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حممد هادي مرادي٭
حمسن خوش قامت٭٭

الملخص
إّن حنا مينة من الکّتاب الذين يعّدون يف إطار املدرسة الواقعية. وقد برز يف الرواية 
السورية منذ روايته األويل "املصابيح الزرق" عام ١٩٤٥م، وفرض نفسه يف املؤلّفات 
ــني اآلخرين يف أّنه  ــر اإلنتاج وهو مييز عن الروائي ــة بصفته کاتبًا موهوبًا غزي التالي
ــتمّد رؤيته الروائية من املعاناة الفعلية علي أرض الواقع. ويري بإمکان الواقعية  اس
ــية أو رمزية؛ وهذا املوقف  ــواء أکانت رومانس أن تهضم جمموع التيارات املعروفة س

يفّسر کيف أّنه يستخدم الرمز أو تقنيات عصرية يف روايته.
ــتبداد  ــن النافذة" رواية بطل يهرب يف البداية عن مواجهة االس و"الثلج يأيت م
ــل الوعي، ويتطّور  ــادئ النضال واجتاز مراح ــل املختلفة تعّلم مب ــن يف املراح ولک
ــخصيته من مستوي الشخص العادي إيل مستوي البطل الثوري واملناضل. قمنا يف  ش
هذه الدراسة بتبيني رؤية حنا مينة الواقعية ومساتها يف روايتنا هذه من جهة والکشف 
عن داللة األشياء اجلامدة، من جهة أخري، خاصة النافذة وهي تلعب دورًا هامًا يف 

تصوير مراحل تطّور شخصية البطل.

الکلمات الدليلية: حنا مينة، الواقعية، األشياء اجلامدة.
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٭٭. جامعة العالمة الطباطبايی، طهران، إيران. (طالبة مرحلة الدکتوراه).

       التنقيح واملراجعة اللغوية: د. مهدی ناصری
تاريخ الوصول: 1390/11/10هـ . ش                                                          تاريخ القبول: 1391/7/8هـ . ش

إضاءات نقدية (فصلية حمّكمة)
السنة الثانية – العدد الثامن – شتاء ١٣٩١ش/ کانون األول ٢۰١٢م
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املقدمة
يقّدم الکاتب السوري حنا مينة يف رواية "الّثلج يأيت من النافذة" اليت نشرتها وزارة 
الثقافة بدمشق يف العام ١٩٦٩م، رؤية للعامل ختتلف عن األمثلة اليت رأيناها حيت اآلن. 
ــحوقة إطارًا مکانيًا ألحداثها وشخوصها  ــعبية املس تّتخذ هذه الرواية من البيئات الش
ــتقبله ويسهم يف  ــان العادي حيث نراه يعي مس فتربز بذلک رؤيتها غري التقليدية لإلنس
ــوري  ــع. إّن حنا مينة يصّنف يف إطار التقليد الواقعي يف األدب الس ــورة علي الواق الث
ــية والرمزية  ويعتقد بإمکان الواقعية أن تتضّمن جمموع التيارات املعروفة مثل الرومانس
ــه. إّن رواية  ــز أو تقنيات عصرية يف روايات ــتخدام الرم ــر ويّربر اس وهذا الرأي يفّس
"الثلج يأيت من النافذة" صّورت حرکة املجتمع وتطّوره بالرؤية الواقعية االشرتاکية وال 
ــکالت والکشف عن  ــک أن هذه الرؤية تفرض علي حنا مينة الغوص يف جذور املش ش
أسباب الفوضي والقهر واالرتباک اليت تسود املجتمع کما تفتح أمامه جمال رسم طريق 
اخلالص حسب رؤيته، من خالل إمياءات وإحياءات بالعامل اجلديد الذي حيلم به. وتعّد 
ــن کان حنا مينة علي حّد  ــا خطوة علي طريق حتقيق هذا العامل. ولئ ــذه الرواية ذاته ه
ــانيني ألّنه يعرف کيف يصغي إيل دبيب احلياة يف قلب  قوله کاتب الفرح والکفاح اإلنس
ــف اجلماد يف خدمة احلياة- حياة  ــاد. فإّنه کذلک الروائي الذي يعرف کيف يوّظ اجلم
ــرار تقنيات الرواية احلديثة. اهتّم عدد من النقاد املعاصر بتحليل  أبطاله وهذا أحد أس
ودراسة عناصر القصة والبنية السردية يف هذه الرواية، خاّصة الکاتب السوري فاضل 
ــباعي عّلق علي مؤّلف حنا مينة يف مقال نشره يف جملة اآلداب انتقادًا خشنة. وهنا  الس
ــياء  ــتخدام األش ــا يهّمنا هو أن نبني کيفية امتزاج الرؤية الواقعية عند حنا مينة واس م
اجلامدة اليت هلا دور داليل يف الرواية. لذلک نهتّم يف هذه الدراسة بتبيني مسات الواقعية 

يف الرواية أولًا والکشف عن الوظيفة الرمزية لبعض األشياء اجلامدة ثانيًا.

