــارس وذلـــــك باالرتب ـــــة توصـــــيفاً حلال ـــــك، وجنـــــد يف الرواي علـــــى ذل

  الفران: حالوة
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نــت رجــل وال جتــارب لــديك فمــا النفــع؟ لقــد أت صــغري، فتــی، شــاب، قــل مــا شــئت، أنــ - 
ـــــأس،  ـــــة، ي وجـــــدت نفســـــك يف وضـــــع صـــــعب: حـــــرب، معركـــــة مـــــع الفـــــران، ســـــجن، بطال

  )204: ص2002شيء.(مينه،  استخفاف بكلّ 

ولعل الكاتب حياول أن يعكـس صـورة قامتـة عـن املاضـي بالنسـبة لفـارس وللشـعب السـوري 
 ثـــالث الكاتـــب ولعـــل. هنـــاك النـــاس أكثـــر وحيـــاةمســـيطر علـــى حياتـــه،  والفقـــرأيضـــاً فـــاجلمود 

 .فــــارس منهــــا كــــان الــــيت الفقــــرية الطبقــــة منهــــا الروايــــة، يف النــــاس مــــن طبقــــات أو مســــتويات
) ومــع هــذا يوجــد الكاتــب الولــع يف شخصــية فــارس شــأنه 116ص: 135وآخــرون،   يگــدلی(ب

عمــال اخلارقــة، ولكــن يبــدو هلــذه احلــرب الــيت بــدأت ببدايــة شــأُن اليــافعني للقيــام باملغــامرات واأل
  الرواية نذير شؤوم على الشعب السوري مبا يف ذلك فارس. 

أبنـــــاء الـــــوطن مــــع األعـــــداء واالحـــــتالل  نيبــــ يداً صــــراعاً دائمـــــاً وشـــــد يـــــةالروا يف یکمــــا نـــــر 
م املتالحقــة  نيبــاملواطن يــدفعممــا « ي،الفرنســ خراجــه إبعــاد العــدو و إلحلرصــهم املســتمر وحمــاوال

» أرض الواقـــــع یعلـــــ يقهـــــاوحتق يـــــةاحلر  یلـــــإللوصـــــول  یاألبـــــد يهممـــــن أرضـــــهم فاصـــــلة، وســـــع
صــــراع  يف يــــدخلجنــــد فــــارس  ياتالشخصــــهــــؤالء  ني)، ومــــن بــــ230 ص: 2011  يــــب،(الط

  :يةموضع من الروا يف ينهحنا م يقول يثح يني؛مع الفرنس مستمرّ 
  قال فارس: أما الفرنسيون فلم يطلعوا!«- 
  وسأله والده: أتظنهم باقني؟ وأضاف دون أن ينتظر اجلواب: - 

  فمعنی هذا أَنك ستخرج. لن يبقوا، حنن نکرههم، وأذا قلت أخرج من بييت
  أرض برغم أهلها ما رأيك؟ أقوی ألنَنی أنا صاحب البيت، ال أحد يستطيع البقاء يفأنا 
  صحيح، ولکن أذا مل خيرجوا؟ - 
م! -      )206: ص2002(مينه، » حنار

ميثّـُل فــارس يف الروايــة إحــدى الشخصـيات الــيت متثّــل األنــا لكـن هــذه األنــا متغــرية ومضــطربة 
مـن مواقـف، وبـني النضـوج الـذي أظهـر منـه رجـالً لديـه فهي تدور بني املراهقة اليت لـيس لـديها 

مـــن املواقـــف وذلـــك بعـــد خروجـــه مـــن الســـجن، وأيضـــاً بـــني التغيـــري املفـــاجئ الـــذي أصـــابه بعـــد 
تسرحيه من العمل يف مصلحة الدفاع السليب حبيث بعد الضغوط النفسية اليت تعـّرض هلـا، تقبّـل 
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فبعــد تقّبلــه للفكــرة واســتعداده للرحيــل، هــا فكــرة التجنيــد يف اجلــيش الفرنســي للحــرب يف ليبيــا، 
  هو يتحّدث مع نفسه يف الرواية فيقول:

ختونــه «وقـال يف نفسـه: ». وأنـت ختـون سـيدك الـذي مـات!«فقـال صـوت مـن داخلـه: 
 ».نــــت جنــــدي عنــــد هــــذا العــــدو!أو «فأجابــــه الصــــوت الــــداخلي » مــــع عــــدو وطنهــــا!

  )288املصدر: ص  (نفس

تصرفاته وسلوكياته يظهر ذلك االضـطراب وعـدم االسـتقرار يف الشّك أّن فارس من خالل 
بنـــاء أاختـــاذ القـــرارات وعـــدم النضـــج الكـــايف حبيـــث أْن يتقبـــل الفكـــرة الـــيت لطاملـــا رفضـــها والـــده و 

، وهي العمل مع االحتالل واالنتداب، مـع الظـروف املاديـة أو السـعي وراء احلصـول إىل هجلدت
ــذه الصــورة إال أّن ذلــك يُعتــرب ذنبــاً اليغتفــر. ى بــه إىلأدّ  هاملــال للــزواج مــن حبيبتــ  أن يتصــرف 

عـن  ومن هنا جيد فارس نفسه حياسـب نفسـه علـى مـا بـَدَر منـه، فاحلـديث هنـا يف البدايـة تعبـري
ــا مــع أرملــة ربّ  عملــه الســابق، وكــذلك معرفتــه بالعالقــة الــيت  العالقــة غــري الشــرعية الــيت ارتــبط 

ا أرملــة رب عملــه مــع  هائــل مــع اخليانــة، فبمــا أنــه  ، ويف األخــري جيــد نفســه مــع كــمّ جنــيبأبــدأ
األرملــة رمــزاً  جيــد نفســه مــؤهالً حملاســبة اآلخــرين. متثــل شخصــية أيضــاً يرتكــب خيانــًة لوطنــه فــال

  خيانة فعلية للوطن.  لالستعمار الفرنسي السالب للحرية، وذهاب فارس إليها هو بداية
  
  اأبوفارس تعبيرًا عن األنشخصية  2.5

ايتــه فعــاالً  بــوأشخصــية  فــارس هــي مــن الشخصــيات الــيت بقــي دورهــا منــذ بدايــة الروايــة وحــىت 
ــدأ وكانــت تعبــرياً عــن حالــة لألنــا الوطنيــة الثابتــة علــى مواقفهــا يف الروايــة،  دون أن تســتكني أو 

فـــارس حيمـــل الصـــفات الوطنيـــة والقـــوة البـــأس والثبـــات، فـــال يـــرتّدد يف  بـــوأوقـــد كانـــت شخصـــية 
دفاع عــن أهلــه وناســه إذا مـــا تطلــب ذلــك، وهنــا جنــده حمـــاوراً جــريس املختــار حــول اعتقـــال الــ

  فراس بعد شجار األخري مع حسن حالوة الفران:
  فصاح أبو فارس:

ن يطالــب بــاخلبز ذا كــان املــوت جــزاء َمــإمــا لنــا وهلــذا احلــديث.. ال نريــد وســاطة وكفــى..  - 
  )141ص نفس املصدر:فدعهم يشنقونه..(
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ـا فهـو يـرفض كـلّ أهنا  الوسـاطات فـال جيـد  بو فارس يظهر شيئاً مـن الصـفات الـيت يتمتـع 
ابنــه مــذنباً، فاحلصــول علــى اخلبــز والســعي وراءه لــيس باجلرميــة الــيت يتوّجــب عليهــا أن يعاقــب، 
ا، كمـا أّن  ا التملق للحكومـة واألعـالء مـن شـأ وعليه يرفض وساطة جريس املختار اليت يراد 

ى ذلك إىل شنقه، فلن يرتّدد. ما هو جدير بالـذكر هنـا، هـو ت على موقفه وإن أدّ ثاب ارسبوفأ
ـــه اإلنســـان يف تلـــك الفـــرتة فلقـــد وصـــل احلـــال باإلنســـان الســـوري أن  املســـتوى الـــذي كـــان علي
يــدخل يف عــراك مــع الفــران للحصــول علــى خبــز يســُد بــه رمقــه، كمــا أّن هــذا الفــران يصــل بــه 

  هم بسبب شيٍء بسيط. ف بالناس ويسبّ احلال إىل مستويات منحطة يقذ
حــتالل والــذي بقــي ثابتــاً بوفــارس مــن الشخصــيات الوطنيــة الــيت مل تتقبــل االنتــداب أو االأ

بوفـارس أوحاجة وظلم واضطهاد، فعنـدما علـم  وزما مّر به من ع على الرغم من كلّ  هعلى قرار 
ارس لــيس ابنــه، وقــد جــاء بقــرار فــارس يف االلتحــاق بــاجليش ثــارت محيتــه وغضــبه، لــذا اعتــرب فــ

  ذلك يف الرواية من خالل التعبري التايل:
وتصــرف، يف الســنتني األخريتــني، علــى هــواه، دون أن حيســب لــه حســابا، هــو والــده الــذي 

  ، وعندئذ يثور، وتئن كرامته، ويقول دون کالم:ن يف احليّ مَ  حيرتمه كلّ 
  )285(نفس املصدر: ص انتهى فارس... مل يعد يل ابن والسالم! - 

حادثة التجنيد إىل ليبيا ورفَض والـِده هلـذه القضـية، والتـربُؤ منـه يف الروايـة،  وجاء فيما خيصّ 
  فيقول الراوي:

، کــيال يــرى يّ مــر والــده كحكــم مــربم.. وقــد كــان، هــو نفســه، الينــوي زيــارة احلــأتلقــى فــارس 
يتـربأ منـه، وحيكـم هم وخيجـل مـنهم.. وهـا هـو والـده بو مجيعة واآلخرين، الـذين يعـزّ أاحلليب، و 

  )286عليه بقسوة!(نفس املصدر: ص

بــا فــارس حمــرتم مــن قبــل مجيــع ابنــاء احلــي نظــراً ملواقفــه وأصــالته أومثلمــا جــاء يف الروايــة أّن 
وجــاء قــراره التــربؤ بشــكل قــاطع ومــن هنــا جيــد فــارس حكــم والــده عليــه بــاحلكم القــاطع الــذي 

ولطاملـــا كـــان يتحـــدث لـــه عـــن الـــوطن والتزاماتـــه الشـــّك فيـــه فهـــو يعـــرف والـــده ومواقفـــه الوطنيـــة 
ومشاركاته يف العمل الوطين مثل املظاهرات واالعتصـامات أو االضـرابات عنـدما حتـني الفرصـة. 

