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رواية السرية الذاتية
منوذجا
ً  والقطاف) حلنّا مينة، واملستنقع،ثالثية (بقااي صور
Mohamad Alahmad
مل ّخص
 يوقع، وال سيما مصطلحي الرواية والسرية الذاتية،مثة تداخل بني مصطلح رواية السرية الذاتية وبني غريه من املصطلحات األدبية القريبة منه
 ومثة جهود نقدية.الدارسني يف كثري من األحيان يف اخللط بينها؛ بسبب عدم وجود حدود واضحة تتيح هلم التمييز بني هذه األجناس األدبية
. وجتنب الدارسني الوقوع يف اخللط،تفرق بني هذه األجناس األدبية
ّ متعددة حاولت وضع أسس وقواعد
 وال سيما مرحلة،عمال أدبيًّا ق ّدم فيه الكاتب جتربته الواقعية يف احلياة
 اليت تُع ّد ا،) والقطاف، واملستنقع،وثالثية الروائي حنا مينة (بقااي صور
 وخخرون يقولون إهنا رواية، وبعضهم يقول أبهنا سرية ااتية، ما تزال مثار اختالف بني الن ّقاد يف جتنيسها؛ فبعضهم يقول أبهنا رواية،طفولته
.سرية ااتية
. والعناوين، والسارد، البناء: وهي، ويتوقّف عند أهم السمات الشكلية اليت تساعد الدارس يف جتنيسها،يعرف هذا البحث القارئ هبذه الثالثية
ّ
، فيحلّلها. ودوافع الكتابة، والشخصي والعام، الواقع واخليال: وهي،ويتوقف كذلك عند أهم السمات املضمونية اليت تساعد يف جتنسيها أيضا
. السرية الذاتية ورواية السرية الذاتية والرواية: هي،ويقارهنا بسمات ثالثة أجناس أدبية
. السرية الذاتية، القطاف، املستنقع، بقااي صور، حنّا مينة:كلمات مفتاحية

HANNÊ MÎNE’NİN ÜÇ ESERİ (BAKÂYÂ SUVAR, EL-MUSTENKA‘ VE ELKİTÂF) ÖRNEĞİNDE OTOBİYOGRAFİK ROMAN
Öz
Araştırmacılar, genellikle “otobiyografik roman” terimi ile ona yakın terimlerden
özellikle “roman” ve “otobiyografi” terimlerini birbirine karıştırmaktadırlar. Çünkü bu
terimler arasında ayırım yapmak için net bir sınır yoktur. Bu terimleri ayıran net bir
sınırın olmaması karıştırılmasına imkân vermektedir. Ancak, araştırmacı bu tür hatalara
düşmekten alıkoyacak, farklılıkları ve temel kuralları ortaya koymaya çalışan eleştiri
çalışmaları vardır.
Hannê Mîne’nin gerçek yaşam deneyimini, özellikle de çocukluk yıllarını anlattığı üçlü
roman dizisi (Bakâyê Suvar, El-Mustenka’ ve El-Kıtâf), türlerinin belirlenmesi
bakımından tartışmalara sebep olmuştur. Bir kısım araştırmacılar, bu eserlerin üçünün
de “roman” olduğunu belirtirken bir kısmı da eserlerin üçüne ya “otobiyografi” ya da
“otobiyografik roman” demişlerdir.
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Bu çalışma okuyucuya konu edilen üç eserle ilgili başlıca şekil özelliklerinden olan
“başlıkları”, “anlatıcıları” ve “yapıları” hakkında bilgi vermektedir. Ayrıca eserlerin en
önemli içerik özelliklerinden olan “gerçek-hayal” ve “kişisellik-genellik” ilişkisi ile
“yazılış sebepleri”nden bahsetmektedir. Bununla birlikte edebi türlerden olan roman,
otobiyografi, otobiyografik roman türlerinin birbiriyle kıyaslamasını ve ayırt etmesini
sağlamaktadır.
Anahtar Kelimeler: Hannê Mîne, Bakaya Suvar, El-Mustenka’, El-Kıtaf,
Otobiyografik
THE BIOGRAPHICAL NOVEL: HANNA MINA'S TRIOLOGY OF (REMAINS
OF PICTURES, THE SWAMP, THE HARVESTING) AS AN EXAMPLE
Abstract
There is an overlap between the term novelistic autobiography and other literary terms
close to it, especially the terms of the novel and autobiography, which often causes
researchers to confuse between it. because there are no clear boundaries to distinguish
between these literary genres. And there is several monetary efforts have tried to lay the
foundations and rules that differentiate these literary races and to avoid the confusion of
scholars.
Hanna Mina's trilogy of (Remains of Pictures, The Swamp, The Harvesting), which is a
literary work in which the writer presented his real-life experience, especially his
childhood, is still a difference of critics in the naturalization; Some said it was a novel,
some said it was a biography, while others said it was a biographical novel.
This research introduces Mina's trilogy to the reader, and depends on the most important
formal features that help the student in naturalization, namely: structure, narrator, titles
and also depends on the most important physical features that help to naturalize also:
reality and fantasy, the individual and the public, motivations of writing. The research
analyses and compares the features of Mina's trilogy with those of three different
genres: biography, the biographical novel, and the novel.
Keywords: Hanna Mina, Remains of Pictures, The Swamp, The Harvesting,
Autobiography
مقدمة
وتكون مبجملها عائلة أجناسيّة واحدة يصعب التمييز الدقيق فيما بينها؛ بسبب زئبقية
ّ ،تتعالق رواية السرية الذاتية مع أشكال أدبية أخرى
. ويدفعهم إىل االختالف يف جتنيس بعضها، األمر الذي يوقع الن ّقاد يف االلتباس،كل منها
ّ  وعدم ضبط حدود،احلدود الفاصلة بني أشكاهلا
 كنجاح، واملستنقع) أحد األشكال األدبية اليت اختلف الن ّقاد يف جتنيسها؛ فمنهم من رخها رواية- والقطاف-وثالثية حنّا مينة (بقااي صور
 "تنفتح الرواية على مشهد: ومن دراستها قوهلا،)1(ورددت مصطلح "رواية" طيلة حتليلها هلا
ّ ،األول من هذه الثالثية
ّ العطّار اليت حلّلت اجلزء
)2(
." واألم تبكي وراءه، والطفل يرى إليه وهم خيرجون به من ّبوابة الدار ال يدري إىل أين،أب يُنقل على حممل
 "فقد كتب حنّا مينة سريته الذاتية يف: يقول،) ومن هؤالء دمحم الباردي يف كتابه (عندما نتكلم على الذات،ومن النقاد من رخها سرية ااتية
ثالثة أجزاء هي بقااي صور واملستنقع والقطاف تتطابق مع ثالث مراحل من حياته هي مرحلة الطفولة األوىل ومرحلة الطفولة الثانية ومرحلة
)3(
."بداية الشباب
 وفق ما أفصحت عنه، "رواية السرية الذاتية: تقول، ومنهم ميىن الع يد يف دراستها املعنونة ابلسرية الذاتية الروائية،وخخرون رأوها رواية سرية ااتية
)4(
." هي مسعى إبداعي يضمر إحالل العامل الذايت مكانة أوىل،ثالثية حنا مينة الروائية
.28 -5 ،8002  بريوت، دار اآلداب، بقااي صور،) ينظر حنا مينة1(
.72 -74 ، بقااي صور،) مينة2(

.82 ،8005  دمشق، احتاد الكتاب العرب،) عندما نتكلم عن الذات (السرية الذاتية يف األدب العريب احلديث،) دمحم الباردي3(
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رواية السرية الذاتية ثالثية (بقااي صور ،واملستنقع ،والقطاف) حلنّا مينة منواجاا

