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م�سروع فكري وثقايف واأدبي يهدف اإىل الإ�سهام النوعي يف اإثراء املحيط الفكري والأدبي 

والثقايف باإ�سدارات دورية وبرامج تدريبية وفق روؤية و�سطية تدرك الواقع وت�ست�سرف امل�ستقبل.

وزارة الأوقاف وال�سوؤون الإ�سالمية
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د. حلمي حممد القاعود:

من مواليد م�سر �سنة 1946، حا�سل على الدكتوراه يف النقد والبالغة والأدب 

املقارن، عمل اأ�ستاذا للتعليم العايل بالعديد من اجلامعات مب�سر واململكة العربية 

الإ�سالمي  الأدب  ورابطة  م�سر،  كتاب  باحتاد  موؤ�س�ص  ع�سو  وهو  ال�سعودية، 

العاملية.

له موؤلفات عديدة، منها: »النقد الأدبي احلديث: بداياته وتطوراته«، و»الأدب 

»احلداثة  و  احل��دي��ث«،  العربي  النرث  »تطور  و  والتطبيق«،  الفكرة  الإ�سالمي: 

العربية: امل�سطلح واملفهوم«، و»يف ريا�ص النبوة«  وغريها...
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مت طبع هذا الكتاب يف هذه ال�سل�سلة للمرة الأوىل،

ول يجوز اإعادة طبعه اأو طبع اأجزاء منه باأية و�سيلة اإلكرتونية اأو غري

ذلك اإل بعد احل�سول علىموافقة خطية من النا�سر

الطبعة الأوىل - دولة الكويت

اأكتوبر 2009م / �سوال 1430 هــ

الآراء املن�سورة يف هذه ال�سل�سلة ل تعرب بال�سرورة عن راأي الوزارة

كافة احلقوق حمفوظـة للنا�سر

وزارة الأوقاف وال�سوؤون الإ�سالمية

 www.islam.gov.kw  :املوقع الإلكرتوين

مت احلفظ والت�سجيل مبكتبة الكويت الوطنية

رقم الإيداع:  2009 / 367

ردمك:   978-99906-952-7-4
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 �سراع الأمانة واخليانة يف رواية »ال�سيف والكلمة«

الف�سل الثاين: 

اأ�سالة الفن.. وجراأة املعاجلة يف رواية »العا�سق ينتظر«

الف�سل الثالث: 

ال�سرق الأق�سى.. والغرب البعيد يف روايتي   

»دفء الليايل ال�ساتية« و»مهما غال الثمن«  

الف�سل الرابع: 
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احلمد هلل رب العاملني ، وال�سالة وال�سالم على �سيد املر�سلني وعلى اآله 

و�سحبه اأجمعني.

لقد كان الإ�سدار الع�سرون من م�سروع »روافد« الذي حمل عنوان »اإ�سكالية 

الوعي  اإىل  لالإ�سارة  منا�سبة  والإب��داع«  النقد  يف  الإ�سالمية  الروؤية  تاأ�سيل 

الأدب  باأهمية  الكويت  بدولة  الإ�سالمية  وال�سوؤون  الأوق��اف  ل��وزارة  املبكر 

ن�سر  اإىل  مبادرتها  يف�سر  ما  وال�سلوكات،وهذا  والأذواق  ال��روؤى  ت�سكيل  يف 

جمموعة من الإ�سدارات يف ال�سعر والق�سة والرواية والتنظري الأدبي، وهي، 

حني تبا�سر ذلك، تاأ�سف لبقاء ال�ساأن الأدبي بعيدا عن املوؤ�س�سات الر�سمية 

املعنية بال�ساأن الإ�سالمي، بينما تك�سف الوقائع عن عمق التاأثري الذي يخلفه 

الأدب يف ذوق الإن�سان وفكره و�سلوكه.

الواجب   يتم  ل  التي  الق�سايا  الأدب يف حكم  رعاية  اأمر  يجعل  كله  وهذا 

اإل بها، ا�ستنادا اإىل اأن ما يت�سربه املرء من معتقدات ومفاهيم وت�سورات، 

انعكا�ص                               ه��و  اإمن��ا  ونف�سية  وحياتية  وج��ودي��ة  م��واق��ف  م��ن  عليه  يقدم  وم��ا 

املعتقدات  تلك  ت�سحيح  ف��اإن  وبالتايل،  والآداب،  الفنون  من  ي�ستمده  ملا 

واملفاهيم والت�سورات م�سروط بت�سحيح و�سع الأدب و�سورته ومو�سوعاته، 

اإذ ما ليتم الواجب اإل به فهو واجب، كما هو مقرر عند علماء الأمة.

اإدارة الثقاة  وا�ستمرارا يف منهجية التح�سي�ص باأهمية الأدب ودوره، فاإن 

الإ�سالمية«  الرواية  على  »اأ�سواء  كتاب  ن�سر  على  اليوم،  تقدم،  الإ�سالمية 

التي  القيمي  البعد  لإب��راز  منا�سبة  وجتعله  القاعود،  حممد  حلمي  للدكتور 

، وجمال خ�سب  واملواقف  الآراء  لتجاذب  ملتقى  فهو   ، الرواية  فن  يحمله 

للتدافع بني قيم اخلري وقيم ال�سر،  وهو جت�سيد حي لأثر ما يوؤمن به الإن�سان 

يف واقعه النف�سي والأ�سري والجتماعي.

، قادر  وال�سراع  والت�سويق واحلبكة  اأ�ساليب اخليال  باعتماده على  وهو، 

ملالمح  والر�سم  الو�سف  براعة  عن  ناهيك   ، جذاب  باأ�سلوب  الإقناع  على 
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ال�سخ�سيات الداخلية  واخلارجية على حد �سواء...

والثقافات  احل�سارات  خمتلف  من  النا�ص،  اإقبال  يف�سر  ما  ه��ذا  ولعل 

واللغات ، على الهتمام بفن الرواية ، والإدمان على قراءتها، وهو ما يف�سر 

كرثة مبيعات الأعمال الروائية مقارنة بالأعمال العلمية والفكرية.

ول تقت�سر اأهمية كتاب »اأ�سواء على الرواية الإٍ�سالمية املعا�سرة« للدكتور 

حلمي حممد القاعود  على اأنه يلقي الأ�سواء على هذه الأهمية، بل اإنه ميتد 

الإ�سالمية  الرواية  خ�سو�سيات  عن  الك�سف  اإىل  والتحليلي  النقدي  ب�سره 

الكتابة  اختاروا  ملبدعني  روائية  مناذج  حتليل  خالل  من  وذلك  املعا�سرة، 

الأدبية وفق الروؤية الإ�سالمية املتوازنة.

الرواد  الروائيني  على  يقت�سر  مل  اأن��ه  الكتاب  يف  القوية  العنا�سر  ومن 

مغمورة،                    روائية  جت��ارب  تتبع  على  حر�ص  بل  الإ�سالمي،  الأدب  �ساحة  يف 

مل يكتب لها ال�سهرة  ، لأ�سباب مو�سوعية يعرفها اأهل الأدب حتديدا،لكن 

عدم �سهرتها مل متنعه من التنقيب عنها والك�سف عن خ�سو�سيات عواملها 

الفنية وق�ساياها امل�سمونية.

فاقت�سر ، بالن�سبة اإىل رواد الرواية الإ�سالمية، على د. عماد الدين خليل، 

يف روايته الأخرية » ال�سيف والكلمة«، ثم �سرع يف حتليل روايات لكل من علي 

وحمزة حممد  �سالح  اأبو  وموؤمنة  العريني  �سالح  بن  اهلل  وعبد  املكارم  اأبو 

بوقري.

وقد اأتاح له حتليل تلك الأعمال الوقوف على العديد من القيم احل�سارية 

والإن�سانية من مثل العالقة بني الغرب وال�سرق والهوية والعالقات الإن�سانية 

وحب الوطن والثبات على املبداأ .

ود. حلمي حممد القاعود خبري بتاريخية الرواية الإ�سالمية وفنيتها، وهو 

اأهل لأن ير�سم لها خريطتها مبختلف ت�ساري�سها وبيئاتها الزمنية واملكانية، 

وله اأعمال نقدية �سابقة تربز متابعته الدقيقة ملا ي�سدر من اأعمال روائية 
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بامل�سرق واملغرب على حد �سواء.

ال�ساحة  يف  توازنا  لتحقق  الإ�سالمية  ال��رواي��ة  نقد  يف  اإ�سهاماته  وتاأتي 

النقدية، ذلك اأن الغالب على النقاد اأن يتناولوا ال�سعر الإ�سالمي بالدر�ص 

والتحليل، وقلما يلتفت اإىل فن الرواية ، نظرا اإىل ما حتتاجه هذه ال�سنعة 

من اإتقان للمناهج النقدية املعا�سرة .

لقد �سار يف عرف الإجماع اأن الرواية فن يكت�سح مملكة ال�سعر، ويحقق له 

مكا�سب متنامية يف الهتمام الأدبي العام، حتى اأ�سحى من املاألوف �سماع 

عبارات من مثل »الرواية ديوان الع�سر احلديث«، واإذا كان الو�سع كذلك، 

فالأجدر باملبدعني اأن يلجوا هذا العامل الفني ، والأجدر بالنقاد اأن يعتنوا 

معا،  امل�ستويني  على   ال�سوء  ليلقي  الكتاب  هذا  جاء  وقد   ، ونقده  بتحليله 

تعريفا باملبدعني الروائيني، وحتليال لأعمال روائية متثل عالمات يف طريق 

الرواية الإ�سالمية املعا�سرة.

الكرام،  القراء  جمهور  اإىل  تقدمه  اأن  الإ�سالمية  الثقافة  اإدارة  وي�سر 

اإ�سهاما منها يف اإثراء املحيط الثقايف والفكري والأدبي... وتذكريا باأهمية 

الأدب يف  ن�سر القيم وت�سكيل الوجدان.. وتوجيه النا�ص...

                                   واهلل املوفق للفالح 
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للعاملني،  رحمة  املبعوث  الكرمي،  ر�سوله  على  و�سالًما  و�سالة  هلل،  حمًدا 

و�سلى اهلل و�سلم عليه وعلى اآله واأ�سحابه واأتباعه اإىل يوم الدين، وبعد:

فما زالت تلح ق�سية تقدمي الأدب الإ�سالمي من خالل مناذجه الإبداعية، 

اأن  فور  بال�سوؤال  يجبهونك  النا�ص  بع�ص  اإن  اإذ  نظرًيا؛  عنه  احلديث  قبل 

حتدثهم عن الأدب الإ�سالمي، اأين هو الأدب الإ�سالمي؟

وتعقدت  الأم��ور،  فيها  اختلطت  التي  اأيامنا  يف  خا�سة  خبئ،  له  ال�سوؤال 

امل�سكالت، و�سار »الإ�سالم« نف�سه مو�سع اللمز والهمز من قبل العديد من 

اجلهات والدوائر.

يكون  اأن  قبل  الب�سرية  اأه��دى  احل�سارة..  وهو  الإن�سانية،  هو  فالإ�سالم 

لأ�سحاب هذه اللمزات والهمزات وجود، معنى الإن�سانية، وجوهر احل�سارة، 

وعلمها كيف يكون الإن�سان اإن�سانًا .. 

واملكر،  واخل��داع  بالأكاذيب  اله�سة  نخبها  خالل  من  اأمتنا،  تاأثرت  وقد 

وا�سطكت مفا�سلها اأمام �سرا�سة الفرتاءات والأباطيل، لدرجة التفريط يف 

الثوابت والأ�سول، خوًفا وهلًعا ورعًبا.. وما كان ذلك ليحدث لو عرفت هذه 

النخب طبيعة الإ�سالم احلقة، وفهمت مقا�سده، وت�سبعت مببادئه وقيمه..

اإليه ب�سلة، وكان  الإ�سالم، ومن كل ما ميت  النخب من  لقد نفرت هذه 

نف�سه  عن  عربرَّ  بع�سها  ولكن  لتناولها،  هنا  جمال  ل  ودواف��ع  اأ�سباب  لذلك 

اأن  ب�سور �ستى، وخا�سة فيما يتعلق بالأدب الإ�سالمي، حيث زعم بع�سهم 

»اأ�سلمة الأدب« جتعله اأدًبا طائفيا، اأو اأن الأدب ل عالقة له بالدين!!

الآخر،  اأمام  بالدونية  الإح�سا�ص  نقطة  من  ينطلق  وغريه،  الزعم،  وهذا 

والق�سور يف معرفة الذات ومعطياتها.. ون�سي القوم اأن الإ�سالم ل ميكن اأن 

يكون طائفيًّا؛ لأنه يوؤمن بالر�سل والأنبياء جميًعا، فالآخر هو الطائفي، وهو 

المتداد،  اإن�ساين  النزعة،  الإ�سالم، فهو عاملي  اأما  املحلي..  املحدود، وهو 
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ي�سع النا�ص جميًعا يف منظومته الرائعة.

اأو فل�سفة يقوم عليها. الأدب الأوربي،  ا، فال يوجد اأدب دون عقيدة  اأي�سً

والآداب العاملية تقوم على فل�سفات ومعتقدات.. حتى املالحدة، ي�سدرون يف 

اآدابهم عن ت�سورات وعقائد تقوم مقام الدين والفل�سفة.

الأدب الإ�سالمي لي�ص طائفيًّا، ولي�ص بدًعا يف ارتباطه بالدين.. فهو قائم 

منذ جاء الوحي اإىل نبيه �سلى اهلل عليه و�سلم؛ حيث تغريت الروؤية وتبدل 

الت�سور، وتغريت العقيدة، فور انت�ساره على ال�سرك والوثنية!.

ولعلي من خالل النماذج التي ي�سمها الكتاب اأرد بطريقة ما على ال�سوؤال 

الذي له خبئ: اأين هو الأدب الإ�سالمي ؟

بع�ص  على  التطبيقية  ال��درا���س��ات  من  جمموعة  ي�سم  الكتاب  ه��ذا  اإن 

الروايات التي تنطلق من الروؤية الإ�سالمية اأو تتطابق معها، وبلغ بع�سها فنيًا 

اأن الأدب الإ�سالمي يف الرواية املعا�سرة،  ذروة الأداء والتعبري، مما يعني 

و�سعراوؤه  اأدب��اوؤه  وله  وقائم،  موجود  الأخ��رى،  والأجنا�ص  ال�سعر  ف�سال عن 

الذين يبدعونه من خالل روؤية اإ�سالمية نا�سجة.

واإذا كان ال�سعر الإ�سالمي املعا�سر يحظى باأغلب الهتمام اإبداًعا ونقًدا، 

فاإنه يحدوين الأمل اأن حتظى الرواية والأجنا�ص الأخرى ببع�ص الهتمام، 

تنويع  تقت�سي  الأمة  تعانيها  التي  وامل�سكالت  نعي�سه،  الذي  الع�سر  فطبيعة 

الأجنا�ص الأدبية؛ ملخاطبة اأكرب قدر من النا�ص. اإن م�سل�سلة تلفزية ناجحة 

توؤثر يف اجلمهور ب�سورة اأقوى من ع�سرات الكتب �سعًرا ونرًثا، وهو ما ينبغي 

ي�سبق بقية  فًنا  الدراما  الإ�سالمي، حيث �سارت  الأدب  اإليه دعاة  يتنبه  اأن 

اأن الرواية والق�سة  اأقوى من احلروف.. واأعتقد  الفنون، و�سارت ال�سورة 

وامل�سرحية اأ�سا�ص مهم للدراما امل�سورة.

العديد  وكتبت  الإ�سالمية،  الرواية  فن  اأتتبع  اأن  زمان  منذ  حاولت  لقد 



15

روايات  يف  الإ�سالمية  )الواقعية  كتابني  ن�سرت  كما  حولها،  الدرا�سات  من 

جنيب الكيالين(، و)الرواية الإ�سالمية املعا�سرة( بهدف الهتمام بفنون 

ال�سرد، واإعطائها دوًرا ملمو�ًسا يف حركة الأدب الإ�سالمي.. وهااأنذا اأقدم 

هذا الكتاب اآمال اأن يكون اإ�سافة اإىل ما �سبق، وجتديًدا للدعوة والهتمام 

بالرواية والفنون الأخرى.

فهم  يحاول  وفق منهج حتليلي،  ت�سري  الكتاب،  للروايات يف هذا  قراءتي 

عنا�سر الن�ص ومعطياته، مع اهتمام ملحوظ بجانب ال�سياغة، الذي اأهمله 

معظم النقاد يف ع�سرنا، اإدراًكا لأهميته يف الأداء والتعبري..

تناق�ص  الكتاب  الروايات مو�سوع هذا  اأن  الكرمي  القارئ  و�سوف يالحظ 

والعاملي،  املحلي  امل�ستويني  على  وت�سغلها  الأمة  تهم  التي  الكربى  الق�سايا 

حموًرا  احلداثي  والغرب  الإ�سالمي  ال�سرق  بني  العالقة  يجعل  منها  وكثري 

اأ�سا�سًيا، هذا كله لريى من يت�ساءلون: اأين الأدب الإ�سالمي ؟ مناذج اأدبية 

اأجل  من  لتحت�سد  الهام�سية  واملو�سوعات  والرثثرة  اللغو  جت��اوزت  رفيعة 

م�ستقبل اأف�سل لالإن�سان امل�سلم والإن�سان بعامة.

الكرمي  نبينا  على  وب��ارك  و�سلم  اهلل  و�سلى  والقبول..  العون  اهلل  اأ�ساأل 

حممد بن عبد اهلل، وعلى اأبويه اإبراهيم واإ�سماعيل، واآخر دعوانا اأن احلمد 

هلل رب العاملني.





17

الف�صل الأول

�رصاع الأمانة واخليانة

يف رواية »ال�صيف والكلمة«

17
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- 1 -

1939م،  ال�ساخمة عام  »املو�سل«  مواليد مدينة  الدين خليل« من  »عماد 

يف  الأح��داث  م�سرية  ت  غريرّ كربى  اأحداثا  التاريخ  مدار  على  واجهت  التي 

بالدور ذاته يف  تقوم  اليوم  الإ�سالمية كلها، وهي  الدولة  العراق كله بل يف 

مواجهة الأحداث اجل�سام احلديثة. وقد كتب عنها عماد الدين خليل اأعمال 

اأميًنا  وكان  املا�سية من حياته،  الفرتة  بها معظم  ة، فقد عمل  اإن�سائية عدرّ

قب�سة  يف  بغداد  �سقوط  بعد  �سنوات  منذ  وتركها  بها،  احل�ساري  للمتحف 

الحتالل، ليعمل يف بع�ص الدول العربية اأ�ستاًذا جامعًيا يف تخ�س�سه الدقيق 

وهو تاريخ الع�سور الو�سطى.

جتلية  منها:  ع��دي��دة،  م��ي��ادي��ن  يف  خليل  ال��دي��ن  ع��م��اد  موهبة  وت��ت��وزع 

التخ�س�ص، بالإ�سافة اإىل الأنواع الأدبية الأخرى �سرًدا ونظًما، فهو �ساعر، 

املعا�سرة  الق�سايا  يف  وموؤلف  وخاطرة،  مقالة  وكاتب  وم�سرحي،  وروائ��ي، 

له جتربة  وكانت  الناحية احل�سارية.  وامل�سلمني من  بالإ�سالم  ترتبط  التي 

ر من خاللها  روائية �سابقة، متثلت يف روايته »الإع�سار واملئذنة«، وقد �سورّ

بع�ص ما مررّ به العراق من اأحداث يف عهد »عبد الكرمي قا�سم«، ولأنها كانت 

التجربة الروائية الأوىل املن�سورة، فقد عانت من �سلبيات التجارب الأوىل، 

لة �سمن كتابي  وبقي لها اإيجابية الغر�ص النبيل، وقد كتبت عنها درا�سة مطورّ

»الرواية الإ�سالمية املعا�سرة«.

وت�سجل  التاريخ،  اأعماق  يف  لتغو�ص   
)1(

والكلمة« »ال�سيف  رواي��ة  وتاأتي 

�سبًقا حقيقيا يف التعبري عن حمنة احتالل العراق  عام 2003م، من خالل 

ا�ستعادة ما جرى يف الغزو املغويل الذي اأ�سقط اخلالفة الإ�سالمية يف بغداد 

عام 656ه�. اإنه مل ي�سر بكلمة واحدة اإىل الغزو الراهن، ولكن كل �سطر يف 

الرواية يذكر به ويعلن عنه وي�سري اإليه، بل اإن العنوان )ال�سيف والكلمة(، 

1– د. عماد الدين خليل، ال�سيف والكلمة، املركز الثقايف العربي، الدار البي�ساء – بريوت، 2007م.
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»بندتوكروت�سه«  الإيطايل  للناقد  ال�سرد  مفتتح  يف  و�سعه  الذي  والقتبا�ص 

)التاريخ كله تاريخ معا�سر(، يوؤكدان على ح�سور الغزو باأبعاده الإجرامية 

و�سائل  يف  الفارق  مع  الهجري،  ال�سابع  القرن  يف  بغداد  اأه��ل  عرفها  التي 

كان  التاريخي  ال�سياق  يف  الرواية  وجميء  املتوح�سني..  واأ�ساليب  الوح�سية 

ا!. اأكرث جناعة وتوفيًقا يف معاجلة الواقع الراهن، بل اأكرث تاأثرًيا اأي�سً

الروائي،  لإن�سائه  مرتكًزا  والكلمة«  »ال�سيف  ثنائية  الكاتب  اختار  لقد 

انطالًقا من اأهميتها، بو�سفها مقابال ملا جرى يف ع�سرنا من ثنائية )القوة 

والدعاية(؛ قوة الدولة الكربى ال�ساحقة، ودعايتها ال�سخمة العري�سة التي 

راوغت كثرًيا من النا�ص وخدعتهم وورطتهم يف تاأييد اجلرمية والر�سا بها، 

الأيام  تك�سفت يف  التي  الكارثية  العواقب  اإدراك  دون  عليها،  وامل�ساعدة  بل 

التي  الر�سيد  عا�سمة  لت  حتورّ حيث  التالية،  وال�سنوات  وال�سهور  والأ�سابيع 

والفنون  والآداب  العلوم  يف  املتفوق  املتح�سر  ومركزه  العامل  مق�سد  كانت 

والإدارة والتجارة والزراعة وال�سناعة، اإىل بقايا عمران وخرائب واأطالل 

دماء وجثث، و�سفحات �ساع حربها يف نهر دجلة اخلالد. لقد كانت مركز 

العلم وكفى، وكان يتطلع اإليها النا�ص يف كل مكان، لذا كان انك�سارها انك�ساًرا 

باأجمل قيمها واأخالقها وطموحاتها الراقية، وكان انت�سار  لالإن�سانية كلها 

ت  وجرائم، ح�سرّ واآث��ام  �سرور  الإن�سان من  اأف��رزه  ما  لأحطرّ  مثال  الوح�سية 

عليها �سريعة »اإليا�سا«املغولية، التي تتطابق مع �سريعة الغاب املعا�سرة.

ومن ثم، ياأتي القتبا�ص عند »بندتوكروت�سه« م�سداًقا لتعبري الرواية عن 

الواقع الراهن، واإن كان من خالل التاريخ الذي يعيد نف�سه، فالإعادة تعني 

تكراًرا حمتمال، ولكن جملة »كروت�سه« تفيد ال�ستمرار واملعا�سرة، وعلى من 

يريد ال�ستفادة من الدر�ص اأن ي�ستفيد، فالقوة والدعاية تغريان بالوح�سية 

للمواجهة،  ي�ستعد  اأن  ي�ستطيع  الأمر  يعنيه  ومن  وتخريب احل�سارة،  والدم 

وقبل  وت�سور،  وروؤي��ة  ووعي  وما متثله من فكر  »الكلمة«  وخا�سة من خالل 

�سبحت  التي  »ال��رواي��ة«  دته  ج�سرّ ما  وه��و  وروح،  واعتقاد  اإمي��ان  من  ذل��ك 
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 ، غنيرّ  » »فنيرّ كنز  لتك�سف عن  تقريًبا،  قرون  ثمانية  قبل  التاريخ  اأعماق  يف 

»ال�سيف والكلمة«  نادًرا، ثم جاءت  اإل  ي�ستوقفنا  منررّ عليه مروًرا عابًرا ول 

كله  »التاريخ  لنا:  وتقول  واأحداثها،  �سخ�سياتها  عرب  باكت�سافه  لتده�سنا 

تاريخ معا�سر«!.

- 2 -

اأربع  ت�سردها  )اأربعني ف�سال(،  الرواية على ف�سول مرقمة  بناء  ينه�ص 

وهي طريقة  نظرها،  وجهة  الأح��داث من  �سخ�سية حتكي  كل  �سخ�سيات، 

�سردية جلاأ اإليها »جنيب حمفوظ« يف »ثرثرة فوق النيل«، و«خريي الذهبي« 

ال�سوري يف »ثالثية التحورّلت«ح�سيبة وفيا�ص وه�سام، و�سالم اأحمد اإدري�سو 

املغربي يف ثالثية »العائدة«..

املتكلم  ب�سمري  رد  ال�سرّ تتناوب  والكلمة«  »ال�سيف  يف  الأربع  وال�سخ�سيات 

ي�سف                ال��ذي  ال��رواي��ة  م�سمون  على  تخفى  ل  اإ���س��ارة  يف  امل�سارع،  والفعل 

ما يجرى من وقائع تبداأ من نهاية الرواية الدامية، حيث ُقتل »�سليمان« والد 

العزيز«  »عبد  اأخته  خطيب  من  بو�ساية  راأ�سه  بقطع  »الوليد«  الرواية  بطل 

الذي انحاز اإىل التتار الغزاة، وتناهى معهم يف خيانة �سريحة، فاقتحموا 

عن  يبحثون  وراح��وا  »�سليمان«،  والدها  وذبحوا  اخلطيبة،  »حنان«  منزل 

�سقيقها »الوليد« الذي ركب فر�سه »ال�سهباء« وفررّ من قب�ستهم متجًها اإىل 

فل�سطني. وقد اأخذ يحكي عن طريق ال�سرتجاع اأو الرتداد الزمني، الأحداث 

ًرا املكان والأ�سدقاء والنا�ص والهول الذي �سنعه املغول  منذ بدايتها، م�سورّ

الغزاة حني دخلوا بغداد بعد اأن ذبحوا اخلليفة، واملدافعني عنها، والنا�ص يف 

اأرجائها املختلفة.

العزيز خطبة  الأول حماولة عبد  باأمرين:  الرواية مرتبطة  اأحداث  تبدو 

املكتبة                   �ساحب  »�سليمان«  لوالدها  املتكررة  زي��ارات��ه  خ��الل  من  »ح��ن��ان« 

املعنيرّني  لكل  ملتقى  اق��ني  ال��وررّ حمالت  وكانت  الأي��ام،  تلك  بلغة  اق  ال��وررّ اأو 
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بهموم العلم واملعرفة، وهم بحمد اهلل كثريون. الأمر الآخر يرتبط بالأول، 

اأو احلديث عن غزو املغول وتوجههم نحو بغداد  وهو اخلوف من املجهول، 

عا�سمة اخلالفة الإ�سالمية!.

ح  تلورّ ال�سرقي،  الأفق  كال�سوؤم من  الفناء تطل  نذر  فاإن  الأح��وال،  ويف كل 

دة بالويل. ما الذي �سيحدث ؟  لها من بعيد، تدوم يف �سمائها القريبة متوعرّ

اإنه جمرد خرب قد ي�سدق، وقد يكذب، وقد ل تكون امل�ساألة كلها يف اأق�سى 

وخ�سومها،  اخلالفة  بني  حرب  اأو  موقوتة،  هجمة  من  اأكرث  ال�سوؤم  حالت 

يبقى  غريها  مئات  بل  كع�سرات،  احلرب  وتكفرّ  الهجمة،  تتال�سى  وبعدها 

ر يف الأر�ص على مدى يزيد عن القرون اخلم�سة، فرح  احل�سن الذي جتدرّ

يبقى  الأمهات..  وحنان  الآباء  وكدح  ال�سبية  وعبث  الأطفال  ولعب  النا�ص 

املهرجان اليومي للم�سرات والبهجة، ا�ستقبال الفجر الذي يطلرّ على بغداد 

باألف وعد ووعد، ووداع الغروب الذي يلف دروبها وحاراتها واأ�سواقها بردائه 

الليلي الأمل�ص فيدفئها ويحميها.. ولكنهم قادمون!.

بني  والأم��ل،  ال�سك  بني  الهمجي،  الغزو  قبل  ما  بغداد فرتة  تعي�ص  هكذا 

اخلوف والرجاء، وهنا يظهر معدن الإميان، املوؤمن احلق ل يحزن ول يخاف. 

احلزن واخلوف حالتان عابرتان، واحلالة الوحيدة الباقية الدائمة القادرة 

الوحيدة  ال��روح.. احلقيقة  الإمي��ان.. قوة  على المتداد طول وعر�سا، هي 

العامل  املوؤمنون يف  اأجل ذلك كان  وما عداها ظنون وظالل.. ومن  الباقية 

الوحيدين الذين ل يخافون ول يحزنون.

ال�سخ�سيات  وتتوىل  ورع��ب،  ه��ول  من  �سياأتي  ملا  قارئها  ال��رواي��ة  تهيئ 

اأن  الهجري-دون  ال�سابع  القرن  من  تنقلنا  التي  املحنة  عر�ص  الروائية 

حمنتها  بغداد  تعي�ص  حيث  الهجري،  ع�سر  اخلام�ص  القرن  اإىل  تق�سد- 

الثانية، ومع ذلك فاإنها تنظر اإىل اأعلى بنظرة مطمئنة تعلو على ما هو كائن 

ت�سبًثا مبا �سيكون.
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النمل الأ�سود يعت�سر التني والزيتون، ال�سائعات تتكلم عن زحف اجلراد 

املواقف على حقيقتها،  وتتبدى  بغداد،  ياأكل  اأن  اأو�سك  ال�سرق،  القادم من 

اخلائفون املذعورون، الباردون كاجلليد، املوؤمنون بالقدر.. واملقاومة �سفر، 

اأر�ص اخلالفة وو�سلوا  اأن اجتازوا  للغزاة بعد  ال�سكان يت�سدى  اأحد من  ل 

العراق،  اإىل جلولء، وغاب جند اخلالفة، و�سارت هجماتهم على حافات 

اخلائفني  املهاجرين  ت�ستقبل  وبغداد  ق�سره،  يف  م�سرتيح  قاعد  واخلليفة 

من ال�سرق اأفرادا وجماعات، ور�سل »هولكو« الذي ل يرحم ترتى على دار 

اخلالفة يف �سغط وا�سح، ل يرتك فر�سة للتقاط الأنفا�ص، ور�سائله املوجهة 

واحل�سور  الطاعة  اإىل  والدعوة  والتهديد..  العتاب  تت�سمن  اخلليفة  اإىل 

ملقابلته يف »مراغة«، وهدم ح�سون بغداد! ويختم اإحدى ر�سائله قائال: »اإنني 

ه اإىل بغداد بجي�ص كالنمل واجلراد«!. متوجرّ

العون،          يد  للخليفة  تقدم  اأن  ت�ستطع  فلم  نف�سها،  على  احلا�سية  وتنق�سم 

اأو متنحه الراأي ال�سديد لكي ي�سع الدفة يف الجتاه ال�سحيح..

جعل  قد  وكان  باملال،  والدفع  باملالينة،  ين�سح  )الوزير(:  العلقمى  ابن 

اخلطبة وال�سكة حتمالن ا�سم هولكو!.

اأما الدويدار )قائد اجلي�ص(: فاإنه يدعو اإىل املقاومة والقب�ص على ر�سل 

هولكو، الذي يوا�سل ر�سائله �ساغًطا اأكرث على اأع�ساب اخلليفة!.

يحاول اخلليفة اأن يردرّ على »هولكو« بر�سائل تهديد مماثلة، ولكن قيمتها 

�سفر؛ لأنها بال غطاء يجعلها �سادقة، اإنها تفتقد ال�سالح الذي يحمي الروح 

والقيم واملقد�سات!.

ويف هذا اجلورّ امل�سحون بالقلق واحلزن ل ي�ستطيع »عبد العزيز« و»حنان« 

اأن يقيما حفل القران، »عبد العزيز« ل يعباأ مبا يجري، ول يهتم مبا ي�سميه 

ها من مطالب احلياة  تعدرّ و»حنان«  لها،  التي ل �سرورة  »ال�سكليات«  دائًما 
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، و�سوت  الأ�سا�سية واأ�سبابها.. وتزداد الغيوم وتتكاثر، والأنباء مل تعد ت�سررّ

النذير ل يجد اآذاًنا �ساغية من اخلليفة وم�ساعديه.. ول يوجد ردرّ فعل من 

اأي نوع كان.. هناك ما هو اأنكى: ال�ستخفاف بالتحدي والتحقري من �ساأنه.. 

فاأمر  ال�سرقية،  العراق  اأقاليم  من  واقرتبوا  »كرمن�ساه«  اإىل  املغول  و�سل 

»النا�سر« اأن يقنت النا�ص يف ال�سالة، فلما تبني اأن القنوت الذي ل ت�سنده 

القوة ل ياأتي بطائل، اكتفى باإر�سال ثمامنائة جندي لإ�سناد التحالف الذي 

اأقامته املو�سل واأربيل والأيوبيون ملجابهة الغزاة.

و�سعف  بالغفلة  يتميز  »النا�سر«  خلف  ال��ذي  »امل�ستع�سم«  اخلليفة 

تكفيني،                          بغداد  اإن  يجيب مطمئًنا:  املغول يف جمل�سه  يذكر  وعندما  الراأي، 

ول ي�ستكرثونها عليرّ اإذا نزلت لهم عن باقي البالد!! ون�سى اأن بغداد هي حلم 

املغول وهي املطلوبة، ثم اإن اخلليفة قطع اأرزاق اجلند، فلحق بع�سهم بال�سام 

والأ�سواق!.          ال�سوؤال يف اجلوامع  اإىل ذلرّ  ثالثة جلاأت  وفئة  باملغول،  واآخرون 

مل جتد حماولت الدويدار )امللقب بال�سغري( يف ح�سم املوقف، بعد اأن كاد 

يحقق انت�ساًرا خاطًفا �سد الغزاة، فقد دارت عليه الدائرة، ومتزق جي�سه، 

وارتفع �سوت  يتفكك،  الدولة  بناء  وبداأ  بغداد.  املغول على �سواحي  وتدفق 

يف  حنان(  )خطيب  العزيز«  »عبد  موقف  وتبلور  مكان،  كل  من  ال�ستغاثة 

الهول،        الآخرين يف مواجهة  مع  امل�ساركة  وابتعاده عن  ذاته،  احلر�ص على 

اأو اإنقاذ املركب املو�سك على الغرق، وراح يفكر يف القفز للنجاة بنف�سه.

�سيف  دفعهم  ت�سكيلها،  واأع��اد  بغداد،  اأهل  مالمح  على  الرعب  ا�ستوىل 

العدورّ اإىل ن�سيان قيم ال�سرب واملقاومة التي علمتهم اإياها كلمات اهلل..

اأمراء  الغازي، فيهم عدد من  اأو يزيدون قوام اجلي�ص  األف مغويل  مائتا 

امل�سرق،  اأعماق  من  القادمون  والن�سارى  واملتطوعة،  اأنف�سهم،  امل�سلمني 

واجلورجيون الذين ميلكون خربة جيدة يف ت�سلق الأ�سوار..

ت روؤو�ص..  ا�ست�سهد عدد كبري من اأهل بغداد وعلمائها ومقاوميها.. اهتزرّ
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عت اأو�سال، واملذبحة ما�سية اإىل غايتها..  مت جثث.. ُقطرّ �ُسِلخت جلود.. تفحرّ

كان الغزاة يعرفون اأن امتالك بغداد يعني اأنهم ك�سروا رقبة عامل الإ�سالم 

يكن  اآخر مدى. مل  اإىل  مفتوًحا  اأمامهم  اأ�سبح  الطريق  واأن  امتداده،  على 

�سراًعا متكافًئا باأي معيار..

كاد  الروؤو�ص هنا وهناك، منجله احلاد  املغويل يح�سد  الطاغوت  م�سى 

يجول يف دروب الكرخ واأزقتها وعند اأ�سوار الر�سافة واأبراجها، فال ُيبقي عنًقا 

�ست اجلثث يف كل مكان، وفغمت روائحها الأنفا�ص.. يخفق باحلياة، تكدرّ

ل الكرخ اإىل مقربة ُيخيرّم عليها ال�سكون، والذين بقوا يف دورهم كانوا  حتورّ

املجهول  وانتظار  ا�ستنزف اخلوف واجلوع  اأو حلًما..  دًما  اأ�سباًحا ل متلك 

اآخر ما فيها من حياة. اأحكم الغزاة قب�ستهم على بغداد، وي�ستعدون للرجوع 

العهود  حلظة،  اأية  يف  متوقع  املغويل  الغدر  اأخ��رى،  كرة  القتل  �سريعة  اإىل 

من  الطويلة  الدموية  م�سريتهم  تلك  الإط��الق،  على  �سيًئا  تعني  ل  عندهم 

اأعماق الرتك�ستان حتى اأ�سوار بغداد!.

اإقناعه  يف  اأمال  هولكو،  مقابلة  اإىل  ي�سعى  العلقمي  ابن  كان  ذلك  ومع 

بالتو�سل اإىل �سلح مقبول من الطرفني، وكان ينادي يف طريقه اإىل الباب 

الو�سطانى اأهل بغداد الذين اختاروا املقاومة لقوة تفوقهم كثرًيا: �سوف يقع 

ال�سلح اإن �ساء اهلل، فال حتاربوا! ولكن مل يلتفت اإليه اأحد.. فالأمان املغويل 

ل ي�سدقه اأحد، وما هوؤلء ال�ساعون اإىل ال�سلح مع الغزاة اإل اأدوات لتمرير 

لالإجهاز  قوتها  بقايا  من  اخلالفة  قاعدة  وتفريغ  الغادرة،  الدموية  اللعبة 

عليها..

اجلي�ص  قائد  الدويدار  »هولكو«  قتل  الأم��ان،  اإع��الن  من  واحد  يوم  بعد 

هو  خرج  ال��ذي  اخلليفة  لهم  وا�ست�سلم  الدولة،  رج��ال  كبار  من  و�سبعمائة 

باأن  واأعيانها، اعتقاًدا  واأئمتها  املئات من �سادات بغداد  الثالثة مع  واأبناوؤه 

»هولكو« �سيفي بوعده، ولكنه قتلهم جميًعا!.
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كان »عبد العزيز« يف هذا الهول م�سغول بنف�سه، وباأحالمه لياأخذ مكاًنا يف 

»امل�ستن�سرية« اأكرب جامعات العامل يومئذ، ويتقرب اأكرث من الغزاة، وكان 

القلق يت�سرب اإىل خطيبته، وال�سك يتحول اإىل �سبه يقني لدى والدها �سليمان 

و�سقيقها الوليد، الذي اأخذ مع رفاقه من ال�سباب يفكرون يف املقاومة، والعمل 

املنظم �سد جي�ص الهمج الذين ا�ستباحوا بغداد واأهلها وح�سارتها.. وكانت 

اإيذاًنا باملقاومة. لقد منح »هولكو«  مقاومة ال�سيخ »ال�سر�سري« ال�سرير، 

الأمان لإحدى الدور التي ُدعي اإليها ال�سيخ، فاأبى اأن ي�ستجيب للدعوة، واأعدرّ 

يف داره اأكواًما من احلجارة، وحني دخل عليه املغول راح ير�سقهم بها، حتى 

اإذا ما خل�سوا اإليه قتلوه، رحمه اهلل. ويف املقابل كان عدد من العلماء اأكرهوا 

على الإفتاء بتف�سيل ال�سلطان الكافر العادل على ال�سلطان امل�سلم اجلائر!.

»هولكو«  واأ���س��در  امل��ج��زرة!  بعد  من�سبه  اإىل  العلقمي  اب��ن  الوزير  ع��اد 

للعمل  املغول  اثنان من  يعاونه  لبغداد،  بتعيني »علي بهادر« �سحنة  مر�سوما 

على اإعادة احلياة الطبيعية اإىل بغداد. وبداأ جتنيد العلماء �سعفاء النفو�ص 

دت �سور الغدر املغويل، وتوهجت �سريعة القتل  للعمل يف ماكينة الغزاة! وتعدرّ

»اإليا�سا«..

الطريق  وير�سمون  املقاومة،  يوجهون  اأفذاذ  كان هناك علماء  املقابل  يف 

 ، لل�سباب املجاهد.. رعدة اخلوف اإذا عرفت كيف تت�سرب اإىل مفا�سل العدورّ

وحدها ميكن اأن تعني املجاهدين على قتلهم يف و�سح النهار. املهم ال�سيطرة 

على النف�ص وعدم ال�ست�سالم لإغراءات الفداء التي ل تقاوم بنداءات الثاأر 

الدفني. ل بد من اإعمال العقل، وحتويل العمل الفدائي اإىل معادلة ريا�سية 

ال�ستمرار،  على  والقدرة  البنيان  خلخلة  ال�سحيح..  الرقم  على  تنطوي 

وتوديع ال�سهداء يف �سرب و�سكينة واإميان.

