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ملخص

 وهو يتابعها يف عالقتها."يناقش البحث رواية النجدي لطالب الرفاعي مقرتحا هلا تسمية "املغامرة الروائية اجلديدة
 مع إحداث، هو اجلامع بني النوعني السرديني،مبصطلح املغامرة الروائية القدمية اليت تنهض على سرد ارحتايل

 وكالمها يفسحان جماال ألهم مزااي الشكل يف. وغياب االستكشاف، يتمثل يف جوانب االختيار،تطوير عليهما
، ومن مسة سردية، وما يرتتب عليهما من داللة، وطبيعة املنظور، املتمثلة خبصوصية املوضوع،هذا النوع من السرد
. من ذايت واترخيي، شأنه شأن أنواع التخييل املختلفة،جتعل من هذا النوع من السرد مغامرة كتابة
.  السرد،  اجلديدة،  التقليدية، الرواية، املغامرة:الكلمات املفتاحية
Abstract
The research discusses Al-Najdi's novel by Talib Al-Rifai, suggesting it be called "the new narrative adventure."
He follows it in its relation to the term of the old fictional adventure that revolves around a nomadic narrative,
which combines the two types of narrative, with the development of them, represented in aspects of choice and
the absence of exploration. And both of them give room for the most important features of the form in this type
of narration, represented by the specificity of the subject, the nature of the perspective, and the significance they
entail, and the narrative characteristic that makes this type of narration a writing adventure, just like the different
types of fiction, both subjective and historical.
Keywords: Adventure, novel, traditional, new, narrative.

ما املغامرة؟

 ومن أشهر. ويعود إل قصص املغامرات القدمية املعروفة يف السرد العريب القدي، األول القصصي:للمغامرة معنيان
 أكثر منها، الذي جيعل الكتابة الروائية مغامرة كتابة، والثان النقدي.أمثلتها قصص السندابد يف ألف ليلة وليلة
 وأظن التصور يرد عند دوبرفسكي يف حديثه عن.1 وهذا التصور األخري ينسب إل جان ريكاردو.كتابة مغامرات
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"التخييل الذايت" ذي الصلة هبذا البحث؛ فهو يفرق بني السرية الذاتية التقليدية ،والسرية اليت سيكتبها هو .وينظر
هلا ،ويقول :إهنا مغامرة كتابية 2ال كتابة مغامرة حياة شخص له اسم ،ووجود اترخييني .واألول ،أي مغامرة
الكتابة ،تنهض على اخليال ،كليا .وتشوه أية صلة ابلواقع ،تشويها متعمدا ،يرتتب عليه إاثرة الشكوك يف نفس
القارئ ،وجعله يتبىن نسبية احلقائق .انتصارا للذات ،وللذايت ،الذي شكل مسة من مسات رواية ما بعد احلداثة،
الرافضة لليقينيات ،والقواعد املكرسة يف اجملتمع والسرد ،والداعية إل التحرر من أية قيود.
وإ ذا عدان إل املعىن القصصي ملصطلح املغامرة ،فهناك من يسمي السرد الذي يبىن على االرحتال واستكشاف
األماكن اجلديدة ،ومواجهة أحداث غري متوقعة ،وصعبة ،وتتحدى قدرة الشخصية ،والتغلب عيلها ،والعودة منها
حبكاايت" ،سرد املغامرة" .3ويعتمد هذا النوع من السرد على غياب جانب االختيار من الشخصية؛ فهي ال
ختتار ما ستواجه ،وال تتوقعه ،وال تريده .وعلى حضور جانب االستكشاف؛ فهي شخصية فضولية تريد أن تصل
إل أماكن غري اليت اعتادهتا ،لتعود منها خبربات ،ينتظرها اجلمهور ،ويتقبلها يف هيأة قصص طويلة.
ولكن املهم يف هذا السرد أن الشخصية الرئيسة فيه مؤهلة خلوض املغامرة ،واخلروج منها أبحسن النتائج .وهو ما
جيعلها حمل تقدير وثقة من مجهورها ،الذي يقبل على قصصها ثقة منه أبهنا ستكون مشوقة ،ومسلية ،ومفيدة.
واألحداث هي اليت تقود الشخصية إل االكتشاف وإل اجلديد .وليست الشخصية هي من تقرتح األحداث،4
فال مكان لوعي الشخصية يف السرد ،وال أتثري له فيها ،وال تريد هي إحداث أي تغيري يف العامل ،وال يف وعيه ،أو
طريقة النظر إليه .ولعل غايتها األساسية الظفر برضا القراء ،وتكريس القيم التقليدية ،وعلى رأسها فوز مسعى
األشخاص احملظوظني ،واحلاظني بعناية إهلية ،تساعدهم يف ذلك قوى ،غري جدهم وعقلهم ومهاراهتم ،قد تصل
إل قوى الغيب ،اليت تتعهد اإلنسان الناجح؛ فسرد املغامرة التقليدية ،متثيل لعامل داليل حمدد ،يتكون من ثنائيات
اثبتة هي اخلري والشر ،واحلق والباطل ،واجلمال والقبح ،وينتهي بتغلب طرف اخلري واحلق واجلمال على مقابله .وال
حيصل أن تتغري هذه النتائج.
لدينا ،الن ،مفهومان للمغامرة :األول ،النقدي ،الذي يرى أن املغامرة ،كتابية ،حتقق ختييال ،وشكال غري متوقع
من أشكال السرد .والثان السردي ،الذي يرى أن املغامرة سردية ،ترتكز يف املوضوع ،وهو االرحتال يف الرب أو
البحر ،ويف تقدي أحداث غري متوقعة ،ال تشبه سابقاهتا .ومنهما ،االثنان ،يشكل هذا البحث مفهوم املغامرة
اجلديدة؛ فهي مغامرة كتابة ،تعتمد على طريقة الكتابة ،ومغامرة موضوع تعيد عرض موضوعة االرحتال يف البحر
التقليدية.
وإذا أردان استعراض أهم االخرتاقات ،اليت حتدثها رواية املغامرة اجلديدة يف جسد رواية املغامرة التقليدية ،فستكون
يف :املوضوع ،واملنظور ،والداللة.
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املوضوع