لكــي  حلــني رحيلــه إىل ليبيــا ومل يكــن يفكــر بالــذهاب إىل احلــيّ  ولــذا جتــد فــارس يبتعــد عــن احلــيّ 



 251   )آخرونو  مصطفی غافلي( ... املصابيحليات األنا واآلخر يف رواية جت

يعــة وغــريهم ومــنهم والــده. الشــك يف أثنــاء بــو مجأ أمثــال احللــيب و نيالــوطني اليــرى رجــال احلــيّ 
إليهــا فــارس نتيجــة قراراتــه الــيت اختــذها حبيــث يبــدو أّن  الــنص ميكــن مشــاهدةاحلالة الــيت توّصــل

  .ت، مع أّن ذلك اليربر له ما فعلالظروف هي اليت أدت إىل أن يتخذ مثل هذه القرارا
  
  تعبيرًا عن األنا النساء في الحيّ  3.5

روايـــة يف حالـــة غـــري مســـتقرة، ومضـــطربة بشـــكل عـــام، كمـــا تظهـــر وكـــأّن تـــربز النســـاء يف ال
ّن وخري مثال على ذلـك أم صـقر وأم فـارس  الشيب والعجز مها الصفة العامة اليت ترتبط 

ـــا مضـــطربة وفزعـــة خلـــرب  ومـــرمي الســـوداء وكـــذلك األرملـــة، وهنـــا جنـــد يف حالـــة أم فـــارس أ
  اعتقال فارس:

نـــه ضــــرب حســـن حـــالوة الفـــران متلكهـــا فـــزع غــــري ابنهـــا موقـــوف أل حـــني بلـــغ أم فـــارس أنّ 
ــــــحّســــــأمعهــــــود..  ــــــا كّل ــــــاح كيا ــــــة مــــــن خــــــوف وغضــــــب وحــــــزن جتت ــــــارات متعاقب  ه.ت بتي

  )117املصدر: ص  (نفس

معهـود بالنسـبة هلـا،  ومثلما جاء آنفاً فإّن الفزع متّلكها على ما حدث لفارس وهو فزع غـري
ضب واحلزن يف آن واحد والجتـد مـن يسـليها سـوى رؤيـة لذا يظهر عليها اخلوف والتوجس والغ

ـا تعـرف تعامـل ف أمثـال حسـن حـالوة مـع النـاس الفرنسـيني مـع املعتقليـني وتصـرّ  فارس، ومبا أ
م مــن احلــاكم جتــد وطــأة احلــادث عليهــا كبــرية وشــديدة وصــادمة بالتأكيــد. وتتكــرر هــذه  وقــر

عنـــدما تســـمع خبـــرب جتنيـــد فـــارس للـــذهاب احلالـــة عنـــدها أيضـــاً يف غـــري مكـــان مـــن الروايـــة وهـــو 
للحــرب وســاحات القتــال يف ليبيــا، ومثــال آخــر عــن حالــة النســاء يف الروايــة جنــد مــرمي الســوداء 
عنــدما ذهبــت حنــو الســجن لتوصــيل الطعــام لفــارس، وهنــاك قــد نشــبت معركــة بــني عبــدالقادر 

دئــة األجــواء، تســمع وحســن حــالوة الفــران حيــث اضــطُّر العســاكر الطــالق النــار يف اهلــواء لته
  عدام فارس يف السجن يف اخلطأ، فقد جاء يف الرواية:إخرب 

أطراف املخفـر، ويف اخلـارج جتمـع النـاس علـى أصـوات الرصـاص. وقـد  هرع العساكر من كلّ 
ومـرمي السـوداء، مـا  رزوق، الـذي جـاء إىل املخفـر ليطمـئن عـن فـارس ويتفقـد صـقراً  أوجز أبو

  حدث بكلمة:
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  أعدموهم!
  ... مرمي: يا ضياع شبابك يا فارسفزعقت 

 وأعولــت وركضــت مســرعة باجتــاه البيــت، يتبعهــا صــقر وأمــه وأبــو رزوق حــامالً صــرة الطعــام!
  )120(نفس املصدر: ص

ويعرف عبدالقادر يف الرواية بأنه من الشخصيات احملورية وهـو ممـن يناضـلون ضـد املسـتعمر 
بيگـدلی وآخـرون، ( واملثقفـة يف الروايـة. و يف الوقت نفسه، هـو يعتـرب مـن الشخصـيات املتعلمـة

وجنـــد يف هـــذا املثـــال أّن الطـــابع العـــام لـــدى عامـــة النـــاس يف الروايـــة هـــو  )120ش: ص1395
ــم يعلمــون كــل العلــم أّن تعامــل  سـليب جتــاه االنتــداب واحلكومــة القائمــة مــن قــبلهم يف ســوريا وأ

ـــدم اإلنســـان لقضـــية  قـــوات االنتـــداب مـــع النـــاس والســـجناء هـــو تعامـــل الإنســـاين ميكـــن أن يُع
بو رزوق ومرمي السوداء األصـوات الـيت صـدرت أالتستحق السجن، وعليه عندما يسمع صقر و 

 هعــــدامهم بالتأكيــــد، وهــــذا األمــــر جنــــدإ مــــن داخــــل الســــجن اعتقــــدوا جــــازمني أّن الســــجناء متّ 
إىل بشـــكل واضـــح عنـــد مـــرمي الســـوداء فهـــي مل حتقـــق يف األمـــر ومل تتأكـــد وإمنـــا ذهبـــت مســـرعة 

جـدير بالـذكر هنـا أّن وضـع املـرأة يف الروايـة و با فارس وزوجته مبا حـدث لفـارس.  أالبيت لتخرب 
 أيضاً يشري إىل القلق الذي خيـيم عليهـا حيـث مل يـدعها هـذا الشـعوراملثال املذکور ومن خالل 

ـا دأبـت أن تـرى احلـزن والقلـق يف ؛أن تتأكد مـن األعمـال الـيت تصـدر مـن أنـاس أعـداء من   أل
والســـجن يف هـــذه الروايـــة وســـيلة اســـتخدمها الـــراوي كوســـيلة  عليهـــا مـــن أحـــداث. مـــا مـــرّ  كـــلّ 

اســـتعملها املســـتعمر ملعاقبـــة كـــّل مـــن وقـــف يف وجـــه الظلـــم والقهـــر، حيـــث جســـد هـــذا املشـــهد 
 حجــــــم املعانــــــاة الــــــيت تعيشــــــها الطبقــــــة املســــــحوقة يف البحــــــث عــــــن لقمــــــة العــــــيش والكرامــــــة.

  )45: ص2019  (منال،
  
  تعبيراً عن األنا القلعة في حيّ  مة الناسعا 4.5

كــان للواقــع االجتمــاعي الــذي يــرتبط بشــكل مباشــر باألنــا حضــور واســع مــن خــالل الوصــف 
من كشف الصـورة الـيت هـي عليـه  الدقيق واملتتابع الذي أورده الكاتب يف الرواية، ومن هنا البدّ 

  حداث الرواية. أالقلعة اليت تدور فيه  يف حيّ 
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مينـه يف روايتـه أن يقـدم صـورة للحيـاة االجتماعيـة جبوانبهـا املتعـددة أثنـاء احلـرب حاول حنّـا 
العاملية الثانية کما حاول أن يصّور أثـر هـذه احلـرب علـی النـاس؛ فقـد اسـتهلت التـاريخ املعاصـر 
ـا مـن قضـايا  ا وقد قامت مبعاجلة القضايا القومية واالجتماعية وما يتصل  يف معاجلة موضوعا

ويف احلديث عن الشرائح واألطياف املختلفـة ) 221: ص20011(الطيب،  والسياسة.الفکر 
احلــــي يقطنـــه او يقطـــن بــــالقرب منـــه بعـــض األثريــــا  نّ إ، ميكـــن القـــول الـــيت يتشـــكل منهـــا احلــــيّ 

سـلطات األنتـداب ويتخلقـون خبُلـق خيتلـف عـن النـاس البسـطاء لواملرفهني الذين كـانوا يتملقـون 
  الشعب، وحول هذا املوضوع جاء يف الرواية: عداءِ أع حبيث جتدهم متواطئني م

أمــا التقســيم الطبقــي للحــي فكــان ملحوظــاً فقــط يف بيــوت الســكن الطوابــق العليــا لألغنيــاء، 
ثـــري اختلـــف أهـــل الســـوق يف حـــديثهم عنـــه  والطوابـــق الســـفلى واألقبيـــة للفقراء،...فـــإذا مـــرّ 

ــ د احنناءتــه الــيت يــزعم أنــه د مشــيته، مث قّلــونــالوه غالبــاً بغــري قليــل مــن اهلــزء، وقــام أحــدهم فقّل
، وكــان احنناهــا للمستشــار، فينــربى لــه عندئــذ مــن يــدافع عــن األثريــاء باعتبــارهم زعمــاء احلــيّ 

للـــدفاع  هلــؤالء الزعمـــاء، وأســبق الكـــلّ  اجلميـــع متلقـــاً  شــدّ أعضـــاء اهليئــة االختياريـــة أاملختــار، و 
  )30: ص2002(مينه،  عنهم.

التقسـيم الطبقـي الـذي أوجـد  الشارع العام يف احلي ينحو صـوبَ  وجتد من خالل النص أنّ 
، وبطريقـة تقريريـة حيـاول الكاتـب أن يوضـح االغين والفقري، ولكن يبـدو عـدد األغنيـاء لـيس كبـري 

حبيـث  يف احلـيّ  ، فـالتمييز الطبقـي واضـح وجلـيّ احلالة االقتصادية واالجتماعيـة لـدى أهـل احلـيّ 
هــم  الفقــراء يف احلــيّ  نّ إيريــد القــول  هلعليــا والســفلى للفقــراء، وكأنــيســكن األثريــاء يف الطوابــق ا

الفقراء واملساكني، األثريـا منـاذج  حياء واألموات. ويف جانب آخر من القضية جيد أهل احليّ األ
هم حبيث عنـد مـرورهم موالتقليل من احرتاتقليدهم من قبل الناس،  ون يتمّ للسخرية، فعندما ميرّ 

األثريـاء واألغنيـاء نظـراً لوضـعهم املـادي  أن هـوالءِ  رضـة لالسـتهزاء. ومـن مثّ يصـبحون ع احليّ يف 
أســـرة  هلـــم بعـــض املســـؤولني احملليـــني مثـــل املستشـــارين واملختـــار. ويســـرد الكاتـــب حالـــة يتملـــقُ 

  بوفارس وباقي األسر اليت تسكن معاً يف بيت كبري فيقول:أ
ىل ميـــني الــداخل يف دار كبـــرية، إيب فـــارس يف الواقــع ســوى غرفـــة واحــدة، تقــع أومل يكــن بيــت 

وهــذه   املدينــة.إىلســر العمــال والعــاطلني والقــرويني النــازحني حــديثا أمتعــددة الغــرف، تقطنهــا 
، مــا زالــت حتمــل طــابع اخلــان. ويســتطيع املــرء مــن الوهلــة الــدار الــيت كانــت فيمــا مضــى خانــاً 



  هـ.ق 1443الشتاء  ، اخلريف و2، العدد 24لسنة ا، اإلسالمية احلضارة  آفاق    254

لبهائم ومعالف الرواحل يف جوانبها، كما يستطيع، بشيء من التأمـل األوىل أن يلحظ مرابط ا
  )28نفس املصدر: صری جمالس التجار واملسافرين، ممن كانوا يأتون مع القوافل.(ين أ

بوفــــارس وأســــرته وبــــاقي األفــــراد مزريــــة أاحلالــــة الــــيت يعيشــــها  يظهــــر مــــن خــــالل الوصــــف أنّ 
ن الـــذين يـــأتون إىل هـــذا و العـــامل وكـــذلك النـــازحبالتأكيـــد فظـــروف احلـــرب الـــيت تعيشـــها الـــبالد و 

