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  تقديم
  الطنطاويعبد اهللا : بقلم األستاذ

  رئيس رابطة أدباء الشام
  

)  سنة59(في عمره القصير  -أديب إسالمّي أصيل ، استطاع ... أديب كبير : علي أحمد باكثير 
وهب نفسه ، وقلمه، وحياته ، لألدب ، فأبدع .. أن يقدم الكثير الكثير من ألوان األدب المتميز بجدته  -

دراسات  حول حياته ، وفكره السياسـي، واالجتمـاعي،   في أكثر ما كتب، وهو أهل ألن تقَدم حوله ال
شعراً، ومسرحية، ورواية ـ أن  : واألدبي، وحول كل جنس من األجناس األدبية التي صال فيها وجال

تقدم أكثر من دراسة، أكثر من رسالة جامعية ، فإذا ظلم باكثير في حياته وبعد وفاته، فقـد آن األوان  
لغبن الذي نالـه وغالـه، وليضـعوا عـن كاهلـه أوزار المـرجفين       لينهض الشباب الجامعي برفع ا

والمخاصمين بعيداً عن شرف الخصومة ، فقد آذوه وأنقضوا ظهره ، ولوال تثبيـت اهللا لـه ، ولـوال    
إيمانه، ولوال إرادة التحدي والقتال عنده في غير ميدان ، لخسـر األدب العربـي عامـة، ومـذهب     

هـذا  : اً عظيماً ، هيهات أن يجود الزمان بمثله، والدليل على ذلـك اإلسالمية في األدب خاصة ، أديب
الفراغ الذي تركه خلفه بوفاته ، وهو فراغ كبير ، لم يستطع أي أديب عصري أن يشـغله ، بـل أن   

  .يشغل حيزاً ذا باٍل منه 
،  ومن هؤالء الشبان الجامعيين ، صاحب هذا الكتاب القيم في نهجه ، وأسلوبه ، ومسالك تفكيره

  ..وجدّيته 
حضرت مناقشة عدد من الرسائل الجامعية ـ ماجستير ودكتوراه ـ وقرأت عدداً مـن رسـائل     
الدراسات العليا قبل أن تصير كتباً مطبوعة ، وبعد أن طبعت ، وكثير من تلك الرسائل لم تكن لتنـال  

/ الكتـاب   رضا مناقشيها ، وحاضري مناقشتها ، وقارئيها ـ من بعد ـ ولكني وجدت صاحب هـذا   
الرسالة ، دارساً جاداً ، متأنياً في دراسته ، ومطالعاته ، غير متعجل فيما يكتب ، وفيما يقدم من تحليل 

  .وهذا يبشر بخير كثير إن شاء اهللا تعالى ) الشهادة(الجديد ، وليس حمل : ورأي ، هّمه 
األدبية عامة ، واإلسالمية دليل وعي ومعرفة بالساحة : واختياره لدراسة روايات باكثيرالتاريخية 

في األدب ، بال منازع ، كما هو رائـد  ) اإلسالمية(خاصة، فباكثير أديب بارز ، وهو مؤسس مذهب 
شعر التفعيلة بال منازع ، وكل من نازعه في هذه الريادة ، متّبر فيما ينازعه فيه، هو، أو من يزعم له 
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املين ـ إن لم أقل الحاقدين ـ على باكثير ، حسـبما    الريادة من النقاد المنحازين لخصوم باكثير، المتح
تدعوهم أيديولوجيتهم إليه ، وتأمرهم به ، فقد عرف هؤالء أّي رجٍل هذا الشّاب الحضرمي الذي اتخذ 
من القاهرة مستقراً له ، وأّي داعية إلى األدب النظيف ، األدب الملتزم بقيم اإلسالم ومبادئه وشـريعته  

ورة ما يقدم من ألوان المسرحية ، والرواية ، والشعر ، في وقت مبكر ،فشـنَوا  عرفوا خط.. وأخالقه 
وقد يحسب القارئ المتعجل ، وسليم النّية ، أن مبعـث هـذه   .. عليه حملة شعواء لم تخُب نارها بعد 

ويا ليت المسألة تقف عند الحسد ، وعداوة الكار لدى بعـض كتبـة المسـرح،    .. الحسد : الخصومة 
وه مجلياً في هذا الميدان ،فحسدوه ونقموا عليه وكادوه ، فمسرحياته التي ُمثِّلت على خشـبة  فهؤالء رأ

المسرح ، وكذلك أفالمه السينمائية ، كان لها حضورها القوي في نفوس كل من شاهدها ، برغم كـل  
ن ـ  فقد كـا .. هيهات .. العقبات التي كانت توضع في طريقه ، لتحول دون نجاحه ونجاحها ، ولكن 

باكثير ـ بما أوتي من حّس فني ، وذائقة أدبية، ومن عشق لهذا الفن ، حمله على إتقان مـا يكتـب ،    
ـ كان باكثير ، بهذه وبغيرها ، أكبر من كل العقبات التي .. وتجويد ما يقدم ، وعلى اإلخالص لفكرته 

لشّاب الذي جاء من أقاصي المعّوقون المعوَّقون ، والحاسدون الحاقدون على هذا ا: يضعها في طريقه 
في بلدهم الذي هو ملكهم ، وال يسمحون لمنـافس  ) .. الفرعونية(البالد العربية ، ليزاحمهم في مصر 

  ) .أرضهم(غريب ، أن يثبت أقدامه التي تسير بخطوات واثقة على ) أجنبي(
حب، يظهر التزامه دارس جاّد، وكاتب ملتزم، وداعية على طريق مستقيم ال: الرسالة/صاحب هذا الكتاب

  .من األسطر األولى التي خطها يراعه
الرسالة هذه ، يجد أمامه جهداً واصباً ، وعمالً دائباً أخـرج الكتـاب بهـذه    /إن من يقرأ الكتاب

الصورة التي سوف يحمدها الدارسون له، في كل المحاور والمجالي التي رادها في بحثه الرصين هنا 
..  

، ليس بالطويل الممل ، وال القصير المخّل ، وقّدم صوراً واضـحة   قدم موجزاً عن حياة باكثير
عن المشاهد السياسية والفكرية ، واالجتماعية التي عايشها باكثير ، وكانت لها بصماتها على حياتـه ،  

  .وفكره ، وأدبه ، ومواهبه ، ومواقفه 
الخـوض فـي   ومهد لدراسته بوضع بعض الصور لتكون معالم واضحة لما سوف يقدم ، قبـل  

الميدان الذي اختاره لرسالته ، ودراسته عن روايات باكثير ، وكان رصده في هذه التوطئـة واعيـاً ،   
  .وهاتان صفتان البد منهما للدارس الذي يحترم نفسه وبحوثه .. وأميناً 
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حلل روايات باكثير التاريخية وتحدث ـ في الفصل الثاني ـ عن فن الروايـة التاريخيـة عنـد      
  .، فأجاد ، وحوت خاتمة دراسته خالصة هي مجموع نتائج ما توصل إليهباكثير 

إن من ينظر إلى قائمة المصادر والمراجع، القديمة والحديثة التي اهتدى بها في كتابه، من كتب، 
وصحافة، وإحصاءات، يعرف الجهد الجاهد الذي بذله الباحث من أجل اإلحاطة بموضوعه ويدل على 

واالستقراء واالستقصاء، من أجل إعطاء الدراسة حقها، وليكون إنصـافه لبـاكثير،   المتابعة الدائبة ، 
مستنداً إلى مجموعة طيبة من األدلة والبراهين التي تدعم ما اقتنع به وتوصل إليـه، عبـر مطالعاتـه    

  .المستفيضة في تلك المصادر والمراجع 
ت تدل على عبقريـة بـاكثير   ولقد وعى إسقاطات باكثير على واقعنا المعيش، فاستخلص خالصا

الذي وعى زمانه ، كما وعى التاريخ ،فأسقط الثاني على األول، في عمليات فنية واعية، فتـراه كـان   
  .يتحدث عن األيام التي يحياها بكل ما فيها، وبقيت طريقته فيها مستقيمة 

يعايش أحداث  من يقرأ مسرح باكثير السياسي، من دون أن يعلم كاتبها ، يحسب كاتبها عصرّينا،
  .اليوم، ويكتب عنها ويعالجها بأسلوب فني راق 

وكذلك قل عن سائر أعماله الروائية والشعرية ، بما حوت من إسقاطات على واقعنا الذي نعيشه 
  .وعشناه في العقود األخيرة ، بينما كتبها باكثير في أربعينيات القرن العشرين وخمسينياته وستينياته 