إن الفارق األول بني رواية املغامرة التقليدية ،ورواية املغامرة اجلديدة ،هو املوضوع؛ فموضوع األول يكون رحلة
الراوي نفسه ،أما موضوع الثانية فرحلة شخصية أخرى غري الراوي .ويف رواية "النجدي" ،لطالب الرفاعي،
املوضوع هو رحلة شخص يدعى "علي النجدي" .وهو شخصية حقيقية ،اترخيية ،هلا وجود يف الكتاب التوثيقية،
وهلا وجود يف الصحف .ويتحدث عنها أصدقاؤها وأبناؤها وأحفادها؛ فلعي النجدي وجود يف كتاب الرحالة
والبحار االسرتايل ألن فليزر الذي سافر مع النجدي ((إل زجنبار لستة أشهر ،انطالقا من عدن أواخر عام
 ،1938وصوال إل الكويت منتصف  ،1939ليتعرف على الطريقة اليت يهتدي هبا البحارة العرب إل
مقاصدهم مبراكبهم الشراعية)) .5وسجل تفاصيل رحلته معه يف كتاب أمساه "أبناء السندابد" .وهو كتاب موجود،
يتداوله القراء ،ويستطيعون الرجوع إليه .وقد رجع إليه السارد ،فثبت منه فقرات ،وتفاصيل كاملة.
ولكي تكتمل سرية علي النجدي ،يرجع الراوي إل تفاصل حياته ،ورحلته األخرية ،اليت انتهت بغرقه ،بينما كان
مع صديقيه ،يف رحلة صيد يف سواحل الكويت ،القريبة ،مساء يوم اإلثنني  ،1979/2/19وأيخذ تلك
التفاصيل من أصدقاء النجدي ،وأحفاده .كما يذكر يف غالف الرواية األخري .6واختيار سرية غريية ،ولشخص
عادي ،من غري املعروفني ،واملشهورين ،من الكتاب ،واملفكرين ،واملؤثرين يف العامل والثقافة ،7وتوظيف مغامرته
البسيطة يف الرواية ،أمر له أمهية كبرية يف نوع رواية املغامرة اجلديدة؛ فهو يعطي احلدث العادي ،واملعروف ،توزيعا
جديدا ومعىن جديدا.8

