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ملخص البحث:

تتطرؽ ىذه الدراسة إىل قضااي شىت يف رواية "أـ النذور" للكاتب عبد الرزتن منيف ،وهتدؼ إىل إظهار إبداعية الكاتب
ّ

يف صياغتها يف روايتو .يعتمد الباحثاف يف ىذه الدراسة على اظتناىج اآلتية :الوصف والتحليل والنقد؛ إذ يقوماف بعرض

نبذة عن حياة الروائي يف بداية الدراسة  ،مث يقوماف ابلتحليل والنقد للقضااي اظتتوافرة يف الرواية مع التنويو مبظاىر اإلبداع
الفٍت فيها .حتاوؿ ىذه الدراسة اإلسهاـ يف إثراء الدراسات النقدية يف األديب العريب فضالً عن توسيع اظتراجع اظتتعلقة
توصل إليو الباحثاف من خالؿ ىذه الدراسة أف رواية "أـ النذور" حتمل يف طياهتا قضااي
بفن السَتة والًتاجم .وؽتا ّ
عديدة ،وىي تنقسم إىل ثالثة أقساـ ،أوعتا القضااي االجتماعية ،ومن أقتها الشعوذة وغَتىا من أمور الغيبيات
واظتعتقدات اطترافية .واثنيها القضااي اإلنسانية اليت عتا عالقة بشعور اإلنساف وعاطفتو ،واثلثها القضااي الدينية اليت ترتبط
ابألبعاد اإلسالمية ،وفضالً عن ذلك ،وجدت الدراسة أف الكاتب وفّق يف رسم الشخصيات ،وانتقاء أشتائها ،وبناء
األحداث يف روايتو ،كما تبدو كذلك ػتاولتو يف تشويو شتعة الرجاؿ اظتتديّنُت.
الكلمات ادلفتاحية :رواية "أـ النذور" – عبد الرزتن منيف – القضااي – الشعوذة – اصتوانب اإلسالمية.
Abstract:
This study discusses various issues in the novel “Umm al-Nudhur” written by
Abd al-Rahman Munif. It aims to highlight his creativy as formulated in his
novel. The writers make use in the study descriptive, analytical and critical
طالبة دكتوراه ،قسم اللغة العربية وآداهبا ،كلية اآلداب ،اصتامعة األردنية ،اظتملكة األردنية اعتامشية.
 أستاذ دكتور ،قسم اللغة العربية وآداهبا ،كلية اآلداب ،اصتامعة األردنية ،اظتملكة األردنية اعتامشية.

غتلة الدراسات اللغوية واألدبية
methods. The researchers present briefly an overview of the writer’s background
at the beginning of the study and then analyze critically the various issues in the
novel keeping in mind the artistic creativity of the novel. This study is expected
to contribute to the existing critical studies of Arabic literature as well as to
enrich the biographical references related to the art of biography wrting. In
conclusion, the novel "Umm al-Nudzūr" is found to accommodate diverse issues
which can be divided into three sections. First: social issues that encompass
mystical belief such as witchcraft, sorcery and superstition. Second: human
issues which are related to emotion and feeling of mankind. Third: religious
issues that reflect the dimensions of Islam. This study also found the ability of
Abd al-Rahman Munif to depict the characters through the selection of their
name and building a successful plot. Apart from that, it could be seen indirectly
that the writer attempts to defame the reputation of religious men in his novel.
Keywords: Novel “Umm al-Nudhur” – Abd al-Rahman Munif – Issues – Mystic
Belief – Islamic Teaching.
Abstrak:
Kajian ini membincangkan isu-isu yang dalam novel "Umm al-Nudhur" karya
Abd al-Rahman Munif. Tujuan kajian ini dijalankan adalah untuk meninjau
pemikiran Abd al-Rahman Munif, sekaligus menonjolkan cara penampilan
kreativiti beliau dalam karya tersebut. Reka bentuk kajian ini adalah berdasarkan
kepada metod deskriptif, analitikal dan kritis. Pengkaji mengemukakan biografi
penulis secara ringkas pada permulaan kajian, disusuli dengan analisis dan
kritikan terhadap isu-isu yang dipaparkan dalam novel yang dikaji di samping
menekankan aspek kreativiti penulis dalam mengolah isu-isu berkenaan. Kajian
ini diharap dapat memberi sumbangan terhadap bidang kritikan dalam
kesusasteraan Arab selain dapat menambah rujukan tentang seni penulisan
biografi. Hasil kajian menunjukkan bahawa novel “Umm al-Nudhur”
mengandungi pelbagai isu dan persoalan yang boleh dikategorikan kepada tiga
bahagian. Pertama: isu-isu kemasyarakatan melibatkan kepercayaan mistik
seperti ilmu sihir, khurafat dan kepercayaan karut. Kedua: isu-isu kemanusiaan
berkaitan emosi dan perasaan seseorang insan. Ketiga: isu-isu keagamaan yang
memaparkan dimensi-dimensi ajaran Islam. Kajian ini juga dapat melihat
kemampuan penulis dalam mempersembahkan jalan cerita secara baik,
keupayaan beliau dalam menggambarkan setiap watak melalui pemilihan namanama sebilangan watak dan kejayaan beliau dalam menyusun plot yang berkesan.
Selain itu, kajian juga mendapati bahawa Abd al-Rahman Munif cuba secara
tidak langsung merendahkan reputasi golongan agamawan melalui novel
tersebut.
Kata kunci: Novel “Umm al-Nudhur” – Abd al-Rahman Munif – Isu dan
persoalan – Kepercayaan karut – Ajaran Islam

:مقدمة
خاصة وحياة اجملتمع
ؤدي دوراً مهماً يف حياة اإلنساف
ً
ّ  وىو ي، أف األدب فن من فنوف اضتياة،من اظتعلوـ
، وتصوير اضتدث االجتماعي، ويتضمن ىذا الدور التعبَت عن مشاعر اإلنساف وكوامنو النفسية،عامة
ً
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وأحيانً إكتاد اضتلوؿ ظتشاكل اجملتمع .ومن أىم الفنوف األدبية النثرية اليت احتلت مكانً مرموقاً يف عصرن
الراىن ،فن القصة ظتا فيو من جاذبية وتشويق ،وىي ضمنو الرواية إال أهنا أوسع من القصة يف أحداثها
وشخصياهتا ،وتشغل حيزاً أكرب وزمناً أطوؿ .ذتة الكثَت من العناصر اظتهمة للقصة والرواية ،منها اللغة
واألسلوب؛ إذ نتثالف طريقة الكاتب يف صياغة رتلو ،واختيار عباراتو للتعبَت عن فكرتو أو رسم الصورة

اظتتخيلة يف ذىنو أو نقل الشعور الذي يكمن يف خلجاتو إىل؛ حيثإف كل كاتب لو أسلوب خاص بو،
متتار عربه وينسق اضتوادث اليت نتر هبا.
فالكاتب إذا دتتع بسعة التفكَت وشدة اضتساسية وقوة اظتالحظة ،يستطيع توجيو قلمو إىل الكتابة عن
اجملتمع ومظاىره وقضاايه وأحداثو وخصوماتو ،ومشكالتو األسرية والسياسية واالقتصادية والعقدية ،وىو
يعطي صورة حقيقية عن اضتياة واإلنساف واجملتمع عرب جتربتو وتصوره ظتا لتدث حولو؛ وىذا يعٍت أف
نتاجو األديب يسهم بشكل واسع يف اجملتمع بكل جوانبو.
ومن الكتّاب أو الروائيُت األفذاذ الذين أبرزوا أبقالمهم قضااي اجملتمع بشكل ظاىر يف أعماعتم الكتابية
عبد الرزتن منيف ،وىو روائي من مواليد األردف ،ويُعد منيف من الذين أسهموا يف وصوؿ الرواية العربية
إىل مستوى من النضج الفٍت رفعها إىل مرتبة الرواية العاظتية ،كما أنو امتلك نصية اللغة العربية؛ ما جعلو
يتمكن من دمج الثقافات العاظتية مع الثقافة العربية .ويصبح منيف بعد ذلك مفكراً وأديباً مسكونً
هبموـ األمة وتطلعاهتا إىل النهوض والتقدـ كما أنو تناوؿ العمل الفكري والسياسي يف كتاابتو من
كرس نفسو للكتابة اإلبداعية ودراسة الفنوف والعلوـ اإلنسانية وربطها بعملو الروائي من جانب
جانب ،و ّ
ٔ
آخر.
لقد عُ َّد منيف واحداً من أىم الروائيُت العرب يف القرف العشرين؛ ألنو استطاع أف يعكس يف رواايتو
اية وغتموعتاف
الواقع االجتماعي والسياسي العريب الذي شهدتو اجملتمعات العربية ،ولو اثنتا عشرة رو ً
جل الرواايت يف
قصصيتاف وعدة دراسات أدبية وسياسية وفنية .وقد لقيت مؤلفاتو إقباالً واسعاً وطبعت ّ
شىت الطبعات بل لسنوات متقاربة ،كما تررتت مصنفاتو إىل العديد من لغات العامل مثل اللغة اإلؾتليزية،
دؿ على شيء
واألظتانية ،واإلسبانية ،والنروكتية ،والفرنسية ،والًتكية وغَتىا من اللغات العاظتية .وىذا إف ّ
شوقت غتتمعات العامل وأحبّها اصتمهور بشغف نظراً إىل أهنا دتتاز بقوة التعبَت
فإفتا يدؿ على أف رواايتو ّ

وصدؽ التصوير.

