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امللخص
ــرين وما  ــع املصري يف منتصف القرن العش ــوالت اليت طرأت علی املجتم ــد التح بع
ــعی الروائيون الواقعيون إلی االقرتاب من احلقيقة أكثر من ذي قبل لتقدمي  بعدها، س
ــاليب جديدة أكثر ثراء  رؤية جديدة عن الواقع اجلديد، ومن ّمث بدأوا يبحثون عن أس
يف التعبري عنه. وقد كان لعنصر الشخصية دور كبري يف أي عمل روائي يكتبه الكتاب 
ــخصياتهم السردية،  الواقعيون، ولكن الطريقة اليت اّتبعها الواقعيون اجلدد يف تقدمي ش
ورسم مالحمها، أصبحت خمتلفة عن طرائق املتقدمني. ومن بني الروائيني املتطلعني إلی 
ــتينيات يف  ــد الكتابة الروائية صنع اهللا ابراهيم الذي يعترب أحد أدباء جيل الس جتدي
ــة اجلديدة يف إنتاجه األديب. تعّد روايته  ــر، وأبرز الروائيني املنتمني لتيار الواقعي مص
جنمة أغسطس (١٩٧٤م) منوذجًا لسعي هذا الروائي إلی اخلروج من أسلوب السابقني 
يف رسم الشخصية، إذ ال وجود فيها  للبطل مبعناه التقليدي؛ فالشخصية الرئيسة رجل 
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املقدمة
حتتّل الشخصية مركزًا مرموقًا يف الرواية، حيث متتّد منها وإليها مجيع العناصر الفنية 
يف الرواية، وتعد مبثابة العمود الفقري للقصة. وقد جاء يف معجم مصطلحات نقد الرواية 
يف تعريفها بأنها: «كل مشارك يف أحداث احلكاية، سلبًا أو إجيابًا، أما من اليشارك يف 
احلدث فال ينتمي إلی الشخصيات بل يكون جزءًا من الوصف... وهي تتكون من جمموع 
الكالم الذي يصفها الراوي ويصور أفعاهلا، وينقل أفكارها وأقواهلا.» (زيتوين، ٢٠٠٢م: 
ــخصية املضمون الذي يود الكاتب إيصاله للقارئ، من  ١١٣-١١٤) ويتمحور حول الش
ــل: «هي يف القصة مدار  ــلوكها، وحركتها داخل الرواية، ولذلك قي ــالل فكرها، وس خ
ــانية وحمور األفكار واآلراء العامة. وهلذه املعاين واألفكار املكانة األولی  املعاين اإلنس
ــوق القاّص أفكاره  ــان وقضاياه، إذ ال يس ــة اإلنس ــة منذ انصرفت إلی دراس يف القص
ــخاص الذين يعيشون يف  وقضاياه العامة منفصلة عن حميطها احليوي، بل ممّثلة يف األش

جمتمع ما.» (هالل، ١٩٩٧م: ٥٢٦)
ــات، واألدوار، واألمهية،  ــخصيات الروائية بعضها عن بعض يف الصف ــف الش وختتل
لذلك قام نقاد الرواية بتقسيم الشخصية إلی نوعني: الرئيسيون: وهم األبطال، ويظهرون 
ــاهد مث يغيبون يف  ــن يظهرون يف بعض املش ــة. والثانويون، الذي ــر مواقع الرواي يف أكث
ــاهد األخری. كما أن هناك تقسيمًا آخر للشخصيات ويكثر تداول كلمات تصف  املش
ــّطحة،٢ أو  ــذه الكلمات: مدّورة،١ ومس ــن حيث طريقة العرض. فمن ه ــخصيات م الش
نامية،٣ وثابتة.٤ واحلقيقة أن هذه الكلمات استخدمها ألول مرة فورسرت يف كتابه "وجوه 
ــخصية اليت تنهض بدور يتطلب احلركة والتغيري  ــخصية املدورة هي الش الرواية". والش
ــوادث وتتأثر بها وتتغري مع تقدم  ــن فصــل آلخر ومن حدث آلخر. فهي تؤثر يف احل م
ــخصية املسّطحة فهي ال تتمتع بالديناميكية  الزمن، وال تبقی علی وترية واحدة. أما الش
اليت تتمّتع بها املدورة، والتفصح عما يف عاملها الداخلي، فال يستطيع القارئ رؤيتها إال 
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ــاره الكاتب. (زيتوين، ٢٠٠٢م: ١١٤؛ خليل، ٢٠١٠م:  من جانب واحد: هو الذي اخت
(٢٠٦-٢٠٧

ــم مالحمها  ــيما يف رس ــخصية، الس ومن املعروف أن الرواية عنيت عناية كبرية بالش
ــان  اخلارجية، فضلًا عن طبقتها االجتماعية، وعالقاتها باآلخرين، بهدف جعلها كاإلنس
يف عامل الواقع. فكأن الشخصية يف الرواية التقليدية كانت هي كل شيء «حبيث ال ميكن 
أن نتصور رواية دون طغيان شخصية مثرية يقحمها الروائي فيها؛ إذ ال يضطرم الصراع 
العنيف إال بوجود شخصية، أو شخصيات تتصارع فيما بينها، داخل العمل السردي. من 
أجل ذلك كنا نلفي كثريًا من الروائيني يرّكزون كل عبقريتهم وذكائهم علی رسم مالمح 
الشخصية والتهويل من شأنها، والسعي إلی إعطائها دورًا ذا شأن خطري تنهض به حتت 
ــخصيات  ــلفًا عن ش ــيء س املراقبة الصارمة للروائي التقليدي الذي كان يعرف كل ش
ــاض، ١٩٩٨م: ٧٦) ويف نفس االجتاه  ــن أحداثها وزمانها ومكانها.» (مرت ــه، وع روايت
هناك بطل١ كانت الرواية التقليدية تذهب يف رسم مالحمه والتعظيم من شأنه كل مذهب. 
وقد قيل يف تعريفه بأنه «ذلك الذي يلعب دورًا رئيسيًا يف القصة أو املسرحية، وتنطوي 
ــه علی صفات وقوی يتعاطف معها القراء أو النظارة دون غريه من الشخصيات.»  نفس