هللا الخطيب كل ذلك، بأسلوب أدبي رصين، خال من أي وهن، وهذا يعنـي أنـه   قّدم األستاذ عبد ا
يعد بالكثير إذا تفّرغ لدراساته، ونأى بنفسه عن حطام هذه الحياة ، الذي يقتتل الناس حوله، ويتنافسون 

  .. عليه
 . هذا ما نرجوه منه، وله، ومن اهللا التوفيق والتسديد 
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  المقدمـة
  
  

الة والسالم على عبده الذي اصـطفى، نبينـا محمـد المصـطفى، واآلل     الحمد هللا وكفى، والص
  واألخيار ومن وفى، وبعد، 

التي وظفت  -إن تجربة علي أحمد باكثير الروائية تعد من أقدم التجارب الروائية العربية الحديثة 
وأنضجها؛ على الرغم من أنها كتبت في مرحلة متقدمة، فهي تحتـوي علـى كثيـر مـن      –التاريخ 

المنجزات الفنية التي تجعل منها رائدة اإلبداع الروائي الذي يعتمد التاريخ مصدرا له، وذلك بما تشمله 
الروايات من رؤية عميقة وقدرة فنية متميزة على إبداع فن روائي متطور يوالـف بـين المضـمون    

  . والشكل ويمزج بينهما
فهـي  ثير في جانبي المضمون والشـكل،  وهذه الدراسة تقوم على تحليل األبنية الروائية عند باك 

ويتمثل هذا التميز من ناحية المضمون باشتمالها على مـادة مثيـرة   مضامين متميزة وبناء فني مكين، 
للجدل؛ ألنها تتناول قضايا سياسية ودينية وجنسية بالغة األهمية؛ كتبت بقلـم إسـالمي عـاش فتـرة     

يكا جديدا في بناء رواياته مرتكزا على التـاريخ  الصراعات الفكرية في مصر، حيث اعتمد باكثير تكن
اإلسالمي، ولجأ إلى إسقاط التاريخ على الواقع الذي يعيشه، فاتجه نحو التاريخ وأعاد صـياغته مـن   
جديد بأسلوب فني جاء تجسيدا لطموح الروائي في تقديم صورة واقعية عـن الحالـة التـي يعيشـها     

وأفاد كثيرا مـن التقنيـات   . لتي استمد منها أحداث رواياتهالمسلمون في عصره، وهي شبيهة بالحالة ا
الفنية المتوفرة آنذاك، فخرجت رواياته بذلك عن المواصفات التقليدية للرواية، مما دفع بعض النقاد إلى 

  . اعتباره رائدا للرواية اإلسالمية
اعة، بانـت فـي   تتعلق بالفرد والجم –كما ذكرت آنفا  –وقد عالجت روايات باكثير قضايا مهمة 

هذه الروايات جرأته الفنية في تطوير الشكل والمضمون وتقديم صياغة جديدة لم تعهد في روايات من 
قبله، حيث مزج بين البناء الروائي والمسرحي والشعري، إضافة إلى توظيفه التقنية السينمائية ليقـرب  

ة العبارة تخلو من العامية والركاكة، أما لغة رواياته، فقد جاءت قوية ومألوف. الصورة إلى ذهن القارئ
  . مثلت على المستوى الفكري والفني امتالك الروائي الكامل للحرفية الروائية ذات السمة الواقعية
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وتقع هذه الدراسة في فصلين سبقهما تمهيد ؛ عرض الباحث فيها لتحليل النص الروائي عند علي 
الرواية التاريخية، وذلك الرتباط روايات بـاكثير بهـذا   باكثير، فتناول في التمهيد محاور عامة تتعلق ب

الجنس الروائي، مما ألزمه بالوقوف عند الرواية التاريخية، مفهومهـا، و أطوارهـا، وعالقـة األدب    
هذه الدراسة تتناول قضايا فكرية طرحهـا   ؛ ذلك أنبالتاريخ، وقدم موجزا عن حياة علي أحمد باكثير

ن المستحسن أن ُيعرض لحياته وللظروف السياسية والفكرية واالجتماعية الروائي في رواياته، فكان م
  . التي كتب فيها الروائي رواياته

أما الفصل األول، فتناول دراسة القضايا األيديولوجية وتشكيلها عند باكثير حيث عرض الباحـث  
  . وتوبياواألمل والي) السلطة والدين والجنس(الثالوث المحرم : لمحاور أساسية تمثلت بـ

أما الفصل الثاني، فقد اشتمل على دراسة التشكيل الفني ألعمال باكثير الروائية؛ من خالل البحث 
  . في تجليات الفضاء المكاني، والفضاء الزماني ودراسة الشخوص ونماذجها، والحوار واللغة

  . راسته هذه حولثم أعقب الباحث الدراسة بخاتمة تناول فيها أبرز النتائج التي توصل إليها في د
غير أني عدلت عن ذلـك لمـا فـي موقـع بـاكثير       بيبليوغرافية عن باكثير، كنت أنوي إدراج

عبد الحكيم الزبيدي من بيبلوغرافيـة  . الذي يشرف عليه األخ د www.Bakather.com  اإللكتروني
بهـذا الموقـع    شاملة وتفصيلية، وهنا أشكر األخ عبد الحكيم الزبيدي لجهوده المخلصة في االعتنـاء 

كما أشكر األستاذ عبداهللا الطنطاوي على جهوده المخلصة في قـراءة أعمـال   . ورعايته بصورة دائمة
  .باكثير

  
  . واهللا الموفق والهادي إلى سواء السبيل           



http://www.bakatheer.com                                                                موقع األديب علي أحمد باكثير    
   

 لبلبلبلبلبلبلبلبلبلبلبلبلبل

  

  أما قبل
  : مدخل إلى الرواية التاريخية

  
بين اإلنسان والتاريخ واستيعاب أبعادها، تعمد العلوم اإلنسانية المختلفة إلى دراسة العالقة الجدلية 

من مثل ما تقدمه علوم التاريخ واألنثروبولوجية واالجتماع وغيرها مـن نظريـات ومعـارف ورؤى    
مختلفة، وذلك في محاولة لتفسير العالقة المركبة بين اإلنسان من جهة، والمنظومة التاريخية والثقافيـة  

  . من جهة أخرى
بي النثري السردي التخيلي، تحاول التقاط ما هو جوهري وجدلي فـي  والرواية ذلك الجنس األد

عالقة اإلنسان بالتاريخ، لتسهم بشكل فاعل وحاضر في تقديم تصورها لهذه العالقة وفـق منظورهـا   
  . الفني الخاص، وضمن حقول الفن واآلداب المختلفة، جنبا إلى جنب مع العلوم اإلنسانية األخرى

كما يرى أحد النقـاد،   - )1(" تاريخ متخيل داخل التاريخ الموضوعي" ل عام وإذا كانت الرواية بشك
اإلنسان والزمان : فإن لنا أن نلتمس الخيط الذي يشد الرواية إلى التاريخ عبر اشتراكهما بالعناصر الرئيسة

  . والمكان، وأكثر من ذلك اشتراكهما بالقصة أو الطابع القصصي
اية االجتماعية والرواية الواقعيـة بأنواعهـا، والروايـة الجديـدة،     والرواية األدبية إذ تفرز الرو

والرواية التاريخية وغيرها، فإن لهذه األخيرة عالقة خاصة بالتاريخ، مستمدة من طبيعـة موضـوعها   
في وجـود بنيـة تاريخيـة     –بصورة عامة –فالرواية التاريخية تشترك مع الرواية األدبية . وأسلوبها

ى وجود فضاء وأحداث وشخوص كما في الواقع، إال أن الرواية التاريخية تنطلـق  تتأسس عليها، بمعن
من أحداث وذوات حقيقية مختلفة في الغالب، وتشكل جزءا من تاريخنا وماضينا الممتد حتى اللحظـة  

فالرواية ابتداء تقوم على بنية زمنية تاريخية، تتشخص في فضاء تاريخي، يمتد من الماضـي  . الراهنة
  . للحظة الراهنة أو القادمة، تضيئه أحداث تحييها شخصيات إنسانية فنية، حية وكاملةوحتى ا

والرواية تعمل على استكناه وحدة الجوهر اإلنساني الثابتة عبر امتداد التاريخ، في سبيل التقاط كـل  
م النفس ما هو إنساني وأصيل وصادق، وهي إذ ذاك تستدخل نظرة علوم االجتماع والتاريخ والفلسفة وعل

  . لتدرس من خاللها أعماق النفس البشرية وكينونتها التاريخية واالجتماعية
تصـور  " ومن الصعب في تمهيد كهذا اإلحاطة بمختلف القضايا و اإلشكاليات التـي يطرحهـا   