تطّور الرواية العربية
ــات اّتفقت علي أّن الرواية هي نوع أديب وفد إلينا من الغرب بعد  إّن أغلب الدراس
ــر اتصالنا باآلداب األوروبية يف العصر احلديث توّلدت  االتصال احلديث به. «علي أث
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ــريب يغزو جمالًا  ــن قبل، فأخذ النثر الع ــألدب العريب بها عهد م ــرة جديدة مل يکن ل نظ
ــذا الرأي هو الرأي  ــة.» (غنيمي هالل، التا: ١٥) وه ــو جمال الرواية والقص ــدًا ه جدي
ــر والذي يري أن الرواية هي امتداد ألنواع  ــوب واألدق علميًا، ألّن الرأي اآلخ األص
قصصية عربية قدمية، اليفهم الفارق الواضح بني فنية تلک األنواع القدمية وتنوعها وبني 
ــه يتصّور أّن األنواع  ــوع أديب حمدد. هذا باإلضافة إيل أّن ــص الفنية للرواية کن اخلصائ
ــتقلة وتنقل من زمن إيل آخر حبرية مطلقة التقيدها  ــري سريتها احلياتية املس األدبية تس
ــر منتجي هذه األنواع األدبية أي أنّهم يعزلون هذه األنواع يف  حدود الزمن وتطور البش
ذاتها ويفصلونها عن تارخيها اليت هي املکون األصلي هلا. (البحراوي، ١٩٩٦م: ٣٧٠)                             
ــب القدمي إما يف األسلوب وإما  ففي أّول عهدنا بالرواية مل نتخّلص نهائيًا من رواس
ــر والغاية. (غنيمي هالل، التا: ١٦)  ــب، مع مزاوجتها بالتأثر الغريب يف التصوي يف القال
ويف املرحلة الثانية جاء تيار الوعي مبثابة ثورة عارمة علي الرواية التقليدية١ وختّلصت 
ــذت تتطّلع إيل آداب الغرب لتخلق أدبًا  ــب القدمي وأخ القصة يف بنائها الفين من رواس
ــة املختلفة دون أن تلتزم احلدود الصارمة  ــًا قصصيًا. وهنا تأّثرت باملذاهب األدبي عاملي
ــابق: ١٧) جتّلي تأثري الرومانتيکية يف الرواية العربية، ومتثلت  لواحد منها. (املصدر الس
ــاس املفرط بالذات، وطغيان العنصر العاطفي، واملغامرات، واالندفاع وراء  يف اإلحس
الصور الشاعرية، واإلغراق يف وصف الطبيعة، وتشخيص عناصرها، والنهايات احلزينة، 
ــب العزلة، واالبتعاد عن الناس، والثورة علي القيود  والثورة علي الظلم والظاملني، وح
ــدي، ١٤٠٣ق: ٧٤٣) وقد اّختذ  ــة، وامليل إيل التحرر، واالنطالق يف التعبري. (مح اللغوي
التأثري الغريب الرومانتيکي يف أدبنا الروائي طابعا آخر فريدا ازدوج فيه التأثري الغريب 
ــخصية «شهرزاد»  ــرقي معًا، وذلک يف املعاين اليت أضفاها الرومانتيکيون علي ش والش
ــد ذلک ظهر تأثري  ــة. (غنيمي هالل، التا: ٢٤) وبع ــف ليلة وليلة العربي ــا ورد يف أل کم
ــادر. و«من ميزات هذه الروايات أنّها تکون  ــة األوروبية متعدد النواحي واملص الواقعي
خليطًا من التشاؤم والتفاؤل تبعًا للموضوع وظروف الواقع الذي تعکسه رؤية الکاتب 
ــخصيات کما متّثلت غلبة الرؤية السياسية علي  ــديد داخل الش جتتنب من الرتکيز الش

1. HYPERLINK” http://etudiantdz/vb/t33304.htm/.
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ــات.» (صليبا، ١٩٨٥م: ١٨٠) وأهّم املوضوعات اليت تتحّدث عنها الروايات  املوضوع
الواقعية هي األحداث السياسية الکربي وانعکاسها. وتؤّکد الواقعية علي االنطالق من 
ــک جيعل رؤية الفنان أکثر عمقًا  ــان ومفهوم للفن وذل إيديولوجية حمّددة للحياة واإلنس
ــکًا، إّن مثل هذه اإليديولوجية ميکن أن تکون سالحًا بيده يساعده علي  ومشولية ومتاس
ــريح الظاهرة اليت يعاجلها، فيظّل مبنأي عن ختبطات احلدس والتخمينات اليت ميکن  تش
ــإّن الفنان الثوري  ــطحية واحملدودية وعلي أية حال ف ــع أدبه وفنه يف وهاد الس أن توق
ــي بالفن علي مذبح األفکار. فالتناغم والتآلف بني اإليديولوجية والفن  ينبغي أال يضح
هو أمر يرتقي بالفکرة ويسمو بالفن يف الوقت نفسه. (إمساعيل، ١٩٧٤م: ١٨) ّمث دخلت 
ــأتها يف عامل الشعر واختذت الروايات الرمزية أحيانًا  الرمزية يف رحاب الرواية بعد نش
شکلًا صوفيًا واتبعت الغريب واخلارق يف تطّور أحداثها لتفّسر لنا حياة اإلنسان تفسريًا 
ــذه الروايات أنّها التعّرب عن طموحات املجتمع بل حتاکي  ــًا. و«مما يالحظ علي ه عقلي
الروايات الغربية وتنعکس ميزاتها حبيث توغل بعضها يف الرمز وتصري أشّد غموضًا يف 
الفکرة وقّلما جند رواية تعاجل واقع احلياة وتلّقي الضوء علي خبايا املجتمع.» ( مندور، 

١٩٥٧م: ١٢٧)

نبذة عن حنا مينة
ــل الذين احرتفوا الفن الروائي فکانت الرواية أداته  إّنه واحد من الروائيني القالئ
ــية وّمهه األخرية : «إّما أن أکون روائيًا أو ال أکون.» (مينة، ١٩٧٤م: ١٨٨) حنا  الرئيس
يقول متحّدثًا عن جتربته: «لقد بدأت حيايت األدبية بکتابة القصة القصرية عام ١٩٤٥م، 
ــورية ولبنان ولکنّين مل أمجعها وبعضها ضاع.»  ــرت أقاصيص يف صحف وجمالت س ونش
ــط  ــريته اخلاصة معروفة متامًا، فهو ينتمي إيل وس ــة) و«إّن مس ــة، ١٩٧٦م: املقدم (مين
ــن خمتلفة قبل أن يتّم  ــة احللقة االبتدائية والتحق مبه ــة يف نهاي فقري، توّقف عن الدراس
ــايف. ويف احلوارت العديدة اليت  ــه األدبية ويبدأ العمل يف املجال الثق ــرتاف مبوهبت االع
ــة تلمذة علي کّتاب عرب  ــه هاو للکتابة وعصامي واليعرتف بأي ــت معه أعلن أّن أجري
ــه يؤکد أن تعليمه األديب ّمت يف املنزل عن  ــديدة التميز ألّن أو أجانب. وجتربته األدبية ش
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طريق اإلصغاء للقصص اليت کان األهل يقّصونها أمامه. واليعرتف بأي مصدر لَوحيه ما 
ــخصية املّتسمة بالصراعات الوطنية والسياسية ويعلن أن کتابته تأّثرت  عدا جتربته الش
باألفکار املارکسية املتمّثلة يف النضال لتحسني أحوال الشعوب.» (فوتيية، ٢٠٠٧م: ٥٢)