وقد اختار الباحثاف رواية منيف اظتعنونة أم النذور بوصفها موضع الدراسة اضتالية من جراء أهنا ُكتبت يف

بداايت حياتو إال أهنا نشرت متأخرة أي بعد سنة ؽتا وافتو اظتنية ،وىذا االنتقاء مل يكن على عواىنو بل
متضع لعدة أسباب؛ منها الرغبة يف الكشف عن رؤيتو وآرائو وأفكاره يف ابكورة أعمالو اإلبداعية و ّأوؿ

كتاابتو اظتبتكرة ،فضالً عن قلة اضتظوة واالكًتاث هبذه الرواية – أو عدـ االىتماـ هبا إذا جاز التعبَت –
يونيو ٕٓٔٚـ
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وتعرب عن مشاكلو ومظاىره
عند الدارسُت والباحثُت مقارنة برواايتو األخرى ،وأهنا تعاًف قضااي اجملتمع ّ
وصوره بشكل طريف .ومن نحية أخرى ،ختتلف ىذه الرواية يف نكهتها عن الرواايت األوىل اليت جعلت
كاتبها ذائع الصيت يف الساحة األدبية ،ويرجع فيها إىل ما يظهر أهنا جزء من سَتتو وىي بداية ظتسَته
الطويل.
أوالً :نبذة عن حياة الروائي عبد الرمحن منيف
ولد عبد الرزتن منيف يف  ٕٜأاير ٖٖٜٔـ مبدينة عماف ابألردف ،من أب سعودي من ؾتد وأـ عراقية
من بغداد (نورة السليماف اصتمعاف) ،وىو أصغر أبناء العائلة .وكاف أبوه إبراىيم بن علي بن عبد الرزتن
منيف يعمل اتجر قوافل بُت السعودية واألردف والشاـ وفلسطُت والعراؽ؛ وقد اضطره عملو إىل أف
يسافر إىل أقطار عربية متع ّددة من أجل اضتصوؿ على لقمة العيش ألوالده وعائلتو وس ّد حاجاهتم .بُعيد

والدة منيف ،تويف والده فبقيت عائلتو يف األردف؛ حيث تولت ج ّدتو العراقية اصتزء األكرب من مسؤوليات
تربيتو ،يف حُت ابدر أحد إخوتو األكرب سناً (عبد هللا ،وعلي ،وفهد) إىل استئناؼ مهنة األب وإعالة
ٕ
األسرة وتوفَت أسباب اضتياة عتم.
ل ّقب منيف أبيب عزة نسبة إىل بنتو األوىل ،وىناؾ من يدعوه أبيب ايسر عزواً إىل ابنو ،وغَتىم أبيب العوؼ
مفضل عنده وعند أصدقائو الذي كاف
ىروابً من أف يطغى اسم الذكر على األنثى .وىذا اللقب األخَت ّ
يعرؼ بو ٖ،إال أف الباحثُت مل يعثرا على أية معلومة تثبت سبب وراء ىذا اإليثار .تزوج منيف السيدة
السورية سعاد قوادري يف عاـ ٜٔٙٛـ ،وعتما أربعة أبناء :عزة ،وليلى ،وايسر ،وىاين ٗ.وعلى حسب
علم الباحثُت ،مل لتتذ أحد أوالده حذوه بوصفو أحد أغٌت الروائيُت العرب موىبة يف القرف العشرين ،وال
يعرؼ الباحثاف مسَتاهتم العلمية والعملية لعدـ توفر اظتعلومات حوعتم.
قضى منيف طفولتو وصباه يف عماف؛ حيث التحق أوالً ابلكتّابُت ( ُكتّاب الشيخ حافظ وُكتّاب الشيخ
سليم)٘ لتل ّقى التعليم القرآين التقليدي قبل أف يتم قبولو تلميذاً يف اظتدرسة االبتدائية ٙ.وبعد إهنائو
للدراسة الثانوية يف عماف ،التحق بكلية اضتقوؽ يف بغداد عاـ ٕٜ٘ٔـ ،وىناؾ اـترط يف العمل
السياسي اظتعارض وأصبح واحداً من أعضاء حزب البعث األوائل؛ األمر الذي زتل حكومة نوري
السعيد على إبعاده من بغداد إىل القاىرة عاـ ٜ٘٘ٔـ؛ حيث أهنى دراستو اصتامعية فيها ،ويف عاـ
ٜٔ٘ٛـ ،فاز مبنحة دراسية عن طريق حزب البعث للدراسة يف يوغوسالفيا ،فتابع دراستو يف جامعة
بلغراد ،ونؿ عاـ ٔ ٜٔٙـ شهادة الدكتوراه يف العلوـ االقتصادية؛ حيث ختصص يف اقتصادايت النفط:
ٚ
األسعار واألسواؽ.
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قدـ منيف إىل بَتوت بعد حصولو على الدكتوراه وعمل يف مكتب حزب البعث الرئيس ظتدة عاـ أو
ؿتوه ،غَت أف فكره اظتستقل ومبادئو اظتتأصلة ومواقفو النقدية الثائرة وإضتاحو على دمقرطة اضتزب ،جعلتو
يتخلى عن عضويتو يف حزب البعث عاـ ٕٜٔٙـ ٛ.مث عمل منيف يف وزارة النفط يف دمشق

(ٜٗٔٙـ ٜ.)ٜٖٔٚ.ويف عاـ ٖٜٔٚـ ،قصد لبناف وعمل يف غتلة البالغ ،وبعد ذلك ،سافر عاـ

وتوىل حترير غتلة النفط والتنمية حىت عاـ ٜٔٔٛـ؛ حيث غادر العراؽ إىل فرنسا
ٜ٘ٔٚـ إىل العراؽ ّ
وتفرغ للعمل األديب .ويف عاـ ٜٔٛٙـ ،عاد إىل سوراي واستقر يف دمشق؛ حيث أقاـ فيها حىت اليوـ
ّ
متفرغاً للعمل األديب ويشارؾ يف ىيئة حترير قضااي وشهادات (كتاب ثقايف دوري
األخَت من حياتو ّ
ٓٔ
دراج واظتسرحي السوري اظتعروؼ سعد هللا ونوس.
يصدر فصلياً) مع الدكتور فيصل ّ

ويف عاـ ٖٜٔٙـ ،أبدى منيف موقفاً انتقادايً من وحشية االنقالب العراقي؛ فمنعتو اضتكومة من دخوؿ
البلد ،كما أف دترده على النظاـ السعودي ّأدى ابألخَت إىل حرمانو من اصتنسية السعودية .ونتيجة لذلك،
عاش منذ ٖٜٔٙـ وحىت وفاتو بال وطن متنقالً برفقة أىلو وعائلتو وأبوراؽ اعتوية اظتتعددة من بلد إىل
بلد :اصتزائر وفرنسا واليمن وسوراي؛ٔٔ ومن أجل ذلك ،ال غرو عندما أتى منيف إىل ميداف الرواية يف

وقت متأخر؛ وقد كتب روايتو األوىل األشجار واغتيال مرزوق وعمره يناىز األربعُت ٕٔ،وعقب انصرافو

للعمل السياسي اليومي واستغراقو فيو استغراقاً اتماً طيلة أكثر من عشرين عاماً ،جنباً إىل جنب اكتفائو
األديب ما يلي
بكتابة اظتقاالت السياسية دوف الرواية يف بداية الكتابة .ونذكر من نتاج منيف
ّ
الفكري و ّ
ٖٔ
مرة:
وىو حسب اتريخ صدوره ّأوؿ ّ
 -رواايت:

ٔ .األشجار واغتيال مرزوق (ٖٜٔٚـ)
ٕ .قصة حب جموسية (ٜٗٔٚـ)
ٖ .شرق ادلتوسط (ٜ٘ٔٚـ)

ٗ .حني تركنا اجلسر (ٜٔٚٙـ)
٘ .النهاايت (ٜٔٚٚـ)

 .ٙسباق ادلسافات الطويلة (ٜٜٔٚـ)
 .ٚعامل بال خرائط (ٕٜٔٛـ)؛ رواية مشًتكة :عبد الرزتن منيف وجربا إبراىيم جربا
 .ٛمخاسية مدن ادللح (ٜٜٔٛـ)؛ ولكل جزء لو عنوانو :التيو ،واألخدود ،وتقاسيم الليل والنهار،
واظتنبت ،وابدية الظلمات .وىذه الرواية من أىم نتاجاتو حبيث صارت أطوؿ وأضخم رواية يف األدب
العريب اضتديث (ألفاف وستسمائة صفحة).
 .ٜاآلن ...هنا (ٜٜٔٔـ)
يونيو ٕٓٔٚـ
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ٓٔ .سرية مدينة (ٜٜٗٔـ)

ٔٔ .ثالثية أرض السواد (ٜٜٜٔـ)
ٕٔ .أم النذور (ٕ٘ٓٓـ)
 -جمموعتان قصصيتان:

ٔ .أمساء مستعارة (ٕٓٓٙـ)
ٕ .الباب ادلفتوح (ٕٓٓٙـ)
 -دراسات أدبية وسياسية:

ٔ .مبدأ ادلشاركة وأتميم البرتول العريب (ٖٜٔٚـ)
ٕ .أتميم البرتول العريب (ٜٔٚٙـ)
ٖ .الكاتب وادلنفى (ٜٜٔٔـ)

ٗ .الدميقراطية أوالً ،الدميقراطية أبداً (ٜٜ٘ٔـ)
٘ .عروة الزمان الباهي (ٜٜٔٚـ)

 .)ٙبني الثقافة والسياسة (ٜٜٜٔـ)
 .ٚرحلة ضوء (ٕٔٓٓـ)

 .ٛذاكرة للمستقبل (ٕٔٓٓـ)
 .ٜلوعة الغياب (ٕٔٓٓـ)
ٓٔ .العراق :هوامش من التاريخ وادلقاومة (ٖٕٓٓـ)

ٔٔ .إعادة رسم اخلرائط :مقاالت ٕٓٓٚ( 2002.2002ـ)
 دراسات فنية:والفن (ٜٜٔٙـ)
ٔ .مروان ّ
قصاب ابشي :رحلة احلياة ّ
ٕ .جرب علوان :موسيقا األلوان (ٕٓٓٓـ)

ومن اظتالحظ ،أف كتاابتو اإلبداعية الثالث اظتشار إليها آنفا (الرواية أم النذور ،واجملموعتُت القصصيتُت

بعنواف أمساء مستعارة ،والباب ادلفتوح) متّ نشرقتا بعد وفاتو .وقد كانت بعض ىذه اظتؤلفات كتبها
منيف يف بداية حياتو ،وىي تُعد من ابكورة أعمالو اإلبداعية إال أهنا نشرت متأخرة دوف أف كتد منيف
ٗٔ
أىم اللغات العاظتية
فرصة ليقوـ أبي تعديل أو مالحظة قبل رحيلو .ومن مؤلّفاتو اليت تُررتت إىل ّ

ادلتوسط) ،وثالثة من رواايتو اطتماسية
(األشجار واغتيال مرزوق ،والنهاايت ،وسرية مدينة ،وشرق
ّ
٘ٔ
– مدن ادللح (التيو ،واألخدود ،وتقاسيم الليل والنهار).
ٗٔٙ

العدد األوؿ – السنة الثامنة
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ومبا أف (منيف) واحد من اظتبدعُت العرب األوفر إنتاجاً بعد ؾتيب ػتفوظ ،فقد كاف لتظى مبتابعة شرلتة
واسعة من القراء العرب .قد فاز يف عاـ ٜٜٔٛـ جبائزة القاىرة بوصفو أفضل روائي عريب معاصر– ٔٙ
وكانت اإلجازة منحت للمرة األوىل – فضالً عن حصولو على جائزة سلطاف بن علي العويس الثقافية
للرواية عاـ  ،ٜٜٔٛوىي مبثابة نوبل األدب العريب ٔٚ،كما أنو نؿ جائزة تيسَت سبّوؿ الدولية ٔٛ.تويف
منيف بعد معانة طويلة من اظترض يف دمشق يوـ السبت ٕٗ يناير ٕٗٓٓـ ،وعمره يناىز سبعُت
ٜٔ
عاماً.

