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 الروائي مينة حنا فضاء
 1*كامل رياض

 تلخيص:

 وبين بينها الجدلية والعالقة ومميزاتها الروائية مينة حنا فضاءات الدراسة هذه تتناول 

 األولى روايته من بدءا ومتشعب، واسع الروائي مينة حنا عالم أن الدراسة وجدت. الشخصيات

 امتد ثم الثانية، العاملية الحرب ظل في السورية املدينة فضاء فيها تناول  التي( 1954) الزرق املصابيح

 ائيةالرو  الشخصيات تعددت فقد ذلك وعلى. الغربة فضاء عن فضال والغابة، البحر فضاء ليشمل

 وكذلك م،ومراتبه مواقعهم اختالف على والبحارة الطبقية، انتماءاتهم اختالف على املدن سكان لتشمل

 نوعان؛ فهو ةمين غربة فضاء أما. البشرية النفس تطهير في به تقوم الذي الهام والدور  الغابة فضاء رأينا

 أوروبا يف والغربة والكبت، والتعب الفقر وحيث والناصحون، واألصدقاء األهل حيث لبنان في الغربة

 غربة ألنها نالحالتي في طاغيا يبقى الحنين لكن حرير، من كفوفا البطل يلبس حيث والصين الشرقية

 .قسرا الوطن عن املبعد املواطن

 مينة يصور . بغيره يقوم ال الفضاء ألن الوصف خالل من الفضائية املميزات بدراسة البحث قام

 قوة على للداللة املثال، سبيل على وأنواؤه، البحر فهياج داللة، عامل إلى تتحول  حتى بدقة فضاءاته

 فقد وملبسهم الناس ومأكل وبيوتها وشوارعها املدينة وصف أما التحدي، روح وعلى الجسدية، البّحار

 الطبقتين هاتين بين الصراع أسباب لفهم وبالتالي واألغنياء، الفقراء بيوت بين الفرق  لنرى  التأريخ قارب

 ينةاملد أما. السكان عدد حيث من ومدينة االجتماعية العادات حيث من قرية عن عبارة املدينة فوجدنا

 لحياةا وأسلوب والتقاليد العادات أن املشترك لكن وصورة، عالم منهما فلكل الصين وفي أوروبا في

 .السوري العربي اإلنسان لحياة مناقضة

 برازإ إلى تسعى أيديولوجية داخلية بدوافع يتحرك مينة حنا رواية فضاء فإن أمر من يكن مهما

 ضد املظلوم تثويرو  الغني ضد الفقير وتهييج املحتل ضد البلد ابن تثوير إلى تدعو التي الطبقية الفوارق 

 .الظالم
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 الروائي الفضاء

 عامة ملحة

 الشهير اصطالحه( Mikhail Bakhtin 1895-1975) باختين ميخائيل اجتراح إّن 

 الزمان قنيتيّ ت تربط التي الوثيقة العالقة كنه وإدراكه رؤيته نتيجة جاء( الزمكانية) الكرونوتوب

 في املكانو  الزمان أشكال الشهير كتابه ملخص في ذلك على أكد وقد البعض، ببعضهما واملكان

ف الفنّية الوحدة الزمكان يحّدد: "الرواية
َّ
 السبب هذاول. الفعليّ  بالواقع عالقته في األدبي للمؤل

ف في الزمكان ينطوي 
َّ
 إال الكلي نيالف الزمكان عن فصلها يمكن ال تقييمية لحظة على دائما املؤل

 أحدها صلينف ال واألدب الفن في املكانّية الزمانّية التحديدات كّل  أن ذلك. املجّرد التحليل في

 1".تقييمّية انفعالية صبغة ذات دائما وهي اآلخر عن

 في" عتباطاا بينهما نفصل أن ارتأينا فقد الرؤية بهذه إيماننا ومع باختين، يراه ما أهمية ومع

 أعمال في نالعنصري هذين بين تربط التي املتينة الجدلية العالقة إغفال دون  ،"املجّرد التحليل

 نقطةال هذه ومن. الضرورة تقتض ي حيث وتبيانه ذلك توضيح على وسنعمل ،(1924) مينة حنا

 مرت يالت والسياسية االجتماعية الوضعية بتصوير تقوم مينة أعمال معظم أّن  نؤكد بالذات

ر محّدد ظرف ظل في بالده بها
ّ
 2.العنصرين بهذين ومؤط

 ودهور  حال في أما الوصف، خالل من إال يتّم  ال الروائي الفضاء مع التعامل أن بداية نعلن

. ملتميزةا مكانته يعطيه الذي هو فالوصف كالعاري، يكون  حينئذ، فإنه، الوصف، هذا من خاليا

   3.األخرى  السردية التقنيات شأن شأنه جمالية كتقنّية إليه النظر وسيتم

                                                           
 .230ص ،1990 باختين، 1

 من الثالث" متناهية، بدقة الزمان حدد فقد ،19ص ،(1954) الزرق املصابيح مينة،: املثال سبيل على انظر 2

 في لتحديدوبا الرواية، من األولى الصفحات في دقيق بشكل وصفها في فيسهب املدينة أما". 1939 سنة أيلول 

 .األول  الفصل من الثاني القسم

 .143ص ،1998 مرتاض، 3
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 الثانية، امليةالع الحرب ظل في الالذقية مدينة من شعبيّ  حيّ  في الروائّية كتابته مينة يستهّل 

سع ثم
ّ
 الالذقية، اءمين الشعبّي، الحيّ  إلى إضافة ليشمل، الثانية روايته في الروائي الفضاء يت

ف ثم 1.والبحر البّر  يشمل روائيا عاملا مخترقا وبحرها، وشاطئها،
ّ
 عن متميزا إصداراته من يكث

 كني لم. البحر عالم تصور  التي الروايات من مجموعة بتخصيص العرب الروائيين من غيره

 قرى  في لتهعائ مع تشّرد ثم البحرية، املدينة تلك الالذقية في ولد فالكاتب الصدفة، وليد ذلك

 عن البحر عاشر ،1939 سنة جديد من الالذقية إلى عاد وملا وبحرها، ببّرها االسكندرونة ومدن

 همو  الهم بعرق  يغتسلون  رآهم وآمالهم، آالمهم شهد امليناء، وعمال البحارة، حياة عاين قرب،