                                                           
  . 13م، ص  1993، 1، ع 12محمود أمين العالم، الرواية بين زمنيتها وزمانها، فصول، مج  )1(
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بل إن اإلحاطة بمختلـف األسـئلة المتصـلة    . في أدبنا العربي الحديث والمعاصر" الرواية التاريخية 
العربية عموما، تتنوع وتعدد بحسب المقتضيات النظرية والتعبيرية التي تخص سؤال الكتابـة   بالرواية

وإنجازاته التخيلية، وهذا ما يجعل أسئلة الرواية متجددة باستمرار ليبقى النثر الروائي إسهاما معرفيـا  
بعـض المباحـث   غير أني سأحاول في هذا التمهيد تناول . وثقافيا مخصبا للرغائب واألحالم والذوات

التي تسهم في تقديم لمحات نظرية عن الرواية التاريخية، من حيث التعريـف، وعالقتهـا بالتـاريخ،    
   .وحدودها الفنية والحقيقية

  :تعريف الرواية التاريخية 
رواية تاريخية حقيقية، أي رواية تثير الحاضـر،  " يعرف جورج لوكاتش الرواية التاريخية بأنها 

عمل فني يتخذ من التاريخ مادة " فهي بالتالي . )1(" ن بوصفها تاريخهم السابق للذاتويعيشها المعاصرو
له، ولكنها ال تنقل التاريخ بحرفيته ؛ بقدر ما تصور رؤية الفنان له وتوظيفه لهذه الرؤية للتعبير عـن  

   )1(" تجربة من تجاربه، أو موقف من مجتمعه يتخذ من التاريخ ذريعة له 
    التاريخية بالتاريخعالقة الرواية 

ان االعتماد على التعاريف المخصصة لكل اسناد نظري يبحث في عالقة الرواية بالتـاريخ مـن   
شأنه أن يقود الباحث نحو إعادة التفكير في إشكال كبير يخص عالقة األدب بالتـاريخ وهـذا يجعلنـا    

التـاريخي مرجعيـة للحـدث    هل الرواية التاريخية هي التي تعتمد الحدث : نطرح عدة أسئلة من مثل
خي، ومرجعيـة  يمرجعية حقيقية متصلة بالحدث التار: الروائي؟ وبالتالي فإن في هذه الحالة مرجعيتين

كيف يشتغل الحدث التـاريخي ضـمن   : وهذا يصل بنا إلى سؤال هام. تخيلية مقترنة بالحدث الروائي
هنا الوصول إلجابـة عـن هـذه     الحدث الروائي؟ أي كيف يشتغل الحقيقي ضمن التخييلي؟ وسأحاول

  . االسئلة
فالماضي ملـك   -على الرغم من حب اإلنسان الشديد للماضي بكل ما فيه من تفاصيل وخبرات 

، نجده غالبا ما يعزف عن قراءة كتب التاريخ، ويمل الحياة بين صـفحات  -التاريخ، والتاريخ حافظه 
حداث المملة واألخبار المتشابهة، ال سيما أن أكثـر  هذه المراجع الجافة المملوءة بالحشود الهائلة من األ

المؤرخين قد يجيدون جمع األخبار ومقارنتها واالستنتاج منها، إال أنهم يقومون بهذا في إطار علمـي  
جاف، ويعرضونها عرضا قد يكون ممال يغري الناس بالزهد في كتب التاريخ والوقوف على حوادثـه  

                                                           
  . 89لوآاتش، جورج، الرواية التاريخية، ص  )1(
  . 33عبد الحميد القط، بناء الرواية في األدب المصري الحديث، ص  )1(
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كتابة التاريخ، فإذا أبعد من ناحية احتال على الدخول مـن منفـذ    والعنصر األدبي الزم في. وأخباره
والشعور بالحاجة إلى هذا العنصر األدبي هو الذي ساعد على مـيالد الروايـة التاريخيـة، ألن    . آخر

التاريخ يبعث في النفس البشرية التوق للماضي وتقليده في جوانب الخير والحذر مـن االنـزالق فـي    
دة والتاريخ حين يصبح بأحداثه وشخصياته مادة للرواية، فإنه يصير بعثـا كـامال   ثغرات البشرية التلي

للماضي، يرتبط فيه الحاضر بالماضي الخالد في رؤية فنية شاملة، فيها من الفن روعة الخيال وجاذبية 
ولعل هذا يفسر جاذبية الرواية التاريخية التي تحـاول أن تـرد   . الذكرى، ومن التاريخ صدق الحقيقة

الحاضر لشيء كان موجودا فعال، فالقارئ وهو يقرأ الرواية التاريخية يشعر أن ما يقرؤه لـيس مـن   
صنع خيال المؤلف، فالخيال وظيفته هنا هو تشكيل الصورة التي كانت عليها الحياة في العهـد القـديم   

تـاريخي  ورسمها دون تحريف أو زيادة أو نقصان، بيد أن األديب ربما غير في مجريات الحـدث ال 
وليصل األديب في كتابة الرواية التاريخية إلى هذا . لينسجم البناء الفني مع ما يدور في خلده ووجدانه
قراءة تعمر نفسه بأحداثها وتمتلئ مشاعره بمواقفها، " الغرض من الفائدة والمتعة عليه أن يقرأ التاريخ 

بذلك يندفع للترجمـة عـن مشـاعره    وسوف يتأثر بها تأثرا يملك عليه نفسه ويستولي على خاطره، و
والتعبير عن أحاسيسه، ويصور لك نفسيته حينما المسته تلك الشرارة من الذكرى مما يجعـل إنتاجـه   
صورة صادقة من نفسه وفكره وترجمة عن أحاسيسه وعواطفه حيال تلك الحادثة أو البطل الذي عمر 

ه المعروفة ما هو إال حقائق مجـردة لهـا   فالتاريخ في صورت )1("نفسه ومأل فؤاده وملك عليه خواطره
وجود محدد، وقد أعدت سلفا وبمجرد دخول هذه الحقائق التاريخية في إطار العمـل األدبـي يتحـول    

  . العنصر التاريخي إلى عنصر أدبي
يجب أن تكون الرواية أمينـة للتـاريخ،   : " وفيما يتعلق بالتزام الروائي حقائق التاريخ، يقول لوكاتش

  . )2("ن بطلها المبتدع وحبكتها المتخيلة بالرغم م
والناقد هنا يرى أمرين، يتمثل األول في ضرورة االلتزام بحقائق التاريخ الكبرى دونما تغيير أو 
تزييف، فيما يقوم األمر الثاني على جواز استيعاب الرواية التاريخية للبطل الروائي غيـر الحقيقـي،   

والروائي في استلهامه للتاريخ . صيرورة األحداث التاريخية الحقيقيةوالحبكة الفنية المتخيلة على خلفية 
يعيد ترتيب األشياء وتوزيع األدوار كما يريد، تأصيال لرؤيته التي يقيم بناءها في معمـاره الروائـي   

والروائي في انتخابه لألحداث التاريخية التي تشد نسـيج الـنص ببنيتـه العميقـة والشـكلية      . الجديد
                                                           

  34 – 33محمد عبد الرحمن شعيب، في النقد األدبي الحديث، ص  )1(
  215وآاتش، مرجع سابق، ص ل )2(



http://www.bakatheer.com                                                                موقع األديب علي أحمد باكثير    
   

 لبلبلبلبلبلبلبلبلبلبلبلبلبل

  

يقدر المسافات، ويشكل األلوان، ويصور األماكن والحاالت، ويركب الحوارات، ويبنـي  " ن المتماهيتي
المشاهد، ويتعمق في األمزجة، ويفسر المواقف، ويصوغ ردود الفعل، وينزل إلى حيـث تمفصـالت   

  .(1)"المجتمع في مكان وزمان معينين
نى أن ثمة أشياء تتجـاوز المكـان   ليخلق بعد ذلك نصا إبداعيا نواته وحدة التجربة اإلنسانية، بمع

  . والزمان لتكون الجوهري في اإلنسان
  هل وجود بعض األحداث التاريخية في الرواية يكفي للقول بأنها روايات تاريخية ؟ 

يكاد التاريخ أن يكون منظومة من األحداث والتمثالت لواقع قائم، متجه نحو الماضي، في حـين  
ولعل هذا يجعل . ألحداث والتمثالت لواقع ممكن، متجه نحو المستقبليكاد التاريخي يكون منظومة من ا