ــرتاکية  ــل احللقات، کما أّن الرؤية االش ــارًا متکام ــّکل مس إّن جتربته الروائية تش
ــني اآلخرين يف أّنه  ــؤرة رواياته. ورمبا متيز عن الروائي ــد يف ب ــراع الطبقي تتجّس والص
ــرتاکية من املعاناة الفعلية علي أرض الواقع ورّمبا وجدنا سببًا آخر  ــتمّد رؤيته االش اس
ــوريني يتمّثل يف أّنه أغرزهم إنتاجًا إذ صدر له حيت  ــائر الروائيني الس مييز کاتبنا عن س
ــرة رواية. (املاضي، ١٩٨٩م: ١٤٣) فاألدب بالنسبة إليه ليس شکلًا وال  اآلن اثنتا عش
ــا مينة يفيض علينا بصور الواقع  ــًا بل إّنه تعبري عن جتربة ومعاناة. املهم أّن حن مضمون
ــانية املختلفة عامًا بعد عام، منذ "املصابيح  ــخصيات اإلنس والصراع االجتماعي والش
ــرية وذاکرته قوية مل تنته موضوعاته  ــتنقع" ألّن ذخريته کب الزرق" حيت "الياطر" و"املس
وتضعف حرارته. بل إّن ذکريات طفولته البعيدة ظّلت أکثر مثولًا وتأثريًا من موضوعات 
الشباب األقرب إيل حياتنا املعاصرة، وبعض رواياته أروع من اآلخر جدليًا، ينتقل هذا 
التفّوق إيل الشکل والشکل عند حنا هو أسلوبه. لقد ازداد لغته الشاعرية، البسيطة غين 
ــة وإحياء وملحمية، فأصبح مجاهلا وجتميلها قرينتني لصدق الواقع ونقاء الفکر: إّنه  وکثاف
ــاطة يقف يف قلب املسحوقني ويعّرب عن آالمهم وأحالم املثّقفني. (عصمت، ١٩٧٨م:  ببس
ــراع والعاصفة،  ــا مينة من خالل عناوين بعض رواياته (الش ــار أکرب حن ٢٢) وباختص
ــمس يف يوم غامن) يرسم صورة التحّدي اإلنساين الکبري  والثلج يأيت من النافذة، والش
يف وجه الظلم االجتماعي. إّنه أديب مل ينس أصله ومل يتنکر لطبقته بل ظّل ملتزمًا بهموم 

وآمال املسحوقني والشعراء والفّنانني يف کل أعماله.

الواقعية عند حنا مينة
ــيطر يف سنوات  ــورية أصبحت االجتاه املس ــام اخلطيب إّن الواقعية الس يقول حس
ــار األفکار  ــودي من جهة وانتش ــع تنامي التيار الوج ــورة متوازية م ــتينيات بص الس
ــية من جهة أخري وال سيما بعد احلرب العاملية الثانية. (اخلطيب،١٩٨١م: ٤٢)  املارکس
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ــري أّن الکلمات قادرة  ــع برباط مرجعي والکاتب الواقعي ي ــط بالواق إّن األدب مرتب
ــي التعبري عن الواقع املعاش للناس وأّن هناک تطابقًا بني الکلمات والواقع ولو أّن  عل
الرؤية الساذجة للعالقة بني الواقع والکتابة تغريت بعد احلرب العاملية الثانية. (فوتيية: 
ــات حنا مينة متّثل جتربة متکاملة يرصد بها جذور الواقع ويتتبع حرکة  ٥٢، ٥٣) ورواي
تطّوره ويرهص مبجتمع جديد يعيد لإلنسان إنسانيته اليت سلبها املجتمع الطبقي املتناحر 
ــتغالل اإلنسان وهو ينطلق يف رواياته من مفهوم لإلنسان يتمّثل يف کونه  القائم علي اس
ــة يف مقابلة له مع جملة النهج عام  ــًا طبقيًا. (املاضي، ١٩٨٩م: ١٤٣) ويلّح حنا مين کائن
ــاين العميق للعالقة اليت يقيمها األدب مع الواقع. يقول: «يف  ١٩٨٥م علي الطابع اإلنس
البدء علي أن أقول ما أعتقد وما أثبتته التجربة الروائية اليت عشتها. وهذا االعتقاد هو 
أّنه ال شيء يدخل الذات أو ينعکس فيها وخيرج منها بنفس الشکل الذي دخل. الذات 
ــي، ميزج العناصر الواردة إليه ويطّورها بطريقة أخري. وهلذا قلنا  معمل داخلي، کيمياي
ــا يتصّور املرء للوهلة األويل. وحيت  ــنظّل نقول إّن االنعکاس عملية معّقدة بأکثر مم وس
ــة االنطباعية مل ترّد األشياء اخلارجية بنفس الطريقة اليت التقتها عدسة العني ...  املدرس
ومن هنا تتشکل األشياء بعد انعکاسها يف الذات وتغدو أشياء أخري.» (مينة، ١٩٩٢م: 
ــية ولکنه يؤّکد أن هذا االنعکاس  ــا مينة يأخذ بنظرية االنعکاس املارکس ٣٠٢) إّن حن
مارٌّ علي غربال اإلحساس البشري (وينسي أن يضيف غربال الکلمات). وهو يقف يف 
املقابلة نفسها ضد املثاليني الذين يعتقدون أن الفکر يسبق الوجود وهکذا يلتحق مبفهوم 
الواقعية الکالسيکية املستوحاة يف سورية من ترمجة الکّتاب الفرنسيني الکبار يف القرن 