املنظور

والفرق الثان بني رواية املغامرة التقليدية ،ورواية املغامرة اجلديدة ،هو أن املنظور املتحكم يف الثانية ذايت ،ويرتتب
عليه وجهة نظر ذاتية ،تتصل ابلشخصية اليت تروي األحداث ،وال تتصل بقيم اجملتمع والقراء .وهي قابلة للنقاش

والدحض ،أو االثبات والرفض؛ ألهنا تتشكل من طريقة الراوي يف استعادة وجهات نظر الشخصيات األخرى يف
الرواية ،واستعراضها.
واملنظور الزاوية اليت ينظر منها الراوي إل األحداث .وهي زاوية تعكس موقفا ،ووجهة نظر منها ،ومن العامل الذي
يعيش فيه ،والعصر الذي تكتب فيه الرواية ،9فلماذا خيتار السرد قص مغامرة؟ وملاذا مغامرة شخصية حقيقة؟
وملاذا يركز على أحداث من حياته ويهمل غريها؟ وملاذا يوردها عرب هذا الوعي؟
واملنظور يف رواية النجدي ذايت؛ فالراوي يرتك للشخصية أن تروي وقائع جتربتها ورأيها ،ورأي الخرين هبا ،وما
مرت به يف ساعاهتا األخرية ،والرواية ،كلها ،سرد لالثنيت عشرة ساعة األخرية من حياة النجدي ،على لسانه هو،
وعرب وعيه .سرد جيد فيه القارئ استذكارات من حياة النجدي املاضية ،أو من طفولته ،وبداايت حبه للبحر،
وحرصه على أن خيوضه مبكرا ،على الرغم من رفض أمه اليت تقول له(( :أنت غشيم اي وليدي ،ال تعرف شيئا
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عن البحر)) .10وهي ترى البحر خطرا ال صديق له ،وال وفاء ،وال عهد ،وال أمان .وهو(( ،غدار .كل حلظة
بوجه) .11وعلى الرغم من قلق أبيه عليه؛ فهو يرى أنه ال زال صغريا .وحني جيده واثقا بصحبته للبحر ،مطمئنا
إليه ،يقول له :إن ((البحر ال يعرف صديقا)).12
ويستذكر علي النجدي خوضه لتجاربه األول مع البحر ويف البحر ،وما مر به من صعوابت وتغلبه عليها .فيقول
عن إحدى جتاربه(( :وجدت نفسي يف البحر .صرخت وصرخت .لكن السفينة ظلت بسريها من دون أن يلتفت
أحد إيل .فجأة وجدت نفسي أعوم وسط األمواج[ ]...سيكون من الصعب حماولة اللحاق ابلسفينة .حدثت
نفسي ،لكين خشيت الرجوع إل الشاطئ .كرهت مواجهة الناس وأان منهزم ...بقيت أسبح متمنيا وصويل إليهم
أو انتباههم لغيايب .سبحت وسبحت وسبحت .ودب التعب يف ذراعي وأنفاسي وأمسك العطش ببلعومي .بدأ
الشراع يضيع من بصري .فجأ ة الحت سفينة أخرى .مل أرد ألحد من تلك السفينة أن يران ،ويقال :علي ابن
النوخذة انصر النجدي غرق يف أول يوم نزل فيه البحر ،وسفينة عابرة عثرت عليه وانقذته .املوت أشرف يل.
خبأت جسدي .دسست يدي حتت املاء .ابلكاد بقيت أتنفس[ ]...دان اخلوف مين ،صار يسبح حتيت وفوقي.
قلت لنفسي :البحر صديقي لن خيذلين[ ]...بقيت أردد :سأحلق بسفينة القطامي ،أو ينتبه فيأيت إلنقاذي.