المسافة بين الواقع والقائم والواقع والممكن تماثل المسافة التي يختزلها سـؤال الكتابـة بـين الحقيقـة     
ان التعامل مع التاريخ من حيث هو مكون روائي ال يعني اعتماد التاريخ بـديال للتخيـل،   . واالحتمال
واية التاريخية بتكامل مستويات البناء والتجنس ال تكمن في طبيعة األحداث التي تعرض لها، وكأن الر

والعالقة بين الرواية والتاريخ هي عالقة يتم فـي ضـوئها تمثـل     )1(" بل في الطريقة التي تقدمها بها
د التعبير السـمة  ولذلك، ال ترتبط الرواية بالتاريخ لتعي. …الشخصية، الزمن، الفضاء : البؤرة السردية

بلغـة  " السردية للكتابة الروائية والتاريخية وتدقيق مجال االشتغال والتفاعل وتنويع عما قاله التـاريخ  
، واعتماد الرواية التاريخية على الحدث التاريخي ال يعني أنها تعيد كتابـة التـاريخ بطريقـة    "أخرى 

إن الرواية العربية، وهي ال . ا ال يقوله التاريخروائية فحسب بل قد ترتبط الرواية بالتاريخ للتعبير عم
تعيد استثمار التاريخ في انتاجها للداللة الروائية، تقدم توظيفات مختلفة في الفهم والقصد، ألنها تختـار  
كيفية محددة في القول والتركيب وإنتاج التخييل، وألنها تعبر أيضا عن الحاجة إلى الرواية، والحاجـة  

  . كذلك ألن تكون تاريخية
ويمكننا القول إن الرواية التاريخية هي نتيجة امتزاج التاريخ باألدب؛ فالتاريخ ما هو إال حقـائق   

مجردة لوقائع تاريخية معينة سواء كان األمر يتعلق بالحوادث أو بالشخصيات، بيد أن هـذا التـاريخ   
؛ بحيث يصبح عنصرا فنيا مـن  المجرد عندما يدخل بنية أساسية تعتمد عليها الرواية يأخذ شكال جديدا

" عناصر تكوين الرواية، فيخضع حينها لكاتب الرواية الذي يفسره وفقا لمزاجه الشخصي،  لـذا فـإن   
كتابة الرواية التاريخية محفوفة بالمزالق ألن الشخصيات في التاريخ لها وجود محدد، أو بعبارة أخرى 

لزمان وغيرها، وعلى الفنان أن يصوغها صـياغة  هي معدة سلفا وكذلك األحداث التاريخية والمكان وا
                                                           

 .39م، ص 99، 2، ع 2سيار الجميل، الفن الروائي التاريخي العربي، البيان، مج  (1)
  62ص . م1997، شتاء 3، ع 16عبد الفتاح الحجمري، هل لدينا رواية تاريخية، مجلة فصول مج  )1(
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جديدة ال أن ينقلها كما هي في التاريخ،  وهذا العمل هو الذي يجعل اتخاذ التاريخ مادة للرواية عمـال  
لكن يشترط في هذه الصياغة للمادة التاريخية أن تحافظ على كنهها وواقعيتها التاريخيـة   )1(" مشروعا

حذف أو يزيد على الحدث التاريخي؛ لكن ضمن ضوابط المحافظة علـى  كما هي، فيؤذن للروائي أن ي
  . جوهر المادة التاريخية المعاد صياغتها في العمل األدبي

وهناك عالقة طبيعية بين التاريخ والفن الروائي، فالمؤرخ حين يعمد إلى تصوير التاريخ وتسجيل 
  . الحوليات و األخبار و التاريخ: وهي أن يلزم شكال من األشكال السردية الثالثة،" أحداثه عليه 

  . التيني أصل، فمعناها سنويا وهي مشتقة من annalsأما الحوليات 
  . وتعني زمنيا chronikaفاألصل يرجع إلى اليونانية  ،chroniclesأما األخبار 

 مشتقان من فكرة الزمن، فهما سـجل أو قائمـة  ) الحوليات واألخبار(ومن هنا يتضح أن المصطلحين 
أحداث مرئية مرتبة ترتيبا زمنيا، وال يظهر منها المحور االجتماعي الذي يصور أحوال األمـة السياسـية   

  . واالقتصادية واالجتماعية والثقافية، أي دون احتوائهما للعنصر القصصي
أي أن التـاريخ   -فهو يعني قصة وتاريخا في آن واحد  historyأما المصطلح الثالث، التاريخ  

ء لألحداث في قالب قصصي، يعنى المؤرخ فيه بذكر األنظمة االجتماعية والسياسية السـائدة  هو احتوا
ال : " من حوله في سرده ألحداث التاريخ مما يقرب عمله هذا من عمل الروائي؛ حتى قـال كروتشـه  

أي انه ليس هناك مانع من إضفاء البنية القصصية أثناء تنـاول أحـداث التـاريخ     –" تاريخ بال قص 
ومن هنا يتضح لنا وجود ارتباط فطري بين التاريخ والفن الروائي، إذ إن كليهما يتضمن  )2( "وتسجيلها

ولوجود هذه العالقة بين الفن والتاريخ اتجه الكتاب إلـى قـراءة هـذا    . سرد األحداث بشكل قصصي
مـن  المصدر الثري، وهضم صوره وصياغة موضوعاته صياغة حية نابضة لتغدو وسـيلة للتعبيـر   

  . خاللها عن أنفسهم ذواتا تحس وقلوبا تنبض
  بداية ظهور الرواية التاريخية الغربية والعربية 

في مطلع القرن التاسع عشر، وذلـك  ] نشأت [ الرواية الغربية " يذهب الدارسون إلى القول إن   
ت روايـة  م إذ ظهـر  1832 -1771علي يد الكاتب االسكتلندي والتر سكوت " نابليون " زمن انهيار 

. ، وإن معظم من جاءوا بعده اهتدوا بما قرره وساروا على نهجـه (1) "م 1814عام " ويفرلي "سكوت 
وقد كتب سكوت سلسلة طويلة من القصص التاريخي القت نجاحا كبيرا في إنجلترا وله أعمال أدبيـة  

                                                           
  .  33ص عبد الحميد القط، بناء الرواية في األدب المصري الحديث،  )1(
  .294 -293م، ص 1982فريال جيوري، الرواية والتاريخ، انظر مجلة فصول، العدد الثاني المجلد الثاني القاهرة  )2(

 .11جورج لوآاتش، الرواية التاريخية، ص (1)
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، ولقد تبع سكوت 1825سنة ) الطلسم(م،  و1819سنة ) ايفانهو(متعددة، من أشهرها الرواية التاريخية 
بالورليتون و جورج ( في كتابة القصة التاريخية عدد كثير من الروائيين، فمن انجلترا سار على نهجه 

 (1)"ولم يقتصر تأثيره الفني على إنجلترا وحدها بل تعداه إلى فرنسا وروسيا وأمريكا. وغيرهما) البوت
 -1844، وقد نشر من سنة )1870 -1802الكسندر دوماس األب (فظهر في األدب الفرنسي الحديث 

م رواياته الشهيرة التي سارت بالقارئ من عصر لويس الثالث عشر إلى عودة الملكيـة خـالل   1852
وقد تبع الكسندر دوماس في هذا االتجـاه الكاتـب الفرنسـي    " الرئيسية في التاريخ الفرنسي  الحوادث

نوتردام دو باري : ن بينهما حوالي أربعين سنة هماروايتين تاريخيتي" ، وكتب هيجو  (2))فيكتور هيجو(
ومن هذين األديبين انتقل هذا اللون الروائي التاريخي إلى " م 1873م، وكاتر فان تريز سنة 1831سنة 

، الذي كتـب  1910-1828ليوتولستوى " سائر اآلداب العالمية األخرى، ففي األدب الروسي مثال نجد 
  )1("… تعد أعظم الروايات التاريخية التي) الحرب والسالم ( رواية 

أما الرواية التاريخية العربية فقد اختلفت آراء النقاد المحدثين في جذورها، وانقسموا في هذا اإلطـار  
  :إلى ثالثة اتجاهات 

  )2(" كانت تطورا طبيعيا عن التراث العربي القصصي " يرى أن القصة التاريخية : األول 
أن القصة التاريخية الحديثة لم تكن امتدادا للقصة التاريخية القديمة " نه يقرر بـ أما االتجاه الثاني، فإ  

كقصة عنترة والهاللية وسيرة األميرة ذات الهمة وسيرة الظاهر بيبرس وغيرها، فقد زال هذا النـوع  
ا عن ، وما هي إال فرع من فروع الثقافة التي جاءتن…من األدب الذي كان صدى للبيئة التي وجد فيها 