التاسع عشر واليت جري تکييفها مع متطلبات احلياة العربية. (فوتيية: ٥٣)
ــياء ميکن أن تتغري وأن الصراع جيب أن  ــا مينة مؤّلف متفائل قانع بأّن األش  إّن حن
يقود إيل تقدم التاريخ وهو يلتقي مع أهداف الواقعية االشرتاکية اليت يعّده النقاد رأس 
ــيما مع صدور "الثلج يأيت من النافذة". إّن تيار الواقعية االشرتاکية  القافلة فيها وال س
ــه يف االحتاد السوفييت منذ ١٩٣٢م يأخذ أبعادا واسعة يف العامل العريب يف  جري تأسيس
ــة أدبية حقيقية بقدر ما يثّبت أهداف أدب  ــّکل مدرس ــنوات األربعينيات. وهو اليش س
ــاس واألحداث يف تطّورها  ــق األمر هنا بإظهار الن ــرتاکية. ويتعّل امللتزم بطريق االش
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ــارة إيل الطريق  ــال إجيابيني مهّمتهم اإلش ــاظ وعي اجلماهري وخلق أبط ــوري إليق الث
ــکار ولکن غين جتربته  ــة إرادة تقليدهم. «إّن حنا مينة يتبين هذه األف ــح وتقوي الصحي
يأيت من أّنه يبيح لنفسه کل احلريات للتوصل إيل هذه األهداف وکل إجراء أديب مهما 
ــردي للرواية وخيدمه. يقول مينة عام  ــرعي يف رأيه حني يندرج يف املشروع الس کان ش
ــواء أکانت  ــة الواقعية ميکن أن تهضم جمموع التيارات املعروفة س ١٩٨٠م: إّن املدرس
رومانسية أم رمزية. (مينة: ١٥٦) وهذا املوقف يفّسر کيف أّنه يستخدم الرمز أو التقنيات 

عصرية يف رواية "الثلج يأيت من النافذة".

عرض الرواية
ــاب مناضل التجأ إيل خارج حدود  ــذه الرواية ترصد أحداث عامني من عمر ش ه
بلده ووحيس مطارديه أّين سار أو أقام أو عمل. وإّنه ألمر جديد وطيب أن تعاجل رواية 
ــوم لدي مناضل عصامي هو إيل ذلک مثّقف مرهف احلس وکاتب  ــة مثل هذه اهلم عربي

حيرب املقاالت والقصص والروايات الطويلة.
ــدام بعد أن أخذت  ــريًا علي األق ــورية اللبنانية س ــلل فياض من احلدود الس يتس
السلطات الرجعية احلاکمة يف سورية ذلک العهد تطارد التقدميني. لقد لوحق يف دمشق 
بوصفه کاتبًا يساريًا معارضًا فاضطّر إيل االنقطاع عن مدرسته – وهو املعّلم – متواريًا 
ــالد ومواصلة املعرکة من اخلارج،  ــن األنظار فرتة إيل أن نصحه رفاق له مغادرة الب ع

فالتجأ إيل لبنان ويف ظّنه أّنه متمتع فيها بقسط من احلرية.
ويف بريوت يقيم بني أفراد أسرة رفيقه اللبناين "خليل غزالة" فرتة، عالة عليهم وهم 
ــم "ميشيل" بيد أّنه ما يلبث حيت  ــغل بعدها عاملًا يف مطعم اجلبل متنکرًا باس فقراء. يش
ــاف  يرتک العمل عائدًا إيل بيت رفيق النضال خليل. ّمث يراد له حتت اخلوف من اکتش
مقره، أن ينتقل إيل بيت رفيق آخر ليس له به معرفة سابقة، هو "جوزيف بوعبدة". وهنا 
ينعم فياض مبستوي لني من املعيشة يهيئ له فرص املطالعة والکتابة. ولکن مضيفه خيسر 
يف يوم قريب عمله فريحل عنه يف صمت ليعثر علي عمل يف بناء يشيد متخفيًا حتت اسم 
ــليمان" سرعان ما يرتکه إيل "مصنع مسامري" صغري يف سفح جبل، يکون فيه العامل  "س
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ــلطات  ــًا علي مقربة منه. إّال أّنه يضطّر إيل الرحيل بعد أن ثبت له أن الس ــد مقيم الوحي
اليت تالحقه قد اهتدت إيل مقّره. ويعود إيل بيت جوزيف ... وهناک يوافيه أحد الرفاق 

ليصحبه إيل حيث ال نعلم. فإّنه جيب أن يغادر هذه املنطقة.
ــن التجائه إيل خارج  ــهر األويل م ــاز بالغ، ما وقع لفياض خالل األش ــک، بإجي ذل
احلدود. ولقد کانت فرتة من العمر غنية باحلوادث واألحداث اليت انسحبت حيت غّطت 
معظم صفحات الرواية، األقسام األربعة األويل منها. (مينة، ١٩٧٧م: حيت نهاية الصفحة 

(٣٤٥
ــاب يف  ــن الرواية فيحّدثنا عّما وقع ملناضلنا الش ــم اخلامس األخري م  وأما القس
ــاه االختياري. ونعرف أن فياض قد ألقي القبض  ــل أخري من حياته وهو يف منف مراح
ية. مث  ــرّ ــورات الس عليه بعد عام إضايف وهو يف قبو حيتوي علي مطبعة تقوم بطبع املنش
نعرف أّنه قد اطلق سراحه بعد أن أمضي يف السجن حنو أشهر سّتة، وبدا لنا أّنه قد أتيح 
له بعدئذ أن يتواري وأن يعمل أيضًا متنکرًا. حيت إذا اشتّدت عليه قبضة مطارديه. آثر 
ــتاء – إيل قرية نائية يف جبل لبنان. وهناک يتوّفر له جو هادئ  أن يلتجئ – والفصل ش
وإن کان کئيبًا فيفرغ من وضع قصته الطويلة. ّمث يقّرر بعد هذا االغرتاب الطويل العودة 
ــلل منه قبل عامني ... ويقبل  ــه. وجيتاز احلدود الفاصلة املوضع ذاته الذي تس إيل وطن
ــمًا: أبدًا لن أهرب بعد اآلن.  ــق هاتفًا وکأّنه يؤدي قس ــتقبل دمش تراب الوطن ... ويس

(املصدر نفسه: ٣٤٥ ،٣٧١)

السمات الواقعية للرواية
«إّن إقناع القارئ يشّکل أحد شروط الکتابة الواقعية، وعلي النص أن يتوصل إيل 
إقناعه بأن العاَمل الذي يقّدمه ميکن أن يکون له وجود يف الواقع، وأنه يتطابق مع الواقع 
املعاش. ويف سبيل هذا اهلدف علي الکاتب تربير العرض ألقصي درجة وجعل عناصر 