(وهبة، ١٩٧٤م: ٢١٠)
مما يدعو لالنتباه أن الطريقة اليت يتبعها احملدثون يف تقدمي شخصياتهم السردية، ورسم 
مالحمها اخلارجية والنفسية وحتليلها ختتلف اختالفًا واضحًا عن طرائق املتقدمني. وبني 
الروائيني املتطلعني إلی جتديد الكتابة الروائية جند آراء كل من أندري جيد، وفريجينيا 
ــف، وهنري جيمس، تتقارب يف االجتاه وتعتدل يف املذهب حول ما ينبغي أن تكون  وول
ــم  ــتقبلية واضحة يف رس ــخصية يف الرواية. ولكنهم مل يكونوا أولی رؤية مس عليه الش
شخصيات الرواية حتی اندلعت املوجة الثورية اليت كان من روادها: أالن روب جرييه، 
ــيمون، وصمويل بيكيت، واآلخرون الذين  ــاروت، وميشال بوتور، وكلود س وناتايل س
ــرين. ومن  ــخصية الروائية يف منتصف القرن العش مل يرتددوا يف اإلعالن عن موت الش
ــخصيات كما يری أالن روب جرييه: «ملكًا للماضي.  هذا املنطلق أصبحت رواية الش
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ــد كانت من الصفات اليت متّيز حقبة معينة: أعين احلقبة اليت وصل فيها الفرد إلی قمة  فق
جمده.» (روب جرييه، ال تا: ٣٦)

أما بالنسبة للبطل يف الرواية املعاصرة فيمكن القول بأن دوره قد أصبح إلی حد كبري 
ــًا، والروائيون والنقاد جيمعون علی أن الرواية اجلديدة تصور بطلًا من نوع جديد،  ضئيل
ليس فيه من البطولة سوی امسها، وال ينفرد بتلك الفضائل اليت كان أبطال القرن التاسع 
عشر ومطلع القرن العشرين يتحّلون بها. (انظر: اهلواري، ١٩٨٦م: ٤٢؛ هالل، ١٩٩٧م: 
ــز بني الرواية  ــه أالن روب جرييه يف التميي ــول مع ما ذهب إلي ــق هذا الق ٥٣٤) ويتف
ــقوط فقد ختلی عنها  التقليدية والرواية اجلديدة، فالرواية التقليدية كما يری: «آيلة للس
سندها الكبري البطل، فإذا مل تتماسك من جديد فذلك ألن حياتها كانت مرتبطة حبياة 

جمتمع انتهی متامًا اآلن.» (روب جرييه، ال تا: ٣٦ و٣٧)
ــميه البعض "الالبطل"  ــة اجلديدة، قد ظهر ما يس ــة اختفاء البطل من الرواي ونتيج
ــخصية رجل  (برنس، ٢٠٠٣م: ٢٧) أو "البطل املضاد"١ كما ّمساه لطيف زيتوين، وهو ش
ــدية  ــاذج أو مغفل أو ضعيف، ذات دور رئيســي يف الرواية، وال تتمّتع بصفات جس س
ــأن هذا التحّول أي اختفاء  ــة متمّيزة. (زيتوين، ٢٠٠٢م: ٣٦ و٣٧) وقد قيل ب أو معنوي
ــهد وفق جولدمان علی العملية السريعة لـ"التشيؤ٢"  ــخصية يف الرواية اجلديدة يش الش

اليت تزيل أي مبادرة إنسانية، لتميل بالفرد إلی السلبية. (زميا، ١٩٩١م: ٣٦)
ــة اليت دخلت األدب  ــيؤ" أحد املصطلحات الرئيس ــذا املنطلق يعترب "التش ومن ه
ــينيات، وخاصة مع موجة "الرواية اجلديدة"، وهي  الفرنســي املعاصر مع نهاية اخلمس
ــكل عام «نزعة االهتمام باألشياء التافهة عادة، اليت حتيط بالناس، أو بالشخصيات  بش
ــخصيات، ولكن مع  ــانية هذه الش ــة اليت يرمسها األديب، دون اهتمام حقيقي بإنس الفني
ــفة الكامنة وراء هذا االهتمام، شرع األدباء يرمسون الشخصيات اإلنسانية  تطور الفلس
ــها بالطريقة ذاتها، أي بوصفهم أشياء فيما أصبح يعرف بـ"تشيؤ" اإلنسان، أو حتّول  نفس
اإلنسان إلی جمرد شيء أو أحد العناصر اجلامدة يف البيئة، مفعول به دائمًا وليس فاعلًا 

1. Antihero
2. Chosism



بناء الشخصية يف رواية جنمة أغسطس لصنع اهللا إبراهيم / ٥٥

ــراف يف وصف  ــا: ١٥٩) وقد متّثلت هذه النزعة يف البداية يف اإلس ــبة، الت أبدًا.» (خش
ــياء اجلامدة يف البيئة احمليطة بالشخصيات اإلنسانية وذلك دون  ــم تفاصيل األش أو رس
ــيء املوصوف بدقة شديدة، وبني احلدث الدرامي أو الشخصية  وجود رابط فين بني الش
الفنية، إذ يكتسب الشيء أمهيته من اهتمام األديب به - يف حد ذاته- وليس من عالقة 

الشيء باحلدث وال بالشخصية يف القصة.
ــع اهللا إبراهيم١ من أبرز الروائيني املنتمني لالجتاه الواقعي  يعترب الروائي املصري صن
اجلديد يف جيل الستينيات، وتعترب روايته "جنمة أغسطس" (١٩٧٤) من األعمال الروائية 
ــن فرتات تاريخ مصر،  ــدمي رؤية بالغة الداللة يف فرتة مهمة م ــتطاعت تق املهّمة اليت اس
ــارد الرواية عن ذهابه إلی مدينة أسوان  ــكلي جديد. حيكي س إلی جانب حتقيق إجناز ش
ملشاهدة أعمال بناء السد العايل وكسب بعض املعلومات عن وترية بنائه، مث يواصل رحلته 
ــاهدة األثار األثرية هناك. وقد استطاع صنع اهللا إبراهيم يف  ــنبل" ملش إلی مدينة "أبی س
روايته هذه أن ميعن يف تفاصيل وقائع احلياة اليومية يف أسلوب واقعي جديد، وينقد الواقع 

السياسي واالجتماعي للمجتمع املصري بعد ثورة يوليو ١٩٥٢م  يف إشارات رمزية.
ــطس،  ــخصية يف رواية جنمة أغس تهدف املقالة إلی إلقاء الضوء علی كيفية بناء الش
ــده يف الروايات  ــذه الرواية كما كنا جن ــي غياب البطل يف ه ــة اليت تتبعها ه والفرضي
ــخصيات األخری التتطور، وتبقی مسّطحة  ــخصية إلی جانب الش الواقعية. إن هذه الش
ــة تبّنت االستعانة  ــة تكاملي، أي إن الدراس طيلة الرواية. واملنهج الذي تتبعه الدراس
ــخصية يف الرواية بعد  ــاد املختلفة لتحليل عنصر الش ــني والنق بنظريات وآراء الدارس
استخراجه، ومن مث إخراج البحث بشكل وصفي- حتليلي، ال خيلو من وجهة نظرمؤلفي 

هذا املقال.