تفرق بني مصطلح "السرية الذاتية الروائية" ومصطلح "رواية السرية الذاتية" يف دراستها للثالثية ،فأوردت يف العنوان
وننوه هنا إىل أ ّن الباحثة ال ّ
ّ
()5
األول ،وأوردت كال املصطلحني أثناء دراستها دون متييز بينهما.
املصطلح
ّ

هذا كلّه يُوقع القارئ يف حرية جتنيس هذه الثالثية ،ويدفعه للتساؤل :إىل أي جنس من األجناس السابقة تنتمي؟ ولإلجابة عن هذا السؤال ال
ب ّد من مقابلة السمات الفنية الشكلية واملضمونية يف هذه الثالثية مع خصائص الرواية من جهة ،وخصائص السرية الذاتية من جهة اثنية،
علمي مرض إزاء جتنيسها.
وخصائص رواية السرية الذاتية من جهة اثلثة؛ ملعرفة نقاط التقاطع بينها ،والوصول إىل حكم ّ
وقبل هذا اإلجراء ال ب ّد من تعريف موجز ابلثالثية.
 .1تعريف ابلثالثية
تتناول الثالثية قصة حياة طفل وحيد ألسرة سوريّة فقرية مؤلفة ابإلضافة إليه من أب وأم وثالث بنات ،وتغطي السنوات الست عشرة األوىل
املرة طيلة هذه السنوات من
من حياته يف فرتة ممتدة بني عامي 4287و ،4292وترتكز أحداثها حول حمورين أساسيني :حياة الطفل القاسية ّ
السائدة يف الساحل السوري الشمايل يف تلك الفرتة من انحية أخرى.
انحية ،وظروف أسرته القاهرة واألوضاع االجتماعيّة ّ
األول "بقااي صور" ( ) 4245مرحلة الطفولة األوىل من حياته بني ثالث إىل مثاين سنوات بني عامي ( )4284و(،)4298
يتضمن اجلزء ّ

وتدور أحداثه يف مدينة الالاقية ،وبلدة السويدية ،وقرية قره أغاج ،وقرية األكرب ،وكلها أماكن يف الشمال السوري خنذاك ،وفيها حيكي الطفل
قصة معاانهتم بسبب الفقر واملرض وعدم االستقرار يف مكان طلباا للرزق ،وبسبب أب فاقد ألهليّة قيادة أسرته ،وغري ُمكرتث حبياهتا .وميكن
تلخيص معاانة الطفل وأسرته بقوله" :كأمنا هذه األحداث القاسية قد حفرت بسكني الشقاء املتصل ألسرة يعصف هبا اإلعصار من كل
الدوامة الزوبعيّة ،كسفينة شراعية قُطعت مرساهتا ،وانكسرت دفتها ،فتخبطت يف املوج العاصف بغري قيادة ،أو بوجود
جانب ،وهي تدور يف ّ
س أنّه يتحمل مسؤوليتهما
قيادة مع رابن غري ّ
مؤهل ألن يكون رّاب اان ،أو أنه ال يبايل أن يكون ،ألنه ُحرم مزيّة التقدير والتدبري ،ومل ُحي ّ
()6
أساسا".
ا
أما على صعيد اجملتمع فالفقر واجلوع واملرض واحلرمان مسات ابرزة يف اجملتمع الريفي ،حيث عاشت األسرة ،انجتة عن استغالل طبقة اإلقطاع
للفالحني ،وهو ما دفع إىل صراع دموي بني الدرك والفالحني انتهى به هذا اجلزء من الثالثية ،وبرحيل األسرة من "قرية األكرب".
ويبدأ اجلزء الثاين "املستنقع" ( )4244بوصوهلم إىل ضواحي مدينة إسكندرونة ،ويتضمن مرحلة الطفولة الثانية إىل بداية الشباب ،ما بني
الثامنة واخلامسة عشرة من عمر الطفل حىت عام  ، 4292وفيه تستمر معاانة األسرة وشقاءها ،والشيء الوحيد املهم الذي حدث هو أن
الطفل تعلّم القراءة والكتابة يف املدرسة ،وحصل على الشهادة االبتدائية.
خيص األحداث املتصلة ابجملتمع وصف الطفل كيفية ممارسة الطقوس الدينية يف الكنيسة ،وحتدث عن احلركة العمالية هناك ،اليت بدأت
وفيما ّ
ببعض االجتماعات ،وتطورت ليخرج العمال يف مظاهرة طالبوا فيها أبخذ حقوقهم ،وتوزيع أمالك األغنياء على الفقراء ،وطرد االستعمار
الفرنسي يتق ّدمهم (فايز الشعلة) الذي كان له أثر كبري يف إيق اظ العمال وتثقيفهم وقيادهتم .وينتهي هذا اجلزء برحيل األسرة من "حي الصاز"
إىل مدينة الالاقية بعد أن أخذ األتراك لواء إسكندرونة.
ويبدأ اجلزء الثالث بوصول األسرة مدينة الالاقية يف صيف  ، 4292وتقيم يف مدينة الالاقية فرتة وجيزة ،مث تغادرها إىل إحدى قرى الالاقية
ايفعا يف السادسة عشرة ،وزادت جتاربه ومشاهداته من قدرته على التمييز ،قطاف
لتعمل يف قطاف الزيتون .وهناك يصف الطفل ،الذي أصبح ا
الزيتون يف القرية ،ومعاانة الفالحني يف قرى الالاقية ظلم رجال اإلقطاع والدرك ،ومتلملهم ض ّد مستغلّيهم وظامليهم .وبعد انتهاء موسم القطاف
يف تلك القرية قفلت األسرة عائدة إىل الالاقية على أمل أن يكتب هللا هلا رزقاا فيها ،لتنتهي الثالثية يف خريف عام .4292
علي أن أبقى يف هجرة موصولة؟ من الالاقية إىل
ّ
ويلخص الطفل معاانته مع أسرته بقوله يف اجلزء الثالث من الثالثية" :ملااا اي رب ،كتبت ّ
كالزوادة الفارغة ،يف عنقه،
السويدية ،ومنها إىل األكرب ،وقره أغاج ،وإسكندرونة ،ويف كل مدينة أو قرية ،نقضي سنوات ،مث حيملنا الوالدّ ،
()7
وميشي ،وعلى جوانب الطرق ،يف التيه الكبري ،تتشرد العائلة ،يضيع أفرادها".

( )4ميىن العيد" ،السرية الذاتية الروائية" ،جملة فصول ،جملد ،45عدد ،7ص.88 .
( )5ينظر العيد" ،السرية الذاتية الروائية" ،ص 44 .وبعدها.
( )6مينة ،بقااي صور ،ص.802 -804 .