اثنياً :رواية "أم النذور"
نشرت ىذه الرواية ألوؿ مرة عن الناشرين ،أوعتما :اظتؤسسة العربية للدراسات والنشر (بَتوت) ،واثنيهما:
اظتركز الثقايف العريب (الدار البيضاء) ،يف ٕ٘ٓٓـ أي بعد سنة من انتقاؿ منيف إىل جوار ربو ،إال أف
اتريخ كتابتها يعود إىل عاـ ٜٓٔٚـ كما تومئ إليها الصفحة األخَتة من الرواية جنباً إىل جنب الصفحة
اظتطوية من الغالؼ األمامي الذي ذكرت فيها زوجتو سعاد منيف أهنا من أوىل أعمالو اإلبداعية؛ لذا،
تُعد ىذه الرواية من ابكورة نتاجو الروائي بل ىي كانت أوؿ رواية لو ،تتضمن ىذه الرواية (ٕٕٗ)
صفحة ،متوسطة الطوؿ ،وحتمل يف طيّاهتا ( )ٔٚفصالً كما أهنا ال تشتمل على عناوين فرعية أو جانبية
فيها .ويعتمد الباحثاف على طبعتها الثالثة اظتنشورة عاـ ٕٕٔٓـ يف الدراسة اضتالية.

أشبهت رواية أم النذور برواية السَتة ،بل ىي كذلك وإف اكتفى كاتبها بسرد مرحلة طفولتو.

ٕٓ

مل ِ
يلق الباحثاف ىذا الكالـ على عواىنو بل يعتمداف على السَتة اليت كتبها منيف ظتدينة عماف ،اظتوسومة
وتتلمذ فيها حىت اظترحلة الثانوية
سرية مدينة عمان يف األربعينات (ٗ .)ٜٜٔلقد ترعرع منيف يف عماف ّ
مثلما متّ العرض عن نبذة عن حياتو آنفاً ،وؽتا يؤّكد ىذا الصدد أيضاً ،أنو قد تل ّقى التعليم القرآين

التقليدي يف الكتّاب قبل أف يتم قبولو تلميذاً يف اظتدرسة االبتدائية ،فضالً عن أنو أصغر اإلخوة كما رسم
للشخصية الرئيسة يف الرواية أبهنا أصغر أبناء العائلة إىل جانب تل ّقيها للتعليم يف الكتّاب أيضاً.
يتوحد مع صوت الطفل (سامح) ،فنرى كيف
وجبانب ذلك ،الحظنا يف ىذه الرواية أف (صوت الكاتب ّ
أعاد منيف خلق فًتة عصيبة من حياتو قضاىا يف "مكاتب" الشيوخ الثالثة (حافظ) و(السليم) و(عبد)
الذين كتمعهم قاسم مشًتؾ وىو القمع) ٕٔ.وعلى الرغم من ذلك ،ال نستطيع القوؿ إف ىذه الرواية
سَتة ذاتية حرفية عن طفولة الكاتب وإف تقاطعت السَتاتف أي سَتة الكاتب يف اضتياة وسَتة الطفل يف
الرواية؛ نظراً إىل أف كاتبو مل ينسبها إىل سَتتو الذاتية بشكل صريح ،كما أف زوجتو أعلنت يف تقدنتها
القصَت للرواية أبهنا ليست سَتتو الذاتية وإف تداخلت بعض الصور والرؤى فيها حبياة الكاتب.
وعندما نتص ّفح الرواية ،وجدن أهنا تذ ّكرن برواية "األايـ" لطو حسُت إال أف طو حسُت كاف متحمساً
حتمل عذاابتو،
للكتّاب ومندفعاً إليو ،بينما الكتّاب لدى الطفل سامح ىو مبثابة سجن كبَت ال نتكنو ّ
يونيو ٕٓٔٚـ
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يدرسونو يف الكتّاب ،حىت تتحقق رغبتو أخَتاً بعد معانتو القاسية
ويتمرد على الشيوخ الذين ّ
فنراه يثور ّ
أف يدرس يف اظتدرسة مع أبناء خالو.
 .2ملخص الرواية:
تتمحور الرواية على الطفل "سامح" الذي يواجو اضتياة خارج بيتو وعلى وجو التحديد يف حي الشيخ
يتمرد على واقعو وغتتمعو كما أنو يرفض الدراسة يف الكتّاب ظتا
غتيب .كاف سامح لت ّدث نفسو؛ إذ إنو ّ
ينتابو فزع شديد نظراً لشدة الشيخ زكي الذي يقوـ بتدريس األطفاؿ فيو مستخدماً القضباف متباينة
األطواؿ .وفضالً عن ىذه األداة األساسية اليت اعتمد عليها الشيخ زكي يف تربية األطفاؿ ،صتأ الشيخ
زكي كذلك إىل ما ال يستطيع أف يقبلو كماؿ العقل اإلنساين؛ حبيث يشتم ىؤالء األطفاؿ ويسبّهم
بعبارات قاسية إذا مل يرؽ لو كل ما يق ّدموه لو من استجابة كما أنو يتكئ على ضرب ىؤالء األطفاؿ
أبسوأ ما نتكن عربة عتم.
وقد ترددت على لساف الشيخ زكي كلمات السعة مثل اطتنزير والكلب وغَتقتا من األلفاظ القاطعة
فعاؿ ومؤثّر يف تعليمهم وتربيتهم؛
اظتوجهة إىل األطفاؿ أثناء الدراسة؛ ألف يف اعتقاده أف ىذا األسلوب ّ
ّ
ومن أجل ذلك ،يكره سامح الكتّاب وأيخذ ابلثأر على الشيخ زكي ويقاومو ويعارضو ،ولكن ليس عتذا
الطفل اظتسكُت سبيل يف ذلك إال أنو يعيب الشيخ زكي واآلخرين بسبب ضعفو وصغر سنّو ،منهم
لترض معلّمو ،الشيخ زكي على تعليمو أبي طريقة كانت.
الشيخ صاٌف واضتاج درويش وأبوه ألنو كاف ّ
وقد كاف سامح يُعرب عما يف قلبو من دترد وعصياف ؿتو ػتيطو من معتقدات قدنتة منها الكتّاب
واضتجاب حبيث يراىا متخلّفة ،وىي يف وجهة نظره عا ٍر عن الصحة واظتنطق؛ مل يفارقو السؤاؿ والتساؤؿ
التأمل مع أنو مل يتقدـ يف السن .وبعد أف يتحرر سامح من الكتّاب
مذ بداية مشواره؛ ما دفعو ّ
للتمعن و ّ
ويتّجو إىل اظتدرسة ،أصبح منتعشاً ونشيطاً ولو قتّة عالية وطموح مرتفع وثقة بيّنة يف الدراسة من جراء أنو
قد ختلّص من العامل األسود الذي كاف يرافقو ويصاحبو.

أما أم النذور اليت جاءت بوصفها عنواف الرواية فهي (اسم أطلق على شجرة مق ّدسة ،وىي كذلك؛ ألف

النساء واألىايل يوفوف بنذورىم اليت قطعوىا على أنفسهم حتت ظالعتا ،فهي األـ اضتاضنة لنذور الناس
وشاىدة عليها) ٕٖ.وكاف اجملتمع الذي يعيش فيو سامح يذىب إىل "أـ النذور" عندما أصاهبم سوء وشر
وضرر ،وىي أيضاً يف اعتقادىم تقدر حتقيق كل اآلماؿ واألماين.
ونظراً إىل ىذه اظتعتقدات السائدة اليت لتدؽ بو ،أخذ سامح لتتذي حذو أىل قريتو يف إزالة اعتموـ
ويقتدي هبم يف ػتو الغموـ ،فلجأ سامح إىل أم النذور والشيخ غتيب أيضاً من أجل التخلص من الشيخ

اظتبجلة فاقدة الطاقة عدنتة اصتدوى ،كما أنو
زكي والشيخ صاٌف ،إال أنو يف النهاية أدرؾ أف تلك الشجرة ّ
لتس أف سعيو ذىب سدى كاعتباء اظتنثور أبقوالو على لساف الراوي( :والشيخ الكبَت ...أين ىو ىذا
ٔٙٙ
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الشيخ الذي يتحدث عنو الناس كل يوـ؟ ىل استجاب ألحد ...أين ىم الناس الذين استجاب
عتم؟" ٕٗ،و"توقفت نظراتو على أـ النذور .بدت لو قبيحة لدرجة شعر أنو كاف يكرىها) ٕ٘،و(تساءؿ:
ىل يوجد ىناؾ شيوخ؟ مل يعرؼ كيف كتيب نفسو) ٕٙ،و(الشيخ غتيب متتلف عن الذين نعرفهم اآلف.
ٕٚ
لكن ظتاذا مل يستجب يل؟ مل أطلب منو الكثَت .كانت عصا الشيخ زكي كل ما أريد ...ومل يسمع)،
و(فكر يف أـ النذور ،وانتابو اضتزف ،أين خرقو وماذا فعلت؟ لقد ربط اطترؽ إبحكاـ ،مث ألقى النقود...
وأخَتاً ال شيء!" ٕٛ،و"لكٍت وضعت خرقتُت ،واحدة للشيخ صاٌف والثانية للشيخ زكي ...ومل لتصل
شيء!) ٕٜ،و(قاـ ثقيالً مهموماً ،شعر أنو مهزوـ ،حىت أنو ثقتو ابلتكية وأـ النذور والشيخ غتيب مل
ٖٓ
تفرحو).
ومن ىنا ،نرى أف (منيفاً) قد نقل عن واقع معيش يف ىذه الرواية أبسلوبو الطريف ،وىو قد وصف اضتالة
يدؿ على استطاعة
دؿ على شيء فإفتا ّ
النفسية اليت يعيشها سامح بدقة وبكل تفاصيلها .وىذا إف ّ
تقمص الشخصية الرئيسة بشكل مقنع ومقبوؿ؛ جنباً إىل جنب أنو دت ّكن من أف لتلّل ىذه
الكاتب يف ّ
الشخصية حتليالً عميقاً ،فاندفعت الشخصية يف أحداث الرواية اندفاعاً طبيعياً بدوف التكلف والتصنع
واالفتعاؿ.
 .2قضااي موضوعية يف رواية "أم النذور":
تطرقت رواية "أـ النذور" عموماً إىل قضااي موضوعية عديدة ،وىي تنقسم إىل ثالثة أقساـ ،أوعتا:
ّ
القضااي االجتماعية ،واثنيها :القضااي اإلنسانية ،واثلثها :القضااي الدينية.
أ .القضااي االجتماعية:

حتمل الرواية يف كل عصر يف طيّاهتا قضااي اجملتمع ومظاىره واىتماماتو على اختالؼ أنواعها ،وىي مرآة
زماهنا تعكس أحداث اإلنساف وقتومو ومشكالتو من رتيع نواحيها .وكذلك الرواية اظتدروسة كغَتىا من
الروااي ت وىي تعاًف قضااي اجملتمع اظتختلفة ،فتربز رؤى الروائيُت ومواقفهم وأفكارىم اطتاصة وأىدافهم
احمل ّددة يسعوا إليها يف رواايهتم ،وىي قد تكوف مباشرة وأخرى غَت مباشرة.
جسد الكاتب يف
ومن أىم القضااي االجتماعية اليت وردت يف رواية أم النذور الشعوذة؛ إذ ّ
روايتو اظت عتقدات الشائعة اظتخالفة لتعاليم اإلسالـ ،وىي يف غتملها أضغاث أحالـ وخرافات وأوىاـ
وأسحار .ترتبط الشعوذة وغَتىا من أمور الغيبيات يف حقيقة األمر ابصتهل لدى بعض الناس .أما الذين
يصدقوهنا ويتبعوهنا ويؤمنوف هبا فهم أميوف أو شبو أميُت مثل اجملتمع الذي يعيش فيو بطل الرواية،
سامح .مل يصرح الكاتب بشكل مباشر أهنم أميوف أو شبو أميُت إال أف القوؿ اآليت الذي جاء بو على
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لساف أـ سامح البنو يشهد على ذلك( :غداً تتعلم القراءة والكتابة وتقرأ للجَتاف رسائلهم .سوؼ تقرأىا
ٖٔ
عتم ،أليس كذلك؟).
وقد أدرج الكاتب أمور الغيب بشكل واسع يف روايتو؛ ما يؤدي ابلباحثَُت إىل القوؿ إنو ق ّدـ أكرب

اظتسماة أم
مساحة من صفحات الرواية ،مربزاً من أوؿ الصفحة إىل هنايتها بركات الشجرة اظتق ّدسة ّ
يلّب كل اآلماين واضتاجات اظتق ّدمة إليو ،وبركات الشيوخ الذين
النذور ،وبركات الشيخ غتيب الذي ّ
أيتوف بعده ،وكذلك بركات اضتاجة نعيمة اليت تكتب الرقى أو حتضر األدوية اظترة كالعلقم جنباً إىل جنب
صتوء الكاتب إىل السخرية والته ّكم جتاه ىذه األفكار الغامضة ،وذلك على لساف الراوي أو سامح يف
حُت ،وعلى لساف خالو الذي ال يؤمن بربكات الشيوخ يف حُت آخر؛ نظراً إىل أنو أكثر متحضراً من
غتتمعو.

وقد ذكر الكاتب يف بداية الصفحة أف أم النذور تشبو الشمس؛ إذ ال يُدرؾ وجودىا إال أهنا ضرورية
للغاية كي تستمر حياة اجملتمع يف حي الشيخ غتيب .ذتة صلة متينة وعالقة وطيدة بينها وبُت اجملتمع؛
حيث أصبحت الشجرة جزءاً ال تتجزأ من حياهتم اليومية ،وكانوا يعتمدوف عليها وعلى بركات الشيوخ
لتسوا أبهنم ال يقدروف اضتياة بدوهنا.
اعتماداً كلياً حىت ّ
والسؤاؿ اآليت يشهد على ذلك( :كيف ستكوف اضتياة إذا أصبحنا ذات يوـ ومل ؾتد اضتاج درويش؟ أي
ويل جديد نتكن أف ختلقو اضتياة لكي يقف إىل جانب الشيخ غتيب وأـ النذور؟) ٖٕ،وعلى الرغم من
ذلك ،يسخر الكاتب على لساف الراوي؛ ما أسهم اضتاج درويش يف اجملتمع سائالً نفسو( :ما فائدة ىذا
اضتاج؟ وما ىو عملو؟ وما تفسَت اضترص عليو؟) ٖٖ،كما أف اضتاج ل ّقب ابلدودة الصفراء أو اظتهبوؿ كما
يسميو خاؿ سامح( :ىل يفعل اضتاج درويش شيئاً مفيداً؟ إنو ال لتبو رغم كل أحاديث أمو .قاؿ
ّ
ٖٗ
لنفسو :أين بركات اظتهبوؿ؟ من لتس هبا؟).

صور الكاتب أيضاً مدى اعتماد اجملتمع يف حي الشيخ غتيب على أم النذور بكثرة اطترؽ اظتعلقة
وقد ّ
أحس هبموـ ،فيبادر إىل ربط اطترؽ بتلك الشجرة الغريبة متمنّياً
عليها .وكاف اجملتمع إذا أصيب مبرض أو ّ
أف يشفى اظتريض وتزوؿ الغموـ ،كما ذكر الكاتب على لساف الراوي( :عدد اطترؽ على الشجرة ال
يستطيع أف يعدىا أحد؛ شعر أف حزنً يعصر قلبو ،وشعر أف ىذا اضتزف يولّد يف نفسو سؤاالً غامضاً :إف
ٖ٘
قتوـ الناس يف حي الشيخ غتيب كثَتة ...ولكن ظتاذا وصلت إىل ىذه الدرجة؟).
وكذلك أشار الكاتب إىل ىذا الصدد يف موضع آخر من روايتو قائالً أبسلوبو الساخر( :وجتاوز
الطاحونة ،وما كاد يقًتب من أشجار الدلب حىت شعر ابنقباض ،ألف أـ النذور الحت لو ،بدت لو
قصَتة نتئة يف ىذا الفضاء الواسع العاري ،وكأهنا شيء زائد ،دتاماً مثل الدمل .قاؿ لنفسو :لو كاف إىل
جانبها أشجار أخرى لظهرت شجرة حقيقية ،أما اآلف واطترؽ اظتلونة البالية تتدىل منها دوف نظاـ فإهنا
ٔٙٛ
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تبدو كريهة سخيفة!) ٖٙ،وقاؿ أيضاً( :وتوقفت نظراتو على أـ النذور .بدت لو قبيحة لدرجة شعر أنو
يكرىها .قاؿ لنفسو :ىذه ليست شجرة .إهنا بقااي خرؽ قذرة وال شيء غَت ذلك .وسأؿ نفسو بلهجة
ساخرة :ىل كانت ىذه اظتزبلة شجرة يف يوـ من األايـ؟ أين ىي األوراؽ اطتضراء؟ أين الثمار اليت
ٖٚ
تدؿ على شدة تعلّق اجملتمع يف حي
تتحدث عنها أمو؟) .وىذه األمثلة كلها إف دلّت على شيء فإفتا ّ

الشيخ غتيب على غَت هللا تعاىل ،وكانوا يربطوف اطترؽ يف تلك الشجرة الغريبة وينذروف للشيخ غتيب
متمنّيُت أف لتقق الشيخ رغباهتم وآماعتم وأمانيهم.
وقد كانت الشجرة حبسب اظتعتقدات تستطيع أف تشفي األمراض ،وتعيد اظتسافرين ،وتكشف
اظتسروقات ،وتزيل اعتموـ ،وتولد اظترأة العاقر ،وحتل اظتشاكل األسرية ،وغَتىا من األقواؿ العجيبة( :أـ
حسن ولدت ولدين بعد سبع سنوات عندما أخلصت نيتها لشيخ وقدمت النذر ،وفاطمة اطترساء
أصبحت تنطق ببعض الكلمات وتفهم كل ما يقاؿ عتا منذ أف أكلت ضتم اعتدىد الذي أعطتو عتا
اضتاجة نعيمة ،وبعد أف بيتتو ليلة كاملة عند أـ النذور) ٖٛ.ومن أجل ذلك ،ال غرو عندما وجدن

الكاتب يسخر على لساف الراوي من أم النذور قائالً( :أصبحت (الشجرة) مثل إلو يبتسم بطيبة ،ويضع
ٖٜ
جراء أهنم واثقوف عليها أش ّد الوثوؽ وال يتطرؽ إليها الشك .وقد
راحتو الطرية على الرؤوس اظتتعبة)ّ ،

يتعود بو أجدادىم وآابؤىم
يرجع استنادىم إىل السحرة واظتشعوذين إىل أهنم غَت مث ّقفُت ،بل يقلّدوف ما ّ
تقليداً أعمى دوف أي اعًتاض أو استفهاـ.
وينطبق ىذا الشأف مع فكرهتم عن الدراسة يف الكتّاب ،وىي يف اعتقادىم أفضل بكثَت من الدراسة يف
اظتدرسة؛ ولكن ليس لديهم أي تربير مقنع يؤكد موقفهم سوى ما تقدـ عليو اآلابء واألجداد .يقوؿ
الكاتب على لساف أـ سامح ألخ زوجها( :اي أخي ،قلت للحاج مائة مرة ،لكن يصر على أف الكتّاب

أحسن ،يقوؿ إف أابه وج ّده مل يعرفوا سوى الكتّاب ،وإف األوالد مصَتىم أف يعملوا يف نفس الصنعة.
اظتدرسة مضيعة للوقت .ىذا رأيو!  ...يقوؿ اضتاج إف اظتدارس تعلّم الكفر واإلضتاد!) ٗٓ،فأجاب خاؿ
سامح( :ال ...ىذا ليس صحيحاً ،يف اظتدارس يتعلموف الدين والتاريخ أكثر من الكتّاب ألف مرة!
ٔٗ
ردت :أن ال أعرؼ ...ىذا رأيو!).
وابستسالـ ّ
حيوي نتثل غتتمعو السخيف الذي يرفض يف
وىكذا نرى أاب سامح ،اضتاج حسيب وىو فتوذج
ّ
نظره كل احملداثت واظتستجدات اليت تطرأ عليو؛ لذا يؤمن بقداسة الكتّاب والشيوخ الذين يعلّموف األوالد
فيو ،كما أنو يص ّدؽ طريقتهم يف التدريس دوف األخذ بعُت االعتبار عما حدث يف الواقع ،من سوء
تصرفات ىؤالء الشيوخ وسلوكهم وشدة أقواعتم اليت ال تربر جتاه األوالد.