خلفية البحث
قام حممود أمني العامل يف كتاب ثالثية الرفض واهلزمية (ط١، ١٩٨٥م) بدراسة نقدية 

١. كاتب روائي ومؤلف قصص قصرية، ولد سنة ١٩٣٨ يف القاهرة. (بن شيخ، ٢٠٠٨م:١٠) وقد جاءت 
ــه األولی "تلك الرائحة" (١٩٦٦) مبثابة إعالن عن توجهه األديب الكامل. من رواياته األخری  روايت

اللجنة (١٩٨١)، بريوت بريوت (١٩٨٤)، ذات (١٩٩٢)، شرف (١٩٩٧)، وردة (٢٠٠٠)، إخل.
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ــطس، اللجنة) ويعتقد الناقد  لثالث روايات لصنع اهللا ابراهيم (تلك الرائحة، جنمة أغس
بأن النص األديب هو بنية داخل سياق زمين وتارخيي حمدد، ومن هذا املنطلق أراد حتليل 
بنية هذه الروايات. مل حيلل الدارس عناصر هذه الروايات حتليالً ممنهجًا، ومل يتطّرق إلی 

عنصر الشخصية وأنواعها وطريقة تقدميها يف رواية جنمة أغسطس.
ــكيل  ــة يف التش ــد بدوي يف كتاب الرواية اجلديدة يف مصر، دراس ــاول حمم      وح
واإليديولوجيا (ط١، ١٩٩٣م) تبيني عالقة الشكل الروائي بالبيئة االجتماعية اليت تنتج 
يف سياقها. اختار الدارس عددًا من الروايات املصرية، من ضمنها جنمة أغسطس لصنع 

اهللا إبراهيم، مركزًا علی حتليل املضمون دون اإلشارة إلی عناصر الرواية  وحتليلها.
ــة العربية احلديثة يف مصر والرواية  ــد حممد الباردي بوجود الصلة بني الرواي ويعتق
ــة العربية واحلداثة (ط٢،  ــا، ومن هذا املنطلق يدرس يف کتابه الرواي اجلديدة يف فرنس
ــني، من بينهم صنع اهللا إبراهيم.  ــاذج روائية من أعمال ثالثة روائيني مصري ٢٠٠٢م) من
ــخوص، إشكاليته يف روايات صنع اهللا  ــمی بـطبيعة الش تناول الباحث يف املبحث املس

إبراهيم يف نظرة سريعة دون اإلمعان يف التفاصيل.

الشخصية الرئيسة (الالبطل) وطريقة عرضها
كان من املألوف يف الروايات التقليدية «أن يقوم شخص من أشخاصها بدور البطولة 
ــب العناية الكربی، ويكون حمور القصة والرابطة  ــا، وينال تصويره من الكات يف أحداثه
ــلوك كثري من أهل طبقته  ــد يكون مع ذلك معربًا عن س ــخاصها اآلخرين، وق بني أش
االجتماعية، يريد الكاتب أن ينعی عليهم موقفهم من وراء تصويرهم تصويرًا موضوعيًا، 
أو يقصد إلی إعذارهم يف سلوكهم، ملقيًا التبعة علی القيم السائدة الظاملة يف جمتمع جيب 
أن تتميز هذه القيم فيه.» (هالل، ١٩٩٧م: ٥٣٣) وكان جيب عليها «أن تتمتع باسم علم، 
ــرة. جيب أن يكون هلا أقارب ووراثة. جيب أن  ــم األس بل بامسني إن أمكن: اللقب واس
ــة...، مث جيب أن يكون هلا طابع ووجه يعكــس هذا الطابع، وماض قد  ــون هلا وظيف تك
ــخصية  ــكل هذا الطابع وذاك الوجه.» (روب جرييه، ال تا: ٣٥) قد كانت هذه الش ش
ــة تكتسب صفتها ال من دورها فقط، بل من خصاهلا أيضًا؛ فلها عناصر مميزة ال  الرئيس
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ــخصيات األخری يف الرواية؛ عالمة مميزة، ماض معروف، لقب، وصف  توجد لدی الش
جسدي، ووصف نفسي.

ــة أو البطل، أول ما يلفت  ــم الشخصية الرئيس ــابقة يف رس ولكن خالفًا للرؤی الس
ــارد  نظر القارئ إلی رواية جنمة أغســطس هو غياب البطل، إذ حنن يف الرواية أمام س
ــث تكاد تكون جنمة أغســطس عملًا يقف بني  ــادي هو نفس الكاتب، حبي ــل ع أو رج
ــارد هو الشخصية  الرواية والرتمجة الذاتية، وبني الرواية والريبورتاج الصحفي. إن الس
ــية املتواجدة طوال الرواية اليت ليست فيها بطولة باملعنی التقليدي الذي نعرفه  األساس
ــية «Letype». (مرتاض،  يف القصص الواقعية أو ما ميكن أن يطلق عليه يف اللغة الفرنس

١٩٩٨م: ٨٠)
ــان عادي، ال حيمل امسًا، وإّن أّيًا من  ــارد- إنس ــخصية الرئيسة -الس إن هذه الش
ــي ال يتضّمن ذكرًا المسه. ويف  ــدة اليت حيفل بها النص الروائ ــاع احلوارية العدي األوض
احلاالت القليلة اليت تفرتض النطق به ينقلب احلوار إلی السرد ليبقی هذا االسم جمهولًا 
ــارد: «عّرفين  ــخصيات يف الرواية. يقول الس ــبة إلی بقية الش خالفًا ملا هو األمر بالنس
ــدوري.» (إبراهيم، ١٩٨٠م:  ــين. وذكرت له امسي ب ــه قائلًا إنه جّوال وُيدعی ذه بنفس
١٥٦) ويظل حتی نهاية الرواية ال اسم له وال عنوان. ويف مشهد آخر يتکرر هذا األمر 