بدأت الشمس متيل ابصفرارها لتغطس يف البحر ،وإذا بسفينة تظهر على البعد .هي سفينة القطامي ...ظهرت
وجوه البحارة وهم يرمون يل ابحلبل ...وحني عدان إل الكويت قال (النوخذة القطامي) أليب" :ولدك يعرف
الكثري عن حبر الكويت واخلليج" .سكت لربهة قبل أن يلتفت ليخاطبين" :أعجبتين شجاعتك لكن عليك أن
تستعني ابحلذر")).13
وهو يستذكر جناحه يف أن يصري نوخذه ،أي قائد سفينة ،وقدرته على إدارة جمموعة البحارة الذين يقودهم ،ويفلح
يف إنقاذ ابن إحدى املسافرات معه ،يف إحدى رحالت نقل املسافرين ،من الغرق .ويفلح يف انتزاع اعرتاف البحار
االسرتايل هبم؛ إذ يقول له(( :أنتم أحفاد السندابد[ ]...أنت جتاور البحر صباح مساء لذا متكن عشقه
منك[ ]...أنت قبطان ماهر حمظوظ ببحارة شجعان[ ]...سأدون املشهد (مشهد إنقاذ طفل من الغرق) يف
كتاب ليعرف العامل مهارتكم)).14
ويعاد إنتاج وجهات النظر األم واألب وألن ،السابقة ،عرب وعي الراوي النجدي ،ومن منظوره؛ فهو يقدمها سرداي
للقراء ،ويرتبها من بدايتها ،يتخللها توقفات لسرد اللحظة اليت يعيها ،هو وأصدقاؤه ،يف رحلتهم البحرية ،مضمنا
إايها ما يسميه اوسبنسكي "التقييم" ،15فهو يقيم وجهات النظر السابقة يف ضوء جتربته احلالية ،أو جتربة تعرضه
للغرق ،وفشل حماوالته يف النجاة ،واستسالمه لقدره ،منهيا سرده مبونولوج يقول فيه(( :ملاذا يقتل البحر حبارا
عجوزا؟)) .16و((ملاذا اي حبر؟ النجدي ولدك فلماذا[ ]...أان ولدك اي حبر ،نسيب إليك)) .17و((خانين البحر
الليلة .أان صاحبك اي حبر .أمي قالت البحر ال يصادق أحدا
كال أان قلت هذا اي ابينمن والدي؟ كيف جئت إل الصندوق؟112
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قلت لك البحر غدار)).18أتخذان الكتابة هبذه الطريقة إل اجلانب الصوغي يف رواية املغامرة اجلديدة ،فهي تعتمد على اللغة ،وعلى الكتابة
اليت متزج بني الواقعي واملتخيل ،واحلقيقي واخليايل ،مزجا يصعب التمييز بني حدوده ،فاملعلومات التارخيية،
واحلقيقية ،املتوفرة عن النجدي ،يعاد إنتاجها بوضعها على لسان الراوي يف الرواية ،وترك مسؤولية الكالم
واالختيار من األحداث ،واقرتاح احلاالت النفسية للشخصية الرئيسة ،وترك لرأي هلا ،ال للتاريخ ،وال ملن ذكروا
تفاصيل سرية النجدي ،ليجد القارئ نفسه أمام عامل الشخصية الداخلي ،الذي ال يعرفه أحد ،وال ميكن حتديده.
وهو قابل لإلضافة ،والتزيد ،واالقرتاح ،واالبتكار؛ ولذا هو أكثر مالمسة للجانب التخييلي من الرواية ،وأكثر
قدرة على اقرتاح الدالالت اليت يريدها الكاتب من كتابة روايته.