 في يغرقون  املواعين وأصحاب امليناء رب فيما والصناديق، األكياس أكتافهم على يحملون 

 2.العيش من بحبوحة

 اليومية، املعاناة نفس إنها اليابسة، عالم عن مفصول  غير هذا البحر عالم أن وجد لقد

 السوري املواطن ملعاناة واحدة صورة منهما ليجعل بينهما فقرن  واالستغالل، االنتهازية ونفس

خ املحيط هذا من البشرية خالص عن فبحث محددة، زمكانّية ظل في
ّ
 بناءأ في فوجده، امللط

 أردان نم اإلنسان فيه يتطّهر عالم عن أكثر بحث. وبحارة وفالحين عمال من املسحوقة الطبقة

 .وغابا بحرا مدينة، ليشمل الروائي عامله فامتد 3الغاب، في فوجده والوحشية الرذيلة

 لداخليةا ميزاته الخارجية، أشكاله أو شكله، االجتماعية، بيئته ناسه، عامله، فضاء لكل

 سانفاإلن" مميزة، ولغة تفكير أسلوب حياة، طريقة مشرب، مأكل، لباس، تقاليد، عادات، من

 جسدا ...استثناء دون  حواّسه بجميع معها فيتعامل ويسمعها ويشّمها ويلمسها العناصر يرى 

                                                           
 نشرها وقد ،والعاصفة الشراع فكانت الثانية روايته أما ،1954 سنة الزرق املصابيح األولى روايته مينة نشر 1

 البعيد املرفأو( 1982) الدقل ،(1981) بحار حكاية ثالثية أهمها؛ فكثيرة البحر عالم روايات أما. 1966 سنة

(1983  .) 

 عن فيها يتحدث( 1976) األكياس على بعنوان قصة نشر وقد قصيرة، قصة كاتب األدبية حياته مينة حنا بدأ 2

 انظر غيرا،ص كاتبا ثم امليناء في حماال يعمل بدأ حين ةعشر  ةالثاني سّن  إلى تعود حياته في جدا صعبة مرحلة

 .85-45ص ،البيضاء األبنوسة القصصية، مجموعته

 .الياطر رواية في ذلك ينعكس كما 3
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مازج اإلنسان تحتوي  والعناصر وذهنا، نفسا
ُ
 1".تؤذيهو  تهدده أو عليه وتحنو فتداعبه وجوَده وت

 معينة قعةب على جغرافي موقع مجرد هو وال للكلمة، الضيق باملعنى مكانا ليس الرواية فضاء إن

 فضاء إن العام، املحيط أو املنطقة لطوبوغرافيا خارجية مالمح مجرد هو وال األرض، من

 طالفأب. فيه يعيش الذي والحيوان اإلنسان إلى إضافة مجتمعة، األشياء هذه كل هو الرواية

 ة،األوروبي املدن وباألخص الحديثة، املدن أبناء عن تميزهم مواصفات لهم القرويون  مينة

 ألوروبيةا املدينة بين وكذلك األوروبية، واملدينة السورية املدينة بين شاسع فالفرق  وهكذا

 وعوامله وشخصياته بناسه ن،الزما ظل في املكان رسم في يتجلى ذلك كل. الصينية واملدينة

 فرداتم يفرض فالبحر لغته، فضاء ولكل. املوجود على ال املنشود على املنفتحة الخيالية

 هلهذ ما رغم وأعاصيره، وهياجه مياهه وصف مجرد ال أجواءه، وتنقل عنه تعبر ومصطلحات

 بالجو وعالقته دالالته، وعن الفضاء، هذا وراء عما نبحث أن يجب أننا إال أهمية، من األمور 

 . غيره دون  الروائي عالم بها يتحلى فرادة من يحمله وما للرواية، العام

 البعيد واملدى املغامرة -البحر فضاء 

 العربي بالعالم يحيط الذي الواسع البحر ورغم العربية، بالرواية والقرية املدينة استأثرت

 العناية من يلق ولم كاف، بشكل العرب الروائيين بال يشغل لم أنه إال مغربه، حتى مشرقه من

ل" 2البحر، لرواية الالزمة األهمية العرب الباحثون  يول  لم كذلك يستحّق، ما
ّ
 حنا روايات وتشك

 كرواية ة،الواحد اليد أصابع على تعد التي الحديثة العربية الروايات بعض مع االستثناء، مينة

 النيهوم لصادق( 1970) هنا إلى مكة منو ،(1994-1919) جبرا إبراهيم لجبرا( 1970) السفينة

 من تخرج وسميةو ،(1924-1999) غانم لفتحي( 1970) البحر ورواية  3،("1994-1937)

 الكتاب هؤالء من أيا نر لم لكننا. وغيرها( -1945) العثمان ليلى الكويتية للكاتبة( 1986) البحر

 بحارته، وعادات وأجوائه، ومحيطه، بناسه بحري، وعالم بحرية رواية خلق على يصر من

                                                           
 .18ص ،1993 بوجاه، 1

 . 65-73ص ،1999 ياغي،: انظر" البحرية" الروايات هذه بعض حول  2

 .145ص ،1981 عطية، 3
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 يرفض حين (Roger Allen) ألن روجر الباحث ويصدق مينة، حنا فعل كما وخصالهم،

 الرغمب األرض هو الرئيس ي موضوعها أن معتبرا البحر، روايات ضمن السفينة رواية تصنيف

 1.بحرية رحلة خالل تدور  أحداثها أن من

 يومال حتى يؤّمن لم لكونه البحر عن العربية الثقافة عزوف صالح صالح الباحث يعزو 

ل الذي للغرب خالفا العربي، العالم من الساحقة لألغلبية العيش وسائل
ّ
 اياقض البحر شك

 رجال نصف حوالي ظل فقد" والسياس ي، العسكري  االقتصادي، الثقافي، تكوينه في حاسمة

  2".االستعماري  العصر من قرون خمسة حوالي املاء سطح على طافيا البلدان هذه

 عالقته نع الذاتية، السيرة كتب وفي واإلعالمية، الصحفية مقابالته في مينة تحدث طاملا

 مع مينة ةتجرب تتشابه فهل. املغامرة هذه يخوض جعلته التي الشخصية تجربته وعن بالبحر

 عمل الذي( 1851) ديك موبي صاحب (Herman Melville 1819-1891) ملفل هرمان تجربة

 Ernest Hemingway) همنغواي أرنست تجربة مع تشابه من وهل للحيتان؟ وصيادا بحارا

 عن يراقبهم للصيادين شاطئ على انفرد الذي( 1952) والبحر الشيخ صاحب (1899-1961

 كثب؟

 إلى (Anton Chekhov 1860-1904) تشيخوف أنطون  الكبير الروس ي الكاتب سافر لقد

 تشابهةم تجربة وهي املبعدين، السجناء معاناة عن ليكتب سخالين تدعى ومعزولة بعيدة جزيرة