حينما يطلب شخص باسم جرجس اسم السارد وعنوانه کی يزوره يف القاهرة:
«...أخرَج مفّكرة صغرية بالية من جيبه وفتح إحدی صفحاتها مقدمًا إياها يل:

- اكتب يل امسك وعنوانك.
استندُت إلی حافة الصندل وكتبت له امسي وعنوان أحد أصدقائي.» (املصدر نفسه: 

(١٨١
ــخصية الرئيسة، ولعله كان متأثرًا يف هذا  ــم الش وقد عمد الكاتب إلی عدم ذكر اس
األسلوب بالروائيني اجلدد يف الغرب، ألنه بإمكاننا أن جند هذه التقنية يف بعض روايات 
ــال بوتور، وكلود سيمون، وصمويل بيكيت وغريهم، إذ  كافكا، وناتايل ساروت، وميش
ــخصية يف رواياتهم غري واضحة املالمح، أو باألحری كما يری النقاد «مل  أصبحت الش
ــه بالضرورة أن ينتحله،  ــم الذي ينبغي علي ــها حتی لو أن االس تعد اليوم إال ظلًا لنفس
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يشكل للروائي شيئًا من اإلحراج.» (إيف تادييه، ١٩٩٨م: ٥٢)
ــارد جنمة أغســطس جند بعض صفاته ومالحمه الداخلية  وإذا أردنا التعرف علی س
ــاب غري متزوج؛ ونفهم هذا األمر من  ــن خالل بعض احلوارات، ويف تأمالته. وهو ش م
قول صديقه سعيد، حينما خياطبه قائلًا: «ال أدري ملاذا مل تتزوج حتی اآلن.» (إبراهيم، 
ــرين من عمره:  ــارد بأنه يف الرابعة والعش ــم من تأمالت الس ــًا نفه ١٩٨٠م، ٧٠) وأيض
«سأل سعيد "تانيا" عن عمرها فقالت إنها يف السادسة والعشرين. وفكرت أنها لو كانت 

أنقصت عامني من عمرها احلقيقي تكون يف سن واحدة.» (املصدر نفسه: ١٠٥)
ــم هذه  ــه علی أنه صحفي يعمل يف جريدة ما، دون أن يذكر اس ــارد يقّدم نفس والس
ــباب للمبيت، يقرأ املسؤول عن  ــبيل املثال عندما ذهب إلی بيت الش اجلريدة. وعلی س

البيت بطاقته، و يسأله عن عمله:
ــة يف البطاقة وتوقف عند خانة  ــتغل بالصحافة... قرأ البيانات املدون «فقلت إين أش

املهنة اخلالية: أنت قلت إنك تعمل...؟
قلت: صحفي. مل أكن أعمل عند إخراج هذه البطاقة.

سألين عن املجلة اليت أعمل بها، فذكرت له اسم واحدة.» (املصدر نفسه: ١٧)
ويتكرر األمر عندما يسأله شخص آخر امسه ذهين عن عمله:

«سألين عما أعمل، قلت إين صحفي. 
سألين باهتمام: فني؟ 

ذكرت اسم جملة...» (املصدر نفسه: ١٥٦)
ولكن نفهم أنه ال يعمل صحافيًا يف صحيفة خاصة، بل يكذب ليّربر وجوده يف منطقة 
ــتفيد من هذه الصفة املختلقة لكي جيد تيســريات وتسهيالت لإلقامة،  ــد، ويس بناء الس
ــث: «تذكرت ما كنت أجتاهله  ــم الثال ولألكل، واالنتقاالت. وهو يقول صراحة يف القس
ــی القاهرة هو البحث عن  ــيتعني علّي عمله عند عوديت إل ــيء س دائمًا وهو أن أول ش

عمل.» (املصدر نفسه: ١٧٩ و١٨٠)
ّمث يظهر أنه سجني سياسي سابق:

«حتّول إّيل ذهين وسألين عما إذا كنت دخلت السجن.
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فوجئت بالسؤال وأجبت باإلجياب.
قال: أنا َبرُضه حَزرت. ِامتی؟

ذكرُت له التاريخ.
قال: أنا َكمان كنت معتقل.» (املصدر نفسه: ١٨٦)

نالحظ أن املؤلف اليعطي القارئ معلومات عن السارد بشكل كامل، بل يرتكها ترد 
شيئًا فشيئًا. فندرك فيما بعد أنه حيرتف الكتابة، دون أن يتبني فحوی ما يكتبه أو اهلدف 
من هذا العمل: «أخرجــت قلمًا وورقة وكتبت قليلًا. قرأت ما كتبته مث مّزقت الورقة.» 
ــه: ٢٣) «عدت إلی احلجرة وتناولت مفكريت. كان العرق قد بّللها وأتلف  (املصدر نفس
ــف يف صفحة نظيفة.» (املصدر  ــض صفحاتها. فجلســت يف الصالة وبدأت أنقل ما تل بع

نفسه: ٢٥)
ــبة هلذه الشخصية فتجدر اإلشارة إلی أن القارئ  ــع يف الكالم بالنس إذا أردنا التوس
للرواية أمام موقف يتجلی فيه اغرتاب األنا- السارد، ألنه منذ البداية وطوال الرواية 
ــی وحيدًا. تبدأ الرواية بقوله: «... وقفت أتأمل الديوان اخلايل... حترك القطار دون  يبق
أن ينضّم أحد إلی قمريت.» (املصدر نفسه: ٥) وهكذا جنده عاكفًا علی ذاته، وينظر إلی 
ــان،  ــاج النافذة يف القطار، ولكنه ال يری غري احلقول اخلضراء اخلالية من أي إنس زج
«أضيء نور العربة. وأصبحت النافذة مرآة سوداء ال تعكس غري وجهي.» (املصدر نفسه: 
٧) وما أكثر املواضيع اليت تشري وحدة السارد وإحساسه بها. لعلنا نكتفي باإلشارة إلی 
حديثه عن ميكل أجنلو عندما يتهمه سعيد بأنه كان منحرفًا شاذًا فيقول له السارد دفاعًا 