القصة يتضافر بعضها مع بعض.» (فوتيية، ٢٠٠٧م: ٥٧)
إن أشخاص رواية "الثلج يأيت من النافذة" هم مناذج بالتأکيد، ولکّنهم مميزون أيضًا 
بأفکارهم وأنشطتهم (دون اهتمام بصفاتهم اجلسدية). إن هلم ماضيًا وتارخيًا والينبثقون 
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ــردي.  من العدم ليختفوا من حيث أتوا حيت يتوقفون عن تأدية وظيفة يف الربنامج الس
ــخاص اآلخرين أو الراوي. کما أن  ــطة األش فمواقفهم وأفعاهلم وأفکارهم معلنة بواس
القارئ ميلک معلومات کثرية حيت فيما يتعلق بأشخاص يبدون ثانويني، إال أنّهم ميلکون 
احليوية. ومن النادر أال يبدي أحد األشخاص دليلًا علي مشاعر نبيلة أو اليثري تعاطف 
ــه: ٥٧) ولکّن  ــلبية يف حلظات أخري. (املصدر نفس ــارئ ولو جري تقدميه بطريقة س الق
ــاق کله کان من  ــل. وما يالحظ أن اإلخف ــخصيات توّزعت ما بني النجاح والفش الش
ــخصيات  ــبغ عليهم املؤّلف لبوس النضال يف حني أصابت الش نصيب أولئک الذين أس
ــاح. وآية ذلک أن من  ــاذجة والطيبة معًا حظًا أويف من النج ــري الالمنتمية والس األخ
ــق األمور علي الروائي أن يلبس شخصًا من شخوصه لبوسًا فکريًا ويعهد إليه بأداء  أش
ــًا ودراية بأصول الفن الروائي  ــامية، أن ذلک يتطلب من الکاتب وعي مواقف عالية س
ــخص الروائي جيعل  ــاة مجيعًا وإّن خطأ ما يف تکوين الش ــؤون احلي وخربة طافحة بش
ــام القارئ علي غري مقتضي العقل ومنطق  ــبحًا يروح ويغدو أم منه منوذجًا غري مقنع ش

األشياء. (السباعي، ١٩٧٠م: ٦٧)
إن احمليط الذي يتطّور فيه األفراد شديد االرتباط بتجربة من جتارب احلياة وهؤالء 
األشخاص ميکن متييزهم وتعريفهم بدرجة رئيسة من خالل أنشطة يومية: األکل، والفسحة 
ــارکة يف عرس، والعمل. (فوتيية: ٢٠٠٧ م: ٥٧)  ــائية، واحلديث مع معارف، واملش املس
ــاخ االجتماعي والروحي  ــات اليت تعين بطبائع أبطاهلا وباملن ــذه الرواية من الرواي وه
ــق والطامع واملخذول  ــذي ينتمون إليه، وإّن من أبطال روايتنا هذه: املناضل والعاش ال
ــباعي: ١٩٧٠ م: ٦٨) وهناک حکايات  ــوازي والرأمسايل والبغي العاهرة. (الس والربج
ــعور بألفة العامل الذي يعرضه  ثانوية ميکن أن تبدو اختيارية أو حيت إضافية تقّوي الش
ــبيل املثال لدي ذکر العرس  ــحة فنية للقصة. وهذا ما حيدث علي س النص بإعطاء مس
الذي تعزف فيه عائلة خليل لکسب بعض املال، (املصدر نفسه: ٢٧٠) أو حادث السري 
الذي جري بني سائق أبو روکوس وسائق آخر. (املصدر نفسه: ٢٧٨) وهذه املقاطع تفيد 

يف ربط العامل الذي يعرضه النص املتخيل بواقع يعيشه القارئ يوميًا.
ــي يف "حميط" خارج القصة  إّن البنية العامة للقصة تؤّدي أيضًا هذا الدور، فهي ُترس
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ــخاص والقارئ. صحيح أّن اإلحاالت التارخيية قليلة، ويستنتج من  ــرتک بني األش مش
ــينيات يف فرتة "حلف  ــنوات اخلمس ــارات أن األحداث املروية تقع يف س ــض اإلش بع
ــرتک" علي أن النقاط املتعّلقة باألماکن اللبنانية احلقيقية هي علي العکس  الدفاع املش
ــدأ الرواية مبدخل حواري، يعطي  ــرر وُمتوضع النص يف واقع معروف. تب ــن ذلک تتک م
ــهد يتعّلق بفضاء  ــوذ من جمري احلياة ويوّلد االنطباع بأن املش ــکل مقطع مأخ النص ش
خارج النص ينتمي إيل الواقع يف حرکة مستمرة للزمن الذي ميضي ويرغم الراوي علي 

أن يلتقطه يف طريقه. (فوتيية: ٢٠٠٧ م: ٥٨، ٥٧)
حني رأته مقبلًا صاحت: أمل يوقفوک بعد؟ فقال يف نفسه : «يا لک من محقاء» واکتفي 
ــيحًا عنها بوجهه متجاهلًا سؤاهلا األهوج. ّمث دلف إيل البيت حيث  بتحيتها من بعيد مش
ــدًا الراحة والدفء. وحلقت به وطفلها علي  تهاوي علي مقعد قدمي وأغمض عينيه ناش
ذراعها تارکة جاراتها علي مدخل احلديقة الصغرية وقالت مرحبة: أهلًا وسهلًا.. أهلًا.. 
أمس کّنا يف سريتک بل حنن منذ شهور يف سريتک...کنا نتساءل: هل أفلت فياض؟ ولو 
ــنح  ــتحيل، لو أفلت جلأ إلينا ويقول خليل: رمبا کان خمتبئًا حيت تس کان عمي يقول: مس

الفرصة... .» (السباعي: ١٩٧٠ م: ٧)
ــرتض أنهم معروفون (وال  ــخاصًا يف ــابق يبني لنا األماکن ويذکر أش إّن املقطع الس
سيما بفضل وجود أدوات التعريف واألمساء) وأوضاعًا يومية يعّرب عنها بعبارات بسيطة 
ــه کما ينفتح النص  ــدو مألوفًا ومتصلًا مبا قبل ــک يوضع القارئ يف جو يب ــة وبذل دارج
ــارک فيها املؤلف  علي ما هو خارجه. «إّن النص حييل علي مراجع ثقافية جيب أن يش
والقارئ لتأکيد أثر الواقع وهذه املراجع ميکن أن تکون ممارسات: احلديث مع اجلارات 
وعبارات االستقبال. وهي ترتک جمالًا هامًا ملا بني النصوص أي حلضور نصوص أخري 
ــعيب فهو يتناول جمالًا  ــردية.» (جنيت، ١٩٨٧م: ٨) وللنص لون ش ــرية الس داخل املس
ــواء أکانوا مثقفني أم ال. ويستند يف األساس إيل تراث  ــرتکًا بني الناس، س مجاعيًا مش
ــيحي. ولکّنه يذکر أيضًا أمثالًا أو أساطري. ويف الوقت نفسه يروي النص جتربة  ثقايف مس
مغلقة حمدودة زمنيًا (سنتان) ومکانيًا (لبنان)، تتوازن حول ُبين ثابتة وتستند إيل تکرار 