تتوتر العالقة بني حنان وعبد العزيز.. حنان ُتعاتب الزمن املغويل، وعبد 

من  ر  والتحررّ العالقة  هذه  ف�سم  من  بد  ول  ي�سعى..  املغول  اإثر  يف  العزيز 
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لت اإليه حنان بعد عذابات التفكري والأمل! ثم اإنها ترفع  قب�ستها وفًقا ملا تو�سرّ

عن كاهل والدها احلرج باإنهاء ارتباطها بعبد العزيز الذي يحلم اأن يكون 

.! رجل »امل�ستن�سرية« الأول، وعاملها الفذرّ

من  �سيًئا  ت�سرتدرّ  اأن  بغداد  ق��درت  اإذن  وجودهم..  خون  ير�سرّ املقاومون 

الدين، وت�ستعيد �سيًئا من اأفراحها ال�سائعة، وحتلم باليوم الذي تتطهر فيه 

اأنهار احلزن والوجع التي تتدفق يف �سرايينها،  من الرج�ص املغويل، وتعرب 

فاإن من حق »حنان« اأن تخرج من دائرة العذاب. لقد بداأ الأمل على كل حال، 

قادتهم  على  ي�سيطر  الرعب  واأخ��ذ  القتلة،  روؤو���ص  املقاومة حت�سد  وب��داأت 

وا عن انزعاجهم وخوفهم بالو�ساية والغدر..  واأفرادهم.. ولكن اخلونة عربرّ

»�سليمان«  بيت  اإىل  الغزاة  ا�ستقدم  حيث  طليعتهم؛  العزيز«يف  »عبد  وكان 

ال�سلم  له جفن، فقد �سعد درجات  يهتز  راأ�سه، ومل  ليقطعوا  والد خطيبته 

الذين  اأ�ساتذته  ون�سى  اخليانة،  بف�سل  �سديدة،  ب�سرعة  امل�ستن�سرية  يف 

اأمانة  دهم يف الأر�ص حر�سهم امل�سروع على  اغتالتهم خناجر املغول، و�سررّ

الكلمة، ورف�سهم اأن يكونوا اأدوات يلعب بها »هولكو«.

وجوه  يف  يرفعها  التي  اأ�سبابه  اخلونة-  كل  -مثل  العزيز  لعبد  كان  لقد 

ُترتك  األ  وهي  دائًما،  يعلنها  التي  وحجته  النتهازي،  م�سلكه  يرف�سون  من 

اأن  ون�سى  واملنتهى،  البدء  هو  وح��ده  العرفان  واأن  للغرباء،  امل�ستن�سرية 

الوطني،  الإميان  القيم اخللقية ومعايري  ت�ستهدي ب�سوابط  التي ل  املعرفة 

�سررّ م�ستطري. اإن العلم الذي يدل على اهلل هو ال�سبيل اإليه، اأما العلم الذي           

اأن  �ساحبه  على  ي�سعب  جموح  ح�سان  اأو  فاتن،  حجاب  فهو  عليه  يدل  ل 

اإنه يحجبه عن ال�سراط،  اأو يقوده عرب الطريق الذي يريد..  يهيمن عليه 

وي�سيعه يف املتاهات.

وكانت النهاية الدامية التي اأودت ب�سليمان، والد خطيبته، وهروب الوليد 

وتر�سخها،  الغزاة  �سد  املقاومة  وانطالق  به،  و�سى  اأن  بعد  فل�سطني  اإىل 
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واأفكارهم،  ملقولتهم  وتبنيه  الأع��داء  مع  ومتاهيه  املثقف  اخلائن  و�سياع 

�سورة ملا يجري على اأر�ص العراق اليوم، وما جرى يف بغداد عا�سمة العامل 

يف القرن ال�سابع الهجري.

البناء الروائي جاء دائرًيا، بداأ من النهاية وانتهى اإليها، كاأنه يحقق مقولة 

»كروت�سه« )التاريخ كله تاريخ معا�سر(، فهو -اأي التاريخ- يعيد نف�سه، بقدر 

املعرفة  اأه��ل  على  تفر�ص  متتابعة  دورات  يف  نف�سه  ر  ويكررّ ويلف،  ي��دور  ما 

باأ�سخا�سه  معا�سر  تاريخ  الراهنة  الأحداث  لأن  التاريخ؛  من  ي�ستفيدوا  اأن 

واأحداثه واإن تغريرّ املكان والزمان.

- 3 -

املكان  وهي  ال��رواي��ة،  اأح��داث  فيه  جرت  ال��ذي  القدمي  املكان  هي  بغداد 

اجلديد الذي اأ�سار اإليه »كروت�سه« ومل ي�سرح به، بحكم اأن التاريخ كله تاريخ 

اأن تكون بغداد هي القد�ص املحتلة، وهي رام اهلل املحتلة،  معا�سر، وميكن 

وهي غزة املحتلة، وهي كابول املحتلة، وهي كل بلد عربي اأو اإ�سالمي تتحكم 

فيه قوات املغول الذين يرفعون �سريعة »اإليا�سا« يف �سور اأخرى مزيفة.

ثرائه وغناه  لتك�سف عن  الرواية  ب�سطته  الذي  الروائي  املكان  بغداد هي 

بالأحياء الراقية واخل�سرة والب�ساتني واملتنزهات والبيوت اجلميلة واجل�سور 

القوية وامل�ساجد العامرة التي هي يف احلقيقة تتجاوز مهمة العبادة وال�سالة 

والدعاء اإىل مهمتها احل�سارية الكربى: التعليم والدر�ص والبحث واملعرفة.. 

اأن تكون  اأرجاء الأر�ص  اإنها مدار�ص وجامعات كربى يحلم النا�ص يف �ستى 

حملة  اإىل  ال��ك��رخ،  اإىل  الر�سافة  من  وعوا�سمهم..  بالدهم  يف  متحققة 

ق�سر ونهر عي�سى، اإىل امل�ستن�سرية، اإىل جامع ال�سيخ اجليالين، والدجيل 

وكلواذى  احللبة  وباب  الب�سرة  وباب  عي�سى  ونهر  ملك  ونهر  والإ�سحاقي 

والب�سيلة و�سوق اخليل و�سوق ال�سلطان و�سوق الثالثاء والبدرية واملقتدرية 

القراآن..  دار  اإىل  الأعظم،  والإم��ام  الطاق  وباب  قري�ص  ومقابر  والرحبة 
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عة  املرورّ وال�سدمة  الرواية،  يف  املكان  ع�سق  عن  تعبرًيا  متثل  بغداد  معامل 

ب�سبب ما اأ�سابها على يد الغزاة، وما خلفوه من دم ودمار وروائح كريهة، 

جعلته قرًبا مفتوحا، بعد اأن كان رمًزا للحياة واجلمال واملعرفة والقوة التي 

حتمي احل�سارة.

بغداد عا�سمة العامل اآنئذ، كانت م�سرح الأحداث الروائي بحكم الرتكيز 

عليها من جانب الغزاة الهمج، فقد كانوا يطمحون اإىل ك�سر رقبتها -كما 

�سبقت الإ�سارة- ليك�سروا رقبة العامل الإ�سالمي كله، وقد جنحوا يف ذلك 

بف�سل قوتهم و�سعف اخلالفة وخيانة »املثقفني« بلغة زماننا، اأو اأهل العلم 

بلغة الزمان القدمي.

كانت بغداد اأغنية روائية حزينة ظلت ترددها الرواية على مدى �سفحاتها 

املمتدة، ومل نر بجوارها اإل ال�سحراء ذات ال�سخور ال�سوداء القاتلة التي 

اخليانة،  جلبته  الذي  القتل  من  هرًبا  ال�سهباء  بفر�سه  الوليد  يعربها  كان 

ي�ستعيد  اأن  ينتظر  الذي  املكان  بغداد  وبقيت  املقاومة،  ل�ستئناف  ًزا  وحتيرّ

اخل�سرة والبهاء واجلمال واملعرفة واحلرية احلقيقية..

اأما الزمان، فهو التاريخ الذي يظل معا�سرا.. تاريخ اأمة ت�سعد بالإميان 

والعلم والقوة والت�سحيات، وتهبط بنقي�ص هذه الأمور اأو اختاللها، ول يجدي 

واحد منها، ولو كان العقل يف ا�ستقامة احلياة ورخائها، فالعقل عن�سر واحد، 

تنعدم جدواه اإذا غيرّب الإميان اأو حجبه عن العمل، ولذا كان القرن ال�سابع 

الهجري وعاًء زمنًيا جتمعت فيه عوامل ال�سعف والنهيار والهزمية؛ قيادة 

بائ�سة م�سغولة بلذاتها، ل تفكر اإل يف نف�سها والكر�سي الذي عليه، ولو بقيت 

بغداد وحدها، فاإنها تكفي اجلال�ص وت�سبع �سبقه اإىل احلكم، ولو كان يف ظل 

منق�سمة  بطانة  ثم  الإن�سانية،  واأعداء  الدين  واأعداء  الأمة  اأعداء  الأعداء؛ 

ال�سخ�سية،  ومنافعه  الذاتية  م�ساحله  عن  يبحث  خائن  بني  ذاتها  على 

ة ملواجهة الأعداء، ثم  وعاجز ل ي�ستطيع اأن ياأخذ موقًفا نا�سًجا، اأو يعدرّ العدرّ
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رت اأن »العلم« هو كل �سيء، دون اأن تنظر اإىل ما وراءه، فاندفعت  نخبة ت�سورّ

يف  بطولة،  ول  جم��ًدا  ت�سنع  ل  �سغرية  لأح���الم  ذات��ي  اإ�سباع  ع��ن  تبحث 

الوقت الذي غابت فيه النخب احلقيقة عن امليدان، قهًرا وق�سًرا واإن كانت                                                                                                                               

مل تبخل بحياتها وعطائها يف �سبيل اهلل والوطن، وتعاملت مع جماهري الأمة 

مبا يجب، فقدمت الت�سحيات بالدم واملال، وكانت قدوة واإماًما، و�ساركت 

بالن�سح والإر�ساد، فو�سعت النقاط على احلروف، حتى ل ت�سقط الأمة من 

حالق، وت�سيع يف عامل البهتان الذي ت�سنعه النخبة اخلائنة!.

املادية  القرن  بلغة  حافال  كان  الهجري،  ال�سابع  القرن  يف  الرواية  زمان 

واملعنوية، ونظمه وعاداته، وتقاليده وعالقاته.. نرى ذلك يف �سكل البيوت 

واملتاجر وال�سوارع والأزقة والب�ساتني واجل�سور، واملراكب والأفراح والأحزان 

كانت  الأ�سماء..  اأو  بالو�سف  وامل�سروبات،  واملاأكولت  واملدار�ص،  وامل�ساجد 

الرواية وفيرّة لزمانها، واإن كانت تومئ اإىل زماننا يف م�سمونها وجوهرها.

برحلة  يبدو حمدوًدا  الأح��داث،  ا�ستغرقته  الذي  الروائي  الزمان  اأن  بيد 

ال�سهباء هارًبا من املوت  اإىل فل�سطني، وهو فوق فر�سه  »الوليد« من بغداد 

ليبداأ  د  التمدرّ فر�سة  اأت��اح  ال�سرتجاع  ولكن  ق�سرًيا،  زماًنا  كان  املغويل. 

اخلالفة  بالد  يف  ال�سرقية  للحدود  املغويل  الجتياح  اأخبار  و�سول  اأول  من 

وبالتايل  رقبتها،  وك�سر  بغداد  اإىل  و�سل  حتى  ترك�ستان،  حيث  الإ�سالمية 

التي  ال�سررّ  �سريعة  اأو  »اإليا�سا«  لإرادة  واأخ�سعه  كله،  الإ�سالمي  العامل  رقبة 

و�سعها التتار الهمج، وطبقوها على بغداد مركز احل�سارة يف العامل، فقتلوا 

الب�سري  العقل  اإليه  روا احلجر، وملئوا دجلة بخال�سة ما و�سل  الب�سر ودمرّ

اآنئذ من معرفة وفكر وثقافة، حيث ذابت �سفحات الكتب مع املياه اجلارية 

التي اكتظت باآلف بل مبئات الآلف من الكتب والر�سائل يف �ستى فروع العلم 

والأدب.

كان »الوليد«، وهو هارب من املوت املجاين، يحكى عن بغداد مذ كان طالًبا 
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مع عبد العزيز يف امل�ستن�سرية، ويتحدث عن اأ�ساتذته واأ�سرته واأ�سدقائه اإىل 

اأن جاء املوت الهائج الذي ي�ستبيح كل �سيء يف طريقه، وطوى بغداد حتت 

جناحيه، وا�ستعان بالنخبة اخلائنة، وبدا اأن الأمر ا�ستتب له، ولكن هيهات، 

مع  مفا�سله،  وتخلخل  وتربك خططه،  تق�ص م�سجعه،  املقاومة  بداأت  فقد 

واأمه، ف�سال عن  واأخته  »الوليد«  الذي دفعه »�سليمان« وولده  الثمن  فداحة 

علماء جماهدين واأبطال جمهولني، و�سعب اأخطاأ يف حقه حكاُمه وم�سئولوه.

انتهى الزمان الروائي بو�سول »الوليد« اإىل بر النجاة حيث فل�سطني، وفيها 

والغزاة  الغزو  م�سري  عن  بعدئذ  �سيًئا  لنا  يقل  مل  ولكنه  الغزاة  يتعقبه  لن 

م�سر  نه�ست  عندما  التاريخ-  يقول  -كما  فل�سطني  اأر�ص  فوق  تقرر  الذي 

بقيادة قطز، وح�سمت امل�ساألة يف »عني جالوت« وقهرت الهمج، واأعادتهم من 

حيث اأتوا اإىل بالد التتار، مهزومني مقهورين، ونزعت منهم الهمجية بعد اأن 

تعرفوا اإىل الإ�سالم ودخل كثري منهم اإىل رحابة الإن�سانية امل�سرقة.

- 4 -

ب�سلوكها  جاهزة  جمموعها  يف  الرواية  �سخ�سيات  اإن  القول  ميكن  هل 

و�سفاتها وتكوينها، ول تتطور اأو تتغري؟ ميكن قول ذلك اإىل حدرّ كبري.. معظم 

ومعروف  وا�سح  موقف  ذات  الرواية  خالل  من  نف�سها  تقدم  ال�سخ�سيات 

العزيز« الذي طغت عليه  با�ستثناء »عبد  له..  اأو حتورّ التنبوؤ بتغريه  وي�سعب 

»اأنانيته« و«اأحالمه« فانحاز ملع�سكر العدورّ الهمجي طمًعا يف قيادة املدر�سة  

اأو جامعة »امل�ستن�سرية«.

ب العلم  نتعرف على »الوليد« �ساًبا م�سلًما يدر�ص يف »امل�ستن�سرية«، يت�سررّ

ر يف احل�سور اإىل حلقة العلم، ول يدع در�ًسا  بذكاء وا�سح، وحيوية فائقة، ُيبكرّ

واحًدا يفوته مهما كانت الظروف، يوؤمن اأن العلم لي�ص هو كل �سيء، هناك 

اأمور اأخرى ل تقل عنه اأهمية.. مع الكلمة ميكن اأن يحيا الإن�سان، وعلينا اأن 

مننح حياتنا طعوًما ومذاقات اأخرى، وكل عذب حالل! الوليد ميار�ص األعاب 
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الفرو�سية ويكت�سح خ�سومه يف �سباق اخليل، ويرمي في�سيب الهدف، ويرى 

الروح ومل  اأ�سواق  ين�َص  واأنه مل  كل خربة جهًدا معرفًيا مبعنى من املعاين، 

يهمل مطالب احل�صرّ والوجدان.

تخرتق  كانت  لأنها  وخطرية؛  موؤثرة  كانت  العزيز  عبد  بزميله  عالقته 

ح�سونه التي مترت�ص فيها وعا�ص فيها للعلم ونف�سه فح�سب. قدمه اإىل اأبيه، 

وكان  ذاته،  على  مغلًقا  عاملًا  يراه  كان  ولكنه  اأخته،  اإىل  و�ساعد يف خطبته 

يخو�ص معه جدل متوا�سال، ولكنه جدل عذب. وكان الوليد بالن�سبة له حجر 

القدح الذي ي�سعل النار يف الأ�سياء اجلافة..

مل ي�ستطع الوليد اأن ينقل عبد العزيز من عامله املغلق اإىل عامل النفتاح 

والعطاء واملقاومة.. فكان البعاد والربود، واأ�سهم الوليد يف جماعات اجلهاد 

ت م�سجع الغزاة الهمج، وكان يغيب عن بيته بالأيام والأ�سابيع،  اأق�سرّ التي 

عبد  بني  الواقعة  وقعت  اأن  اإىل  »حنان«..  واأخته  بوالديه،  ب��اًرا  كان  ولكنه 

العزيز وحنان، حيث حتررت منه وف�سخت خطوبتها، فكان النتقام بالو�ساية 

اإىل املغول، الذين قطعوا راأ�ص الوالد »�سليمان« وبحثوا عن »الوليد« ليقطعوا 

ال�سهباء،  اأ�سرع منهم وركب  كان  ولكنه  اأث��ره،  وا يف  وج��درّ الآخ��ر،  راأ�سه هو 

العزيز«  »عبد  خيانة  اأح�ص  قد  »الوليد«  كان  فل�سطني..  اأر�ص  اإىل  وانطلق 

قبل ا�ست�سهاد والده وهروبه، وحاول بع�ص رفاقه اأن يتخل�سوا منه باإعدامه 

جزاء اخليانة، ولكن »الوليد« رف�ص، ومع ذلك مل ي�سلم من و�سايته وتاآمره 

الرخي�ص.

�سخ�سية الوليد، نراها من اخلارج، غالًبا، واإذا راأيناها من الداخل، فهي 

م�سغولة ببغداد وما يجرى لها، ل نرى فيها اأ�سواق ال�سباب للجن�ص الآخر، 

ت من املثالية املفرطة التي ل تب�سر غري  ول الرغبة يف الزواج، وكاأنها ُقدرّ

الوطن، ول حتيا خارجه، واإن كانت تتوحد مع احليوان، فتلم�ص فيه امل�ساركة 

د والتفاين  اأو الإح�سا�ص امل�سرتك، وكانت فر�سه ال�سهباء مثال على هذا التوحرّ
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يف ال�سداقة.. كاأنها فر�ص عنرتة التي تنظر اإليه »بعربة وحتمحم« وت�ساركه 

اأفراحه واأحزانه جميًعا، وتتحمل يف �سبيله املتاعب وامل�سقات.

النقي�ص  فهو  مالحمه،  بع�ص  اإىل  الإ�سارة  و�سبقت  العزيز«،  »عبد  اأم��ا 

العلم  حمراب  يف  يتفانى  كان  واإن  الدين،  وخدمة  الوطن  على  ي�سنرّ  الذي 

واملعرفة. ميلك طموًحا يبلغ حافات الهو�ص؛ يريد اأن ي�سري واحًدا من علماء 

»امل�ستن�سرية« امل�ساهري. األف اإح�سا�ص يجتاحه وهو يتعامل مع الكلمة عندما 

يقولها الأ�ستاذ اأو يقروؤها يف كتاب. يرى اأ�ساتذته وقد ذابوا وجًدا يف املحبة 

وتقراأ،  تتعلم،  التي  كلها هي  الإن�سان  كينونة  الب�سري،  الوجدان  اإنه  للعلم، 

املتاألقة  النقية  ال�سافية  املعرفة  اإنها  وت�سري..  وحتلل،  وتقول،  وتعرف، 

كالبلور اخلالية من كل كدر اأو �سائبة واملحمولة اإىل الإن�سان بقوة الكلمة.. 

الكلمة اآنئذ هي التي تطعم وت�سقي وت�سخو..

وظل  منهجه،  مع  ين�سجم  مل  ولكنه  الوليد،  ب�سديقه  العزيز  عبد  تاأثر 

»حنان«.  خلطيبته  »�سرة«  و�سارت  تزوجها،  التي  »املعرفة«  دائرة  يف  يدور 

اإنه يعاين من الإح�سا�ص املبالغ فيه بالذات، ومن اأجل تاأكيد هذا الإح�سا�ص 

وتغذيته م�سى م�سرًعا �سوب هدف بعيد م�ستهدًيا بقوة العقل وحده، حماول 

اأن يخت�سر حيثيات الزمن واملكان، واأن ي�سل.. فلما اأو�سك على الو�سول-

يت�سبث  الآن  هو  وها  �سيء..  كل  يلتهم  لكي  اندلع احلريق  اإليه-  فيما خيل 

باملحاولة، لعله ي�سل!.

ا�ستخدموه  الغزاة عليها،  �سيطرة  واإحكام  بغداد،  و�سقوط  الفاجعة،  بعد 

ليمالأ الفراغ يف امل�ستن�سرية، وحاول اأن يوفر الكتب والأ�سفار.. ولكن اأحد 

الطالب �ساح يف وجهه: لقد اأحرقوها!.

قطع »عبد العزيز« كل احلبال التي ت�سله باأ�سدقائه ومعارفه ف�سال عن 

خطيبته »حنان« واأ�سرتها، فتماهى مع الأعداء، ومنحهم �سررّ »الوليد«، وجاء 

بهم ليقتلوا عمه »�سليمان« الذي اخرتقت كلماته الأخرية ذاكرته كال�سكني 
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ت رقبته: »احلرف فجرّ من فجاج اإبلي�ص.. الكذب كله لغة �سواى،  التي احتزرّ

.. علم ل يدلرّ عليرّ هو احلجاب  ، هو ال�سبيل اإيلرّ واحلق لغتي.. علم يدلرّ عليرّ

الفاتن.. تتعلم العلم، تباهي به العلماء ومتاري ال�سفهاء، وجتتاز املجال�ص 

)1(

وت�سيب الدنيا.. النار.. النار«.

وي�سل به املطاف اإىل الباب الو�سطاين، حيث »هولكو« العظيم -من وجهة 

الذي  الثمن  وقب�ص  امل�ستن�سرية،  بقيادة  احللم  له  �سيحقق  الذي  نظره- 

ي�ستحق.. ولكنه ل يجد غري رعدة اخلوف والوح�سة والظلمة واملجهول!.

للحكمة  الكتب، حمب  اأي  الوراقة،  »الوليد« �ساحب حمل  والد  »�سليمان« 

وخمالطة الكتاب واملوؤلفني والعلماء.. الكلمة جتارته، ولكنها الكلمة ال�سادقة 

املحيى  له هو  بالن�سبة  والكتاب  واملعرفة،  والأخالق  والقيم  باهلل،  املو�سولة 

ويتاأثر  القادر اجليالين،  بال�سيخ عبد  يرتبط  وال�سراب..  والطعام  واملمات 

بلغة ال�سوفية، ي�سنيه القلق من زحف التتار ويذهب �سحية له حني يطبقون 

التزامه  من  ابنته  رته  حررّ حتى  العزيز  لعبد  م�سرتيح  غري  بدا  بغداد.  على 

بزواجها.. اأذهله انقالب »عبد العزيز« على العقل يف اجتاه مغاير متاًما بعد 

اأن اجتاز حقول العرفان التي انطوى عليها العلم الب�سري كله.. ان�سلخ متاًما 

عن كل ما تعلمه يف �سنوات طويلة، وعاد اإىل نقطة ال�سفر، بل اإىل ما دونها، 

حيث ت�سري كل معطيات العقل وموا�سعاته حطاما. اإنه يتذكر تعاليم �سيخه: 

»اإذا جاء القلم ليقول اتبعني فاأنا عندي العلم، وا�سمع مني فاأنا الذي اأ�سطر 

.
)2(

الأ�سرار، و�سلم اإيلرّ فلن جتاوزين ولن تدركني...« 

اأمنيته                      ولكن  ر�سده،  اإىل  العزيز«  »عبد  يعود  اأن  يتمنى  ك��ان  ذل��ك  وم��ع 

غري  اإىل  والأمانة  وبغداد  العلم  ف��ارق  قد  كان  العزيز  عبد  لأن  تتحقق؛  ل 

رجعة.

1– الرواية: �ص 292.

2– الرواية: �ص 303.
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ومتثل »حنان« �سورة الفتاة املوؤمنة يف ظل دولة اخلالفة. اإنها تقراأ وتطالع 

�ص يف حنايا عقلها ووجدانها،  مثل اأبيها.. القراءة متعتها الغالية، القراءة تعررّ

لي�ص لأن والدها ميلك حانوًتا للوراقة يف �سوق الكتب، ولكن لأنه هو الآخر 

قارئ ممتاز جتري الكلمة يف عروقه، وكان �سمام الأمان بالن�سبة لها، وقد 

طلب منها اأن متنح عبد العزيز الفر�سة ليوا�سل طريقه مع »املعرفة« وتعينه 

دان يف �ساحة الكلمة،  عليها، حيث يغدو طموحه جزًءا من طموحها، ويتوحرّ

ولن يكون بعدها ثمة م�سكلة اأو �سوء تفاهم على الإطالق!..

ولكن �سوء التفاهم حدث؛ لأن العزيز تزوج »املعرفة«، وانحاز للغزاة الهمج 

اأباها من التزامه جتاهه..  ر  ررّ اأن حُتَ �سد اأهله وقومه.. وهو ما ترتب عليه 

»عبد  اأتى  حني  اأمامها  يتدحرج  »�سليمان«  اأبيها  راأ�ص  ترى  اأن  عليها  وكان 

العزيز« باملغول اإىل بيتها، يقطعون رقبته، ويطاردون اأخاها »الوليد«..

يف  امل��راأة  ن�سج  ومتثل  اخل��ارج،  اأح��داث  عليها  تنعك�ص  �سفحة  »حنان« 

اأمها  وتدبر مع  ال�سغرية،  الأ�سرة  بها  التي متررّ  ال�سعبة  الأحداث  مواجهة 

اأحوال البيت مهما بدت الأمور �سعبة وقا�سية.

واإذا كان الوليد مثال ال�سخ�سية املقاومة النموذجية، وعبد العزيز ميثل 

خيانة املثقف يف �سبيل طموحه ال�سخ�سي، فهناك �سخ�سيات اأخرى ثانوية، 

ا، فريق مقاوم، واآخر خائن اأو م�ست�سلم، ويف كل نوع  تنق�سم اإىل النوعني اأي�سً

املوؤمنني..  اأو غياب  الأخطر هو غياب اجلماهري،  ولكن  اأعداد ل حت�سى، 

فاأين  يات..  والتحدرّ والهزائم  املخاوف  مواجهة  اإغفالها يف  التي مت  احللقة 

ومدار�سها  واأ�سواقها  بغداد  طرقات  يزحمون  الذين  املوؤمنني  جماهري 

كل  ظهرية  تتدفق  التي  احلا�سدة  اجلموع  اأين  ونواديها؟  وبيوتها  واأحياءها 

د بالوقود؟ اأين الذين  يوم جمعة اإىل اجلوامع لكي ت�سمع وترى وتعرف، وتتزورّ

يلتقون على �سفحات كتاب اهلل كل يوم، ولو لدقائق معدودات، مبا مينحهم 

الطماأنينة والثقة والأمل، ومبا ُيحفزهم على حماية الذات من التاآكل والفناء، 
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)1(

وال�سعي لت�سكيل امل�سري الذي يليق ب�سرف الإن�سان امل�سلم وكرامته؟ 

وكاأن الرواية تدرك اأن اجلماهري حتتاج اإىل قيادة وتوجيه وقدوة، فهناك 

لل�سرب  ا�ستعداد  على  وهم  املقاومة،  يف  للبدء  الإ�سارة  ينتظرون  كثريون 

وللعمل مبجرد روؤية القيادة ال�سادقة، والت�سامن من اأجل اإنقاذ املركب من 

الغرق، على الأقل حماية ما ميكن حمايته من الرقاب، من ماليني الأ�سماك 

اجلائعة التي تنتظرهم يف القاع.. وحلظة اأن ي�سري الفداء متعة و�سماًنا، 

نكون قد و�سعنا خطواتنا يف الطريق ال�سحيح، كما يرى الوليد!

واإذا كان هناك من ميثل جانب اخليانة واملالينة وخدمة العدو بالتج�س�ص، 

مثل ابن العلقمي وعبد العزيز ون�سري الدين الطو�سي وعلي بهادر وغريهم، 

فاإن الأمة ل تخلو اأبًدا من العلماء العاملني الذين يقدمون القدوة والت�سحيات 

والأمل، وهذا هو ال�سيخ ال�سر�سري العجوز الذي ا�ست�سهد وهو يقاتل العدو 

وقطب  البطائحي  ح�سان  وهنالك  احلائط،  اإىل  وظهره  احلجارة  بقذف 

الوليد  يتزعم  التي  املقاومة  وفرق  احل��راين،  الدين  و�سفي  احلداد  الدين 

بع�سها.. اإنها �سخ�سيات تربت على قوة الروح و�سحذ ال�سالح الذي يحمي 

النا�ص والقيم واملقد�سات.

ويف كل الأحوال، تبقى تربية اجلماهري هي القاعدة العري�سة )امل�ستوى 

ب�سورة  الغزاة  ومواجهة  كان-  -اأي��ا  للعدوان  الت�سدي  �سرورة  ال�سعبي( 

تلقائية وعفوية.

- 5 -

يف هذه الرواية م�سمون جديد، ولغة جديدة.. لقد جعلت من ق�سية الفكر 

والثقافة واملثقفني مو�سوًعا اأ�سا�سيًّا، تدور من خالله الأحداث. كانت بغداد 

يف اأوج ازدهارها منارة العلم يف العامل، وكانت الأمية ل وجود لها، الرجال 

والن�ساء يعرفون القراءة والكتابة، ويناق�سون �ستى الق�سايا الأدبية والفكرية، 

1– الرواية: �ص 81.
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وقد �سجلت كتب التاريخ يف عهد الر�سيد اأن بغداد مل يكن بها اأمي اأو اأميرّة.

احلرث  اأهلك  الذي  الهمجي  الغزو  ق�سية  ملعاجلة  الثقايف  اجلورّ  واختيار 

ولكنه  اعتباطا،  اأو  عفوا  ياأِت  واملخطوطات مل  بالكتب  دجلة  ومالأ  والن�سل، 

الإ�سالم،  التي �سنعها  الإن�سانية  ال�سراع بني احل�سارة  ليقرر حقيقة  جاء 

الهيمنة  اأو  »اإليا�سا«  ل�سريعة  وفقا  �سيء  كل  تدمر  التي  الوثنية  والهمجية 

مبفهومنا املعا�سر، ول بد حلماية احل�سارة من القوة الواعية املوؤمنة التي 

متلكها القيادة واجلماهري مًعا. 

فالرواية  املاديرّة،  اإهمال اجلوانب  الفكري  باملجال  الهتمام  معنى  ولي�ص 

ال�ستمرار يف  ل�سمان  الذاتي  والكتفاء  ال�سامل  الإعداد  اإىل �سرورة  ت�سري 

جمابهة ال�سيف املغويل. فاجلوع مينع اجلماهري من اأداء مهمتها يف الدفاع 

الغالل  يحرقون  جتعلهم  التتار  وح�سية  كانت  واإذا  املوت،  اأمام  النف�ص  عن 

الزائدة عن حاجتهم كي ل يت�سرب منها �سيء اإىل النا�ص، فالواجب يق�سي 

اأن يكون لدى النا�ص ما مينعهم من الحتياج للغزاة اأو غريهم.

ولعل هذا املجال كان من وراء ال�سياغة اللغوية الراقية التي اقرتبت من 

معظم  يف  تعبريية  �سوفية  لغة  واحت�سنت  املوا�سع،  من  العديد  يف  ال�سعر 

ال�سفحات. ومع امتياز هذه اخلا�سية يف الرواية، اإل اأنها جاءت يف م�ستوى 

واحد تقريًبا، فال ت�ستطيع اأن منيرّز بني لغة املثقف عايل الثقافة، وال�سخ�ص 

العادي حمدود الثقافة، ولعل انتماء معظم ال�سخ�سيات اإىل املجال الفكري 

كان من وراء هذا امل�ستوى اللغوي الواحد.

القادر  »عبد  ال�سيخ  جامع  �سطر  م  ُييمرّ »ال��ول��ي��د«  وال��د  »�سليمان«  ك��ان 

ن عليه  اجليالين«، ويف رحابه يجد العزاء وال�سلوى، ويجد يف كلماته ما يهورّ

املت�سامية،  احل��ب  لغة  بينهما  وجت��ري  والأمل،  واحل��زن  اخل��وف  منغ�سات 

يا �سيخي.. لقد قراأت كتبك كلها وع�ست  ال�سماح  يخاطبه قائال: »ال�سماح 

مغزى  اإن  تقوله.  اأن  اأردت  ما  جيًدا  اأع��رف  واأن��ا  ح��رًف��ا..  حرًفا  كلماتك 
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م�سنفاتك كلها، وجوهر تعابريك امل�ستعلة كاجلمر كان ير�سم كلمتني اأردت 

بهما اأن حتررنا واأن مت�سي بنا خفاًفا، ونحن نتلقى دفء التعاليم: ل حتزنوا! 

فما ثمة يف عامل الفناء ما يدعو للحزن.. ل تخافوا، فالذي ياأوي اإىل كنف 

اهلل.. مم يخاف ؟ »اأنت مني، اأنت تليني، وكل �سيء يف الوجود ياأتي بعدك.. 

اأقوى من الأر�ص وال�سماء..  اإذا عرفت مقامك، فاأنت  ل �سيء يقدر عليك 

.
)1(

اأقوى من احلروف والأ�سماء«

وتتناثر هنا وهناك عبارات روحية �سهرية من قبيل: »كلما ات�سعت الروؤية 

عني؟«،  يخرب  فكيف  نف�سه  عن  يخرب  اأن  يعجز  »احلرف  العبارة«،  �ساقت 

»األِق العبارة وراء ظهرك، واألِق املعنى وراء العبارة، وادخل اإيلرّ وحدك ترين 

..
)2(

وحدي«، »اأنا اهلل ل حتيط بي احلروف، ول ت�ستوعبني الكلمات«

وت�ستفيد لغة الرواية من الآيات القراآنية، وت�ستلهمها يف ال�سياق ال�سردي 

ب�سورة م�سعة وم�سيئة:

اأنه  الوليد  ي�سعر  واخل���وف،  ال��وح��دة  حيث  ال�سحراء  ع��رب  رحلته  يف 

بحاجة اإىل كلمات اأبيه، في�سفها بالقناديل »التي تنري الطريق للمحزونني 

العلوي  زيتها  ي�ستمد  كان  ممرّ  اأدري  ل  الظلمات..  يف  واملدجلني  واخلائفني 

ره هباءة  لكنني كنت متيقًنا من اأن لهبها ال�سايف كالبللور ل ميكن اأن تكدرّ

ي ال�سابح  من الدخان، واأنه م�ستمد من هناك.. من فوق.. من الكوكب الدررّ

يف اأعماق ال�سماوات.. من ال�سجرة املباركة التي تعلو على التحيز للم�سارق 

، والفقرة متاأثرة بالآية الكرمية املعروفة: {
)3(

واملغارب...« 

1– الرواية: �ص 27.

2– الرواية: �ص 30.

3– الرواية: �ص 56.
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.
)1(

{                 

وي�سف الوليد اأمان املغول املخادع الذي منحوه لأهل بغداد، فيقول: »اإنهم 

م�سلال  الأول  اأمانهم  كان  ودائما  اأمانني..  املذبوحة  املدن  مينحون  دائًما 

كحرباء جمربة تعرف كيف تختار اللون الذي ت�سيع فيه على الآخرين، ثم 

املوت..  قبالة مطحنة  ي�ستوي اجلميع  املرة  �سمها.. هذه  تنفث  اأن  تلبث  ما 

اأخرج �سطاأه وا�ستوى  الذين يقاتلون والذين ل يقاتلون.. الكل ي�سري زرًعا 

على �سوقه وحان قطافه.. املغول ل يرحمون اأبًدا.. �سريعة الدم حتكمهم... 

.
)2(

اإلخ«

ويف الفقرة اإ�سارة اإىل قوله تعاىل: {

.
)3(

{           

تاأمل  وال�ساعرية،  البتكار  اإىل  اأقرب  �ستى  ب�سور  �سرده  الكاتب  ويو�سح 

مثال و�سفه ل�سيوف التتار وهي ت�سرب من دم البغداديني، تتلمظ متالمعة 

يف الأفق القريب تريد املزيد.. »لكاأنه عط�ص األف عام يبحث عن الرتواء«.. 

بغداد  اأهل  الهاربني من  ال�سطوح تالحق  اإىل  ال�سيوف  »وحني �سعدت هذه 

، »فالقتل اأ�سبح املمار�سة الوحيدة 
)((

راحت امليازيب تر�ص دماءهم يف الأزقة«

.
)5(

يف هذا العامل، و�سلطانه هو ال�سلطان«

ثم تاأمل ت�ساوؤل »�سليمان« وهو يحكي ل�سيخه عن الأحوال املرتدية: »اأحلم 

يا �سيخي باملورد الذي تتدىل فيه عناقيد التني والزيتون.. اجلوع يعت�سرنا 

1– �سورة النور: 35.

2– الرواية: �ص 137.

3– �سور الفتح: 29.

)– الرواية: �ص )16.

5– الرواية: �ص 165.
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يا )عبد القادر(، فهل �سنجد عندك الرغيف املعجون بالوجد؟ هل �سنتلقى 

منك القدح املوعود؟ اأنت القائل: اأيها الباز الأ�سهب الذي مل يعرف اخلوف، 

اأحًدا �سوى اهلل عزرّ  واإنكم خلقتم لالآخرة.. ل تخْف  الدنيا خلقت لكم،  اإن 

.
)1(

وجل، وكل احلوائج اإىل اهلل عزرّ وجل.. التوحيد اإجماع الكل!« 

واإن  العذبة،  ال�ساعرية  ال�سور  ه��ذه  من  بكثري  ال��روائ��ي  ال�سرد  يفي�ص 

كانت بع�ص املفردات وال�سيغ تبدو ن�ساًزا بحكم ا�ستقاقاتها غري الدقيقة، 

اأو الن�سياق وراء الأ�ساليب ال�سحفية ال�سعيفة، اأو الوقوع يف اأخطاء نحوية 

، »العتذار عن 
)((

، »الالمبالة«
)3(

، »يتمحور«
)2(

اأو تعبريية، مثل: »يتمو�سع«

، »تت�سبث 
)7(

، »توجه اإيل نداًءا«
)6(

، »كيف خرجوا وكيف يرجعوا«
)5(

احل�سور«

...
)9(

، »ولكنك دليتهم على الدار«
)8(

بالربود والالاأبالية«

وتيار  الداخلي )املونولوج(  املوا�سع على احلوار  بع�ص  ال�سرد يف  ويعتمد 

ال�سعور، في�سيء ما�سيا ل يعرفه القارئ، اأو يعرب عما يف نف�سه جتاه بع�ص 

حيث  بعدها(؛  وما   50 )�ص   »8« الف�سل  مثال  تاأمل  والأح���داث،  املواقف 

 25( »35« )�ص  والف�سل  ال�سوداء وموقفه منها،  النكتة  �سليمان عن  يتكلم 

وما بعدها(؛ حيث يتكلم عبد العزيز عن اإح�سا�سه بعدم الر�سا وخوفه من 

املجهول ب�سبب خيانته..

مهًما  عن�سًرا  ليكون  احل��وار،  توظف  الرواية  فاإن  �سبق،  ما  جانب  واإىل 

1– الرواية: �ص 196.

2– الرواية: �ص 7).

3– الرواية: �ص 59.

)– الرواية: �ص )6.

5– الرواية: �ص 62.

6– الرواية: �ص 135.

7– الرواية: �ص )15.

8– الرواية: �ص 263.

9– الرواية: �ص 307.
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ق�سًرا  ويتفاوت  امل�ستقبل،  ومناق�سة  احلا�سر  واإ�ساءة  املا�سي،  ك�سف  يف 

ولناأخذ مثال  املتحاورون.  يكون عليها  التي  وتو�سًطا، وح�سب احلالة  وطول 

من احلوار الذي جرى بني �سليمان وعبد العزيز، حول التعاون مع الغزاة، 

وحماولة الأخري تعليل ذلك باأن الفر�سة �ستعطى لهم اإن مل يقم اأهل بغداد 

بواجبهم يف تعمري البالد، ولأول مرة ي�سحك �سليمان ب�سوت عاٍل:

- »ولكن ُجلرّ الذين تعنيهم ُقتلوا اأو هاجروا يا عبد العزيز ومل يبَق منهم 

اأحد...«.

ي�سحك مرة اأخرى وهو يربت على كتفي:

- ن�سري الدين الطو�سي مثال؟

- لي�ص وحده على اأية حال..

الأ�سياء،  لطبائع  خمالفة  بداية  العزيز..  عبد  يا  �سيئة  بداية  ولكنه   -

وبالتايل فال اأعتقد اأنها �ست�سل هدفها بي�سر و�سهولة..

تغيم عليرّ كلماته كرة اأخرى، فاأنظر اإليه مت�سائال فيقول وهو ل يزال يربت 

على كتفي:

بفتوحاتها  وي�سيد  القاهرة  الدولة  يزكي  �سوته  الدين  ن�سري  رفع  لقد   -

و�سد  العزيز  عبد  يا  التاريخ  �سد  وه��ذا  معار�ستها..  من  النا�ص  ويخيف 

.
)1(

العمران.... اإلخ«

ي�سري احلوار اإىل طائفة املثقفني الذين يحاولون ت�سويغ تعاونهم مع العدو 

املحتل لتحقيق طموحاتهم ال�سخ�سية، ويقرتفون جرمية الإ�سادة يه وتزكيته، 

بينما الدماء الزكية الطاهرة لل�سهداء الذين قتلهم العدورّ ما زالت �ساخنة.. 

ودور احلوار يف ك�سف هذه الطائفة و�سلوكها مهم يف ال�سردرّ الروائي، واأقوى 

1– الرواية: �ص )22.
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من التعبري عنه يف �سياق اآخر..

مبا�سًرا              حكًما  تقرر  التي  الق�سرية  اجلمل  على  يعتمد  ح��واًرا  و�سنجد 

اأو موقًفا يو�سح طبيعة ال�سلوك الذي ميار�سه اأحد املتحاورين؛ مثال احلوار 

الوليد وعبد العزيز، حول حنان والعالقة مع الغزاة، يقول  الذي يدور بني 

الوليد بينما يحاول عبد العزيز اأن يكون هادًئا متاًما:

- حنان لي�ست �سيًئا لكي تعلن ملكيتك له..

يت�سبث مبوقفه اأكرث:

- ولكنها �ستكون يل! 

- اإنك...

واأنك  �سيًئا،  تقول  اأن  تريد  اأنك  له.. يدرك  تقوله  اأن  تودرّ  تزدرد ما كنت 

ت�سرتجعه قبل اأن ي�سل اإليه:

- قل يا وليد.. اإنني.. ماذا؟

- منذ زمن بعيد واأنت متار�ص اخلطيئة نف�سها..