ب .القضااي اإلنسانية:
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تعرب ىذه
ترتبط ىذه القضااي ابإلنساف ودتت إليو بصلة بل ىي اليت يعيشها يف حياتو اليومية .وقد ّ
القضااي عن مشاعر اإلنساف وعواطفو ،من فرح وحزف متناولة موضوعات عديدة أمثاؿ :الغربة ،واضترية،
واضتب ،والشوؽ ،واظترض ،والظلم وغَتىا .أما ابلنسبة إىل رواية أم النذور فقد طغى اطتوؼ والقلق على
صور ىذا الشعور اظتستمر داخل سامح بدءاً
الفضاء النصي لتس هبما بطل الرواية؛ لذا نرى أف الكاتب ّ
األوؿ وانتهاء يف اليوـ الذي أتكدت أمو بعدـ ذىابو من جديد إىل الكتّاب
من دخولو الكتّاب يف يومو ّ
للدراسة.
الحظ الباحثاف ػتاولة إخضاع الصغار ابلقوة والعنف يف الرواية ،وذلك عندما صتأ الشيخ زكي ،عضو من
أعضاء ىيئة التدريس يف الكتّاب إىل قضباف متفاوتة الطوؿ يف تعليم األوالد ،وىي يف اضتقيقة رمز لعملية
التطويع .وقد فوجئ سامح بطريقة معلمو يف التعليم يف ّأوؿ يومو يف الكتّاب ؽتا ين ّفره عن الدراسة فيو
كما ذكر الكاتب على لساف سامح( :كتب أف يعلم أيب أين أكره الكتّاب ،وال أريد أف أذىب إليو مرة
ٕٗ
أخرى ...وإال سأىرب!).
أحس سامح بقلق شديد جتاه الواقع وانتابو خوؼ شديد ؿتو شدة معلمو قوالً وفعالً يف التعليم ،وعندما
ّ
يهتز مضطرابً إىل درجة أنو ال يعرؼ اشتو ،بل سأؿ
اضتصة الدراسيةّ ،
سئل سامح عن اشتو يف بداية ّ
نفسو :ما اشتي؟ ىل أن سامح؟ مث أراد سامح رؤية إخوتو إال أنو مل ير شيئاً؛ ألهنم متفوف رؤوسهم كما
كاف األوالد اآلخروف ،فهم كما قاؿ الكاتب مثل األرانب اظتذعورة خشية من معلمهم الشيخ زكي.
تصرؼ معلمو القاسي ،كما
صور الكاتب شعور سامح حينذاؾ تصويراً ابرعاً نكاد نرجتف معو من ّ
وقد ّ
ذكر الكاتب على لساف الراوي( :شعرت أف عيوف األوالد مثل مسامَت تندؽ يف رتيع أؿتاء جسمي.
وأف أي كلمة من الكلمات اليت سأقوعتا سوؼ تسقط مثل حجر يف بركة ساكنة ،ومل ترؽ إجابيت
للشيخ ،تظاىر أنو مل يسمع ،وما ىي إال ضتظة حىت انفجر بعدىا الصوت ،قوايً ؼتيفاً :انطق ...ما ىو
اشتك؟ صمت ضتظة ،وىو يقلب شفتيو وعينيو ،مث تساءؿ ،وكأنو يتحدث إىل غَتي :ما لو ىذا اضتمار؟
 ...ودوف أف أفكر يف شيء وجدت نفسي أبكي) ٖٗ.نالحظ ىنا أف الكاتب ؾتح يف تصوير ما متتلج
لتس القارئ أيضاً أنو يرتبك بذاؾ
يف صدر سامح ووفّق يف وصف القلق الداخلي الذي يشعر بو حىت ّ
اظتوقف اظتتصلّب.
وعلى الرغم من ذلك ،تظهر جرأة سامح يف أخذ الثأر على معلمو ،الشيخ زكي حينما يعزـ على االنتقاـ
منو مهما كاف طفالً صغَتاً قائالً( :أما نظرايت فقد تركزت على الشيخ ،دتنيت يف تلك اللحظة لو أف
عيوين تقدر على حرقو .مل أكن أملك سوى نظرايت .كانت سالحي الوحيد ،وكنت أريد أف أفعل شيئاً،
ٗٗ
علي فكرة واحدة :كتب أف أل ّقن الشيخ زكي درساً لن ينساه
تسيطر
(كانت
:
ا
أيض
وقاؿ
أف أنتقم!)،
ً
ّ
يف حياتو .سأذىب إىل شيخ الشيوخ وأقوؿ لو كل شيء .وإذا عرؼ ،سوؼ يفعل شيئاً ،لن يًتؾ األمور
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ىكذا .سأذىب إىل الشيخ غتيب ،وأنقل لو كل ما جرى ،أن مل أطلب منو شيئاً قبل اآلف) ٗ٘.ومن ىنا،
نرى أف (ساػتاً) يشعر ابالستياء والغضب من تصرفات معلمو وعصاه اللعينة ،وابلتايل يستعُت ابلشيخ
تصرؼ غتتمعو الذي صتأ إىل أـ
غتيب الذي يلّب اضتاجات حسب معتقدات اجملتمع حولو ،وقد كاف ّ
النذور والشيخ غتيب وبركاهتما عند الصعوبة يًتؾ آاثراً كبَتة يف نفسو.

مت لن
ومل يقف األمر عند ىذا اضتد ،بل كاف جريئاً يف مقاومة معلمو قائالً بتح ّد( :لن تضربٍت ،لو ّ
تضربٍت ،رأيت اليماين ،اليماين أحسن منك ومن الشيخ صاٌف .إذا كنت رجالً فتش عن رجل مثلك
ٗٙ
صور الكاتب شجاعة سامح يف مواجهة
تضربو ،تشاطر على الصغار؟ تشاطر على ابنك!) .وقد ّ
وقوتو ػت ّددة.
الشيخ زكي وجهاً لوجو مع أنو يعرؼ أف طاقتو ػتدودة ّ
أما األوالد اآلخروف فقد استطاعوا أف يظهروا ما لديهم من قوة عندما مل يكن اظتعلم موجوداً ،وقد كانوا
يقلّدوف طريقة اظتعلم يف التدريس بدءاً من دخولو الكتّاب مستخدمُت كالماً قاسياً بصوت غليظ( :داىية

وىو .اخرس اي خنزير .تعاؿ ،تعاؿ اي أعمص ،وأنت اي أاب البطيخ ،كلكم حيوانت دواب.
ّ
تسمك أنت ّ
وعمت موجة من الضحك اظتتواصل حىت أف عريف
ىذه العصا ستأكل من جلودكم ...انصراؼّ .
الصف الثالث طلب من أخي أف يعيد دتثيل اظتشهد) ٗٚ.وقد كاف ىذا اظتشهد كما قاؿ الكاتب قمة

تصرؼ معلمهم الصارـ وسلوؾ شيخهم
الفرح واللذة لألوالد جنباً إىل جنب إنو يف الواقع يستهزئ ّ
العنيف اظتستبد.
وفضالً عن خشية سامح للكتّاب وما يرتبط بو ،وكاف متاؼ من اظتوت .وقد خطر بباؿ سامح أف
متخصص يف غسل اظتيت
الشيخ صاٌف األعور يستطيع أف يقبض روح اإلنساف ،لصلتو ابظتوت؛ إذ إنو
ّ
سيء لدرجة أنو دتٌت أف يتوىف الشيخ على الرغم
ودفنو .وقد خاؼ سامح من اظتوت واعتقد أف الشيخ ّ

من أف ذاؾ الطفل الصغَت مل يدرؾ حقيقة اظتوت ومل يستوعب ماىيتو كما ذكر الكاتب على لساف
ٗٛ
سامح( :قلت ألـ النذور إين ال أريد أف أموت!).
وقد ازداد فزعو من اظتوت عندما شتع الناس يتحدثوف عن حفرة عميقة يوضع فيها اظتيت وفوقو اضتجارة
والًتاب ،كما جاء على لساف الراوي( :لو اقًتب منو ىذا األعور (الشيخ صاٌف) ،لو اقًتب منو لضربو.
لن يدعو نتيتو ،أو ليضعو مع اظتوتى .ليس اظتوت أمراً سهالً :الطاولة القذرة .اضتفرة العميقة .مث اضتجارة.
نعم اضتجارة الكبَتة فوؽ صدره .وامتدت يده إىل صدره ،وضغط .ىل لتتمل اضتجارة الثقيلة والًتاب
فوقو؟ ولكن ظتاذا؟) ٜٗ.ومن اظتالحظ أف الكاتب استطاع تصوير ؼتافة الطفل ؿتو اظتوت بشكل مقنع؛
إذ إف اظتوت ابلفعل أمر من األمور اظتخيفة والغامضة لألطفاؿ ،وىو أمر طبيعي ال يدعو غتاالً للشك
والريب.
ومن نحية أخرى ،وجدن يف الرواية بشكل غَت مباشر حرية التعبَت لدى بطل الرواية ،سامح ،وقد كاف
سامح يعاين من شدة اطتوؼ يف عامل يذعن غتتمعو وأفراده لقوى مبهمة وألوىاـ غامضة جتعلهم
يونيو ٕٓٔٚـ
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التمرد وأخذ الثور على البيئة
خاضعُت لو عاجزين عن اظتواجهة ،ويدخل ضمنهم والداه ؽتا يؤدي بو إىل ّ
يعرب ما لديو من مشاعر وعواطف جتاه الواقع،
احمليطة بو .وعلى الرغم من أنو طفل صغَت ،يستطيع أف ّ
يقرر مصَته يف الدراسة؛ نظراً للحرية اليت يتمتّع هبا كما
وأف يرفض اطتضوع لألوامر اليت تصدر إليو ،وأف ّ
ذكره إال أف ىذه اظتفردة ال تعٍت لو شيئاً غَت حرية النوـ ،واألكل ،والبكاء .وعندما سألتو أمو ظتاذا بكى؟
فأجاب عنها أبنو حر ولكنو يف الواقع مل يفهم اللفظة اليت قاعتا ،كما جاء يف قولو اآليت( :لقد شتع إخوتو
يقولوهنا كثَتاً .كيف يكوف حراً؟ واشتبكت يف رأسو الصور :أف يناـ ،أف أيكل ،أف يبكي .ىذه ىي
حريتو ،أما أف يذىب إىل الكتّاب ،أف كتيب على أسئلة أبيو ،أف يكرب ويتزوج .ىل ىو حر يف ذلك؟
ٓ٘
ولو أراد كيف يكوف حراً!).
ج .القضااي الدينية:
الحظ الباحثاف أف الكاتب أدخل القضااي الدينية يف روايتو بشكل واضح؛ إذ وصف اجملتمع الذين
يسكنوف يف حي الشيخ غتيب أبهنم يتصفوف ابلتواضع والبساطة أايً كانت اضتياة اليت يعيشوهنا ،كما أف
صور الكاتب أهنم يستيقظوف قبل شروؽ الشمس
رجاعتم يذىبوف إىل اصتامع ليصلوا الفجر رتاعة .وقد ّ
ٔ٘
اجهن من اظتسجد.
ألداء الصالة ،وأما النساء فإهنن يبدأف إبعداد الفطور قبل عودة أزو ّ
ومن نحية أخرى ،الحظنا اصتانب الديٍت أيضاً يف ىذه الرواية عندما تقوؿ أـ سامح لولدىا( :إف هللا ال
يغفل عن شيء ...حىت القطط والنمل) ٕ٘.قد ىدؼ الكاتب من ىذا القوؿ إىل أقتية اظتعاملة اضتسنة،
ومل تتحدد ىذه اظتعاملة مع الناس فحسب ،بل تشمل اظتخلوقات األخرى كالقطة والنملة وغَتقتا من
اضتيوانت واضتشرات كما علّمتها شريعتنا اإلسالمية .لقد سرد الكاتب وراء ىذا القوؿ القصةَ اليت
جاءت على لساف أـ سام ح أف العطيلة أزتد قد عوقب أبفعالو الشريرة اليت مل ترحم اضتيواف ،وكاف نتسك
ويلوحها عدة مرات يف اعتواء ،مث يضرهبا ابصتدار دوف رأفة؛ ما يؤدي هبا إىل اظتوت .ويف
القطط من ذيوعتا ّ
صباح اليوـ التايل ،صحا أزتد ومل يستطع اظتشي ،ومن مثّ لتسب اجملتمع أف هللا جزاه على سوء سلوكو
وتصرفو .نالحظ ىنا إبداعية الكاتب يف صياغة ىذه القصة؛ إذ ق ّدمها بطريق رائع سهل للفهم ،وقد
ّ
مشوقة
يرجع ىذا السبب إىل أف ىذه القصة ّ
موجهة إىل الطفل الصغَت سامح ،فال ب ّد أف تكوف القصة ّ