والتوازي.
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مسّو البطل إيل مرحلة املناضل الثوري
ــرتاکية تنطلق من إيديولوجية حتّدد مفهومًا معينًا  إّن الروايات امللتزمة بالرؤية االش
ــان وتصّورًا خاصًا للعالقات الداخلية واخلارجية اليت يتفاعل معها عرب صراعه  لإلنس
ــاول أن تقيد تطوره وتقدمه. إّن رواية "الثلج يأيت من النافذة" عبارة  ــع القوي اليت حت م
ــمو البطل من  ــني املناضل ونضاله فهي بعبارة أخري تصف کيف يس ــن مهزة وصل ب ع
مرتبة اإلنسان العادي إيل مرتبة املناضل الثوري عن طريق التجربة الشخصية والصراع 

مع النفس واخلارج. ونستطيع إذ ذاک أن منيز عّدة مراحل يف درب فياض الثوري:
ــموس: هنا حيث ال نوافذ وال أبواب تعّلم  أ. مرحلة الّتعّلم يف املغارة علي ضوء الّش
ــوي أن يتلّقن  ــتطع يف هذه املرحلة س ــل النضال. أما فياض فإّنه کان يافعًا ومل يس خلي
ــجن يف الوطن ّمث  املبادئ الّثورية األويل. وهذه املرحلة إضافة إيل العمل النضايل والس

قرار اهلرب إيل لبنان، تقع علي خّط الزمن قبل بدء الرواية.
ب. مرحلة الّرتّدد والّتخفي يف بيت أيب خليل: يبدو البطل يف البدء رافضًا، (املاضي: 
ــان يعنيان أن روَح الّنضال مل  ــرب فياض من بلده وجلوءه إيل لبن ١٩٨٩م: ١٤٢) إّن ه
ــک أن تصمد أکثر.» يقول له أبو  ــده بعد: «کان عليک أّال تفعل هذا کان علي ــج عن تنض
ــراء والّدعة. (برکة، ٢٠٠٢م:  ــجن والغربة، مرارة اإلغ خليل. ويذوق فياض مرارة الس
ــي يف هذه املرحلة، فهي تکاد ُتنسي  ــنري – الدور األساس ٦٧) تلعب النافذة – کما س
البطل سجنه وغربته وُتغريه بالعودة إيل حياة ما قبل التجربة، حياة املثّقف البورجوازي 
ــّر عندئذ أن يقارن بني خليل  ــيطة، مغامرات...). ويضط (زواج، أوالد، مهوم عائلية بس
وجوزيف فيختار أن يعيش کخليل، مناضلًا ثوريًا يکدح ويعمل. ُتعدُّ هذه املرحلة حلقة 
ــن هارب مرتّدد إيل عامل  ــري البطل إنّها مرحلة حتّوِل فياض م ــًة يتقّرر فيها مص رئيس

مناضل.
ج. مرحلة العمل اليدوي الّشاق: إّن العمل قيمة إنسانية وجتربة ضرورية لالندماج يف 
ــانيته  الواقع، (املاضي: ١٩٨٩م: ١٥٤)، لذلک يصّمم فياض علي العمل بيديه ليثبت إنس
ــة انتمائه کمثّقف  ــت خليل تعبريًا عن أزم ــاد وإذا کان هربه إيل بي ــع عنها الفس ويدف
ــورة، فإّن تصميمه علي العمل يعد مبثابة انتصار علي ما تبقي  ــوازي صغري إيل الّث بورج
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ــه من آثار الطبقة اإلجتماعية اليت ينتمي إليها.» (برکة: ٢٠٠٢م: ٦٧) وينخرط  يف نفس
يف عداد العمال البائسني الذين متصُّ البورجوازية دماءهم. يرکزحنا مينة علي الصراع 
ــانية هي الفصيل يف حتقيق  ــي والبحث عن عامل جديد فإّنه يري أن اإلرادة اإلنس الطبق

اآلمال وحل الکثري من املشاکل. (املاضي: ١٩٨٩م: ١٤٣)
ــة ذروة جتربة الّنضال. فياض يعمل يف  ــة الّنضال الفعلي: وتعّد هذه املرحل د. مرحل
کتابة منشورات ثورية وطبعها، فهو قد تعّدي مرحلة العمل الفردي (املعاناة الشخصية) 
ــّري والعمل القيادي). فالعمل إيل جانب الثقافة  ــر املبادئ الثورية (الکفاح الس إيل نش
ــا طريق صنع املناضلني الثوريني ومها  ــاض) والثقافة إيل جانب العمل (خليل)، مه (في
ــالص من احلرية والرتدد، بل اخلالص من الغربة. (املاضي: ١٩٨٩ م: ١٥٤)  طريق اخل
لذلک يشعر فياض اآلن بأن الربد ليس من الثلج وإّمنا «الربد کان من الغربة والتجربة 

ّمتت يف الغربة واآلن وداعًا للغربة.» (مينة، ١٩٦٩م: ٣٧٢)

الوظيفة الّرمزية لألشياء 
ــياء وتوظيفها يف رواياتهم، ويعترب  إّن حنا مينة من الذين اعتمدوا إيل وصف األش
جمّددا يف هذا املضمار ورائدًا. إّن کل شيء يف روايات هؤالء الروائيني له معنی ومغزي 
حيت اجلمادات واألشياء املادية التافهة أو ثياب األبطال أو حيت ثنية بنطاهلم تدّل علي 
ــياتهم، کما أّن األوساخ علي احلائط أو الّظلمة يف األزّقة تدّل علي طبقة معينة من  نفس

املجتمع.