 عالم في مينة ةخبر  هي فما. ملفل وتجربة همنغواي بتجربة والخبرة املعرفة كسب وفي املعاناة، في

ق حتى التجارب هذه مثل إلى بحاجة كان وهل البحر؟
َّ
 كل بلوق أوال ثم، البحر؟ تصوير في يوف

ق وهل رواياته؟ في املائي الحيز هذا ميزات هي ما ش يء، ِّ
ّ
   متفرد؟ فضاء خلق في ُوف

  قد األولى روايته كانت فإن املتفّرد، الروائي وعامله الروائية مينة ميزة البحر إن
ُ
 برواية رنتق

 إنف مدينة، في شعبيا حيا الكاتبين واختيار( 1947) املدق زقاق( 2006-1911) محفوظ نجيب

                                                           
1 Allen, 1982, p.138. 

 .127ص ،2000 صالح، 2
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رنت قد الثانية روايته
ُ
 هذه تأت لم 1.همنغواي ارنست العالمي للكاتب والبحر الشيخ برواية ق

 كاتب وه وها البحر، رواية إلى تفتقر العربية فالرواية الصدفة، وليد هي وال عفوا، املفارقة

   2.رالبح عالم خاللها من يتناول  الروايات من كم إصدار على ويلح جديدا عاملا يخترق  مبتدئ

 عدة انمع وللرجولة. البعيد واملدى واملغامرة الرجولة بعالم يرتبط مينة، لدى البحر، عالم

 األخرى  الصورة فهي املغامرة أما. باملرأة يتعلق ما ومنها وأنوائه، البحر بمواجهة يتعلق ما منها

 البّحار فيطوّ  حيث البعيد املدى إلى والوصول  بالطموح اقترنت إذا إال تكتمل ال التي للرجولة

 قعمو  مجرد من أكبر بعدا يأخذ والبحر. مغربها وحتى األرض مشرق  من ،"السبعة البحار" عبر

 بّحارلل يكون  لن إذ وهوية، وانتماء داللة فعل هو بل والصيادون  البحارة منه يعتاش جغرافي

 يانالك عن تنازل  سوى  عنه التنازل  وما. العالم هذا إلى ينتمي ألنه البحر بدون  وكيان وجود

 الصخرة جوف في خيمته( 1966) والعاصفة الشراع بطل الطروس ي يبني لذلك والهوية،

 سعيد يحمل ال 3.واملعنوي  املادي ووجوده عامله إلى ليعود فرصة أول  منتظرا للبحر املحاذية

 املائية، البركة هذه األشياء تختلف البحر في: "مغايرا رأيا( 1981) بحار حكاية بطل حزوم

 ،الشاطئ إلى محمحمة وتندفع أمواجها، وتصخب العواصف، في تضطرب الواسعة، الزرقاء،

م، بالصخور  وترتطم
ّ
 زئير في يةثان املاء إلى وترتّد  أبيض، بخارا زبدا، وتغدو وتتناثر، فتتحط

 فيه طيعوتست تيارا، يملك وال ضفتين، في يجري  ال فسيح، عريض، البحر لكن مخيف، وحش يّ 

 إلى تاستطع ما وبقدر األعماق، إلى تبتعد بأن الجوفية، التيارات وتفادي والحركة، املناورة

                                                           
 .235ص ،1980 شكري،: انظر 1

 إليها ارأش التي محاسنها كل من وعراها البحرية مينة ثالثية محاورة في بعيدا صالح صالح الباحث ذهب لقد 2

 ،الدقلو ،بحار حكاية مينة حنا ثالثية استيالء أوجه" حول  فينصب بحثه صلب أما .والدارسون  الباحثون 

 بعمل يقوم الباحث أن مع". كوينتسكي لفيكتور  املرس ى إلى الطريق في السوفيتية القصة على البعيد املرفأو

 التي ةلأليديولوجي فكرية معاداة خالله من نشتم أننا إال عدة نواح من العملين بين فيه يقارن  دقيق علمي

 ةالسخري أسلوب إلى الكاتب لجوء في خاصة العلمية، مصداقيته املقال أفقد مما مينة حنا بها يؤمن

 .  172-123ص ،2000 صالح،: انظر والتقريض،

 . 241ص ،1980 شكري،: مشابها رأيا انظر 3
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 البحر، نأ مآلها نتيجة إلى فيخلص والنهر البحر بين مقارنة حزوم سعيد البطل يقيم 1".األعماق

 وفسيحة، واسعة عوالم على يطل ذلك عن فضال وهو النهر، من رأفة أكثر يظل هياجه رغم

 أعماقه يف غاص ماءه يلج من للطموح، بوابة إنه البعيد، املدى إلى تصل أن خالله من وتستطيع

 ناحية، من ،"واسعة زرقاء بركة" مينة بحر هو هذا. ضفاف تحدها ال جديدة عوالم واكتشف

 هي ما معايشته؟ على القادر ذا فمن أخرى، ناحية من كأسد ويزأر يحمحم صارخ وهائج

 قادرا ليصبح وأنوائه، للبحر عاشقا إال يكون  لن معاشرته؟ على القادر اإلنسان هذا مواصفات

 جمعت حيث الجغرافي إطاره من ويخرج البحر عالم يتسع. الشاسعة الواسعة مجاهله ريادة على

 .وداللة استعارة فعل إلى ويتحول  ويتشخصن، الضيقة شواطئه إطار في املاء

 عظمم في ذاته على يعود موتيف والبّحار البحر بين العشق وحالة البحارة، معشوق  البحر

 هو رالبح عالم ،"ملك" البحر ألن والتعظيم واإلجالل بالرهبة املمزوج العشق هذا مينة، أعمال

 تهيج البحر رائحة: "مغامراته وخوض معاشرته على القادرون هم وقالئل الرجولة، عالم

 لفالحا بعرق  التراب رائحة تمتزج كما تماما ورائحة شكال العالم بهذا البحار ينسجم 2".الرجولة

 .ووجدانه

ب هو بل طوبوغرافية، صورة ليس برأينا املكان وصف
ّ
 كل يأخذ حيث عناصر من مرك

 طورهاس منذ تنفتح والعاصفة الشراع فهذه" ماؤه البحر في ما وأهم. وموقعه رمزه فيه غرض