ومرغوبة فيها حىت يستمر يف االستماع إليها بشوؽ.
وعالوة على ذلك ،وجد الباحثاف اصتانب الديٍت يف موضع آخر من الرواية؛ إذ ذكر الكاتب على لساف
لترمو هللا
أـ سامح كذلك( :على اإلنساف أف يكوف صاضتاً ،أف يصلي ويزّكي ،وأف ال يقوـ أبي عمل ّ
تعاىل) ٖ٘.ومن اظتالحظ ،أف الكاتب حاوؿ أف يرصد البعد اإلسالمي يف روايتو بقولو عما يتحتّم على
اإلنساف – وعلى وجو التحديد اظتسلم – القياـ بو من أداء الصلوات وأتدية الزكاة واطتضوع ظتا أمره هللا
ٕٔٚ
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بو والتخلي عما هنى عنو .قد ذكرت أـ سامح ىذا القوؿ البنها سامح مؤكدة أف الرجل السكراف ،سامل
اليماين فاسد األخالؽ ال يعبد هللا وال يصلي وال يصوـ ،بل ىو كافر إال أف ساػتاً أثبت براءتو ،وال يراه
سيئاً كما تراه أمو واجملتمع اآلخر .واضتوار اآليت بُت سامح وأمو يوضح ذلك:
 (الكافر مثل سامل اليماين ...أتعرفو؟ أعرفو ،لكن اليماين ال يؤذي أحداً ،الناس ىم الذين يؤذونو ،يضربونو بقشور البطيخ ،يضعوف أماموقشور اظتوز ،نتزقوف ثيابو ،يضربونو ،وقد رأيتهم يوقعونو على وجهو!
احتارت .إف ما يقولو تعرفو؛ ولكن تعرؼ أف ىذا اإلنساف الذي ال يكف عن السكر ىو مثل متعارؼ
عليو للكافر ،قالت:
 إنو ال يعبد هللا ،ال يصلي ،ال يصوـ ،فقط يسكر ومتمر! -لكنو ال يؤذي أحداً!

ٗ٘

لترمو هللا تعاىل!).
 على اإلنساف أف يكوف صاضتاً ،أف يصلي ويزّكي ،وأف ال يقوـ أبي عمل ّومن اصتوانب الدينية األخرى اظتوجودة يف الرواية ما ذكر الكاتب على لساف الراوي( :إف هللا ىو الذي
خلق كل شيء :اصتنة والنار ،اإلنس واصتاف ،العذاب واضتساب ،هللا ىو الذي متلق ،وال أحد متلق
هللا) ٘٘.قد اسًتجع سامح ما أجابت أمو على أسئلتو ما يتعلق حبقيقة اضتياة وماىيتها وما لو عالقة
أبمور الغيبيات .نالحظ ىنا أف األـ حتاوؿ إبالغ ابنها مهما كاف صغَتاً أبف هللا قدير على كل شيء
وىو خالق وليس ؼتلوقاً ،لذا يقدر هللا أف يفعل أي شيء كما يشاء ،ولو كاف األمر مستحيالً يف
ضم البعد اإلسالمي يف روايتو عن طريق اضتوار بُت بطل الرواية،
أنظارن .ومن ىنا نرى أف الكاتب حاوؿ ّ
سامح وأمو عرب اسًتجاعو لكلمات أمو.
رواية "أم النذور" يف ميزان النقد:تضم عامل
تناولت رواية أم النذور عامل الطفل الذي يعاين من قلق وخوؼ شديد ؿتو الواقع كما أهنا ّ
يصوره الكاتب أبنو سجن كبَت حافل ابلصراخ والبكاء والعذاب واألمل ،وقد الحظ
الكتّاب الذي ّ
الباحثاف أف الكاتب لو طويل الباع يف تصوير الشخصيات اظترسومة يف الرواية وال سيما بطل الرواية
لتس بو سامح ،نفرح كما يفرح ،نقلق كما نقلق ،نزعل كما يزعل .وقد فاؽ
ؿتس مبا ّ
سامح؛ ما كتعلنا ّ
الكاتب يف حتليل أعماؽ سامح النفسية والولوج يف مشاعره الداخلية ؽتا يثَت اضتزف أحيانً والضحك
أحيانً أخرى.
واظتثاؿ على ذلك عندما طلب سامح اظتساعدة من الشيخ غتيب بقولو اآليت( :اي شيخ غتيب .اي أب كل
الشيوخ ،أريد منك أف تكسر عصا الشيخ زكي .اكسرىا لتصبح مائة شقفة .واي ليتو ال كتد عصا غَتىا.
يونيو ٕٓٔٚـ
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صب إصبعو ابلورـ حىت يعجز عن األكل .ليتورـ كلو .وتصور الشيخ زكي وقد أصبح أكثر شتنة،
ليُ َ
فضحك!)؛ ٘ٙوإذا ختيّلنا ىيئة الشيخ زكي كما طلبها سامح ،فطبعاً ىذا الصدد لترؾ مشاعرن ويثَت
عواطفنا .ونستطيع أف نرى اظتثاؿ اآلخر الذي يبعث البهجة فينا كذلك يف اضتوار اآليت بُت سامح وأمو:
(وىل (اظتالئكة) يلبسوف طرابيش ...اي أمي؟
ومل تعرؼ أتضحك من السؤاؿ أـ تعتربه مثل األسئلة األخرى وجتيب عليو ،سألتو بعد صمت:
وظتاذا طرابيش؟
إف الشيخ زكي يلبس طربوشاً!
وىل الشيخ زكي مالؾ؟
٘ٚ
إنو يعرؼ القراءة والكتابة!).
ومن نحية أخرى ،وجد الباحثاف إبداعية الكاتب يف اختيار أشتاء الشخصيات يف روايتو وال سيما
الشيخ غتيب .مهما مل تكن ىذه الشخصية موجودة يف الرواية بشكل ظاىر إال أف ىذا االسم يًتدد على
ألسنة اجملتمع بُت فينة وأخرى ،بل أُطلق اشتو على اظتعامل اظتتوافرة يف حيّهم ،أمثاؿ :سوؽ اطتضار
واظتدرسة ،وؼتفر الشرطة ،وػتطة الباص ،واظتختار وغَتىا من معامل ٘ٛ،لربكاتو اليت يؤمن هبا اجملتمع أهنا
تستطيع تلبية اضتاجات وحتقيق الرغبات حسب معتقداهتم الغامضة.
وؽتا يلفت نظرن ىنا ،ظتاذا شتّى الكاتب ىذه الشخصية ابلشيخ غتيب؟ وىل ذتة عالقة بُت ىذا االسم
وعملية االستجابة؟ وىل استطاع الشيخ غتيب حقاً إجابة كل أماين الناس وآماعتم؟ وقد يكوف اختيار
الكاتب عتذا االسم مل يكن على عواىنو بل يسبقو السبب أو التربير وراء ذلك .لقد رسم الكاتب ىذه
وحل كل مشكلة مهما
الشخصية أبنو شيخ الشيوخ أو أب كل الشيوخ ،يتمكن من إجابة كل طلب ّ
كانت مع ّقدة؛ ومن أجل ذلك ،نرى ػتاولة الكاتب يف تصوير مدى استجابة الشيخ غتيب على كل َمن
طالبو ونشده ،يدخل ضمنهم بطل الرواية ،سامح الذي دعاه إبصابة الشيخ زكي والشيخ صاٌف من أذى
ال يُطاؽ وضرر ال يُتحمل.
فتوجع من شدة األمل الذي
فنرى أخَتاً أف اظتصيبة الكبَتة حلّت ابلشيخ زكي ،وكانت عينو تؤظتو كثَتاً ّ
عانىا ،كما ذكر الكاتب على لساف سامي ،أخو سامح( :عينو اليوـ مثل الشوندرة ،زتراء ،زتراء مثل
الدـ ،ومتورمة!  ...متورومة اي أمي ،وال يستطيع أف يرى .ليس ذلك فقط وإفتا منذ الصباح وىو يضع
عليها منديالً مبلوالً ،ويصرخ يف األوالد ،وأثناء الصمت يئن!) ٜ٘.ومن اظتالحظ من كالـ أخي سامح