يت�ساءل بربود، حماول جتاهل كل ما ترمي اإليه:

- اأية خطيئة ؟

 وتقول يف نف�سك: ل بد من الكي، اإنه اآخر الدواء..

- لقد بعت نف�سك لل�سيطان.

يدرك متاًما اأنه بداية التحدي فريد عليه مبثله:

- دعك من التعابري اجلاهزة.. اإنها يف مثل حالتنا ل جتدي نفًعا، وت�سل 
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بنا اإىل ل �سيء.

د املجابهة قائال يف نف�سك: اإنه ل بد لكل �سيء من نهاية: ت�سعرّ

- اأرجو األ جتيئني املرة القادمة بال�سحنة نف�سه طالًبا اأختي!

العقلي،  امل��ران  �ساحات  يف  �سولته  من  يتعلمها  كيف  عرف  مبالة،  بال 

اأجاب:

.
)1(

- الأمر �سيان: املهم اأن اآخذ حنان... اإلخ«

ونالحظ اأن الوليد مل يجد مفًرا من مباغتة خطيب اأخته باتهامه بالتعامل 

ًبا  مع العدو والوقوف يف جانبه، وبيع نف�سه لل�سيطان، ولكن الآخر يبدو مدررّ

املبالة  والتجاهل وعدم  الربود  نف�سه من خالل  والدفاع عن  املغالطة  على 

»التعابري اجلاهزة«، »الأمر �سيرّان«.. كما يفعل املثقفون اخلونة يف كل زمان 

ومكان.

ال�سرد  عنا�سر  من  اأ�سا�سيًّا  عن�سًرا  مُيثل  احلوار  فاإن  الأح��وال،  كل  ويف 

الروائي، ويبلور طبيعة املواقف والآراء التي ت�سدر عن ال�سخ�سيات وت�سنعها 

الأحداث، واإن كان الو�سف يف الرواية قد غلب على كل العنا�سر وت�سيرّدها، 

بحكم ميله اإىل التحليل والتف�سري..

وبعد:

فاإن »اأمانة الكلمة« تبدو يف الرواية اأخطر من اجلهاد امل�سلح، واإن كانت 

ل تغني عنه، بو�سفها ال�سوء الذي ينري الآفاق، ويك�سف الطرقات، وقد كان 

�سقوط عبد العزيز الداوي منوذًجا ملن خان اأمانة الكلمة، فقد �سار مدر�ًسا 

يف امل�ستن�سرية التي اأ�سبحت اأداة بيد املغول، و�سعد درجات ال�سلم ب�سرعة 

يف  دوا  ت�سررّ اأو  الغزاة،  خناجر  اغتالتهم  الذين  اأ�ساتذته  متاًما  متنا�سًيا 

1– الرواية: 280، 281.
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ا منهم على اأمانة الكلمة، والتزاًما باأل ي�سريوا يف اإمرباطورية  الأر�ص حر�سً

هولكو!.

»الأمانة« و»اخليانة« بكل ما يغذيهما من  املقابلة بني  اأبعاد  تت�سح  وبهذا 

من  وال�ست�سالم  والغدر  والتعامل  جانب،  من  وال�سمود  والوفاء  العلم  قيم 

جانب ثان. 
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الف�صل الثاين

اأ�صالة الفن.. وجراأة املعاجلة

يف رواية »العا�صق ينتظر«

45
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–1–

 بعد 
)2(

 هي الرواية الثانية التي كتبها »علي اأبو املكارم«
)1(

»العا�سق ينتظر«

، وقد فاجاأ املوؤلف الو�سط الأدبي بروايتيه دون 
)3(

روايته الأوىل »املوت ع�سًقا«

اأن جتاوز اخلم�سني  بعد  ن�سبًيا،  متاأخرة  �سن  �سابق مقدمات معروفة، ويف 

وقارب ال�ستني، فقد ق�سى معظم حياته الثقافية يف املجال الأكادميي باحًثا 

ح�سل  حتى  والعرو�ص،  وال�سرف  النحو  هو  دقيق،  تخ�س�ص  يف  ومعلًما 

من  جمموعة  فيه  وقدم  التخ�س�ص،  هذا  يف  العلمية  الدرجات  اأعلى  على 

اإ�سافة ملمو�سة وجهًدا ملحوًظا يدركهما املتخ�س�سون  التي متثل  البحوث 

ويقدرونهما.

الق�سرية،  والق�س�ص  ال�سعر  يكتب  املكارم«  اأب��و  »علي  كان  �سبابه،  يف 

عليه  ياأخذ  الذي  الأول  �ساغله  متثل  عامة  ب�سفة  الأدبية  الكتابة  تكن  ومل 

روايتاه  وكانت  كله..  بالهتمام  ا�ستاأثر  الأك��ادمي��ي  املجال  لأن  اهتمامه؛ 

لأنهما  ولكن  فح�سب،  متاأخرة  �سن  يف  كتبها  لأن��ه  لي�ص   ،
)((

اأدب��ي��ة مفاجاأة 

ك�سفتا عن روائي من الطبقة الأوىل، ميلك وعًيا حاًدا بق�سايا الأمة والفن 

الإ�سالمي دون دعاية  لالأدب  ونا�سًجا  تطبيقًيا  اإنه يطرح مفهوًما  ثم  مًعا، 

1– توزيع دار الثقافة العربية، القاهرة:1992، وتقع يف )35 �سفحة من القطع املتو�سط. 

2– ولد عام 1936م مبحافظة القليوبية، وتخرج يف كلية دار العلوم عام 1961م، وح�سل منها على 

املاج�ستري )196م، والدكتوراه يف 1967م، وح�سل على درجة الأ�ستاذية عام )198م. له �ستة ع�سر 

العرب،  النحاة  البحث عند  النحوي، مناهج  الرتاث  اللغوية يف  الظواهر  بينها:  النحو من  كتابا يف 

احلذف والتقدير يف النحو العربي، وتقومي الفكر النحوي، اأ�سول التفكري النحوي، املدخل اإىل درا�سة 

النحو العربي )3 اأجزاء(، بالإ�سافة اإىل اأربعني بحًثا ن�سرت يف املجالت املتخ�س�سة، وجمموعة من 

الكتب يف ال�سرف والعرو�ص. ويعمل الآن اأ�ستاذا بكلية دار العلوم جامعة القاهرة. وقد اأعري اإىل عدد 

من اجلامعات العربية اآخرها جامعة الإمام حممد بن �سعود الإ�سالمية بالريا�ص. 

3– توزيع دار الثقافة العربية، القاهرة: 1990، وتقع يف 20) �سفحة من القطع املتو�سط. 

)– اأ�سدر موؤخًرا رواية ثالثة بعنوان »اأ�سجان العا�سق« عام 2002 م، وبذا تكتمل ثالثية الع�سق الروائية 

)املوت ع�سقا– العا�سق ينتظر – اأ�سجان العا�سق(، كما اأ�سدر جمموعة ق�س�سية بعنوان »ال�ساعة 

الأخرية« عام 2003 م، مع كتاب اآخر بعنوان »�سفر الغربة« يتناول جانًبا من �سريته الذاتية.
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اأو �سجيج.. فالروايتان تعاجلان الق�سايا الكربى التي ت�سغل الأمة وتوؤرقها 

وتوجه م�سريها، اإنها ق�سايا احلرية بكل ما حتمله هذه الق�سايا من تاأثري 

مبا�سر وعميق على خمتلف امل�ستويات والن�ساطات؛ حركة واإبداًعا وا�ستقالل 

وهوية ووجوًدا ومتيًزا واعتقاًدا وبناء واإ�سالًحا.. ووعي الكاتب ل يتوقف عند 

وا�سطرامه  وتف�سيالته  الواقع  اأعماق  اإىل  يغو�ص  ولكنه  املجردة،  الكليات 

وتاأثره بالق�سايا الكربى التي تنعك�ص عليه �سلًبا اأو اإيجاًبا؛ وهو ما يعني اأنه مل 

يكن يف حياته الأكادميية م�سغول بالنحو وال�سرف والعرو�ص فح�سب، ولكنه 

بتفا�سيلها  وال�سيا�سية  والأدبية  والفكرية  الجتماعية  الظواهر  يحيا  كان 

الدقيقة، يعاي�سها معاي�سة مبا�سرة، كما كان غري بعيد عن �سناعها واأبطالها 

حتى  بعيد،  زمان  منذ  داخله  يف  تختمر  التفا�سيل  كانت  لقد  و�سخو�سها.. 

ومليًئا  ومثرًيا  حافال  عاملًا  لنا  لتقدم  متاأخر  وقت  يف  ن�سجت  اأو  ن�سجت 

بالأ�سى وال�سجن، وال�سمود واملقاومة!.

ول يظنن اأحد اأن الرجل كان جمرد اأ�سري لوعيه احلاد بالواقع وهمومه، 

لغوية  بنية  الواقع من خالل  متميز حمل هذا  لفن  اأ�سريا  اأي�سا  كان  ولكنه 

بناء  اإقامة  يف  الفنية  احلرفة  ميلك  اأي  حمرتف؛  كاتب  عن  تنبئ  متميزة 

روائي جمايل، و�سياغته على اأ�س�ص فنية متطورة، وظف من خاللها عنا�سر 

عديدة خلدمة الرواية واأدبها، على النحو املتفرد الذي تطالعنا به قراءة اأي 

من الروايتني.

ال�سائدة  الأدبية  احلياة  يواجه  املكارم«  اأب��و  »علي  ف��اإن  ذات��ه،  الوقت  يف 

الواعية،  الإ�سالمية  ال��روؤي��ة  يتبنى  فهو  مغاير،  وت�سور  خمتلف  مبفهوم 

على  مركًزا  البع�ص  عنده  يتوقف  الذي  اجلامد  ال�سيق  الأفق  تتجاوز  التي 

اجلزئيات مفرًطا يف الكليات، كما ترف�ص اإطار التبعية والذيلية والن�سحاق 

النبهار                                                                            من  عقود طويلة  فر�سته  ال��ذي  الإط��ار  وه��و  الآخ��ر،  اأق��دام  حتت 

كانت  ث��م،  وم��ن  الآخ���ر..  اأق��دام  حتت  والن�سحاق  والذيلية  الندها�ص  اأو 

مواجهة الكاتب للواقع الراهن مبا�سرة مبا يراه �سواًبا دون اأن يخافت براأيه 
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وت�سويغ  النفاق  �ساده  يراوغ يف تقدميه، وهي �سجاعة حممودة، يف زمن  اأو 

ال�سر والرذيلة وال�ستالب!.

�سافًيا  حال  خالله  من  يرى  متكامال  اإ�سالمًيا  ت�سوًرا  يتبنى  الرجل  اإن 

الذين  �سخو�سه  خالل  من  احلل  هذا  ويب�سط  وق�ساياه،  املجتمع  مل�سكالت 

يتحاورون ب�سراحة كاملة حول الق�سايا املختلفة، وبالطبع ينت�سر فنًيا يف 

النهاية لت�سوره، مع اأن النهاية دائًما فاجعة ودامية وموؤملة..

ويف كل الأحوال، فاإن متيز »علي اأبو املكارم« يبقى قائًما من خالل الت�سور 

والت�سوير، فاإذا كان ت�سوره وا�سحا كما راأينا، فاإن الت�سوير الفني للبيئة 

العربية  الرواية  لنهر  جديًدا  راف��ًدا  ميثل  وال�سخو�ص  والق�سايا  والأح��داث 

املعا�سرة، من خالل بنية حية و�سياغة فريدة واإيقاع جديد. ولعل ذلك كله 

تبدو مالحمه ومعامله من خالل رواية »العا�سق ينتظر« التي نتوقف عندها 

بالقراءة والتحليل.

–  2 –

تتناول  حاملة،  رومان�سية  لرواية  منا�سًبا  يبدو  ينتظر«  »العا�سق  عنوان 

عواطف ذكر واأنثى، ل ي�سغلهما يف الكون �سوى نف�سيهما، ولكن الرواية هنا 

بني  فرق  فهناك  والإن��اث..  الذكور  عواطف  حملت  واإن  اآخر  اجتاًها  تاأخذ 

ات�ساًعا و�سمول وعمًقا؛ لأنها تتجاوز  اأكرث  العواطف هنا  عاطفة وعاطفة.. 

احل�سي واملرحلي والآتي اإىل املجرد والدائم وامل�ستمر.. اإنها عواطف »الع�سق 

والعقيدة  الإلهية  الذات  حب  من  بدًءا  والأكرب،  والأرحب  الأ�سمل  مبفهومه 

و�سحت،  ق��د  تكون  هنا  العنوان  دلل��ة  ولعل  وال�سعب،  ال��وط��ن  ح��ب  حتى 

له،  الوطن وقد �سارت خال�سة  الذي ينتظر احلبيبة/  البطل  فالعا�سق هو 

بريئة من الأمرا�ص والأوجاع والأ�سقام التي حلقت بها ب�سبب املظامل والقهر 

وال�ستالب والف�ساد، وجعلتها يف غيبوبة اأو دوار »اأعرف اأنك قادمة – مهما 

– لكنني �ساأظل يف  اأوراق العمر، وتذبل الأزهار  – قد جتف  تاأخر القطار 
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.
)1(

انتظار...«

اللغوية التي تعتمد عليها  اأخرى توحي بالبنية  اأن للعنوان دللة فنية  بيد 

وحواًرا  وو�سًفا  �سرًدا  الكاتب  ي�ستخدمها  التي  اللغة  �ساعرية  الرواية، وهي 

عنواًنا  منه  اأك��رث  لق�سيدة  عنواًنا  يبدو  فالعنوان  ث��م  وم��ن  وم��ون��ول��وًج��ا، 

لرواية، والرواية ذاتها تبدو ق�سيدة طويلة، اأو قل ملحمة مرتعة بامل�ساعر 

والأحا�سي�ص، مع اأنها تعالج واقًعا �سارًيا ي�سج بال�سخو�ص والأحداث والأفكار 

والق�سايا.

الروحي  ال�سمو  ذروة  اإىل  الواقع  ح�سي�ص  من  الق�ص  بلغة  الرتقاء  اإن 

على  عالمة  �سار  فريًدا  واأ�سلوًبا  ا،  خا�سً مذاًقا  للرواية  يجعل  ال�سعوري، 

املوؤلف، وخ�سي�سة من خ�سائ�سه، ويف كل الأحوال، فاإن الرواية/ امللحمة 

مرثية فاجعة، وهجائية لذعة لواقع يتاجر بالنرث وال�سعر مًعا، حل�ساب ال�سر 

والزيف والنفاق!.

واإذا كانت �ساعرية الأ�سلوب والأداء تتناغم مع ر�سد الواقع الثقايف املهرتئ 

يف الرواية، فهل تتفق هذه ال�ساعرية مع ر�سد الواقع الجتماعي يف روايته 

واأداءه فيهما  اأ�سلوب الكاتب يف الروايتني واحد،  اإن  الأوىل »املوت ع�سًقا«؟ 

لي�ست  الظاهرة  وهذه  فنًيا،  الكاتب  متيز  ظاهرة  ي�سكل  ما  وهو  متقارب؛ 

ا، فمع  مبعزل عن م�سمون الروايتني، الذي يكاد يكون واحًدا ومتقارًبا اأي�سً

اأن رواية »املوت ع�سًقا«تركز على الواقع الجتماعي، فاإنها ل تهمل جوانب 

احلال  وكذلك  والقت�سادية،  والفكرية  والثقافية  ال�سيا�سية  الأخرى  الواقع 

يف »العا�سق ينتظر«، فمع اأنها تركز على الواقع الثقايف، فاإنها ل تهمل بقية 

جوانب هذا الواقع..

اإىل  منه  ينطلق  الذي  املحوري  يتمثل يف اجلانب  والفارق  تداخل،  هناك 

لذا ميكن  بع�ص،  بع�سها عن  ينقطع  ول  تنف�سل  ل  التي  الأخ��رى  اجلوانب 

1– انظر الغالف الأخري للرواية، والن�ص م�ستل من �سياقها. 
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الكاتب  يقوم  واملعامل،  الروايتني ر�سًدا حلالة ممتدة متعددة اجلوانب  عد 

اخلتام                   حتى  العنوان  من  ب��دًءا  ال�ساعري،  لأ�سلوبه  وفًقا  عنها  بالتعبري 

اأو النهاية.

ويبدو اأن الكاتب اأراد اأن ي�سنع باأ�سلوبه اأو لغته مفارقة تذكرنا بامل�سافة 

ال�سا�سعة بني جمال اللغة وقبح الواقع.. فهو يف لغته يرقى وي�سمو اإىل درجة 

وزًنا  موزونة  ق�سائد  الرواية  مقاطع  بع�ص  نعد  اأن  ن�ستطيع  بل  ال�سعر.. 

�سحيًحا، اأو مع خلل طفيف، ويف الوقت ذاته يجبهنا مباأ�ساة الواقع وب�ساعته.. 

ورواية »العا�سق ينتظر« تلح على هذه املفارقة مثل �سابقتها »املوت ع�سًقا«، 

فاللغة ال�ساعرية الراقية ت�سري رمز اجلمال املفقود يف الواقع وهو ما نطمح 

اإليه، ودمامة الواقع هي الداء الذي يوؤرقنا ويق�ص م�ساجعنا مبا يعنيه من 

�سر وف�ساد وقهر وظلم، ومع اأن الأداء اللغوي يدخل بنا اإىل عامل �ساحر، فاإنه 

يحمل مناذج واأحداًثا واأفكاًرا تفي�ص باخل�سة وال�سوء والأحزان.

كمال الربغوتي يفوز بجائزة الدولة التقديرية يف الآداب بعد طول انتظار، 

مع اأن »ماهر اجلندي« الذي يقود حملة الدفاع عن فوزه يعده غبًيا ل ي�ستحق 

واملوؤ�س�سات  اللجان  اإىل  التزلف  اإج��ادة  يف  تتلخ�ص  موؤهالته  وكل  �سيًئا، 

حي  جت�سيد  وقبله،  ذلك  بعد  وه��و،  لتلميعه،  الإعالميني  واإىل  لرت�سيحه، 

للجهل والدعاء، وتكوين هالمي ل ي�ستطيع اأحد اأن يفهم له موقًفا، اأو يعرف 

له راأًيا اأو يحدد له مبداأ.. وهو ما يعني اأن النجاح لي�ص له اإل طريق واحد هو 

ال�سقوط، طريق عنوانه الف�ساد والنحالل بكل ما يعرب عنه من نفاق وكذب 

وتزييف وق�سوة، لذا �سارت هناك طبقة جديدة حتقق النجاح بهذا املفهوم 

ال�سال والآثم.

لقد جعل املنافقون من املثقفني -اأمثال كمال الربغوتي- فكرهم وعقولهم 

ج�سًرا تعرب عليه ظلمات احللف غري املقد�ص بني اخلونة والعمالء والنتهازيني 

والطفيليني.. وكانت نتيجة ذلك انت�سار ال�سلبية التي ا�ستبدت بعقول النا�ص 
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وحمت اإرادتهم حتى ا�ستكانوا بها، وحتول النا�ص اإىل فريقني: ال�سفوة العليا 

ومن يواليهم من النتهازيني وال�سعب املاأزوم.. وهذا الو�سع »يب�سر« بطوفان 

كا�سح لن ينجو منه اأحد حتى املوتى، لقد �سار كل �سيء مثرًيا للغ�سب اإىل 

درجة م�ستفزة »النا�ص واملواقف، ال�سلطة وال�سعب، النظام والدولة، احلاكم 

التي تفتت  اإن اجلماهري  الكادحة،  امل�ستغلة والطبقات  الطبقات  واملحكوم، 

وحدتها ف�ساعت قدرتها وت�سربت هباء حتت وطاأة ال�سغوط غري الإن�سانية 

التي  امل�سادة  والقوى  الأم��ل،  وفقدانها  اليومية  حياتها  يف  تعانيها  التي 

ا�ستطاعت اأن جته�ص باأنانيتها وخيانتها الفر�سة التاريخية واحلاجة.. كيف 

تكون املقاومة يف ظل هذه الظروف بكلمات تتبدد فور خروجها من الأفواه؟! 

من ي�سمع تلك الكلمات ؟! الكون كله م�سغول مباليني املاليني من الكلمات 

.
)1(

الدائرة التي متجد كل �سلطة، وتوؤله كل �سلطان، وت�سبح لكل مت�سلط«

واإذا كانت الكلمة هي وقود املعركة الثقافية التي ا�ستعلت عقب فوز كمال 

وهي  انت�سرت،  التي  هي  الداعرة  الكلمة  فاإن  الدولة،  بجائزة  الربغوثي 

فقد  اجتاهاتها،  كانت  واأي��ا  حجمها  كان  مهما  املعادية  القوى  دمرت  التي 

عزفت الكلمة الداعرة مار�ساتها الع�سكرية، وبداأ ع�سر الت�سفية اجل�سدية 

للمخالفني علنا يف الطرقات، واأن�ساأت اجلهة املتنفذة فريًقا ملكافحة التيرّارات 

يف  متخ�س�ٌص  اجلامعات  اإح��دى  رئي�ص  منها:  �سخ�سيات،  ي�سم  املخالفة 

واأ�ستاٌذ  الأنرثوبولوجيا،  واأ�ستاذ يف  املهنة،  فا�سٌل يف  النف�ص، و�سحفٌي  علم 

، ومن ثم فقد انت�سرت اإرادة احلكم التي �سارت قانوًنا، 
)2(

يف البيداغوجيا

وحتول املثقفون الثوريون اإىل خونة للجماهري حتت موؤثرات كثرية، و�سارت 

الدميقراطية كلمة مفرغة امل�سمون، وانهزم ال�سرفاء واملحبون للوطن بل مت 

قتلهم علًنا وت�سفيتهم جهاًرا!.

وهكذا يقدم لنا الكاتب لغته ال�ساعرية لت�سنع املفارقة بني جمال الكلمة 

 .119 –  118 �ص  الداعرة،  ال�ساقطة  للكلمة  �سعرًيا  هجاء  وانظر   ،117 �ص  ينتظر،  1– العا�سق 

2– ال�سابق: 313، )31.
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الروائية ودمامة الكلمة الواقعية.. بني �سمو الأ�سلوب الأدبي وح�سي�ص الواقع 

النهاية  يف  وكاأنه  الفكري،  املجتمع  وقبح  الو�سفي  ال�سرد  رقي  بني  الثقايف 

ومل  احلب  هذا  رف�سوا  لكنهم  يحبهم..  وقوًما  ومكاًنا  زماًنا  ويهجو  يرثي 

ي�ستبينوا الر�سد حتى كتابة مرثيته وهجائيته املوؤثرة.

-3 -

�سفحاتها  على  املوؤلف  كتب  -كما  ينتظر«  »العا�سق  رواي��ة  اأح��داث  ت��دور 

�سهدت  التي  ال�سهور  من  وهو  1980م،  �سنة  اأغ�سط�ص  �سهر  يف  الداخلية- 

اأحداًثا �ساخبة على امل�ستويني الداخلي واخلارجي، تفوق يف �سخبها ح�سول 

حري�ص  املوؤلف  ولكن  التقديرية،  الدولة  جائزة  على  الربغوتي«  »كمال 

»اأنور  ال�سابق  الرئي�ص  م�سرع  عام  �سبق  الذي  1980م  عام  يختار  اأن  على 

ا زمًنا لروايته  ال�سادات« ليكون زماًنا روائيًّا له، فقد جعل �سهر �سبتمرب اأي�سً

الأوىل »املوت ع�سًقا«.. ولعله اأراد القول اإن الأحداث التي يعاجلها لي�ست من 

زمانًنا الراهن، واإن كان القارئ ل ينخدع بهذا القول، فما يقروؤه يجري الآن، 

خ�سائ�ص  له  م�ستمر،  واقع  اإنه  ال�سنني،  بع�سرات  وقبله  1980م،  عام  ويف 

م�سرتكة، و�سمات متميزة..

وقت  منذ  جتري  اأنها  نتاأكد  جتعلنا  الرواية  لأح��داث  املتابعة  فاإن  اأي�سا، 

نكتة  خالل  من  ويحدثنا   ،1980 عام  عن  ذكره  ما  ين�سى  فالكاتب  قريب، 

جتري على ل�سان اأحمد، اأحد �سخ�سيات الرواية، عن املركز الثقايف الرو�سي 

 
)1(

والكوكاكول الهامبورجر  وبيع  الكاوبوي  اأف��الم  لعر�ص  �سيتحول  ال��ذي 

النظرية  وانهيار  ال�سوفيتي  �سقوط الحتاد  بعد  اإل  بالطبع  وهذا مل يحدث 

ال�سيوعية، وبدء التغريات ال�ساملة يف مو�سكو عام 1990م.

كذلك فاإن اأحداث الرواية ت�سري اإىل عمليات القتل التي قامت بها اأجهزة 

الفيوم، وقد جرت يف وقت قريب بعد  اإح��دى قرى  الأم��ن يف قرية »كحك« 

1– انظر الرواية: �ص 112.
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عام 1990م، وورد ذكرها على ل�سان ي�ساري من�سق حتول عن ي�ساريته، وهو 

مبا  يندد  بيان  اإ�سدار  رف�سوا  عندما  رفاقه  على  ثار  الذي  ال�سيد«  »فاروق 

حدث يف قريته، وقال لهم �ساخًرا: »اعتربوا ما حدث يف قرية كحك اإحدى 

قرى بنما اأو �سيلي اأو نيكاراجوا. وملا قيل له: اإن ما يحدث يف الفيوم �سراع 

بني برجوازيني، غ�سب وقال: اإن الذين قتلوا فيها كانوا من الكادحني الذين 

ل يجدون قوت يومهم. وملا قيل له: والذين قتلوهم اأي�سا هم من الكادحني 

الذين ل يجدون قوت يومهم، ولول وجودهم يف الأمن املركزي ملاتوا جوًعا، 

ولأن علينا اأن ن�سلك الطريق الطويل، وهو الن�سال لبناء الوعي الطبقي حتى 

.
)1(

ميكن اإنهاء ال�سراع ل�سالح اجلماهري... اإلخ«

وهناك اإ�سارة يف ال�سياق ذاته اإىل اأحداث اأخرى جرت يف حلوان واملحلة 

وعني �سم�ص والكوم الأحمر والفيوم؛ وهو ما يعني اأن زمن الرواية لي�ص بعيًدا 

عن اأيامنا الراهنة.

واإذا كان الزمان الروائي يبدو حمدوًدا ب�سهر واحد مع غزارة الأحداث 

اأو ذات نف�ص طويل، فاإنه يتمدد  التي جرت فيه، مما جعل الرواية طويلة، 

بطريقة اأفقية تراجعية ليك�سف تاريخ الأ�سخا�ص اأو يقدم م�سوغات �سلوكهم 

اأو اأفكارهم اأو حتولتهم، ويلعب »ال�سرتجاع« دوًرا مهما يف هذا املجال، واإن 

كان اطراد الأحداث زمنًيا بالجتاه الأفقي يبقى مهيمًنا.

الكربى  القاهرة  مدينة  هو  فاملكان  باملو�سوع،  باملكان  الزمان  ويرتبط 

والثقافة  الفكر  بعامل  ترتبط  وهذه  واملعامل،  واملوؤ�س�سات  الأحياء  املتعددة 

والكلمة ب�سفة عامة.. واملكان واملو�سوع مت�سالن ات�سال ع�سوًيا بالزمان.

فيه  جت��ري  عاًما  وميداًنا  �سامال،  كياًنا  القاهرة  لنا  تقدم  ال��رواي��ة  اإن 

الأحداث الروائية، ول جند اإ�سارة اإىل اأماكن اأخرى خارجها، اللهم اإل ما 

تاريخًيا،  اإليها  ينتمي  التي  والأماكن  الربغوتي  كمال  راأ�ص  مب�سقط  يتعلق 

1– الرواية: �ص )27.
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وهي اإ�سارة هام�سية �سريعة، حتدث عنها البع�ص لإقامة »متاثيل« له تكرمًيا 

ودور  واملقهى،  اجلامعة  فهي  القاهرة،  يف  الرئي�سة  الأماكن  اأما  وتقديًرا. 

اللوق  وباب  الغورية  مثل  ال�سهرية  والأحياء  والفنادق،  واملقابر،  ال�سحف، 

وباب ال�سعرية والدويقة ودرب ملوخية...

من  بني  ا  ح��ادًّ �سراًعا  جند  القاهرة،  جامعة  اأنها  نفهم  اجلامعة،  ففي 

يتم�سكون بدور اجلامعة الفكري والثقايف، ومن امتهنوها و�سخروها خلدمة 

الزيف والظلم والقهر. اإن اجلامعة هي البيئة الرئي�سة للفكر العلمي والثقافة 

والبهتان  للتزوير  اأداة  اإىل  لغارة عا�سفة حتولها  تتعر�ص  ولكنها  الر�سيدة، 

والنفاق وت�سويغ الأخطاء.

املقهى: هو مكان جتمع املثقفني الذين يجيدون الرثثرة يف كل �سيء دون 

والوقت  والرثثرة  الفراغ  اإىل  يرمز  ا،  اأي�سً واملقهى  �سيء.  اأي  يعجبهم  اأن 

الثوريني  للمنا�سلني  املختار  املحل  فهو  كذلك  حقيقي..  اإنتاج  دون  املهدور 

عن  املتحولني  واملنا�سلني  القدمية،  بالنظريات  متم�سكني  زال��وا  ما  الذين 

واأولئك..  هوؤلء  بني  للقاء  الأماكن  اأف�سل  املقهى  يعد  كما  النظريات،  هذه 

التي كان يق�سدها بع�سهم  البارات  اأو  اأن يلحق باملقهى اخلمارات  وميكن 

لل�سرب وق�ساء الوقت ولقاء الأ�سدقاء. بيد اأن املقهى ميثل، من جانب اآخر، 

فر�سة للمثقفني/ كتاب التقارير، فر�سة العمل بكفاءة للو�ساية باأقرانهم اإىل 

اجلهات الأمنية، كما كان يفعل »كمال الربغوتي« الذي فاز بجائزة الدولة.

اأما دور ال�سحف، ومل تظهر بو�سوح كاف يف الرواية، ففيها يتم تطبيق 

فعله  ما  وهو  املتنفذة،  اجلهات  تريدها  التي  والدعائية  الثقافية  ال�سيا�سة 

حملة  بكفاءة  اأدار  حيث  باإحداها،  الثقايف  الق�سم  رئي�ص  اجلندي«  »ماهر 

ا  تاأييد كمال الربغوتي، ودحر خ�سومه والراف�سني ملنحه اجلائزة، وهو اأي�سً

ال�سلطة،  ت�سفية خ�سوم  اأو  لإخفاء مقتل  روؤ�سائهم  مع  املحررون  يفعله  ما 

برف�ص الن�سر، ويف الوقت ذاته ين�سرون اأخباًرا عن حماربة الف�ساد ومعاقبة 
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بع�ص املف�سدين )ال�سغار طبًعا(.. اإن دور ال�سحف هنا رمز لتزوير احلقيقة 

وتزييف احلق وم�ساندة الباطل!.

عامة  ب�سفة  الفندق  �سار  حيث  الذوق؛  لتغري  رمز  اإىل  الفنادق  وتتحول 

عالمة اأو عنواًنا على مرحلة، ودليال على بع�ص �سور الف�ساد بو�سفه الواجهة 

التي يفرت�ص من خاللها اأن حتافظ على هوية املجتمع ومالحمه الأ�سلية، 

كما كان ذات يوم.

تبقى الأحياء ال�سعبية، واملقابر »وربع �سكان القاهرة يعي�سون فيها« حالة 

»مدينة  اإنها  املجتمع،  من  العري�سة  القاعدة  تعي�سه  الذي  بالبوؤ�ص  ناطقة 

وامل�سكالت  وال��زح��ام  الفقر  ففيها  وامل��ج��ازي،  احلقيقي  باملعنيني  املوتى« 

منطلًقا  الكاتب  جعلها  وقد  الدائمة..  واملظامل  املتهالكة  وامل�ساكن  املزمنة 

لل�سخ�سيات املتدينة الطيبة، مكاًنا للقاءات اجلماعات ال�سرية الباحثة عن 

التغيري وال�ساعية اإىل مواجهة الف�ساد والظلم.. ترى هل هناك م�سابهة بني 

بعث املوتى يف املقابر، وبعث ال�سعب من ظالم القهر والتخلف وال�ستبداد؟

للخاليا  مو�سًعا  ال��رواي��ة  يف  ا  اأي�سً تظل  وال�سعبية  القدمية  الأح��ي��اء  اإن 

كانت  حيث  الأول  وال�سباب  الذكريات  ومكان  مثال  اللوق  فباب  ال�سيوعية، 

تنعقد الجتماعات والندوات لإعادة بناء الكون كله، وما زال هناك الرفاق 

القدامى الذين ظلوا على ولئهم للنظرية ومل يرتدوا كما فعل بع�سهم حتت 

ا منهم من يعي�ص يف اأعماق الأحياء  �سغط التطلعات الطبقية، وهناك اأي�سً

التي اأنهكها الفقر ومياه املجاري الراكدة، مثل حارة ال�سنجي، ودرب ملوخية، 

وزقاق عجوز، حيث قهوة املنا�سلني املتم�سكني بجذورهم ال�سعبية.

التعبري، هي جمال احلركة  اإذا �سح  اإىل احل�سي�ص،  القمة  القاهرة من 

الروائية وال�سخو�ص والأحداث؛ لأنها جتمع بني املتناق�سات، واإن كانت معظم 

املعامل التي ارتبطت بالرواية متثل القتامة واجلهامة والنك�سار واأب�سع �سور 

النحدار والبوؤ�ص والهوان!.
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الربغوتي«  »كمال  فوز  خرب  اأو  حادثة  من  للرواية  الفني  البناء  ينطلق 

الأ�ستاذ اجلامعي املعروف بجائزة الدولة التقديرية يف الآداب. وكان لهذا 

اأق�سى  من  اجتاهاتها  مبختلف  الثقافية  احلياة  على  ال�سدمة  وقع  اخلرب 

اأق�سى الي�سار، نظًرا لأن الرجل لي�ص لديه املوؤهالت احلقيقية  اليمني اإىل 

اجلائزة  على  حل�سوله  املعار�سة  احلركة  وتبداأ  ي�ستحقها،  جتعله  التي 

بالتعبري عن نف�سها ب�سور خمتلفة.. وهنا تتدخل الأجهزة ال�سرية لإجها�ص 

حركة املعار�سة وت�سوير الرجل يف و�سائل الدعاية وال�سحف ب�سورة ت�سوغ 

حاقدة       انفعالية  حركة  املعار�سة  باأن  النا�ص  وتقنع  اجلائزة،  على  ح�سوله 

ل قيمة لها..

طبيعة  لتك�سف  م�ستوى  من  اأكرث  على  الفني  البناء  عملية  تبداأ  ثم،  ومن 

املجتمع الثقايف وخفاياه.. 

يف روايته الأوىل يعنون الكاتب لف�سوله، ولكنه هنا يرقم الف�سول، وكاأنه 

ومن هنا  ين�سدها،  التي  املريرة  الفاجعة  اأو  الهجائية  املرئية  بوحدة  يوحي 

يف  مقطًعا  �سار  ف�سل  فكل  خا�سة،  باأ�سماء  الف�سول  ي�سمي  اأن  يعنيه  فال 

املاأ�ساة املوؤملة، ميتلئ بالتدفق ال�سعوري وال�سعري الذي يوا�سل جمراه كا�سًفا 

وموحًيا، وكل مقطع يوؤدي اإىل الآخر حتى تنتهي الرواية.

امل�ستوى الأول من م�ستويات بناء الرواية يتمثل يف رد الفعل الراف�ص ملنح 

اجلائزة لكمال الربغوتي وميثله الدكتور �سوقي فخري وابنته ب�سرى املعيدة 

اأن  اأحمد، �سوقي وابنته ميثالن الي�سار ويرف�سان  يف ق�سم التاريخ، واملعيد 

عقال  امل�سوه  امل�سخ  هذا  باأن  اإميانهما  من  انطالًقا  لكمال،  اجلائزة  متنح 

اأن  اأديًبا ف�سال عن  الأر�ص  اأن جتعله قوة على ظهر  وقلًبا و�سلوًكا ل ميكن 

يكون قمة اأدباء الع�سر. اأما اأحمد فيمثل التيار الإ�سالمي الذي يرى ال�سيء 

ذاته يف �سخ�ص كمال الربغوتي.. واتفاق الطرفني لي�ص قا�سًرا على مو�سوع 
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اجلائزة، واإمنا هناك اتفاق اآخر.. اتفاق عاطفي حيث تنمو عالقة نبيلة بني 

ب�سرى واأحمد من ناحية، واأحمد و�سوقي من ناحية اأخرى، تعرب عن نف�سها 

تنامي  العالقة مع  ويتوازى منو هذه  والدين،  العلم  من خالل اجلدل حول 

ال�سراع بني قوى القمع واإرادة الأمة، ولكن قوى القمع تقوم بت�سفية �سوقي 

واأحمد يف نهاية ماأ�ساوية فاجعة.

امل�ستوى الثاين من م�ستويات بناء الرواية متثله اجلبهة املوؤيدة اأو املدافعة 

اأ�سكاله، وميثلها  عن الفائز باجلائزة، وهي جبهة تعتمد القمع يف خمتلف 

وغريه،  الكربى  ال�سحف  باإحدى  الثقايف  الق�سم  رئي�ص  اجلندي«  »ماهر 

ويقوم ماهر اجلندي بدور املخطط وراأ�ص احلربة يف قيادة املعركة، وميده 

غريه عن طريق ال�سكرترية باملعلومات الالزمة.

امل�ستوى الثالث من م�ستويات بناء الرواية يتمثل يف تلك اجلماعات ال�سرية 

اأفعالها  تظهر  ما  بقدر  بو�سوح  مالحمها  تتك�سف  ول  الرف�ص،  عن  املعربة 

على  وهي  ال�سرية،  الجتماعات  اأو  ال�سيا�سية  الرثثرة  خالل  من  واأقوالها 

القمع وحتاول  مقاومة  على  تتفق  اأنها  اإل  وتوجه  فكر  بينها من  ما  تناق�ص 

تغيري الواقع، ويعد ال�سيوعيون )اأو املنا�سلون الذين ما زالوا على مواقفهم 

القدمية( والتنظيمات الإ�سالمية من اأبرز هذه اجلماعات، وحركتهم ب�سفة 

عامة حمكومة باملطاردة واملالحقة والت�سفية اجل�سدية، ولكن امل�ستوى الذي 

الق�سور  نواحي  ويو�سح  والجتماعي،  الثقايف  الف�ساد  معامل  يربز  ميثلونه 

ال�سائدة يف املجتمع.

وهناك م�ستوى اآخر ميكن اإ�سافته اإىل امل�ستويات الثالثة ال�سابقة، واإن مل 

ي�سكل رافًدا عميًقا من روافد الرواية، وهو م�ستوى اأ�ساتذة اجلامعة الذين 

يقومون بت�سويغ الف�ساد وتقنني الظلم من خالل نفاقهم و�سطحيتهم وجبنهم 

موظفيه،  برئي�ص اجلامعة حتى  بدًءا  اخلا�سة،  على م�ساحلهم  وحر�سهم 

اأو التقاليد العلمية    اأمر القيم اجلامعية  وهوؤلء ل يعنيهم يف الغالب الأعم 
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اأو كرامة املعلمني.

بانورامية  �سورة  تقدمي  اإىل  ت�سعى  امل�ستويات  هذه  خالل  من  الرواية  اإن 

الوقت  يف  وحتر�ص،  واقت�سادًيا،  واجتماعًيا  وخلقًيا  ثقافًيا  املجتمع  لف�ساد 

ذاته، على الإ�سارة اإىل عنا�سر املقاومة ال�سعيفة بعد اأن نال الف�ساد النفو�ص 

الو�سع  هذا  وكاأن  النا�ص،  من  العظمى  الأكرثية  ال�سلبية  وعمت  والروؤو�ص، 

�سار قدًرا ل مفر منه.

الفنية  العنا�سر  من  بالعديد  الو�سع  ه��ذا  ر�سم  يف  الكاتب  وي�ستعني   

و�سعبه  لوطنه  عا�سًقا  بو�سفه  ينتظرها  التي  غايته  اإىل  لي�سل  والروائية 

واأمته، وهي الربء من الآلم والأوجاع والأثقال، ثم النتقال اإىل عامل اأرحب 

واأ�سعد واأنقى.

�سلوكها يف  ال�سخ�سيات ب�سورة دقيقة وت�سوير  العنا�سر ر�سم  من هذه 

الو�سف  يف  املتميزة  التعبريية  قدراته  وت�سخري  للحدث،  مالئمة  اإط��ارات 

وال�سرد، وتوظيف احلوار توظيًفا فعال يف ك�سف الأبعاد املختلفة لل�سخ�سيات 

واملونولوج  وال�سرتجاع  احللم  تقنيات  من  وال�ستفادة  والأحداث،  والأفكار 

الداخلي وت�سمني الن�سو�ص الإ�سالمية.

ا،       قويًّ الفني متا�سًكا  للبناء  اأعطى  قد  العنا�سر  هذه  اأن جمموع  ريب  ول 

مل توؤثر فيه بع�ص الفجوات اأو الثغرات التي تتعلق بهذا العن�سر اأو ذاك، ومن 

خالل هذا التما�سك ميكن القول اإن الكاتب عرب عن قدرة روائية ذات نف�ص 

اإىل حد ما،  الإ�سارة- �سيق  الرواية -كما �سبقت  اأن زمن  طويل، وبخا�سة 

وهذه القدرة يف كل الأحوال جتعل القارئ، للرواية ي�ست�سعر اأن �ساحبها كان 

ي�سرع خطاه لينهيها يف م�ساحة حمدودة، متجاوًزا عن تعمق بع�ص العنا�سر، 

وا�ستبطانها اأو ا�ستكمالها.