عنه إنه كان «جمرد إنسان وحيد.» (املصدر نفسه: ١١٧)
ــعب من الفساد  ال شــك أن اآلمال بعد ثورة يوليو١٩٥٢م كانت قوية يف إنقاذ الش
ــورة يف الوصول إلی  ــع، لكن املثقف املصري قد أحــس بالصدمة بعد إخفاق الث والقم
ــعور جاء نتيجة  ــعوره بالغربة، وهو ش الدميقراطية والعدالة االجتماعية، مما أدی إلی ش
املواجهة بني العامل األمثل، والواقع املعيش، فأصبح يعيش عاجزًا جتاه النظم واملؤسسات 
ــن التمرد احلّر اخلــالق. ويف مثل هذه الظروف  ــيت تعطل إمكاناته ومتنعه م ــائدة ال الس
ــع وجتّنب املواجهة واهلرب  ــحاب من الواق يبقی أمام هذا املثقف خياران: «إما االنس
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ــا املصاحلة الظاهرية مع  ــاؤم واالقتصاص من الذات، وإم ــاالة واليأس والتش والالمب
ــر نشوء األقنعة وتناقض الظاهر والباطن،  الواقع والرفض الضمين له، األمر الذي يفس

أو التناقض بني الذات واملوضوع.» (عثمان، ١٩٨٢م: ٩٤)
وإن تأملنا مواقف سارد جنمة أغسطس نالحظ أنه اختار اخليار األول، ألن الشعور 
بالغربة يدفع الشخص إلی التجوال أو السفر «ملا فيه من كشف عن حقيقة ذاته والتعرف 
إليها بعيدًا عن العامة.» (العبداهللا، ٢٠٠٥م: ٧٤) إنه مسافر ذو حقيبة قد جاء إلی أسوان 
ــروع ضخم مألت أخبارها  ــاهدًا حلدث أو ملش ليتفرج، بل باألحری يريد أن يكون ش
ــتهّل الرواية يبدي تعّجبه من ضخامة حقيبته قائلًا:  ــعيد يف مس الصحف. عندما يلقاه س

«إنها جتعلين أبدو كاملهاجرين.» (إبراهيم، ١٩٨٠م: ٤٢)
ــد الصداقة  ــي عالقات عابرة تفتق ــارد واآلخرين ه ــب العالقات بني الس إن أغل
ــدون ويتكلمون لكننا ال جند تفاعلًا  ــتمرار، والعمق. فاآلخرون يتواج الوطيدة، واالس
معهم. حتی عالقته ببعض الشخصيات أمثال سعيد وتانيا وذهين، رغم عمقها النسيب يف 
ــارد، ختتفي بسرعة سواء يف املجال الشعوري أو جمال الذكريات،  مراحل من رحلة الس
ــافة متواجدة بينه وبني اآلخرين، وال جنده يستخدم  ــارد وحيدًا وتظل املس ويبقی الس
كلمة صديقي علی اإلطالق. وإذا حبثنا عن مفتاح آخر يبني متزق العالقات بني الراوي 
ــًا يعّرب عن ثرثرة  ــن أفعال قال وقلت، وهذا طبع ــخصيات، نالحظ عددًا هائلًا م والش
الشخصيات وابتعادها عن جمال الفعل. إن الراوي ال يتكلم إال عند الضرورة، والسؤال، 

والرد:
«سألين ذهين وحنن نشرب الشاي عما إذا كنت سأبقی طويلًا يف أيب سنبل.

أجبت: حسب الظروف.
- وَحتنزل فني؟

قلت: يف اسرتاحة الشركة.
ومتنيُت لو كنت واثقًا من ذلك حقيقة.

قال: وبعد ِكده؟
قلت: بعد ِكده؟ حارَجع.
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قال: مش رايح السودان؟
قلت: السودان؟ لِيه؟

قال: املسافة بني أبوسنبل واحلدود ما تزيدش عن ثالثني كيلو.
قلت بعد فرتة: ولو َحبيُت أروح، ما َمعيش َبسبور.

ضحك قائلًا: ومني عاُوز بسبور َعشان ِيَعّدي احلدود.» (املصدر نفسه: ١٦١-١٦٢)
ــؤال وكأننا يف حمضر  فاحلوار يف مظهره العام يكون مقتضبًا، واإلجابة علی قدر الس
ــم وينقل احلوارات. ومن  ــمع أكثر مما يتكل ــي، دون انطالق يف احلديث، بل هو يس رمس
هنا تأخذ املسافة بينه وبني اآلخرين بعدًا آخر وهو الكذب الذي ميارسه السارد بعض 
ــخاص،  ــافة اليت بينه وبني األش ــان يف تعامله مع من حوله تعبريًا عن هذه املس األحي
ــدم ثقته باآلخرين. واألمثلة عديدة يف  ــدًا لعدم اكرتاثه ببعض ما جيري حوله وع وتأكي
ــتكی له العاملون من إمهال  ــهد عند وصول السارد إلی أيب سنبل يش الرواية؛ ويف مش
الصحافة هلم، فيقول هلم: «لقد جئت ألعطي الصورة احلقيقية عن العاملني يف هذا املكان 
ــه: ١٩٠) وبعد دخوله يف غرفة الضيوف وشعوره باجلوع يقول مع  النائي.» (املصدر نفس
نفسه يف سخرية جلية: «مبا أين قادم إلعطاء الصورة احلقيقية عن العاملني هنا فال شك 
ــتحق عشاء علی األقل.» (املصدر نفسه: ١٩١) وعندما يبلغه عباس خربًا ليس  أين مس
ــقوط لوح من اإلمسنت علی عامل روسي أدی إلی قتله، واملسؤول عن  ــر، وهو س للنش
هذا احلادث عامل مصري، يقول له السارد: «األفضل أن أذهب إلی اهليئة بنفسي فرمبا 
ــرج للبحث عن اهلاتف  ــه: ١٣٨) ولكنه خي ــر.» (املصدر نفس كان هناك ما يصلح للنش

ليتحدث إلی تانيا.
ــخة بني السارد  ــد العالقة املتفّس ــابقة جيس ميكن القول بأن الكذب يف املواقف الس
ــني اآلخرين. وبإمكان القارئ أن يری نفس املعاملة من قَبل اآلخرين احلذرين من  وب
ــارد أو املستخّفني به. واألمثلة عديدة لتأكيد هذا القول يف الرواية للكشف عن هذا  الس
األمر وذلك يف األوصاف اليت يعطيها السارد عن نظرات اآلخرين له، أو سلوكهم حنوه. 