ألمو ،أف الشيخ غتيب مل يستطع تلبية حاجات َمن نشده فحسب ،بل تبيّنت أيضاً قداسة أم النذور
يدؿ على براعة الكاتب يف
دؿ على شيء فإفتا ّ
اليت كانت موضع ثقة اجملتمع وإعجاب الناس .وىذا إف ّ
رسم شخصيات الرواية وتكوينها بشكل مقنع وال سيما شخصية الشيخ غتيب ولو مل تظهر جسدايً.
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وفضالً عن ذلك ،رأينا أف الكاتب اختار اسم سامح للشخصية الرئيسة يف ىذه الرواية ،وكأف ىذا
االختيار مل يكن عشوائياً ،بل رمبا يتق ّدمو السبب وراء ذلك .نالحظ أف ىذه الشخصية (سامح) مل يقبل
أف يُنادى بػػ" :اضتمار" و"اطتنزير" و"الكلب" وغَتىا من الكلمات العنيفة ،كما أنو رفض األفعاؿ
الصارمة اليت قاـ هبا شيوخ الكتّاب ؿتوه؛ لذا مل أيذف نفسو أف يكوف "ضحيّة" للكتّاب الذي وصفو
الكاتب يف الرواية أبنو سجن قاس ال يتحمل عذابو وأظتو .ومن ىنا نرى العالقة اظتباشرة بُت اشتو
(سامح) وردود فعلو إذ "ال يسمح" ذاتو أف يشتمو ويسبّو َمن ال يعًتؼ بكينونتو اإلنسانية ،فتبلورت إذف
مقدرة الكاتب يف انتقاء أشتاء الشخصيات اظترسومة يف روايتو.
وعلى الرغم من ذلك ،الحظ الباحثاف بعد االطالع على الرواية اليت كانت موضع الدراسة اضتالية أف
الكاتب إىل حد ما ،حاوؿ تشويو شتعة الرجاؿ اظتتديّنُت وإساءهتا وعلى وجو التحديد الشيوخ الذين
يعلّموف األوالد يف الكتّاب .وقد أظهر الكاتب تصرفاهتم القاسية وسلوكهم اظتتصلّب قوالً وفعالً يف غَت

ؿتس ابلكره جتاىهم أيضاً .واألمثاؿ على ذلك( :إذ ما كاد يقًتب تلك
موضع يف الرواية ؽتا كتعلنا ّ
اطتطوة اللعينة ويصبح الولد قريباً منو ،ودوف أف ينظر إليو أو يسألو ،ىوى على وجهو براحة يده.
سقطت اليد ثقيلة مدوية على اطتد الصغَت .كاف صوهتا مثل ارتطاـ ابب مفتوح تضربو ريح مفاجئة،

مثل سقوط صفيحة فارغة ،مثل اظتوت ٙٓ"،و"أنت ال تعرؼ الشيخ زكي .وأنت ...وخطا خطوة مث حبقد
ٔٙ
ايئس أمسك أبذف الولد الثاين .وشتعنا الصوت الصغَت .كاف صوتو طويالً متأظتا كأنو مواء قط).
وفضالً عن ذلك ،قد أساء الكاتب يف رسم اصتوانب النفسية للشيوخ أبهنم يعلّموف األوالد يف الكتّاب
من أجل األجرة ال غَت كما جاء على لساف خالة سامح عندما اسًتجعت الظروؼ الصارمة يف
وتصورت الشيخ رجالً قاسياً يضرب األوالد،
الكتّاب( :والكتّاب ما ىو؟ وترآى عتا مكانً مظلماً وبشعاًّ .

وال يعلمهم شيئاً .ليس ىذا فقط ،وإفتا لتتفظ هبم أطوؿ فًتة ؽتكنة كي يدفعوا لو اطتميسية ٕٙ".ونالحظ
صوره الكاتب للشيخ يف اضتوار اآليت الذي كتري بُت اضتاج حسيب ،أبو
أيضاً البعد النفسي الذي ّ
سامح والشيخ زكي عندما يريد أف يسجل (ساػتاً) للدراسة يف الكتّاب:
 "مل تعد األايـ مثل قبل حىت الزكاة مل يعد أحد يعطيها اي حاج .ولوال أمثالكم ،من احملسنُت الذين متافوفهللا ظتتنا من اصتوع.
ابتسم أيب وىو يسمع كلماتو ،مث رفع يده ووضعها على كتفو ،وقاؿ:
 ابشر اي شيخ .إذا علّمت األوالد وربيتهم على الدين ،فلك ما تريد!ويرد الشيخ ابنفعاؿ:
ٖٙ
 سأبذؿ كل ما أستطيع.)...صور لنا الكاتب طريقة الشيخ زكي يف طلب األجرة من أحد طالبو؛ إذ قاؿ لو:
وعالوة على ذلك ،قد ّ
( اي نعماف ابن أزتد آغا ،قل ألبيك اطتميسية يف وقتها أو ليفتش لك عن شغلة!) ٙٗ.ومن اظتالحظ أف
يونيو ٕٓٔٚـ
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الشيخ يطلب من تلميذه أال يتأخر يف دفع األجرة وإال سيوقفو من الدراسة يف الكتّاب .وقد الحظ
الباحثاف أف ىذا األسلوب القاسي يشَت إىل عدـ حتلّيو أبخالؽ كرنتة مع أنو شيخ يعلّم األوالد الدروس
شوه
الدينية يف الكتّاب ،وىو من اظتفروض أف يكوف فتوذجاً مثالياً يقتدى بو قوالً وفعالً؛ و ّ
لكن ابلعكس ّ
الكاتب شتعة الشيخ مبا وصفها ،ورمبا أراد الكاتب إبراز ظروؼ الكتّاب القاسية وحاالتو اظتتصلبة حىت
ؿتس ابلكره جتاىو كما يكرىو بطل الرواية ،فالكتّاب كما وصفو الكاتب يف الرواية أبنو سجن ال يتحمل
ّ
عذابو وأظتو.
وقد تبلور النقد الالذع والسخرية اظتريرة أيضاً عندما أتى الكاتب ابلقوؿ على لساف خاؿ سامح؛ إذ
ذكر( :ن أعرؼ ىذا النوع من الناس ،يقولوف إهنم ال يفعلوف شيئاً إال من أجل رضى الرب ،لكنهم ال
يرضوف إال أنفسهم ،ال يرضوف إال ىذه الكروش اظتليئة ابلوخم والطمع!) ٙ٘.وقد يرجع إظهار الكاتب
يود
عتذا النوع من الكالـ الصريح إىل رغبتو اصتاػتة يف إبراز حقيقة الشيوخ والرجاؿ اظتتديّنُت ،كما أنو ّ

كشف القناع الذي يغطّي شخصياهتم وفضحها يف واقعنا.
اخلامتة:

الحظ الباحثاف إبداعية الكاتب يف صياغة روايتو مهما مل تتسن لو الفرصة إلعادة قراءهتا قبل رحيلو كما
ذكرت زوجتو يف غضوف الدراسة اضتالية .وقد جتلّت براعتو يف تصوير عامل الطفل والدخوؿ إىل أذىانو
تقمص شخصية الطفل
وحتليل مشاعره الداخلية ،وىذا إف دؿ على شيء فإفتا يدؿ على أنو استطاع ُّ
بشكل ؽتتاز ،علماً أف ىذه العملية عسَتة حتتاج إىل مهارة اتمة وإجادة كاملة .ومن اظتالحظ أيضاً أف
الكاتب وفّق يف رسم الشخصيات ،واختيار أشتائها ،وبناء األحداث يف روايتو بطريقتو الفريدة؛ ما يدفعنا
نقوؿ إف لو ابعاً طويالً يف اظتسار الروائي.
ومن نحية أخرى ،يبدو أف الكاتب إىل حد ما ،حاوؿ تشويو شتعة الرجاؿ اظتتديّنُت وعلى وجو
التخصيص الشيوخ الذين يعلّموف األوالد يف الكتّاب .وقد تبلورت إساءتو عتؤالء الشيوخ بشكل ظاىر
يف روايتو إال أف ىذه اإلساءة قد ترجع إىل رغبتو اصتاػتة يف إبراز ظروؼ الكتّاب القاسية وحاالتو
ؿتس ابلكره جتاىو كما يكرىو بطل الرواية .فالكتّاب كما وصفو الكاتب يف الرواية أبنو
اظتتصلبة حىت ّ
يشوه شخصيات الشيوخ وما سواىم من
سجن ال يتحمل عذابو وأظتو؛ إذاً ال غرو إذا وجدن الكاتب ّ
تصرفات ىؤالء الشخصيات اظترسومة مع سوء الظروؼ وقساوهتا اليت
الرجاؿ اظتتديّنُت حىت تنسجم ّ
تعانيها الشخصية الرئيسة يف الرواية.

تضم شىت قضااي ،وىي
توصل إليو الباحثاف من خالؿ ىذه الدراسة أيضاً أف رواية أم النذور
وؽتا ّ
ّ
تنقسم إىل ثالثة أقساـ؛ أوالً القضااي االجتماعية ،ومن أقتها الشعوذة وغَتىا من أمور الغيبيات
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واظتعتقدات اطترافية ،أمثاؿ :قداسة أم النذور والشيخ غتيب وبركاهتما؛ واثنياً القضااي اإلنسانية اليت عتا

عالقة بشعور اإلنساف وعاطفتو من فرح وحزف إال أف الكاتب يركز أكثر على اطتوؼ والقلق اظتستمراف
لدى بطل الرواية لشدة الظروؼ اليت يعانيها يف الكتّاب.؛ واثلثاً القضااي الدينية اليت ترتبط ابألبعاد
جل وعال ،وأقتية اظتعاملة اضتسنة مع
اإلسالمية ،كتأدية الصلوات يف اصتامع رتاعة ،وإبراز قدرة هللا وقوتو ّ

حي الشيخ
كل اظتخلوقات ،وغَتىا من اصتوانب اظتشروعة عند الديٍت اإلسالمي اليت نتارسها اجملتمع يف ّ
غتيب.
هوامش البحث:
 1انظر :احملادين ،عدنف دمحم علي ،تيار الوعي يف رواايت عبد الرمحن منيف ،رسالة الدكتوراه غَت منشورة( ،األردف:

جامعة مؤتةٕٓٓٙ ،ـ) ،صٔ.