بوفــارس وغريهــا مــن أ، أثــرت بشــكل كبــري علــى أحــوال النــاس. فالبيـت الــذي تســكنه أســرة احلـيّ 
ســر أواحــدة مــن الغــرف أســرة مــن  األســر عبــارة عــن بيــت كبــري متعــدد الغــرف ويســكن يف كــلّ 

للتجـــار، ومـــرابط  اً كـــان خانـــ  هـــذا البيـــت هـــو يف الســـابق العمـــال والعـــاطلني والقـــرويني. كمـــا أنّ 
اآلن باقيـة. ومـن هنـا يعكـس الكاتـب صـورة دقيقـة عـن حـال  البهائم ومعالف الرواحل فيه حلـدّ 

أن  إىل ضـطرّ بني احلالة اليت تعيشها األسـر ممـا جعلهـا تُ تاملوقف  نّ إاملدينة حيث  هالناس يف هذ
  يف مثل هذه األمكنة. تسكنَ 
  
  األناعتزاز بالوطن والدين عند اال 5.5
عتـــزاز بـــالوطن والـــدين مـــن أمســـى الشـــعور واألحاســـيس الـــيت يســـتطيع اإلنســـان أن يُربزهـــا، اال

 بنـاء احلـيّ أوخاصة إذا كان هذا الشعور يصدر من الفقراء واملعدمني، ويف هـذه الروايـة يظهـر 
ــم يعتــزون بــالوطن والــدين،  مــع وجــود الفقــر واحلاجــة وســقوط الكرامــة وحتمــل املآســي، إال أ

وأن  يظهــر بشــكل واضــح شــعور األنــا الــذي اليــدُع جمــاًال للشــك أّن هــذا الشــعور البــدّ  وهنــا
جنيب يريد النيل من الوطن والدين. ومن األمثلة على ذلـك أ يعاكس وجيد نفسه مضاداً لكلّ 
ــا  ســكندرون وهــو حيــاور فــارس وهــو معتــزّ نطاكيــا واللــواء اإلأجنــد بــريم يتحــدث عــن مدينتــه 

  وهنا يقول:
ــأاء لــيس لعبــة، و اللــو  -  مــا رأيــت يف  مجــل مــن كــلّ أــا أب، تصــور نطاكيــة، هــل تعرفهــا؟ طّي

ا...، أحياتــك مــن مــدن، و  نــت الالذقيــة، أ نطاكيــة كمــا حتــبّ أ حــبّ أفكــر بعــد ذلــك خبســار
ن اتعــزى فــافتح عيــين علــى مــا حــويل: مجــال، مــا شــاء اهللا، مجــال، الالذقيــة أجــرب أمــا  وكثــرياً 

نطاكية، بلدنا ختتلف، فيهـا العاصـي والشـالالت، والبسـاتني أک  مجيلة، عروس، لكنها ليست
 صـــحابی، وفيهــا، فـــوق ذلـــك، بيــيت وحقلـــي وقـــرب ابـــين!..أحـــد أوليـــاء، كمـــا يقــول ومجيــع األ

  )221(نفس املصدر: ص
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سـكندرون وجـزء يظهر بريم على الرغم من بساطته معتز بوطنِـه الضـائع حبيـث تعتـرب اللـواء اإل
األراضـــي الســـورية الـــيت أحلقتهـــا تركيـــا إىل أراضـــيها يف العقـــود األوىل مـــن القـــرن نطاكيـــا مـــن أمـــن 

العشـــرين ومل تســـرتدها بعـــد وهنـــا يظهـــر بـــريم متـــذكراً أرضـــه ومدينتـــه املســـلوبة، كمـــا يقـــوم فـــارس 
اءهـا حبيـث يـأيت علـى مجاهلـا الطبيعـي والشـالالت  باحلديث عن مدينته الالذقية يصف مجاهلا و

ر العاصي وا لبساتني وقبور الصحابة الذين دفنوا هنـاك. وتظهـر تعـابري كـل مـن بـريم وفـارس يف و
م اللوا اإلاال نطاكيا والالذقية، ولعل الروائي حنا مينه يريد أن أسكندرون و عتزاز بالوطن ممثالً مبد

يسـتذكر أرض وطنـه املسـلوبة أثنــاء املـرور علـى املـدن األخــرى فيتحـدث عـن أرض ضـاعت وهــي 
ســكندرون، وأرض تـرزح حتــت وطـأة االنتــداب الفرنسـي ويســتخدم  زالـت وهــي اللـوا اإلمسـلوبة ال

ويـــذكر أن مدينـــة الالذقيـــة دفعـــت يف ظـــّل احلـــرب  كلتـــا الشخصـــيتني للتعبـــري عـــن هـــذه الغايـــة.
ا إىل التشرد والبؤس والبطالـة والفقـر فتحولـت هـذه األخـرية إىل فضـاء للتسـكع والفوضـى  بسكا

ومصادرة حرية األفراد واالعتداءات اجلسدية، وأشاره إليهـا بطريقـة خاطفـة،  والقذارة واملضايقات
ومن  )40: ص2019رمبا ألنه أراد تصوير حياة كاملة تلعب فيها أزمة احلرب دوراً كبرياً.(منال، 

  الفرنسي يف الرواية جند هذا املشهد: احملتلّ  عتزاز بالوطن والعروبة ضدّ األمثلة عن اال
  : فصاح حممد احلليب

دمـــــت يــــــا مهــــــد «، »نــــــوار اهلــــــدىأفجـــــر «النشــــــيد: افتحـــــوا األبــــــواب اخللفيـــــة. واســــــتمرّ  - 
  )145: ص2002(مينه، ».یالعروبة..بسالم للمد

مــا مييــز هــذه املشــاهد هــو التفــات النــاس حــول اعتــزازهم بــوطنهم والقــيم الــيت تربّــوا عليهــا لــذا 
الفجر واألنوار واهلـدى علـه خيـرجهم جتدهم يرددون النشيد الوطين، ويستذكرون أبرز معامله وهي 

ا طامسـًة ألرض العروبـة ومهـدها، وألّن األرض مل يُسـد من ظلمات اال نتداب احلالكة، ويعتربو
فيها السالم، فيدعون بالسالم على وطنهم. ويبدو أّن الروائي يأمل من وراء توظيف هذا املقطع 

  هذا الوطن، أن ترجع وتسود فيه. من النشيد الوطين وتأكيده على قضايا مهمة قد ذهبت من
ـــة والقوميـــة إن صـــّح التعبـــري، يظهـــر يف نـــصّ إو  ـــزاز بـــالوطن والوطني الروايـــة  ضـــافة علـــى االعت

منـوذج آخـر وهـو مثــال علـى االعتـزاز بالــدين وتعاليمـه، فجـاء يف مشــهد مماثـل حـول املظــاهرات 
  اليت خرجت دعماً لفارس:
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  وقال قائل: 
  ح رجل من املؤخرة: العساكر دخلت اجلامع.. فصا  - 
  يا عزة حممد! وقال آخر:  - 
  دنا بنصرك! وصاح ثالث: يّ أاللهم  - 
كــرب.. اهللا أاهللا «، وبانطالقــة واحــدة: فــجّ  وا يــا مــؤمنني.. وتعالــت األصــوات مــن كــلّ كــربّ   - 
  )146(نفس املصدر: ص ».کربأ

الناس يف املظاهرات وبعد دخوهلم للمسجد نتيجَة ضغط اجليش والقوات اليت بدت  يتالحمو 
م هللا ســـبحانه وتعـــاىل أن  حتاصـــرهم، تعلـــو صـــياحات االعتـــزاز بالـــدين والنـــيب حممـــد (ص) ودعـــوا

م مــن كــلّ  عليــه هــذا  بــرز مــا يــدلّ أمكــان.إّن  يؤيــدهم بنصــره، لــذا كــّربوا تكبــرياً حيــث علــت أصــوا
وتعاليمــه؛ لــدين اإلســالمي يعتــزون باالوطن، اعتــزازهم بــضــافة إىل إ نــاس يف هــذا احلــيّ املقطــع أّن ال

 بنـــاء احلــــيّ أجيـــدون فيــــه الثبـــات والتوفيــــق. ومـــاهو جــــدير بالـــذكر هنـــا أّن عــــدداً كبـــرياً مــــن حيـــث 
ــم ينتمــون إىل الــدين املســيحي، يبــدو وشخصــيات الروايــة ومــع ذلــك يــربز الروائــي الشــعارات  ،أ

تعتنـــق الـــدين  أخـــرى يف هـــذا احلـــيّ  علـــى وجـــود شـــرحيٍة كبـــريةٍ ّل يـــدممـــا  املظـــاهرات اإلســـالمية يف
علــى وجــود نــوع مــن الشــعارات املســيحية يف املظــاهرات أو  مــا يــدلّ نــا ال جنــد اإلســالمي، ومبــا أن

م. اأّن املتظاهرين مرتاّصون ومتوحدون يف مطالب نستنتجمشاعر من هذا القبيل، ف   هم ومظاهرا
ثر اعتقاله بعد عراك مـع حسـن حـالوة الفـران جيـد يف الزنزانـة  إن فارس يف السجن عندما كا

  ت نظراته على البيت التايل:كتابات لسجناَء سابقني على اجلدران، وقد استقرّ 
وى الظالما... يا ظالَم السجن خّيم...   إننا 

  ، وخبٍط آخر خيتلف، وجد بيتاً ثانياً:سفل قليالً أللی اإو 
  )151(نفس املصدر: ص نور فجر يتسامی  الإليس بعد السجن 

الظـالم احلالـك املسـيطر علـى الـوطن، حيـث خـّيم بسـواده علـى النموذج املذکور يدَل علـی 
األبطـال يهـوون الظـالم يف فـی هـذين البيتـني أَن  نـری واملدينة والبالد، ومع ذلك الناس يف احليّ 

لــذا جيــد فــارس يف البيــت اآلخــر الــذي وجــده علــى  ؛واحلريــةالنصــر هلــم بألنــه ســيأيت  ؛الســجون
  :وأن يأيت بعدها فجر وضياء وحرية اجلدار أّن السجن والتضحيات اليت تقّدم فيها، البدّ 
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وعـــاد مـــن ، »احلريـــة«كانـــت هنـــاك عبـــارات كثـــرية، عنيفـــة، وقـــرأ كلمـــة كبـــرية مكتوبـــة بالـــدم:
  ى اجلدران:جديد إىل قراءة النصوص والكلمات اليت ُسّجلت عل

  )153(نفس املصدر: ص بكلِّ يٍد مضّرجٍة يَُدقُّ   وللحرية احلمراء بابٌ 

ليـه السـجناء، إىل حـريتهم وحريـة وطـنهم لـذلك إفاحلرية هي الرمز يف السجن الـذي يسـعى 
وهـــم  اً،تكـــررت علـــى اجلـــدران وهـــي نابعـــة مـــن ضـــمائرهم، والـــذين قـــد اعُتقلـــوا ســـابقاً كـــانوا ُكثـــر 

ّمت اعتقـال الـوطنيني  ؛ حيـثيطالبون باحلرية والكرامة، والتواريخ اليت دخلـوا فيهـا السـجن متباينـة
م يف السجون. علی    مّر السنني وزُج 

ويظهر هنا يف النص حجم التضحية اليت ميكن أن يقـدمها اإلنسـان يف سـبيل حريتـه حبيـث 
فهـو يتسـاءل عـن الـدماء الـوطنيني الـيت  فارس على الدوام يفكر يف الكلمـات الـيت كتبـت، يظلّ 

ذلـك الـوعي الكـايف ليـتفّهم إلـی ألنه مل يصـل  ؛سالت على مذبح احلرية، فلم يفهم بعضاً منها
العزميــة السـجناء القـادمني يف نفـس فـارس ونفـوس تبــَث معانيهـا بشـكل كامـل. فهـذه الكلمـات 

وصول إىل حريتهـا وحريـة وطنهـا والثبات، وكأّن الكاتب يريد أن يعكس األنا وهي تسعى إىل ال
  يف النهاية.