 هو لبحرا فكأّن ]...[  ذاته اإلنسان انبجاس قبل الالذقية شاطئ فينبجس املاء عالم على األولى

 فيها ماب الشخصيات جميع حضور  يفوق  والوظيفّي  الغرض يّ  فحضوره. للشراع املحوري البطل

]...[  األسطورة حدود إلى تدريجيا النص رفعه الذي البطل ذلك الطروس ي زهدي بن محمد

 وجسدا انبكي كيانا: عميقا كان فقد والبحر، اإلنسان بين اللقاء هذا في النظر نمعن أن يمكننا

 3".جسد حيال

                                                           
 .163ص ،بحار حكاية 1

 .48ص ،والعاصفة الشراع 2

 .19-20ص ،1993 بوجاه، 3
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 العين تراه ام على االقتصار عن وينأى الروائية العناصر بجميع وثيقا ارتباطا املكان يرتبط

 ملبسهم،و  مشربهم مأكلهم تصرفاتهم، الشخصيات، على ظالله يفرض فهو خارجية، معالم من

 حسب اساللب ويختلف بل الخاص، لباسه للبحار. البيئة هذه مع تتالءم التي لغتهم وبالذات

 رواالش يلبس كان" بحار حكاية بطل حزوم سعيد والد مثال، حزوم، صالح فهذا البحار، مكانة

 علوينت. الظهر عند مشقوقة وسترة. ياقة دون  قميص على معرق، بزنار فوقه ويتزنر أسود،

   1".املناسبات في فقط يلبسه خمري، طربوش رأسه وعلى البحارة، شأن معكوفا، حذاء

 لذلك لقي،للمت توصيلها إلى يصبو التي الفكرة لصالح الفضاء هذا يجّير أن كاتبنا يحاول 

 يسعى الذي الطروس ي، حال هو كما تحّرر، فعل إلى املغامرة وخوض البحر مقارعة تتحول 

 العدو نم الحرية وانتزاع الثورة نحو بأكمله الشعب يسعى فيما البحر، عالم إلى للعودة جاهدا

 هكذاو  الفرنسيين، ضد املظاهرات اشتعال مع البحر إلى عودته وتتزامن أرضه، على الرابض

( 1975) الياطر رواية بطل املرسنلي ومغامرة السياس ي، بالحدث حزوم سعيد مغامرة ترتبط

 رمزا نة،املدي ساحل يتهدد الذي الجديد الحوت بمحاربة الصيادين، برفقة املدينة، إلى والعودة

 والقوة مةوالشها بالعنفوان يرتبط دال فعل إلى جغرافي فضاء مجرد من البحر يتحول . للمقاومة

 غامراتامل وخوض واالنعتاق التحرر  مسيرة في اإلنسان يعترض ما مقارعة على والجلد والصبر

 .  كريمة حرة حياة أجل من

  

                                                           
 .50-52ص ،1986 بارت،: اللباس دالالت أنظر. 159-160ص ،بحار حكاية 1
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 التطهر عالم -الغابة 

 ية،الشعب أحيائها في وبالتحديد املدينة، في أو الريف في عادة مينة روايات أحداث تدور 

 توارى ي حيث الغاب عالم هو آخر عالم فهناك الياطر روايته في أما. وميناءه البحر ليصل ويمتد

 ونانيالي الخّمارة صاحب خطأ قتل أن بعد الدرك، رجال عيون  عن بعيدا املرسنلي زكريا البطل

 هذا مع قلمالتأ إلى فيضطّر  البسيط العيش مستلزمات أبسط الغاب في له تتوفر ال. زخريادس

 رواية في (Daniel Defoe 1660-1731) ديفو دانيال بطل يضطر كما البدائي، الجديد العالم

 على التفكير أبواب له تفتح الوحدة هذه. الطبيعة مع يتأقلم أن( 1719) كروزو  روبنسون 

 راعية وحدته تكسر حين خاصة الذات، واكتشاف البشرية النفس أغوار وسبر اإلنسان حقيقة

 الذين الرومانسيين غاب هو فهل. يعد ولم زمن منذ األناضول  إلى زوجها هاجر تركمانية،

 ون بقان يقترن  الذي الغاب هو وهل واملدنية؟ املدينة وحشية عن بعيدا إليه الهروب اعتادوا

  الضعيف؟ يأكل القوي 

 معنى يأخذ أنه إال معانيها، بعض الرومانسية عن أخذ وإن ذاك، وال هذا ليس إنه 

 عن بعيدا حقيقتها على اإلنسانية الذات واكتشاف التطّهر مكان هو جديدا، ورمزا جديدا

 اإلنسانية، إلى الوحشية من البشري  التحول  عالم هو" الغاب. الخارجية االستغالل عوامل

 وأجوائها وقيودها املدن مواصفات عن بعيدة طبيعية حياة وسط الكبير الحب عالم

 كما كاسرا، وحشا يكون  أن إما حقيقته، أمام واإلنسان حقيقتها على الطبيعة هنا 1".املسمومة

 بطبعه؟ راشري إنسانا كونه ملجرد زخريادس قاتل هو فهل. ذاته يكتشف أن وإما املدينة، في كان

 الرائحة السمكي املتوحش ذاك هو هل املرأة؟ تجاه املشاعر من الخالي اإلنسان ذاك هو وهل

  2نفسه؟ يصور  أن اعتاد كما الجثة، والفيلي

 وهو وإنسانيتها، وأنوثتها وقوتها باملرأة مؤمن ولهان، عاشق هو هنا ذاك، وال هذا ال هنا إنه

 يازكر  هو هذا. الكبرى  الغاب منحة هي هذه. واسع وقلب مرهف حس ذو إنه وأهلها، لبالده محب

                                                           
 .211ص ،1983 طرابيش ي، 1

 .  38 ،29 ،15ص ،الياطر: انظر الجثة الكبيرة بالحيوانات نفسه تشبيه من الراوي  يكثر 2
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 وال أكثر ال ،"تفريغ أداة" املرأة يرى  وغرائزه، أهوائه لجم على يقوى  ال كان ،الياطر بطل املرسنلي

 لواجبا ذلك رسميا، بغيضا، ثقيال، كان ولكنه: "الواجب بدافع جنسية عالقة معها يقيم أقل،

: جديد إنسان فهو اآلن أما. الخمرة من برميال يشرب أن شاء إذا قادر وهو 1،"اللعين الزوجي

 2".يموت أن األفضل. زكريا مات.. زكريا يا وداعا. الهوية انظروا"