أ. النافذة
ــة إقامته يف لبنان أي فعليا من بداية الرواية  ــذة تواکب البطل الفياض طيل إّن الناف
ــية اليت تکّون التجربة الّنضالية اليت عاشها، فهي  إيل آخرها. وهي من العناصر األساس
ــًا يف معاناته الشخصية.  ــية وتلعب دورًا رئيس ــغل حيزا ال بأس به من حياته الّنفس تش
ــة  ــادئ األمر کوٌة يف جدار تطلُّ علي اخلارج عندما کان فياض يقع فريس ــذة ب «فالناف
صراعه الداخلي وعندما کانت تستغرقه أفکاره کان ينظر من النافذة دون اکرتاث حيت 
ــياء دون أن متيزها. ومل يکن يري من خالهلا سوي  باتت نظراته تنزلق علي صحفة األش
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ــتوقفه منها وجه بعينه وليس للنافذة يف هذا املعين أية وظيفة روائية.»  وجوه باهتة اليس
ــماح للبطل بإطالة ال مبالية  (برکة: ٢٠٠٢م: ٦٤، ٦٣) فوظيفتها هنا عملية التتعّدي الّس
ــماح للمارة أو اجلريان بنظرة عابرة أو فضولية حنو الداخل وللبطل  حنو اخلارج أو الس
ــتائر اليت جتعل من النافذة  ــتعمال الّس ــاء. وذلک باس حّق إلغاء هذه الوظيفة وقتما يش

جدارا کباقي اجلدران حيجب داخل الغرفة عن خارجها.
١. ختّلي عن الصراع الداخلي: إّن النافذة ما تلبث تستقطب انتباه الّسجني وتستويل 
ــر. وذلک بأن تعّلل أحالمه  ــية فتقّدم له فرصة اهلرب من واقعه املري ــي حياته النفس عل
ــل النافذة هذا بوجود نافذة أخري مقابلة  ــي املؤمل. ويتّم عم وتصّرفه عن صراعه الّنفس
ــني، عندئذ ترتعش أوصاله  ــل يرنو إليه بعينني بّراق ــه يطّل منها رأس صغري مجي لنافذت
ــبب هذا االنقالب  ــرة األويل. ويعود س ــکن الغرفة للم ــح غرائزه وحيسٌّ أّنه يس وتصي
ــبة إليه هي املنفذ الوحيد للخروج  املفاجئ يف حياته إيل أمرين أوهلما أن النافذة بالنس
من سجنه فهو اليستطيع مغادرة غرفته نهارًا حيت لو کان ذلک للّذهاب إيل املرحاض. 
ــف  ــامة ودعوة إيل احلب «وهذا يکش وثانيهما أّنه يوجد يف النافذة املقابلة وجة وابتس
ــباعي: ١٩٧٠م:  ــاة النافذة املقابلة وهي دينيز.» (الس ــن حب فياض األفالطوين لفت ع
ــبل فوق عنق أبيض  ــعر مس ٦٨) نافذتان متقابلتان يف األويل الوجه املضيء املؤطر بش
ــتيقظ احلّب  ويف الثانية الوجه املعّذب باالنتظار ذو العينني الناريتني وراء النافذتني يس
ــن النافذة إيل أن  ــم م ــيس والغرائز. تؤّدي إطاللة هذا الوجه الباس وتضطرم األحاس
ــؤمل اليت التنفّک تطارد فياضًا من داخله  ــي – ولو للحظة عابرة – صور املاضي امل ينف
ــم  وتعّذبه. (برکة: ٢٠٠٣م: ٦٥) کذلک يضطرم القلب وراء النافذة املقابلة لفياض، تبتس
ــز هلذا الغريب الذي أحّبته ملظهر الّتحدي البادي يف وقفته. وحتلم بدورها بالوصال  ديني
وتستثار غرائزها: «تأّوهت وعضت طرف اللحاف بأسنان مهرة تعّض الشکيمة.» (مينة، 

١٩٧٧م: ٢٩٧، ٣٠١)
ــة جتمع بني النقيضني: البعد والقرب،  ــع بني النقيضني: النافذة يف هذه الرواي ٢. اجلم
ــغفا بذي الوجه املعذب وتأمل  الوصال واالفرتاق. دينيز تتعّذب يف حجرتها وحترتق ش
عبثا أن يدهم غرفتها ويطفئ نارها. وفياض بعد أن ذاق اللذع اجلنسي البحت، ينسحب 

www.SID.ir

www.SID.ir


Arc
hive

 of
 S

ID

١٢٨ / فصلية إضاءات نقدية، السنة ٢، العدد ٨، شتاء ١٣٩١ش

ــة: ٢٠٠٣ م: ٦٥)، «عليک فياض أن  ــري يف طريق النضال، (برک ــّرًا ويواصل الس مضط
ــة غرائزک ّمث تغفو  ــي الطيوف وأن ُتصغي إيل العواء يف غاب ــش علي اخلياالت عل تعي
وأنت تقابل ذئابًا انطح السرير برأسک. اضرب الطاولة بقبضتک در يف مکانک لتنفس 
ــکري غايل عن مرحلة العذاب اليت عاشها فياض وراء نافذته:  عن صدرک.» يقول ش
«مل تکن دينيز، فتاة النافذة املقابلة ملخبئه يف بيت خليل إّال حلمًا يکابد مشقة الّتحقيق، 
ــجن  ــافة اهلائلة بني اهلرب واملواجهة، إنّها الوجه اآلخر لعذاب الس ــم املس حلمًا جيس
ــة وتلعب دورها علي طول خط  ــا صورة تضاف إيل صور احلرمان املتالحق هناک إنّه
ــة العذاب اليت ميّر بها  ــکري، ١٩٧١م: ٧٣) إّن جترب ــة بني فياض وخليل.» (ش املواجه
فياض من وراء نافذته ختتلف إذا عن جتربة دينيز، فإذا کان عذاب هذه الفتاة اليتعّدي 
املستوي العاطفي واجلنسي، فإّن عذاب العاطفة والغرائز عند فياض عنصر من عناصر 
ــيوف اليت البّد له من أن يذوق مرارة حّدها  ــال والبحث عن الذات، إّنه أحد الّس الّنض
ــروج إيل العامل أو  ــت للخ ــه. فالّنافذة ليس ــي طول درب الّنضال الذي اختاره لنفس عل
ــرور، بل هي إغراء من نوع جديد، إغراء  ــت مصدر بهجة دائمة وس لرؤية الناس، ليس
ــجنه واملناضل جتربته. فاملرأة اليت تطّل منها شجرة  ــجني س ــي الّس حيّرک الغرائز وينس
حمرمة عليه واإلنسان املناضل يطرد من جتربة الّنضال إذا هو التفت إيل صراخ غرائزه. 
(برکة: ٢٠٠٣ م: ٦٦) هنا مما يستشکل علي الکاتب هو أّنه يشاء أن جيعل الفتاة تنتمي 
ــف تتالقي الطبقتان  ــم يف بيت غزالة املقابل الوضيع، کي ــرة وفياض مقي إيل طبقة موس