  )3(. "الغرب في النهضة الحديثة
و يرى أصحاب االتجاه الثالث أن الرواية التاريخية نشأت نتيجة مزاوجة بين الموروث مـن التـراث   

تمخض الوعي عن حركة مزاوجة كبرى بين القصص " العربي القديم وبين ما جاءنا من الغرب حيث 
والتجارية وبين المثل العليـا الغربيـة واإلنسـانية     القومي القديم بألوانه التقليدية والمصرية والشعبية

للقصة، ونتج عن حركة المزاوجة انقسام القصص الفني إلى قصص تاريخي طويـل وقصـير والـى    
                                                           

 .198ايفور ايفانز، موجز تاريخ األدب اإلنجليزي، ترجمة شوقي السكري وعبد اهللا الحافظ، ص (1) 
 .99 – 89الرومانطيقية، ص  فان تيغم، (2)

  .  187أحمد الهواري، الرواية التاريخية في األدب العرب الحديث، ص  )1(
  . 11، ص )عصر التجميع(فاروق خورشيد، في الرواية العربية  )2(
  . 153محمد يوسف نجم، القصة في األدب العربي الحديث، ص  )3(
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وأرى أن للعرب إرثهم القصصي الشعبي كالسـير والتخـيالت   . )1("قصص اجتماعي طويل وقصير 
و طبيعة . ينكر هذا الضرب من الفن القديم القصصية والشعبية والقصص الشعري، فال أحد يستطيع أن

الشعوب أن بعضها يفيد من بعض، فاألوروبيون مثال في العصر الحديث أفادوا من قصص ألف ليلـة  
وليلة ووظفوها في أعمالهم القصصية، وأنتجوا فنا متقدما من األدب تجـاوز المنثـور إلـى الممثـل     

من الخطوات األوروبية في الرواية الحديثـة، فنسـجوا   والمرئي، فالحال نفسه عند العرب الذين أفادوا 
ويمثـل سـليم   . على منوالها أدبا جديدا يحاكي األدب األوروبي عرف باسم الرواية التاريخية العربية

البستاني وجورجي زيدان وفرح أنطون ويعقوب صروف وأمين ناصر وغيرهم الجيل األول من كتاب 
ل الذي انصرف جهده إلى التاريخ في سياق حكايات تكون أكثـر  القصة والرواية التاريخية، وهو الجي

استلهموا لحظات ومواقف قديمـة مـن   " ، ثم تبعهم الجيل الثاني ؛ جيل الذين )2(تسلية وتشويقا للقارئ
التاريخ العربي و اإلسالمي، وكان هذا االستلهام لألشكال والموضوعات التراثية والوطنية واالجتماعية 

لمحاوالت إبراز الذات القومية  –بمستويات أدبية وداللية مختلفة  –عاطفية تجليات أدبية واألخالقية وال
واستلهم بعض الكتاب هذا التراث في رواياتهم بهدف بعـث أمجـاد الماضـي     )3("في مواجهة الغرب 

وبطوالته، ومن هؤالء عادل كامل ونجيب محفوظ وعبد الحميد جودة السحار ومحمد فريد أبو حديـد  
وعلى الرغم مـن   )1("لي أحمد باكثير و علي الجارم، وقد صدرت روايات هؤالء في األربعينيات وع

هذا العدد الوافر من الروائيين الذين كتبوا الرواية التاريخية في فترة متقدمة، إال أن المنحى التـاريخي  
ـ  الل الفتـرة التـي   يحتاج من القاص أو الروائي إلى وعي عميق ومعرفة شاملة بالحياة االجتماعية خ

يؤرخ لها فنيا، وعلى ذلك جاءت أعمال باكثير التاريخية، فيها نوع ملموس من التوازن بين متطلبـات  
الحياة االجتماعية والفنية، وتطلعه الجاد نحو تأصيل فني للرواية التاريخية اإلسـالمية، وبـذلك جـاء    

كانت تنطلق من التاريخ وتميل بـه إلـى    الحدث التاريخي في رواياته مرتبطا بالرؤية االجتماعية التي
  . معالجة الواقع

                                                           
  . 139 – 138ري الحديث، ص محمود حامد شوآت، الفن القصصي في األدب المص )1(
  . 31السعيد الورقي، اتجاهات الرواية العربية المعاصرة، ص  )2(
  . 17م، ص  1993، ربيع 1، ع12محمود أمين العالم، الرواية بين زمنيتها وزمانها، مجلة فصول، مج  )3(
  . 27شفيع السيد، اتجاهات الرواية العربية في مصر، ص  )1(
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ومن ثم نستطيع القول إن الرواية الفنية التي ظهرت مؤخرا في البيئة العربية قد تفرعت وتعددت 
ألوانها، يظهر هذا في التصنيف الذي أعده الدكتور محمد مندور لالتجاه القصصي الحديث عند العرب 

االتجـاه التـاريخي الـذي ابتـدأه     " لقصة الفنية الحديثة عند العرب وهو ؛ بادئا بأول نوع تفرع عن ا
جورجي زيدان، وجاء بعده فريد أبو حديد فجدد في معناه وحدد من وسائله وأوشك أن يخلقـه خلقـا   

، وتبعه في ذلك شاب ينبعث منه األمل وهو علي أحمد باكثير "زنوبيا " و " الملك الضليل " جديدا في 
التي نالت إحدى جوائز وزارة المعارف، أما القصة (*)" جهاد " و " سالمة القس " و " ون أخنات" كاتب 

للعقاد، ثم أدب الفكرة الذي يصدر عنه توفيق الحكيم، ومنحى طه حسين الذي " سارة " التحليلية فتمثلها 
  )2("ور يتميز بموسيقاه وتدفق عواطفه، وأخيرا لدينا األدب الواقعي الذي برع فيه محمود تيم

هي الفترة التي بدأ فيها التحول الحقيقي نحو اعتبار الرواية  1952 – 1939ما بين " وتعد الفترة 
فنا يمكن أن تتوفر جهود الكاتب عليه، وفيها اتضحت معالم اتجاهات فنية وموضوعية ؛ بحيث لم يعد 

الطريق وإلى أسـس ينطلـق   الكاتب يعتمد على مغامراته الفردية، وإنما يستند إلى تجارب سبقته على 
، فاهتم األدباء )1("منها معاصروه من الكتاب، فاالتجاه نحو استلهام التاريخ اصبح يشكل معلما واضحا 

وهذه الفتـرة هـي   . والكتاب بكتابة الرواية التاريخية التي تعالج القضايا المعاصرة في الساحة العربية
ليل من شأن الروايات التاريخية التي كتبت فيمـا بعـد   فترة النضوج للرواية التاريخية، وال أقصد التق

  . ولكنني أحسب أنها جاءت صدى لروايات تلك الفترة
  علي أحمد باكثير   حياته ورواياته 

في الخامس عشر من ذي الحجة سنة ألف وثالثمئة وثمان وعشرين " ولد علي أحمد محمد باكثير 
لعشرين من شهر ديسمبر كانون أول سـنة ألـف   هـ، الموافق الحادي وا1328ذو الحجة  15هجرية 

، والداه عربيان مـن  )2("م في مدينة سورابايا في إندونيسيا 1910ديسمبر  21وتسعمئة وعشر ميالدية 
، أرسله والده التاجر إلى حضرموت وهو في التاسعة أو العاشرة من عمـره لينشـأ إلـى    *حضرموت

ب الحضارمة في المهجر على انتهاجها ليسلك أبنـاؤهم  جانب أهله وعشيرته في البادية ؛ وهذه عادة دأ
   .مسلكا موغال في العروبة ويتخلقوا بأخالق البادية

                                                           
 "إسالماه وا"هي نفسها رواية  (*)

  . 39محمد مندور، في الميزان الجديد، ص  )2(
  .  44سيد حامد النساج، بانوراما الرواية التاريخية، ص  )1(
ة  : ينظر محمد أبو بكر حميد، مقال بعنوان )2( ة األدب اإلسالمي، مج      : صفحات مجهول اآثير، مجل د ب ي أحم دد 8عل ـ، ص  1422، 29، الع . 15ه

  .74علي أحمد باآثير والمسرح الشعري، ص : السنة الثالثة، مقال بعنوان 1979، نوفمبر 30يصل العدد وعبد العزيز شرف،  مجلة الف
  .هناك بعض التقوالت بان والدة باآثير إندونيسية غير أنني لم أجد أي مصدر يذآر هذا بل اتفق الجميع على انه من أبوين عربيين *
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وبمجرد فراغه "  *وفي حضرموت تلقى باكثير العلوم اإلسالمية واألدبية وأصول اللغة العربية، 
ة السن الباكرة سـنة  من الدراسة على عمه العالمة الشيخ محمد محمد باكثير عين باكثير وهو في بداي