  
  االلتزام بالتراث والتاريخ عند األنا 6.5

القـيم وميكـن الوصـول  یصـالة والثبـات علـوجند االلتزام بـالرتاث والتـاريخ عنـد األنـا، تنبـع مـن األ
ا.  إىل العديـــد مـــن املواقـــف مـــن هـــذا النـــوع الـــيت تعكُســـها شخصـــيات األنـــا مبختلـــف مســـتويا
وهنالــك منــاذج تعــرب عــن حالــة االلتــزام بــالرتاث والتقاليــد يف الروايــة مــا ينبــئ عــن هــذا املوضــوع، 

  فقد جاء يف حوار بني جنوم وفارس:
» جنـــم الـــدين«أو » جنـــم«ملـــاذا ال يســـموك  ، وقـــد ســـأله فـــارس،كـــان الصـــيب يـــدعی جنومـــاً 

هــذا االســم..  ، وحنــن يف القــرى حنــبّ »جنــوم«ي کــان امســه فأجابــه: اســم جنــوم أحلــى، جــدّ 
  ك؟نت.. ما اسم جدّ أو 
  )62(نفس املصدر: ص يضا.. وقد مات من زمن بعيد.أفارس  - 



  هـ.ق 1443الشتاء  ، اخلريف و2، العدد 24لسنة ا، اإلسالمية احلضارة  آفاق    258

ــــالرتاث  يبــــدو أن أهــــل احلــــيّ  أو بــــاألحرى أهــــل املدينــــة وســــوريا بشــــكل عــــام يتمســــكون ب
جــدادهم ليحــافظوا بــذلك علــى ذكـــراهم أأبناءهــا بأمســاء يســَمون لــذلك جتــد اآلبــاء  ؛والتقاليــد
باســـم  لــذا جتــد جنــوم ُمســيّ  ؛النســيان جــدادهم طــيّ أبــائهم و آولكــي التــذهب ذكريــات  ،بيــنهم
 أنَ  ،د القـــارئ واملتتبـــع ملثـــل هكـــذا توظيـــفبأســـم جـــده أيضـــاً. وجيـــ وكـــذلك فـــارس مســـيّ  ،جـــده

ك واملدينـــة متمَســـ الشـــعب يف هـــذا احلـــيّ  بـــأنَ هـــذا األمـــر، أن يـــذَکرنا الكاتـــب يقصـــد مـــن وراء 
  :د كيانه وهويتهمن ميكن أن يهدَ  كلّ   صالته، ضدّ أبرتاثه و 

رزوق بـو أويف الليايل العاصفات، حني يرغم املطر والربد الناس على السـهر يف البيـوت، كـان 
  )166قصة الزير أيب ليلى املهلهل.(نفس املصدر: ص الصفتلي يقرأ ألهل احليّ 

بــا ألـذا جتـد  ؛كون بــهون بـرتاثهم العـريب ويتمَسـهنـاك أبنـاء يعتــزَ  أنّ  ويظهـر مـن خـالل الــنصّ 
يب أالليــايل العاصــفات يقــرأ هلــم الــرتاث العــريب املتمثــل يف قصــص الزيــر  رزوق الصــفتلي يف أشــدَ 

الروائـي مــن خـالل توظيـف هـذه النمــاذج يريـد التـذكري بتمسـك النــاس  املهلهـل. ويبـدو أنّ ليلـى 
م وثقـــافتهم وكـــلّ  ســـتمرار التواصـــل بـــني وذلـــك ســـعياً ال ،مـــا يـــربطهم مباضـــيهم الزاهـــر حبضـــار

  ما يرتبط به. املاضي واحلاضر وإزاحة معامل االحتالل واالنتداب وكلّ 
ــا دولــة  ومثــل هــذه املواقــف والقصــص تظهــر عنــد األنــا نظــراً لــبعض الفعاليــات الــيت تقــوم 

االنتداب يف سوريا، مثـل تغيـري األمسـاء وبعـض األعمـال الـيت هـي ذات طـابع ثقـايف، وجنـد مثـل 
  القضايا يف الرواية مثل:

شــارع «شــارع طويــل، حــديث، امستــه ســلطات االنتــداب  ىل البحــر ميتــدّ إومــن ســفح القلعــة 
يف البالغـات الرمسيـة ودوائـر الربيـد،  ىل عـامل الواقـع، ظـلّ إبط لكن هذا االسـم مل يهـ». فرنسا

نــه أمــا الســكان فكــانوا يســمونه مــا طابــت هلــم التســمية،... وقــد حــاول املستشــار أن يثبــت أ
السيد يف هذا اجملال الشـعيب علـى األقـل فـأمر بوضـع لوحـة حتمـل اسـم الشـارع، لكـن اللوحـة 

اح، وذات مــــرة عجــــز الســــكان عــــن انتزاعهــــا الــــيت كانــــت تثبــــت يف املســــاء تنتــــزع يف الصــــب
ســـــيادة االنتـــــداب ال تتعـــــدى  نّ أدرك املستشـــــار أفطمســـــوها باألقـــــذار. ومنـــــذ ذلـــــك احلـــــني 

  )29...(نفس املصدر: ص]1[املفوضية والسراي

ممَــا يــدَل علــی  االنتــداب قــام بتغيــري األمســاء ومنهــا أمســاء الشــوارع جنــد أنَ املقطــع ويف هــذا 
بصلة إىل الوطن السوري هي حماولـة مقصـودة، ومـن  ما هو ميتَ  حمو كلّ  استماتة االنتداب إىل
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على سبيل املثال يف احلفـاظ علـى مـوروثهم هـي يف احلقيقـة أوالً عمليـة  هنا جند التزام أهل احليّ 
ليـه مـن إة فعل طبيعيـة علـى مـا يتعرضـون مستمرة ضمن سياق الثقافة اليت نشأوا عليها وثانياً ردّ 

  افة والتاريخ والرتاث اخلاص بالوطن.الثق أعمال متسّ 
  

  اآلخر وانعكاساته في الرواية .6
والـذي ينبـع مـن احلالـة  ،أن هنالك وجود لآلخر يف الرواية ينعكس يف صوره املختلفة الشكّ 

ــــا ســــوريا يف تلــــك الفــــرتة والــــيت هــــي فــــرتة االنتــــداب، فقــــد كانــــت ســــوريا مســــرحاً  الــــيت متــــرّ 
ضــحت ســوريا لفــرتة مــن الــزمن حتــت انتــداب أملتصــارعة حبيــث للتجـاذب بــني القــوى الدوليــة ا

حيــث تشــري يف جمملهــا لقضــية الشــعب  ؛هــذه القضــية بشــكل رئــيستصــَور فرنســا. والروايــة 
ســلوكيات الــيت تــبطش وتســحق حقــوق الالســوري الــذي يعــيش حتــت وطــأة هــذا االنتــداب و 

  الناس دون حسيب أو رقيب. 
شخصـــــيات حبيـــــث الجتـــــد ظهـــــوراً فـــــی قالـــــب آلخـــــر ا تصـــــَورأّن الروايـــــة الحـــــرَی بالـــــذکر و 

 ياتعليـه مـن خـالل السـلوك العثـورولكن هذا اآلخـر ميكـن ا ،ما ندر للشخصيات الفرنسية إالَ 
األعمــال  اآلخــر يف زيّ صــَور الروائــي حنــا مينــه أَن والتصــرفات الــيت تصــدر منــه. وميكــن القــول 

اآلخــر و اآلخــر الرتكــي والعثمــاين، أيضــاً والسـلوك الــيت تظهــر مــن اآلخــر الفرنســي بشـكل كبــري، و 
جنــيب يف الروايــة. وفيمــا يلــي بعــض النمــاذج الــيت توضــح اآلخــر يف االيطــايل، وكــذلك اآلخــر األ

  الرواية، ونظرة السوريني حوله.
  
  اآلخر الفرنسي 1.6
 يف مبـا ةيف املنطقـ قـويّ  حضور هلا كان فرنسا يف بداية قرن العشرين من ضمن الدول اليت تعترب
، وقـد عملـت يف السـنوات الـيت احتلـت فيهـا هـذه البلـدان الـدول من وغريها ولبنان سوريا ذلك

، 1957(ريــاض،  ذاقــتهم املــرّ أدت الشــعوب و قــيم اإلنســانية حبيــث قتلــت وشــرّ  إىل ضــرب كــلّ 
، ومــن هــذا املنطلــق جنــد التفاتــة الروائــي حنــا مينــه هلــذا املوضــوع )161؛ زيــن، د.ت: ص72ص
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وبالــذات منــاطق الســاحل يف  ،ر واقــع حــال أهــل ســورياالروايــة أن يصــوَ  حيــث أراد مــن خــالل
عمــال وانتهاكــات مــن قبــِل االنتــداب. ومتثــل فرنســا بالنســبة أســوريا بســبب مــا يتعرضــون لــه مــن 

للسوريني اآلخر الذي كان يتوجب عليهم مواجهته، ويظهـر اآلخـر الفرنسـي يف هـذه الروايـة يف 
؛ بنـاء الشـعب السـوريأاتـه الـيت تركـت انطباعـاً سـيئاً لـدى صور خمتلفة حيـث تـذكر بصـفاته ومس

  :حماوراً نفسهفی مقطع من الرواية مستاءاً من الفرنسيني  ارسفنجد ف
ـــة. و  ذ اســـتعاد القـــرار الـــذي اختـــذه قبـــل أن إكـــان تفكـــريه يـــدور حـــول نقطـــة واحـــدة: اجلندي

ز مـــن الفـــراش وهـــو ى، وقفـــ، فتثـــاءب، ومتطّـــيمـــس، شـــعر بارتيـــاح داخلـــأىل الرقـــاد إيستســـلم 
  )261: ص2002(مينه،  تطوع مع الفرنسيني.أبدا! ال ميكن أن أيقول يف نفسه: 

ــذا املوضــوع، يبقــى شــغله الشــاغل قضــية قــراره مــن التجنيــد يف اجلــيش  واســتمراراً للتفكــري 
  الفرنسي حيث يقول يف مكان آخر:

 حممـد احللـيب. وقـد وجـد أنّ ىل الشـغل، متثـل يف خـاطره الرجـال الـذين رآهـم عنـد إويف طريقه 
كثر من سواه. كـان كرهـه للفرنسـيني عنيفـا، وهـذا مـا أالرجل الطويل الناحل، انطبع يف ذهنه 