60

-5 -

ولكن  رئي�سًيا،  عن�سًرا  ينتظر«  »العا�سق  يف  الروائية  ال�سخ�سيات  متثل 

الرواية تهتم باحلدث والفعل والقيمة، لذا ل ن�ستطيع اأن نطلق على اإحدى 

ال�سخ�سيات م�سمى »بطل الرواية«، فالبطولة هنا جماعية اأو م�سرتكة، وكل 

التي يعي�سها  املاأ�ساة املريرة  توؤدي دوًرا مر�سوًما بعناية يف �سياق  �سخ�سية 

اأنها  التاأثري والفعالية.. بيد  املجتمع، مع تفاوت يف خط كل منها من حيث 

جميعا ترمز اإىل قيم و�سلوك ومنهج.

ال�سخ�سيات يف  اأظهر  القدمي،  الي�ساري  ولعل �سخ�سية »ماهر اجلندي« 

من  ملمحا  متثل  كانت  واإن  الروائي،  ال�سياق  يف  ح�سوًرا  واأكرثها  الرواية، 

حل�ساب  الي�ساري  فكره  عن  تنازل  فقد  واخلا�سة،  العامة  املاأ�ساة  مالمح 

تطلعاته الطبقية وم�ساحله اخلا�سة، وحتول اإىل »براجماتي« واقعي، يوؤمن 

مكانة  اإىل  لريقى  املتنفذة  اجلهات  مع  ويتعاون  الو�سيلة،  تربر  الغاية  باأن 

الأوامر  يحب  ول  لالإمربيالية  معادًيا  زال  ما  باأنه  ويو�سف  بارزة،  �سحفية 

امل�سئولني  من  القرتاب  اإىل  ويهدف  احلدود،  اأبعد  اإىل  ومتحرر  املبا�سرة، 

وهيئة  التحرير  رئي�ص  لدى  عظمى  ومهابة  كربى  اأهمية  واكت�ساب  الكبار، 

اأنه  عرفوا  فقد  الثقايف،  للق�سم  رئي�ًسا  بها  يعمل  التي  بال�سحيفة  التحرير 

يكتب اخلطب التي يلقيها امل�سوؤولون الكبار..

لكمال  اجلائزة  ملنح  املعادية  العنا�سر  على  للحملة  بالتخطيط  ويقوم 

يرونه  القدمية  الأحياء  يعي�سون يف  الذين  القدامى  رفاقه  ولكن  الربغوتي، 

مرتًدا وانتهازًيا مع اأن ملفه بالأجهزة الأمنية ي�سنفه من الي�ساريني.

مل نَر يف الرواية تاريخه القدمي بالتف�سيل، ومل نتعرف على داخله ب�سكل 

كاف �سوى اأنه رجل عملي يحبذ الو�سول اإىل هدفه باأية و�سيلة، حمب للتطلع، 

عا�سق للطموح..
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اخلا�سة  ال�سكرترية  �سعد«  »اأميمة  �سخ�سية  تبدو  املقابل،  اجلانب  يف 

للوزير ومديرة مكتبه لالت�سالت ال�سيا�سية، اأكرث ن�سًجا من الناحية الفنية، 

فالرواية تلقي عليها مزيًدا من الأ�سواء وتقدمها لنا من الداخل واخلارج، 

وتعرفنا ب�سريتها الذاتية القدمية، لذا فاإن �سلوكها له ما ي�سوغه من وجهة 

الإي��واء، فاندفعت  العذاب يف م�ساكن  نظرها، فقط ولدت فقرية، وعا�ست 

لالنحراف، و�سارت حمرتفة بدون انتظام حتى التقطها »اجلهاز اخلا�ص« 

ع�س�ص  يف  حلياتها  كئيبة  �سورة  ر�سم  يف  الرواية  وتفي�ص  حل�سابه،  لتعمل 

الإيواء مبنطقة زينهم.

»... كانت ت�سارك اأ�سرتها التي بعرثت بعد ذلك يف ك�سك الإيواء اخل�سبي 

الليل                           يف  ت�ستيقظ  احليوانات..  حياة  اإىل  اأق��رب  حياة  زينهم  يف  املهرتئ 

ل تدري هل ما يوقظها هم�سات رغبة عط�سى يف ك�سك جماور حتاول الرتواء 

متدثرة بو�ساح الظلمة ال�سابغ، اأو و�سو�سة يقظى تت�ساعد من ال�سدر الهائم 

موؤججة  اأج�ساد  اإيقاعات  مغم�ستني  عيناها  تغرتف  الغافية.  الأذن  لتطرق 

باأ�سوات اأزلية يرن �سداها حتت جلدها ق�سعريرة مفعمة بال�سمئزاز. تتفتح 

اأن  ت�ستطيع  هل  العارية.  �سبه  الأج�ساد  ي�سوي  قيظ  بلهيب  وتتوتر  العينان 

تن�سى كيف كانت تنه�ص متح�س�سة ما حولها حتى ل تتعرث يف الأج�ساد التي 

يت�ساعد عزفها بغري انتظام، �سائرة على �ست: كفيها وركبتيها وقدميها... 

.
)1(

اإلخ«

تقدمي  تباطاأت يف  ي�ستغني عن خدماتها عندما  »اجلهاز اخلا�ص«  ولكن 

وتتم  اجل��ن��دي«،  »م��اه��ر  لهيمنة  تخ�سع  وب���داأت  يطلبها،  التي  املعلومات 

اإزاحتها عن من�سبها ب�سرعة عجيبة واأ�سلوب مهني.. ولكنها فنيًّا تبقى مثال 

لل�سخ�سية التي حظيت بت�سوير دقيق نف�سًيا و�سلوكًيا وتاريخًيا.. لقد اهتم 

الكاتب بها اهتماًما ملحوًظا و�سل اإىل التفا�سيل الدقيقة التي تتعلق بزينتها 

واأدوات التجميل التي ت�ستعملها.

1– الرواية: �ص 89. 
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اأما »كمال الربغوتي«، اأ�ستاذ اجلامعة الذي يعد حمور احلدث الرئي�ص يف 

الرواية بو�سفه  التقديرية، فلم تقدمه  الرواية، وهو ح�سوله على اجلائزة 

بو�سفه  عنه  وحتدثت  بال�سماع،  قدمته  ولكنها  �سخ�سياتها،  من  �سخ�سية 

واحًدا  كونه  يف  تتمثل  التي  �سورته  مالمح  بع�ص  لنا  ونقلت  خارجيًّا  خرًبا 

من اأ�سحاب الأماكن البارزة يف اأجهزة الدعاية وال�سحافة، ورمًزا للجهل 

والدعاء، وكاتب تقارير من الطراز الأول لأجهزة الأمن عن املثقفني الذين 

يجل�ص معهم با�ستثناء من لهم عالقة وطيدة باجلهات املتنفذة.

م الرواية الدكتور »�سوقي فخري« اأ�ستاذ اجلامعة النقي�ص؛  يف مقابله، تقدرّ

الدين  اأن  وي��رى  العلمي،  التفكري  يحبذ  ق��دمي،  ي�ساري  عقالين،  رجل  فهو 

ال�سائد ولي�ص القيم  م�ساألة ثانوية الأهمية، واملهم لديه هو النمط الفكري 

الغيبية، وحافظ على مواقفه ال�سلبة حتى متت ت�سفيته ج�سدًيا مع »اأحمد« 

ا�ستدت  مهما  التغيري  دائ��م يف  اأم��ل  لديه  وك��ان  متعمد.  ت�سادم  ح��ادث  يف 

تغب�ست  ولكن  القادم،  الفجر  بروؤية  يقينه  وقود  الأزم��ات  وكانت  الظلمات، 

الروؤية اأمامه و�سار انفعاليا منذ الإعالن عن فوز »كمال الربغوتي« بجائزة 

الدولة. ومع ذلك فقد كان يف ياأ�سه جليال، مل ي�سقط يف �َسَرك التكيف مع 

للم�ساركة  ُي�ْستدرج  اأن  با�ستمرار  ورف�ص  مثله،  لكثريين  حدث  كما  الواقع 

الثقافية  اللجان  الواقع، حتى  اإقرار لالأمر  اأن يفهم منه  اأي عمل ميكن  يف 

القبيح  الوجه  لتجميل  مك�سوفة  حماولة  فيها  ال�سرتاك  يعد  كان  املح�سة، 

رف�ص  بالإغراء  احتواءه  بع�سهم  حاول  وعندما  الوحل.  يف  �سقطت  لثقافة 

بح�سم، فلي�ص من ال�سهل عليه، وقد عا�ص مرتفًعا عن ال�سغائر اأن يتعامل مع 

اأذكياء ال�سفوة الذين قننوا الفهلوة وجعلوها علًما يزري بذكاء ميكافيللي. 

العمالة  يتعاون مع عمالء ع�سر  اأن  واأبى  للتهديد،  ي�ست�سلم  فاإنه مل  كذلك 

حتى لو كانت النتيجة تهديدهم لبنته »ب�سرى«!.

اأ�سرتاليا،  اإىل  �سقيقها  هاجر  اأن  بعد  له،  بقيت  التي  وحيدته  و»ب�سرى« 

وحتب  وعقلًيا،  فكرًيا  باأبيها  متاأثرة  وه��ي  التاريخ،  بق�سم  معيدة  وتعمل 
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زميلها »اأحمد« امل�سلم املتدين، ومع تاأثرها باأبيها، فاإنها تتحول فكرًيا ب�سبب 

خالل  من  وحقائقه  الإ�سالم  طبيعة  عن  لها  يك�سف  الذي  باأحمد  عالقتها 

اجلدل امل�ستمر بينهما، وت�سارك معه ومع جمموعة من املعيدين املو�سومني 

بالتع�سب يف ن�ساط فكري، مما يقلق اأباها، ويدفعه لكت�ساف »اأحمد« وفكره 

ويبداأ يف امليل نحوه... ولكن املوت مل ميهلهما.

ا باجلامعة، فهو متدين، ومتاأثر بالروح الإ�سالمية  اأما »اأحمد« املعيد اأي�سً

يكذب،           ل  اجلماعات،  اإح��دى  اإىل  من�سم  وهو  وكالمه،  وفكره  �سلوكه  يف 

ول ينافق، وهو �سورة للعبادة واخل�سوع واحلياء من اهلل، ي�سلي ويدعو يف 

وقت ال�سدة واملحنة ويقوم الليل، ويتعر�ص للمراقبة الأمنية، ويتم اإعدامه مع 

الدكتور �سوقي يف حادث �سيارة.

ونفهم من �سياق الروؤية اأنه من الطبقة ال�سعبية، اأما كيف اكت�سب ثقافته 

ولكنه  ذلك،  عن  �سيًئا  الرواية  لنا  تقل  فلم  ن�ساأ،  واأي��ن  وكيف  الإ�سالمية، 

جمادل بالتي هي اأح�سن، ولديه مقدرة عقلية وذهنية عالية تتيح له القدرة 

على احلوار والإقناع من خالل املفاهيم الإ�سالمية؛ وهو ما ترك اأثره لدى 

�سوقي.  الدكتور  ووالدها  ب�سرى  وهما:  منطقيتني  عقالنيتني  �سخ�سيتني 

وتبقى �سخ�سية اأحمد رمًزا لالأمل يف النجاة والوعي بالهوية، ويقظة جيل 

قادم.

فح�سب،  فكرًيا  و�سًفا  الرواية  ت�سفها  التي  البارزة  ال�سخ�سيات  ومن 

�سخ�سية »فاروق ال�سيد« وكان من رفاق »ماهر اجلندي«، وهو من املثقفني 

الي�ساريني املو�سومني باجلمود الفكري، وقد ظل ثابًتا على اأفكاره ومواقفه، 

ومل ي�ستطع املواءمة مع الظروف التي حولت الجتاهات مائة وثمانني درجة، 

و�سار  الدينية،  للدولة  املتحم�سني  الدعاة  اأحد  واأ�سبح  فجاأة  حتول  ولكنه 

جماهريًيا يقود حركة ن�سطة لها �سعبية كبرية يف مناطق وا�سعة بالقاهرة 

والأقاليم، وحتكمه فكرة واحدة اأن الدين قادم، واأن الدين وحده هو القادر 
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على بناء ح�سارة جديدة.

واإذا كان حتول »فاروق ال�سيد« قد اأزعج رفاقه القدامى، وبخا�سة »ماهر 

اجلندي« الذي مل ي�سدق يف بادئ الأمر، فاإن التحول من الناحية الفنية بدا 

غري طبيعي يف مقابل حتول »ب�سرى« وبداية حتول والدها الذي كان نتيجة 

منطقية حلوارات ومناق�سات متت بينهما وبني اأحمد. واإذا كان الواقع يقول 

باأن حتول بع�ص قادة الي�سار واأعالمه اإىل الإ�سالم نتيجة قراءات وتاأمالت 

وجتارب، فاإن حتول »فاروق ال�سيد« اإىل اللتزام بالإ�سالم والدعوة اإىل دولته 

ا مع اأهميته ودللته على ق�سور النظرية املارك�سية. ظل غام�سً

اأما »رئي�ص اجلامعة« -ولي�ص له ا�سم يف الرواية- فقد توىل من�سبه نظًرا 

اهتمام  له  لي�ص  اخلا�ص.  الأم��ن  جهاز  يف  الكبار  امل�سئولني  لأح��د  لقرابته 

اأو غري  اأبًدا بطريقة مبا�سرة  يت�سل  اأنه رجل قانون، ومل  بق�سية عامة مع 

مبا�سرة بالتيارات الفكرية اأو الجتاهات ال�سيا�سية، وظل طول حياته اأ�سري 

الق�سايا اخلا�سة بزبائن مكتبه الذي ات�سع كثرًيا بعد توليه رئا�سة اجلامعة 

والتحاق عدد �سخم من تالميذه به، وله عبارة متداولة يقولها يف لقاءاته 

املحدودة النادرة مع احتاد الطالب: »التعليم طريقكم اإىل الطعام، فتعلموا 

.
)1(

تاأكلوا«

مكتبه  نافذة  حتت  التجمع  على  الطالب  بع�ص  جت��راأ  العام  بداية  ويف 

تهتموا                                 ل  اأولد،  يا  لهم:  يقول  من  اإليهم  فاأر�سل  للقد�ص،  يهتفون  واأخ��ذوا 

اإل بالتعليم حتى تخففوا عن اآبائكم اأعباءكم، فال ت�سيعوا وقتكم يف اأ�سياء 

.
)2(

ل تفيد!! 

به ب�ساأن ابنته »ب�سرى«  به ويرهِّ وعندما ا�ستدعى الدكتور �سوقي فخري لريغِّ

ون�ساطها الفكري، كان مكتبه يغ�ص مبجموعة من الأ�ساتذة واملوظفني بينهم 

1– الرواية: �ص 213. 

2– الرواية: �ص 21. 
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بع�ص ال�سيدات، وكانوا م�سغولني مبناق�سة م�سل�سل تلفزيوين.

والزيف  الف�ساد  مع�سكر  اإىل  تنتمي  الرواية  يف  ال�سخ�سيات  معظم  اإن 

القاعدة،  هو  املجتمع  يف  ال�سر  اإن  تقول:  اأن  اأرادت  الرواية  وكاأن  والنفاق، 

واخلري هو ال�ستثناء، ولذا جاءت اأغلب ال�سخ�سيات مر�سومة من اخلارج، 

نف�سه  على  الكاتب  فوفر  املجتمع،  متالأ  جاهزة  منطية  �سخ�سيات  وكاأنها 

وعلينا م�سقة البحث يف اأعماقها وحناياها، لأنها حا�سرة اأمامنا يف كل مكان 

والأخالق  الدين  تت�سمنه من قبح ودمامة وخ�سة، متحدية  وزمان، بكل ما 

والأعراف والقانون.. واإذا كانت هذه ال�سخ�سيات متثل القمة اأو ال�سفوة، 

ف�ساد  اأي  والأب��دان..  الأج�سام  ف�ساد  يعني  الرءو�ص  ف�ساد  اأن  ذلك  فمعنى 

املجتمع كله.

ة والنبيلة، ومع قلتها، تعاين يف حياتها وواقعها، وتعي�ص  ال�سخ�سيات اخلريِّ

حتت احل�سار واملالحقة واملطاردة، ويتمرّ ت�سفيتها بالقتل احلقيقي اأو القتل 

املجازي؛ وهو ما يعني فقدان الأمل، و�سيادة الت�ساوؤم، ول اأحد ي�ستطيع اأن 

وقد  الكاتب،  روؤية  ذلك  حت�سم  ما  بقدر  والتفاوؤل  الت�ساوؤم  م�ساألة  يف  يفتى 

قدم يف »العا�سق ينتظر«، ومن قبلها »املوت ع�سًقا« م�سوغات ت�ساوؤمه وياأ�سه 

اإنه يتن�سم روائح الأمل عرب بع�ص  واإحباطه، ولكن ذلك ل مينع من القول 

�سخ�سية  خالل  من  وخا�سة  الرواية،  مدى  على  مقولته  وبع�ص  �سخو�سه 

»اأحمد« وفكرها.. اإنها ال�سخ�سية التي متثل »طوق النجاة« اأو احلل الأمثل، 

ودللتها  الإ�سالمية  للمفاهيم  ونا�سجة  �سحيحة  روؤي��ة  من  تقدمه  مبا 

واأبعادها، ومع اأنه كان يفرت�ص اأن يكون لها ح�سور اأ�سمل واأعمق يف الرواية، 

�سلوك وممار�سة  من  قدمته  ما  فاإن  املاأمول،  اأو  املطلوب  النموذج  بو�سفها 

يكفي للتعاطف معها ومع ما متثله من ت�سور واإرادة.
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ميكن  بل  املتميزة،  �سخو�سها  اأح��د  ال��رواي��ة  ه��ذه  اأ�سلوب  نعد  اأن  ميكن 

لغوية  ِبْنية  ي�سنع  فهو  عامة،  ب�سفة  الروائية  لل�سخ�سية  ممثال  تعده  اأن 

اأخرى..  لغوية  بنية  اأية  وبني  بينها  تفرق  التي  ومالحمها  خ�سو�سيتها  لها 

قدراتها  وت�ستقي  متفرد،  وت�سوير  وتركيب  معجم  على  الرواية  بنية  وتقوم 

التعبريية املوؤثرة من عاطفة م�ستعلة، م�سبعة ب�سعور حي، وروح �سعرية متقدة 

ومتوثبة.

وقد اأتاحت الرواية لنف�سها فر�سة احلركة الطليقة يف ال�سرد والو�سف من 

امل�سيطر يف  الغائب هو  واإن كان �سمري  الثالثة،  ال�سمائر  ا�ستخدام  خالل 

اأحيان كثرية، لكن �سمري املتكلم و�سمري املخاطب يتمازجان معه، وبخا�سة 

الكابو�ص؛  اأو  احللم  اأو  ال�سرتجاع  اأو  )املونولوج(  الداخلي  احل��وار  عند 

عرفنا  واإذا  اململة.  النمطية  اأو  للرتابة  خا�سع  غري  ال�سرد  يجعل  ما  وهو 

مع  امل�سبوبة،  بالعاطفة  يحفل  الرواية  مدى  على  بعامة  الأ�سلوبي  الأداء  اأن 

الأحداث الروائية ال�ساخبة، اأدركنا اإىل اأي مدى متكنت الرواية من حتقيق 

التنا�سب بني الأ�سلوب والأحداث، و»كلما ا�ستطاع القا�ص اأن يكتب بجوارحه 

باأفكاره  ُيْعدينا  اأن  اأمكن  الق�سة،  تقت�سيه  ح�سبما  وعقله،  وم�ساعره  وقلبه 

 .
)1(

واأحا�سي�سه، ويجعلنا اأكرث انفعال باأ�سلوبه، واأ�سد اجنذاًبا لق�سته وفنه«

ولعل جماع هذا كله هو ما ي�سمى يف الأدب بعن�سر ال�سدق، وقد كان العا�سق 

الذي ينتظر �سادًقا يف كل ما قاله �سرًدا اأو و�سًفا اأو حواًرا اأو نحو ذلك.

يرتاوح ال�سرد بني نوعني: �سرد عادي، و�سرد غري عادي، العادي هو ال�سرد 

املاألوف الذي يتوقف عند اجلزئيات، تطول جمله اأو فوا�سله، ويتنا�سب هذا 

ا�ستثنائية          حالة  متثل  ول  املتكرر،  اليومي  الإيقاع  ذات  الأح��داث  مع  النوع 

اأو غري ماألوفة، ولنتاأمل مثال �سرد الرواية مل�سهد دخول »ماهر اجلندي« اإىل 

1– عزيزة مريدن: الق�سة والرواية، دم�سق – دار الفكر، 00)1 ه� = 1980م، �ص 39. 
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باب اللوق الذي �سارت مياه املجاري متالأ جوانبه: »ظلت عينا ماهر معلقتني 

ل تكادان تطرفان وهو يقرتب وئيًدا من باب اللوق، حتى اإنه تعرث اأكرث من 

مرة باحلجارة املتناثرة التي مل يفطن اإىل �سبب وجودها اإىل اأن اأح�ص بالبلل 

يف قدميه و�ساقيه، لقد كانت معابر يعتليها الداخلون اإىل املحال التجارية 

لي�سلموا من مياه املجاري التي �سارت م�ستنقًعا دائًما ل يجف، انفجر الغيظ 

  .
)1(

داخله وهو ينحني ليخلع حذاءه ويفرغه من املاء... اإلخ«

وعندما ي�سرد واقعة مثل التعذيب الذي تعر�ص له الدكتور »�سوقي فخري« 

يف �سبابه، فاإن اأ�سلوب ال�سرد يتخلى عن الطريقة العادية، ويبدو الأ�سلوب 

املتتابعة،  ال�سمية  اجلمل  فيه  تكرث  ال��رب��ط،  اأدوات  من  خالًيا  متدفًقا، 

الق�سرية نوًعا ما؛ لتتنا�سب مع احلالة ال�ستثنائية التي يتكلم عنها: »وت�سللت 

�سراخ  بعيد..  عهد  منذ  ماتت  اأنها  ظن  ذكريات  حلظات  يف  الذاكرة  اإىل 

منت�سف الليل عند التجهيز للتحقيق يف قبو القلعة، الإفراز الالاإرادي اإثر 

هجمات الكالب املدربة، �سعقات الكهرباء اأعلى الفخذين، القناع ال�سامت 

.
)2(

وهو يجري جتاربه اخلا�سة بالتجميد اجلزئي لالأطراف«

والو�سف يف الرواية يعتمد على ال�سور اجلزئية التي تعطي مالمح عامة، 

و�سفه  تاأمل مثال  الأح��داث.  اأو  لل�سخ�سيات  كلية  ت�سهم يف �سنع �سورة  اأو 

فري�سمان  خ���داه؟؟؟،  يرتهل  امل�سطح  وجهه  »ك��ان  الربغوتي:  كمال  لوجه 

ب�سورة تدعو اإىل الده�سة �سكل )بولدوج( األيف لكنه يعطيك النطباع باأنه 

.
)3(

جائع«

وقد هيمنت على  الوزير،  �سكرترية  �سعد«  »اأميمة  ل�سورة  ر�سمه  تاأمل  اأو 

احلركة والأ�سخا�ص داخل الوزارة: »هذه اإذن هي ال�سيدة الأوىل التي يتناف�ص 

اجلميع هنا على نيل ر�ساها، ويجاهد لكت�ساب ثقتها.. هذه اإذن هي املفتاح 

1– الرواية: �ص 160. 

2– الرواية: �ص 162. 

3– الرواية: �ص7. 
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احلقيقي لكل الأقفال الظاهرة واخلفية مبا يف ذلك القفل الكبري الراب�ص 

.
)1(

يف املكتب املجاور. لقد اأح�سن الختيار برغم كل ما ي�ساع عنه«

ويالحظ اأن الو�سف ب�»القفل« له دللة يف الوجدان ال�سعبي جتمع العديد 

اأو �سيًئا  اأن هنالك �سيًئا غري طبيعي،  النهاية  التي تعني يف  الإيحاءات  من 

�ساًذا مما يت�سق مع حال الو�سع النف�سي والجتماعي لل�سخ�سيات.

�سعرية  لغة  اإىل  اللغة  تتحول  حني  اآخ��ر..  بعًدا  ياأخذ  قد  الو�سف  اأن  بيد 

ال��و���س��ف يف ح��ال��ة احل����وار الداخلي  ي��ك��ون  جم��ازي��ة، وب��خ��ا���س��ة ع��ن��دم��ا 

اأ�سيان وا�سًفا موقف  )املونولوج(، فالدكتور �سوقي فخري مثال يتمتم وهو 

ابنته من الأحداث: »اإنك ما زلت �سغرية ومت�سرعة يف اإ�سدار الأحكام.. اأين 

اإليها،  ذلك الت�سدي ؟« ويتبع ذلك بحديث النف�ص الداخلي موجًها حديثه 

قائال يف �ساعرية مرهفة: »بنيت ق�سورك �ساخمة/ يف اأحالم وردية/ من 

اأطياف ذهبية/ باأقالم الع�سق الأبدي/ لكن �سحابك لي�سوا ع�ساًقا/ اأيديهم 

النور/  يغ�سيها  اأعينهم  تق�سر عن حلمك/ م�سمعهم يخر�ص عن �سوتك/ 

.
)2(

لأن �سحابك لي�سوا ع�ساًقا«

الرواية، من خالل  ا ممتًدا على مدى  دوًرا عري�سً ال�سعرية  اللغة  وتوؤدي 

لفتة،  ب�سورة  الرواية  ثنايا  يف  ي�سيع  ال��ذي  املونولوج  اأو  الداخلي  احل��وار 

وتكمن وظيفة هذا احلوار يف ك�سر   .
)3(

كلها مونولوج وهناك ف�سول كاملة 

الأفكار  وا�ستبطان طبيعة  لالأحداث،  العامة  ال�سورة  وتلوين  ال�سرد،  رتابة 

واخلطط التي جتري بداخل ال�سخ�سيات.

فنًيا  دوًرا  الكابو�ص  اأو  احللم  ي��وؤدي  )املونولوج(  الداخلي  احل��وار  ومثل 

1– الرواية: �ص 29. 

2– الرواية: �ص )7. 

3– انظر مثال الف�سل رقم )3، وميتد مدى �سفحتني، ويعتمد الأفكار املحتدمة داخل اأحمد، وال�سراع 

بني ق�سوة الواقع واأحالم امل�ستقبل. 
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ال�سخ�سية،  لواقع  موازية  �سورة  يقدم  احللم  اأن  اإىل  بالإ�سافة  م�سابًها، 

فماهر اجلندي مثال يرى حلًما كئيًبا ينتهي به اإىل الدخول يف بئر موح�سة 

وكاأن  تتدحرج يف بطء مميت،  اإىل ح�ساة �سماء  اأن حتول  بعد  قرار،  بال 

اأن تخلى عن مبادئه وقيمه  احللم ي�سري اإىل �سقوطه الفكري والثقايف بعد 

.
)1(

التي دافع عنها طويال

ا فاإن الكابو�ص الذي راأته »اأميمة �سعد« وهي بجوار »ماهر اجلندي«  اأي�سً

عندما حتولت اإىل �سعاع يتال�سى، ولكنه يرتد ثانية فيتكثف ويتجمع ويعود 

كما كان �سعاًعا ينعك�ص على الأر�ص فيخرتقها طبقة بعد طبقة حتى تتلقاه 

فاإذا بها مقيدة ج�سًدا حًيا ميالأ روحها، لكنها يف  بحرية من حماأ م�سنون 

الكابو�ص  هذا   .
)2(

كيانها...اإلخ من  ذرة  كل  الرعب  فيمالأ  تغو�ص  البحرية 

وكاأن  واأف��ول جنمها،  ال��وزارة  اإق�سائها عن مكانتها يف  ي�سبق خرب  املرعب 

الكابو�ص كان نذيًرا اأو اإ�سارة ملا �سيحدث. 

ويف كل الأحوال، فاإن احللم والكابو�ص ميثالن، اإ�سافة اإىل ال�سياق ال�سردي 

احلي، وتعميق و�سف احلالت النف�سية والداخلية لل�سخو�ص، معادل للواقع 

اأو اإ�سارة للم�ستقبل.

بن�سو�ص  الت�سمني  وهي  القارئ،  اهتمام  تلفت  ال�سرد  هناك ظاهرة يف 

من  لل�سرد  تلويًنا  ميثل  والت�سمني  عدة،  موا�سع  يف  تكررت  وقد  اإ�سالمية، 

الت�سمني يحدث  فاإذا كان  اأخرى،  ناحية  املفاهيم من  بع�ص  ناحية، ويربز 

يقدم  فاإنه  الرتابة واجلفاف،  الطريق على  ال�سردي تقطع  ال�سياق  نقلة يف 

على  بالطبع  جديدة  وه��ي  الإ�سالمية.  للمفاهيم  جديدة  معاين  للقارئ 

تغيري  اأو  الثقايف  لتحولها  ميهد  مما  بالت�سمني؛  ترتبط  التي  ال�سخ�سية 

اأبيها،  اإن »ب�سرى« التي تاأثرت بالفكر املادي من خالل  ت�سورها الفكري.. 

1– انظر الرواية: �ص )10. 

2– الرواية: �ص 306.
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تقراأ كتاًبا اإ�سالمًيا قدمه لها »اأحمد« فرتى فيه فكًرا جديًدا عليها، وهو فكر 

»تركت  قبل:  من  كذلك  تظنه  مل  الإ�سالم  مبفهوم  ا  اأي�سً وعقالين  منطقي 

ب�سرى الكتاب الذي تقراأ فيه مفتوًحا واأغم�ست عينيها واألقت براأ�سها اإىل 

اخللف، لقد ا�ستغرقتها الكلمات:

- يوم من اإمام عادل اأف�سل من عبادة �ستني �سنة.

- ل تزال هذه الأمة بخري ما اإذا قالت �سدقت، واإذا حكمت عدلت.

- ما من رجل يلي اأمر ع�سرة فما فوق ذلك اإل اأتى اهلل مغلول يوم القيامة 

يده اإىل عنقه، فكه بره، اأو اأوثقه اإثمه.

عليه  اإل حرم اهلل  لرعيته  �سوداء غا�ًسا  ليلة  بات  واٍل  ول  اإمام  ما من   -

اجلنة.

- ل قد�ست اأمة ل ياأخذ �سعيفها حقه من قويها وهو غري م�سطهد.

ووا�سح هنا اأن الن�سو�ص تتناغم مع م�سمون الرواية، واإيقاع الأحداث، 

وتفكري ال�سخ�سيات، ومل تاأِت ح�سًوا اأو زيادة مقحمة، بل �سارت خيوًطا يف 

الن�سيج الروائي ت�سيف اإليه وتقوي من اإحكامه، ف�سال عن تقدميها م�سوًغا 

طبيعًيا لتحول ال�سخ�سية فكرًيا وثقافًيا.

يف اإطار ال�سرد بداأ الت�ساوؤل ب�� »هل« يتكرر كثرًيا يف املواقف التي تقت�سي 

ولكنه  احلالت،  بع�ص  يف  يفيد  قد  والتكرار  )املونولوج(،  الداخلي  احلوار 

لي�ص مفيدا بالتاأكيد يف كل احلالت، ومن ثم جاء التكرار الكثري ممال، حيث 

بدا لزمة زائدة عن احلاجة يف اأ�سلوب الرواية.

ثمة ظاهرة �سبغت املعجم الروائي ب�سبغة اأجنبية يف اأحيان عديدة، فقد 

�ساع يف ال�سياق ال�سردي ا�ستخدام األفاظ دخيلة تقدر بالع�سرات، وقد اأح�سيت 

منها يف معظم الرواية الألفاظ الآتية: بولدوج – مقعد الأوبي�سون الكحلي – 
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قواعد الإتيكيت – م�سطجع على ال�سيزلوجن يف الأنرتيه.. والكا�سيت ي�سدر 

اإيقاعات – املراآة الفيميه الع�سلية – فوق الكومودينو املال�سق للفرا�ص – 

فرمل يا اأ�ستاذ – تاجر ال�سكندو – ال�سرفي�ص الرهيب– نظارتها الكارتييه 

امللونة – خيوط ال�سرما الف�سية – قلم املا�سكرا – البريوقراطي – هبيك 

 – – اجلر�سيه  – الفوتيهات  – الإك�س�سوار  – املكياج  )يف لعب الطاولة( 

املاكيت.. وهذه الألفاظ قد متثل ا�ستخداًما عادًيا لدى بع�ص الطبقات الغنية، 

ولكني ل اأظن اأن بقية الطبقات تفهمها، وقد ا�ستغلق عليرّ فهم بع�سها، وكان 

ميكن التخفيف منها على الأقل با�ستخدام اللفظ الأكرث �سيوًعا لدى العامة، 

واأظن اأن هناك مقابال ف�سيًحا ملعظمها.

ا مثل: احلما�ص، قناعتي،  اأي�سً وهناك بع�ص ال�ستقاقات غري الف�سيحة 

، كذلك فاإن تقدمي لفظ التوكيد على املوؤكد 
)1(

والأ�سح: احلما�سة، اقتناعي

، ي�سري يف اجتاه التاأثر بالتعبريات ال�سائعة.
)2(

مثل قوله: نف�ص الجتاه

–  7 –
يقوم احلوار يف الرواية بدور مهم، ويعتمد بالدرجة الأوىل على الك�سف 

عن ال�سخ�سيات واأبعادها املختلفة، ولكنه هنا يركز على تف�سري ما يجري 

من اأحداث ووقائع، بل وحتليلها، مع �سرح اأفكار ال�سخ�سيات وت�سوراتها.. 

وهذا الدور املهم جعل من ال�سرد الروائي كتلة روائية تنب�ص بالدم وتفي�ص 

اإىل  الأحيان  بع�ص  كان احلوار مييل يف  واإذا  باحلرارة..  وتتدفق  باحليوية 

الرواية،        الثقايف ملعظم �سخو�ص  امل�ستوى  يت�سق مع  الذي  الفل�سفي  التنظري 

اإل اأنه يف اأغلب الأحيان يوؤدي الدور الرئي�ص وهو التف�سري والتحليل وال�سرح، 

�سفحات                            ث��الث  اإىل  امل���رات  بع�ص  يف  لي�سل  يطول  ق��د  احل���وار  ف��اإن  ل��ذا 

ب�سعة  ليغطي  والإ�سهاب  ال�ستطراد  وي�سل  اجلمل،  تطول  كما  نحوها،  اأو 

اأ�سطر على ل�سان �سخ�سية واحدة.. و�سوف ناأخذ مثال ي�سرح ويحلل ويف�سر 

1– الرواية، �ص 343،342 على الرتتيب. 

2–  الرواية، �ص 301.
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�سبب منح جائزة الدولة التقديرية لكمال الربغوتي، حيث يدور احلوار بني 

اأحمد وب�سرى حول املو�سوع، و�سنجتزئ بع�ص جوانبه الدالة نظًرا لطوله.. 

يقول اأحمد خماطًبا ب�سرى بعد عدة اأ�سئلة واإجابات:

اأرادوه  الذي  الهدف  ما  ب�سوؤال:  البحث  فلنبداأ  الأمور،  تتعجلي  »ل   –
مبنح اجلائزة للربغوتي؟

- هل لديك اإجابة؟

- لدي احتمالت نناق�سها معًا؛ اأول اأن يكون منحه اجلائزة تقديًرا لإنتاجه 

الأدبي.

ردت م�ستنكرة:

- اأنت تعلم اأنه لي�ص له اإنتاج اأدبي معروف.

- ثانيا اأن يكون منحه اجلائزة تقديًرا ل�سلوكه الأخالقي. 

ابت�سمت وكاأنها �سمعت نكتة فظة، وقالت:

- هذا تهريج طبًعا، فاأنت تعرف اأكرث مما اأعرف.

اأ�ساف م�ستدرًكا وهو يبت�سم:

- واأعرف الكثري مما ل تعرفني.

اأكملت �ساحكة: 

- اإذن ؟

فا�ستمر وقد عاد اجلد اإىل مالحمه:

- مل يبَق اإل اأن تكون اجلائزة تقديًرا ملوقفه جتاه ال�سلطة.
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اأ�سافت مف�سرة:

- اأي اأن اجلائزة هي البدرة الذهبية يف بالط ال�سلطان.

اإنها حماولة لإغراء كل الكتاب واجلامعيني، فمنح اجلائزة ل�سخ�سية   -

�سغرية على هذا النحو يعني اأنها قد اأ�سبحت قريبة املنال، واأنه لي�ص اأحد 

اأم�سك بالقلم مهما كانت قدراته حمدودة ميكنه  الآن بعيًدا عنها، كل من 

اأن يتطلع اإليها، مل تعد قمة �ساخمة بل �سارت دانية يف متناول اأي يد، اإنهم 

يقولون لكل الكتاب واجلامعيني: كل منكم اأهٌل للجائزة وعليه فقط اأن يدفع 

الثمن ليح�سل عليها.

- ال�سمت طبًعا هو الثمن املطلوب.

- كال.. لقد جتاوزوا هذه املرحلة، مل يعد ال�سمت وحده يكفي.

- ماذا يريدون اإذن ؟

- املناف�سة يف ال�سقوط.

- كيف تكون املقاومة ؟ ما زال ال�سوؤال بال اإجابة.

- بداية الإجابة وا�سحة ما دامت الأهداف قد حتددت، اخلطوة الأوىل 

.
)1(

اأن.... اإلخ«

وم�سوغاتها،  التقديرية  اجلائزة  منح  اأ�سباب  ال�سابق  احل��وار  يف  راأينا 

وعرفنا اأنها ل متنح لالأ�سالء اجلامعيني اأ�سحاب املبادئ والأخالق، ولكنها 

متنح ملن باعوا اأنف�سهم ولو كان م�ستواهم الأدبي رديًئا، و�سلوكهم اخللقي 

و�سيًعا.. واملهم اأن يكونوا �ساقطني تابعني تبعية كاملة.

ال�سخ�سيات  تفكري  طبيعة  يك�سف  للحوار  اآخ��ر  مثال  ن��رى  اأن  وميكن 

1–  الرواية، �ص 22 وما بعدها.



74

العليا،  الأوام��ر  ينفذ  اأن  اجلامعة  رئي�ص  يريد  فعندما  لالأمور،  وت�سوراتها 

الت�سل�سل  يتجاوز  اأن  نف�سه  الوقت  يف  ويريد  اجلوائز،  برت�سيحات  اخلا�سة 

يف  الأق�سام  من  تبداأ  الرت�سيحات  ه��ذه  يجعل  ال��ذي  والقانوين  الطبيعي 

كلية  عميد  مع  يتحاور  فاإنه  يريد،  ل  مبا  الرت�سيحات  تاأتي  وق��د  الكليات 

احلقوق واأ�ستاذ ال�سريعة الذي يفتح له الطريق –قانونًيا– ليفعل ما ي�ساء، 

�ساأل الرئي�ص الدكتور عبد القادر يف ح�سور الدكتور �سوقي فخري الراف�ص 

لتطويع القانون وفًقا لرغبة اأعدائه: 

الكليات؟  راأي  اأخذ  اجلامعة  على  يوجب  ن�ص  الالئحة  يف  – »هل 

فرد الدكتور عبد القادر بتلقائية:

- طبًعا.. الن�ص �سريح.

قال الرئي�ص ب�سوت داخله احلزن واحلزم والأمل:

- اإذن ل بد من تغيري الن�ص، اكتب هذا �سمن مقرتحات اجلامعة يف هذا 

ال�ساأن.

فعقب الدكتور عبد القادر بهدوء الواثق:

- رمبا ل تكون يف حاجة اإىل تعديل الن�ص يا معايل الرئي�ص.

- كيف؟

بهذا  الأخ��ذ  يوجب  مل  فاإنه  الكليات  راأي  اأخ��ذ  اأوج��ب  واإن  الن�ص  لأن   -

الراأي.

قال الرئي�ص �ساحًكا ك�ساأنه حني يريد اأن مينح نف�سه فر�سة اأو�سع للفهم:

- قدم مذكرتك التف�سريية.
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قال الدكتور عبد القادر وهو ينفث دخان ال�سيجار با�ستمتاع املعلم:

الآراء،                    على  التعرف  من  نوع  فهو  ال�ستطالع،  يعني  ال��راأي  اأخ��ذ  لأن   -

الواجب  من  كان  اإذا  وبالتايل  به،  الأخ��ذ  وجوب  ال��راأي  معرفة  يقت�سى  ول 

اأن  عليها  واجًبا  لي�ص  فاإنه  ما،  ق�سية  يف  الكليات  اآراء  اجلامعة  تاأخذ  اأن 

اأن تقرر ما تراه واإن كان مغايًرا ملا راأته الكليات  باآرائها ومن حقها  تلتزم 

جمتمعة.

عقب الدكتور �سوقي وقد اأ�سابته الده�سة:

- هذا راأي عجيب.

وعلق الرئي�ص بر�سا:

- هذا تف�سري جيد.

فقال الدكتور عبد القادر ب�سعادة مظهًرا توا�سًعا زائًفا:

.
)1(

- اأنا مل اأ�سف �سيًئا من عندي، اإنني األتزم بظاهر الن�ص... اإلخ«

ملن  الرخي�ص  النتهازي  الفكر  طبيعة  عن  كا�سًفا  احلوار  مي�سي  وهكذا 

الدكتور  اعرتا�سات  احل��وار  يف  وت�سيع  الأه��واء،  ل�سالح  الن�سو�ص  يف�سر 

�سوقي فخري رجل املبادئ والدميقراطية.

اإن احلوار الروائي يف »العا�سق ينتظر« يقدم لوحة متعددة الألوان لأفكار 

لذا فهو من  ال�سائدة فيه،  وال�سلوكيات  الت�سورات  الثقايف وطبيعة  املجتمع 

اأهم العنا�سر الروائية التي جلت جوانب عديدة لل�سخو�ص والأحداث.