لما عرف عنه من سرعة البديهة والذكاء الخارق  )1( "هـ مديرا لمدرسة النهضة العلمية بسيئون 1344
ولعل هذه الفترة فتقت ذهنـه وألبسـته   . والنبوغ الفذ والقدرة على اإلدارة والحكمة والتفنن في اإلبداع

ته الفنية شكال ومضمونا فـي تلـك الفتـرة    وفي وسعنا أن نوجز حصيل" القدرة الفذة على قول الشعر 
وفـي سـنة   . )2(الباكرة من حياته بأنه أتقن المعجم الشعري القديم وتشبع بروح إسالمي شفيف وأصيل

إال أن السلطات البريطانية حالـت دون ذلـك فاتجـه إلـى     " م سافر إلى مصر وحاول دخولها 1931
دها في الحبشة، فباكثير من دعـاة اإلصـالح الـديني    ، لكن البيئة التي كان يأمل فيها لم يج)3("الحبشة

الذين رفعوا راية العلم والتحرر من العـادات المتخلفـة    –آنذاك  –واالجتماعي، ومن الرجال القالئل 
التي كان يمارسها بنو قومه في حضرموت، حتى انه اصطدم غير مرة مع وجهاء بلده لرفضـه تلـك   

وعلى إثر ذلك شعر باكثير أن الجو الذي يزيـل عنـه   . بلدته منتشرة فيالخرافات والبدع التي كانت 
 الهموم ويساعده في نسيانها ويصفي كدر نفسه جو مكة المكرمة والمدينة النبوية فتوجه صـوبها فـي  

وصـول شـاعر   " ، وقد عنونت الجرائد والمجالت صفحاتها الرئيسة بخبـر  )4("م1932غضون سنة 
  . )1("حضرموت

عاما تردد خالله على مكتبات مكة والمدينة والطائف وعقـد صـالت    أمضى باكثير في الحجاز
وفي الطائف اطمأنت نفسه وهدأ خاطره، فعادت قريحته الشعرية تفرز  )2("فكرية وثيقة مع األدباء هناك

، وهي تتنـاول مشـكلة   )همام أو في بالد األحقاف(أول مسرحية واسماها " شعرا و تنتج أدبا، فكتب 
اء إقامته القصيرة في الحجاز عمل على توطيد عالقاته األدبية واالجتماعيـة مـع   وأثن. )3("حضرموت

أدباء مصر وأساتذتها، إلى جانب االهتمام بتقوية العالقات مع ساسة الحكم في الحجاز خاصـة الملـك   
عبد العزيز آل سعود، وأخيرا كان استقراره في مصر، فأثناء إقامته في الحجاز أرسل إليـه صـديقه   

م محب الدين الخطيب صاحب مجلة الفتح دعوة للقدوم إلى مصر األدب والعلم، فطار فرحا وشد الحمي
م ممنيا نفسـه  1934الرحال إلى مصر بعدما زال المانع الذي منعه من دخولها أول مرة، ودخلها سنة 

                                                           
 
دد     : مجهولةصفحات : محمد أبو بكر حميد، مقال بعنوان )1(   ة األدب اإلسالمي، الع اآثير، مجل ـ، ص  1422، 8، مج 29علي أحمد ب ه

18 .  
  . 6، ص 1970، فبراير، 70مسرح باآثير الشعري، مجلة المسرح، العدد : عز الدين إسماعيل، مقال بعنوان )2(
  . 915أحمد حافظ، مجلة األزهر، ص  )3(
  . 11، السنة الرابعة، ص 168ا من ذآرياتي مع علي باآثير، الفيصل، العدد عبد اهللا عمر بلخير، مقال بعنوان، خمسون عام )4(
  . 11المرجع السابق، ص  )1(
  . 915أحمد حافظ، مرجع سابق، ص  )2(
  . 46، ص 1988، نوفمبر، 17، السنة 11محمد أبو بكر حميد، التوراة الضائعة، قراءة وتحليل، اليمن الجديد، العدد  )3(
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دراسـته  بالسعد واليمن، وحال وصوله مصر التحق بجامعة الملك فؤاد ودرس اللغة اإلنجليزية، وأثناء 
حدث ما كان سببا في تحول مسيرة باكثير الشعرية، فتحول من كتابة الشعر العمـودي إلـى الشـعر    

في مقعد الدرس أخذ المدرس اإلنجليزي يلقـي علينـا   : " ويخبر باكثير عن سبب ذلك بقوله. المرسل
ا نجح فـي  إن هذا الشعر لم ينجح في أي لغة أخرى كم: محاضرة عن الشعر المرسل، وقال فيما قال

اللغة اإلنجليزية، حتى إن الفرنسيين أنفسهم أرادوا أن يحتذوه فلم ينجحوا كما كان النجاح فـي اللغـة   
إن : ، فأنا اعترضت عليه وقلت لـه -مكوطبعا في اللغة العربية ال يوجد مثل هذا في لغت -اإلنجليزية 

البحر الواحد والقافية الواحـدة، وهـذا   لكل أمة تقاليدها الفنية في شعرها ومن تقاليد العرب أن يلتزموا 
أسلوبهم في التعبير وأسلوبهم الفني، ولكن ال يوجد ما يمنع من إيجاد مثل هذا الضرب من الشعر فـي  
لغتنا العربية، ألن اللغة العربية تستطيع أن تتنوع وأن تتعدد نغماتها كما ال تستطيع أي لغـة أخـرى،   

وخرجت من الدرس إلى البيت مباشرة، وكنت أفكر فـي  . فارغكالم : فنهرني وأذكر هذه النهرة وقال
هذا النظم، ولكن هذا التحدي جعلني أنجز ما كان على بالي في الحال، وجئت إلى البيت نهارها ولجأت 
إلى اقرب شيء الحتذي هذا النظام فوجدت روميو وجولييت النسخة اإلنجليزية فتخيرت مشـهدا مـن   

عالجه بهذا النظم حتى استوى لي، ثم خطر ببالي أن أترجم المسرحية مشاهد روميو وجولييت وبقيت أ
كلها من أولها إلى آخرها، وبعد أن أتممتها تبين لي أنني اخترت البحور المتحدة التفاعيل التي تستوي 

جربة تها فلم اخترها تلقائيا، هذه أول تالوالمتقارب والمتدارك أما البحور التي اختلفت تفعيتفعيلتها كالكامل 
عملت هذه الحادثة على تغيير حياة أديبنا الذي اتجه إلى كتابة الشعر المرسـل  . ) 1( "لي في الشعر المرسل

وقد غيرت هذه الدراسة من نظرته لمفهوم األدب كله، فأخذ يعيد النظـر فـي المقـاييس    " منذ تلك الحادثة 
بوجه خاص أعمال شكسبير، وقد أدى ذلـك  األدبية التي كانت عنده من أثر ثقافته العربية، وكان يستهويه 

   ) 2( "إلى إيجاد الشعر المرسل في اللغة العربية 
وكـان وقتئـذ يحمـل     –وفي مصر استمر باكثير يشتغل في التدريس حوالي أربعة عشر عاما 

ثم نقل إلى مصلحة الفنون قسم الرقابة على المصنفات الفنية في وزارة الثقافـة،   -الجنسية المصرية 
عضوا في لجنة الشعر بالمجلس األعلى لرعاية الفنون واآلداب في مصر وحينما صدر قـانون   وكان

التفرغ كان باكثير أول أديب نال منحة التفرغ لكتابة ملحمة مسرحية عن عمر بن الخطاب رضـي اهللا  
  )1( "عنه

                                                           
  . 28ميد، التوراة الضائعة، مرجع سابق، ص محمد أبو بكر ح )1(
  . 74، ص )مرجع سابق(علي أحمد باآثير والمسرح الشعري، : عبد العزيز شرف، مقال بعنوان )2(
  . 227هالل ناجي، شعراء اليمن المعاصرون، ص  )1(
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  : رحالته العلمية
م زار رومانيـا  1956سـنة  م، وفي 1954إلى فرنسا في بعثة دراسية حرة سنة ] باكثير[سافر " 

م 1958واالتحاد السوفيتي عضوا في وفد أدباء مصر بدعوة من اتحاد القطرين المذكورين، وفي سنة 
، ويبدو أنـه  )2(مثل الجمهورية العربية المتحدة في مؤتمر كتاب آسيا وأفريقيا األول المنعقد في طشقند