الداللة:

لنقل إننا أمام نوعني من الداللة :األول ،داللة األحداث .والثانية ،داللة الرواية .وداللة األحداث ترتتب على
املنظور الذي تبناه الراوي ،وينتهي بتصديق أقوال الخرين يف البحر ،ويف حياة البحر الصعبة اليت غادرها
الكويتيون ابكتشاف النفط ،ورأيهم يف أن احلنني إل البحر وأايمه املاضية ،ليس إال نوعا من النوستاجليا احملببة ،أو
احلنني إل زمن الرباءة ،والفروسية الذي يعتمد على قوة الرجال ،وعزميتهم ،وقدرهتم على إصالح العامل ،وإنقاذ

الضعفاء ،والوصول هبم إل بر األمان يف حياة حتيط هبا ،وهتددها ،خماطر كثرية .أما التحول إل حماولة إحيائها ،أو
إعادهتا للحياة ،وإ حالهلا حمل حياة الرخاء والراحة اليت جلبتها مدنية النفط ،واقتصاده ،فإنه أمر مصريه الفشل
واالندحار واملوت؛ ألن الشخصية مل تعد مؤهلة للمواجهة ،وألن العصر عصر مؤسسات ،ال عصر أفراد ،وعصر
قيم االستهالك ال الفروسية .والرواية يف أحداثها تؤكد الداللة هذه؛ إذ ينتهي النجدي ابلغرق واملوت ،خملفا أسئلة
ال يعرف هو نفسه ،عنها إجابة(( :كيف لنوخذة صارع أعىت البحار أن يغرق يف عاصفة عابرة قبالة بيته؟[]...
أان النوخذة علي ولد انصر النجدي .عرفت أهوال حبار الدنيا ،وغامرت يف ليل احمليطات ،أغرق قرب شاطئ
بييت)).19
أما داللة الرواية فتجيء من تشكلها االجناسي؛ فهي رواية مغامرة جيدة ،تنهض على جوانب متيزها عن رواية
املغامرة التقليدية ،وتعطيها داللتها .وأوهلا االختيار؛ فالشخصية ختتار مصريها .وهي حتدد ما تريد ،وتعرف
واقعها ،وعندها طموح وحلم يف تغيريه ،فشخصية على النجدي تعيش يف مدينة الكويت احلديثة اليت تركت
البحر ،والبطولة الشخصية ،واحنازت إل حياة املدينة واملدنية اليت يتساوى فيها األشخاص يف املؤهالت والدور
والوظيفة والتأثري ،فال يربز منهم من يفوقهم يف الفعل ،أو يقود غريه ،أو حيرره ،أو ينقذه .وهو يطمح ،على الرغم
من أنه ،عمليا ،مثلهم ،إل أن يصنع أسطورته ،ويبتكر قصته .وهو خيتار عامله وهو البحر والرحلة فيه لتحقيق
غاايته وإثبات أنه قادر على الفعل واملواجهة.
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واثن اجلوانب ،اليت متيز رواية املغامرة اجلديدة ،هو غياب االستكشاف؛ فالرواية ال تريد أن تستكشف جديدا،
وال يدفعها الفضول إل معرفة اجلديد ،وتقدميه للقارئ ،وإمنا تدفعها الرغبة يف إثبات صحة وجهة نظر الشخصية
الرئيسة ،وما تؤمن به ،فهي تذهب يف رحلة قريبة يف شواطئ الكويت لتثبت لنفسها أهنا ما زالت سيدة البحر،
مسيطرة عليه ،وأن البحر صديقها ،وهي يف مأمن معه ،ومنه ،وهي تنتهي بفشلها يف إثبات وجهة نظرها،
وابنتصار وجهة نظر اجلماعة احمللية الذين يرون أن البحر ال أمان له ،أو اجلماعة الخرين ،ممثلني ابلبحار ألن،
الذي ملح إل أن العرب ال يستطيعون اإلحبار خارج الشواطئ ،فهم حبارة فاشلون ،حمدودو القدرة ،قائال للنجدي:
((أنتم تالزمون الشواطئ ،ال تكاد تغيب عن عيونكم ..القبطان العريب يتجنب اإلحبار يف عرض البحر)).20
وبذلك تتحول الرواية اجلديدة ،ورواية املغامرة اجلديدة ،من متثيل املعىن والصراع التقليدي بني اخلري والشر واحلق
والباطل ،إل متثيل العامل وعالقاته اجلديدة؛ فهو عامل يقصي اإلنسان والفردي ،وحيل حمله اليل واجلماعي ،الذي
يغلب أية رغبة فردية يف التحرر واخلالص ،ويقضي عليها.
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