وبعد:

مو�سوعات  ويطرق  بج�سارة،  الرواية  ميدان  يقتحم  املكارم«  »علي  فاإن 

1–  الرواية، �ص 21 وما بعدها.
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مت�سلًحا  نادرة،  ب�سجاعة  راأيه  ويعلن  وم�ستقبلها،  الأمة  واقع  مت�ص  خطرية 

الوقت ذاته ميثل  النامية، ويف  واملوهبة اخل�سبة  الفنية اجليدة،  بالأدوات 

عالمة م�سيئة يف حقل »الأدب الإ�سالمي« املاأمول.
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الف�صل الثالث

ال�رصق الأق�صى.. والغرب البعيد

يف روايتي 

»دفء الليايل ال�صاتية«و»مهما غال الثمن«

77
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–  1 –

نحن اأمام كاتب روائي وناقد جعل من الروؤية الإ�سالمية اأ�سا�ًسا لكتابته، 

مو�سوع  الأدب��ي(  اإنتاجه  )باكورة  بروايتني  الأدبية  احلياة  على  خرج  فقد 

هذا الف�سل، وله من قبل بع�ص الدرا�سات الأدبية والنقدية يف جمال الأدب 

جنيب  الراحل  الإ�سالمي  الكاتب  رواي��ات  حول  كتبه  ما  اأبرزها  الإ�سالمي 

الكيالين، ثم اإنه ع�سو رابطة الأدب الإ�سالمي العاملية، لذا فهو ينتمي اإىل 

الأدب الإ�سالمي عن اقتناع ووعي، وي�سعى ما و�سعه اجلهد اإىل تقدمي اأدب 

اإ�سالمي وفق جهد علمي واجتهاد ذاتي، لي�سهم يف دعم م�سرية هذا الأدب.

الدرا�سة– يعمل �سمن  –كاتبنا يف هذه  العريني«  بن �سالح  و»عبد اهلل 

الريا�ص،  يف  الإ�سالمية  �سعود  بن  حممد  الإم��ام  بجامعة  التدري�ص  هيئة 

وهو متخ�س�ص يف النقد الأدبي والبالغة والأدب الإ�سالمي، ويقدم لنا يف 

 �سورة اأخرى من 
)2(

، »ومهما غال الثمن«
)1(

روايتيه: »دفء الليايل ال�ساتية«

)الأمريكي  الغرب  نحو  املتجه  العربي  الكاتب  ي�سورها  التي  الرحلة  �سور 

الإ�سالمية  روؤيته  خالل  من  مرة(  )لأول  )اإندوني�سيا(  وال�سرق  حتديًدا(، 

للواقع هنا وهناك.

لقد جاء معظم الرتاث الروائي العربي املعا�سر، را�سًدا للرحلة الغربية 

يف اجتاه املركزية الأوربية، اأما كاتبنا فهو يقدم منًطا مغايًرا اإىل حد كبري، 

ثم  الر�سد(،  هذا  ي�ساركه  من  )وهناك  الأمريكية  املركزية  ير�سد  حيث 

يقدم، وهو اجلديد متاًما – فيما اأعلم – الرحلة امل�سرقية نحو اإندوني�سيا 

ولعلها نتجت عن  العرب،  القراء  لنا نحن  بالن�سبة  بيئة جديدة  لنا  لي�سور 

العامل  نرى  واملغربية  امل�سرقية  الرحلتني  املوؤلف، ويف  ذاتية خا�سها  جتربة 

الأ�سلية وجتليتها يف  الإ�سالمية  القيم  بث  اإىل  يهدف  اإ�سالمي  من منظور 

1– �سدرت عن دار اإ�سبيليا للن�سر والتوزيع، الريا�ص، 1320ه�.

2–  ن�سرت على نفقة املوؤلف، الريا�ص 22)1ه�=2001م.
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مواجهة واقع مادي �سر�ص ل يعرف الرحمة، وبيئة بائ�سة فقدت احلد الأدنى 

من اأ�سا�سيات احلياة الكرمية..

يف الرواية الأوىل يواجه بطل الرواية البيئة الأمريكية ب�سخبها و�سجيجها، 

وماديتها التي تفارق العواطف وامل�ساعر، في�سعى اإىل املواجهة واإثبات الذات 

الفراغ  مي��الأ  ال��ذي  البديل  بو�سفها  الإ���س��الم  بقيم  والتب�سري  الإ�سالمية، 

بطل  يعي�ص  الأخ��رى  الرواية  ويف  الأمريكية.  والقلوب  النفو�ص  يف  املوح�ص 

الفقر  ويعاين  الإ�سالمي،  الوطن  قلب  عن  بعيدة  اإ�سالمية  بيئة  يف  الرواية 

والفاقة، ويواجه املفاهيم امل�سو�سة للعقيدة وال�سلوك، ويف الوقت ذاته تتحرك 

القوى املعادية لالإ�سالم لتجنيد الأتباع، وتكوين رءو�ص ج�سور لالنق�سا�ص 

على العقيدة والإن�سان يف وقت واحد، ول ريب اأن الروايتني تقتحمان ال�سرق 

والغرب من خالل ت�سور اإ�سالمي جاهز يحرك البطلني الرئي�سني، ويتعامل 

مع بقية الأ�سخا�ص والأحداث واملواقف على امتداد الروايتني.

–2–

املح�سن،  بعثة عبد  تتناول  �سبعة ع�سر ف�سال،  الأوىل من  الرواية  تتكون 

الريا�ص  ال�سعودية( الذي يذهب مع زوجه وابنته من  العربي )من  ال�ساب 

مدينة  يف  الدرا�سة  اأجل  من  كلورادو  ولية  اإىل  طريقهما  يف  نيويورك  اإىل 

ويذهب  باملدر�سة،  ابنته  ويلحق  منزل  ي�ستاأجر  املدينة  هذه  ويف  »دنيفر«، 

اإىل اجلامعة، ويعرتيه القلق عندما يحمل له الربيد خرب قدوم ابن خالته 

اأ�سر  اأمريكا، حيث يبدو »وليد« غري ملتزم خلقًيا، وقد  »وليد« للدرا�سة يف 

على ال�سفر اإىل اأمريكا ليمار�ص حياته الالهية العابثة املنطلقة. ومع ذلك 

فاإن »عبد املح�سن« و�سديًقا له يذهبان لزيارة »وليد« ويطلبان ا�ست�سافته، 

ا عربًيا يعمل  اإقامة عبد املح�سن باملدينة الأمريكية جند �سخ�سً اأثناء  ويف 

فقدان  نكت�سف  كما  حوله،  من  ال�سبهات  ويثري  الإ�سالم  يهاجم  باجلامعة 

الأمن يف املجتمع الأمريكي..
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ويقوم عبد املح�سن باإلقاء حما�سرة عفوية يرد بها على ال�سبهات املثارة 

اإ�سالمه،  اأعلن  الذي  »توم«  الأمريكي  باملغني  ويوثق عالقته  الإ�سالم،  حول 

الطريق  اإىل  م�سريته  وغ��ريرّ  »وليد«  يف  واأث��ر  الكرمي«،  »عبد  با�سم  وت�سمى 

ال�سليم.

وعلى جانب اآخر تك�سف »م�سز بودي« �ساحبة البيت الذي ي�سكن فيه »عبد 

اأخرى  لتعمل يف ولية  البيت  التي غادرت  ابنتها  املح�سن« عن م�سكلتها مع 

العالقة بني هذه  الذي تتوطد فيه  الوقت  ل�سنوات طويلة، يف  اأمها  واأهملت 

ال�سيدة وبني �ساكن البيت واأ�سرته.

تقدم الرواية �سورة ملحاولت عبد املح�سن بناء م�سجد ببالد الأمريكان 

واجتماعيا،  وتربويا  روحيا  الأمريكي  املجتمع  يف  امل�سلمني  بحاجات  للقيام 

وحماولته مع زوجه البحث عن »جني« ابنة م�سز بودي، واإعادتها اإىل اأمها 

فتبقى  احلياة،  واأف��ول  العمر،  بهروب  اإح�سا�ص  »جني«  بداخل  ينفجر  حيث 

اأ�سبوًعا مع اأمها، وت�ستعل حًبا للطفلة »مناير« ابنة عبد املج�سن. ومن خالل 

بني  العالقة  طبيعة  على  تتعرف  املح�سن،  عبد  زوج  ب�»اأمل«،  »جني«  عالقة 

الرجل واملراأة يف الإ�سالم، ويحدث تغيري يف حياة »جني«.. ويعود عبد املح�سن 

وال�سداقة  املثمرة،  العالقات  من  �سنوات  �سبع  بعد  الريا�ص  اإىل  واأ�سرته 

العميقة التي كان اأ�سا�سها ال�سلوك الإ�سالمي مع الأ�سقاء العرب والأ�سدقاء 

الأجانب.

الأوىل من  ن�سق  على  الثمن– فتم�سي  –مهما غال  الأخ��رى  الرواية  اأما 

)اأندي(  الإندوني�سي  بطلها  �سرية  على  بالتتابع  فيها  نتعرف  ف�سول  خالل 

وظيفة  وه��ي  جاكرتا،  بالعا�سمة  »غ��زايل«  ال�سيد  ل��دى  كاتًبا  يعمل  ال��ذي 

�سغرية و�سل اإليها بعد عناء كبري، ولأنه م�ستقيم ومن�سبط، فاإن رئي�سه يف 

غزايل  ال�سيد  وي�سعى  كاذبة،  بتهمة  طريقه  من  ليزيحه  عليه  يتاآمر  العمل 

ابنها  اإليه، وت�سف  بالتو�سل  »اأندي«  والدة  اأن قامت  الإفراج عنه، بعد  اإىل 
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اأنه »ن�سيف اأكرث من الالزم«، وبعد خروج »اأندي« من ال�سجن، نتعرف على 

اأحوال املعي�سة ال�سعبة التي يعانيها، وال�سكن املتوا�سع الذي يقيم به، ونرى 

ال�سيد غزايل يتعاطف معه بعد اأن لحظ اأمانته، ويبدي ا�ستعداده لالرتقاء 

اأجل  اإعداد اخلادمات لت�سفريهن من  بعمل والدته التي كانت ت�سرف على 

العمل باخلارج.

ويقودنا »اأندي« يف رحلة للتعرف على قريته يف »�سولو« حيث يعي�ص والده 

النا�ص  يعانيها  التي  البائ�سة  واحلياة  الربوية،  الفائدة  ذات  بالديون  املثقل 

وتظهر  القطارات،  وباعة  »البيجا«  �سواق  على  نتعرف  القرية  ويف  هناك. 

�سخ�سية »نور حياتي« التي كان يحبها »اأندي« ويعتزم الزواج منها، وتقدمها 

لنا الرواية من خالل اأربع ر�سائل طويلة، كل ر�سالة متثل ف�سال من ف�سولها، 

غنية،  اأ���س��رة  عند  خادمة  للعمل  ال�سعودية  اإىل  حياتي«  »ن��ور  رحلت  لقد 

انتقاًدا  وتبدي  ومالحمها،  هناك  احلياة  م�ستوى  عن  حتكي  ر�سائلها  ويف 

لالإ�سراف يف الطعام، والتبذير يف الولئم، كما ت�سري اإىل اختبارات الأمانة 

وقيامها  الختبارات،  لها وجناحها يف هذه  ال�سعودية  الأ�سرة  اأجرتها  التي 

بتحفيظ القراآن لبنات الأ�سرة، ودعوتها »اأندي« كي يلحق بها للعمل �سائًقا 

عند الأ�سرة، حيث يتزوجان. ولكن »اأندي« يعي�ص حرية كبرية بني ال�سفر اإىل 

والده على  في�سجعه  اإليه،  به  قررَّ الذي  ال�سيد غزايل  والبقاء عند  ال�سعودية 

اتخاذ القرار املالئم، ويوجهه اإىل �سالة ال�ستخارة كي يوفق يف الختيار..

ويبقى »اأندي« يف جاكرتا ويتزوج من الفتاة »�سارينا« التي اختارتها له اأمه، 

وتطوى �سفحة املا�سي بالن�سبة لنور حياتي، ويحظى »اأندي« بثقة »غزايل« 

بجوار  ي�سكنون  كانوا  الذين  الفقراء  يخدم  بديال  م�سروًعا  له  قدم  اأن  بعد 

بال�ستحواذ  اإقناع غزايل  اإىل  ي�سعى  »�سودرمان«  كان  �سركة غزايل، حيث 

على م�ساكنهم عن طريق اإ�سعال النار فيها!..

وي�سبح  جاهزة،  ب�سقة  غزايل  ال�سيد  يكافئه  »اأن��دي«  م�سروع  جناح  بعد 
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وتفتتح مطعًما  اإىل »�سولو«  فتعود  »اإيبو ف�سيلة«  والدته  اأما  اليمني.  ذراعه 

مع زوجها »ماأمون« والد »اأندي« الذي عولج من املر�ص اخلطري ببرت �ساقه 

ومت ت�سديد ديونه.

والفكرة، كما نرى، يف الروايتني ميكن اإيجازها يف عبارة ب�سيطة تتلخ�ص 

يف قدرة الإ�سالم على حل م�سكالت الب�سر، على امل�ستوى ال�سخ�سي وال�سعيد 

الجتماعي يف اآن. ف�عبد املح�سن يف الرواية الأوىل يقدم احللول الإ�سالمية 

ابنتها  من  حرمت  التي  »ب��ودي«  ولل�سيدة  الأم��ن،  فاقد  الأمريكي  للمجتمع 

»جني«، ولبن خالته »وليد« الذي ترك اللتزام وت�سوق اإىل احلرام. »واأندي« 

يف الرواية الأخرى يواجه الفقر والنحراف والربا بال�سرب والإميان واللتزام 

والعمل الذي ل يكل حتى يفوز يف النهاية، ويحل م�سكالت اأ�سرته، ويك�سف 

الفا�سدين املف�سدين.. وعرب الروايتني يربز ال�سلوك الإ�سالمي يف مواجهة 

ال�سلوك غري الإ�سالمي، م�سلًحا باليقني وال�سكينة والر�سا والطماأنينة، حتى 

يتحقق الأمل والهدف املن�سود.

–3–

تقدم الروايتان رحلة اإىل امل�سرق واأخرى اإىل املغرب، لذا فاملكان ب�سفة 

عامة غريب على القارئ العربي، واإن كانت مدينة الريا�ص حا�سرة بطريقة 

ما، فهي بلد »عبد املح�سن« املبتعث اإىل اأمريكا، مولًدا ون�ساأة واإقامة، وهي 

اأ�سرة  خلدمة  اإندوني�سيا  من  القادمة  حياتي  لنور  بالن�سبة  العمل  مكان 

اإر�سال  مو�سع  اإنها  واحلنني،  واحللم  والرخاء،  للهدوء  رمز  وهي  �سعودية، 

وميكن  الأبطال،  اأو  الأ�سخا�ص  خالل  من  الإ�سالمية،  للمفاهيم  وا�ستقبال 

يخالفها  ما  مواجهة  يف  الإ�سالمية  القيم  على  للحر�ص  م�سدر  اإنها  القول 

الرواية  بطل  انتماء  بحكم  مًعا،  واملغرب  امل�سرق  عرب  اأو  داخلها،  يف  �سواء 

الأوىل اإليها، وانت�ساب بع�ص اأ�سخا�ص الرواية الأخرى اإىل �ساكنيها.

اأما املكان بالن�سبة ملجال الأحداث الرئي�سة يف الروايتني، �سواء يف اأمريكا 
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اأو اإندوني�سيا، فهو �ساحة للحركة والن�ساط وتفاعل الأحداث؛ فنيويورك التي 

اإليها عبد املح�سن من الريا�ص بعد ثالثة ع�سرة �ساعة من الطريان  ي�سل 

املتوا�سل، مدينة العمل والتجارة، ذات القلب القا�سي، مدينة الآلة الكبرية 

التي تطحن كل �سيء يف دورانها، ل تعرف �سيًئا ا�سمه العواطف، وهي اأكرث 

املدن ارتفاًعا يف معدل اجلرمية، وهي مدينة املخدرات التي ين�سى النا�ص 

فيها �سيًئا ا�سمه الآخرة، وفيها اأعلى عمارات العامل )امبايرا�ستيت(، وكان 

اللذان مت تدمريهما يف احلادي ع�سر من �سبتمرب  ال�سهريان  بها الربجان 

2001م.

طول  على  ال�سامقة  والأ�سجار  اخل�سرة  تك�سوه  مكان  بيرتلند،  وولي��ة 

ال�سارع تعطي الكثري من املتعة، وخا�سة يف الربيع، ومع ذلك فهناك اإح�سا�ص 

بعدم الأمان، ويكفي اأن يكون �سوق »الداون تاون« �ساحب �سهرة لأكرب معدل 

يف اجلرمية من اأية منطقة اأخرى، حيث تتم فيه ال�سرقة بالإكراه يف و�سح 

النهار، ويطلب الل�ص من اأحد املارة اإفراغ ما يف جيبه بعد اأن ي�سهر امل�سد�ص 

يف وجهه، ثم يهرول م�سرًعا، وقد تعر�ص »عبد املح�سن« لتجربة �سرقة يف 

املكان نف�سه، واقرتبت ال�سكني من عنقه وهو يدير مفتاح ال�سيارة، لول لطف 

اهلل.

وميكن اأن جند ت�سابًها يف الأماكن الأخرى مع ال�سورة ال�سابقة للمكان، 

وثرائه،  �سعته  على  الأمريكي  البيت  حتى  وغريهما،  ويومنج  كاليفورنيا  يف 

فاإنه يخلو من روح البهجة وهدير احلياة، مع اأنه يبدو اأحياًنا �ساخًبا، بيد 

اأن امل�سجد اأو املركز الإ�سالمي يف اأمريكا، يكاد يكون هو املكان الذي جتد 

الطبيعية  وال��روؤى  والأفكار  وامل�ساعر  للعواطف  حقيقًيا  جمال  احلياة  فيه 

والإن�سانية، اأو التي لها مذاق احلياة احلقيقي.

وامل�ست�سفى يف اأمريكا، من خالل الرواية، ثلث رواده املقيمني من املر�سى 

النف�سيني، ب�سبب عدم التوازن النف�سي، فاملكان هناك، يف اأمريكا كئيب يف 
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امل�ساجد  ما متثله  اإل  اللهم  ا�ستقراًرا،  فيه  قلق م�سطرب، ل جتد  الغالب، 

واملراكز الإ�سالمية والبيوت الإ�سالمية.

فيبدو  الإ�سالمي،  العامل  دول  اإندوني�سيا كربى  البعيد، حيث  ال�سرق  ويف 

وبيوت  اأقلية،  الذين ميثلون  الأغنياء  بيوت  بني  وا�سًحا،  املكان  التفاوت يف 

الفقراء، فبيت ال�سيد »غزايل« يتكون من فيال فخمة اأنيقة، حوله الأ�سجار 

ال�سافية  واجلداول  ال�سناعي،  وال�سالل  اجلميلة،  والديكورات  اخل�سراء، 

واجل�سور اخل�سبية، وبركة ال�سباحة، والأر�سيات الالمعة، وباقات الزهور، 

ا،  جدًّ فقرية  بيئة  يف  فيقع  »اأن��دي«  منزل  اأم��ا  اإل��خ.  املتالألئة...  والأ���س��واء 

متخلفة، تكتظ بالأكواخ احلقرية، بجانب جدول نهر �سغري اآ�سن املياه، وهو 

مثال لأغلبية البيوت وامل�ساكن يف اإندوني�سيا.

ا، فاملدن عادة غري القرى، ومع اأن هذه  واملكان يف اإندوني�سيا يتفاوت اأي�سً

العمالقة،  الأ�سجار  ذات  والغابات  اخل�سراء  اجلبال  فيها  تنت�سر  الدولة 

وال�سهول الرائعة اجلمال، واأ�سجار ال�ساي التي ت�سنع خ�سرة �ساملة ت�سيع 

جو  فاإن  لإندوني�سيا،  باهرة  فنية  لوحة  النهاية  يف  لك  وتقدم  ال�سفوح،  يف 

القرية هو العليل اللطيف الذي يختلف عن جو املدينة )وجاكرتا خري مثال 

له( الذي يت�سبع بالدخان وكل اأنواع التلوث ال�سوئي واحلراري وال�سوتي.

اإن جو القرية، وخا�سة يف الليل، يحمل على التاأمل و�سياحة الذهن، اأما 

جو املدينة املزدحمة فمختلف متاًما؛ حيث يعي�ص مئات الألوف على هام�ص 

عز  فقد  �ساحبه،  عليه  ينام  مكان  اإىل  )البيجا(  كر�سي  ويتحول  احلياة، 

امل�سكن املالئم.

وتبدو القرية جمال للرتاحم واللقاء الإن�ساين احلميم، ومع ق�سوة احلياة 

فيها، فاإن اأهلها ميثلون اأ�سرة واحدة، ت�سود بينهم املودة والرحمة، اإذا اأراد 

اأحدهم اأن يبني بيته عطل الآخرون اأعمالهم مل�ساعدته، وحينما يعز الطعام 

يف بيت اأحدهم، فاإنه يدخل بكل ب�ساطة منزل جاره لياأكل وي�سرب، ويخرج 
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دون اأدنى حرج، ما اأعذب هذه احلياة التي �ساغها الإ�سالم يف وجدان اأهلها 

الذين ظلوا على وفائهم لقيمه وُمُثله.

اأما املدينة، فهي رمز القهر لأغلبية �سكانها الفقراء، مع اأنها كانت –وما 

والأرياف؛  القرى  من  اإليها  قدموا  عندما  ملعظمهم  بالن�سبة  زالت– حلًما 

كانت حلم النعيم والرخاء، ولكنها خيبت ظنهم، كما فعلت ب�»اأندي«، بطل 

رواية »مهما غال الثمن«، وحتولت اإىل غول متوح�ص يلتهم الأحالم، وي�سع 

مرارة  »اأن��دي«  ذاق  وقد  وامل��وؤام��رات،  املكائد  ب�سبب  ال�سجن  يف  ال�سرفاء 

ال�سجن على يد مدير امل�ستودعات ال�سرير املختل�ص، وتعذب بق�سوة الظلم.

اأما الزمان، فيبدو يف الروايتني غري وا�سح تاريخًيا اأو غري حمدد متاًما، 

عبد املح�سن املبتعث اإىل اأمريكا للدرا�سة، مل يخربنا اأو مل تخربنا الرواية 

عن الفرتة التي �سافر يف خاللها من اأجل العلم، ولكننا نعلم من ال�سياق اأنها 

الع�سرين امليالدي  القرن  اأواخر  اأن تكون  اأو غري بعيدة، ميكن  فرتة قريبة 

الدولة والأ�سخا�ص  اإمكانات  القرن اخلام�ص ع�سر الهجري، حيث  اأوائل  اأو 

ا عن الفرتة  ت�سمح بالبتعاث اأو التعليم يف اخلارج، و»اأندي« مل يحدثنا اأي�سً

ا  التاريخية التي جتري فيها اأحداث روايته، واإن كنا نفهم من ال�سياق اأي�سً

اإندوني�سيا  اأنها فرتة معا�سرة، حيث ت�ستقدم الأ�سرة ال�سعودية خادمة من 

ب�سفة  واخلليج  اململكة  تعي�سها  التي  القت�سادية  القوة  و�سائًقا، وهي فرتة 

عامة، ف�سال عن كونها فرتة ما بعد ال�ستقالل بالن�سبة لإندوني�سيا.

بيد اأن الكاتب يح�سم م�ساألة الزمن التاريخي بالن�سبة للرواية الإندوني�سية 

�ساًبا  اأن  – اإىل  الروائي  ال�سياق  – وهي خارج  الإه��داء  في�سري يف �سفحة 

عربًيا – لعله املوؤلف – وطئت قدماه اأر�ص الأرخبيل الإندوني�سي يف العام 

الأول من القرن اخلام�ص ع�سر الهجري، فق�سى هناك اأربع �سنوات هانئة 

هادئة، ومن وحيها كانت هذه الرواية. اإذن فاإن الزمن التاريخي يف الروايتني 

يكاد يكون واحًدا، وهو اأوائل القرن اخلام�ص ع�سر الهجري اأو اأواخر القرن 
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الع�سرين امليالدي.

اإىل  ويتتابع، وميتد  بال�سرد  يطرد  الروايتني  فهو يف  الروائي،  الزمن  اأما 

�سبع �سنوات هي عمر مدة الدرا�سة يف الوليات املتحدة الأمريكية بالن�سبة 

مرحلته  يف  »غزايل«  ال�سيد  لدى  وا�ستقراره  »اأن��دي«  وعمل  الأوىل،  للرواية 

ا، تتحول فيها ال�سخ�سيات من و�سع ما  الأوىل التي ل تعدو ب�سع �سنوات اأي�سً

اإىل و�سع اآخر، اأو تتغري فيه ظروفها الجتماعية والإن�سانية.

وحركة  ومنوها،  لالأحداث  مالئًما  عامة  ب�سفة  الروائي  الزمن  ويبدو 

اأبعد،  ما�ص  اإىل  اأحياًنا  تعيدنا  الرواية  كانت  واإن  وتطورهم،  الأ�سخا�ص 

املا�سي  اإىل  الرت��داد  اأو  )املونولوج(  الداخلي  اأعمق، عرب احلوار  تاريخ  اأو 

)الفال�ص باك( من خالل التذكر اأو ال�سرتجاع.

–  4 –

»عبد املح�سن« بطل رواية »دفء الليايل ال�ساتية« ميثل ال�سخ�سية العربية 

امل�سلمة، امللتزمة يف �سلوكها ولغتها، فهو يذهب اإىل اأمريكا من اأجل العلم، 

مع زوجه »اأمل« وابنته »مناير« له هدف وا�سح وغاية حمددة، هي الرجوع 

الذي  امل�ستقيم  لالإن�سان  �سورة  لنا  يقدم  ولكنه  علمية،  ب�سهادة  بالده  اإىل 

يواجه ما حوله بعقل نا�سج، وخلق جميل، فهو يتعاطف مع الآخرين، يدافع 

عن الإ�سالم ويدعو اإليه، وهو زوج عطوف مت�سامح متعاون، مرتبط بوطنه 

وبلده، ثم اإنه يقدم �سورة اأخرى للعربي امل�سلم غري ال�سورة املركوزة يف ذهن 

اخليال اجلمعي للغرب، اأعني �سورة العربي امل�سلم الذي ي�ستغرق يف اجلن�ص 

اإنه        الأمريكية،  اأفالم هوليود وامل�سل�سالت  ي�ستغرقه اجلن�ص كما ت�سوره  اأو 

ل يركز ب�سره على »جني« ويحول نظره عنها كلما راآها؛ انطالًقا من عقيدته 

وتربيته..

اإنه، ب�سفة عامة، �سخ�سية اإيجابية فاعلة ل ت�ست�سلم لالنفعال اأو القطيعة، 
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من ذلك اأنه ي�سعى اإىل »وليد« ابن خالته، الذي يحاول التهرب منه ليعي�ص 

العون، وي�سله بعبد الكرمي حيث ي�ستفيد من  اإليه يد  العابثة، فيمد  حياته 

جتربته، ويقف اإىل جنبه حتى يتغري فكره و�سلوكه.

وهناك موقفه من عدوان »بهاء حنا« على الت�سريع الإ�سالمي ومعطياته، 

ويتقدم  املو�سوع،  يف  متخ�س�سني  حما�سرين  وجود  لعدم  ي�ست�سلم  ل  اإنه 

بنف�سه ليحا�سر بطريقة عفوية ي�سرح بها مبادئ الت�سريع الإ�سالمي، ويجد 

جتاوًبا منقطع النظري من اجلمهور، وينت�سر على العدوان.

ثم اإنه يكافح من اأجل اإقامة م�سجد يف الولية التي يعي�ص فيها مع اأ�سرته 

ليكون نواة جتمع امل�سلمني وتلبي حاجاتهم الروحية والرتبوية والجتماعية، 

ويبذل جهًدا كبرًيا مع اأ�سدقائه حتى يتم اإجناز هذا الهدف.

اأمها بعد قطيعة �سنوات  اإىل  ولعل تطوعه مع زوجه لإعادة الفتاة »جني« 

طويلة، يعد من اأبرز جهوده الإن�سانية ليحقق لهذه الأم العجوز رغبة حميمة 

عجزت عن حتقيقها بجهدها اخلا�ص، فيقدم بذلك �سورة راقية للتعاطف 

الإن�ساين من خالل الإ�سالم.

اخلارج،               من  املر�سومة  اجل��اه��زة  ال�سخ�سيات  من  املح�سن«  »عبد  اإن 

مل نرها من الداخل اإل نادًرا، لذا فهي ل تعاين من مواقف �سعبة اأو معقدة 

لعملية  تعر�سها  با�ستثناء  الجتماعي،  ال�سعيد  اأو  ال�سخ�سي  امل�ستوى  على 

املعادي  »بهاء حنا«  اأو �سدقها يف موقف  تاون«  »ال��داون  بالإكراه يف  �سرقة 

يف  دللتها  لها  عابرة،  حلظة  اإىل  ال�سرقة  موقف  يتحول  حيث  لالإ�سالم.. 

ال�ستفزاز  فيمثل حالة  »بهاء حنا«  اأما موقف  والفكري،  الجتماعي  الواقع 

املبا�سر التي تدفع عبد املح�سن اإىل الدفاع عن دينه اأمام العدوان املتعمد.

وتبدو �سخ�سية »وليد« اأكرث ن�سًجا وغنى من الناحية الفنية، وكانت مهياأة 

عملية  مواقف  خالل  من  قدمتها  الرواية  اأن  لو  حمورية  �سخ�سية  لتكون 
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متنوعة، فهي تنطلق من واقع اإىل اآخر، وهي متحولة من �سورة اإىل �سورة 

اأخرى، وكان من املمكن تعميق هذا التحول الذي يرثي البناء الروائي ويزوده 

ببعد فكري واإن�ساين، ومينحه خ�سوبة اأكرب..

اإىل  البتعاث  اإىل  وي�سعى  الجتماعي،  الواقع  قيم  على  يتمرد  »وليد«  اإن 

اخلارج ليعي�ص حياته املنطلقة املتحللة من اللتزام اخللقي والديني، وينجح 

اأ�سلم بعد  م�سعاه، ولكنه يتغري عندما يتعرف على املطرب الأمريكي الذي 

جتربة حية وعنيفة تاأثر بها، وجعلته يفكر يف احلياة واملوت، وقيمة الإن�سان 

وامل�سري،                الوجود  عن  لل�سوؤال  التجربة  ومتتد  حوله،  مبا  وت��اأث��ره  وت��اأث��ريه 

ثم النعطاف نحو الإ�سالم والقتناع مبعطياته والدخول يف دائرته.

»جني«  ابنتها  هجرتها  التي  العجوز  ب��ودي«  »م�سز  �سخ�سية  اأن  ريب  ول 

واأهملتها �سنوات طويلة، متثل �سورة حية للواقع الجتماعي يف اأمريكا، وقد 

�سيطرت عليه احلياة املادية، ومل تبِق للم�ساعر الإن�سانية م�ساحة معقولة. 

فهذه الأم التي توؤجر �سقة من بيتها لعبد املح�سن واأ�سرته تعي�ص منذ �سنوات 

وعملها،  طموحاتها  مع  تعي�ص  البنة  ولكن  ابنتها،  روؤية  اإىل  عارم  �سوق  يف 

وتنقطع عن زيارة اأمها، بل اإنها حني ت�سل اإىل البيت بعد جهود عبد املح�سن 

وزوجته تقابل اأمها ب�سيء من اجلفاء والربود، بل حتاول التخل�ص من ذراعي 

اأمها، مكتفية بكلمات الرتحيب املقت�سبة.

هي  وما  الرجال  خ�سونة  اإىل  اأنوثتها  عن  »ج��ني«  البنة  العمل  حول  لقد 

برجل، ولقد و�سلت يف عملها اإىل رئي�سة املمر�سات يف م�ست�سفى )جولدن 

هلث( يف مدينة »ديتاون« بولية »اأوهايو« حيث اأ�سبح العمل كل حياتها، وقد 

القليل  على  اإل  اأح�سل  ومل  عمري  من  الكثري  )اأنفقت  النهاية  يف  اعرتفت 

التافه(، وبعد اأن �سار عمرها �سبعة وثالثني عاًما، فامل�ستقبل بالن�سبة لها 

موح�ص كئيب، ل زوج ول ولد، وتنجح الرواية يف ت�سوير �سوق الأم اإىل ابنتها 

ال�سغرية  املح�سن«  »عبد  بابنة  »جني«  تتعلق  حيث  م��واز،  منظر  خالل  من 
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التقرب منها  اأول الأمر، ولكنها توا�سل  امل�سماة »مناير« تنفر منها الطفلة 

زيارة  يف  ق�ستها  التي  الفرتة  طوال  حياتها  من  جزًءا  الطفلة  �سارت  حتى 

اأمها »م�سز بودي«.

اإن م�سز »بودي« وابنتها »جني« تثريان اجلانب املاأ�ساوي يف حياة فئة كبرية 

الإن�سان  معها  حتول  لدرجة  املادية  احلياة  عليه  هيمنت  الذي  املجتمع  من 

اإىل جمرد اآله ت�سعى وراء املال والعمل وال�سهرة، ثم يكت�سف يف النهاية اأنه 

ل رفيق ول �سديق، يعي�ص حالة من عدم التوازن النف�سي، لدرجة اأن ال�سعب 

الأمريكي �سار م�سنًفا بو�سفه اأكرث �سعوب العامل ا�ستهالًكا لالأ�سربين.

وهنا تكون عالقة م�سز بودي وابنتها باأ�سرة عبد املح�سن جمال منا�سًبا 

لبيان اأهمية القيم الإ�سالمية يف اإ�سباع الروح والق�ساء على جفاف احلياة 

املادية، اأو ب�سورة موجزة، تقدمي البديل للحياة اجلافة امليتة.

كان  الذي  ال�سابق  الأمريكي  اجلاز  مطرب  الكرمي«،  »عبد  �سخ�سية  اأما 

يدعى »تومي«، فقد كانت ق�سة اإ�سالمه، كما �سبقت الإ�سارة، عامل حتول 

يف �سخ�سية »وليد« اإىل �سخ�سية اإ�سالمية �سوية؛ فقد دعاه عبد الكرمي اإىل 

اللتزام بالإ�سالم، مع اأنه اأوىل منه بذلك، ثم �سرح له كيف بدت احل�سارة 

»دعني  تعاىل..  اهلل  هدي  عن  بعيًدا  احل�سي�ص  اإىل  تتجه  الزائفة  الغربية 

اأ�سرح لك: يف القراآن الكرمي، يقول اهلل تعاىل: {

         }، اإنها تف�سر واقع احل�سارة املعا�سرة، َلْهو ومتتع، 

.
)1(

ثم ماذا؟«

الفنية  رحلته  ورفيق  احلميم  �سديقه  وف��اة  بعد  الكرمي  عبد  اأ�سلم  لقد 

ولكنه تويف فجاأة؛ وهو ما ا�سطر  الن�ساط،  وافر  قوًيا  �ساًبا  »هارولد« وكان 

عبد الكرمي اإىل زيارة طبيب نف�سي، وتعاطي املهدئات حتى هداه اهلل اإىل 

اأحد املراكز الإ�سالمية واطلع على القراآن الكرمي وبع�ص الكتب الإ�سالمية، 

1- دفء الليايل ال�ساتية، �ص 75. 
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فاقتنع بالإ�سالم والتزم قيمه، و�سار اإليه داعًيا.

هناك بع�ص ال�سخ�سيات الأخرى توؤدي اأدواًرا ثانوية يف بناء الرواية مثل 

التاأثري  اأعطاه قدًرا من  العربي املعادي لالإ�سالم، وكونه عربًيا  »بهاء حنا« 

لدى اجلمهور، ف�سال عن ت�سييقه على كثري من الطلبة العرب الذين رف�سوا 

نار  وتوقد  الإ�سالم،  حول  ال�سبهات  تثري  التي  املو�سوعات  يف  معه  البحث 

الفتنة بني امل�سلمني.

لبناء  اأر�ص  ل�سراء  الذي تربع  »اأبو فهد«  العربي  الرثي  وهناك �سخ�سية 

التربع  اإىل  دفعه  ال��ذي  هو  واإميانه  الأمريكية،  املتحدة  الولية  يف  م�سجد 

ال�سخم الذي قدمه، حيث تذكر حلظات الأمل التي مر بها اأو مرت به وهو 

يف امل�ست�سفى ومتنى لو عا�ص �سائًما مت�سدًقا، فقد كاد يودع احلياة دون اأن 

يفعل �سيًئا ذا قيمة يقربه اإىل ربه!.

يف رواية »مهما غال الثمن« ميثل »اأندي« ال�سخ�سية املحورية، وهو �ساب 

القرية يف  الرواية الأوىل( ينزح من  متدين ملتزم )ي�سبه عبد املح�سن يف 

منطقة »�سولو« اإىل العا�سمة »جاكرتا« ليلتحق بعمل ب�سيط، بعد جهد جهيد، 

ولكنه ل يهناأ بالوظيفة، لأن رئي�سه يف العمل يدبر له مكيدة يدخل على اإثرها 

اأن  ف�سيلة«  »اإيبو  اأمه  وت�ستطيع  ال��الزم«،  من  اأكرث  »نظافته  ب�سبب  ال�سجن 

تذهب اإىل �ساحب العمل »ال�سيد غزايل« وترجوه اأن ي�سعى اإىل اإطالق �سراح 

ابنها الربيء.

وميثل »اأندي« �سخ�سية امل�سلم الذي يواجه املتاعب بال�ستغفار وال�ستعاذة 

باهلل من ال�سيطان الرجيم، ومن الو�ساو�ص التي جتعله �سعيف الإميان بربه، 

و�سعيف العزمية يف مواجهة ظروف احلياة القا�سية.

غزايل«  »ال�سيد  ويخرب  والأ�سرار،  ال�سر  ك�سف  يف  واجبه  »اأن��دي«  وي��وؤدي 

واأن  ويختل�سان،  امل�ستندات  بع�ص  يف  ران  ي��زورّ ووكيله  امل�ستودعات  مدير  اأن 
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من  نف�سه  عن  التهمة  ليبعد  املدير  به  قام  »اأن��دي«  به  اتهم  ال��ذي  احلريق 

ناحية، وليتخل�ص من �سخ�ص نظيف من ناحية اأخرى.

ُن »اأندي« يجعله ي�سعى اإىل ال�سيد غزايل من اأجل تو�سيع »امل�سليات«  وتديرّ

يف امل�سنع، وترتيب موعظة اأو در�ص اأ�سبوعي للم�سلني، وحني يخربه �ساحب 

اأو له،  ا به  اأنه ل يطلب �سيًئا خا�سً اأنه يكرث من الطلبات يرد عليه  امل�سنع 

ولكنه يريد مواجهة الآخرين الذين ين�سطون يف اإندوني�سيا لن�سر مذاهبهم 

الباطلة وعقائدهم املزيفة.

وي�ستفيد من خربة  الواقع ب�سرب،  تواجه  التي  ال�سخ�سيات  و»اأندي« من 

امل�ستقبل.  نف�سه بغري  ي�سغل  وراءه، ول  املا�سي  اأمه، ويطوي  داأب  اأبيه ومن 

لقد كان يخطط للزواج من الفتاة »نور حياتي«، ولكنها حني تقرر البقاء يف 

الريا�ص وتدعوه كي يلحق بها، ي�ستخري ربه، ويبقى يف جاكرتا، ويتزوج من 

�سعيًدا،  وتبني معه ع�ًسا  ومتاعبها،  تقا�سمه عناء احلياة  اأخرى طيبة  فتاة 

فالفتاة »�سارينا« – وهذا ا�سمها – متلك من ال�سفات الطيبة مثلما ميلك 

زوجها »اأندي« الذي يخ�سى دائًما من الوقوع يف احلرام.

ا، فتاة طيبة ومتدينة وحتفظ القراآن الكرمي،  اأما »نور حياتي« فهي، اأي�سً

اأ�سرة  لدى  الريا�ص  للعمل خادمة يف  ال�سفر  اإىل  الظروف ا�سطرتها  ولكن 

حياتي«  »نور  اإن  اأمينة.  اأنها  فتعلم  مرة  من  اأكرث  الأ�سرة  وتختربها  ثرية، 

منوذج لآلف من الفتيات الالتي يدفعهن فقر اأهلهن اإىل مغادرة اإندوني�سيا 

للعائلة                                  امل��ال  بع�ص  وتوفري  العي�ص  لقمة  لقاء  متوا�سعة  مهن  يف  والعمل 

اأو امل�ستقبل، ومعظمهن يلتزم بالدين ويعمل يف اإخال�ص.

وهناك �سخ�سيات اأخرى ثانوية يف رواية »مهما غال الثمن« تقوم مبهمة 

الك�سف عن بع�ص جوانب احلياة يف اإندوني�سيا اأو معاناة اأهلها، مثل »ماأمون« 

والد »اأندي« الذي ي�ستغل مزارًعا ب�سيًطا من اأجل توفري احلد الأدنى للعي�ص، 

ولكنه ي�ستدين بالربا مما يجعل حياته �سعبة وقا�سية، وت�سطر زوجه »اإيبو 
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تعمل  كي  العا�سمة  اإىل  والذهاب  القرية  ترك  اإىل  »اأن��دي«  وال��دة  ف�سيلة« 

يف  جانبه  اإىل  وتقف  زوجها،  دي��ون  لت�سدد  امل��ال  بع�ص  لتوفر  خادمة  �سبه 

الذي  بالداء اخلطري  اأن مر�ص  �سهامة ونبل كي يجتاز املحنة، خا�سة بعد 

اقت�سى برت �ساقه كي يظل على قيد احلياة؛ لقد بداأت العمل يف اأحد مكاتب 

الأيدي العاملة تدرب اخلادمات على الطهي والغ�سيل والكي واإدارة املنزل 

قبل �سفرهن للعمل باخلارج، ثم انتقلت اإىل منزل بجاكرتا لالإ�سراف على 

ا بجوار ابنها »اأندي« �سنًدا له يف  اأي�سً اإدارت��ه. وهي، يف كل الأح��وال، تقف 

املواقف التي مير بها ويتعر�ص لها.