ّل  ال ضعيف وال قوّي  ال الغاب في هنا ّل، وال مستغِّ
َ
. الذات وتجديد الطهارة هنا مستغ

 اإلنسان يهف ويستطيع االستغالل، فيه ينتفي الخاصة، امللكية من خال لعالم رمز إذن فالغابة"

بة اإلنسانية صفاته يستعيد أن
َ
ستل

ُ
 عواطفه عن رالتعبي وعلى التضحية، على أقدر فيصبح امل

  3".نوع أي من حواجز أية دون  صادق، بشكل البشرية

 معال ليس أخرى، مرة إنه، تحقيقه، إلى ويسعى الكاتب به يحلم الذي العالم هو الغاب

 عوةد هو إنما البشرية، وفساد الكون  رذائل عن بعيدا اإلنسان يعيش حيث الرومانس ي الغاب

 البالد تحرير أجل من معهم للمساهمة األهل وإلى الناس، وإلى جديد، من الحياة إلى للعودة

 الغالية، وحبيبته غابه املرسنلي يترك لذلك الطبقية، عن بعيدا االجتماعية العدالة وتحقيق

ما آخر إنسانا يعود  . إذالل دون  وكرامة بشرف يعمل حيث التغيير على مصّمِّ

 وال اليومية، األكل أدوات يملك ال كان وإن حتى البدائية، عالم ليس الرواية هذه في الغاب

 اعتاد التي البدائية تجافي البيئة فهذه املفارقة، تقع هنا النظيف، البيت أو الحديث، امللبس

 قاتال الو  كان، كما همجيا، يعد ولم العنف ومن الرذيلة من تطهر لقد. املدينة في البطل عليها

 وشريفا ظيفان أصبح إنسانيته، إليه عادت. تعبيره حد على والنساء، املزابل فوق  يتمرغ خنزيرا وال

ر  نحو وتصبو تقاوم بالد من جزءا أصبح. ووحيدة واحدة المرأة وعاشقا  نم واالنعتاق التحرُّ

 . الغريب املحتّل  ومن الرأسمالي

 

                                                           
 .276ص ،الياطر 1

 .178ص ،.م. ن 2

 .158ص ،1989 املاض ي، 3
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 البيئة وتلوث املدينة 

 لفضاءا فهما العاملية، الرواية نشأة منذ والروائيين الرواية واملدينة القرية موضوع شغل

 ومن آلخر قطر من الفضاء هذا مواصفات تختلف 1.األحداث فيهما تدور  الذي األساس يّ  املكانّي 

 .وعلومه ثقافته تقاليده، عاداته، السكاني، التجمع بنوعية منوط ذلك ألن آلخر، مكان

 بكل يةالخارج ملعاملها وصفه خالل من نابضة، حّية مينة روايات في املدينة صورة تنعكس

 كاتبنا ىلد الخارجي الشكل تصوير إن. وأزقتها حاراتها بيوتها، شوارعها، الدقيقة، تفاصيلها

 ضواءأ ليست لديه، وهي،. حقيقته على هو كما اآلخر، املدينة وجه على للتعرف مدخل بمثابة

 هي لب املعاصرة، باملدينة أسوة اقتصادي تجمع هي وال فكرية، ومقاهي أدبية، ونوادي مبهرة

 فترة في املحافظة السورية املدينة إنها. متراصة متالصقة وبيوت ضيقة، وشوارع فقيرة، أحياء

( الالذقية) املدينة وهذه: "بقليل الثانية الكونية الحرب بعد ما أو الكونيتين، الحربين بين ما

 هنا ق،األخال  إن. وعاداتها بنيانها في القدم بعض قديمة البالد، من الغربي الشمال إلى الواقعة

 التخلف،و  باملحافظة الحياة تتسم ظله وفي السيد، هو فاإلقطاع التقاليد، كابوس تحت ترزح

 ابل،باملق ويكثر، املتزعمون، ويكثر بالدم، الدم يغسل حتى يوفى، حتى دينا الثأر ويظل

 األحياء، زعامة" الكبار" ويتوزع جدا، متفاوت نحو على االجتماعية الحياة وتنقسم املستزملون،

 2!".األرض وملكية املرافق، وزعامة

 ويختلفون  ن يتفقو  الضعفاء، على للسيطرة األقوياء فيه يتنافس إقطاعي ملجتمع صورة إنها

 ريةبق أشبه محافظ سكاني تجمع أخرى، ناحية من وهي، وتناقضها، مصالحهم انسجام وفق

 قاتالعال حيث من قرية هي أخرى  بكلمات. ثقيلة وصناعات كبيرة ملصانع ذكر فال كبيرة،

 مجاال تتيح التي االقتصادية املساحة واتساع السكان عدد حيث من ومدينة االجتماعية،

 يا تي،غاب يا: "الياطر روايته في لنا صورها التي الغابة نقيض مينة مدينة". الكبار" لصراع

                                                           
  Elad, 1994, p.7.:انظر 1

 .22ص ،والعاصفة الشراع 2



 رياض كامل

 122 صفحة ،(2017) 12املجمع، العدد 

 مكان فالغابة 1،"العاهرة مدينتي إلى وأرجع أهجرك لن قبري، أنت األخير وفي بيتي، أنت رفيقتي،

. عدة عمواق في سماها كما" عاهرة" هي فلذلك والقمع، والقهر االستغالل مكان واملدينة التطهر

 املال مغتصبي بين الصراع ليشخص والعاصفة الشراع في الالذقية فضاء مينة حنا يوظف"

 ناحية نم اإلنسان وكرامة والتضامن العدالة بقيم املؤمنين البسطاء وبين ناحية من والسلطة

 املتجدد راعالص مشكلة عبرها تتراءى صغرى  بنية وأماكنها بناسها الالذقية مدينة وتغدو. ثانية

 2".واملستضعفين املستغلين بين

 صورة هي بل ،(1954) الزرق املصابيح السابقة روايته في جاء عما الصورة هذه تختلف ال

 الشارع هذا نهاية في الحيّ  وكان: "الزمان ونفس املدينة نفس الالذقية، إنها. عنها األصل طبق

 سوقه انتوك السكان، كثيرة فقيرة متراّصة، أخرى  أحياء إلى ويتفّرع ويتراّص  يتجمع، الحديث،

 طة،بسي دكاكين بل معامل، وال متاجر فيه تكن ولم]...[  الشارع عنق عند تتمركز الصغيرة