ســاعد فــارس علــى اســتبعاد التفكــري يف التطــوع، فمــن اجلــائز أن يــراه هــذا الرجــل ذات يــوم، 
يف نفسـه قـال فـارس  - ويف مثـل هـذه احلـال »..«يـا نـذل«أن يبصـق يف وجهـه  وعندئذ البدّ 

  )(نفس املصدر» موت خجال!أ - 

حـتالل مـع اال ه، فالتجنيـدُ اها فارس قد شغلت ذهنَـالعرض أو النصيحة اليت تلقّ أَن يبدو 
ومـــن هنـــا جيـــد القـــرار صـــعباً فهـــو ومـــن خـــالل القـــرب مـــن بعـــض  ،هه وتفكـــريَ قـــد أرهـــق ذهَنـــ

يف البدايــة يقــول ومــن هنــا جنـده  ،مـن الــرفض للفرنسـيني الشخصـيات الوطنيــة قـد متلكــه حالــةٌ 
بتغيـريه  فهـو يفكـرُ ، غـري مسـتقر يهـذا القـرار بقـ ع مـع الفرنسـيني. ولكـنّ طـوَ يتالميكـن أن  هنإ

والــده  أو بــو مجيعــةأبشخصــيات مثــل حممــد احللــيب أو التقــى  إذاإال أنــه الجيــد تربيــراً لنفســه، فــ
كـرة التجنيـد مـع قراره بقبـول التجنيـد. ومـا هـو جـدير بالـذكر هنـا أّن تقبـل ف منخجًال  اتَ مل

أّن هـذا األمـر ينبـع  والشـكَ  ،عترب عمًال شنيعاً ونذالة عنـد السـورينيي الفرنسيني إىل هذا احلدّ 
أن الجيدوا َمن  من فكرة اخليانة بالوطن فالفرنسيون على الرغم من ظلمهم واستبدادهم البدَ 

يتعامــل معهــم أو يتعــاون معهــم. ويف مثــال آخــر عــن املوقــف مــن الفرنســيني وذلــك مــا جنــده 
  عند فارس:
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ر نفســه يــه علــى البقــاء، وقــد ابتســم حــني تصــوَ أر  وعنــدما اســتلقى يف فراشــه، كــان قــد اســتقرّ 
مهـس بـذلك » نا؟ وماذا يقول عين هـؤالء الرجـال!؟أجمنون أالعمی! « عند الفرنسيني: جندياً 

  يف وليجة نفسه، واستدار على أحد جنبيه ومهد. (نفس املصدر)

من أكثر املواقف تضارباً يف الرواية ما جنـده يف رأي فـارس جتـاه الفرنسـيني، حبيـث كـان يريـد 
ر نفســــه يؤنّبـــه وحــــني يتصــــوَ  هأن يتجنّـــد يف صــــفوف اجلــــيش الفرنســــي، ومـــع ذلــــك جيــــد ضــــمري 

ومـن مثّ الجيـد رداً للنـاس  ،اً والميكـن ألي عاقـل أن يقـوم بـذلكجندياً فرنسـياً يعتـرب نفسـه جمنونـ
ومـــن مجلـــتهم حممـــد احللـــيب ورفاقـــه ووالـــده إذا مـــا علمـــوا أنـــه جتنـــد مـــع الفرنســـيني ومـــن هنـــا جيـــد 

الــرفض املطلــق لــدى  املتلقــي مــن خــالل االســتفهام الــذي يطرحــه فــارس بــني احلــني واآلخــر أنَ 
لــذلك فــارس يــرتك هــذه األفكــار عنــدما اليســتكني  ؛وطأتُــه  أو تِقــلّ الســوريني الميكــن أن يتغــَري 

 عــن عمــق العــداوة الــيت ميكــن أن حتــدث بــني أّن مــن أبــرز املواقــف الــيت تعــَرب  إىل رأي. والشــكَ 
ليــه إالســوريني واحملتليــني الفرنســني، هــي يف املوقــف الــذي ظهــر عنــد جــريس املختــار عنــدما أتــى 

  فارس ليستشريه يف األمر، فقال له:
  ع.تطوّ أن أريد أ - «

ع؟ وهـل ينصـب تطـوّ  قـول لـه:أأ: «رشق املختار وجـه فـارس بنظـرة فاحصـة، وتسـاءل مـذعوراً 
  )281نفس املصدر: ص».(؟يل هذا الشيطان فخاً 

  وجاء يف مكان آخر من الرواية:
مــن خــوف الفضــيحة  ، لكنــه ُســرعان مــا ملــح ظــالً يضــاً أيشــتم املختــار زوجــه وأوالده واملخــرتة 

وقــول النــاس  نــه لــن يفيــده يف شــيء، خشــية ذيــوع اخلــرب يف احلــيّ أدرك أيرتسـم علــى جبينــه، فــ
ــــــب، فغــــــادره، بعــــــد  ــــــه أن يتطــــــوع مــــــع األجان ــــــه أشــــــار علي  ،...وصــــــاه بكــــــتم الســــــرّ أن أإن

  )78املصدر: ص  (نفس

مـــن جنـــد  يبــدو أّن مســـة العالقـــة بـــني الفرنســيني والســـوريني حتكمهـــا حالـــة مــن العـــداوة حيـــث
م بالتجنيـد أون أن ينصـحوا ؤ اليتجـر  ،والقصد بـذلك جـريس املختـار، يوايل الفرنسيني بنـاء جلـد

جمـــرد نصـــيحة ميكـــن أن تثـــري غضـــب النـــاس يف كـــل مكـــان وتقـــيم  يف صـــفوف اجلـــيش حبيـــث إنّ 
ا جيـده صـائباً يف التجنيـد يف ومن هنا يندهش املختار مبجرد سـؤال فـارس لـه عَمـ ،الدنيا وتقعدها

فوف الفرنســيني. كمــا أّن جــريس يعتــرب ذيــوع اخلــرب فضــيحة سرتســم علــى جبينــه إذا مــا أدرك صــ
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ليــــه ليستشــــريه يف أمــــر التجنيــــد. وعليــــه ميكــــن القــــول إّن العالقــــة بــــني إالنــــاس أّن فــــارس ذهــــب 
   عن نفسها من خالل املصادمات واملواقف اليت كانت حتدث بينهما.السوريني والفرنسيني تعَرب 

  
  التركي اآلخر 2.6

يـــار اإلمرباطوريـــة العثمانيـــة، اســـتمرّ  علـــى الـــرغم مـــن كـــلّ   وبتعـــاون الشـــع العوامـــل املـــؤثرة يف ا
 .ك يف احلفاظ على سيادة وسلطة اإلمرباطورية العثمانية حىت أوائـل القـرن العشـريناتر األو  العربية

أو  الرتكيـــة قوميـــةالمـــع انتصـــار ثـــورة تركيـــا الفتـــاة واإلطاحـــة بعبـــد احلميـــد، تبـــىن خلفـــاؤه سياســـة 
 بعــــض أّدت فشــــيئاً  وشــــيئاً نقســــام بــــني األتــــراك والعــــرب. اال مــــن حالــــة تالطورانيــــة، ممــــا خلقــــ

 ويعيشــوا عــام بشــكل العربيــة الشــعوب نظــر وجهــة يف خــراآل يتحولــوا أن إىل األتــراك سياســات
  )28و23: 1360؛ خدوری، 13: 1358 يت،(عنا وصدام. مواجهة حالة

القضــــايا اخلالفيــــة بينهــــا ودول اجلــــوار واجلــــدير ذكــــره أّن حســــب ومــــن هنــــا وجــــدت بعــــض 
ســـكندرون وأراٍض اإل اءالروايـــات التارخييـــة فقـــد ســـيطرت تركيـــا يف تلـــك الفـــرتة علـــى منطقـــة اللـــو 

شــارات إىل إراضــي ســوريا وباقيــة إىل اليــوم حتــت ســيطرة تركيــا. وتظهــر يف الروايــة أأخــرى تعتــرب 
 بـــاأقـــة بـــني الســـوريني والعثمـــانيني. وعلـــى ســـبيل املثـــال جنـــد  عـــن العالهـــذه القضـــية حبيـــث تُعـــَرب 

عليــه وهــو يفصــل القــول  فــارس متحــدثاً عــن جتنيــده بدايــَة قــرن العشــرين يف اجلــيش الرتكــي رغمــاً 
  عليه بالقول: يف حادث هروبه من املعسكر، فحني يسأله فارس، يردّ 

  وملاذا هربت فأجاب: - 
  وعالم أبقى ألجلهم؟ - 

  )23: ص2002(مينه،  يستعبدوننا، فهل أموت.فأموت؟ األتراك 

ا كانـت عليـه احلالـة النظرة اليت كانت لدى السوريني جتاه تركيـا الختتلـف كثـرياً عَمـ ويبدو أنّ 
بافارس الذي ميثل األنا يرى األتراك دولة تستعبد النـاس، ومـن هنـا إذا أمع الفرنسيني فنجد هنا 

ـــرغم مـــن يهربـــون يف أوَ  وا إىل التجنيـــد حتـــت التهديـــد فهـــممـــا اضـــطُرّ  ل فرصـــة ســـاحنة. وعلـــى ال
أن ذلــك مل يبعــد اإلســاءة يف العالقــة حبيــث مل تكــن العالقــة بــني هــذا األنــا  القــرب اجلغــرايف إالَ 
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واآلخـــر يكســـوها االحـــرتام املتقابــــل أو احلضـــارية أو االنبهاريـــة. ويف مثــــال آخـــر يـــرتبط بقضــــية 
  وضوع لفارس:العالقة بني الطرفني، جند بريم يتحدث عن امل

  ننا األكثرية. وسأل فارس: أخذوها مع أنطاكية، نعم، كانت وراحت، أ - 
  خذها؟أمن  - 
ـــــــ -  ـــــــراك... َم  خـــــــذوها، الفرنســـــــيون ســـــــلموها...مؤامرة، نعـــــــم مـــــــؤامرة، مـــــــؤامرة...أن؟ األت

  )222املصدر: ص  (نفس

  وجاء يف مكان آخر من الرواية:
اشـتغل بالسياسـة، لكـن اخلبـز والفرنسـيني، يك؟ أنا، من جهـيت، ال أاملظاهرة سياسة؟ ما ر  - 

  ؟أيخرى، ألة أهذه مس
عطـــت اللـــواء األتـــراك، واخلبـــز ال يؤكـــل. لقـــد أصـــبحنا، عـــدم املؤاخـــذة، نشـــتهي رحيـــة أفرنســـا 

  )220ما الكبة احملشوة.(نفس املصدر: صأاخلبز األبيض، 

يف غايــة األمهيـــة  حنـــا مينــه يف روايتـــه هــذه حيـــاول أن يشــري إىل قضـــايا أنَ  اً ذكرنـــا ســابق قــدو 
نطاكيـــا الـــيت أســـكندرون و اإل ءفهـــو علـــى ســـبيل املثـــال ذكـــر هنـــا قضـــية اللـــوا ؛بالنســـبة للســـوريني