( )7حنا مينة ،القطاف ،دار اآلداب ،بريوت  ،4222ص.40 -2 .
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 .2السمات الشكلية
 .1.2البناء يف الثالثية
ساردا روى أفعال الشخصيات وأقواهلا ،ووظّف التقنيات السردية من وصف وإخبار
اتكأ الكاتب على الشكل الروائي يف ثالثيته ،فاعتمد ا
كل هذا استخدمه
وحوار واستباق واسرتجاع وتلخيص ،وحذف ووقفة زمنية ومشهد ،وغريها يف بناء الشخصيات والزمان واملكان واألحداث .و ّ
مستفيدا من أساليب وأمناط متنوعة هتضمها الرواية من شعر وأمثال
كل اخليوط السردية إبحكام،
ا
الكاتب برباعة ّ
تنم عن قدرته يف إمساك ّ
وحكمة وأغان شعبية وغريها يف تصوير أفكار شخصياته وإحساساهتا بشكل صريح أو ضمين.
اترا يف
ولكن هل يعين اعتماد مينة الشكل الروائي أ ّن ثالثيته رواية؟ ابلطبع ال ،ا
فكثريا ما تتزّاي السرية الذاتية ابلشكل الروائي ،بل إنّه األكثر تو ا
()8
السرية ال ّذاتيّة،
الرواية ساب اقا يف ّ
كتابة السري الذاتية يف األدب العريب  ،وهو ما نبّه إليه جورج ماي بقوله" :ملّا كان نضج ّ
الزمن على نضج ّ
()9
الرواية".
السرديّة ّ
اليت سبق أن اعتمدت يف كتابة ّ
السرية ال ّذاتيّة قد أخذت عند نشأهتا الطّرائق ّ
فليس لنا أن نستغرب من أن تكون ّ
وهنا نرى أنّه من اجملدي االستعانة بتعريف حيىي إبراهيم عبد الدامي للفصل بني السرية الذاتية والرواية ،يقول" :والرتمجة الذاتية الفنية هي اليت
يصوغها صاحبها يف صورة مرتابطة ،على أساس من الوحدة واالتساق يف البناء والروح ويف أسلوب أديب قادر على أن ينقل إلينا حمتوى وافياا

كامال ،عن اترخيه الشخصي على حنو موجز ،حافل ابلتجارب واخلربات املنوعة اخلصبة ،وهذا األسلوب يقوم على مجال العرض ،وحسن
ا
التقسيم ،وعذوبة العبارة ،وحالوة النص األديب ،وبث احلياة واحلركة يف تصوير الوقائع والشخصيات ،وفيما يتمثله من حواره مستعيناا بعناصر
ضئيلة من اخليال لربط أجزاء عمله ،حىت تبدو ترمجته الذاتية يف صورة متماسكة حمكمة ،على أال يسرتسل مع التخيل والتصور حىت ال ينأى
()10
عن الرتمجة الذاتية ،خاصة إاا كان يكتب ترمجته يف قالب روائي".
وهذا يعين أ ّن مثّة فرق بني السرية الذاتية والرواية ،فاعتماد السرية الذاتية على الواقع بشكل رئيس ،واعتماد الرواية بشكل رئيس على اخليال هو
فرق بني هذين اجلنسني .ولكن هل هذا هو الفرق الوحيد بينمها؟ ملعرفة اجلواب نورد تعريف فيليب لوجون للسرية الذاتية ،يقول" :حكي
()11
استعادي نثري يقوم به شخص واقعي عن وجوده اخلاص ،والك عندما يرّكز على حياته الفردية وعلى اتريخ شخصيته ،بصفة خاصة".
أي أ ّن مثّة فرقاا خخر متتاز به السرية الذاتية ،هو إبرازها حلياة فرد بعينه ،بينما هذا الشرط ال ينبغي يف الرواية.
واآلن لنتساءل ما الذي مييّز السرية الذاتية عن رواية السرية الذاتية؟
يطلق فيليب لوجون مصطلح رواية السرية الذاتية على "النصوص التخييلية اليت ميكن أن تكون للقارئ فيها دوافع ليعتقد ،انطالقاا من
التشاهبات اليت يعتقد أنه اكتشفها ،أن هناك تطاب اقا بني املؤلف والشخصية ،يف حني أن املؤلف اختار أن ينكر هذا التطابق ،أو على األقل،
اختار أال يؤكده .وحسب هذا التحديد ،تشمل رواية السرية الذاتية رواايت شخصية (تطابق السارد والشخصية) مثلما تشمل رواايت ال
()12
شخصية (شخصيات مشار إليها بضمري الغائب)".
()13
فمصطلح رواية السرية الذاتية قريب جدًّا من مصطلح السرية الذاتية ،كما يقول لوجون نفسه  ،فهما يلتقيان برتكيزمها على شخص بعينه،
قص حلياة صاحبها ،يتذكرها ويكتبها ،أما الثانية
ويفرتقان ابعتماد السرية الذاتية على الواقع ،واعتماد رواية السرية الذاتية على اخليال؛ فاألوىل ّ
()14
فين متخيّل ينهض على أحداث ووقائع من حياة صاحبه".
فهي" عمل ّ
أي أ ّن عالقة هذه األجناس األدبية الثالثة ابلواقع واخليال ،وارتكاز بعضها على شخصيّة فرديّة ،ونقصد هنا السرية الذاتية ورواية السرية
الذاتية ،تش ّكل منطلقات يُبىن عليها يف رسم حدود بينها ،ولكنّها ال تكفي إلطالق حكم دقيق يف جتنيسها.

( )8ينظر الباردي ،عندما نتكلم عن الذات يف األدب العريب احلديث ،ص.422 .

( )9جورج ماي ،السرية الذاتيّة  ،دمحم القاضي وعبدهللا صولة (تر ،).املؤسسة الوطنية للرتمجة والتحقيق والدراسات /بيت احلكمة ،تونس  ،4228ص.429 .
( )10حيىي عبد الدامي ،الرتمجة الذاتية يف األدب العريب احلديث ،دار إحياء الرتاث العريب ،بريوت د.ت ،ص.40 .
( )11فيليب لوجون ،السرية الذاتية امليثاق والتاريخ األديب ،عمر حلي (تر ،).دار النهضة العربية ،بريوت  ،4227ص.88 .
( )12لوجون ،السرية الذاتية امليثاق والتاريخ األديب ،ص.94 .
( )13لوجون ،السرية الذاتية امليثاق والتاريخ األديب ،ص.58 .

( )14سامر موسى ،رواية السرية الذاتية يف أدب توفيق احلكيم ،جامعة النجاح الوطنية يف انبلس ،رسالة ماجستري ،انبلس  ،8040ص.80 .
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 .2.2العناوين ودالالهتا
يؤدي العنوان وظائف عديدة ،فهو يتنقل بني "وظيفة أتسيسيّة ،إىل إغرائيّة ،إىل انفعاليّة ،إىل اختزاليّة تكثيفيّة" .واملؤلف حني يضع عنو ااان
ومف ّكر فيه مع سبق اإلصرار
لكتابه فإنّه ال يضعه دون سبب؛ فال شيء "يضعه املؤلف اعتباطيّا خالص النيّة ،إمنا هو عمل غري بريءُ ،
()16
الرتصد؛ أل ّن الكاتب يف هناية املطاف ُمعبّأ أيديولوجيًّا ،وأفعاله ،وأقواله إغوائيّة".
و ّ
الدالئلي اخلاص ،والثاين :مستوى
وحتليل العنوان يقوم "على مستويني :األول مستوى يُنظر فيه إىل العنوان ابعتباره بنية مستقلة هلا اشتغاهلا
ّ
()17
اخلاصة هبا".
تتخطى فيه اإلنتاجيّة الدالليّة هلذه البنية حدودها متجهة إىل العمل ،ومشتبكة مع دالئليّته دافعة وحمّفزة إنتاجيّتها ّ
وحنن حني نرى عنواانت الثالثية تتبدى لنا الوظيفية اإلغرائية ،فنجد أنفسنا مندفعني بفضول للتعرف إىل مضامينها ،وهي عنواانت تكثيفية
اختزالية آبن ،حتمل دالالت مباشرة ،فما إن تقع عني القارئ على عنوان "بقااي صور" حىت يتبادر إىل اهنه بضعة صور عالقة بذاكرة املؤلف،
ويبقى السؤال :ما تلك الصور اليت يومئ إليها العنوانّ ،إهنا تشري إىل بقااي صور ما زالت عالقة يف ااكرة الكاتب ،فيبدو العنوان على عالقة ما
بواقع املؤلف ،يربط بشكل مباشر بني حياته الشخصيّة وبني مضمون روايته اليت ال ب ّد أن تنطوي صفحاهتا على كثري أو قليل من هذه احلياة
الشخصيّة.
()15