 فرانأ الرئيسية، األزقة زوايا وفي الشارع، تقاطع عند وتقوم وعرق، وخضار لحم فيها خاوية،

 فالشوارع فقيرة، مدينة إزاء أننا الوصف، هذا خالل من نستشف، 3".بلدية[ ومقاه] ومقاهي

 عاملم وال متاجر ال أن خاصة واملشرب، املأكل من قليل على تقتصر األزقة ودكاكين ضيقة

 اروالخض اللحم ذكر فهل. وعرقا خضارا لحما، فيها أّن  إال" خاوية" أنها ومع. السكان لتشغيل

 البائس؟ املدينة عالم عن خروج هو والعرق 

 ألمربا التفاصيل هذه ذكر وليس عشوائية، بصورة يتم ال رواية أي في املكان وصف إن

 أبطال مشروب أن فيما الشعبي، بالدهم مشروب ألنه العرق  يشربون  املدينة فسكان العفوي،

 متفاوت عياجتما مستوى  على دال فعل إلى املشروب ليتحول  والنبيذ، الويسكي الغربة في مينة

 .يقصده لم أم ذلك الكاتب قصد وأخرى، بيئة بين

                                                           
 .176ص ،الياطر 1

  .80ص ،2003 برادة، 2
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 في هو ملا إيحائية صور  هي واملحتويات والدكاكين الحارة لشكل الدقيقة التفاصيل هذه

 أناس ايسكنه املدينة هذه مثل. الطبقي لالنتماء ملموسة مادية صورة وهي البيوت، هذه داخل

 لحجارة،ا وناقل املتجول، البائع" فهم شعبية، املهن هذه تكون  ما وغالبا يدوية، بمهن يعملون 

 ط،والخيا واالسكافي، له، عمل ال ومن األحذية، وماسح والكعك والخبز والكازوز الكاز وبائع

ق، والخّباز،
ّ

ف واللّحام، والحال
ّ
 1".الصغير واملوظ

 بل ساء،ون رجال من الناس يرتديها التي للمالبس صورة يعطينا أن أيضا الكاتب ينس ى ال

 بدأتف التقاليد، هذه إطار من خرجن" اللواتي املسيحيات النساء لباس وصف إلى ذلك يتعدى

 بائسة ينةوز  فيه، صنعة ال تقليد في والسيقان السواعد عن تنحسر وأذيالها الفساتين أكمام

 2."آخر حينا غضبهم وتثير حينا الرجال تضحك صارخة فاقعة وأصباغ بينها، تناسق ال

 لنا يترك ال ومشربها ومأكلها ولباسها وأحيائها، املدينة لشكل الدقيقة التفاصيل هذه بعد

 موقع خالل من للعيان باد واضح، بشكل ةيمستشر  فالطبقية والتحليل، للتخمين مجاال الراوي 

 ملحوظا كانف للحي الطبقي التقسيم أما" يمتهنونها، التي األشغال خالل ومن وشكلها، البيوت

 عدد وكان راء،للفق واألقبية السفلى والطوابق لألغنياء، العليا الطوابق السكن؛ بيوت في فقط

 البيئة هذه ظل وفي 3".أخرى  بعد سنة يتضخم الفقراء وعدد عام، بعد عاما يتناقص األغنياء

ف عمليا فالكاتب األحداث، تدور 
ّ
ريس التي لأليديولوجيا خدمة الشعبية البيئة هذه وظ ِّ

ّ
 خ

 ضد ويةس يتكاتفون  املشابهة واألحياء الحي أهل نرى  حين نفاجأ فهل. أجلها من رواياته معظم

 إلى ويساقون  األموال رؤوس أصحاب مع الحي أهل يتعارك حين نستهجن هل أو االحتالل؟

 النضال؟ تجربة خاضوا وقد" رجاال" يخرجون  ثم السجن
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 دقة بسبب ما، نوعا فاقترب، والخارج الداخل من املدينة وصف في مينة بالغ لقد

. اإلطناب نع بعيدا املكثفة واللغة الدالة باللمحة يكتفي أن عليه وكان املؤرخ، من التفاصيل،

  .والتفكير للحدس مجاال للقارئ  يترك فلم

 جوها ا،تقاليده عاداتها، ناسها، بأهلها، ،الزرق املصابيح في رأيناها كما املدينة، صورة إن

 نهاية ،اربح حكاية ثالثية ،والعاصفة الشراع مثل مينة روايات من العديد في يتكرر  ومحيطها

 التجارب إن بل ،(2001) امرأتين صراعو( 2000) الشحادين حارة( 1989) شجاع رجل

 ولن ،الالذقية مدينة هو بينها املشترك إن. الروايات هذه معظم في ذاتها على تعود الحياتية

 نفس على سنقع ألننا 1اإلسكندرونة، هي املدينة حيث املستنقع رواية نقرأ حين جديدا نكتشف

 وصراع واستغالل إقطاع املدقع، الفقر ومن البؤس من حالة إنها وروحا، شكال املواصفات

 عبيالش للحي مينة اختيار إن. الثانية العاملية الحرب ظل في العيش لقمة أجل من متواصل

 خاضتها قد تجربة وهي الخارج، من ال الداخل من النظر له يتسنى حتى املجتمع عمق في يدخله

 وملحمة ،(1947) املدق زقاق رواية أشهرها من لعل بعد، ومن قبل من العربية الرواية

 .  محفوظ نجيب للكاتب( 1977) الحرافيش

 هوية عن والبحث البلبلة-الغربة 

 عامال يارالد إلى الحنين كّون  فقد. ونثرا شعرا العربي، األدب على بجديد ليس الغربة، أدب إن

 القرون في الرحالت أدب تجربة وجاءت. الجاهلي العصر منذ العربي الشاعر وجدان من هاما

 يصتخل منذ الحديث العصر أدب في الحنين هذا تجدد ثم الرصيد، هذا إلى لتضاف الوسطى

 الحلبي بالطبيب مرورا( 1873-1801) الطهطاوي  لرفاعة( 1834) باريز تلخيص في اإلبريز

 عن فضال املهجر، أدب وتجربة( 1865) الحق غابة صاحب( 1873-1836) مراش فرنسيس

 زينب وروايته( 1956-1888) هيكل حسين محمد منذ األدباء من الكثير على الغربة تجربة تأثير

 بين ركمشت هو ما رأينا قد بل. العشرين القرن  في العرب الروائيين من هائل بكم مرورا ،(1913)