ـم كـانوا األكثريـة ،يقطنها أناس سوريون ك قـد هّجـروهم مـن هـذه األرض، رااألتـ أنّ  إالَ  ،ومع أ
الــذي جتــري فيــه  يّ يهــاجروا إىل املنــاطق الســاحلية الســورية مثــل احلــ ا جعــل أهــل هــذه املنطقــةممَــ

األحــداث. وهنــا يعكــس بــريم أّن ضــياع هــذه األرض حــدثت بســبب مــؤامرة حاكتهــا تركيــا مــع 
جــري أرضــها. کيــانطا أمــا تعاونــا يف ســبيل ســيطرة تركيــا علــى َ أ يبــدواالنتــداب الفرنســي، وي  و

سرداً تارخيياً ملـا حـدث  ،ومن هنا جيد القارئ يف توظيف هكذا أساليب )42: 2012(ديب، 
النســيان.  وكــذلك التــذكري بالقضــية لألجيــال الســابقة حــىت التــذهب طــيّ  ،ألراضــيهم وشــعبهم

حيـث إّن األخـري  ؛مـن اآلخـر الفرنسـي ولعّل اآلخر الرتكي مثلما جاء سـابقاً مل يكـن شـيئاً أقـلّ 
ــب األ ــب الثــروات واســتبّد يف الــبالد والعبــاد، واآلخــر الرتكــي قــد  راضــي وطغــى يف الــبالد قــد 

ا تركيـا جتـاه السـورينيمقطع من الرواية جند مناذج من والعباد أيضاً. ويف  ؛ األعمال اليت قامت 
  حيث يقول الراوی:
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بســـاطة، ذات  خــذوها وداســـوا علــى قبورنـــا... داســوها باحتقـــار، وقــد جـــرى ذلــك بكـــلّ أ - 
ىل إلوا: األتــراك دخلــوا! ركضــنا ، وبعــد ليــال مــن القلــق والرعــب قــاممطــراً  صــباح، وكــان غائمــاً 

ـــوا، وصـــادروا اخلانـــات  ـــا بـــاكني، وبكـــت الســـماء فـــأمطرت، لقـــد دخل ـــة ورجعن مـــدخل املدين
شـيء،  واملدارس، ومل يعد العاصى لنا وال الشالالت وال حقول اخلضار والفواكه، وحـزن كـلّ 

نت ال تصدق؟ نعم حدث ذلك، الشمس بـدت صـفراء، وبـدا أاألرض والسماء والشمس: 
الطرقــات، احلــوائج علــى الظهــور، واألطفــال  النــاس يهــاجرون، وشــرعت قوافــل املهــاجرين متــأل

علـــــى الصـــــدور، والعربـــــات جمـــــرورة مبـــــا تبقـــــى مـــــن دواب، واجلـــــريان يقبلـــــون بعضـــــهم بعضـــــا 
  )  223- 222ويبكون..... (نفس املصدر: ص

  وجاء يف مكان آخر من الرواية:
لوها، ســرقوها، نطاكيــة؟؟ آه مــن األتــراك، بــدَ أصــبحت غــري أانطاكيــة  لكــن مــن كــان يظــن أنّ 

ىل األناضـــول.. األتـــراك، آه مـــن إموا البيـــت ونقلـــوا حجـــارة القـــرب، وســـاقوا أوالد العـــرب هـــدَ 
  )310األتراك...(نفس املصدر: ص

م مـن جنـد  املقطعويف هذا ا ـا تركيـا جتـاه السـوريني حبيـث هّجـر مجلـة األعمـال الـيت قامـت 
جتـده أمامهـا حبيـث مل تسـلم حـىت قبـور املـوتى مـن حقـدهم فقـد داسـوها مت كلما ديارهم وهدّ 
صـــادروا اخلانـــات واملـــدارس، فلـــم يعــد لـــديهم ماكـــان يُعتـــرب رمـــزاً بالنســـبة الـــيهم،  ، کمـــاباحتقــار

فـــاحلزن واهلـــم والغـــم ســـيطر علـــيهم. والشـــك أّن مظـــاهر التهجـــري والـــوداع مـــع األقربـــاء واجلـــريان 
لـذا جتـدهم ينظـرون إىل تركيـا  ؛ما ترك طابعاً أليماً لـدى السـورينيوانتهاك حرمات اإلنسان هي 

األفعـال الـيت ميكـن أن تصـُدر عـن  بكـلّ  تقامـحيـث والغاصـب ألراضـيهم  اآلخـر احملتـلّ  ةبصف
  عدو حمتّل.

  
  اآلخر اإلنجليزي 3.6
ر هنـا ، واجلـدير بالـذكمصـابيح الـزرقاآلخر اإلجنليزي صورًة أخرى من صور اآلخـر يف روايـة  يُعدَ 

أّن سوريا يف فرتة احلرب العاملية حاهلـا كحـال الكثـري مـن بلـدان العـامل قـد أضـحت مسـتباحة مـن 
ضـافًة إىل فرنسـا إومل جتد سبيالً من دفع هذه الدول من البالد، ف ،القوى الدولية خاصة العظمى

ر يف اســتباحة جنليــزيني يف الروايــة أيضــاً حيــث كــان هلــم دو يطــاليني ميكــن مشــاهدة اإلواألتــراك واإل
  هذا األمر:على تدَل  هنا مناذج خمتارة من الرواية العرض واألرض يف تلك الفرتة، ونذكر
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  ىل اجلنود ويبصق:إويشرب حممد احلليب وينفخ، ويشري 
 يضــــــا.أنكليز..واألوســــــرتاليني كانــــــت مصــــــيبتنا بالفرنســــــيني، فأصــــــبحت بالفرنســــــيني واإل  - 

  )168املصدر: ص  (نفس

بـــني شخصـــيات الروايـــة يتمحـــور حـــول التـــدخل األجنـــيب يف الـــبالد الـــذی يـــدور احلـــديث و 
ا هلذا البالد، فنجـد حممـد احللـيب الرجـل الـوطين يف احلـيّ  رؤيـة  اً مـنمسـتاء واملآسي اليت جاؤوا 

ل اءفمصــيبة تتلــو مصــيبة، وهــو يتســ ،املصــائب التنقطــع يف الــبالد أنّ  ی، فــري جنليــز يف احلــيّ اإل
بالفرنســيني قليلــة ليضــاف إليهــا تواجــد القــوات الربيطانيــة واألســرتالية، ولعــل  هــل كانــت مصــيبتنا

هــم يعتقدونــه جتــاه هــذا اآلخــر، فكلّ ويعــَرب عَمــا األنــا مــن خــالل هــذا التفســري ميثَــل حممــد احللــيب 
معهم املصائب والظلم واالضطهاد. وهناك بعـض النمـاذج  ون على البالد فتحلّ سواسية، فيحلّ 
ا ا   جنليزي منتهكاً احلرمات يف البالد، فقد جاء يف الرواية: آلخر اإلاليت ظهر 

، بعيـداً  عاصـفة مـن غضـب مجـوح، حسـبت هلـا السـلطات حسـاباً  يّ وذات يوم عصفت باحل
ىل البيت ممزقة املالية، لقـد اعتـدى عليهـا جنـدي إبنت مصطفى الصيداوي عادت  ذلك أنّ 

  )168انکليزي مثل.(نفس املصدر: ص

جنليزيـون جتــد النـاس مشـكلة يف خــروج نسـائهم مـن املنــازل،  يرتكبهـا اإليتلألعمـال الــونظـراً 
  وقد جاء يف الرواية أيضاً:

خـــذ اجلنـــود يرتبصـــون ويعتدون،...ويقـــدفون أزقـــة خـــراج نســـائه،...، ففـــي ظلمـــة األإخيـــاف 
ون الصـبايا بزجاجـات اخلمـر الفارغــة حـىت يف راعـة النهـار، ويزدمحــون علـى األرصـفة، ويغتصــب

  )171ما تطاله يدهم وهم يقهقهون..(نفس املصدر: ص

ضـون للنسـاء يف الـبالد دون أن حـتالل يسـرحون وميرحـون دون حماسـبة، ويتعرَ وهنا جنـود اال
جنليـــزي مثـــالً اليبـــايل مبـــا يفعلـــه، ففـــي يـــردعهم أخـــالق وآداب عـــن ذلـــك، ويف الروايـــة يظهـــر اإل

بنـت مصـطفى الصـيداوي فيمـّزق العبـاءة جنليزي مثل علـى إ مشهد من املشاهد، يعتدي جندي
عنهـا يف الــدول غـَض النظـر الـيت عليهـا، وهـذا األمـر بالتأكيــد يعتـرب مـن احملظـورات الـيت الميكــن 

جنليـــزي يف نظـــر الســـوريني مـــن خـــالل هـــذه األعمـــال اإلســـالمية والعربيـــة. ويتضـــح أّن اآلخـــر اإل
  احملرمات دون رادع يردعها.ترتکب  دولة باغية
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  األلمانياآلخر  4.6
 ؛الدولــة األملانيــة، الدولــة األخــرى الــيت كانــت حاضــرًة حبكــم الفــرتة الــيت كتبــت حوهلــا الروايــة تُعــدَ 

وكان جتنيد فـارس للحـرب يف لبيبـا ليعمـل ، فإّن األملان كانوا طرفاً رئيساً يف احلرب العاملية الثانية
اآلخــــر بالنســــبة للســــوريني. وقــــد ضــــمن القــــوات األملانيــــة، وميكــــن القــــول إّن األملــــان أيضــــاً هــــو 

ظيت الروايـة بعـدد مـن النمـاذج الـيت تكشـف العالقـة بـني السـوريني واألملـان، وجـاء يف الروايـة حُ 
  يب فارس من جتنيد فارس:أحول موقف 

مــــن النــــاس  كثــــرياً   طــــوال يومــــه يفكــــر بابنــــه، وحيــــاول التخفيــــف عــــن نفســــه بــــالقول إنّ  وظـــلّ 
ابنــه خــالف  نّ أ، مث يعــود فيــذكر ســيئاً  ل األملــان لــيس عمــالً قتــا نّ إعــون مــع الفرنســيني، و يتطوَ 
ــــه، وتصــــرف يف الســــنتني األخريتــــني، علــــى هــــواه، دون أن حيســــب لآلخــــرين حســــابا.إ  رادت

  )285املصدر: ص  (نفس

؛ ذلـك ينبـع مـن وجهـة نظـره جتـاه جتنيـد ابنـهو لروايـة مـرتدداً حيـال أملانيـا، يبـدو فـی ابوفـارس أ
. لكـن أْن حيارب األملان مـن جانـٍب آخـريقبل من جانب و  للحرب إنه مل يقبل بتجنيده حيث

هــي  ،بشــكل عــام ميكــن القــول إّن اآلخــر األملــاين حالــه كحــال بــاقي الــدول األخــرى األجنبيــة
 والغـمّ  أوجـدوا احلـزن واهلـمّ فدولة أجنبية معاديـة وقـد ذهـب فـارس ضـحية مغـامرات هـذه الدولـة 

الكبــري. ويف مكــان آخــر يــأيت احلــديث مــرة أخــرى عــن مشــاركة أســرته وبــاقي أفــراد البيــت داخــل 
  ر ذلك:فارس باحلرب يف صفوف األملان، ومنهم من يربَ 