عبد اهللا بلخير في سياق حديثه عن فيلم أعـده  زار في أخريات عمره لندن إذ يشير لتلك الزيارة رفيقه 
ويذكر باكثير نفسه لما سـئل  . باكثير عن حياة الملك عبد العزيز لكنه لم يذكر سبب الزيارة أو تاريخها

  . عن تأخره في زيارة لندن أنه زار معظم دول الدنيا ؛ لكن لم يتسن له زيارة لندن إال في هذا الوقت
  اتجاهه الفكري 
نسان أيا كان أن ينطلق من أيديولوجية مرسومة في ذهنه، وليس هذا لألديب فحسـب  البد ألي إ

وبطبيعة الحال كان بـاكثير صـاحب فكـر    . وإنما لكل امرئ على وجه هذه الخليقة إال ما شذر وندر
ومعرفة فكر باكثير تساعد على فهم رواياتـه  . انبثقت منه أعماله األدبية سواء أكانت نثرية أم شعرية

وسـأحاول  . استخالص صور أدق إذا ما درست بمعزل عن فكر الرجل وانتمائه يصعبأعمق، و فهما
هنا تسليط الضوء على ما ذكر عن منهج باكثير وفكره الديني؛ محاوال استخالص تصور عام حول ما 

  . قيل عنه
فمنذ أن وطئت قدما باكثير حضرموت سعى إلى تصحيح عقائد أبنـاء مجتمعـه الغـارقين فـي     

ضى الدينية والتخلف العقدي، وانتشار البدعة، والتمسك باألحاديث الموضوعة والضعيفة، والتقيـد  الفو
أن يبث " بالطرق الصوفية المنحرفة عن النهج الرباني من حيث تدري أو ال تدري، وقد حاول باكثير 

ها باكثير فـي  مدرسة النهضة العلمية التي كان يدير[دعوة اإلصالح الحقيقي من خالل تلك المدرسة   
وقد تحمل باكثير في سبيل ذلك التهم الباطلة من بعض الذين يتربصـون   )1("في عقول النشء] سيئون

بقي باكثير على هذا النهج حتى غادر حضرموت واستقر في الحجاز وبعـدها فـي   . بالمصلحين شرا
هب الدينيـة أو  يعرف عن باكثير أنه لم يتعصب لفئة أو مذهب مـن المـذا  " مصر وخالل تلك الفترة 

السياسية، وطالب األمة أن تبتعد عن كل ما يفرق شأنها، وأن توحد جهودها إلصالح العقـول والنفـوس   
وتحريرها من كل ما يؤدي بها إلى التهلكة، واقتدى بذلك بموقظ الشرق جمال الدين األفغاني وتلميذه محمد 

  . رفة فكر باكثيرولعل هذا القول يشق لنا أولى الطرق الموصلة لمع )2(" عبده
                                                           

  . 227المرجع السابق، ص  )2(
  . 164ص . 1995نهل، سبتمبر، ، الم)3(من حجازيات باآثير المجهولة : محمد أبو بكر حميد )1(
  . 251، ص 1986، 13محمود جواد المشهداني، االتجاه القومي في أدب علي أحمد باآثير، مجلة آداب المستنصرية، العدد  )2(
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فالمفهوم من عدم تعصبه ألي مذهب ديني أو سياسي عدم انتسابه للحركات الدينية أو األحـزاب  
وهذا ال يعني بحال أن الرجل ال انتماء عنـده لإلسـالم،   . السياسية، وهذا الذي عرف عن باكثير حقا

سلمين، فأعمال باكثير األدبية فشتان بين التعصب الديني لمذهب ما وبين الرغبة في نصرة اإلسالم والم
. بيد أن ثمة مزاعم من انتساب باكثير لبعض التيارات اإلسالمية المنتشرة في مصر. تنفي هذا االدعاء

فهناك من يرى أن باكثير تأثر بصديقه محب الدين الخطيب صاحب مجلة الفتح، والخطيب معـروف  
التي  مدةلمصلح محمد عبد الوهاب النجدي، ولعل الالسنية المتأثرة بدعوة ا*عنه انتماؤه للجماعة السلفية

كان من الطبيعي لعلـي  " عاشها باكثير في الحجاز كان الدافع األول من تأثر باكثير بالجماعة السلفية 
، والسبب أن دعوة اإلمام محمد عبـد الوهـاب   ) 1( "أحمد باكثير أن يرتبط فيما بعد بالمدارس السلفية 

  . غير المستغرب أن يتأثر المهاجرون إليهما بالدعوة المنتشرة هناكمهدها الحجاز ونجد، ومن 
 مـدة ال سيما ال *أما أصحاب الرأي الثاني فهم يرون أن انتماءه كان لجماعة اإلخوان المسلمين  

التي عاشها في مصر،  وأحسب أن هذا ليس بدليل بّين على انتماء باكثير ألي من الحركتين، فبـاكثير  
حب فكر إسالمي ملتزم فال بد أن يتعاطف مع أي حركة إسالمية أو تيـار فكـري   أديب وروائي صا

يدعو إلى امتثال اإلسالم، وبالتالي فإنه مؤيد للحركة السلفية أثناء إقامته في الحجـاز ومتعـاطف مـع    
  . حركة اإلخوان أثناء إقامته في مصر معقل الحركة

                                                           
ى    ، وسيرا على نهج شيخ اإلسالم ابن تيمية، وهي من آبرى الحرآات دعوة إسالمية سنية امتداد لدعوة رسول اهللا : الحرآة السلفية*  اإلسالمية عل

ات         . الساحة العالمية ي علقت في أذهان بعضهم من مخلف ات الت ال تتعصب لمذهب من المذاهب وتعمل على تطهير عقائد الناس من البدع والخراف
ة لنظام سياسي أو م    رة لحساب   الجهل االستعماري، والدعوة من أقرب الدعوات اإلسالمية األخرى فهما لإلسالم وعمال بأحكامه وهي غير تابع جي

   .آيان سياسي ما
  . منقول 44، ص 1970، آب، 18، السنة 8محمد الحسناوي، علي أحمد باآثير بين العقوق واإلنصاف، مجلة اآلداب، العدد  )1(
ا  : حرآة اإلخوان المسلمين * ه اهللا   –حرآة إسالمية آبرى أنشأها األستاذ حسن البن ة العثماني       –يرحم آمر ضد الخالف اب الت ة في أعق

ة            . م1928سنة  ورة، تعمل الحرآ دوها منتشرون في شتى أصقاع المعم ي ومري آان لهذه الحرآة حضور آبير في الشارع العرب
ذة   . على بث روح الجهاد في نفوس الشباب المسلم والعودة بهم إلى دين اهللا ا الف ولكن ثمة مآخذ على الحرآة ال تقلل آثيرا من قيمته

  . وجهودها المبارآة
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  روايــات باكثـــــير
  تهاظروف كتاب

واياته في ظروف حالكة شهدت تطورات جساما على الساحة الدولية، وكثيـر منهـا   كتب أديبنا ر
وال بد للوقوف . أضر بمصالح األمة العربية وأفقدها جزءا هاما وحساسا من كيانها ووحدتها وشموخها

لمحة عن الواقع السياسي والفكري واألدبـي   أقدمعلى الظروف العامة التي كتب فيها أديبنا رواياته أن 
  . لذي شهد ميالد هاته الرواياتا

  : الواقع السياسي
م أيام حكم الملك فؤاد األول ملك مصر، وكانت مصر 1934وصل األديب باكثير إلى مصر سنة 

حينها تعيش فترة خطيرة من مراحل حياتها، حيث كانت تجري آنذاك مباحثات من اجل إبرام معاهـدة  
لكن األجل لم يمهل الملـك فـؤاد    –نت تستعمر مصر التي كا –صلح بين مصر والحكومة البريطانية 

م، وخلفه ابنه الملك فاروق الذي عمل على إصدار هذه المعاهدة وأصبحت سـارية  1936فتوفي سنة 
 –م على الرغم من معارضة الحزب الوطني 1936المفعول منذ السادس والعشرين من أغسطس عام 

ال مفاوضة إال بعد الجـالء  ( المعاهدة ورفعه شعار لهذه  –كان يمثل اكبر األحزاب المصرية حينذاك 
تبـع  . م إلى إلغائها1951، بيد أن هذه المعاهدة لم تدم طويال حيث اضطرت الحكومة المصرية سنة )

ذلك تطور هام عقب ذلك العام فقد وقع حريق القاهرة في السادس والعشرين من ينـاير سـنة ألـف    
  . ألحكام العرفيةوتسعمئة واثنتين وخمسين أعلنت بسببه ا