 توفيق لمث الغربة، في الشخصية تجربتهم إثر املوضوع لهذا تطرقوا الذين الروائيين بعض

                                                           
 . الرواية هذه حول  وافية دراسة هناك ،1995 الغريبي،: انظر املستنقع رواية حول  املعلومات من للمزيد 1
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 قنديل في( 1992-1905) حقي ويحيى ،(1938) الشرق  من عصفور  في( 1987-1898) الحكيم

( -1935) طاهر وبهاء( 1954) الالتيني الحي في( 2008-1925) إدريس وسهيل( 1940) هاشم أم

 وهل مينة؟ لدى نفسها هي هؤالء لدى الكتابة دوافع فهل 1.وغيرهم( 1995) املنفى في الحب في

    سبقه؟ من غربة نفسها هي مينة غربة

 زادت قد وخارجه، الوطن داخل مينة، حنا على فرضت التي املتعددة التشرد" رحالت" إن

. ملرا الواقع هذا لتعكس شخصياته فجاءت االجتماعية، العدالة تحقيق بضرورة قناعته من

 ناموا. عيشال لقمة عن بحثا وأخواته والديه مع اإلسكندرونة لواء قرى  في طفولته في تشّرد لقد

 عكسامن ذلك فرأينا انقطاع، دون  وأهينوا واستغلوا طردوا اإلقطاعيين، حقول  وفي العراء في

 أعقاب في الثانية التشرد رحلة جاءت ثم(. 1977) املستنقع وفي( 1975) صور  بقايا في بوضوح

 البلوغ مرحلة يمر الذي الصغير الشاب هذا على فكان ،(1939) األتراك إلى اللواء بضم القرار

 والحرمان، والفاقة التشرد طعم يذوق  أن معان، من الكلمة هذه تحمله ما مع واملراهقة،

 الرواية ،(1986) القطاف رواية فجاءت وهوان، ذل من فيه بما اإلقطاعيين حقول  في والعمل

 ورياس خارج ثالثة مرة الغربة تجربة يذوق  أن عليه كان ثم. الذاتية السيرة رواية في الثالثة

 تضع أفضل بداية أمل على حزيران، هزيمة بعد جديد، من الوطن إلى ليعود ،(1959-1967)

  أن فما والهزائم، للتشّرد حدا
ّ
  2.يعتقل حتى دمشق مطار في قدميه يحط

 حيث األولى، املرحلة ففي الخاصة، وتجربتها الخاصة ميزاتها املراحل هذه من مرحلة لكل

 بةالتجر  وفي. اآلتي من وقلق مدقع فقر خوف، تشرد، جوع، هناك طفال، يزال ال كان البطل

 في وأما. أكبر بوعي األمور  إلى ينظر املراهقة جيل في اآلن الفتى لكن األول، املشهد يتكرر  الثانية

 نميز ،ذلك مع لكننا، رؤيا، وصاحب معروف كاتب مثقف، مجرب، بالغ، رجل فاملغترب الثالثة

 التجربة تنعكس .العربي العالم خارج الغربة وتجربة اللبنانية، التجربة: متباينتين تجربتين بين

                                                           
 .145-146ص ،1997 بدوي،: انظر 1

 ،1967 عام أيلول  من عشر السابع في" وذلك ،(1984) والخريف الربيع روايته خاتمة في عودته إلى يشير 2 

 .328-327ص: انظر
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 مجموعة هناك وحيث عربية، األجواء حيث( 1969) النافذة من يأتي الثلج روايته في اللبنانية

 إلى ربيتس الثلج لكن الطريق، مواصلة على ويعينونه يرشدونه البطل بقرب األصدقاء من

 والتعب املالحقة ألم أملين، يعيش بالذات هنا واألهل، الوطن دفء عن بعيد وهو جسمه

 لذيا النضال مركز عن بعده بسبب الضمير عذاب من النابع الحارق  املمض واأللم الجسماني،

 رف يخوضه

 طعمها لهاف والصين هنغاريا بلغاريا، في األجنبية الدول  في الغربة تجربة أما. الوطن في اقه

 شكل الشوارع، شكل أجنبي؛ محيط هو باألحرى  مقربون، أصدقاء وال أهل ال هنا الخاص،

 حيطم عن مختلف هنا الناس محيط إن تصرفهم، وطريقة الناس التقاليد، العادات، البيوت،

: واألهل بةالغر  عن كتعويض النساء، ويعاشر كثيرا ويشرب يسكر هنا، والبطل،. العربية الغربة

 يف الهناءة أعرف لم بطبعي؟ قلق أنني أم بالقلق، اإلحساس هذا مصدر هي الغربة هل فكر"

 أنا يالت الغنية االجتماعية الحياة من الجو هذا برغم املجر، في أعرفها لن أني وظني الصين،

 في ذاته على يعود املوقف هذا 1".بيروشكا عيني في اليوم تبدت التي العاطفة وهذه عليها، مقبل

 كان يثح الوطن عن بعيدا يعيش ألنه الضمير بتأنيب البطل يشعر الصينية، الغربة تجربة

 روبغي بأسف صرخ! رخص: "لنفسه فيقول  ثانوي، مناضل مجرد ال النضال، من فاعال جزءا

 بةمغتص حقوقهم وال محتلة، أرضهم ال الذين األجانب هؤالء أكثر بين رخيص ش يء كل. كالم

  2".بيئتي اآلن هي وهذه قذرة، الغربة. دوامة البيئة أفعل؟ ماذا لكن مثلي،

 الثلج وتحت الجبل فوق و ،(1984) والخريف الربيع في تنعكس التي الغربة تجربة إن

 قلأ غربة برأينا، هي، الصينية، التجربة تعكس التي 3،(1995) بيتاخو في حدث وثالثية )1991)

 يتب شهري، راتب له حرير، من كفوفا يلبس هنا، البطل، إن. األخرى  الغربة تجارب من حدة

                                                           
 .302 ،270 ،252ص: مثال انظر الرواية في مرات عدة الغربة مشهد يتكرر  ،84ص ،والخريف لربيعا 1

 .114ص ،بيتاخو في حدث 2

 السوداء املوجة عروسو ،(1995) بيتاخو في حدث: وهي الصين في تجربته حول  روايات ثالث مينة أصدر 3

 (. 1997) األخيرة املغامرةو ،(1996)
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 بحد كل من عليه يتهافتن ونساء ومأكل مشرب من الرغيد العيش له تضمن راحة ووسائل

 نم يوم في إليهم العودة أمل على ويظل واألهل، بالوطن يحلم يظل ذلك، مع لكنه، 1.وصوب

 في قاءزر  حمامة تجربة فهي والدارسون  النقاد إليها يتطرق  لم التي األقس ى غربته أما. األيام