وعنوان "املستنقع" يوحي بدالالت متعددة ،فهو يوحي مبكان منخفض ،تنبت فيه النبااتت املستنقعية ،وتعيش فيه أنواع من الديدان واحلشرات
والضفادع واألفاعي ،وتنبعث منه روائح منتنة ،كما يوحي مبكان يعيش فيه أانس امتألت حياهتم ابلفقر واآلالم واملصائب واهلموم والراائل
فحي الصاز (املستنقع) الذي عاش مينة فيه "حوايل عشرة أعوام"( " )18فيه
وغريها .وقارئ هذا اجلزء جيد هذه اإلحياءات تنطبق على مضمونه؛ ّ
()19
أي أ ّن العنوان لصيق بواقع املؤلّف.
كل ما ّ
يدل عليه عنوانه ّ ،
و"القطاف" يشري بشكل مباشر إىل قطاف الفواكه واخلضروات واملواسم الزراعية ،وما جيري يف هذه العملية من جتمع للفالحني ،واشرتاكهم يف
أيضا ،فمعظم أحداث هذا اجلزء جتري يف إحدى قرى الالاقية يف موسم قطاف الزيتون.
العمل ،وهو ما ينطبق على مضمون هذا اجلزء ا
دعما النتماء هذه الثالثية إىل السرية الذاتية للمؤلف.
أي أن مثّة دالالت واقعية لعنواانت الثالثية ،ترتبط حبياة مينة ،مما يش ّكل ا

 .3.2السارد
األول" :كانوا خيرجون أبيب املريض على حممل وكانت ّأمي تبكي وراءه ، "..إىل
تربز (أان) السارد يف ثالثية مينة من مبتدئها يف جزئها ّ
وتتكشف للقارئ شيئاا فشيئاا أن ه ذه الـ(أان) ليست (أان) السارد فحسب ،بل (أان) الشخصية الرئيسية يف الثالثية،
منتهاها يف جزئها الثالث.
ّ
أيضا.
و(أان) املؤلف ا
()21
فقد استخدم مينة ضمري املتكلم املفرد ،وهو الضمري الشائع فيما يُطلق عليه "السرد القصصي الذايت"  ،وروى حياته الشخصية يف الثالثية،
يصرح ابمسه فيها؛ فتاريخ ومكان والدة الطفل (الشخصية الرئيسية يف الثالثية) ،وامسا والديه ،ابإلضافة إىل األمكنة واألزمنة ،وكثري
وإن كان مل ّ
من األحداث ،كلها تنطبق على احلياة الواقعية للكاتب.
()22
مقومات جنس السرية الذاتية؛ فهي حكي
ووفق معايري لوجون يف تعريفه للسرية الذاتية الذي اكرانه ساب اقا جند أ ّن الثالثية متلك بعض ّ
استعادي نثري ،قام به شخص واقعي ،هو حنّا مينة (املؤلف) الذي يتطابق مع السارد داخل السرية ،وهذا األخري يتطابق بدوره مع الشخصية
الرئيسية ،وحت ّدث فيها عن حياته اخلاصة.
()20

( )15بسام قطوس ،سيمياء العنوان ،مكتبة كنانة ،إربد  ،8004ص.72 .

( )16عـدوان عـدوان" ،سـلطة ظـل الغيمـة الثقافيـة" ،مـؤمتر األدب الفلسـطيين يف املثلـث واجلليـل (فلسـطني  84-82أاير  ،8002مركـز األحبـاث دائـرة اللغـة العربيـة ،جامعـة
بيت حلم  ،8004ص.485 .
( )17دمحم فكري اجلزار ،العنوان ومسيوطيقا االتصال األديب ،اهليئة املصرية العامة للكتاب ،القاهرة  ،4222ص.2 .
( )18حنا مينة ،املستنقع ،دار اآلداب ،بريوت  ،8009ص.22 .
( )19ينظر مينة ،املستنقع ،ص 27 .وبعدها.
( )20مينة ،بقااي صور ،ص.25 .

( )21لوجون ،السرية الذاتيّة امليثاق والتاريخ األديب ،ص.85 .
( )22ينظر ص 7يف هذا البحث.
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وما يقف عائ اقا هنا أن مينة مل يذكر اسم الشخصية الرئيسية يف ثالثيّته ،وهو ما يشرتطه لوجون وغريه من منظري هذا الفن ،وهو ما يعرف
ابمليثاق السريي ،يقول" :وتفرتض السرية الذاتية (القصة اليت حتكي حياة املؤلف) أن يكون هناك تطابق االسم بني املؤلف (كما يدرج عن
()23
طريق امسه يف الغالف) وسارد احلكي ،والشخصية اليت يتم احلديث عنها".
مرة أخرى عند لوجون نفسه ،الذي يرى أن التطابق بني املؤلف والسارد والشخصية ميكن أن يتح ّقق بـ" مقطع أويل للنص
احلل ّ
وهنا جند ّ
يتحمل فيه السارد التزامات أمام القارئ ،والك ابلتصرف مثل املؤلف ،بطريقة جتعل القارئ ال حيمل أي شك حول كون ضمري املتكلم حييل
()24
األول من الثالثية يف قول الشخصيّة الرئيسية
إىل االسم القائم على الغالف ،وإن كان هذا االسم غري وارد يف النص" .وهذا جنده يف اجلزء ّ
(السارد)" :أما العمر فقد جرى تصحيحه ،صار  4287بشهادة الذين حضروا والديت يف مدينة الالاقية ،ومبا كتبه عمي على جلدة اإلجنيل
()25
من تواريخ الوالدات يف العائلة".
فحنّا مينة من مواليد الالاقية  ،4287ويدين ابلدين املسيحي ،مما يعين أنّه يتطابق مع الشخصية الرئيسية يف الثالثية ،ابإلضافة إىل ما اكرانه
ساب اقا من معلومات يف الثالثية تتقاطع مع حياة الكاتب الواقعية.
ولكن كتابة "رواية" جبانب العنوان مينعنا من إطالق مصطلح "سرية ااتية" صرف على الثالثية" ،مع مالحظة أ ّن رواية تعين يف املصطلحات
املعاصرة ،ميثاقاا روائيًّا"( ،)26وهذا تصريح من الكاتب نفسه أب ّن ثالثيته ليست سرية ااتية ،وهو ما دفع جناح العطار اليت حللت "بقااي صور"
األول من
مرات عديدة خالل دراستها اجلزء ّ
إىل عدم استخدامها مصطلح "سرية ااتية" إطالقاا ،يف حني ّأهنا استخدمت مصطلح "رواية" ّ
()27
مادة ابتكار وتتداخل تسجيليتها يف ابتكاريتها ،فال تعرف وأنت
الرواية الّيت تتّخذ من التّسجيل ّ
الثالثية .تقول" :هذا هو اهليكل ّ
العام هلذه ّ
تتو ّغل فيها أهي حمض حقيقة أم إبداع خيال .ألهنا ،يف حلمتها العضويةُ ،وفّقت إىل مزج اللونني أو استخدامهما مبهارة ،فعل الطبيعة أو فعل
()28
الفن الذي هو إنشاء للطبيعة بصورة أخرى ال هي مغايرة وال هي منطبقة".
ائي هذا أبنّه "ترمجة ااتيّة وغري ااتيّة يف خن ألنّه حيكي عن حياة عائلة وعن بيئة عاشت فيها هذه
وقد وصف حنّا مينة عمله
األديب ّ
ّ
الرو ّ
()29
العائلة".
فهل يعين هذا أننا علينا أن نضع كلمة (رواية) قبل "سرية ااتية" لنصل إىل حكم سديد جتاه جتنيس هذه الثالثية؟
التسرع يف إطالق األحكام يوقع الدارس يف اخلطأ؛ فقد يكون الكاتب أراد إيهامنا بكتابة هذه الكلمة على غالف سريته ،وهلذا جند أ ّن من
ّ
واجبنا الغوص يف مضمون الثالثية للوصول إىل حكم صائب يف جتنيسها.