هناك �سخ�سية »بجو« �سديق »اأندي« الذي يعي�ص يف القرية، ويقوم ببيع 

»اأندي«.  والد  اقت�سام ثمنها مع »ماأمون«  للم�سافرين نظري  الأنانا�ص  حبات 

اأخبار  »اأن��دي«  ل�  وينقل  واأخالقه،  �سلوكه  يف  مباأمون  متاأثًرا  »بجو«  ويبدو 

�سقيقته »نور حياتي«، وهو ب�سفة عامة، همزة و�سل بني اأندي وبني القرية 

التي طال غيابه عنها ب�سبب عمله يف العا�سمة.

مدير  »�سودرمان«  �سخ�سية  راأ�سها  فعلى  ال�سريرة،  ال�سخ�سيات  اأم��ا 

ر يف الأوراق الر�سمية، ويدبر احلريق الذي دخل  املخازن، الذي يختل�ص ويزورّ

على  بال�ستيالء  »غزايل«  ال�سيد  على  ي�سري  اإنه  ثم  ال�سجن،  ب�سببه  »اأندي« 

بيوت الفقراء املال�سقة للم�سنع، ويقرتح عليه اأن يتم ذلك عن طريق اإ�سعال 

نائبه  مع  يختلف  اأنه  بيد  وتركها.  منها  الهروب  اإىل  في�سطرون  فيها  النار 

وتكون  الآخر،  كل منهما  فيف�سح  منها،  والعائد  ال�سيطانية  حول خططهما 

النهاية التي ي�ستحقها كل منهما.

اأكرث  الثمن«  الأخرية »مهما غال  الرواية  اأن �سخ�سيات  القارئ  ويالحظ 

حيوية وعفوية من �سخ�سيات الأوىل »دفء الليايل ال�ساتية«، ولعل الكاتب 

الثانية فاأعطى ل�سخ�سياته فر�سة احلركة الطليقة على  ا�ستفاد يف روايته 

الرواية  العك�ص من  نف�سها وعما يدور يف داخلها، على  لتعرب عن  �سجيتها؛ 
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الأوىل التي بدا فيها الكاتب يقف خلف �سخ�سياته، وكاأنها تنطق بل�سانه هو، 

ل بل�سان املواقف والأحداث التي يفرت�ص اأنها ت�سنعها هي.

كبرًيا من  قدًرا  الثانية منحها  الرواية  وجزًرا، يف  مًدا  املواقف،  تنوع  اإن 

الت�سويق الذي تعقبه مفاجاأة، وهو يبدو امتدادًا  الفني، ف�سال عن  الإقناع 

للحكي الطبيعي التلقائي، ولنتاأمل مثال موقف »اأندي« وهو يف حمنته ينتظر 

م�ساعدة من الغري ليتجاوزها، فاإذا به يقابل �سائًحا اأ�سرتالًيا، وكان يطمح  

مظهرهم  مع  الأ�سرتاليني،  ال�سياح  لأن  األفني،  اأو  روبية  األ��ف  ينفحه  اأن 

املتوا�سع، اأغنياء، ويتطلع اأندي اإىل يد ال�سائح وهو ي�سعها يف جيبه ملهوًفا 

.
)1(

ومنتظًرا، ولكن ال�سائح يخرج منديال اأبي�ص مي�سح به وجهه! 

ويف عالقة »اأندي« ب� »نورحياتي« ت�سوقنا الرواية اإىل اأن كال من احلبيبني 

اأندي  برف�ص  مفاجاأة  لنا  تقدم  الأح��داث  ولكن  بالزواج،  حبهما  �سيتوجان 

تدعى  اأخ��رى  فتاة  من  وزواج��ه  جاكرتا،  يف  بقائه  مع  الريا�ص  اإىل  ال�سفر 

)�سارينا(.

وكاد  الروائي  عقل  على  �سيطر  الناقد  عقل  اأن  ن�سعر  الأوىل،  الرواية  يف 

على  الإحل��اح  لدرجة  جاهًزا  معظمها  فجاء  ال�سخ�سيات  �سياغة  يف  يغلبه 

عمل  اإىل  الأدب��ي  العمل  تكاد حتول  التي  الفرعية اخلالفية  الق�سايا  بع�ص 

فكري، كما نرى مثال يف احلديث عن ال�سور والتماثيل والكالب واخلالفات 

بنته  التي  امل�سجد يف يد جماعة غري اجلماعة  التي جتعل �سقوط  املذهبية 

خطًرا على الإ�سالم.. وهذه الأمور جمالها يف كتب الفقه والعقيدة والتاريخ، 

ول م�سوغ لها هنا بالطريقة املبا�سرة التي وردت بها.

مبنطق  وعًيا  اأكرث  جاءت  الثانية  الرواية  يف  ال�سخ�سيات  فاإن   ، كلٍّ على 

الفن، واأقرب اإىل احلياة الطبيعية اليومية التي ميكن اأن نتعامل معها هنا 

وهناك.

1- مهما غال الثمن: �ص 25. 
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–  5–

لغة الكاتب يف الروايتني هي الف�سحى الوا�سحة، وهي يف جمملها �سهلة 

وتتخللها  ج��ًدا،  القليلة  املوا�سع  بع�ص  يف  اإل  والركاكة،  التقعر  عن  بعيدة 

الأدوية  تقابلنا حول  التي  ال�سورة  اأحياًنا بع�ص ال�سور الطريفة، مثل تلك 

التي يتعاطاها املر�سى »كثري من اأدوية هذه الأيام تاأخذ ال�سحة من اجل�سم 

، بيد اأن بع�ص التعبريات العامية حتاول اأن تفر�ص نف�سها 
)1(

وجتل�ص مكانها«

جمال  ففي  ي�سري،  بتعديل  تف�سيحها  ميكن  اأن��ه  مع  واحل��وار،  ال�سرد  على 

الت�سالت الهاتفية مثال يقول العامة: ات�سل عليك، وال�سواب: ات�سل بك، 

ا تقول: ح�سبي اهلل عليك اأو فيك، مع اأن اجلار واملجرور ل لزوم لهما،  واأي�سً

اأو تقول: اتكلي على اهلل، وال�سواب: توكلي على اهلل، اأو تقول: اأعتذر منهم، 

بطريقة  والأف�سل  �سعورية،  ل  بطريقة  تقول:  اأو  اإليهم،  اأعتذر  وال�سواب: 

تلقائية اأو عفوية، اأو تقول: اهلل يجزيك اخلري، والأف�سل اإيراد �سيغة الدعاء 

املتداولة: جزاك اهلل خرًيا، وكذلك احلال يف قولهم: وي�سري خري اإن �ساء 

.
)2(

اهلل، والأف�سل: ن�ساأل اهلل اأن يكون خرًيا

وهناك بع�ص امل�سايرة يف لغة الروايتني لتعبريات �سائعة غري دقيقة، مثل 

اأداة التعريف »األ« ثم »ل« النافية، ثم كلمة  »الالم�سئولية« وهي مكونة من 

»م�سئولية«، ومعروف اأن اأداة التعريف تدخل على الأ�سماء ولي�ص احلروف، 

وكان ميكن حل امل�ساألة بب�ساطة حني ي�ستخدم الكاتب لفظة امل�سئولية م�سبوقة 

.
)3(

بكلمة عدم، بدل من الالم�سئولية، فت�سري )عدم امل�سئولية( 

ا، هناك تعبري »ي�ستاأذنه عن العمل هذا اليوم«، وال�سواب: ي�ستاأذنه  اأي�سً

.
)((

لعدم العمل اأو كي ل يعمل هذا اليوم

1- ال�سابق: �ص 96. 

2- دفء الليايل ال�ساتية: �ص 7، 19، 22، 35، 36، 3)، 73، 85. 

3- مهما غال الثمن: �ص 219.

)- ال�سابق: �ص )22. 
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كذلك، هناك تعبري »ناأكل �سوًيا«، وال�سواب ناأكل مًعا، فال�سوي هو ال�سليم 

ومن  ال�سوي  ال�سراط  اأ�سحاب  عن  يتحدث  الكرمي  والقراآن  ال�سحيح،  اأو 

اأح�سن  اإذا  واأف�سل  اأقوى  التعبريات  بع�ص  تكون  اأن  . وميكن 
)1(

�سوًيا مي�سي 

ا�ستخدام النفي، فعبارة مثل: »األ�ست ذكرت يل بكل �سراحة ما تبذله املراأة 

اإذا �سارت هكذا:  اأقوى واأف�سل  هنا من جهد لكي تظفر بالزواج؟« ت�سبح 

.
)2(

»اأمل تذكر يل بكل �سراحة... اإلخ«

من اأخطاء النحو ال�سائعة التي وردت يف الروايتني، تنوين اأفعل التف�سيل 

اأمام �سالح احلقيقة املا�سي«،  كما ورد يف عبارة: »بدا فيها القانون اأعزل 

الوقاية  نون  ا�ستخدام  عدم  فاإن  ا،  اأي�سً  .
)3(

تنوين دون  اأع��زل  وال�سواب: 

عبارة:                        يف  املثال  �سبيل  على  ورد  كما  ال�سائعة  الأخ��ط��اء  من  الإ�سافة  اأو 

 ،
)((

باختياري،،،«  اأف��رح  جتعليني  الن�سيط  احليوي  مبظهرك  لأن��ك   ...«

والأ�سح »جتعلينني«.

الراوي، وتعتمد هذه  لغة و�سفية ت�سور ما تراه عني  ال�سرد على  ويعتمد 

اللغة على الت�سمني اأو القتبا�سات تدعم به راأي الراوي اأو املحاور، ومعظم 

الت�سمينات اأو القتبا�سات توؤكد اإ�سالمية ال�سخ�سية اأو ال�سلوك اأو الت�سور، 

وت�سمل اآيات القراآن الكرمي والأحاديث ال�سريفة والدعاء، واحلكمة وامْلََثل، 

قدمًيا  الإ�سالم  مبعطيات  الكاتب  وعي  على  يدل  ما  وهو  العربي؛  وال�سعر 

عندما  فمثال  ال��روائ��ي.  عمله  خدمة  يف  املعطيات  هذه  وتوظيف  وحديًثا، 

يعرتي القلق عبد املح�سن من قدوم »وليد« اإىل الوليات املتحدة الأمريكية، 

وتزيل  وت�سجعه  تطمئنه  اأن  زوجه  النحراف، حتاول  يتمادى يف  اأن  وخوفه 

قلقه، فتقول له: »دعك من ذلك كله.. �سوف تكون اأنت اإن �ساء اهلل منوذًجا 

1- �سورة طه: 135، �سورة امللك: 22.

2- دفء الليايل ال�ساتية: �ص 31. 

3- ال�سابق: �ص 68. 

)- مهما غال الثمن: �ص 75. 
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رائًعا يقتدى بك {                 }.. اأح�ص 

اأن كالمها فيه واقعية و�سدق.. ل عليه اإذن، فلياأِت »وليد« وليكن بعد ذلك ما 

.
)1(

يكون«

والر�سا  الطمئنان  على  باعًثا  كانت  الفقرة،  هذه  يف  الكرمية،  فالآية 

ومزايلة القلق، وتتكرر الآيات يف موا�سع كثرية م�سابهة يف الروايتني، لتاأكيد 

فكرة، اأو اإزالة لب�ص اأو غمو�ص، اأو توجيه نحو عمل ما.

ومثل الآيات الكرمية، تكرث الروايتان من ا�ستلهام اأحاديث �سريفة كثرية 

الفكرة  �سياق  يف  ورد  ما  ذلك  على  الأمثلة  ومن  القتبا�ص،  اأو  بالت�سمني 

ال�سيطانية التي اقرتحها مدير امل�ستودعات على ال�سيد »غزايل« –�ساحب 

له  حتقق  حيث  مل�سكنه  املال�سقة  الفقراء  بيوت  على  امل�سنع– لال�ستيالء 

مكا�سب طائلة، ولكن »اأندي« يراجع �ساحب امل�سنع ويك�سف له تبعات هذا 

ربه،  غ�سب  عليه  و�سيجلب  بكثريين،  �سي�سر  ال��ذي  الظامل  ال�سيئ  العمل 

فيقول له: »اأنت يا �سيدي ت�سعى بهذه الفكرة ال�سيطانية اإىل اغت�ساب حي 

اآلف من الأمتار، كاأنك مل ت�سمع قول الر�سول �سلى  كامل.. م�ساحته عدة 

اهلل عليه و�سلم: ل ياأخذ اأحد �سرًبا من الأر�ص بغري حقه، اإل طوقه اهلل اإىل 

.
)2(

�سبع اأر�سني يوم القيامة«

ا�ستمر  عليه  كالمه  وتاأثري  اإليه  غزايل  ال�سيد  اإ�سغاء  »اأن��دي«  راأى  وحني 

يف احلديث، م�ست�سهًدا ببع�ص الأحاديث النبوية ال�سريفة؛ وهو ما اأدى اإىل 

عدول الرجل عن الفكرة ال�سيطانية متاًما.

الت�سمني  جم��ال  يف  وال�سريف  واحلديث  الكرمي  ال��ق��راآن  عن  يقال  وم��ا 

ا عن الدعاء واحلكمة واملثل وال�سعر، وقد يبالغ الكاتب  والقتبا�ص، يقال اأي�سً

1- دفء الليايل ال�ساتية: �ص 31. 

2- راجع مثال: مهما غال الثمن، �ص 3)1.
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يف جعل �سخو�سه غري العرب ين�سدون ال�سعر العربي، فالأمر بالن�سبة لهوؤلء 

يبدو نادًرا.

ومن مميزات ال�سرد املعتمد على الو�سف، تقدمي بع�ص العادات والتقاليد 

التي تبدو جديدة  العادات  العربية والإ�سالمية، ومنها بع�ص  يف املجتمعات 

وهي  الإندوني�سية،  بحلل«  »حلل  منا�سبة  يف  يعرف  فيما  نرى  كما  علينا، 

ممن  الإن�سان  حتلل  مبعنى  بحالل(،  )حالل  بالعربية  قولهم  من  ماأخوذة 

اأخطاأ يف حقه اأو اأ�ساء اإليه، ثم الطلب اأن ي�ساحمه، ويلتقي النا�ص يف هذه 

تت�سم  لقاءات جماعية  ال�سكنية يف  الأحياء  اأو  العمل  اأماكن  املنا�سبة داخل 

بالأخوة والتعاطف واملودة وامل�ساحلة بني اخل�سوم والعتذار عن الأخطاء، 

.
)1(

ويطلب كل واحد من الآخر اأن يحله من اأخطائه وي�ساحمه

ولكن الو�سف قد ي�سقط اأحياًنا يف املبا�سرة واللغة التقريرية، وهو ما يغيرّب 

اأو مقالت ميكن  ال�سرد مقال  ويجعل  الكاتب،  ويقدم  الروائية،  ال�سخ�سية 

حذفها وال�ستغناء عنها مع اأهميتها يف ذاته، ففي رواية »مهما غال الثمن« 

مثال، �سفحات عن ال�سرب واأهميته وقيمته، جاءت يف �سياق حوار بني اأندي 

ووالده ماأمون، وكان ميكن الكتفاء ببع�ص الإ�سارات حول ال�سرب يف ال�سياق 

اإىل عدة �سفحات بدت مو�سوًعا م�ستقال بذاته، وكان  الروائي دون حاجة 

ميكن للكاتب اإذا اأ�سر على ت�سجيلها اأن يوزعها بطريقة فنية على موا�سع 

ا، ما ورد حول التربج والزينة يف حوار »اأندي« مع  ، ومثل ذلك اأي�سً
)2(

متعددة

 حيث جاءت اللغة تقريرية غري فنية، وكان للكاتب مندوحة 
)3(

زوجه »�سارينا«

كي يعرب عن فكرته بطريقة غري مبا�سرة، اأف�سل من تلك التي طالعنا بها. 

حوار  وه��و  »احل���وار«،  الروايتني  يف  املهمة  ال��روائ��ي  البناء  عنا�سر  وم��ن 

1- مهما غال الثمن، �ص 211 وما بعدها.

2- ال�سابق: �ص 170- 175 .

3- نف�سه: �ص 195 - 196.
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مبا�سر كا�سف عن جوانب متعددة تتعلق بال�سخ�سيات اأو العالقات الإن�سانية 

اأو القيم.. قد يطول اأحياًنا ويتحول اإىل مقالة اأو ميثل �سوت املوؤلف العايل، 

اأبعاد العمل الروائي..  ولكنه يف جممله ي�سيف اإىل القارئ بعًدا معيًنا من 

فهو مثال يك�سف عن �سفات الأ�سخا�ص وطبائعهم، كما نرى يف حوار عبد 

اأ�ساب  حيث  اأمريكا،  يف  اجلديد  بيتهما  يرتبان  وهما  زوج��ه،  مع  املح�سن 

الزوجة �سيء من الرتاب:

»قال لها: 

ما اأ�سرع ما و�سعت املكياج على وجهك!

- مكياج ؟!

- نعم..!

- اأنت ل ت�ستطيعني اأن تري نف�سك اإل مبراآة.. األي�ص كذلك ؟ ما راأيك اأن 

.
)1(

تقفي حلظات اأمام املراآة ؟... اإلخ«

ومن خالل هذا احلوار نتعرف على ولع الزوجة بتزيني نف�سها، وكره زوجها 

للم�ساحيق والأ�سباغ التي ت�ستخدمها املراأة..

وقد يك�سف احلوار عن بع�ص اجلوانب احل�سارية هنا وهناك، كما نرى 

يف احلوار الذي دار بني »عبد الكرمي« و»وليد« عندما زار الأخري الأول يف 

�سحبة عبد املح�سن: 

»مد وليد يده مودًعا: 

فاأم�سكها �ساحب البيت، وقال له بلهجة رجاء:

- اأرجوك اأنت خمتلف عنهم.. اأنت خمتلف!!

1- دفء الليايل ال�ساتية: �ص 15. 
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اآباوؤك هم �سحابة ر�سول  اأن تفرط فيه،  اإياك  اإنك حتمل هذا الدين،   -

اهلل �سلى اهلل عليه و�سلم، الذين تركوا ديارهم ون�سروا هذا الدين.

اأ�ساف:

- �سدقني!! اإن حاجتنا اإىل ما عندك من العلم بالدين اأ�سد من حاجتك 

اإىل ما عندنا من اأدوات احل�سارة املادية؛ لأن هذه الدنيا جمرد فرتة �سئيلة 

�ستمر على اجلميع بخري اأو �سر، لكن احلياة مبعناها احلقيقي هناك يف دار 

 .
)1(

اخللود«

القراآنية  الآي���ات  بع�ص  ح��واره  ن  ي�سمِّ امل��وؤل��ف  اأن  هنا،  بالذكر  وجدير 

يف  الإ���س��الم��ي  امللمح  لتعميق  جيدة  حم��اول��ة  وه��ي  ال�سريفة،  والأح��ادي��ث 

معظم  يف  الكيالين«  »جنيب  اإليه  �سبق  وقد  عامة،  ب�سفة  الروائي  ال�سرد 

.
)2(

رواياته،واأعطاه اأهمية خا�سة  

ويوظف الكاتب حواره الروائي ل�سرح بع�ص القيم اأو انتقادها، فمثال ي�سرح 

الفارق بني احلب والبغ�ص من خالل حوار بني » اأندي« وزوجه »�سارينا«:

- والقلب )يا �سارينا(.. ؟

- ماذا به ؟

- هل ميكنه اأن يكون مثل الذهن ؟

- اإذا اأحب القلب حمل الدنيا كلها دون تعب.

- واإذا اأبغ�ص ؟

- واإذا اأبغ�ص ل ي�ستطيع اأن يتحمل روؤية اإن�سان واحد يكرهه.. هذه الدنيا 

1- ال�سابق: �ص 82. 

2- ميكن للقارئ اأن يطالع بع�ص مناذج احلوار الدالة يف )دفء الليايل ال�ساتية(: �ص 96 ، 97. 
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.
)1(

تت�سع لالآلف من املحبني لكنها ت�سيق اأن حتمل متباغ�سني اثنني«

ل  التي  وال�سلوكيات  القيم  بع�ص  ال�سخ�سيات  تنتقد  الروائي،  وباحلوار 

تتفق مع الغايات الإ�سالمية كما نرى فيما جرى من حوار بني اأندي و�سارينا، 

ا حول اإفراغ بع�ص املدار�ص من حمتواها الطيب وعدم اهتمامها بالدين  اأي�سً

الإ�سالمي:

التي جعلتك ترتكني  ال�سيء.. لعل م�سكلة ما هي  اأظنك غا�سبة بع�ص   -

املدر�سة ؟

- ل.. لي�ست هنالك م�سكلة خا�سة بي.

- اإذن ماذا ؟

- امل�سكلة يف املدر�سة نف�سها )ثم اأ�سافت(:

اأن ح�سة الدين ح�سة واحدة يتيمة، يلقيها مدر�ص مادة اخللق  اآملني   -

الإ�سالمي، فلي�ص هنالك تعليم للعقيدة وللعبادة.. وح�سة واحدة يتيمة ماذا 

.
)2(

ميكنها اأن تعمل ؟...« 

الأخرية  روايته  يف  الكاتب  ا�ستخدمها  التي  الروائي  البناء  عنا�سر  ومن 

»الر�سالة«، وقد �سبقت الإ�سارة اإىل اأربع ر�سائل بعثت بها »نور حياتي« من 

اإندوني�سيا، والر�سالة و�سيلة مهمة من و�سائل البناء  اأهلها يف  اإىل  الريا�ص 

الروائي ا�ستخدمها روائيون عديدون لأ�سباب �ستى، منها تنويع عملية ال�سرد، 

ومواقف  واأح��داث  �سخ�سيات  وتقدمي  القراءة،  عند  وامللل  الرتابة  وك�سر 

ي�سعب تقدميها عرب ال�سرد ال�سائد يف الرواية.

والر�سالة يف هذه الرواية تبداأ بالب�سملة، والتحية الإ�سالمية وتختتم بها، 

1- مهما غال الثمن : �ص 189. 

2- ال�سابق: �ص 193. 
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واأحداث  �سرد  من  فيه  مبا  طبيعًيا  روائًيا  عن�سًرا  ت�سكل  ذاته  الوقت  ويف 

من  ر�سالة  عامة  ب�سفة  اإنها  وغريها.  واأفكار  واأ�سئلة  وح��وارات  و�سخو�ص 

�سخ�ص م�سلم اإىل اأ�سخا�ص م�سلمني، ذات مالمح اإ�سالمية، وقد ر�سدت لنا 

حياة »نور حياتي« يف الريا�ص، واأ�سارت اإىل واقع اأ�سرتها وظروفها، وو�سحت 

لنا خططها بالن�سبة للم�ستقبل، و�سكلت جزًءا متما�سًكا من البناء الروائي.

»الليايل  ف�  بامل�سمون،  ال�سلة  واهي  جاء  فقد  الروايتني،  يف  العنوان  اأما 

املو�سوع  بكثافة يف  اأو حا�سًرا  تكن عن�سًرا مهيمًنا  اأمريكا مل  ال�ساتية« يف 

الروائي، وكذلك احلال بالن�سبة ل� »الثمن الغايل«، ول اأدري هل يحق يل اأن 

 ، املكان  اأو  ال�سخ�سية  اأو  املو�سوع  دال على  الرواية  يكون عنوان  اأن  اأقرتح 

اأم اأن الكاتب له اأن ي�ستخدم ما ي�ساء من عناوين قد تكون تعبرًيا عن حالة 

�سعرية بعيدة عن واقع العمل الروائي ؟

وبعد:

فاإن الفارق بني الرواية الأوىل والرواية الثانية للكاتب يوؤكد اأن هناك تطوًرا 

وا�سل  لو  العريني«  اهلل  »عبد  اأن  واأعتقد  الفنية،  الناحية  من  الأف�سل  نحو 

بداأب طريقه يف جمال الكتابة الروائية �سيقدم لنا اإنتاًجا جيًدا ي�ساف اإىل 

بعامة،  الإ�سالمي  الأدب  املعا�سر؛ وهو ما يرثي  الإ�سالمي  الروائي  الإبداع 

والرواية الإ�سالمية بخا�سة. لقد قلت ذات يوم: اإن كتابة الرواية فن �سعب ل 

يقدر عليه اإل اأولو العزم من املوهوبني، فما بالك اإذا كانت رواية اإ�سالمية؟ 

اإنها حتتاج اإىل كترّاب ميلكون اجللد وال�سرب والقدرة على ا�ست�سراف واقع 

يف  قراأنا  فقد  الأح��وال  كل  ويف  الكربى،  والق�سايا  بالأحداث  املليء  اأمتهم 

ال�سفحات ال�سابقة روايتني فيهما جهد طيب ووعي مثمر.
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ورواية  الفنية،  وموهبته  الأدبية  قدراته  عن  للكاتب  الأوىل  الرواية  تنبئ 

روائية  لنا  وتقدم  �سالح«  اأب��و  »ملوؤمنة  الأوىل  هي   
)1(

اجل���ذور« عن  »البحث 

ربط  على  وقدرة  وت�سوير  لغة  من  الفنية  والأدوات  املوهبة  متلك  موهوبة، 

اإ�سالمي  ت�سور  من  انطالقها  عن  ف�سال  جيد،  حمكم  اإط��ار  يف  احل��وادث 

خال�ص، قادر على احلوار، اأو التجاذب الثقايف مع الآخر، بوعي وح�سافة 

وتفاعل خالق، دون اأن ي�ست�سعر الدونية اأو اخلوف، منذ الإعالن عن نف�سه 

بالب�سملة يف �سدر الرواية اإىل النت�سار لذاته وح�سارته عرب �سطورها.

»البحث عن اجلذور« عنوان يحمل دللة ت�سب يف الإطار احلركي الذي 

اأن هناك رغبة عارمة يف الو�سول  يفارق احلالة ال�سكونية اخلاملة، ويعني 

اإىل غاية بعيدة و�سعبة، لي�ص من املتاح الو�سول اإليها ب�سهولة. وت�سري كلمة 

»اجلذور« اإىل العمق الذي يقت�سي جهًدا كبرًيا ملالم�سته.. ومقارنة العنوان 

بطل  يبذل  الطرفني، حيث  بني  التطابق  تك�سف عن هذا  الرواية  مب�سمون 

قلب  اإىل  الطريق  له  يفتح  ال��ذي  اأبيه  على  للتعرف  م�سنًيا  جهًدا  الرواية 

والإ�سباع  والطمئنان  والأم��ن  ال�سكينة  وه��ي  اإليها  يت�سوق  التي  احلقيقة 

الروحي من خالل الإ�سالم.

من الطرائف التي ارتبطت بت�سنيف الرواية من خالل البيانات املكتبية 

املتعلقة بالن�سر، اأنها �سنفتها �سمن مو�سوعات امل�ساكل الجتماعية، مع اأن 

الرواية تعالج مو�سوًعا اأكرب، لأنه اأكرث اأهمية من املو�سوعات الجتماعية، 

مو�سوع قدمي جديد،       وهو  والغرب،  ال�سرق  بني  العالقة  بطبيعة  يتعلق  لأنه 

اأو يتجدد با�ستمرار يف ظل ميزان القوى بني الطرفني، وقد �سبق كثريون اإىل 

فيه:  كتبوا  الذين  الروائيني  ومن  والروائي،  البحثي  امل�ستوى  على  معاجلته 

ال�سالم  وعبد  �سالح،  والطيب  نبوه،  وخ�سر  حقي،  ويحيى  احلكيم،  توفيق 

1- موؤمنة اأبو �سالح: البحث عن اجلذور، مكتبة العبيكان، الريا�ص )ال�سعودية(، 22)1 ه� = 2001 م.
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العجيلي، ونهاد ر�سا.

اإن ق�سية العالقة بني ال�سرق والغرب تثري العديد من الروؤى والت�سورات، 

العرب  الكتاب  رواي���ات  حملت  وق��د  والآراء،  الأف��ك��ار  من  الكثري  وتعر�ص 

متمايزة  مواقف  ترجمت  التي  والأح��داث  التجارب  من  مزيًجا  وق�س�سهم 

اأو متوافقة.

ول �سك اأن رواية »البحث عن اجلذور« ترتجم موقًفا متميًزا يحمل ب�سمة 

املوؤلفة وروؤيتها التي تنبع من ت�سور اإ�سالمي خال�ص، وجتربة �سبه مبا�سرة، 

بحكم وجودها يف مكان الأحداث التي �سنعت الرواية و�سكلتها، كما تو�سح 

الفقرات التالية.

-2-

تعتمد رواية » البحث عن اجلذور« على �سمري املتكلم، اأو ال�سمري الأول كما 

ي�سميه البع�ص، ويف الفقرة الأوىل يتحدث البطل عن نف�سه قائال: »ا�سمي 

اأعرفكم  اأن  اأريد  اأبي،  �سماين  و)يو�سف( كما  اأمي  �سمتني  )جوزيف( كما 

اأبي، ديانتي  وينكر  اأمي  تقول  اأ�سل عربي كما  اأمريكي من  اأنا  نف�سي،  على 

اأنت�سب  اأن  اأبي كان م�سلًما، فاملفرو�ص  ولكن  اأمي،  اأخذتها عن  )م�سيحي( 

.
)1(

اإىل دينه، لذلك �ساأروي لكم ق�ستي اأو بالأحرى ق�سة اأبي«.

التي  املفارقة  وتعطينا  ال��رواي��ة،  تلخ�ص  الفقرة  ه��ذه  ف��اإن  ن��رى،  وكما 

بجن�سيته،  ديانته، مروًرا  ا�سمه حتى  اختالف  بدًءا من  البطل  حتكم حياة 

فهو »جوزيف« وفًقا لت�سمية اأمه، وهو اأمريكي وم�سيحي وفًقا لإرادتها، وهو 

»يو�سف« وفًقا لت�سمية اأبيه، وجن�سيته عربي ودينه م�سلم وفًقا لنت�سابه اإليه، 

اإىل  الرواية  تدخلنا  تف�سيالتها..  على  والتعرف  املفارقة،  ومن خالل هذه 

دائرة مثرية، ت�سوقنا اإىل معرفة ما بداخلها وك�سف ال�ستار عنه.

1- الرواية: �ص 5.
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واإذا كانت الفقرة الأوىل من الرواية تلخ�ص وتك�سف، فاإن الرواية تقدم 

وكاأنها  معنونة،  وغري  مرقمة  غري  متتابعة،  ف�سول  عرب  مبا�سرة،  نف�سها 

العناوين،  اأو عقبات  الأرقام  القارئ بكل ما لديها دون حواجز  اإىل  تف�سي 

ب��دًءا من  ت�ساعدي  ت�سري يف خط  اأو ف�سولها  الرواية  اأح��داث  واأن  خا�سة 

اأعماق  اإىل  والو�سول  بالذروة  – وانتهاء  املفارقة  – مو�سع  الأوىل  الفقرة 

اجلذور ومالم�ستها.

وهكذا، يبدو البناء الروائي قائًما على التتابع املت�ساعد لالأحداث وظهور 

ال�سخ�سيات مع التوغل يف قلب الرواية لت�سيف وت�سيء املو�سوع الروائي من 

جوانبه املتعددة.

اإننا نلتقي ب�ساب يبحث عن اأبيه يف اأمريكا، ثم نتعرف على اأمه الأمريكية 

التي حتكي له بع�ص التفا�سيل احلقيقية واملاأ�ساوية يف حياة اأبيه، ثم متوت 

مبر�ص ع�سال، فيذهب اإىل كاليفورنيا بحًثا عن هذا الأب.

ويف كاليفورنيا، يلتقي ال�ساب )يو�سف( ب�سالح الدين يف املركز الإ�سالمي 

يعده مب�ساعدته يف  امل�سجد، حيث  اإمام  يحيى  ال�سيخ  اإىل  ويقوده  باملدينة، 

البحث عن اأبيه عن طريق �سديق يدعى م�سطفى.

بجانب  العربية  املنطقة  وتاريخ  العربية  اللغة  تعلم  اإىل  ال�ساب  وي�سعى 

اأمريكا،  �سواحل  على  قارب  يف  باأبيه  يلتقي  جهود  وبعد  للحقوق،  درا�سته 

ويتقاربا..  يتعارفا  اأن  عربها  يحاولن  اأي��ام،  لعدة  رحلة  يف  مًعا  ويبحران 

ولكن عالقتهما على ظهر القارب ي�سوبها املد واجلذر، ولكنها تنتهي باإعالن 

يو�سف لإ�سالمه، واأخوته يف اهلل لوالده، ويعود الثنان اإىل ال�ساحل، دون اأن 

يعرتف الأب ببنوة البن.

ي�سافر يو�سف اإىل ال�سرق ليتعرف على اأهل والده اأو على جذوره، ويلتقي 

ويقيم عالقة  �سهيلة،  وعمته  به من خالل عمه خالد  ترحب  التي  بالأ�سرة 



108

بحقيقة            لها  ويعرتف  خالد،  عمه  ابنة  ب�سلمى،  ويلتقي  اأقاربه،  مع  حميمة 

مابينه وبني اأبيه، وبعد لقاءات عا�سفة مع �سلمى التي يتقدم اأ�سامة خلطبتها، 

يرتك الأ�سرة عائًدا اإىل اأمريكا.

من  زواجه  ويبارك  به،  يعرتف  الذي  باأبيه  يلتقي  الإ�سالمي،  املركز  ويف 

�سلمى.

وهكذا يبدو البناء الروائي معتمًدا على �سرد الأحداث يف ب�ساطة وتتابع 

البناء  الأ�سا�سية يف  والو�سيلة  لغة مركزة مقت�سدة.  مت�ساعد، ومن خالل 

بعد ال�سرد هي احلوار الذي يبدو فار�ص الرواية الوحيد، حيث تت�ساءل اإىل 

جانبه الو�سائل الأخرى اأو تتال�سى: مثل املونولوج )احلوار الداخلي( واحللم 

من  وغريها  ال�سردي،  والتداخل  ب��اك(  )الفال�ص  وال�سرتجاع  والر�سائل 

اأيامنا، و�سوف نتوقف عند  اإليها كثري من الروائيني يف  الو�سائل التي يلجاأ 

احلوار ب�سيء من التف�سيل يف فقرة اأخرى.

ومع ب�ساطة البناء، فاإن الرواية تقدم لنا بع�ص املفاجاآت التي ل يتوقعها 

القارئ، ولكنها ب�سفة عامة مفاجاآت مقبولة، بل اإنها ت�سهم يف اإثارة الت�سويق 

اأحياًنا، كما نرى يف م�سروع خطبة �سلمى للدكتور الطبيب اأ�سامة، الذي رافق 

يو�سف على الطائرة يف رحلة العودة اإىل الوطن. كان ال�سياق الروائي يوحي 

اأن �سلمى �ستكون من ن�سيب يو�سف الذي مال اإليها واأحبها، وحتدثت ب�ساأنه 

عمته �سهيلة التي عر�ست فكرة زواج �سلمى ويو�سف اأمام اأخيها خالد والد 

�سلمى، ولكن الأحداث جاءت على عك�ص التوقع، حيث اأعلن اأن اأ�سرة اأ�سامة 

قادمة اإىل اأ�سرة خالد لالإعالن عن رغبتها يف خطبة �سلمى، وهو ما يوؤدي 

اإىل اإح�سا�ص يو�سف بالنك�سار، وتقرير العودة اإىل اأمريكا، لين�سغل بالدعوة 

اإىل الإ�سالم من خالل املركز الإ�سالمي، والنغما�ص يف حياة امل�سلمني من 

حوله، لتعوي�سه عن فقدان اأ�سرته ال�سغرية وعائلته الكبرية.

الأمل يف  تال�سى  اأن  بعد  باأبيه  يو�سف  لقاء  تتمثل يف  اأخرى  مفاجاأة  ثمة 
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يو�سف من  اأبيه به يف مفاجاأة �ساعقة. لقد خرج  اللقاء، ثم اعرتاف  هذا 

امل�سجد، و�سمع �سوت والده يف الظالم يناديه ويعانقه ويعرتف به.. وها هو 

ي�سف اللقاء:

»رميت بنف�سي يف اأح�سانه واأنا اأنتحب واأقول: حًقا اأنا ابنك؟!

- نعم يا يو�سف اأنت ابني.. اغفر يل ق�سوتي.. �ساحمني على ما�ص �ساع 

فيه عمري اأكرث من عمرك.. لقد كنت يف امل�سجد اليوم يا يو�سف وا�ستمعت 

لك.. فهل هناك يف قلبك املوؤمن الكبري مكان لأبيك العائد النادم؟

ينتظرك، ولكن  اأبي، طوال عمري كان هناك مت�سع لك.. كان  يا  اآه..   -

كيف عدت اإيل وعرفت مكاين.. كيف تاأكدت اأين ابنك؟

م��ن��زل��ك لأح���دث���ك ع��ن كل  اإىل  ب��ن��ا  وق����ال: ه��ل��م  اإىل وج��ه��ي  ن��ظ��ر   -

.
)1(

التفا�سيل..«

وهكذا حتقق املفاجاأة ال�ساعقة حلم البن باعرتاف اأبيه ببنوته، بعد اأن 

ا�ستوىل الياأ�ص على الولد والقارئ مًعا من الو�سول اإىل هذا العرتاف.

اإىل عمها  املفاجاأة من خالل ر�سالة �سلمى  تف�سرًيا لهذه  اأن نرى  وميكن 

)الذي هو والد يو�سف(، حيث ت�سكو ق�سوته على ولده، وت�سكو اإليه ولده الذي 

غادر الوطن حانًقا عليه، وتطلب منه العرتاف بيو�سف، وتخربه اأن خطبتها 

كي يخطب  يو�سف  اأمام  الطريق  بانفتاح  اإيذاًنا  وكان هذا  تتم،  لأ�سامة مل 

�سلمى بعد اإخفاق م�سروع خطبتها، واعرتاف والده به.

1- الرواية: �ص 118.
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- 3 -

و�سوف  عربية(،  مدينة  )اأو  عربي  وبلد  اأمريكا  يف  الرواية  اأحداث  تدور 

نالحظ اأن الرواية حتدثت عن املكان الأ�سلي لالأب واأ�سرته بتجهيل متعمد، 

مدينته  ول  البطل  وال��د  اإليه  ينتمي  ال��ذي  العربي  البلد  ا�سم  اإىل  ت�سر  مل 

ا، ملاذا؟ ل ندري متاًما..  العربية، بل اإن موطن الأم يف اأمريكا جمهول اأي�سً

ال�سرق  بني  العالقة  على  اأعم  ودللة  املكان،  على  عامة  دللة  لإعطاء  رمبا 

والغرب، وهذا هو املرجح عندي، فهذه العالقة لي�ست خا�سة باأ�سرة ن�سفها 

�سرقي والآخر غربي، ولكنها مو�سولة بعاملني كبريين هما ال�سرق والغرب، 

لذا جند )يو�سف( وهو يبحث عن اأبيه ي�سدنا اإىل رحلة اأخرى اأهم، ميدانها 

ال�سرق والغرب مًعا، وهي البحث عن الإ�سالم، واأماكن هذا البحث تتم يف 

بع�ص املراكز الإ�سالمية، وهذه املراكز جتمع امل�سلمني من كل مكان على ظهر 

ف به وتقدمه اإىل النا�ص يف �سورته احلقيقية،  الأر�ص، وتن�سر الإ�سالم وتعرِّ

ومن خاللها نرى �سورة الآخر وعالقته بالإ�سالم وامل�سلمني.

�سوف نرى )يو�سف( يجهز اأغرا�سه لي�سافر اإىل ولية كاليفورنيا – اأول 

مكان مي تعريفه يف الرواية – ليبحث عن اأبيه يف مركزها الإ�سالمي، ويتعرف 

 – امل�سجد  باب  عند  الأحذية  )خلع  امل�سلمني  خ�سائ�ص  بع�ص  على  هناك 

تغطية الن�ساء لرءو�سهن – عدم التفرقة بني امل�سلم وغري امل�سلم(.

وامل�سجد هو املكان الذي تقف عنده الرواية ب�سيء من التف�سيل، وجتعله 

جمال حيوًيا لالأفكار والأ�سخا�ص وحتقيق الآمال، والتعرف على ال�سحاب 

والأقارب..

ومع اأن الرواية ذكرت بع�ص مالمح املدينة العربية التي ينتمي اإليها الأب 

وزارها البن، وحتدثت عن البيوت وال�سوارع والآثار القدمية وم�ساجد املدينة، 

اإل اأن امل�سجد ب�سفة خا�سة نال اهتماًما ملحوًظا يف الرواية، لعل ذلك يرتبط 

برحلة البحث عن الإ�سالم وتقدمي الأجوبة املطلوبة يف م�ساله.
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و�سوف نرى ظاهرة ترتبط باملكان وهي الرتحال اأو التجوال الدائم الذي 

لها  الظاهرة  وه��ذه  والبحر،  واملوانئ  امل��دن  يف  املكان،  عرب  الأب  به  يقوم 

دللة تتطابق مع جتولت يو�سف يف مدن اأمريكا، بحًثا عن اأبيه، وبحًثا عن 

الإ�سالم.. و�سوف نقراأ يف الرواية و�سًفا حلال الأب يعرب عن عدم ال�ستقرار، 

عامة:         ب�سفة  احلقيقة  اأو  اجلذور،  عن  البحث  رحلة  اأمام  الأفق  انفتاح  اأو 

.
)1(

».. كان دائم الرتحال، ومل ميكث يف ميناء اأكرث من يوم...«

ول �سك اأن امتداد رقعة املكان اأمام اأبطال الرواية وحوادثها، يتناغم مع 

وانعكا�ساتها  احل�سارية  معطياتها  يف  والغرب  ال�سرق  بني  العالقة  امتداد 

الرقعة متتد من  ما جعل هذه  وهو  وال�سلوكية،  واخللقية  والثقافية  الدينية 

اأمريكا يف الغرب، اإىل بلد عربي يف ال�سرق.