 اءالشف عن البحث تجربة الكاتب خاللها من مّس  مميزة إنسانية تجربة هي ،(1988) السحب

نصح. الوطن خارج
ُ
 املوت فكان العالج، لتلقي إنجلترا إلى بالسفر عضال بمرض املصابة االبنة ت

 أما الوطن، عن بعيدا أيضا، املريض الفلسطيني ويموت ابنته، تموت منه، مهرب ال قدرا املحتم

 ئلة،العا عن بعيدا ناظريه أمام تحتضر وهي االبنة عذاب العذابين، فيعيش املرافق الوالد

 بنا تلم حين قصية بالد إلى نلجأ فلماذا. أبعاده بكل والهوان والذل والغربة الفراق وعذاب

 .   السحب في زرقاء حمامة في أبوابه أوسع من يطرح سؤال عضال؟ بمرض نصاب أو مصيبة،

. فةوالعاص الشراع الثانية روايته منذ مينة، صورها هكذا قاسية، األحوال كل في الغربة

 البر لىع يعيش أن البطل يرفض فيه، الحياة على اإلنسان اعتاد الذي املحيط عن الغربة إنها

 الذي هبحر  إلى محيطه، إلى بالعودة حاملا ويظل وأنوائه، البحر مقارعة في طويلة تجربة بعد

( 1969) النافذة من يأتي الثلج وفي مفقودة، طفولة هي الذاتية السيرة ثالثية وفي  2.يعشقه

 عاملك التجربة، بفضل البطل شخصية تكتمل حتى حاد، ضميري  وعذاب املواجهة من هروب

 جهة،للموا ويرجع عوده يصلّب  حتى ثالثا، املطاعم وفي ثانيا، مسامير معمل وفي أوال، بناء

 إنه ،العامة األزمة خالل من الخاصة أزمته يعيش الهارب، واألديب، املثّقف املناضل، وفياض"

 البطل يعمل األوروبية، التجربة وفي 3".الواقع مرارة يكتشف الوعي، هذا خالل ومن ذاته يعي

 مفهوم رهلويت الخمرة وشرب النساء معاشرة إلى فيلجأ يقتله، يكاد الحنين لكن جامعيا محاضرا

 مياحكو  موظفا كونه من بالرغم إذ، مشابهة، تجربة الصينية الغربة بطل يخوض. النضال

                                                           
 ذلك غيرنا حظال  وقد الصين، في الحياة أسلوب على ويفضله الشرقية أوروبا في الحياة ألسلوب البطل يتحيز 1

 .34-33ص ،2000 وتار،: املثال سبيل على انظر

 .236-237ص ،1980 شكري،: انظر 2

 .109-110ص ،1995 زيادة، 3



 رياض كامل

 128 صفحة ،(2017) 12املجمع، العدد 

 نم حالة فتولد امللذات في اآلخر، هو فينغمس، يالحقه، واملهانة الذل شعور  أن إال رسميا

 ال سئلةأ ولشعبه؟ لنفسه يقدم وماذا للمجتمع؟ يقدم فماذا. واملمارسة الشعار بين املفارقة

 . لها مقنعة إجابة

 فتجلت ا،أيض هم هيتذّوقون أبطاله فجعل املر طعمها الكاتب ذاق األحوال، كل في الغربة إنها

 نه،وط خارج املناضل وغربة الشاطئ، على البحار غربة فكانت والخارج، الداخل مستوى  على

 . السلطة لفكر مناقضا فكرا لتبنيه عنه املبعد املواطن وغربة

 خالصة

 لذلك، اتبع وتتغير، وغرب، شرق  وبحر، بر ومدينة، قرية من الروائية، مينة فضاءات تتعّدد

 االتمج وتقيد الناس فكر تلجم محددة أطر تحده ضيق عالم هي فالقرية. رواياته شخصيات

 ثالثية يف باألساس ذلك، ينعكس كما األراض ي، معظم على اإلقطاعيين لسيطرة نظرا تطورهم

 تحت رزحت القرية شأن شأنها فقيرة، شعبية أحياء فهي مينة، مدينة املدينة، أما. الذاتية السيرة

 البحر اءفض أما. كريمة حرة بحياة الفوز  أمل على واالنتهازية الطبقية مع وتتعارك الفقر، نير

 ذاه في األخرى، هي عيشها، لقمة عن تبحث الناس من فئة فهناك املميز، مينة فضاء فهو

 لبحارةا حساب على الرزق، مصادر على السيطرة في املواعين أصحاب فيه يتعارك الذي املحيط

 .الصغار والعمال

 مع تالءمت وبالتالي املميزة، البيئة هذه مع تتالءم مفردات يخصص لذلك تبعا الكاتب رأينا

 يكون  يك والبحر البر يشمل أن يجب التحرر  أن يقصد مينة حنا فلعل. بها ترتبط شخصيات

 عدب اإلنسان، منها يعبر انتقالية مرحلة فهو الغاب أما. منقوص غير سويا متكامال الخالص

 إلى يمة،السق والتناحرات الطبقية والصراعات البيئي التلوث حيث املدينة، عالم من التطهر

 .منها رجخ التي البيئة خدمة في تأديته عليه دورا له ألن منها خرج التي بيئته وإلى مجتمعه

 في يالسور  املواطن تجربة لنا وينقل املحلي، الصعيد على الضيق اإلطار من مينة يخرج

 وبين آخر، روفك أخرى، حضارة املغايرة؛ البيئة هذه في اآلخر على التعرف فيتم القسرية، غربته
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 الحنين ظلوي لذلك، تبعا أحيانا، الهوية، وتضيع بالبلبلة، ويصاب املغترب يتخبط وذاك هذا

 .العودة أمل على الصدور  في يهجس الوطن إلى

 بدقة وتصويرها األمكنة تجسيد على الوصف، وتفصيل اللغة خالل من مينة، يعمل

 تلمس دلتكا حتى والعاصفة الشراعو الزرق املصابيح رواية في كما أحيانا، مفرطا متناهية،

فا. والتخّيل التحليل في املتلقي دور  مختصرا واألزقة، والشوارع البيوت
ّ
 أحيانا ا،موحي ومكث

ل موقع إلى جغرافي موقع مجرد من الغاب فيتحّول  الياطر رواية في كما أخرى،  حمفتو  متخيَّ

 . واإليحاء والرمز للتأويل
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