 .3السمات املضمونية

 .1.3الواقع واخليال يف الثالثية
مثة فرق بني السرية الذاتية والرواية يف عالقتهما ابلواقع واخليال كما أشران إىل الك من قبل ،فعلى الرغم "من استخدام السرية الذاتية لكثري من
التقنيات الروائية إال أهنا ختتلف عنها يف بعض السمات واخلصائص ،إا إن كاتب السرية الذاتية ال يعتمد يف موضوعه على اخللق والتصور،
()30
وإمنا يعتمد يف الك كله على الذاكرة يف استحضار الصور واألحداث املاضية ليصوغها صياغة فنية معربة".
والسرية الذاتية ابملعىن األديب هي التقاء التارخيي واخليايل؛ فرغم أهنا تشري إىل زمن حقيقي يف املاضي ،وتشكل اترخيا حقيقيا ،فإن
()31
مكوانهتا ،فعلى
كل من الواقع واخليال بني ّ
االسرتاتيجيات السردية تقرتب من اخليال من حيث االستخدام .والقارئ للثالثية يدرك تالحم ّ

( )23لوجون ،السرية الذاتية امليثاق والتاريخ األديب ،ص.95 .

( )24لوجون ،السرية الذاتية امليثاق والتاريخ األديب ،ص.70-92 .
( )25مينة ،بقااي صور ،ص.24 .
( )26لوجون ،السرية الذاتيّة امليثاق والتاريخ األديب ،ص.70 .

( )27ينظر مينة ،بقااي صور ،دراسة بعنوان "جدلية اخلوف واجلرأة".28 -5 ،
( )28مينة ،بقااي صور.54 -50 ،

( )29حنا مينة ،حوارات وأحاديث يف احلياة والكتابة الروائية ،دار الفكر اجلديد ،بريوت  ،4228ص.42 .
( )30عبد الدامي ،الرتمجة الذاتية يف األدب العريب احلديث ،ص.84 .

( )31ينظر
Mehmet Büyüktuncay, “Otobiyografi ve Paul Ricoeur: Tarihsel Anlatıda Zamanın Biçimlendirilmesi”,
Celal Bayar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 12/1: 1.

268

رواية السرية الذاتية ثالثية (بقااي صور ،واملستنقع ،والقطاف) حلنّا مينة منواجاا

الرغم من أ ّن معظم شخصيّات الثالثية واقعية؛ كشخصيات أسرة الطفل اليت تنطبق على واقع أسرة حنّا مينة املؤلفة منه ومن والديه وأخواته
أيضا ،فإ ّن بعضها ال يبدو كذلك ،وال سيما (زنوبة)
الثالث ،وهي كذلك يف الثالثية ،وأقاربه ،ومعلميه يف املدرسة ،وغريها اليت تبدو واقعيّة ا

و(فايز الشعلة) و(أسبريو األعور).
ضحت بنفسها ض ّد الظلم .وجعل (فايز الشعلة)
وحمر ا
ضا للفالحني ض ّد اإلقطاعّ ،
إ ّن الكاتب جعل من (زنوبة) ،العاهر يف الرواية ،ا
رمزا للثورة ّ
بطال وطنيًّا ،يتسلّح ابلفكر املاركسي ،وينشر الوعي بني صفوف العمال يف إسكندرونة ،ويقود احلراك الشعيب ض ّد البطالة واالستعمار
ا
الفرنسي ،وينتهي األمر به يف السجن .وحني نبحث عن هذا البطل يف الواقع ال جند له أي اكر يف كتب اتريخ الثورات يف سوراي .واألمر ااته
أيضا ،ووهب نفسه لقضية الفقراء ،يطوف على بيوهتم لي اال
تشرب ابلفكر املاركسي ا
ينطبق على (أسبريو األعور) ،فعلى الرغم من أميّته ،فقد ّ
وهنارا ،ويعمل على إيقاظهم ،وجيد العالج الناجع لفقرهم.
ا
اعا بني
ويبدو للمتلقي أ ّن بناء هذه الشخصيات جاء خدمة لغرض أيديولوجي يتفق مع توجه مينة املاركسي؛ فالكاتب أراد أن يؤسس صر ا
طبقة املسحوقني ،اليت ينتمي إليها الكاتب ،من فالحني وعمال وفقراء ،وبني طبقة األغنياء من إقطاعني ورأمساليني وأعواهنم ممثلني ابلسلطة
وتضحي يف سبيل قضيّتها.
رموزا حتمل مهوم الفقراء،
احلاكمة االستعمارية واحملليّة ،فوظّف هذه الشخصيّات ا
ّ
وما يؤّكد هذا الكالم حديث الكاتب يف "املستنقع" عن مكسيم غوركي وروماس األوكراين ،وما دار بينهما من حوار حول وجوب الصرب يف
()32
الكراس ،فيما فهمت منه ،يتح ّدث عن احلركة العمالية يف بالد العامل ،عن
الكراسات اليت قرأها" :كان ّ
توعية الفالحني  ،وقوله يصف أح ّد ّ
اإلضراابت ،واملظاهرات ،وكفاح العمال ،وأخبار املناضلني واملعتقلني ،ويورد بعض اخلطاابت واألخبار ،وشذرات قصصية جرت معهم ،وأقوال
()33
السجناء منهم أمام احملاكم".
واألمكنة يف الثالثية تبدو واقعية؛ فـالالاقية ،وإسكندرونة ،وأنطاكية ،وأرسوز ،وقره أغاج ،والصاز ،وقرية األكرب ،وشوارع الالاقية وكنائسها
وحماهلا كلها أمكنة واقعية ،وكذلك تبدو قرى الالاقية اليت أشار الكاتب إليها حبرف:
()34
"غري أن احلواي سرعان ما قال لنا وهو يؤشر إىل القرية :من هنا مفرق "ح".
()36
()35
"إان حنن جنمع الزيتون ،وحنن أصحابه ،ال أولئك األسياد أصحاب القناق الكبري يف قرية "ج".
وكذلك األزمنة ،كاملعلومات املتعلقة ابحلرب العاملية األوىل والثانية ،والثورة الفلسطينية ،واتريخ سلخ لواء إسكندرونة عن سوراي عام ،4292
ابإلضافة إىل التواريخ املتعلّقة حبياة مينة الشخصيّة.
نفرق بينها بناء على ما قاله مينة يف مقابالته من
ّأما األحداث فعلى الرغم من صعوبة التمييز بني الواقعية واخليالية ا
متاما ،لكنّنا نستطيع أن ّ
جهة ،ومن خالل مقارنة ما جرى يف الرواية مع ما جرى يف الواقع يف تلك الفرتة من جهة أخرى .وهبذا ميكننا تقسيمها إىل قسمني :واقعي
وخيايل.
مر هبا
من النوع ّ
األول :األحداث املتعلقة ابألسرة وتنقلها بسبب الفقر بني األماكن الواقعية اليت أشران إليها خن افا ،واألعمال اليت قاموا هبا ،وما ّ
مرت ابلط فل (السارد) ،من أمراض وخهات ،وأسباب عدم متابعة دراسته ،واألعمال اليت
من أمراض وخالم ،وال سيما ما يتعلّق ابلظروف اليت ّ
مارسها.
مرت ابلعمال يف إسكندرونة يف ثالثينيّات
واألحداث املتعلقة بطرق استغالل الفالحني يف ريف الساحل السوري الشمايل ،وحال البطالة اليت ّ
القرن املاضي ،ابإلضافة إىل انتشار الفقر واجلهل واملرض بني أوساط اجملتمع الفقري يف تلك الفرتة .يقول مينة يف أحد حواراته عن هذه الثالثية:
"أما األحداث العائلية فهي التشرد والضياع والفقر األسود والسقوط االجتماعي والتوقف عند املرحلة االبتدائية فقط من دراسيت ،والصحة
العليلة يف الطفولة ،وشقاء هذه الطفولة ،وعنها كتبت ثالث روايت حىت اآلن ،هي( :بقااي صور -املستنقع -القطاف) وأزمع أن أواصل
جاعال من سرييت الذاتية سرية روائية ،من خالل عيين طفل يرصد حياة عائلته ،ومراحلها اليت تتطابق ومراحل حياته .وأتيت األحداث
السلسلة ا
الشخصية يف سياق األحداث العائلية والوطنية ،بسبب من تالزمها ،مع التعبري الصريح ،دون حرج ،عن كل ما يراه اآلخرون عيباا ،ألنه ال
( )32مينة ،املستنقع ،ص.840 -822 .
( )33مينة ،املستنقع ،ص.982 .
( )34مينة ،القطاف ،ص.24 .