املتعاديتان يف بنايتني متقابلتني؟ (السباعي: ١٩٧٠ م: ٦٨)
ــني مما تقّدم أن النافذة عنصر من عناصر املجابهة بني املناضل والعامل اخلارجي،  يتب
ــال فهي إذن مرحلة من  ــبيل النض ــث توجد النافذة يوجد اإلغراء بالّتخّلي عن س فحي

مراحل تکوين الذات والوسيلة اليت حيّدد البطُل بواسطتها شخصيته النضالية.
ــد أن ينتصر فياض علي  ــة الّظلم: يف نهاية الرواية وبع ــرف هّم البطل ملجابه ٣. ص
ــوي الّرتّدد واخلوف تظهر من جديد فتاة أخري مقابل نافذة حجرته يف اجلبل وبذلک  ق
ــون من خالل نافذتني،  ــوار أخري تتخاطب فيه القلوب والعي ــي إقامته يف لبنان حب تنته
ــذة يف هذه املرحلة النهائية علي  ــؤال الذي يتبادر إيل الذهن هو هل حتافظ الناف والس
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ــا، يف احلقيقة اليتغري عمُل النافذة املعاين املکافح الذي يعيش جتربة  وظائفها اليت رأين
ــورة املعذبة وها هو اآلن کما يقول خليل قد اجتاز التجربة وقد ختّلص من املجابهة  الث
ــه وصرف مهَّه ملجابهة قوي الّظلم واالستبداد. والّتغري األساسي والوحيد الذي  مع نفس
ــرأ علي وظيفة النافذة هنا هو أنّها مل تعد إغراًء بالّتخّلي عن طريق الکفاح والّنضال  يط
علي العکس من ذلک إنّها تصرف فياضًا عن اجرتار ذکريات املاضي امللعونة وتدفعه 
ــذا الّتغيري کما  ــؤه دفء احلياة ونار احملبة ويعکس ه ــتقبل أفضل ميل ــل يف مس إيل األم
ــية فياض الذي مل يعد مرتّددًا. يقول بوعلي ياسني ونبيل سليمان: «إّن جذور  رأينا نفس
ــدم زواج املناضل أو عدم حّبه.»  ــرة الدينية الّرجعية للجنس واملرأة تقف وراء ع الّنظ
(برکة: ٢٠٠٣م: ٦٨)، ولکن أبطال حنا مينة التقلقهم القضايا امليتافيزيقية کالدين واهللا. 
ــي کان ضروريًا بالنسبة لشخص مثل  (املاضي: ١٩٨٩م: ١٤٣) ونري أن الکبت اجلنس
فياض، ال ألّن املرأة أّمارة بالسوء وال ألّن اجلنس خطيئة بالنسبة للکاتب بل ألّن فياض 
نفسه مل يکن مهيئًا لتقّبل اإلثنني معًا: املرأة والّنضال. وأضف إيل ذلک أّنه ليس مناضلًا 
ــاز التجربة وتعّلم الصمود ينظر فياض  ــًا فهو يف مرتبة القيادة واآلن وبعد أن اجت عادي
إيل عالقة املرأة بالّرجل ال کعالقة جنسية حبتة بل کحّب ينطلق منه االّحتاد الکامل بني 

کائنني بشريني. (برکة: ٢٠٠٣م: ٦٩)

النتيجة
وصلنا ّمما سبق إيل أّن حنا مينة روائي واقعي تصّور املجتمع جبوانبه املتعّددة وبذلک 
ــذة" من الروايات ذات  ــة. إّن رواية "الثلج يأيت من الناف ــّدم إلينا احلقيقة مبوضوعي تق
ــة الوحيدة وهذا يتيح للکاتب أن يتعّمق فيغوص حيت أغواره البعيدة  الشخصية الرئيس
ــمات  ــاعر واألطوار والتناقضات مجيعًا. تتمّتع الرواية بالس ــف لنا املش ومن هنا يکش
ــم وأعماهلم وإّن هلم ماضيًا وتارخيًا  ــخصيات متميزة بأفکاره الواقعية حيث کانت الش
ــة من خالل أنشطة يومية؛ واألمکنة اليت يستخدم حنا مينة  وميکن تعريفهم بدرجة رئيس
شديد االرتباط بتجربة من جتارب احلياة وأيضًا احلوار يف الرواية يشري إيل أّن املشهد 
ــّد الرواية أمهية  ــي إيل الواقع. وإيل جانب ذلک تؤک ــق بفضاء خارج النص ينتم يتعّل
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ــخصيته خالل  املوقف الذي يّتخذ البطل، واالنتماء احلزيب والروابط التنظيمية وتطّور ش
الرواية وارتقائه إيل مرحلة النضال. ومن جهة أخري جنح حنا مينة يف کيفية استقطاب 
ــا ليجعل منها مرايا متعّددة األلوان واألوجه وختدم يف  مجيع أحداث روايته وموضوعه
ــتطيع أن  ــکلًا. يري حنا مينة أّن الواقعية تس ــي وتغنيه معين وش النهاية احملور األساس
ــل الرمزية، ويعترب جمددًا يف هذا املضمار ورائدًا وخاصة  تتضّمن املدارس األخری مث
ــذة حتمل يف طياتها رمزًا قويًا يف  ــق برواية "الثلج يأيت من النافذة". إّن الناف ــا يتعّل فيم
ــية أو علي صعيد الفرتة الزمنية. فالنافذة عنصر  هذه الرواية؛ إن علي صعيد القوة النفس
ــطتها  ــيلة حيّدد البطُل بواس من عناصر املجابهة بني املناضل والعامل اخلارجي وهي وس

شخصيته الّنضالية.
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