2
دراج ،ونتٌت العيد ،وآخروف ،عبد الرمحن منيف
انظر :حافظ ،صربي" ،عبد الرزتن منيف :سَتة حياة" ،يف :فيصل ّ

 ،2002طٔ( ،بَتوت :اظتؤسسة العربية للدراسات والنشرٕٜٓٓ ،ـ) ،ص.٘ٙ

3
دراج ،ونتٌت العيد ،وآخروف ،عبد الرمحن منيف  ،2002طٔ،
انظر :مروة ،كرمي" ،عبد الرزتن منيف" ،يف :فيصل ّ

(بَتوت :اظتؤسسة العربية للدراسات والنشرٕٜٓٓ ،ـ) ،صٗٙٛ؛ والقشمعي ،دمحم ،ترحال الطائر النبيل ،طٔ،
(بَتوت :دار الكنوز األدبيةٕٖٓٔ ،ـ) ،ص.ٔٓ-ٜ

4
دراج ،ونتٌت العيد ،وآخروف ،عبد
انظر :الرابط ،نصر" ،عبد الرزتن منيف وأن :قصة حب أدبية" ،يف :فيصل ّ
الرمحن منيف  ،2002طٔ( ،بَتوت :اظتؤسسة العربية للدراسات والنشرٕٜٓٓ ،ـ) ،صٖٕ٘.ٕ٘ٗ-

 5انظر :القشعمي ،دمحم ،ترحال الطائر النبيل ،ص.ٔٚ

6
دراج ،ونتٌت العيد ،وآخروف ،عبد الرمحن منيف
انظر :حافظ ،صربي" ،عبد الرزتن منيف :سَتة حياة" ،يف :فيصل ّ

 ،2002ص.٘ٙ

 7انظر :القاسم ،نبيو ،الفن الروائي عند عبد الرمحن منيف :ادلكان ،الزمان ،الشخصية ،طٔ( ،اصتزائر :دار اعتدى
للطباعة والنشرٕٓٓ٘ ،ـ) ،ص.ٜٔ
8
دراج ،ونتٌت العيد ،وآخروف ،عبد الرمحن منيف
انظر :كانيادا ،لويس ميغيل" ،ضد الزمن اظتتسرب" ،يف :فيصل ّ
 ،2002طٔ( ،بَتوت :اظتؤسسة العربية للدراسات والنشرٕٜٓٓ ،ـ) ،صٓٓ٘.

9
دراج ،فيصل ،عبد الرمحن منيف ورواية االلتزام( ،بَتوت :مركز دراسات الوحدة العربية ،طٕٕٔٓٔ ،ـ)،
انظرّ :
ص.ٜ

 10انظر :انظر :القاسم ،نبيو ،الفن الروائي عند عبد الرمحن منيف :ادلكان ،الزمان ،الشخصية ،صٜٔ؛ وانظر:

منيف ،عبد الرزتن ،أم النذور ،طٖ( ،بَتوت :اظتؤسسة العربية للدراسات والنشرٕٕٓٔ ،ـ) ،صٕٕٔ.

11
دراج ،ونتٌت العيد ،وآخروف ،عبد الرمحن منيف
انظر :كانيادا ،لويس ميغيل" ،ضد الزمن اظتتسرب" ،يف :فيصل ّ
 ،2002ص.ٜٜٗ
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 12انظر :النابلسي ،شاكر ،مباهج احلرية يف الرواية العربية ،طٔ( ،عماف :دار الفارس للنشر والتوزيعٜٜٕٔ ،ـ)،
صٔ.ٙ
13
حب جموسية ،طٖٔ( ،بَتوت:
منيف ،عبد الرزتن ،أم النذور ،صٖٕٕٕٕٗ-؛ ومنيف ،عبد الرزتن ،قصة ّ
اظتؤسسة العربية للدراسات والنشرٕٖٓٔ ،ـ) ،صٓٗٔٔٗٔ-؛ ومنيف ،عبد الرزتن ،الكاتب وادلنفى ،طٗ،

(بَتوت :اظتؤسسة العربية للدراسات والنشرٕٓٓٚ ،ـ) ،صٕٖٖٕ٘ٙ-؛ ومنيف ،عبد الرزتن ،الباب ادلفتوح:

قصص ،طٔ( ،بَتوت :اظتؤسسة العربية للدراسات والنشرٕٓٓٙ ،ـ) ،صٕٕ٘ٓٓٙ-؛ ومنيف ،عبد الرزتن ،أمساء
مستعارة :قصص ،طٖ( ،بَتوت :اظتؤسسة العربية للدراسات والنشرٕٓٓٚ ،ـ) ،صٔ٘ٛ-ٔ٘ٚ؛ ومنيف ،عبد

الرزتن ،إعادة رسم اخلرائط :مقاالت  ،2002-2002طٔ( ،بَتوت :اظتؤسسة العربية للدراسات والنشر،
ٕٓٓٚـ) ،صٜٔٛ-ٜٔٚ؛ ومنيف ،عبد الرزتن ،رحلة ضوء ،طٖ( ،بَتوت :اظتؤسسة العربية للدراسات والنشر،
ودراج ،فيصل ،والعيد ،نتٌت ،وآخروف ،عبد الرمحن منيف  ،2002طٔ( ،بَتوت:
ٕٕٔٓـ) ،صٕٕٕٕٕٔ-؛ ّ
اظتؤسسة العربية للدراسات والنشرٕٜٓٓ ،ـ) ،صٖ.٘ٙٗ-٘ٙ

 14انظر :عبد الرزتن ،لنا" ،آخر رواية لعبد الرزتن منيف( :أـ النذور) قلق الطفولة .قلق الوجود" ،موقع نقطة ضوء:

ثقافة-فن-أدب-إبداع ،اتريخ االسًتجاع ٕٕ :نوفمرب ٕٓٔٙـ ،انظر:
http://www.n-dawa.com/articles.php?cat=11&id=93

15
ت
انظر :القشعمي ،دمحم ،ترحال الطائر النبيل ،ص٘ٗٗٙ-؛ وانظر :علي ،طارؽً " ،
وداعا اي عبد الرزتن منيفُ :كْن َ
دراج ،ونتٌت العيد ،وآخروف ،عبد الرمحن منيف  ،2002طٔ( ،بَتوت:
أحد أئمة األدب العريب" ،يف :فيصل ّ
اظتؤسسة العربية للدراسات والنشرٕٜٓٓ ،ـ) ،ص.ٗٛٛ

 16انظر :القعيد ،يوسف" ،عبد الرزتن منيف" ،صحيفة الرأي :ثقافة ،ع ٕ٘ ،A0-10739نوفمرب ٕٓٓٛـ،
صٖٗ.
17
دراج ،ونتٌت العيد ،وآخروف ،عبد الرمحن منيف
انظر :كانيادا ،لويس ميغيل" ،ضد الزمن اظتتسرب" ،يف :فيصل ّ
 ،2002ص.ٜٗٛ

 18انظر :القشعمي ،دمحم ،ترحال الطائر النبيل ،صٓٓٔ ،صٖ.ٔٙ
 19انظر :اظترجع السابق ،ص٘.ٗٛ

20
دراج ،ونتٌت العيد ،وآخروف ،عبد
انظر :العيد ،نتٌت" ،اظتعرفة وكتابة السَتة عند عبد الرزتن منيف" ،يف :فيصل ّ
الرمحن منيف  ،2002طٔ( ،بَتوت :اظتؤسسة العربية للدراسات والنشر ٕٜٓٓ،ـ) ،صٕٕٔ.

منوذجا،
 21ماليري ،يد هللا أزتدي ،الرواية السياسية بني الفارسية والعربية :أمحد حممود وعبد الرمحن منيف
ً
(سوراي :جامعة دمشقٕٜٓٓ ،ـ) ،رسالة الدكتوراه غَت منشورة ،صٕ.ٜ
 22انظر :عبد الرزتن ،لنا" ،آخر رواية لعبد الرزتن منيف( :أـ النذور) قلق الطفولة .قلق الوجود" ،موقع نقطة ضوء:

ثقافة-فن-أدب-إبداع ،اتريخ االسًتجاع ٕٕ :نوفمرب ٕٓٔٙـ ،انظر:
http://www.n-dawa.com/articles.php?cat=11&id=93
23

دريدي ،دمحم رشيد عبد اصتبار ،النص ادلوازي يف أعمال عبد الرمحن منيف األدبية :دراسة نقدية حتليلية،

(فلسطُت :جامعة النجاح الوطنيةٕٓٔٓ ،ـ) ،رسالة اظتاجستَت غَت منشورة ،ص.ٔٙٓ-ٜٔ٘
ٔٚٛ

العدد األوؿ – السنة الثامنة

قضااي موضوعية يف "أـ النذور" للروائي عبد الرزتن منيف :دراسة حتليلية نقدية
 24منيف ،عبد الرزتن ،أم النذور ،صٕٖٔ.
 25السابق نفسو ،صٖٗٔ.
 26اظترجع نفسو ،ص.ٖٔٙ
 27السابق نفسو ،ص.ٖٔٙ
28
29
30

السابق نفسو ،صٖٔٔ.
السابق نفسو ،ص.ٜٔٚ
السابق نفسو ،صٖ.ٛ

 31منيف ،عبد الرزتن ،أم النذور ،ص.ٕٜ
 32اظترجع نفسو ،ص.ٔٛ
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50

منيف ،عبد الرزتن ،أم النذور ،ص.ٔٛ

اظترجع نفسو ،ص.ٖٔٚ
اظترجع نفسو ،ص.ٜٙ
اظترجع نفسو ،صٖٗٔ.
اظترجع نفسو ،صٖٗٔ.
اظترجع نفسو ،صٖٔ.
منيف ،عبد الرزتن ،أم النذور ،صٖٕ.
اظترجع نفسو ،ص.ٔٙٚ
اظترجع نفسو ،ص ٔٙٚو.ٔٙٛ
اظترجع نفسو ،صٕ.ٔٚ
منيف ،عبد الرزتن ،أم النذور ،صٔٗ.

اظترجع نفسو ،صٔٗ.
اظترجع نفسو ،ص.ٙٙ
اظترجع نفسو ،ص.ٕٜٔ

منيف ،عبد الرزتن ،أم النذور ،صٓ٘.
اظترجع نفسو ،ص.ٜٔٛ
اظترجع نفسو ،صٖ.ٙ
اظترجع نفسو ،صٗ.ٜ

 51انظر :منيف ،عبد الرزتن ،أم النذور ،ص ٜوٓٔ.
 52اظترجع نفسو ،ص.ٚٛ
 53اظترجع نفسو ،صٔٓٔ.
 54منيف ،عبد الرزتن ،أم النذور ،صٔٓٔ.
 55اظترجع نفسو ،ص٘ٓٔ.
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.ٚٔ ص،اظترجع نفسو
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.ٔٔ ص، اظترجع نفسو: انظر58
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.ٕٕٔ ص،اظترجع نفسو
.ٖٔ٘ ص،اظترجع نفسو
.ٕ٘ ص،اظترجع نفسو
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60
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.ٔ٘ٙ ص، أم النذور، عبد الرزتن، منيف65
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