قد يف�سر جتهيل املكان للبلد العربي برغبة املوؤلفة يف جتنب املتاعب التي 

قد يحدثها حتديده، على اأ�سا�ص اأن البطل مطارد �سيا�سًيا، ب�سبب بحثه عن 

احلرية املفقودة، والكرامة الإن�سانية ال�سائعة يف وطنه، وحتديد هذا الوطن 

يعني اتهاًما له اأو حلكامه بالع�سف والظلم مما يرتتب عليه حدوث املتاعب 

للكاتبة، ولكن امل�ساألة من وجهة نظري تبدو غري ذلك؛ فطبيعة املو�سوع اأكرب 

من خالف بني البطل والوطن اأو حكام هذا الوطن؛ اإنها مت�ص ق�سية كربى 

تخ�ص حياة الأمم وم�سائر الأفراد ب�سورة تتجاوز متاعب فرد اأو اأفراد هذه 

وم�سائرها،  ال�سعوب  م�ستقبل  يحدد  ح�ساري  �سياق  اإنها  تلك..  اأو  الدولة 

التوجه،  وتر�سم  احل�سارة  ت�سنع  والفكر  والثقافة  املعتقد  اأن  من  انطالًقا 

وتب�سر مبا �سياأتي. ولعل اتخاذ القارب الذي اأبحر به الأب والبن يف رحلتهما 

التي امتدت لأيام جمال ملناق�سة ق�سية العالقة بني ال�سرق والغرب، يعطي 

دللة على اأن ال�سعوب والأفراد يواجهان م�سرًيا م�سرتًكا، فاجلميع يبحرون 

يف قارب واحد، ويواجهون الأنواء والعوا�سف، وي�سعون اإىل الو�سول اإىل بر 

الأمان.. ولن ي�سل اإل من هداه اهلل واأعانه.

1- الرواية: �ص37.
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بنوعيه  ال��زم��ان  ف��اإن  امل��ك��ان،  على  عامة  �سمة  يبدو  التجهيل  ك��ان  واإذا 

ا غري حمدد يف الرواية، بل عائًما. وميكن اأن  )التاريخي والروائي( يبدو اأي�سً

نحدد الزمان التاريخي بالقرن الع�سرين، اأو زمن وجود الطائرات، اأو اإقامة 

املراكز الإ�سالمية يف اأمريكا، اأو حماربة ال�ستعمار الغربي، وكما نرى فهو 

زمان ممتد ومت�سع، امتداد املكان وات�ساعه، وكاأن الرواية حتدثنا عن عالقة 

ل�سبب  تتوقف  ل  والغرب(،  )ال�سرق  طرفني  بني  الزمان  عمق  يف  م�ستمرة 

هنا اأو هناك، ولكنها دائمة، حيث يرى الطرف ال�سرقي اأن ح�سارته اأحق 

بالتباع والتميز؛ لأنها ح�سارة الروح والأخالق وال�سمو، وقبل ذلك التوحيد. 

اأدوات  وال�سيطرة، فهو خمرتع  بالهيمنة  الأحق  اأنه  يعتقد  الغربي  والطرف 

الفكرية  الروؤى  وهو �ساحب  وع�سكرًيا،  مادًيا  الأقوى  وهو  املدنية احلديثة، 

التي متنح احلرية بال حدود ول قيود.. اإنها عالقة م�ستمرة ومتوترة ب�سبب 

ا،  ما ميلكه الطرف الغربي من قوة وما يفتقده الطرف ال�سرقي من قوة اأي�سً

نطالع مظاهرها يف م�ستجدات الأحداث كل �سباح.

مبرحلة  يرتبط  كان  واإن  حمدد،  غري  يبدو  الروائي  الزمان  فاإن  ا،  اأي�سً

البحث عن الأب والعائلة )اجلذور(، ومل حتدد الرواية وقًتا معيًنا اأو دقيًقا 

مل  اإنها  بل  ال�سنوات،  ول  ال�سهور  ول  بالأيام  ل  وحتولتها،  البطل  حلركة 

الربيع(،  ال�ستاء،  اخلريف،  )ال�سيف،  الأربعة  ال�سنوية  الف�سول  اإىل  ت�سر 

لنا  ولكنها قدمت  الأ�سخا�ص،  عا�ص  اأو  الأح��داث،  وقت جرت  اأي  لتعلم يف 

تركيزها  انطالًقا من  وزمان جمهول،  عام  اإطار  والأح��داث يف  الأ�سخا�ص 

على جمريات الرواية وحوادثها، فهي العن�سر املهم الذي اهتمت به ووهبته 

عنايتها.. ترى هل تتوازى قيمة اإغفال حتديد الزمان )تاريخًيا وزمنًيا( مع 

جتهيل )املكان(؟! ل�ست اأدري.
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هذه رواية حوادث ولي�ست رواية اأ�سخا�ص. احلوادث هي اأ�سا�ص الرواية، 

اأعماقهم،  يف  نعي�ص  اأن  ن�ستطيع  ل  تقريًبا،  جاهزون  فهم  الأ�سخا�ص  اأما 

اإىل  ولعل هذا يرجع  الأح��داث وحتولها،  بقدر تطور  اإل  نرى تطوراتهم  ول 

رغبة الكاتبة يف تب�سيط املو�سوع الروائي، والو�سول بالقارئ اإىل نتيجة عرب 

مقدمات من �سنع الزمان وتراكم الأحداث.

الرواية، �سخ�سية البن )يو�سف( الذي ولد لأب م�سلم  اأهم �سخ�سيات 

واأم م�سيحية، فا�ستطاعت الأم يف طفولته اأن جتذبه اإليها، خا�سة بعد فراق 

الأب، واأن جتعله م�سيحًيا، حتى و�سل اإىل مرحلة اجلامعة، ولكن هذه احلال 

جعلته يعي�ص م�سكلة البن الذي يبحث عن اأب، مع اأن الآلف غريه يعي�سون   

كان  عندما  املتحدة،  الوليات  يف  م�سكلة  الأم��ر  هذا  لهم  ميثل  ول  اأب  بال 

اأمه، كانوا ي�سخرون منه،  اأ�سدقاءه املقربني عن م�سكلته، وم�سكلة  يحادث 

ويقولون له: مِلَ تهتم؟ ع�ص حياتك يا رجل، ول تنظر اإىل املا�سي، ول تهتم 

لأمك ول لأبيك.. ولكن يو�سف كان مهموًما وم�سغول باأمه واأبيه.. كان هناك 

�سيء يف داخله يدفعه اإىل البحث عن حقيقة اأبيه، والبحث عن جذوره، �سيء 

عليه  ربرّته  ا  عمرّ وخمتلف  حوله  الذين  عن  خمتلف  �سيء  دمائه،  يف  ي�سري 

اأمه.

اإنه �سخ�سية خمتلفة عن نظرائه، ولعل ذلك يرجع اإىل الدم العربي الذي 

على  والتعرف  اأبيه،  على  للعثور  �ساقة  رحلة  يخو�ص  لذا  يجري يف عروقه، 

اأ�سرة اأبيه يف ال�سرق، كما يوظف عقليته العلمية يف الو�سول اإىل الإ�سالم – 

وهو الأمر الأهم – والدخول يف دائرته عن اقتناع ويقني.

و�سوف نلحظ، عرب الرواية، اأن يو�سف يتمتع باإرادة قوية وعزمية را�سخة 

يف رحلة البحث، وهو ما جعله يواجه كثرًيا من املتاعب والإحباطات بال�سرب 

العربية،  وتعلمه  الإ�سالم،  اعتناقه  ا  اأي�سً ذلك  على  �ساعده  وقد  واملثابرة، 
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حتى عرف اأباه، وو�سل اإىل اجلذور.

حياة  تعي�ص  »اإي��ل��ني«  ا�سمها  اأمريكية  ام���راأة  فهي  الأم،  �سخ�سية  اأم��ا 

وترق�ص  وت�سرب  وال�سلوك،  العالقات  يف  حت��رر  من  فيها  مبا  الأمريكان 

وتزوجته  يو�سف  بوالد  اأعجبت  اأثناء عملها ممر�سة  الرجال. يف  وت�سادق 

حياة  لها  يوفر  اأن  حاول  الأمريكي..  لل�سباب  مغايًرا  منًطا  فيه  راأت  حني 

كرمية هادئة، ويوفر عليها عناء العمل خا�سة بعد اأن حملت بولدها، ولكنها 

متردت عليه، وجمحت، واأرادت تطويعه لإرادتها، ولكنه اأبى، فتعرفت على 

حتى  بها،  عالقته  وتوطدت  عيادته  يف  عملت  طبيًبا،  وكان  اجل��ريان،  اأحد 

دخل زوجها ذات يوم فوجدها معه، فتعاركا، و�ساألها: يو�سف ابن من؟ ولأنها 

ابن  اإنه  قالت:  منها،  الولد  ياأخذ  ل  لكي  الأبد  اإىل  منه  تتخل�ص  اأن  اأرادت 

�سديق يل ولي�ص ابنك!.

وعا�ست مع يو�سف حتى �سار �ساًبا، وعرفت كثرًيا من الرجال، حيث كانت 

تغري اأ�سحابها من حني اإىل اآخر كما تبدل ثيابها. لقد كانت جميلة ومفعمة 

باحلياة.. ولكنها مر�ست باملر�ص الع�سال، وبداأت رحلة العالج التي انتهت 

باملوت، وتركت وراءها رجلني يعي�سان يف حمنة، الأول ولدها الذي مل يتعرف 

على والده مع اأنه حي، والآخر والد ابنها الذي �سك فيه، وهام على وجهه يف 

الأر�ص بعد اأن حتطم حلمه يف العي�ص مع ولده.

ويالحظ اأنها مل حتاول اأن تتاأثر بزوجها اأو مبعتقداته اأو اأفكاره، بل اإنها 

الإ�سالمي،  �سلوكه  وعلى  عليه  حملت  به،  ال��زواج  جتربة  خا�ست  اأن  بعد 

و�سوهت �سورته وتاريخه بني يدي ولدها.. وكاأنها كانت تريد اأن جترب املتعة 

مع رجل �سرقي وح�سب، وبعد انتهاء التجربة لفظته!.

عائلة  اإىل  ينت�سب  ال��ذي  ال��راوي«  »اأحمد  فهو  ال�سرقي،  الرجل  هذا  اأم��ا 

عريقة ونبيلة يف بلد عربي، كان جده جماهًدا �سد ال�ستعمار، وحمل ا�سمه 

»اأحمد  اأو�سمة عديدة. هاجر  ونال  واإحدى مدار�سها،  �سوارع مدينته،  اأحد 
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التقى  وهناك  ال�سيا�سي،  ن�ساطه  ب�سبب  مالحقته  بعد  اأمريكا  اإىل  الراوي« 

يو�سف،  منها  واأجن��ب  وتزوجها  واأحبها  امل�ست�سفى  يف  املمر�سة  ب�»اإيلني« 

اأنه يحدرّ من حريتها و�سلوكها. كان متم�سًكا  ولكنهما افرتقا بعد اأن زعمت 

ويعتد  كرامته  على  يحافظ  الزنا،  يقارف  ول  اخلمر،  ي�سرب  ل  باإ�سالمه، 

بنف�سه، ويرتك العمل اإذا اأح�ص بجرح لكرامته، ويرف�ص اأن يقدم التنازلت 

اأخربته  حني  بالهزمية  و�سعر  كثرية،  اأعمال  يف  عمل  لذا  الت�ساهالت،  اأو 

زوجته كذًبا اأن يو�سف لي�ص ولده.

ل تقدم لنا الرواية تف�سيال عن حياته يف امل�سرق واملغرب، ول تدخل بنا 

اإىل اأعماقه، ول تعلل لرتحاله الدائم وتنقالته داخل اأمريكا.. ولكنها تركز 

وزوجه  ابنه  من  مواقفه  يف  تتمثل  التي  العملية  �سخ�سيته  معامل  اأبرز  على 

الراحلة.

ميثل  الذي  الدين«  »�سالح  اأهمها  لعل  اأخرى  �سخ�سيات  ذلك  بعد  تاأتي 

الإ�سالم حيث يجدون فيه  الذين يدخلون  اأو املظلومني  �سورة امل�سطهدين 

حال مل�سكالتهم، و�سنًدا لوجودهم.. اإنه زجني من نيويورك، ن�ساأ يف ال�سوارع 

تاجر  الثالثة ع�سرة،  الإجرامي مبكًرا منذ  بالن�ساط  بداأ  للمدينة،  اخللفية 

قب�ست  اأمريكا،  مراهقي  من  واح��د  اإن��ه  ال�سيارات،  و�سرقة  املخدرات  يف 

كانت رحلته مع  وهناك  �سنوات،  بال�سجن ثالث  عليه  ال�سرطة وحكم  عليه 

الإ�سالم عن طريق اأحد الدعاة الذي ثابر على دعوة ال�سجناء بعزمية جبارة 

حتى ان�سكب النور يف روح الزجني املنحرف، ف�سار يبكي ويبكي مثل طفل 

الدين(  )�سالح  جديد  ا�سم  وكان  اإ�سالم..  وكان  �سهادة..  وكانت  �سغري، 

»ت�سارلز«  حملة  اأوقف  الذي  الأيوبي«  الدين  »�سالح  العظيم  بالقائد  تيمًنا 

اأ�سد احلملة ال�سليبية على الأر�ص املقد�سة!.

�سديقة  كانت  التي  »ج��ان��ي��ت«  �سخ�سية  الثانوية،  ال�سخ�سيات  وم��ن 

)يو�سف(، لقد حزنت عندما ودعها ليبداأ رحلة البحث عن والده، ون�سحته 
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اأن ي�ستغل الإجازة يف املتعة ومرافقتها بدل من اجلري وراء ما�ص واأوهام 

و�سراب.

ال�سورة  متثل  اأن  ميكن  وكان  كبري،  حد  اإىل  فنًيا  باهتة  �سخ�سية  وهي 

التي  »�سلمى«  ال�سرقية  الفتاة  مقابل  يف  ليو�سف،  بالن�سبة  للفتاة  الغربية 

جاءت اأكرث عمًقا ون�سًجا، وقدمت منوذًجا للفتاة امل�سلمة التي حتافظ على 

وتقدم  واملعرفة،  والثقافة  العلم  باأ�سباب  تاأخذ  ذاته  الوقت  ويف  اإ�سالمها، 

حيث  اأمريكا  قلب  يف  يعي�ص  الذي  »يو�سف«  وجعلت  فعالة،  قوية  �سخ�سية 

اجلميالت الفاتنات بال ح�سر ول عدد يقول عنها: »تلك ال�سمراء هي من 

.
)1(

اأجمل ما راأيت واأكرث ما متنيت«

لقد اأثرت يف حياة »يو�سف« تاأثرًيا وجدانًيا عا�سفا، بهرته بفكرها وذكائها 

الغربية  امللتزمة ل تقل عن زميلتها  امل�سلمة  الفتاة  اأن  له  واأثبتت  وثقافتها، 

وعًيا ومعرفة حني تاأخذ بالأ�سباب، لذا �سدمه م�سروع خطبتها، ودفعه اإىل 

العودة اإىل اأمريكا، وجعلته يقول يف حزن:

التي  النجمة  امل�ستحيل..  اإنها احللم  »�سلمى«  قلبي..  بوخز يف  »اأح�س�ست 

تربق يف العايل.. لن اأ�سل اإليها اأبًدا، فكيف ي�سل اإىل ال�سماء من ل اأ�سل 

.
)2(

له يف الأر�ص..«

طريق  –عن  اأنها  لدرجة  حولها،  من  على  تاأثري  �ساحبة  �سلمى  اإن  ثم 

له  ويحقق  بابنه )يو�سف(  ال��راوي« يعرتف  »اأحمد  ر�سالتها– جعلت عمها 

اأمنيته بالزواج منها.

الطبيب  �سخ�سية  اإيجابًيا  التي متثل منوذًجا  الثانوية  ال�سخ�سيات  ومن 

»اأ�سامة« الذي در�ص يف اأمريكا، وعاد اإىل الوطن، مع اأن الفر�سة اأتيحت له 

ليبقى يف املهجر، ويحقق طموحات اأكرب واأف�سل.

1- الرواية: �ص 87.

2- الرواية: �ص 110.
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وغري  غالًبا،  جاهزة  تبدو  �سلًفا–  قلت  –كما  ال�سخ�سيات  كانت  واإذا 

اأن تقدم لنا الرواية بع�ص التغريات التي ت�سيب  معمقة، فاإن هذا ل ينفي 

بع�ص ال�سخ�سيات اأو تنعك�ص عليها تغريات البع�ص الآخر.

عوامل  ف��اإن  واإرادت���ه،  عزميته  وق��وة  اإ�سراره  مع  مثال،  يو�سف  �سخ�سية 

ال�سعف الب�سري تنتابه اأحياًنا، وخا�سة يف رحلة البحث عن اأبيه. اإن ال�سك 

هل  البداية،  يف  وال��ده  عن  املعلومات  بع�ص  له  تنك�سف  عندما  قلبه  يغزو 

�سيقابله اأم يرف�ص العرتاف به؟ هل ميكنه اأن يقنع والده باأنه ابنه متذكًرا 

ما قالته اأمه: »اإنه لي�ص ابنك«. لن ي�ستطيع الوالد ن�سيانها –هذه املقولة– 

اأبًدا ولن ي�سفح عنه وعنها اأبًدا. تاأخذ عزميته يف اخلور، ويبداأ يف التفكري 

بالعودة اإىل حياته ال�سابقة ون�سيان اأبيه والإ�سالم. اإن ال�سعف الإن�ساين اأمر 

طبيعي: »مع م�سي الوقت وت�ساوؤل الأمل، وموت الرغبة يف العثور على اأبي 

. ولكنه ل يلبث اأن يقهر ال�سعف والياأ�ص، ويوا�سل 
)1(

بداأت اأفكر بامل�ستقبل«

م�سريته حتى يحقق الأمل.

ونرى �سخ�سية »جانيت« �سديقة يو�سف الأمريكية، متثل ال�سخ�سية التي 

تعك�ص تغريات يو�سف عليها، فعندما اأعلن اإ�سالمه عربت »جانيت« عن ذلك 

اإ�سالمه مل يكن مفاجاأة، وقد خل�ست ذلك بكلمات قالت فيها: »كنت  باأن 

حا�سًرا معنا بج�سدك، ولكن روحك كانت تواقة ل�سيء اأكرب بكثري من واقعنا 

.
)2(

الذي نعي�سه«

وهي  فعال،  ح�سور  لها  ال��رواي��ة  يف  امل��راأة  �سخ�سية  اأن  نالحظ  و�سوف 

�سخ�سية اإيجابية، ولي�ست �سلبية، واأق�سد بالإيجابية اأنها تقوم غالًبا بالفعل 

ول تنتظر رد الفعل، اأًيا كان هذا الفعل، ف� »اإيلني« مثال ت�سعى اإىل الزواج من 

اأحمد الراوي، وهي التي تدفعه اإىل تركها، و»�سلمى« ترف�ص اأن تكون العالقة 

1- الرواية: �ص 36.

2- الرواية: �ص 69.
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مفتوحة مع يو�سف، مع اأنه ابن عمها، وتقوم باإعادة العالقة بني الأب وابنه، 

والعمة »�سهيلة« معلمة مثقفة وتاأخذ زمام املبادرة لعر�ص م�سروع الزواج بني 

�سلمى ويو�سف، ولها كلمة م�سموعة يف الأ�سرة تعادل كلمتها يف مدر�ستها التي 

الأجيال،  وتاأثريها على  املجتمع  املراأة يف  دور  تدرك جيًدا  بها، وهي  تعمل 

اإىل يو�سف قائلة: »فاملراأة يا بني ت�سمو بالرجل نحو ال�سماء                                                                                                                                      توجه حديثها 

احلقيقي  الختبار  هي  الأح��ي��ان  اأك��رث  يف  امل��راأة  ال��ق��اع..  اإىل  به  تقذف  اأو 

.
)1(

للرجل«. فريد عليها يو�سف: »كما ح�سل لأبي«

قوًيا،  »البحث عن جذور« حا�سرة ح�سوًرا  رواية  امل��راأة يف  �سخ�سية  اإن 

لي�ص لأن امراأة هي التي �ساغتها، ولكن لأنها الأ�سا�ص؛ اأ�سا�ص �سناعة املجد 

العقيدة  على  اأطفالها  �سرتبي  التي  وهي  )يو�سف(،  الرجل  به  يحلم  الذي 

والإخال�ص، وتلقنهم تاريخ الأجداد املليء باجلهاد والكفاح.. اإنها هي التي 

.
)2(

�ست�سنع جيال جديًدا يعيد املجد لأمة امل�سلمني »فاملراأة هي الأ�سا�ص«

طريق،  اأق��رب  من  املعنى  عن  تعرب  �سهلة،  ب�سيطة  لغة  على  ال�سرد  يقوم 

وتبدو اأقرب اإىل لغة احلديث، لذا يقل فيها املجاز، واإن كانت بع�ص ال�سور 

تاأتي عفًوا، وهي قليلة ب�سكل عام، بيد اأن ال�سياغة التعبريية، مع �سالمتها 

ب�سفة عامة، حتتاج يف بع�ص املوا�سع اإىل مراجعة ب�سبب خطاأ ال�ستخدام                    

ب�سورة  الرتقيم  عالمات  ا�ستخدام  عدم  اأو  ال�سطراب  اأو  ال�ستقاق  اأو 

دقيقة.

فالرواية مثال تكرث من ا�ستخدام لفظة »قناعة« وجمعها، مبعنى القتناع، 

وهو خطاأ �سائع بني الكتاب يف ع�سرنا، فالقناعة معناها الر�سا بالن�سيب 

اأو القدر اأو عدم التطلع اإىل ما يتجاوز الواقع، اأما القتناع فهو املوافقة على 

الراأي، فعندما نقراأ يف الرواية مثال: » ل اأريد اأن اأعرف �سيًئا عن قناعتك«، 

1- الرواية: �ص 99.

2- الرواية: �ص 95.
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فهي تق�سد ل اأريد اأن اأعرف �سيًئا عن اأفكارك التي اقتنعت بها، اأو ا�ستقر 

.
)1(

عليها راأيك. ويتكرر ا�ستخدام »قناعة« وجمعها يف اأكرث من مو�سع

املتكلم  تاء  اإىل  م�سنًدا  »ا�ستقل«  الفعل  بالرواية  اجلمل  بع�ص  يف  وي��رد 

 ،
)2(

اأج���رة« �سيارة  »ا�ستقليت  ال��رواي��ة:  تقول  ك��اأن  �سحيحة،  غري  بطريقة 

وال�سواب »ا�ستقللت«؛ لأن الفعل امل�سعف يفك اإدغامه عند الإ�سناد اإىل تاء 

ا. املتكلم، ويتكرر اخلطاأ يف �سفحة 37 اأي�سً

اأف�سل، لنقراأ  اأو  اأدق  وهناك بع�ص اجلمل التي كانت حتتاج اإىل �سياغة 

، والأوىل »اأح�س�ست اأننا معذبان«، 
)3(

مثال: »اأح�س�ست فعال اأن كلينا معذبان«

اأخرى، املا�سي الذي ذكراه تعذبنا  اأو لنقراأ: »وكاأنه يعي�ص يف املا�سي مرة 

، والعبارة حتتاج اإىل �سياغة اأخرى.
)((

مًعا«

وتفتقر الرواية اإىل ال�ستخدام الدقيق لعالمات الرتقيم، وخا�سة عالمة 

ال�ستفهام، والنقطة، وعالمة التعجب والتاأثر، وهذه العالمات لي�ست �سيًئا 

ويح�سب  الدللة.  فهم  عليه  يتوقف  واأ�سا�سي  �سروري  اأمر  ولكنها  ثانوًيا، 

مع  الو�سف  هذا  وتطابق  اخلارجية،  الطبيعة  و�سف  على  قدرتها  للرواية 

مواٍز  اجتاه  يف  ت�سري  الطبيعة  اأحوال  وكاأن  وم�ساعرهم،  الأ�سخا�ص  اأحوال 

عن  يو�سف  يتحدث  الأم��ر،  هذا  يك�سف  التايل  املثال  ولعل  الب�سر،  لأح��وال 

اأ�سعة  نراقب  »بداأنا  اأبيه:  مع  القارب  على  البحر  عر�ص  يف  وهو  ما  حلظة 

ال�سم�ص املودعة، وكانت بع�ص ال�سحب تتجمع يف ال�سماء، نظرت اإىل جتمع 

.
)5(

الغيوم وقلت: هل تتوقع عا�سفة؟«

هنا تبدو اأحوال الطبيعة كاأنها اإنذار مبا �سيجري بني الأب وابنه من حوار 

1- راجع الرواية، �سفحات: 61، )7، 77، 91.

2- الرواية: �ص17.

3- الرواية: �ص1).

)- الرواية: �ص2). 

5- الرواية: �ص )5.
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غا�سب حول الأم التي زرعت ال�سك يف نف�ص الأب، وجعلته يعي�ص يف جحيم.. 

وبالفعل حدثت العا�سفة وانقطع احلوار بني الرجلني.

كثرًيا  ي�سقط  وقد  والب�ساطة،  املبا�سرة  على  عامة  ب�سفة  الو�سف  يقوم 

يتدفق  اإنه  بال�سعور،  املت�سلة  املواقف  بع�ص  وخا�سة يف  الربط،  اأدوات  من 

كما النهر اجلاري، ولنقراأ و�سف يو�سف لأهل ال�سرق ممثلني يف عائلة اأبيه: 

»خليط عجيب من الب�سر، بهم دفء وعاطفة مل اأَر مثيال لها من قبل، اإذا 

جاءت �سرية اأبي تدمع العيون.. واإذا تكلموا عني ابت�سموا.. م�ساعر �سادقة.. 

الذي  اجلليد  تذيب  حرارة  تعودته..  عما  خمتلف  �سيء  متميزة..  عواطف 

ع�سته من قبل، و�سرت اأردد بيني وبني نف�سي: �ساحمك اهلل يا اأبي، حرمتني 

.
)1(

من كل هذا احلب«

ويك�سف عن  الروائي،  البناء  الرواية ميثل ع�سب  اأن احلوار يف  ول �سك 

قدرة الكاتبة على ال�سياغة ال�سردية ب�سفة عامة. وقد يطول احلوار ويق�سر 

وفًقا حلالة الأ�سخا�ص املتحاورين، ولكنه يف كل الأحوال ي�سيء ال�سخ�سية، 

املو�سوع  طبيعة  ولعل  دلل��ة..  يعطي  اأو  معنى،  يو�سح  اأو  الفكرة،  يبلور  اأو 

وارتباطه بر�سد العالقة بني ال�سرق والغرب، جعل احلوار الو�سيلة الأ�سا�ص 

املقارنة  طريق  عن  املختلفة  جوانبه  واإ�ساءة  طرف  كل  خ�سائ�ص  لك�سف 

والتحليل والتعليل، و�سوف نرى فيما يلي بع�ص هذه اخل�سائ�ص يف اإيجاز.

يف حوار بني الأب وابنه نالحظ نظرة ال�سرقي اإىل وطنه واعتزازه به، حتى 

الوقت  ويف  الغرب،  اإىل  والهجرة  ق�سًرا  مغادرته  اإىل  الظروف  ا�سطرته  لو 

ذاته نرى روؤية الغربيني ملن يهاجر اإليهم من ال�سرق وازدرائهم له، مع اإ�سارة 

اإىل طبيعة الأو�ساع يف ال�سرق اأو العامل الثالث عموًما:

- هيه.. هل حتب الإبحار دائًما.. األ ت�سعر باحلنني اإىل الأر�ص.

1- الرواية: �ص80.
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 اأجابني با�ستهزاء: اأي اأر�ص؟

- اأر�ص الوطن.

- تق�سد وطنك اأنت؟

 نظر اإيلرّ نظرة طويلة، وقال: وما الذي تعرفه اأنت عن وطني؟

- لي�ص من ال�سروري اأن اأعرف عنه �سيًئا ولكن من الطبيعي اأن يحن املرء 

اإىل وطنه.

- اأمل تذكر لك اأمك �سيًئا عني األبته، اأمل تقل: اإين �سعلوك لي�ص له وطن.

- بلى.. لقد قالت يل: اإنك هارب من بلدك ل�سبب ما.. ولكن م�سى وقت 

طويل.

- اأجابني ب�سخرية: ل تتغري الأمور يف وطني ب�سرعة، فالتغريات يف العامل 

.
)1(

الثالث حتتاج اإىل قرون، لذلك ل اأ�ستطيع العودة بعد«

بع�ص  اجل��ذور«  »البحث عن  رواية  التايل من احلوار يف  املو�سع  وي�سيء 

الفروق بني ال�سرق والغرب، ففي حوار بني يو�سف ووالده اأحمد الراوي حول 

العدل والظلم، واإ�سرار البن على البحث عن العدالة وحتقيقها يقول يو�سف 

لأبيه:

مكان  كل  يف  �ساأحاول،  اأنني  املهم  والكيف،  الكم  بايل  يف  يخطر  – مل 
هناك ظلم، هنا يف اأمريكا، هناك يف وطنك.

- اأطلق �سحكة يف الهواء وقال: اأبعد ما كنت اأت�سوره اأنك خيايل، ظننتك 

اإن�ساًنا واقعًيا مثل الكثريين هنا.

1- الرواية: �ص5).
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األي�ص  بال�سحر واخليال،  فال�سرق مليء  ورثت اخليال منك،  اأكون  قد   - 

.
)1(

كذلك«

يف  ويتناول  الرواية،  �سفحات  عرب  وابنه  الأب  بني  ي��دور  غالًبا  واحل��وار 

الكرمي  وال��ق��راآن  الإ�سالم  اإىل  يتطرق  ولكنه  ب��الأم،  الأب  عالقة  الأ�سا�ص 

بحثه  يف  يو�سف  رحلة  اأن  نتذكر  اأن  وعلينا  وع��ال،  جل  واخلالق  والإمي���ان 

عن اجلذور مل تتوقف عند غايته يف البحث عن اأبيه فقط، ولكنها حتولت 

واآخرته وحل م�سكالته..  الإن�سان  واأهميته يف حياة  الإ�سالم  وتركزت حول 

ولنا اأن ن�ستمع اإىل الأب وهو يخاطب ولده قبل اأن يعرتف به، وقد كان يت�سور 

اأباه بحديثه عما  اأمريكي متاًما، فكًرا و�سلوًكا، ولكن البن يفاجئ  اأن ابنه 

ي�ست�سعره من عذاب ب�سبب عدم انتمائه وعدم وجود عائلة، وعدم وجود اأب. 

ا،  كان الأب يعتقد اأن الأم وفرت لبنها كل �سيء حتى ي�سبح اأمريكًيا خال�سً

اأن البن يعربرّ عن حاجته اإىل �سيء ينق�سه.. ها هو الأب يقول لبنه:  بيد 

»ا�سمع يا يو�سف، ل تدع �سورتي امل�سوهة بداخلك حتجبك عن احلقيقة.. 

حقيقة من الداخل.. اإنك تعي�ص حالة فراغ روحي، والإ�سالم هو احلل لك، 

.
)2(

ولكن ل تريد اأن تعرتف.. وذلك ب�سببي األي�ص كذلك.؟..«

ال�سهادتني:  يو�سف  اأعلن  اأن  بعد  احل��وار  من  اآخر  مو�سع  يف  له  يقول  اأو 

»اإن مل يجمعنا دم واحد فقد جمعنا رباط قوي.. الإ�سالم.. فاأنت اأخ يل يف 

.
)3(

الدين، واأمتنى لك اخلري والتوفيق دائًما واأبًدا«

وتوظف الرواية احلوار يف جمال املقارنة بني اأمريكا وال�سرق، ويف احلوار 

التايل بني يو�سف وابن عمه، وهما يتجولن يف منطقة اأثرية باملدينة العربية 

التي ينتمي اإليها الأب اأحمد الراوي: »�ساألني اأحمد: ما الذي يعجبك بالآثار 

والِقَدم مع اأنك من بلد التقدم.. فقاطعته: اأحمد، اإن اأمريكا برغم تقدمها 

1- الرواية: �ص7). 

2- الرواية: �ص 61.

3- الرواية: �ص 68.
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مل ت�ستطع اأن تخلق ما�سًيا عريًقا لها، لي�ص هناك جذور ح�سارية.. بل ق�سور 

�سنعتها التكنولوجيا احلديثة.

من  ب��داأ  الإن�سان  هنا  الأ�سلية،  باحل�سارة  ينب�ص  القدم  فعبق  هنا  اأم��ا 

ال�سفر، وارتقت الب�سرية.. كل �سرب من اأر�سكم يتكلم عن بطولت واأجماد 

للنا�ص.. وهذا مبعث  اأخرجت  اأمة  ليتوجكم خري  الإ�سالم  اأتى  ثم  �سالفة.. 

فخري، لقد اختربت احل�سارتني وبداأت اأ�سعر باهتزاز الثقة بح�سارة الغرب 

رغم اأين ولدت هناك ون�ساأت.. ولكن )لي�ص( هناك روح، روح الأ�سياء اأهم 

من جمودها.. اأفهمت ق�سدي يا اأحمد؟

بلد  اأي  توجد يف  ل  م�ساحة من احلرية  ولكن يف بالدكم  ذل��ك،  اأظ��ن   -

ثان.

ا متادينا كثرًيا با�ستخدامنا ملفهوم احلرية، فاجلميع  - يجوز، ولكن اأي�سً

ال�سخ�سية،  حريته  ميار�ص  اأن��ه  �سعار  حتت  وحم��رم��ات  مبلذات  ينغم�ص 

ف�ساعت الفو�سى يف املجتمع.. وانهارت قيم ومبادئ كثرية، لذا احلرية يجب 

اأن حتدها �سوابط ول تكون مطلقة.

.
)1(

- نعم.. نعم اأعتقد هذا«

وتتوزع �سورة املقارنة بني ال�سرق والغرب على امتداد الرواية، ويف حوارات 

اأخرى، منها مثال ما جاء على ل�سان �سلمى وهي تتكلم مع يو�سف: »اأنت مل 

.
)2(

تعرف معاناة النا�ص هنا.. اجلهل.. الفقر.. وحتى قلة الإميان«

وجهة  من  الآخ��ر  ال�ستعمار  حول  التايل  احل��وار  يف  جاء  ما  مثال  ومنها 

اأمل تالحظ  اآخر، ا�ستعمار عقلي،  نظر يو�سف: ».. هناك ا�ستعمار من نوع 

اأن اجلميع ي�ساألني عن اأمريكا.. عن الرفاهية هناك.. عن الكمال هناك..        

1- الرواية: �ص )8 وما بعدها.

2- الرواية: �ص )9.
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اأمل تلحظ تلهف ال�سباب للتعرف عليرّ لي�ص لأين م�سلم بل لأين اأمريكي.. هذا 

دليل على اأن العقول م�ستعمرة.

- ل يا يو�سف، اإنه فقط اإعجاب باحل�سارة والتقدم.

- بل اأكرث من الإعجاب، اإنه انبهار اأعمى ي�سوقكم اإىل التخلي عن هويتكم 

احلقيقية.. لتذوبوا بح�سارة اأمريكا.

- ل تبالغ يا يو�سف، البع�ص مل يتاأثر، هذا الدكتور اأ�سامة مثال جيد، در�ص 

هناك ومع ذلك حافظ على هويته )كم�سلم( وعاد اإىل ال�سرق مرة اأخرى..

- اجل��ي��ل ال��ق��دمي اأك���رث وع��ًي��ا م��ن اجل��ي��ل احل��دي��ث وال�����س��ب��اب يجتاحه 

.
)1(

التيار«

وهكذا يقوم احلوار بتقدمي ال�سورة احل�سارية على الناحيتني من خالل 

لالأحداث  بالن�سبة  الأخ��رى  وظائفه  عن  ف�سال  املختلفة،  النظر  وجهات 

والأ�سخا�ص والأفكار.

وبعد:

فقد قدمت رواية »البحث عن اجلذور« رحلة معاك�سة من الغرب اإىل ال�سرق 

للروايات  الغالب  يف  خمالًفا  يبدو  ما  وهو  واأعماقها،  ال��ذات  على  للتعرف 

املماثلة التي اجتهت من ال�سرق اإىل الغرب ملعرفة اأعماقه واأغواره.

1- الرواية: �ص 108 وما بعدها.
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الف�صل اخلام�س

حديث املا�صي.. و�صوت احلا�رص

يف رواية »�صقيفة ال�صفا«
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- 1 -

الرواية  لغة  اأ�سلوا  الذين  البناة  جيل  من  ب��وق��ري«  حممد  »حمزة  لعل 

الإ�سالمية يف اململكة العربية ال�سعودية، هذا اجليل الذي يعد من اأبرز رواده 

»حامد دمنهوري«، ومعظم اأبناء هذا اجليل من الذين ابتعثتهم الدولة اإىل 

الفن  الثقافة، وقد اطلعوا على  ينابيع  اخلارج لإكمال تعليمهم والتزود من 

الق�س�سي، الغربي واملرتجم، وعادوا متاأثرين مبا اطلعوا عليه، ومتثل هذا 

التاأثر فيما كتبوه من روايات وق�س�ص تراعي نظرية الأدب احلديثة يف كتابة 

الفنون الأدبية، فاأ�سلوا بذلك للفن الق�س�سي عامة والروائي خا�سة.

�سنة  بال�سبط  تعرف  ول  الطائف،  مدينة  يف  بوقري«  حممد  »حمزة  ولد 

الأربعني  بني  لعلها  ن�سبًيا،  مبكرة  �سن  03)1ه��� يف  عام  تويف  ولكنه  مولده، 

من  الآداب  يف  اللي�سان�ص  درجة  على  ح�سل  وقد  ذلك،  قبل  اأو  واخلم�سني 

جامعة القاهرة، وتوىل عدة منا�سب بوزارة الإعالم، ومل يرتك اأعمال اأدبية 

الق�سة  بعنوان:  درا�سة  اأعماله–  كل  لعلها  –اأو  اأعماله  اأهم  ومن  كثرية، 

الق�سرية يف م�سر وحممود تيمور، ثم جمموعة ق�س�سية مرتجمة بعنوان 

»بائع التبغ«، ثم روايته »�سقيفة ال�سفا«.

ولعل وفاته الباكرة، كانت وراء قلة اأعماله، ولكن رواية »�سقيفة ال�سفا« 

تدل على كاتب واع بالفن الروائي، كما تك�سف ثناياها عن اهتمامه الوا�سح 

ال�سهرية  الأعمال  بع�ص  اإىل  ال��راوي  ي�سري  حيث  الأجنبي  الروائي  ب��الأدب 

ل�»�ستاينبك«، وغريه.

لقد ن�سرت رواية »�سقيفة ال�سفا« عقب رحيل »بوقري«، مبا�سرة؛ وهو ما 

اأطول،  العي�ص عمًرا  له  قدر اهلل  لو  الفن  لإث��راء هذا  ي�ستعد  كان  اأنه  يعني 

فروايته حتمل العنا�سر الأ�سا�سية ملوهبة روائية ت�سعى اإىل النمو والن�سج، 

وتب�سر مبيالد روائي جيد. ولكن قدر اهلل �سبق.
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 اإىل ما يعرف برواية ال�سرية الذاتية، اأو هي 
)1(

تنتمي رواية »�سقيفة ال�سفا«

قريبة من هذا اللون الذي يندرج حتت ما ي�سميه »يحيى عبد الدامي« بالتيار 

اإىل ر�سد  ي�سعون  الروايات  اللون من  اأ�سحاب هذا   ،
)2(

النقدي الإ�سالحي 

لعالجها  حماولة  يف  عليها  الأ�سواء  واإلقاء  املختلفة،  الجتماعية  الظواهر 

»الأيام«  اأن نرى ذلك لدى طه ح�سني يف كتابه  اأو و�سع احللول لها، ميكن 

والعقاد يف »�سارة«، واملازين يف كتابيه »اإبراهيم الكاتب« و»اإبراهيم الثاين«، 

وميخائيل نعيمة يف »مرداد«، وتوفيق احلكيم يف »عودة الروح«، و»ع�سفور 

وزكي جنيب حممود يف  الالتيني«،  »احلي  اإدري�ص يف  و�سهيل  ال�سرق«،  من 

»ق�سة نف�ص«، واإبراهيم عبد احلليم يف »اأيام الطفولة«، وغريه.

خالل  من  النقدية،  الإ�سالحية  الغاية  هذه  حتقيق  يف  الرواية  وجتتهد 

املتمثلة بو�سوح بارز يف �سيطرة  التخلف الجتماعي  تركيزها على عنا�سر 

اخلرافات والبدع واجلهل وال�سرور.

�سورة  نطالع  ال�سفا«  »�سقيفة  يف  ال��روائ��ي  البطل  �سرية  خ��الل  وم��ن 

للمجتمع يف مكة املكرمة قبل ثالثة اأرباع قرن تقريًبا، فنتعرف على احلياة 

الجتماعية ال�سائدة بعاداتها وتقاليدها، اأفكارها وموروثاتها، الواقع العلمي 

وامل�ستوى الطبي، التكوين الطبقي الثقايف، فرنى مثال و�سائل املوا�سالت يف 

ونقل  ودورها يف مو�سم احلج  املعتمدة على اجلمال واحلمري  الزمان  ذلك 

الأثقال، ون�سمع عن بع�ص املخاطر املرتبطة بالقوافل مثل هول الليل، بل اإن 

احلج يف تلك الفرتة كان حمفوًفا بال�سعوبات وامل�سقات والل�سو�ص وقاطعي 

ا تتعلق  د« الذي كان ين�سد ويتلو ن�سو�سً الطرق، ونتعرف على �سخ�سية »املزهرّ

1- �سقيفة ال�سفا: �سدرت عن دار الرفاعي للن�سر، الريا�ص، )0)1 ه� = 1983، وتقع يف 256 �سفحة 

من القطع ال�سغري.