( )35القناق :القصر الريفي .ينظر مينة ،القطاف ،ص.24 .
( )36مينة ،القطاف ،ص.42 .
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يرتك شيئاا يف الظل ،أو يف السريرة ،وهو ،على هولته ،يقدم نصف احلقيقة ،أما نصفها اآلخر فهو يف مذكرايت ،إاا ما كان يف العمر متسع
()37
لكتابتها".
ومن النوع الثاين األحداث املتعلقة بتعاون (زنوبة) مع الفالحني ،والصراع الذي جرى بني الفالحني والدرك ،وانتهى بصعود (زنوبة) خمزن
مستودع اإلقطاعي ،وإضرامها النار فيه ،يف صورة أوجدها خيال الكاتب بدافع األيديولوجيا:
"كانت تقف على حافة السطح ،ممزقة الثياب ،منفوشة الشعر ،مقهقهة كجنيّة رهيبة أسطوريّة ،والنار والدخان يتعاليان من حواليها ،والذين
()38
حتت يصيحون أن تنزل ،أن تلقي بنفسها قبل أن ينهار السقف هبا ،وهي ماضية يف قهقهتها اهلسترييّة ."...
()40
خيص بروز الفكر املاركسي بني أوساط العمال يف "إسكندرونة" واألحداث املتعلقة به( ،)39وحادثة اغتيال (املطعون).
وكذلك األمر فيما ّ
ويضاف إىل هذا الكثري من مقاطع الوصف اليت أطلق فيها العنان خلياله ليلعب لعبته الفنية ،يقول يف أحدها" :أاكر تلك الليلة جيّ ادا ،كان
فرحا
القمر يف تلك الساعة املتأخرة ،قد ّ
ابهرا على الكائنات ،مل يكن ا
توسط ،تقريباا ،السماء الصيفية ،البلوريّةّ ،
وصب من قرصه الفضي ا
نورا ا
()41
أخاا ."...
وال حزيناا ،كان يتكلّم مع اجلميع بلغة ،ويكلّمين بلغة ،أحسسته منرياا ،ا
بدرا ،على حنو ّ
مجيال ،ا
يطيل حنّا مينة يف هذا املقطع الوصفي ،وغريه كثري يف الثالثية ،مما جعل الثالثية تطول ،وليس من هدف وراء مثل هذه املقاطع إال استجابة
مترس بفنوهنا.
خليال الكاتب،
ا
وإظهارا لرباعته الوصفيّة بعد أن خرب الكتابة و ّ
كهال ،ولكن ظل على والء
ويقول" :حني وصل الوالدان إىل بيت اخلال إبراهيم ،كان هو يف أقصى احلقل ،يقطع األشجار ،كرب اآلن  ..صار ا
()42
أحياان ."..
يقوص يف اهلواء ا
لألرض ،يعمل ّ
حىت يف اآلحاد" ،أتسلى" يقول .أما "اجلفت" فقد تقاعد ،ولكي ال أيكله الصدأ ،كان ّ
القصة على ما قاله والداه ،وعلى خياله بشكل رئيس.
فمينة مل يشاهد اخلال واحلقل الذي يعمل يف احلقل واجلفت ،وإمنا اعتمد يف هذه ّ
معتمدا على خياله ،مقاطع حوارية كثرية ،ومنها حوار طويل بني املختار واألم،
أيضا ،فقد أورد الكاتب،
ا
وما قيل يف الوصف يقال يف احلوار ا
جنتزئ منه ما أييت:
"قال هلا مه ّد ادا:
-

هرب زوجك؟
مل يهرب اي خمتاران ،اهب ليسرتزق.
حسااب يف الدكان ،وبعد
كذابة ..هرب زوجك ليأكل أموايل  ..اي أوالد الكلب! أشفقت عليكم فسلّمتكم البستان والبيت .فتحت لكم
ا

شهر يهرب زوجك  ..امسعي! تعرفني من أان  ..أستطيع حبسك يف هذا البيت  ..وعند االقتضاء أبيع أوالدك.
حق ..حنن طيّبون ،ال أنكل ح ّقك.
وما انب أوالدي اي خمتاران؟ ال تشتمنا بغري ّ
()43
ال أحد يقدر أن أيكل ح ّقي ."..

عاما لن يستطيع تذ ّكر ما
واضح دور اخليال يف هذا احلوار ،فالطفل السارد كان عمره ثالث سنوات حني شهد هذا احلوار ،فهو بعد مخسني ا
دار بني ّأمه واملختار ،وما دفعه لذكره هبذه الطريقة املبالغة يف إبراز ش ّدة ظلم أصحاب األراضي للفقراء ،وإظهار مدى طيبة األم وصربها يف
مثل هذه املواقف.
ويقول يف موضع خخر" :فتكلم املختار من وراء الباب" :والدين اي برهوم؟" قال اخلال" :وتعب البنت اي خمتار؟ وتعب العائلة؟ تبلعه؟ حنن ال
هنرب من احلق  ..تفضل لنتحاسب  ..ولكننا سنأخذ البقرة قبل احلساب .عندك البنت وعندان البقرة ،واحلساب على الرأس  ..تفضل فقط
()44
واخرج من البيت".

( )37مينة ،حوارات وأحاديث يف احلياة والكتابة الروائية ،ص.70 .
( )38مينة ،بقااي صور ،ص.954 .
( )39مينة ،املستنقع ،ص 822 .وبعدها.
( )40ينظر مينة ،القطاف ،ص.952 .