نكتفي بنماذج منها:
«... اختلست النظر إلی السيدة اليت كان يتحدث معها فرمقين بنظرة عدائية وأنا أمر 
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من خلفه.» (املصدر نفسه: ٦)
ــًا رديئًا من الفول وكوبًا من الشاي ال طعم  ــون غاضب ساندوتش «أحضر يل جرس
له... أعطيته قرشًا هبة فاحتفظ به يف يده وهو يتطلع إليه يف استهانة. ورفع بصره إّيل وقد 

ازداد وجهه غضبًا. أعطيته قرشًا ثانيًا وغادرت املقهی.» (املصدر نفسه: ١٨)
ــًا واحدًا. وقال يل الناظر يف جتّهم إنه ال  ــرت إلی ميدان احملطة فلم أجد اتوبيس «س

توجد سيارات اآلن إلی املوقع.» (املصدر نفسه: ٢٤)
«استقبلتنا امرأة ضخمة ذات وجه جامد ال يعرف االبتسام.» (املصدر نفسه: ٩١)

وإذا كان اآلخرون موضع الشك واحلذر واالتهام من جانب السارد، فأصبحوا هم 
كذلك حيّدقون بوجه السارد أو َيتصور أنهم ينظرون إليه دائمًا نظرة احلذر، واالستخفاف، 

ليزداد شعوره بأنه غريب  ووحيد.

الشخصيات الثانوية وطريقة عرضها
ــخصية  ــخصيات و«تعاَمل الش بعدما كان الروائي احلقيقي هو ذلك الذي خيلق الش
ــي؛ فتوصف مالحمها،  ــاس أنها كائن حي له وجود فيزيق ــة التقليدية علی أس يف الرواي
وقامتها، وصوتها، ومالبسها، وسحنتها، وسنها، وأهواؤها، وهواجسها، وآماهلا، وآالمها، 
وسعادتها، وشقاوتها» (مرتاض، ١٩٩٨م: ٧٦) يبدو أنها أصبحت ال مكان هلا يف روايات 
ــخاص املتميزين احملددي  ــة اجلديدة، ألن «العصر احلديث ليس عصر األش تيارالواقعي
املالمح بل عصر الفرد الضائع يف غمار الناس.» (اهلواري، ١٩٨٦م: ٤٣) وقد انتهی عهد 
ــد فضيلة ما، أو نقيصة معينة، وخترج من ماضيها بكيان  ــخصيات النمطية اليت جتس الش

نفسي وتسعی إلی أهدافها يف املستقبل.
ــخصيات، الذي ال دور  ما يلفت النظر يف جنمة أغســطس هذا العدد الكبري من الش
ــردي أو  ــهد الس ألكثره يف الواقع، إال أن وجودهم ضروري كي يتّمموا أجزاء من املش
احلواري. إن هذه الشخصيات بأسرها ال حتمل بطاقة شخصية أو عائلية وال نعرف شيئًا 
ــري أو املهنة اليت  عن تاريخ ميالدها أو وضعها االجتماعي أو الطبقي أو ماضيها األس

متتهنها.
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هناك أوال جماميع بغري أمساء، نعرفهم من خالل سلوكهم أو السارد هو الذي يقدمهم؛ 
ــني، واجلنود، ورجال املباحث العامة،  ــياح، والعمال املصريني والروس، واملهندس كالس
ــائقي العربات، ومدير إدارة املركبات، ورئيس الصندل ومساعديه من امليكانيكيني،  وس
ــد، إخل. ويتعرف السارد علی مجيع  ومقاول األنفار والفالحني املتحمســني ملشروع الس
ــة واملالحظة، أو عرب  ــر أو الرؤي ــرب احلديث العاب ــوال الرواية ع ــخاص ط هذه األش
ــاردة (رجال املباحث) أو عرب احلوار للحصول علی معلومات  احلذر واخلوف من املط

(السائقون واملهندسون).
وهناك ثانيًا عالقات بأشخاص آخرين هلم أمساء حمددة مثل: صربي الذي يعمل يف 
ــارد عند وصوله إلی منطقة السد العايل.  ــروع بناء السد. وهو أول من التقی به الس مش
ــاطات  وهو صديق قدمي، لكنه ال يريد أن يعاود ما كانا يهتمان به يف املاضي معًا (النش
السياسية)، وهلذا سرعان ما تنتهي عالقته به وال يأيت له ذكر بعد ذلك. وهناك الربديسي 
ــرتاحة أو  ــادم الفندق، أو فقري خادم االس ــادم وال خيتلف عن حممود خ ــو جمرد خ وه
ــامية الصحفية،  ــان. وهناك عويس، ونبيل، وعباس، وفوزي مهندس التفجري، وس رمض
ــارد خالل رحلته إلی أيب  وصيام، وفالريي. كما أن هناك أيضًا آخرون التقی بهم الس

سنبل مثل أمحد، وفهمي، وجرجس، ورفعت، وخليل، وشوقي.
إنهم مجيعًا رغم اختالف مستواهم االجتماعي والوظيفي يف الرواية شخصيات ليس 
ــد أو يف نقل  ــح غري أمسائهم أو غري وظائفهم احملددة يف اخلدمة أو يف بناء الس ــم مالم هل
ــتفيض جلميع هذه الشخصيات، وليس مثة  املواد األثرية يف املعابد. فال يوجد وصف مس
ــم مجيعًا جمرد مصادر للمعلومات كخليل  ــارد. وه عالقة محيمة ومتطورة بينهم وبني الس
ــنبل ويتحدث للسارد عن تاريخ رمسيس  ــارد يف أيب س مهندس اآلثار الذي يلقاه الس
الثاين وباقي الفراعنة. وفهمي الذي جييب علی أسئلة السارد حول أمساء األماكن اليت 

ميرون عليها يف الطريق إلی أيب سنبل.
ــخصيات السابقة جند شخصيات أكثر أمهية، ودورها أكثر وضوحًا. هلذه  ومقابل الش
ــارد. إن أول هؤالء هو  ــد خصوصية مع األنا الس ــخصيات عمق أكرب وعالقة أش الش
ــتمرة  ــعيد الصحفي؛ ويكاد يكون الشــخص األول يف الرواية من حيث مرافقته املس س
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ــعيد بأنه قد أصبح أصغر مدير حترير  ــارد يف اجلزء األول من الرواية. ونعلم عن س للس
يف الصحافة املصرية وتزوج وله ولدان. (إبراهيم، ١٩٨٠م: ٣١) وقد كان له يف املاضي 

بعض نشاطات ونضاالت سياسية:
«سرنا وحنن نتبادل الذكريات. ومررنا جبندي بوليس حريب ذكرنا حبرس اجلامعة.