العربية  النه�سة  دار  احلديث،  العربي  الأدب  يف  الذاتية  الرتجمة  ال��دامي،  عبد  اإبراهيم  يحيى   -2

للطباعة والن�سر، بريوت، بدون تاريخ، �ص 99 وما بعدها.
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بالتزهيد يف الدنيا، ب�سوت منغم قبيل ال�ستعداد للحج، وتقدم لنا الرواية 

ومهنهم  املكي  املجتمع  تكون  التي  والأجنا�ص  الجتماعية  الطبقات  معامل 

وحرفهم... اإلخ.

لكن الرواية تركز على »املوت« بطريقة حادة فرناها تبداأ باملوت وتنتهي 

كان  ترى هل  للنظر..  واملقابر ب�سورة لفتة  للجنازات  وتعر�ص  تقريًبا،  به 

الكاتب ي�ست�سعر اأنه �سيموت مبكًرا، فالزمه الإح�سا�ص باملوت، وهو يكتبها؟ 

رمبا..

ال��رواي��ة يف  ال���ذي جتتهد  النقدي  الإ���س��الح��ي  ف���اإن اجل��ان��ب   ، ك���لٍّ على 

وال�سلوك،  الفكر  يف  الإ�سالمية  بالفكرة  اللتزام  على  يقوم  عليه،  الرتكيز 

ومع اأن الكاتب، فيما ن�ست�سف من الرواية، لديه وعي جيد باملدنية الغربية 

الروائي،  �سرد  عرب  الإ�سالمية  املفاهيم  جهة  منحاز  فاإنه  ومعطياتها، 

الإ�سالمية                                                                                                                                      للفكرة  املطابقة  �سواء  و�سلوكهم  �سخو�سه  ت�سورات  ومن خالل 

اأو املخالفة.. اأنه معني بالإ�سالح الذي ي�سعى اإىل ا�ستئ�سال اخلرافة والبدعة 

الجتماعي  الت�سامن  وخا�سة  النبيلة  الإ�سالمية  القيم  وتاأ�سيل  وال�سر، 

ترحيب �سمني مبنجزات  القدمية، مع  العادات  وال�سهامة وجميل  واملروءة 

املدنية احلديثة يف املجالت املادية، ودعوة اإىل العلم مبعناه ال�سمويل الرحب 

الذي ي�سمل جميع املواطنني رجال ون�ساًء، وهي دعوة لها قيمتها احلقيقية يف 

ذلك الزمان، اإذا عرفنا مدى �سيطرة الأمية وبع�ص املفاهيم املادية للعلوم 

التطبيقية واللغات الأجنبية.

- 3 -

من  ع��دد  اإىل  تق�سيمها  على  ال�سفا«  »�سقيفة  يف  ال��روائ��ي  البناء  يقوم 

الف�سول املرقمة ي�سل عددها اإىل اأربعة وثالثني ف�سال، تتابع فيها الأحداث 

تتابًعا مطرًدا منذ البداية حتى النهاية، ومذ كان البطل طفال �سغرًيا حتى 

انتهى �ساًبا نا�سًجا، وتقدم لنا الف�سول حياة اأ�سرة �سغرية حمدودة العدد 
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من خالل زوجة وابنها »بطل الرواية« وزوجها الذي بداأت الرواية باحلديث 

عن موته اأو اإعالن وفاته، لت�سبح الأ�سرة على مدى الرواية مكونة من البن 

والأم وحدهما يف بيت كبري يوؤجران معظمه يف مو�سم احلج، تعي�ص الأم مع 

ابنها ولأجله، ومتثل يف حياته »امل�سري« اأو »امل�ست�سار« الذي يوجه حياته ويوؤثر 

فيها.

وبعد  فيتفوق يف درا�سته،  الأي��ام،  تلك  التعليم على عهد  البن يف  يتدرج 

تخرجه يدعوه مدير املدر�سة ليعني مدر�ًسا فيها، حيث يظل يرتقي اإىل اأن 

و�سل اإىل درجة م�ساعد املدير.

بالتتابع،  الأخ��رى  ال�سخ�سيات  على  نتعرف  ال�سرد،  عملية  خ��الل  من 

ا داخل ق�سة، مثل ق�سة �سفيان زميل البطل يف املرحلة  فيما ي�سبه ق�س�سً

الأوىل، وق�سة اخلالة اأ�سماء، وق�سة العم عمر، وق�سة اجلمال، وغريها.. 

خا�سة،                ق�سة  عرب  الروائي  البناء  جوانب  من  جانًبا  تك�سف  �سخ�سية  كل 

اأو �سبه ق�سة يظهرها الراوي »البطل« من خالل ذكرياته. اإنه يتوقف عند 

ال�سخ�سيات املهمة يف حياته – لي�ص مهًما اأن تكون مهمة يف واقع احلياة – 

في�سفها ويحللها ويحكي ما وقع منها من اأحداث اأو ما جرى لها من مواقف، 

وقد يكون لبع�ص ال�سخ�سيات ق�س�ص متعددة مثل »�سفيان«، فله اأكرث من 

.
)1(

ق�سة طريفة تعرب عن مواقفه يف جمال ال�سغب والنحراف

وب�سفة عامة، يعتمد البناء الروائي على ال�سرد ب�سمري املتكلم، مع حوار 

قليل، وميكن اأن نرى يف ال�سرد بع�ص العنا�سر الفنية امل�ساعدة مثل الت�سمني، 

بال�سعر اأو الأمثال ال�سعبية اأو احللم اأو ق�س�ص الأطفال.

ولكن الظاهرة الوا�سحة يف هذا ال�سرد تكمن يف جلوء الكاتب اأو الراوي 

ا اأو موقًفا، فال يكتفي  اإىل التحليل وال�ستطراد. اإنه ي�سف حدًثا اأو �سخ�سً

املجال  يف  وخا�سة  فيه،  وال�ستفا�سة  بال�سرح،  يتطوع  بل  الو�سف  بدللة 

1- انظر مثال: ق�سة الزير، الرواية، �ص22.
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النف�سي واملجال الذهني، اإنه يذكرنا مبا فعله العقاد يف »�سارة«، ولعله تاأثر 

النف�سية  الق�سايا  من  بالكثري  وعيه  عن  ليك�سف  ال�سياق،  هذا  يف  بالعقاد 

والعقلية اأو الفكرية، ويجتهد يف ربط الأحداث فنًيا بالتحليل الذي يقدمه، 

ولكنه –اأي التحليل يف العديد من املوا�سع– يخرج عن ال�سياق الروائي اإىل 

ما ي�سمى بح�سور املوؤلف، على النحو الذي �سنزيده اإي�ساًحا اإن �ساء اهلل.

الزمان  بني  املقارنة  بعن�سر  ترتبط  الروائي  البناء  يف  مهمة  نقطة  ثمة 

احلا�سر  بيان  اإىل  ذلك  وراء  من  يهدف  ولعله  احلا�سر،  والزمان  املا�سي 

على �سوء املا�سي.

مي�سي  واأن  ت�ساعده،  يف  ال��روائ��ي  ال�سياق  مي�سي  اأن  املتوقع  من  ك��ان 

بالأحداث اإىل نهايات متوقعة حتقق للبطل اأمانيه اأو ت�سب يف الإطار الذي 

التعلم والثقافة،  اأجل  عربت عنه املقدمات الروائية، فالبطل قد كافح من 

اإىل  ورغباتها  الأم  مل�سورة  تخ�سع  م�ستلبة  هام�سية  �سخ�سية  من  وحت��ول 

مدر�ص مرموق يوؤدي دوًرا اجتماعًيا له قيمته، وقد عر�ص عليه اأحد املدر�سني 

الكبار يف ال�سن اأن يزوجه من ابنته تعبرًيا عن ارتفاع منزلته و�سمو مكانته، 

ولكن وفاة الأم بعد مر�ص ع�سال تقلب الأمور راأ�ًسا على عقب، وتوؤثر على 

عقله وذهنه، وتنتهي به الأحداث والرواية اإىل �سخ�سية �سبة فاقدة للعقل 

وال�سواب!.

ترى هل كانت فكرة املوت التي عمرت �سطور الرواية من وراء هذه النهاية 

�سبة »امليلودرامية«؟ رمبا. هل كانت عالقة البطل بالأم، حيث عا�ست له ومن 

اأجله ومن وراء هذا النهيار الذي ع�سف برجل ميلك من الثقافة الرفيعة 

والت�سور الإ�سالمي النا�سج ما يكفيه �سر النهيار والعوا�سف؟ لعلها.
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»�سقيفة ال�سفا« رواية مكان وزمان بالدرجة الأوىل، يتحول املكان والزمان 

لها  بيئة  ميثالن  والزمان  املكان  نرى  حيث  م�سرتك،  بطل  اأو  بطلني،  اإىل 

مالحمها و�سخ�سيتها املتفردة، يف زمان ذهب ولن يعود، ترى هل كان املوت 

الذي اأحلت عليه الرواية موازًيا لهذا الزمان الذاهب؟

اأن الرواية حافلة بال�سخو�ص والأحداث، فاإن املكان والزمان يلحان  ومع 

فيها  ن�سج  اأو  البطل  اأن�سجت  التي  الهيئة  بو�سفهما  الرواية  على �سفحات 

الأخرية  ال�سفحات  حتى  ال�سفا«،  »�سقيفة  الرواية  عنوان  ومنذ  البطل، 

تقريًبا، فاإن القارئ يتجول يف مكة املكرمة: اأحيائها، و�سعابها، ومرتفعاتها 

الدور  داخل  وي�سوح  والأزقة،  الدروب  يعرب  واملعالة،  احلرم  ومنخف�ساتها، 

الب�سيطة واملدار�ص املتوا�سعة، ويرى عاملًا حمدوًدا ل ينف�سح اإل داخل الكعبة 

حيث ميثل احلرم عامل الرحابة وال�سعة الذي ي�ستوعب املحزونني والباحثني 

من  اأك��رث  يف  البطل  ويخربنا  الروحي،  وال�سالم  وال�سفاء  الطماأنينة  عن 

مو�سع اأن احلرم ي�سري دائًما وجهته كلما حزبه اأمر، اأو اأملت به حمنة، وما 

اأكرث املحن التي مر بها وعا�سها على مدى الرواية.

هو  يكن  »اأمل  فيقول:  �سفيان،  �سديقه  عن  »حمي�سن«  البطل  يتحدث 

الذي نبهني اإىل اأن الدنيا لي�ست هي ذلك ال�سارع ال�سيق الذي اأ�سري فيه، 

اأزقة  اأبي قبي�ص، وال�سبع بنات، مع ما يتفرع عنه من  واملح�سور بني جبلي 

اأكرث �سيًقا، تنتهي كلها اإما مييًنا اأو �سمال م�سطدمة بهذا اجلبل اأو ذاك؟ 

اأمل ياأخذين اأول مرة خالل �سقيفة ال�سفا املظلمة اإىل العامل الرحب الذي 

انتهى بعد �سري �ساعات اإىل )حمب�ص اجلن( مروًرا بربع الل�سو�ص، وطلعة 

.
)1(

اأبي لهب وغريها...؟«

مكة  الأرب��ع حول  باجلهات  �سيًقا وحم�سوًرا  يظل  املكان  فاإن  ذلك،  ومع 

1- الرواية: �ص 27.
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اإىل  بالن�سبة  لي�ص  احل��رم،  يف  اإل  ينح�سر  ول  ينفرج  ل  ودروبها،  و�سعابها 

البطل وحده، ولكن لأهل مكة جميًعا، وخا�سة عند �سالة الفجر، وقد عرب 

اأكرث من و�سع كما �سبقت الإ�سارة، يقول: كانت �سالة  البطل عن ذلك يف 

الفجر يف امل�سجد احلرام »اأو احلرم« كما ي�سميه اأهل مكة – وخا�سة �سالة 

»ال�سجدة«– فجر يوم اجلمعة متثل حمفال روحًيا هائال بالن�سبة اإيلرّ واإىل 

كثريين ممن عا�سوا تلك الفرتة.. رمبا كانت كذلك حتى اليوم بالن�سبة ملن 

بقي من اأهل مكة فيها.. وكانت قمة الن�سوة اأن يتمكن اإن�سان من اأن ي�سل 

.
)1(

اإىل احلرم قبل الأذان ب�ساعة، اأو بعد �ساعة... اإلخ«

واإذا كان احلرم يبدو على امل�ستوى العام جمال لالنطالق الروحي، فهو 

الدنيا،            وتظلم  ال�سدور،  ت�سيق  حني  وامللجاأ  املالذ  اخلا�ص  امل�ستوى  على 

وها هو البطل عندما يتعر�ص ملاأ�ساة �سخ�سية ل يجد اأمامه غري احلرم: »ومل 

ينقذين �سيء �سوى الرك�ص نحو احلرم مالذي الأخري دائًما؛ حيث اأخذت 

–�سبًعا بعد �سبع– حتى مل اأعد اأدري كم �سبًعا طفت،  اأطوف حول الكعبة 

البئر مبا�سرة..  دلو  اأخذتها من  دافئة،  ب�سربة من زمزم  اأنهيت ذلك  وقد 

حتى اأح�س�ست اأن اأ�سالعي تكاد تتقف�ص من المتالء، عندها فقط عادت 

.
)2(

ال�سكينة اإىل نف�سي، وعاد الهدوء يلفني...«

ا، فهو نبع  يبدو احلرم يف الرواية مكاًنا خارج املكان، ورمبا الزمان اأي�سً

العلم واملعرفة، وم�سدر ال�سكينة والأمل، ورمز الإميان واليقني، وينتقل فيه 

اأن ي�سلى  بالدنيا  اآخر عهدهم  الآخرة.. حيث يكون  اإىل  الدنيا  النا�ص من 

اإذن عن�سر  اإىل حيث ل عودة. احلرم  عليهم يف رحابه ليذهبوا بعد ذلك 

وحدها،  الروحية  الناحية  من  لي�ص  مًعا،  واملجتمع  البطل  حياة  يف  فاعل 

ولكن من الناحية القت�سادية وخا�سة يف مو�سم احلج كل عام لتكون طوافة 

وجتارة وبيع و�سراء وتعارف وماآرب اأخرى. وقد اأبرزت الرواية دور احلرم 

1- الرواية: �ص 207. 

2- الرواية: �ص 170 وما بعدها.
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وتاأثريه بطريقة جيدة، واأعطته بعًدا طبيعًيا عرب ال�سرد والأحداث.

ويف الرواية جمال ملقارنة املكان اأو البيئة الروائية املحلية باأماكن اأخرى 

الكاتب خالل رحالته ببع�ص املدن  اأجنبية تدل على تفاعل وعي  بيئات  يف 

يف  »املونربنا�ص«  وحي  هامبورج،  يف  »الريرببان«  مثل:  واأحيائها،  الأجنبية 

باري�ص، عند مقارنتها باأحياء مكة و�ساكنيها مع عاداتهم.

اأما الزمان فهو �سنو املكان –ونق�سد بذلك الزمان اخلارجي– فيه من 

ب�سيط  زم��ان  فهو  مو�سعها،  للمفارقة  يجعل  ما  ال�سعبة  الب�سيطة  احلياة 

على  احل�سول  م�سقة  ب�سبب  و�سعب  والتعقيد،  ال��رتف  عن  بعيد  متوا�سع 

ال�سروريات، اأو م�سقة توفري املال الالزم للح�سول عليها. ف�سال عن الكد  

اأو الكدح الذي ل بد من بذله ملن اأراد اأن يعي�ص م�ستوًرا.

والزمان يقدم لنا فرتة من عمر مكة حافلة بالعادات والتقاليد وامل�ستويات 

احلياة،  وطرق  والأطعمة  واملاآكل  واملالب�ص  التعليمية  والنظم  الجتماعية 

وجتتهد يف تو�سيف ذلك عرب ذاكرة الكاتب التي تبدو حادة الوعي باملا�سي 

ومعامله، فرت�سمه بدقة، وتقدمه اأحياًنا يف تف�سيالته الب�سيطة املتنوعة.

خا�سة،  ونكهة  مميزة،  روائ��ح  يحمل  بعيد،  غري  لزمان  لوحة  تقدم  اإنها 

وطعًما متفرًدا بكل ما فيه من حالوة ومرارة، وي�سر وم�سقة، لترت�سم الأجيال 

اجلديدة اأف�سل �سبل املقارنة مع حا�سرها، وتتهياأ للم�ستقبل املاأمول.

الدالة  املعامل  يعر�ص  ما  بقدر  الرواية،  لأحداث  دقيًقا  وقًتا  يحدد  ل  اإنه 

عليه يف اإ�سارات خاطفة تلوح عرب ال�سرد، فتقراأ مثال عن »املجيدي« عملة 

ذلك الزمان، ويق�سد الريال املجيدي ن�سبة اإىل العملة ال�سائدة يف الع�سر 

العثماين، وي�سري اإىل احلرب العاملية الأوىل عند �سرد بع�ص الأحداث القريبة 

منها.

بيد اأن الزمان الروائي اأو الداخلي ميتد مت�ساعًدا ومرتبًطا بعمر البطل 
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»حمي�سن« الذي يحدثنا عن نف�سه منذ كان طفال �سغرًيا، حتى �سار �ساًبا 

نا�سًجا، يعمل مدر�ًسا يف املدر�سة التي تخرج فيها، وفيما بني الفرتتني نعي�ص 

مع الكاتب مرحلة زمنية طويلة تك�سف عن تطور البطل على كافة امل�ستويات 

اخلارجية والفكرية والنف�سية والجتماعية.

الوراء،  اإىل  بذاكرته  ال��راوي  ليعود  اأحياًنا  الروائي  الزمان  يتوقف  قد 

ليو�سح حادثة بعينها، اأو يلقي ال�سوء على بع�ص الأحداث، اأو يف�سر موقًفا 

من املواقف التي تعر�ص لها البطل، اأو تعر�ست لها بع�ص ال�سخ�سيات.

ويبقى املكان والزمان متعانقني، ليقدما لنا بيئة خا�سة يف ع�سر خا�ص، 

من خالل مذاق خا�ص، ي�ست�سعره من عا�ص بالقرب من هذا الع�سر وتلك 

البيئة، وينبهر بها من ي�سمع عنهما من اجليل اجلديد.
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لعل انتماء الرواية اإىل جن�ص »ال�سرية الذاتية« قد جعلها تغ�ص بال�سخ�سيات 

املتباينة، التي متثل �سرائح املجتمع املكي يف تلك الفرتة التي اأعقبت احلرب 

تبدو  ال�سخ�سيات  بقية  فاإن  البطل،  �سخ�سية  وبا�ستثناء  الأوىل.  العاملية 

لفكرها،  تعليل  ول  ل�سلوكها  تف�سري  ل  جاهزة،  اأو  اخل��ارج،  من  مر�سومة 

ولكننا                                                                                                                                       وت�سيب،  وتخطئ،  وتعمل،  تتحرك،  اإنها  اأعماقها،  يف  غو�ص  ول 

عملية  ولعل  وال��دواف��ع،  الأ�سباب  لنفهم  داخلها  ن�ستبطن  اأن  ن�ستطيع  ل 

»ت�سطيح«  وراء  من  كانت  الرواية  بها  اهتمت  التي  »الت�سجيل«  اأو  »الر�سد« 

ال�سخ�سيات ب�سفة عامة.

واخلارج،  الداخل  من  الرواية  قدمته  فقد  البلى«  »حمي�سن  البطل  اأم��ا 

غالًبا  ويبدو  ورغباته..  واأحالمه  و�سلوكه  وفكره  حياته  دقائق  معه  وعا�ست 

ال�سلبية  هذه  اإن  بل  والعزلة،  والكاآبة  احلزن  اإىل  ميالة  �سلبية،  �سخ�سية 

تبدو مرتبطة بتكوينه اجل�سماين، فهو �سئيل اجل�سم، يبدو اأ�سغر من �سنه 
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احلقيقية، لأنه ولد ابن »�سبعة اأ�سهر« اأي مل يكتمل منوه يف رحم اأمه، وكان 

لتحر�ص  عر�سة  ك��ان  حيث  »حمي�سن«؛  حياة  يف  كبري  اأث��ر  اجل�سم  ل�ساآلة 

زمالئه الأكرب حجًما، ورغبتهم يف العتداء عليه، ومل يختلف الأمر كثرًيا 

منه  اأك��رب  يبدون  الذين  الطالب  مل�سايقات  عر�سة  كان  فقد  مدر�ص  وهو 

حجًما و�سًنا يف اآن واحد.

ولعل هذه الظروف كانت من وراء اجتاه »حمي�سن« اإىل الناحية الثقافية 

والتعمق فيها، فرناه يقراأ ويقراأ ويتفوق على زمالئه، مع اأن زوج اأمه تنباأ له 

اإىل البالدة  اأقرب  البداية مب�ستقبل غري طيب، حيث كان طفال خامال  يف 

منه اإىل الذكاء والوعي مبا حوله. وميثل ارتباطه بالأ�ستاذ عمر الذي يجيد 

بكتب  الرجل  اأم��ده  حيث  �سخ�سيته،  يف  للتحول  كبرية  فر�سة  الإجنليزية 

الأدب  فنون  على  فاطلع  املدر�سة،  مكتبة  يف  متاح  هو  ما  تتجاوز  متنوعة 

واملعرفة املحلية والأجنبية، وكان ال�سيخ ال�سنقيطي قد اأمده باملعرفة الرتاثية 

واللغوية؛ وهو ما جعله يبز اأقرانه يف علم النحو واألفية ابن مالك.

وتبدو على »حمي�سن« اأعرا�ص التاأليف، فيحاول اأكرث من مرة اأن ي�ستفيد 

عن  �سيًئا  تخربنا  مل  ال��رواي��ة  ولكن  عمل،  من  اأك��رث  تاأليف  يف  ثقافته  من 

والإثمار،  الن�سج  اإىل مرحلة  و�سولها  اأو  املبدئية،  املحاولت  ا�ستمرار هذه 

فقط اكتفت بالإ�سارة اإليها، ولكنها على كل حال تعني اأن البطل ينتمي اإىل 

عامل الثقافة واملثقفني النادر اأو املحدود يف زمانه، ويعي�ص داخل هذا العامل 

املتنافرة مع  والعادات  البدع واخلرافات  التي ترف�ص  الإ�سالمية  مبفاهيمه 

طبيعة الإ�سالم، وتدلنا الرواية على ذلك يف اأكرث من مكان اأو مو�سع، وقد 

راأينا من قبل ارتباطه احلميم بال�سالة واحلرم والطواف...

ويف املجال الجتماعي، فاإن »حمي�سن« مع ميله اإىل العزلة وانكفائه على 

ذاته.. يتحول اإىل �سخ�سية ذات وزن اأمام زمالئه وعارفيه، بل اإنه اأ�سبح 

ع�سًوا يف جلنة ف�ص املنازعات واإ�سالح ذات البني وغياث ذوي احلاجة ممن 
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هدم ال�سيل دورهم اأو اْلَتهم احلريق بيوتهم يف احلي الذي ي�سكنه، وف�سال 

تلك  مبقايي�ص  النعمة  عالئم  عليه  تبدو  احلال  مي�سور  �سار  فقد  ذلك  عن 

الأيام؛ وهو ما دعا اأحد زمالئه من ال�سيوخ الكبار اأن يعر�ص عليه الزواج 

من ابنته، اقتناًعا بقيمته واأخالقه. ودعا �سديقه الأ�ستاذ عمر فيما بعد كي 

يزوجه ابنته.

ولعل ارتباط »حمي�سن« باأمه، ووجوده يف عامل اأقرب اإىل الوحدة والوح�سة، 

كان من وراء مزاجه احلزين والكئيب، لدرجة اأن يق�سي عاًما كامال يتابع 

اجلنازات منذ ال�سالة عليها يف احلرم اإىل دفن اأ�سحابها يف مقابر املعالة، 

وتكون نتيجة هذا اإ�سابته بالغثيان واآلم البطن ب�سورة غري طبيعية.

عقب  الوعي  وفقدان  بالنهيار  اإ�سابته  يف  الرتباط  هذا  اأث��ر  ظهر  كما 

اأث��ر ذلك  امل��ح��اولت، وقد  اأم��ه مبر�ص ع�سال مل جتد يف عالجه كل  وف��اة 

على قواه العقلية فيما بعد عندما اأ�سر اأن ي�سمي ابنه »حمي�سن حمي�سن بن 

حمي�سن«)!( ليتكرر ا�سمه يف ا�سم الولد.

اأف�سل  من  تعد  ال��رواي��ة،  ر�سمتها  كما  البطل،  �سخ�سية  ف��اإن  وعموًما 

واخلارج،  الداخل  من  الرواية  تعمقتها  وقد  وت�سويًرا،  بناًء  ال�سخ�سيات 

واأظهرت حتولتها وحركتها يف �ستى املجالت.

– يف املرتبة التالية من حيث البناء  – اأم البطل  وتاأتي �سخ�سية »الأم« 

والت�سوير، وتاأثريها على وجوده كبري وقوي، فهو ل يفعل �سيًئا دون ا�ستئذانها، 

وهي قد جعلت منه حياتها بعد رحيل زوجها الثاين واإخفاقها يف احل�سول 

ب�سيطة  ام���راأة  مالمح  مالحمها  تبدو  ال��دائ��رة،  ه��ذه  وخ��ارج  ثالث.  على 

مع  اأحياًنا  يت�سادم  قد  الذي  ال�سعبي  املوروث  اأو  باخلرافة  توؤمن  �ساذجة، 

�سحيح الدين؛ عندما اأراد البطل اأن يقابل املدير يف املدر�سة ليعينه مدر�ًسا 

ابتهجت الأم لذلك واأعدت »عريكة« �سنعتها بنف�سها ثم اأغرقتها بكوب من 

لفة �سغرية جًدا  وو�سعت »يف جيبي  املبخرة،  نار  واأ�سعلت  البلدي،  ال�سمن 
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م�ستديرة بداخلها.. ما ل اأدري ما هو؟ قائلة يحر�سك اهلل من العني«

تدندن  وكانت  »الطروب«  النوع  من  كانت  ا  اأي�سً اأنها  اإىل  الرواية  وت�سري 

من  �سندوًقا  وا�سرتت  تف�سلها،  �سامية  باأغنية  خفي�ص  ب�سوت  اليوم  طيلة 

»�سناديق الغناء«، كما كانت ت�سمي يف تلك الأيام – اأ�سطوانات بلغة اأيامنا– 

وو�سعته يف مكان بعيد عن الأنظار والأ�سماع.

وكان لهذه الأم –التي مل تذكر الرواية لها ا�سًما اأو لقًبا– م�ست�سارة من 

اإىل  اأقرب  وتبدو يف كثري من خ�سائ�سها  »اأ�سماء«  تدعى اخلالة  احلارات 

خ�سائ�ص الأم، واإن كانت تتميز عنها باحلركية والروح القيادية وال�سخ�سية 

القوية، وتوؤثر يف الأم تاأثرًيا وا�سًحا يف اتخاذ القرارات مبا تقدمه من ن�سح 

طبًعا(،           ال�سعبي  )الطب  احلي  طبيبة  فهي  �سبق  ما  جانب  واإىل  وم�سورة، 

تقراأ  كانت  كما  كرباتهم،  وتفريج  للنا�ص،  وحبها  نخوتها  اأحد يف  ي�سك  ول 

»الودع« الذي ت�ستجيب النا�ص لتوقعاته.

هناك �سخ�سيتان اأخريان موؤثرتان يف حياة بطل الرواية: الأوىل �سخ�سية 

للنا�ص  وكان  الإجنليزية.  ويجيد  القراءة  يحب  مثقف  وهو  عمر،  الأ�ستاذ 

الرف�ص  اأ�سباب هذا  تتعدد  الأجنبية،  للغات  راف�ص  موقف  الزمان  يف هذا 

اللغة العربية، ويطلقون  التوج�ص ممن »يرطن« بلغة غري  ولكنها تتفق على 

اإىل  اأو ي�سافر  عليه ت�سمية غريبة، تتفق مع روؤيتهم ملن يتجه نحو الأجانب 

بالد الن�سارى، فقد اأطلقوا عليه ا�سم »الفرم�سوين«، ووا�سح اأن هذا املوقف 

ال�سليبية  احل��روب  منذ  والغرب  امل�سلمني  بني  طيبة  غري  عالقة  ح�ساد 

اإىل حروب ال�ستعمار والهيمنة، ومل يكن النا�ص اآنئذ على دراية كافية باأن 

للم�سلمني  بد  ل  التي  املادية  القوة  مفاتيح  متلك  �سارت  الن�سارى«  »بالد 

من احل�سول عليها. لذا كان ال�سيخ عمر، اأو »الفرم�سوين« كما اأطلق عليه 

بالد  يف  و»الفتو�ص«  م�سر،  يف  »الفتة«  �سبه  الطعام  من  نوع  »العريكة«  ولعل   ،15( �ص  الرواية   -1

ال�سام.
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اأهل احلي يف مكة، من املثقفني الأوائل الذين امتلكوا مكتبة �سخمة متنوعة 

بطل  على  البالغ  تاأثريه  له  وك��ان  لالإجنليزية.  اإتقانه  عن  ف�سال  الكتب، 

الرواية؛ اإذ علرَّمه الإجنليزية نظري تعليمه النحو لبنيه »جميل وجميلة«، كما 

ت فكره وعقله، وكانت  اأمده بع�سرات الكتب واملوؤلفات التي كونت ثقافته ومنرَّ

العالقة بينهما تبدو فاترة متوج�سة اأحياًنا واإيجابية وجادة يف اأحيان اأخرى، 

وقوف  نف�سها يف  �ساملة، عربت عن  اأ�سرية  النهاية عن عالقة  واأثمرت يف 

اأ�سرة ال�سيخ عمر بجوار »حمي�سن« عند مر�ص اأمه ثم وفاتها، وزواج ابنته 

»جميلة« منه.

والثقافة  اجل��ريء،  والعقل  الوا�سع،  الأفق  الرواية  يف  ميثل  عمر  وال�سيخ 

العميقة والدعوة اإىل تعليم املراأة، وكلها خ�سائ�ص ت�سعى الرواية –بحكم 

الذي  الجتماعي  الكيان  يف  تعميقها  الإ�سالحي– اإىل  التيار  اإىل  انتمائها 

كان يعاين اآنئذ من ق�سور يف جمالت متعددة اأبرزها التعليم والثقافة.

فهي  »حمي�سن«،  ال��رواي��ة  بطل  يف  اأث���رت  التي  الثانية  ال�سخ�سية  اأم��ا 

�سخ�سية �سديقه يف اأيام التلمذة »�سفيان«، وهو تلميذ مل يحالفه التوفيق يف 

الدرا�سة، واإن حالفه التوفيق يف ميدان ال�سر والعنف. مل حتدثنا الرواية عن 

اأكرث مما  اأ�سباب عنفه و�سره، ولكنها قدمته منوذًجا جاهًزا يثري تعاطفنا 

ا ي�سرق كل �سيء  يثري غ�سبنا عليه وعلى اأفعاله، وقد انتهى به املطاف ل�سً

حتى النعال ي�سرقها من اأ�سحابها ويبيعها نظري دراهم قليلة، ولكن �سهامته 

تظهر مع زميله »حمي�سن« حيث يقت�ص له ممن يعتدون عليه وي�سع اأنوفهم 

يف الرتاب فياأمن على نف�سه ويعي�ص بال قلق ول خوف من الأعداء!.

قدمت الرواية �سورة متقدمة للمراأة اأو الفتاة ال�سابة، حيث اأتاح لها من 

لها،  زوًجا  �سيكون  فيمن  راأيها  عن  تعرب  اأن  �سحيحة  اإ�سالمية  روؤية  خالل 

وذلك من خالل �سخ�سية »اأمينة« ابنة مولنا ال�سيخ، اأكرب زمالئه املدر�سني 

بعد  ابنته،  الرجل  عليه  عر�ص  فقد  »حمي�سن«  بها  يعمل  التي  املدر�سة  يف 
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– روؤية  للروؤية  وحدد  ا،  اأي�سً والثقافة  املنزل  �سئون  يف  مواهبها  اأطرى  اأن 

الزوج..               املراأة مطلوب قبل  اإىل وجه  – موعًدا، »فالنظر  كل طرف لالآخر 

.
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بل وماأمور به«.

اإنه  اأن »اأمينة« رف�ست الزواج من »حمي�سن«، لأنه مل يرْق لها..  املفارقة 

بالطبع حدث غري عادي، فالوالد كان يريد تزويجها من الفتى الذي اختاره، 

اأمر           ُيْكره ابنته على  اأن  وراأى فيه موا�سفات الزوج ال�سالح، ولكنه مل ي�ساأ 

روح  مع  مت�سًقا  َقْبل  وِم��ْن  الأم��ور،  طبيعة  مع  بذلك  مت�سًقا  فكان  تريد،  ل 

الإ�سالم وتعاليمه.

وتبقى �سخ�سية »اأمينة« منوذًجا لطبيعة العالقة بني اخلاطب واملخطوبة، 

اإليه،  تنتمي  ال��ذي  النقدي  الإ�سالحي  التيار  به  نفهم  اأن  الرواية  اأرادت 

الدين على وجهه  الذي يفهم  الأ�سول  امْلَُعلم وعامل  اأن والدها ميثل  خا�سة 

ال�سحيح.

ومهما يكن من اأمر، فاإن �سخ�سيات الرواية، يف جمموعها، متثل املجتمع 

م�ستقبل جديد، من  اإىل  والتطلع  باحللم  الزمان حافلة  من  املكي يف فرتة 

خالل العديد من املواقف والأحداث.

- 6 -

في�سمن  ال��روائ��ي،  بنائه  يف  يقت�سد  اأن  للروائي  املتكلم  �سمري  يتيح 

لروايته احليوية والإحكام، ويف الوقت ذاته له مزالق عديدة اأبرزها ح�سور 

املوؤلف واخلروج عن مقت�سى الق�ص واحلكي اإىل العر�ص النظري واجلدل 

املنطقي.

ويف »�سقيفة ال�سفا«، فاإن ال�سياغة الروائية ت�سهم اإىل حد كبري يف البناء 

والأ�سخا�ص.  الأحداث  التعبري عن  املتدفق يف  الأ�سلوب  الروائي من خالل 

1- الرواية: �ص 209.
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اأن الأ�سلوب يبدو ب�سيًطا وخالًيا من التنميق والزخرفة واخليال، فاإنه  ومع 

يعرب عن الواقع احلي الذي عا�سه النا�ص يف الرواية باأقرب الألفاظ، واجلمل 

والعبارات..

بقدر                       ال��رواي��ة،  زم��ن  اإىل  ينتمي  ل  »ح��دي��ث«  معجم  ال�سرد  يف  ويظهر 

القت�ساد  م�سطلحات  وخا�سة  املعا�سرة،  الكاتب  ثقافة  اإىل  ينتمي  ما 

يلجاأ  التي  التحليل  اإىل خا�سية  ولعل ذلك يرجع  ال�سائدة دولًيا،  وال�سيا�سة 

اإليها الروائي ب�سرح الأحداث وتف�سري املواقف وتو�سيح املفردات، تاأمل مثال 

تعليقه على املرتب الذي تقا�ساه البطل بعد تعيينه مدر�ًسا يف املدر�سة التي 

تخرج منها: »كان املرتب اجلزل الذي اأتقا�ساه من املدر�سة ي�سكل مع�سلة 

.. اإذ اإنه قد �سبب ما يعرف بالفائ�ص النقدي،  اقت�سادية �سخمة بالن�سبة اإيلرّ

اأو اختالل ميزان املدفوعات ب�سكل كبري؛ وهو ما ا�ستدعى التفكري املتوا�سل 

والبحث يف عدة احتمالت لإنفاقه اأو جزء منه.. ولعل موجة الت�سخم التي 

دخولهم  ت�ساعفت  الذين  من  اأمثايل  ب�سبب  كانت  الأي��ام  مقبل  يف  �سادت 

.
)1(

ب�سكل فجائي...«

ول يخفى ما يف هذه الفقرة من م�سطلحات اقت�سادية �سائعة عن املع�سلة 

القت�سادية والفائ�ص النقدي وميزان املدفوعات وموجة الت�سخم وم�ساعفة 

الكاتب مبا يجري يف املجال القت�سادي، والوعي  اإىل وعي  الدخل.. ت�سري 

بهذه امل�سطلحات واأمثالها يف جمالت اأخرى جعل الن�ص الروائي ينزلق اإىل 

العديد  الروائية يف  الفكرة  ت�ستيت  نوع من ال�ستطراد، واحل�سو وحالة من 

من موا�سع الرواية، ولعل اأبرز الأمثلة على ذلك تعليق على زيارته مع �سفيان 

طويال،  حتليال  ي�ستغرق  اإنه  »ال�سوبيا«،  بائع  الأ�سخربوطي  قتيل  غرفة  اإىل 

وي�ستعر�ص تقريًرا ملنظمة دولية عن جرائم القتل والنتحار يف املجتمعات 

.
)2(

ال�سناعية، ومقرتحاته التي يرى اأن ت�ساف اإىل هذا التقرير

1- الرواية: �ص 179.

الكالب  على  فيه  يعلق  الذي   10 رقم  الف�سل  ا:  اأي�سً وانظر  الرواية،  15 من  رقم  الف�سل  انظر   -2

ودورها يف املجتمع.
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فيه  يعلق  الذي  اللفظي  بالتوليد  ت�سميته  ما ميكن  الظاهرة  بهذه  ويتعلق 

الراوي على بع�ص الألفاظ ويقلبها على وجوهها املختلفة، كما نرى يف كالمه 

عن لفظ »احللقة« واألفاظ اأخرى، وهو ما جعل هذه التعليقات ح�سًوا ل م�سوغ 

له، اللهم اإل ا�ستعرا�ص وعي الكاتب اأو ثقافته اللغوية.

ومع اأن معجم الرواية يجنح يف اأحيان غري قليلة اإىل العتماد على األفاظ 

وعبارات عامية واأجنبية للدللة على بع�ص املعاين، فاإن القارئ للرواية يلفت 

انتباهه ا�ستخدامها لبع�ص امل�ستقات والتعبريات على غري وجهها ال�سحيح، 

ورمبا ان�ساقت وراء ما ميكن ت�سميته بالأخطاء ال�سائعة، فهناك مثال كلمة 

»يتواجد« بدل من يوجد، والتقرير »الهام« بدل من املهم، و»متواجدون« بدل 

و»ا�ستمريت«  و»م�ساكل« بدل من م�سكالت،  اأو »حا�سرون«  من »موجودون« 

وخروج  البي�ص  )فق�ص  التفقي�ص  من  بدل  والتفني�ص  ا�ستمررت،  من  بدل 

بدل  و»ت�سكي«  ك�سرها،  من  بدل  اإذ  بعد  اإن  همزة  وفتح  منه(،  الكتاكيت 

، ف�سال عن تعبريات غري موفقة وعبارات مكرورة واأخطاء 
)1(

من ت�سكو...

اإمالئية وا�سحة ل تخفى على القارئ.

الق�س�ص  خ��الل  من  ال�سرد  رتابة  جت��اوزت  ال�سياغة  ف��اإن  ذل��ك،  وم��ع 

الداخلية التي �سبقت الإ�سارة اإليها، وحتكي غالًبا طرائف وذكريات من زمن 

اإىل  بالإ�سافة  والت�سويق،  احليوية  من  نوًعا  الن�ص  على  فت�سفي  الطفولة، 

احلوار اجليد واإن مل تركز عليه الرواية، حيث يبدو قليال يف ثناياها، ويتميز 

الأحداث،  واجتاه  ال�سخو�ص  تفكري  على  الكا�سف  ال�سوء  واإلقاء  بالرتكيز 

اأ�سحاب املهن يف املجتمع، كما نرى يف احلوار الذي دار  والتعريف ببع�ص 

بني »حمي�سن« وهو غالم مع اخلالة »اأ�سماء« حني �سمعها تدعو على بع�ص 

النا�ص ف�ساألها عنهم، فاأجابته باأنهم: البواردية.

اخلالة؟. اأيتها  البواردية  هم  – ومن 

1- الرواية، �سفحات: 18، 91، 135، 157، 160، 163، 177، 235 على التوايل.
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 - اإنهم الذين يقتلون الكالب.

 - اأي كالب.. هوؤلء.. وما �ساأنك اأنت؟

.
)1(

 - كالب ال�سارع.. يقتلونها بدعوى اأنها م�سعورة... اإلخ«

قليلة  واإن جاءت  ال�سرد  �ساعدت على حيوية  اأخرى  ا عنا�سر  اأي�سً هناك 

متناثرة يف ثنايا الرواية، مثل: احللم، والت�سمني بالأ�سعار والأمثال والأغاين 

وق�س�ص الأطفال.

اأعماق  يف  املكبوتة  الأم���اين  اإىل  ع��ادة  – ي�سد  ال��رواي��ة  – يف  واحل��ل��م 

ال�سخ�سية، اأو التوقع مبا �سيحدث لها يف امل�ستقبل ، اأما الت�سمني بالأ�سعار 

لزيادة  جرى  ما  على  تعليًقا  اأو  حل��ادث  تاأكيًدا  فيبدو  والأغ��اين،  والأمثال 

التف�سري والإي�ساح.

يف  مهم  بدور  تقوم  تعليمية  و�سيلة  كونها  يف  الأطفال،  ق�س�ص  وتختلف 

.
)2(

م من كرثة الأكل تي�سري فهم املعلومات، مثل ق�سة الأرنب الذي ت�سخرَّ

وبعد:

فاإن »�سقيفة ال�سفا« ب�سرت مبولد كاتب روائي، كان من املتوقع له اأن يكون 

ذا �ساأن كبري يف تاأ�سيل الرواية الإ�سالمية، اأو القائمة على ت�سور اإ�سالمي 

للحياة والكون والإن�سان، ولكن قدر اهلل �سبق، ورحل يف �سبابه تارًكا روايته 

الوحيدة لتكون معلًما دال على �سخ�سيته وثقافته وروؤيته، ويف الوقت ذاته 

ت�سع املا�سي بجوار احلا�سر، ليختار النا�ص م�ستقبلهم وفًقا لأ�س�ص وا�سحة 

وحلم م�سروع.

1- الرواية: �ص 57.

2- طالع ق�سة »غابة الأرانب«، الرواية: �ص 188.
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