( )41مينة ،القطاف ،ص.88 .
( )42مينة ،بقااي صور ،ص.409-408 .
( )43مينة ،القطاف ،ص.487 -489 .
( )44مينة ،بقااي صور ،ص.888 .
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فعال،
فالطفل ما شهد هذا احلوار بني اخلال واملختار ،وإمنا مسعه من والده .وهذا احلوار ال ميكن أن يكون إال متخيّ اال ،فإما أن يكون وقع ا
أصال ،واعتمد السارد على خياله يف إجياده.
وأعمل السارد خياله يف إعادته ،أو أنّه مل يقع ا

قصه له والداه عن احلياة ،يقول" :لقد حت ّدثت إلينا ،إخواين وأان ،حديثا
وحنا مينة يعرتف أ ّن سريته مل تعتمد كليًّا على مشاهداته ،بل ختلّلها ما ّ
طويال عن ّأايمها واكرايهتا ،والتقطت من حديثها ما جعلين ألصق صورا رمسها غريي على مساحة العدم الّذي سبق ال ّدار ،وأمجع الشتات
()45
الدي عن حياتنا
للصور اليت تلت الك" .ويتابع مينة" :و مبقدار ما أفدت من قصص والدي عن احلياة ّ
العامة ،أفدت من اكرايت و ّ
()46
اخلاصة".
ّ
 .2.3الشخصي والعام
ابلنظر إىل شروط السرية الذاتية اليت متخضت عنها أحباث املهتمني جند أهنا جيب أن ترّكز بشكل رئيس على شخصية رئيسية ،وكل ما أييت من
ِ
حديث غريها ما هو إال خلدمة هذه الشخصية ،وهو ما أشار إليه لوجون بقوله" :يرّكز على حياته الفردية وعلى اتريخ شخصيته ،بصفة
()47
خاصة".
فالتعريف يلح على حياة الكاتب الشخصيّة بصفة خاصة ،لكن ثالثية حنّا مينة تتجاوز هذه القاعدة ابهتمامها ابحلياة الشخصية للكاتب إىل

أيضا.
جانب اهتمامها أبفراد أسرته ،واهتمامها ابلطبقات االجتماعية ا
فاهتم حبديث األم عن املعتقدات الدينية ،ووصف معاانهتا ،ومرضها،
شغل احلديث عن األسرة ،وال سيما والدة الطفل ووالده مساحة واسعةّ ،
وعملها يف خدمة البيوت واألعمال الزراعي ة ،وأغانيها وحياهتا ،وفكرها .كما وصف األب ومغامراته اخلاسرة يف العمل ،وسكره وجمونه وإمهاله.
واألخوات وعملهن يف اخلدمة يف بيوت األغنياء.
كما شغل وصف طقوس العبادة يف الكنيسة ،وفرق الرقص والعازفني ،وعيد الغطاس واحتفاالت املرافع والتعميد يف النهر واحلفالت التنكريّة
التمثيلية ،وغريها من طقوس دينية .وأوضاع اجملتمعي الريفي يف سوراي ،وطعامه وشرابه ،وعاداته ،وأمثاله الشعبية وأغانيه ومواويله وأشعاره،
وأعماله كرتبية دودة القز ،واحلصاد ،واللقاط ،والقطاف .والصراع بني الطبقات الفقرية والغنية ،والتبشري مبستقبل أفضل تسيطر فيه الطبقات
الفقرية وتتحقق فيه العدالة االجتماعية مساحة واسعة يف حركة السرد يف الثالثية.
وميكن القول إن اهتمام الكاتب أبوضاع أسرة الطفل ،واهتمامه ابألوضاع االجتماعية العامة تساوي اهتمامه بشخصية الطفل ،وحيتل العام
املتمثل ابألسرة واجملتمع مساحة يف السرد تساوي مساحة السرد اخلاص ابلطفل (الشخصية الرئيسية).
الرواية ليست ترمجة ااتيّة وليست اترخيا
يصرح مبا نذهب إليه يف أحد لقاءاته ،يقول يف حديثه عن اجلزء الثاين "املستنقع"" :إ ّن ّ
والكاتب نفسه ّ
العام يف خن وتق ّدم وقائع احلياة االجتماعيّة يف فرتة زمنيّة
ملرحلة ولكنّها تتح ّدث عن ال ّذات كما تتح ّدث عن البيئة وتتح ّدث عن
اخلاص و ّ
ّ
()48
حم ّددة هي فرتة الثالثينات".
 .3.3دوافع كتابة الثالثية
يبدو أ ّن النزوع إىل ختليد النفس ،وإشباع نزعة األان ،أول هذه الدوافع ،وهو ما يلمحه القارئ يف قول حنّا مينة يف أحد لقاءاته" :لقد ال
ويصوحها
حظت وأان أتق ّدم يف العمر ،أن وقائع الطفولة البعيدة تنطفئ يف خميليت شيئاا فشيئاا ،وصور املاضي املوغل يف القدم يقرضها النسيانّ ،
عملت على مجع هذه الوقائع والصور يف عمل أديب
التقدام ،كما تفعل الشمس والريح واملطر يف الصور واألزهار اليت على القبور عادة ،وهلذا
ُ
()49
روائي ،هو ترمجة ااتية وغري ااتية يف خن".
قصة حياته لشعوره بدنو أجله نتيجة التق ّدم يف العمر ،أي أنّنا أمام دافع داخلي كامن يف نفس الكاتب ،إنه الرغبة" الفطريّة يف
فهو يريد ختليد ّ
()50
يتولد يف مراحل العمر املتق ّدمة ،وهي مراحل يشعر فيها اإلنسان بوطأة الزمن.
اخللود" ؛ وهو شعور ّ
( )45مينة ،بقااي صور ،ص.22 .
( )46مينة ،بقااي صور.22 ،

( )47لوجون ،السرية الذاتية امليثاق والتاريخ األديب ،ص.88 .
( )48مينة ،حوارات وأحاديث يف احلياة والكتابة الرّوائيّة ،ص.29 .
( )49مينة ،حوارات وأحاديث يف احلياة والكتابة الرّوائيّة ،ص.42 .

( )50هتاين عبد الفتاح شاكر ،السرية الذاتية يف األدب العريب ،املؤسسة العربية للدراسات والنشر ،بريوت  ،8008ص.85 .
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يستحق التدوين ،وجتربة ينبغي أال تطويها
خمزوان
لكن هذا الدافع ال يبدو أنّه الدافع الداخلي الوحيد ،فشعور الكاتب أب ّن يف عامله اخلاص ا
ّ
ّ
لما يستلهم منه
صفحات النسيان ،والرغبة يف اسرتجاع الذكرايت ،وجتاربه املؤملة اليت
تستحق التسجيل لتكون ا
ّ
شاهدا على تلك التجاربّ ،
ومع ا
اآلخرون العرب ،ودليل إدانة على ما اقرتفه اآلخرون ،وحتقيق املتعة الفنية من خالل تسجيل الكاتب جتربته أبسلوب فين يظهر قدرته على
()51
كل هذه تبدو دوافع داخلية لكتابة مينة هذه الثالثية.
الكتابة األدبية ّ ،
ومثة دافع داخلي خخر هو إلقاء الضوء على الذات الداخلية للكاتب ،وهو ما ينسجم مع كتابة السري الذاتية مبعناها احلديث يف النمواج
الغريب؛( )52فقد تضمنت الثالثية كثريا من أحاسيس ومشاعر الكاتب الداخلية إزاء األحداث والشخصيات ،ومنها تعبريه عن كراهيته لرجال
الدرك الذين كانوا يسيئون معاملة الفالحني ،يقول" :كان الوالد ،الك اليوم ،يف املدينة ،لغرض من أغراض السيد ،ومل يرجع إال بعد وقوع
احلادث ،وقد جنّ بنا الك نقمة السيد من جهة ،وقسوة رجال الدرك الذين مجعوا الفالحني واهنالوا عليهم ابلكرابيج ليعرتفوا من الذي أطلق
الفرس على الطريق العام .لقد كرهت الدرك يومها أبشد مما كرهتم يوم ضروا وأطلقوا النار على الفالحني وقتلوا زنوبة يف قرية األكرب .خيل إيل
()53
أن الدرك ميلؤون الدنيا ،وأهنم هم أنفسهم يف كل مكان ،قساة غالظ ال رمحة يف قلوهبم".
أيضا تكمن وراء هذه الثالثية ،فحنّا مينة ينتمي إىل عصر عصفت فيه أحداث جسام ،وانلت التغيريات احلياة أبشكاهلا،
ومثّة دوافع خارجية ا
دل
وال سيما يف البقعة اليت ولد ونشأ وترعرع فيها ،وأقصد هنا الساحل السوري الشمايل ،وشهد الكاتب أحداث احلرب العاملية الثانية" ،وقد ّ