قلت: هل تذكر الليلة اليت قضيناها يف قسم البوليس؟
ــا حمتجزون بال قانون وأننا  ــر ضاحكًا وقال: وجعلنا ندق اجلدران ونصيح إنن انفج

نريد النيابة. تصور.
ــتاذ القانون الدستوري الذي كان مصرًا علی االحتفاظ بطربوشه رغم أن  تذّكرنا أس
الثورة ألغت الطرابيش. وكان حياضر بلهجة فخمة ضاغطًا علی خمارج األلفاظ ونهايات 

اجلمل كأنه يتكلم يف الربملان.
قال سعيد: لقد رأيته أخريًا بال طربوش مثلًا مهدمًا.» (املصدر نفسه: ٣١)

ــخصية حمبطة جاء إلی السد  ــيء، فهو ش ــعيد عدمي الثقة يف كل ش أما اآلن فبات س
ليكتب بعض املقاالت عن وترية بناء السد. يقول للسارد: «أنا آت هنا بأمل وحيد. أن 
ــوة املتشنجة  أعيش بضعة أيام خارج كل ما ترمز إليه القاهرة. أظنك رأيت تلك النش
ــد العايل؟ كأمنا جّفت أرواحنا ومل تعد  اليت تظهر علی وجوه بعضهم عندما يرد ذكر الس
قادرة علی الوقوف مبفردها وال بد من تعليقها علی شيء.» (املصدر نفسه: ٤٥) إنه يعيش 
اغرتابًا مكانيًا عن القاهرة وينتهي األمر به بالعودة إلی القاهرة بعد مرضه واخلوف من 
ــخصية السارد يف احلصول علی  ــار الوباء يف منطقة السد. فلقد ساعدت هذه الش انتش
ــبل االنتقال وااللتقاء باملسؤولني، وكان  ــوان، كما وّفر له س ــكن أثناء إقامته يف أس مس

بينهما يف غرفتهما املشرتكة أحاديث حول املاضي والسخط علی احلاضر.
ــوفيتية.  ــارد فهي تانيا الس ــخصية الثانية اليت تعرب عن عالقة محيمة مع الس أما الش
ــأت بينهما عالقة حب سرعان ما حتولت هذه العالقة إلی ممارسة احلب، وتصل  وقد نش
ــب إلی تانيا  ــزواج منها: «قررت أن أذه ــارد إلی حد إعالن رغبته يف ال ــة الس محاس
وأعرض عليها الزواج.» (املصدر نفسه: ١٤٢) ومن خالل حوار محيم بني السارد وهذه 
الشخصية حنصل علی معلومات قليلة عنها، ولكنها ختتفي متامًا من وجدان السارد ومن 
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أحداث الرواية، وال إشارة إليها من قريب أو بعيد ولو بشكل عابر.
وهناك شخصية ثالثة جری بينها وبني السارد حوار ذو عمق وداللة، وهي شخصية 
ــنبل. وهو سياسي مالَحق من  ــارد خالل رحلته إلی أيب س ذهين اليت يتعرف عليها الس
ــارد أن  ــودان، مث اجته إلی الكونغو. وقد دعا ذهين الس قبل املخابرات، هرب إلی الس
ــارد اعتذر عن هذه الدعوة. ولعلنا حنس جانبًا من تعاطف  يرافقه يف رحلته ولكن الس
ــه: ١٨٦)  ــام بإعطائه «كل ما تبقی لدّي من طعام.» (املصدر نفس ــارد معه عندما ق الس
ــخصيات يف هذه الرواية وال حتقق أية  ــرعان ما خيتفي ذهين كذلك كبقية الش ولكن س

عالقة مستمرة.
ــور وتنمو قليلًا قليلًا،  ــخصيات نامية تتط إذن ال توجد يف رواية جنمة أغســطس ش
ــات الواقعية. إن  ــا نعهد ذلك يف الرواي ــداث أو املجتمع، مثلما كن ــا مع األح بصراعه
ــيدًا فنيًا هلموم ومعاناة احلياة  ــتهدف جتس األحداث يف الرواية املصرية عامة كانت تس
ــة يف الفرتات املتوترة قبل وخالل وبعد احلرب العاملية الثانية، وكانت الروايات  املصري
ــة للفهم وقادرة علی التغري والتأثري، وكانت  ــخصيات قابل تعطي القراء اعتقادًا بأن الش
ــلكها بتقدم األحداث. كما هو  ــخصيات تتطور يف القصة، وقد تتغري أفكارها ومس الش
احلال بالنسبة للبطل الذي كان يقع يف مواجهة الظروف اليت يوجد فيها، وعليه أن يقوم 

بالسعي إلثبات جدارته وحتقيق ذاته.
ــرد السائد الذي يتسم فی األغلب بتقدمي أوصاف  لكن صنع اهللا إبراهيم جيتنب الس
مسهبة و منحازة للشخصيات الرئيسة  وغري الرئيسة، عن طريق األوصاف احملايدة اليت 
ــه، كأنه عني كامريا، ومن مث يكاد  ــخصيات كما هو، فيصف ما يراه من زاويت تقدم الش
ــات بصرية، جتعلهم حاضرين  ــخصيات اليت ينقلها الكاتب بصف يتميز مجيع صفات الش
ــا، مثلما يعرب عنه النص التايل: «رأيت عجوزًا أجنبيًا يرتدي قميصًا خمططًا ويأيت  أمامن
ــاب ودار معه إلی اخلارج. وواصل املصراع  ــركات غريبة. تقدم حبذر من صراع الب حب

دورانه وإذا بالعجوز يقفز منه إلی الداخل وهو يلهث.» (املصدر نفسه: ٨٤)
ــبه  ــيء يش ــينما فأصبح يف الرواية ش ــتعارت الرواية هذه التقنية من الس ــد اس وق
ــيء هو ما يسميه عبدالرحيم الكردي:  الكامريا اليت تنقل الصور نقلًا حمايدًا. وهذا الش
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ــًا، بل إن العاكس يأخذ من  ــه عاكس "العاكس"١. ويف هذه احلالة قد يكون الراوي نفس
ــياء من خالل عينيه. لكن العاكس  ــخاص واألش الراوي أهم ميزة فيه وهي رؤية األش
ــجيليًا،  ــاهد فيلمًا تس جمرد مرآة ُمتكن القارئ من أن جيد موقعًا بني األحداث، كأنه يش
تتتابع فيه اللقطات، أي إنه يقرتب أكثر من املوضوعية. (الكردي، ٢٠٠٦م: ١٣٥-١٣٦) 