كـــان يعـــرف أّن التطـــوع مـــع الفرنســـيني لـــيس بـــاألمر املســـتحب، لكنـــه لـــيس جرميـــة.. وهـــو 
ذا نشـب إبنـاء بلـده أالسـوريني.. مل حيـارب  األملـان ولـيس ضـدّ  كثر، جندي ضـدّ أجندي ال 

ملــا  ىل ليبيــا ولــن يبقــى يف ســورية.. لــو كــان باقيــاً إال بــني الفرنســيني وبيــنهم، مث هــو ذاهــب قتــ
  )286خطأ..(نفس املصدر: صأتطوع.. وقد 

مــع التربيــر الــذي يتوجــه حنــو  أّن رفــض أملانيــا هــي أيضــاً الصــفة البــارزة يف هــذا الــنصّ  الشــكَ 
ــذا  مل حيــارب ضــدّ الفعــل الــذي قــام بــه، حبيــث يــأيت التربيــر علــى أنــه لطاملــا  الســوريني فالبــأس 

ـذه احلالـة لـيس  العمل، ولكن يأيت القول إّن التطوع مع الفرنسـيني لـيس أمـراً مسـتحباً، ولكنـه 
 ؛أيضــاً مهــم لتربيــر وجــوده يف ليبيــاالظــرف املکــانی هــو ه جنــدي ال أكثــر. كمــا أّن إنَــ ؛ إذجرميــة
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جتـاه  حال مسُة الرفض واضحة يف الـنصّ  ى كلّ ا خارجه. وعلمنَ إألنه مل يكن متطوعاً يف البالد و 
ــم مــا مــن شــيء يــربر التجنيــد ضــمن دولــة  جنبيــة، ومــن هنــا جيــد أأملانيــا حيــث جيــدون يف ذوا

ا التجنيـد َمنـإاملتلقي أنه حياول أن ال يعلي من شأن األشخاص الذين يتجندون مع األجانب، و 
  ح الذي جيب أن ُيسَلك.طريق الصحيمن أجل الوطن والثبات يف هذا الطريق هو ال

  
  اآلخر اإليطالي 5.6

ومــن الــدول األخــرى الــيت كــان هلــا حضــور يف الروايــة يف تلــك الفــرتة هــي الدولــة اإليطاليــة حبيــث 
هــي األخــرى اآلخــر بالنســبة للســوريني، وكــان يتمحــور عملهــم يف ســوريا يف تشــغيل زوارق  ثــلمت

هـذا العمـل  تسيطر بشكل أو بـآخر علـى صـيد األمسـاك وكـأنّ  تومن خالل ذلك كان ،الصيد
  يطاليا، نذكر:إيدها، ومن النماذج اليت وردت فيها ملک 

ا أن يتخلى عـن و ثالثة.. أما الباقون؟ كان بني أمرين: إمَ أيطايل على تشغيل اثنني ووافق اإل
تخلى عنهم، وهذا مـا  يف استثماره، وي االستثمار فيشغلهم، ويقامسهم األرباح، أو أن يستمرّ 
  )97كان، وتركهم دون عمل وال رزق.(نفس املصدر: ص

  يطاليون:يب رزوق الصفتلي حيال ما يقوم به اإلأة فعل وهنا جند ردَ 
  ىل البلدة، والقرد الذي اخرتعها.إسه ولعن زوارق الصيد والساعة اليت جاءت فيها أر  مث هزّ 

  يطايل اللعني..هذا اإل - 
بــني الصــيادين والــزوارق الــيت قضــت علــى رزقهــم، وجعلــت الصــنارة كــان العــداء مســتحكما 

  )  96والشبكة،...(نفس املصدر: ص

ـا سـوريا وبالـذات مدينـة الالذقيـة واحلـيّ الشك أّن الظـروف الـيت مـرّ  لقـى بظاللـه علـى أ، ت 
حالة الناس املعيشية واملادية، فقد كانت احلرب من جهة تؤرق كاهل الناس والدول األجنبية مـن 

رمقهـم، فهـا  جهة أخرى تقوم مبا يسُد الطريق على ما ميكـن احلصـول عليـه مـن قبـل النـاس لسـدّ 
يطـاليني علـى هـذا بناء هـو أيضـاً كـان غـري ممكـن نتيجـة سـيطرة اإلأهو الصيد الذي كان يقوم به 

ا إىل احليّ  ؛العمل ، فهي قضت على رزقهـم وجعلـت ولذا جند الصفتلي يلعن الساعة اليت أتى 
  اء بني الصيادين والزوارق مستحكماً، وها هي الرسالة األخرى اليت توصلها الرواية للقارئ.العد
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  خرشخصيات األغنياء والمسؤولين المحليين تعبيراً عن اآل 6.6
وكــان الروائــي يهــدف  ،يف الروايــة ابصــمتههلــا واملســؤولني احملليــني  ءشخصــيات األغنيــاء واألثريــا

كشــف األســلوب الــذي كــانوا إلــی  إىل قضــايا مهمــة مــن خــالل تــوظيفهم، حبيــث كــان يســعى 
فنـدي أيتعاملون به مع الناس طيلة فرتة احلـرب، وكـان ضـمن شخصـيات الثريـة يف الروايـة رشـيد 

 ىشـــوجـــريس املختـــار وحســـن حـــالوة الفـــران. وميثـــل املختـــار يف الروايـــة األنـــا املتملـــق الـــذي تتما
ــــو كانــــت الســــلطة هــــي اال أفكــــارِ مــــع أفكــــاره  ــــاء وكــــذلك الســــلطات حــــىت ل حــــتالل أو األغني

االنتــــداب. وجــــاء يف الروايــــة، واحلــــديث هنــــا عــــن العالقــــة بــــني االنتــــداب واملســــئوولني احملليــــني 
  وبالذات جريس املختار:

مـر العـزل أ نّ أال إىل السـكان، إتقريـر األمـور يعـود  نّ أوقد كان من السهل خلـع املختـار، لـو 
م يف كــلّ  مكــان، يفتشــون عــن صــنائع  والتعيــني كــان بيــد املستشــار. وكــان املســتعمرون، شــأ

ــــــار، فــــــإهلــــــم، فــــــ ــــــواز إذا وجــــــدوا صــــــنيعة كجــــــريس املخت ــــــه ي ــــــم. ين متســــــكهم ب  متســــــکه 
  )71: ص2002  مينه،(

ض عـوّ نظراً لضعف الشخصية هـذه، جتـد سـلطات االنتـداب مثـل جـريس املختـار فرصـة التُ 
يســلطون شخصــية علــى النــاس يتخلــق خبلقهــم ويظلمهــم كمــا هــم يظلمــون النــاس. ومــن حبيــث 
كمـا ،مشاريعهم يف احلي بصفته جزءاً مـن املدينـة تنفيذ هلم تسَهل عة مثل املختار يصن هنا فإنّ 

ا حبقّ تربَ  الناس. ويف هـذا اإلطـار ومنـذ اليـوم األول للحـرب  ر هلم أفعاهلم وجرائمهم اليت يقرتفو
  برأيه فقال: بناء احليّ أصارح املختار 
  الظروف استثنائية. - 
شـيء الغـالء، البطالـة وفقـدان اخلبـز والكـاز  وكانت هذه الظروف تعين السكوت عـن كـلّ  - 

  وتعسف احلاكم وظلم املستشار.
  ذا سأله أحد ما هي هذه الظروف؟وإ - 
  على غباوته وقال: ابتسم مشفقاً  - 
  )78: ص2002نفس املصدر، العمى: أال ترى احلرب.( - 

يسـتغل ظـروف احلـرب والـنقص يف القائمـة يف الـبالد بينمـا هـو  ميثل جريس املختـار السـلطة
الطمـــع أعمـــى بصـــره وبصـــريته.  املـــواد الغذائيـــة للوصـــول إىل مآربـــه اخلاصـــة، وضـــرب ضـــربته ألنّ 
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ويشــهرها  ،احلــرب الزمـة يرددهـا يف أحاديثـه بـال انقطـاعّن أوكانـت هـذه الكلمـة ويقصـد بـذلك 
ـا كـلّ  ،ن ال يريـد أن يقضـي أغراضـهميف وجه َمـ سالحاً  حاجـة،  مـن يـأيت إليـه طالبـاً  ويفـاجئ 

ـ فالسكان كانوا يشاهدون ظلمه واسـتبداده إالَ  َ أمـر اخللـع ال  م ال يسـتطيعون فعـل شـيء ألنّ أ
ون يسـتغلَ کـانوا األثريـاء الـذين   بـنيومـن  ني كـان بيـد املستشـار.منا أمـر العـزل والتعيـإيعود إليهم و 

م اخلاصة عنـدما جـاء احلـديث ف ،جند رشـيد افنـدي صـاحب معمـل التبـغ ،الناس ويهتمون مبآر
  عن فارس واعتقاله يف معمل التبغ، فقالت عاملة من النساء:

  قالت عاملة موضحة األمر: 
  ی.فندأ ديضرب حسن حالوة الفران يا رش - 

  دانة الناس:بإجفنيه كقس ساعة ينتهي من وعظه ويشرع  فاغمض
  عت هذه العبارة األم اخلائفة فانتفضت وصاحت: أن يشنقوه.. وروَ  البدّ  - 
  )122: ص2002، نفس املصدريشنقونه !! ( - 

، ومـن خـالل هـذا أّن عقوبـة مـا فعلـه فـارس هـي اإلعـدام نسـوةفنـدي علـى الأردَّ رشـيد  فقد
ــا إىل النــاس والســلطات بصــفته ممــثالً عنهــا، فهــو  الــرأي ميكــن معرفــة العقليــة الــيت كــان ينظــر 
متخاذل بالنسبة للناس ويتكاتف مع عدو شعبه. وإذا مـا أردنـا أن نتحـدث عـن حسـن حـالوة 

  .يف موقف العراك مع فارس، رجًال فاسقاً يشتم اإلنسان بأقذع السباب جندهالفران 
  

  النتائج .7
ايـــة املطـــاف يظهـــر مـــن الســـرد الـــذي يـــرد يف روايـــة  ـــا روايـــة ذات بعـــد  املصـــابيح الـــزرقويف  أ

مـن الـدول الـيت كانـت دولة ت على سوريا بصفتها تارخيي حبيث تعكس الرواية حقبة تارخيية مرّ 
ملرتبطــة حــداث اختضــع لالنتــداب الفرنســي بينمــا العــامل يــدخل احلــرب العامليــة الثانيــة ودوامــة األ

 يصـّورَ  فحسـب، بـل سـعى أن أثر احلرب يف الناس على يف الرواية حديثه الروائيمل خيتصر به. و 
، وكيــــف ، وكيــــف ُحييــــون وكيــــف يعامــــل بعضــــهم بعضــــاً جبميــــع تفاصــــيِلها كاملــــةً   النــــاس حيــــاة

يكــافحون يف ســبيل العــيش، وكيــف تــرتبط مصــاحلهم اخلاصــة بقضــايا أمــتهم، وكيــف يفهمــون 
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وســلطات االنتــداب. كمــا أّن الروايــة مــن الروايــات ذات األصــوات املتعــددة  تــلّ النضــال مــع احمل
دوار بــني الشخصــيات ويف  منــا تتبــادل األإمــن جانــب شــخص واحــد و األحــداث حبيــث مل تُــرَو 