االستقصاء أ ّن فرتة احلرب العامليّة الثانية كانت خصبة وافرة احلظ من السري الذاتيّة"( ،)54وشهد االستعمار الفرنسي على سوراي ،ومآسي
كل هذه األحداث كان هلا
فلسطني ،وسلخ لواء إسكندرون عن سوراي ،ابإلضافة إىل طغيان الفقر واملرض والظلم االجتماعي يف تلك الفرتة ّ .
أثر واضح يف كتابة الثالثية ،تب ّدى من خالل وجودها يف أحداث الثالثية.
احتل
ورمبا يكون إلحلاح األصدقاء ،وسؤال الباحثني دور يف كتابتها؛ فحنّا مينة كتب اجلزء ّ
األول من هذه الثالثية بعد أن حاز شهرة واسعة ،و ّ
()55
مكانة مرموقة يف جمال الكتابة الروائية.
ومثّة دافع تربيري ينطوي عليه قول الكاتب" :أما األحداث العائلية فهي التشرد والضياع والفقر األسود والسقوط االجتماعي والتوقف عند
املرحلة االبتدائية فقط من دراسيت ،والصحة العليلة يف الطفولة ،وشقاء هذه الطفولة ،وعنها كتبت ثالث روايت حىت اآلن ،هي( :بقااي صور-
")56( .
املستنقع -القطاف)
تربيرا لعدم إكمال تعليمه ،واكتفائه ابالبتدائية؛ فكثري من متتبّعي أدب حنّا مينة يتساءلون مل ملْ يكمل تعليمه؟ فيأيت يف هذه
يف قوله هذا نلمح ا
مهمة يف زمانه رغم ظروفه الصعبة ،وكان الوحيد الذي يعرف
الثالثية ما جييب صراحة عن هذا السؤال؛ فقد استطاع احلصول على شهادة ّ
حي الصاز.
القراءة والكتابة يف ّ
وميكن أن نستشف مما اكره مينة نفسه حول كتابة اجلزء األول "بقااي صور" بعض هذه الدوافع ،يقول" :لقد كتبت بقااي صور ،لتعرض من
بكل ما فيه من جهل
خالل طفل بني الثّالثة والثّامنة ،حياة أسرة يف العشرينات و ّ
الرواية عرضت أيضا حياة ّ
لكن ّ
الريف يف العشرينات ّ
الصراع بني الفالّحني واألغوات الّذي جتلّى
الرواية إرهاصات ّ
وبكل ما أصابه من نكبة احلرير الطّبيعي وكذلك ق ّدمت ّ
واستغالل وبؤس وختلّف ّ
()57
ألهنا كانت فرديّة ومعزولة".
الرمسي ّ
يف انتفاضة فالحيّة مل يذكرها التّاريخ ّ
أي أ ّن ا لنزعة األيديولوجية املاركسية دافع من دوافع مينة يف كتابة ثالثيته ،وكنا قد أشران إىل هذه النزعة من قبل؛ فالثالثية تصف الظلم
ّ
وتبشر مبستقبل تتغري فيه
االستغالل،
و
الظلم
د
ض
الفقرية
الطبقات
متلل
وتظهر
العمال،
و
الفالحني
على
ية
ز
ا
و
الربج
و
لإلقطاع
االجتماعي
ّ
ّ

( )51ينظر موسى ،رواية السرية الذاتية يف أدب توفيق احلكيم ،ص.22 -29 .
( )52ينظر
Fatıma Betül Hoşgör, “Modern Arap Edebiyatında Otobiyografiye Bir Örnek Cebrâ İbrâhîm Cebrâ'nın
Şâriu’l-Emîrât Adlı Eseri Üzerine Bir İnceleme”, Şarkiyat Araştırmaları Dergisi, 6/23 (Ankara: 2006):
117.
( )53مينة ،املستنقع ،ص.42 .
( )54إحسان عباس ،فن السري ،دار الشروق ،عمان  ،4222ص.27 .
( )55ينظر العيد ،السرية الذاتية الروائية ،ص.47 .
( )56مينة ،حوارات وأحاديث يف احلياة والكتابة الروائية ،ص.70 .

( )57حنا مينة ،هواجس يف التجربة الروائية ،دار اآلداب ،بريوت  ،4228ص.49 .
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رواية السرية الذاتية ثالثية (بقااي صور ،واملستنقع ،والقطاف) حلنّا مينة منواجاا

األوضاع االجتماعية ،وتسوده العدالة االجتماعية .فالثورة من وجهة نظر مينة ال ب ّد أن تقوم ،وال ب ّد من التضحيات لتحقق أهدافها؛ وهلذا
وصور الصراع بني العمال واملستعمر
يصور الصراع الدموي بني الفالحني والدرك يف قرية "األكرب" والذي نتج عنه مقتل (زنوبة) يف اجلزء األولّ ،
ّ
الفرنسي وجنوده يف إسكندرونة ،ونتج عنها مقتل وجرح بعض األشخاص يف اجلزء الثاين ،وأهنى ثالثيته ابنتقام أحد الفالحني من اإلقطاع
حني قتل رجلهم يف اجلزء الثالث.

خامتة
إن الكاتب حنا مينة اتكئ يف ثالثيته (بقااي صور ،واملستنقع ،والقطاف) على البناء الروائي لتقدمي جزء من حياته الشخصية ،ووظف فيها شىت
عناصر الفن الروائي املعروفة لدى الدارسني ،وال سيما الشخصيات واملكان والزمان واللغة وغريها .وجعل هلا عناوين مأخواة من حياته
الشخصية .كما وظف يف سردها ضمري املتكلّم ،الذي يُع ّد الضمري األنسب بني الضمائر السردية على نقل جتارب احلياة الشخصية للمبدعني.
وتضمنت الثالثية على كثري من األحداث الواقعية املأخواة من احلياة الشخصية للكاتب .ابإلضافة إىل بعض األحداث اخليالية اليت تطلق
عنان الكاتب يف اإلبداع ،وجتعل بناء هذه الثالثية أكثر متاسكا.
عربت أيضا األوضاع االجتماعية والسياسية السائدة يف تلك الفرتة ،واليت حازت
ومل تكتف الثالثية ابلتعبري عن حياة الكاتب الشخصية ،بل ّ
على مساحة واسعة يف السرد ،تكاد تساوي املساحة اليت حازهتا حياة الكاتب الشخصية.
لقد جتنّب الكاتب االلتزام الصارم للحقيقة املطابقة حلياته مطابقة شديدة ،وأعطى لنفسه جماال للخلق واإلبداع فيما يكتب ،رغم اعتماده على
حياته اخلاصة.
مكوانته ،ويتجاور اخلاص
إ ّن هذه الثالثية تضعنا أمام شكل روائي ،يتطابق فيه املؤلف والسارد والشخصيّة ،ويتالحم الواقع واخليال يف بناء ّ
املكوانت .وهذه مزااي تتطابق مع مزااي مصطلح "رواية السرية الذاتية" ،وتدفعنا لنذهب مع ميىن العيد يف حكمها أبهنا رواية سرية
والعام يف هذه ّ
ااتية.
املراجع
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