و األمثلة علی ذلك يف  جنمة أغسطس كثرية، نأيت بنماذج منها:
«انتبهت إلی شــخص أنيق ذي مالبس كاملة وقف إلی جواري مباشرة. كان يغطي 
حذاءه  بغطاء من اجللد يصعد إلی ركبتيه فيحميه من الرتاب. وإلی جواره وقف شاب 

يف قميص وبنطلون.» (إبراهيم، ١٩٨٠م: ٢٩)
ــنا خلف كهلني متأنقني كانا يتبادالن حديثًا هادئًا به شيء من الكلفة. وكان  «جلس
ــه رائحة عطر أولد  ــوداء اللون وتتصاعد من ــدي عوينات طبية مسيكة س ــا يرت أحدمه

سبايس.» (املصدر نفسه: ٩٨)
ــتعالء.  ــطه باس «رأيت زجنيًا فارع الطول يقرتب من أحد الباعة واضعًا يده يف وس
كان يرتدي جلبابًا أبيض يصل إلی قدميه احلافيتني. وكان شعره طويلًا يتدلی علی كتفيه 
ــكل. وحول خصره  ــدال يف ضفائر رفيعة للغاية. وبرزت منه عصا حديدية غريبة الش جم

التف حزام عريض من اجللد.» (املصدر نفسه: ١١٧)
واملتأمل فی املقاطع السابقة يالحظ أن رواية جنمة أغسطس قد اقرتبت من الرواية 
ــينما. إن  ــة األمريكية عند مهينجواي الذي كثرت املقارنة بني رواياته وفن الس الواقعي
جلوء صنع اهللا إبراهيم إلی لغة السرد الفيلمي يف رسم الشخصيات إقرار باستعصاء اللغة 
ــدة ونقلها إلی القارئ يف صورتها  ــاهد اليومية العدي الروائية التقليدية عن التقاط املش
ــيل  ــوس، وداش النابضة. ويبدو أيضًا أن الكاتب كان متأثرًا بأمثال فولكنر، ودوس باس
ــخصياتهم، بل يتتبعون  هامت، ألن «هؤالء ما كانوا يعنون بتحليل اآلراء والعواطف لش
الوصف املوضوعي للمظهر اخلارجي هلذه الشخصيات، تاركني للقارئ االستدالل علی 
ــرح أو تفسري يضعف من قوتها.  ــلوك، فاألفعال واألحداث القوية مصورة دون ش الس

وعلی القارئ يف استخالص مغزاها جهد كبري.» (هالل، ١٩٩٧م: ٥٢٠)

1. reflector
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ــاء كشخصيات ذات دور  ــائي يف الرواية فال تظهر النس ــبة للعنصر النس وأما بالنس
ــية اليت  ــتثناء تانيا الروس ــي، ومل يتطرق الكاتب لعواطف الرجل جتاه املرأة، باس أساس
يبدي السارد تعاطفًا معها. فنقرأ عن فتاة الدرج أو فتاة جلد النمر أو إفريقية أو فرنسية:
ــاة أوروبية تهبط.» (إبراهيم،  ــات متالحقة فوق الدرج فتحولنا نرقب فت «مسعنا دق
ــه: ٤٠) «أقبل فوج من  ــرت فتاة الدرج عند الباب.» (املصدر نفس ١٩٨٠م: ٣٩) «ظه
السائحني من اخلارج وارمتوا علی املقاعد وهم يلهثون. كانت بينهم أفريقية... قال سعيد 
إنها تشبه القشطة السوداء ووقفت أخری فرنسية إلی جوار املروحة الكهربائية... وقفت 
ــلم املؤدي إلی الطابق األعلی...» (املصدر نفسه:  فتاة جلد النمر فجأة واجتهت إلی الس

(٨٤
ويكون هذا النزوع الظاهرايت يف وصف الشخصيات متسقًا مع اجتاه عام يف الفنون 
ــيؤ اإلنسان، وهو اجتاه مضاد ملا كان سائدًا يف الرواية الواقعية  الطليعية احملدثة، هو تش
ــن ناحية إبراز  ــخاص ليس إال م ــل األمني والفوتوغرافی لألش ــة، أي إن النق التقليدي
ميكانيكية احلياة يف جمتمع تستعمل حكومته من ناحية التكنولوجيا يف بنائه ومن ناحية 
أخری تستغّل االشرتاكية للوصول إلی أهدافها الشخصية، فلم يبق إال أناس قد فرغوا 

من إنسانيتهم. 

النتيجة
ــر فأكثر، وركز يف  ــی االقرتاب من الواقع أكث ــع اهللا ابراهيم يف روايته إل ــعی صن س
ــابقني. ومن  ــة علی احلياة اخلارجية برؤية واقعية جديدة ختتلف عن واقعية الس الرواي
ــخصيات روايته من الواقع، ولكنه عرضها بطريقة خمتلفة  هذا املنطلق اختار الروائي ش
ــطس،  ــًا يف الروايات الواقعية التقليدية، إذ اختفی البطل يف جنمة أغس ــا كان مألوف عم
ــخصية الرئيسة هو السارد املغرتب الذي ال حيمل امسًا، وليس له عنوان أو مالمح  والش
ــائر الشخصيات اليت  ــبة لس خارجية؛ ال تتطور بل تبقی غري نامية؛ كما هو احلال بالنس
ليس لبعضها دور أساسي وال مالمح هلا غري أمسائهم أو غري وظائفهم احملددة إلی جانب 
ــخصيات اليت هلا دور أكثر أمهية و وضوحًا يف الواقع، ولكن الروائي يتعامل  بعض الش



٦٨ / فصلية إضاءات نقدية، السنة ٤، العدد ١٤، صيف ١٣٩٣ش

معها علی أساس أنها شخصيات ال حتمل بطاقة شخصية أو عائلية، اختفی منها الوصف 
النفسي، فباتت مسّطحة.
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