حـــداث والتفاصـــيل يف الروايـــة مشـــهد مـــن مشـــاهد الروايـــة تتســـّلم الشخصـــيات حســـب األ كـــلّ 
ا.    واحلديث عن جمريا

الـــذي  ةدبيـــة وميكـــن اعتبارهـــا دقيقـــة يف التعبـــري والرتاكيـــب الوصـــفيأة لغـــة فصـــيحة لغـــة الروايـــ
اللغـة الشـعبية ب عانالكاتـب قـد اسـتأّن لفاظـه، كمـا أيتطّلب يف بعـض األحيـان الرتكيـز يف معـىن 

السورية يف بعـض األحيـان وكـذلك بعـض اللفـاظ الرتكيـة العثمانيـة الـيت دخلـت كـالم السـوريني، 
ا بشكل كبري للواقع املعاش آنذاك.حبيث يتكلم    بالرواية بنفس اللغة اليت يتحدثها أو أنه يقر

وتُعتــرب روايــة املصــابيح الــزرق مــن الروايــات الــيت حتضــر فيهــا العديــد مــن الشخصــيات علــى 
م االجتماعيـة والثقافيــة، ويبـدو مـن خـالل مراجعـة الروايــة  م ومسـتويا خمتلـف أفكـارهم ومشـار

م  أّن الروائـــي قـــد وظّـــف بشـــكل عـــام شخصـــيات مـــن ســـوريا حتمـــل الطـــابع الشـــعيب يف تصـــورا
وسلوكهم، مـع حضـور خافـت ونـادر لشخصـيات فرنسـية يف مظهـر جنـود أو ضـباط االنتـداب 
الفرنســــي. ويبــــدو مــــن خــــالل دراســــة األنــــا واآلخــــر يف الروايــــة أّن مجيــــع الشخصــــيات عـــــدى 

م منــــذ  بوفــــارس حيملــــون صــــفة الشخصــــية الثابتــــةأشخصــــية فــــارس و  حبيــــث التتغــــري شخصــــيا
کــــَل مــــن   ســــتکون ردة فعــــليــــتمَکن القــــارئ أن يتوقَــــع مــــاذا البدايــــة وحــــىت النهايــــة، ومــــن هنــــا 

  .طارئ يف الروايةحادث حيدث  الشخصيات عندما
  فيما يلي: هالت إىل بعض النتائج نذكر قد توصّ هذه فالدراسة أَما 

رية واملضــطربة فهــي تــدور بــني املراهقــة الــيت ميثــل األنــا املتغــ املصــابيح الــزرقفــارس بطــل روايــة 
واقـف. ويظهـر الكاتـب مـن مليس لديها من مواقف، وبني النضوج الذي أظهر منه رجالً لديـه 

 عنــــه الروايــــة ه ميكــــن لآلخــــر والــــذي تعــــَرب أنَــــاملصــــابيح الــــزرق خــــالل شخصــــية فــــارس يف روايــــة 
  لقضايا املختلفة.باالستعمار أْن يؤثر على تصرفات األنا وكيفية تعاطيه مع ا

يب فـــارس حتمـــل الصـــفات الوطنيـــة والقـــوة والبـــأس أروايـــة ومنهـــا شخصـــية الة النـــاس يف عاَمـــ
ـ والثبات، مع وجـود الفقـر وحتمـل املآسـي، إالَ  َ م يعتـزون بـالوطن، وال يـرتّددون يف الـدفاع عـن أ

ـــ علـــى الـــرغم مـــن كـــلّ  ماالنتـــداب وبقـــوا ثـــابتني علـــى مـــواقفه أهلهـــم ضـــدّ  م، ويظهـــر مـــا مـــّروا 
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جنــيب يريــد أ بأنّــه جيــد نفســه مضــاداً لكــلّ  بشــكل واضــح شــعور األنــا الــذي اليــدُع جمــاالً للشــكّ 
  النيل من الوطن. 

غـــري  تتواجـــد املـــرأة بكثافـــة وبشـــكل مـــؤثر يف روايـــة املصـــابيح الـــزرق وتـــربز النســـاء يف حالـــة
الصـفة العامـة الـيت ة، ومضطربة مقلقة بشكل عام، كمـا تظهـر وكـأّن الشـيب والعجـز مهـا مستقرّ 

ــّن، وخيــيّ  وظــف حنــا مينــه شخصــياته يف الروايــة مــن الطبقــة  م علــيهن يف صــور متعــددة.تــرتبط 
  .ضافة إىل الكثري من الشخصيات اليت تتمتع مبسؤوليات يف احليّ إالوسطى إن صحَّ التعبري 

توظيف هـذه النمـاذج رواية االعتزاز بالرتاث والتاريخ، ويبدو أّن الروائي من خالل اليظهر يف 
م وثقــافتهم وكــلّ  مــا يــربطهم مباضــيهم الزاهــر وذلــك ســعياً  يريــد التــذكري بتمســك النــاس حبضــاِر

  ما يرتبط به. الستمرار التواصل بني املاضي واحلاضر وإزاحة معامل االحتالل واالنتداب وكلّ 
متمـــثالً بشـــكل متعـــدد حيـــث جنـــد ظهـــور اآلخـــر  املصـــابيح الـــزرقيتواجـــد اآلخـــر يف روايـــة 

جنليـز واألملـان واإليطـاليني، وكـان لـدى األنـا الصـورة اخلاصـة جتـاه اآلخـر بالفرنسيني واألتراك واإل
  حبيث ختتلف هذه النظرة من دولة ألخرى. 

يظهر اآلخر الفرنسي بصـور خمتلفـة تُـذكر معظمهـا بصـفاته ومساتـه الـيت تركـت انطباعـاً سـيئاً 
الروايــــة أّن األنــــا أي الســــوريني مل جيــــدوا يف  نــــصّ بنــــاء الشــــعب الســــوري، ويالَحــــظ مــــن ألــــدى 

الظلـــم والقهـــر واالســـتبداد، وتبـــني بوضـــوح أّن العالقـــة الـــيت جتمعهـــم هـــي عالقـــة  االنتـــداب إالَ 
  .حتكمها الصداقة أو الودّ  عدائية بامتياز والجمال لوجود عالقة

مـع الفرنسـيني فتظهـر يبدو نظـرة السـوريني جتـاه تركيـا الختتلـف كثـرياً عمـا كانـت عليـه احلالـة 
هــذا القــرب وجمــاورة البلــدين  تركيــا دولــة تســتعبد النــاس، وعلــى الــرغم مــن القــرب اجلغــرايف إال أنّ 

حبيــــث مل تكــــن العالقــــة بــــني هــــذا األنــــا واآلخــــر  تُفلــــح يف ردع الكراهيــــة بينهمــــامل  لبعضــــهما
 يكسوها االحرتام املتقابل أو التبادل احلضاري. 

جنليـزي يف دور يف اسـتباحة العـرض واألرض، ويتضـح أّن اآلخـر اإل جنليزي كان لـهاآلخر اإل
  رادع يردعها. أَی احملرمات دون ترتکب  نظر السوريني من خالل هذه األعمال دولة باغية

يظهــر اآلخــر األملــاين حالــه كحــال بــاقي الــدول األخــرى األجنبيــة هــي دولــة أجنبيــة معاديــة 
، مــع وجــود بعــض التبــاين جتــاه هــذا اآلخــر بالتحديــد ومســة الــرفض واضــحة يف الــنص جتــاه أملانيــا
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نظـــراً لعـــدم تعـــاطي هـــذا اآلخـــر مـــع الســـوريني بشـــكل مباشـــر. إيطاليـــا هـــي أيضـــاً متثـــل اآلخـــر 
مـش السـوريني خاصـة يف القطـاع  بالنسبة للسوريني، وقد أراد الكاتـب أن يظهرهـا أيضـاً حبالـة 

وايــة جــاء معهــم بــالتزامن قضــايا النهــب جنبيــة يف الر أاالقتصــادي حبيــث كلمــا جــاء ذكــر لــدول 
  والسلب واحنصار الثروات بأيديهم.

تســحب الصــراع الــدائر بــني األنــا الشــرقي أو العــريب مــع اآلخــر الغــريب  املصــابيح الــزرقروايــة 
إىل األرض العربيـــة يف ســـوريا، وذلـــك خالفـــاً ملـــا كـــان ســـائداً حبيـــث يســـرد الروائـــي أو الكاتـــب 

ليهــا. يظهــر شــكل إرق والغــرب عــرب احلضــور يف الــدول الغربيــة وســفره العالقــة والصــراع بــني الشــ
الصراع بني األنا الشرقي أو العريب واآلخر الغريب عرب احلرب واالستعمار، والعالقة الـيت تسـتقيم 
بينهمـــا بشـــكل عـــام عالقـــة حيكمهـــا العـــداء املســـتميت، ممـــا يـــؤدي إىل رفـــض شـــبه عـــام لآلخـــر 

  ساليب والطرق.ويتمثل يف حماربته يف شىت األ
 

  الهوامش
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  278 -  235، 1400 پاييز و زمستان، 2، شمارة 24سال )، پژوهشيـ  علميعلمي (مقالة  نامة دوفصل

  اثر حنا مينه المصابيح الزرقهاي خود و ديگري در رمان  جلوه

  §*مصطفي غافلي
 ***معصومه نعمتي قزويني، ****پور زينه عرفت

  چكيده
. رود هاي پژوهشي ادبيات تطبيقي به شمار مي خود و ديگري يكي از شاخهتصويرشناسي 

 اند. هاي عربي پرداخته ي خود و ديگري در رمان پژوهشگران متعددي به بررسي رابطه
هاي  هاي عربي بيانگر ويژگي تصوير بازنمايي شده خود و ديگري در مشهورترين رمان

به ديگري غربي نسبت اه خود عربي نگ تناقضاتي درمنعكس كننده ي است كه متعدد
ارزيابي نحوه بازسازي تصوير  تحليلي در پيـ  با روش توصيفيپژوهش حاضر . است

تعامل و نقش آن در تحكيم  ،از نظر رويارويي المصابيح الزرقخود و ديگري در رمان 
و  يدر عامه ملت سور بيشتر» خود«مفهوم نتايج حاصل بيانگر آن است كه . هويت است

كه طبقه مرفه و مقامات  است در حاليتجلي يافته ميان طبقه متوسط و فقير آن  ويژه در به
اين امر  به نحوي كه كردند عمل مي انتمايل داشته و طبق خواسته آن گرانبيشتر به استعمار

 »ديگري«تصوير  هاي مداوم ميان اين دو جريان شده است. باعث به وجود آمدن كشمكش
ديگريِ  انگليسي،ديگريِ  ترك،ديگريِ  فرانسوي،ديگريِ در رمان مورد پژوهش در قالب 

هاي مستمر  كشمكشروايتگر المصابيح الزرق رمان . و ايتاليايي بازنمايي شده است يآلمان
به جنگ و استعمار  در قالبكشور سوريه است كه  درميان خود عربي و ديگري غربي 
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