ننحرف قليال عن الساحة المصرية ونلقي الضوء على البلد المجاور لمصر الذي كان يشهد حدثا 
جسيما في األربعينيات إذ المهاجرون اليهود يشدون الرحال إلى أرض العسل واللـبن، والبريطـانيون   

ر من فلسـطين والترحـال   الذين يعدلون العالقة المشؤومة مع الحكومة المصرية يجهزون أمتعة السف
في خضم هذا الليل الحالك األسود الداكن تولد صرخة . عنها وتركها للذئاب المفترسة لالنقضاض عليها

وا (، وتسقط فلسطين بعد عامين فقط من ميالد الروايـة التاريخيـة   )وا إسالماه(مدوية عربية إسالمية 
  . 1945التي كتبها باكثير سنة ) إسالماه

والمصـرية   –فقد كانت هذه األحداث المتعاقبة على الساحتين العربية والمصرية  وعودة إلى بدء
وثورة يوليو قام بها مجموعة مـن  . م1952التي تموج في الشعب موجا مقدمة لثورة يوليو  -بخاصة 
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الذين رفضوا معالم خنوع الحكومة وذلها وإذاللها وغطرسـتها  ) الضباط األحرار(الضباط عرفوا باسم 
ا وتجبرها، فقاموا بحركة خفية اقتلعت الملك ورمت به خارجا، وتسلم قادة الحركة حكم الـبالد  وفساده

والتف الشعب حول قادتها ؛ فاتفق أن تولى الحكم بداية اللواء محمد نجيب ثم أعفي من منصبه بقـرار  
فا دب فـي  من مجلس قيادة الثورة، وتسلم زمام السلطة الرئيس جمال عبد الناصر، ويبدو أن ثمة خال

حيـث   –م، فكتب باكثير رواية سيرة شـجاع  1954كيان مجلس الثورة عقب هذا العزل الذي تم سنة 
وأهداها لقادة الثورة، وحذر خاللها قادة الثورة من خطـر   –استقى أحداثها من التاريخ المصري القديم 

ع العدو الصهيوني، ولم االنشقاق واالنزالق في الخالفات الشخصية، ونبه إلى قضية خطر المصالحة م
يدم الوفاق طويال بين قياديي الثورة وأبناء الشعب الذين ناصروهم في ثورتهم، وكان أخطر ما حصل 
أن اصطدمت الثورة بحركة اإلخوان المسلمين وقامت بحلها ومعاقبـة مريـديها والـزج بهـم فـي      

تهم، و يسبق هذا السقوط روايـة  ثم تسقط فلسطين كاملة في يد اليهود، ويقيمون عليها دول. )1(السجون
م، وحذر من خالل أحداثها بوجوب االنتباه 1965كتبها سنة  –وهي رواية تاريخية  –الفارس الجميل 

في خضم هذا المعترك الصعب من األحداث رأينا كيف . لخطر االختالف والتفرق والعداء بين العرب
منبها تارة أخرى ومتفـائال ثالثـة ومتشـائما،    كان باكثير مراقبا لهذه األحداث الصعبة، محذرا تارة و

  . يصدر رواياته التاريخية السياسية حسبما تقتضيه الظروف التي تعيشها أمته وليس بلده فحسب
  الواقـع الفكـري 

أود أن أتحدث هنا عن التيارات الفكرية التي كانت تنتشر في مصر حين مقدم باكثير إليها، وأثر 
  . ياهذه التيارات عالميا ومحل

كأي مجتمع قديما وحديثا كان المجتمع المصري ينتابه تيارات فكرية متعددة ومتضـاربة، منهـا   
التيارات المحافظة اإلسالمية ؛ وعلى نقيضها تماما التيارات اليسارية وبين هذه وتلك التيارات الوطنية 

االشتراكي الشيوعي الذي نشـأ  ولعل التيار األكثر جدال في فترة األربعينيات وما بعدها التيار . القومية
ردا على الرأسمالية العالمية، وكان لهذا التيار أنصار كثر في العالم العربي، وكثير من األدباء الـذين  
كانوا يسعون للبروز أو تسليط األضواء على أعمالهم كانوا يركبون قطار االشتراكية فيحصلون علـى  

ركة على أوجها إذا تدخل الرأسماليون وكتبوا ردودا على دعم النقاد االشتراكيين، وبالمقابل كانت المع
                                                           

  . وما بعدها 150لتفصيل العالقة بين الحرآة المذآورة وقيادة الثورة، سيد قطب األديب الناقد لعبد اهللا الخباص، ص  ينظر )1(
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االشتراكيين، فشهدت الصحف المصرية معارك حقيقية بين أنصار كال الفريقين كانت تشـوي أجسـاد   
م مقالة في مجلة الثقافـة بعنـوان علـى    1939فكتب عبده حسن الزيات سنة . " المخالف على السفود

المنحرفة، كان لها صدى عنيف في الشارع المصري، وبعد حين  االشتراكية –هامش الدعوات الجديدة 
ردا على مقالة إحسان عبد القدوس التي كتبهـا  " ذبح الفقراء ال يحل مشكلة الفقر " جاءت مقالة العقاد 

، فرد عبد القدوس على العقاد بما يشفي غليله، تال ذلك مقالة محمد عبد اهللا عنان   "آخر ساعة " بمجلة 
اشتط فيها كاتبها الذي عد اإلسالم صورة من صور " المية شيوعية في القرن الرابع الهجري دولة إس" 

روايـة الثـائر    –في هذه الزحمة األدبية ظهرت الرواية المتميزة فنيا وموضـوعيا   )1(" االشتراكية 
  .األحمر

  : أسلوب رواياته وطريقة اختيارها
فرضـت عليـه    –سبق الحديث عنهـا   -لكة كتب باكثير رواياته في ظروف سياسية وفكرية حا

وهـو جيـل    -طبيعة اختياره لمنهج رواياته وأسلوبها، ذلك أن الجيل الذي التحق باكثير فـي ركبـه   
مثل فريد أبو حديد وعبد الحميد جودة السحار لجأ إلى فن الرواية  –الجامعيين أصحاب التيار المحافظ 

وتطلعاتها في إيجاد مخرج من مأزق النزاعات السياسـية   التاريخية ليعبر عن سلسلة أفكاره وتوجهاتها
فحرص باكثير في رواياته على اختيار أهم المواقف في " بين العرب أنفسهم والعرب والعدو الخارجي 

التاريخ العربي اإلسالمي، وهي مواقف السقوط والنهضة لتستخلص منها األجيال الحاضـرة محصـلة   
ضي ومزالقه وتستشرف المستقبل بوعي وإقدام مبنـي علـى التثبـت    ، وتتجنب آفات الما)1("التجربة 

والثبات والنهوض نحو الغد الباسم بخطوات تمكنها من ترك بصمات ناصعة فـي تـاريخ الحضـارة    
ويذهب عبد العزيز المقالح في بحث له إلى أن المصادفة هي السبب في اختيـار بـاكثير   . المعاصرة

باب تكمن في المصادفة التي جعلته يلتقي في بداية أمره بالكتابة األدبية إن أهم األس" رواياته التاريخية 
، ونستطيع أن نتصورهم اآلن فـي بدايـة   .…مع جماعة من الشبان الروائيين منهم نجيب محفوظ و 

نشأتهم مجموعة من األصدقاء تجمعهم هموم مشتركة في الفن والفكر وقـد اتخـذوا الروايـة وسـيلة     

                                                           
اب ط      )1( ة للكت ة المصرية العام -68م ص 1991 1.ينظر علي شلش، اتجاهات األدب ومعارآه في المجالت األدبية المصرية، الهيئ

  . بتصرف وزيادة 72
  . 17، ص )مرجع سابق(بلخير، خمسون عاما من ذآرياتي مع علي باآثير، الفيصل عبد اهللا عمر  )1(
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، أعتقد أن المصادفة التي يتحدث عنها المقـالح  )2(" ر من خاللها أفكارهم الفتية لإلفضاء ومحورا تظه
بعيدة كل البعد عن أديب أشرب حب أمته واعتز بانتمائه إليها، ليرفع قلمه ويسـطر كالمـا مجاملـة    

وأرجـح أن  –كمـا يقـول    –! لزمالئه، أو سيرا في ركب مقطورة آنية جاءت استجابة لرغبات فتية 
رغبة حقيقة في تحدي أولئك الذين تنكـروا لتـاريخ األمـة    " ام بهذا العمل الشاق منطلقا من باكثير ق

اإلسالمية، الذين راقت لهم فكرة االلتحاق بالحضارة الغربية والكتابة على نسق أدبائهم والنسـج علـى   
  )3(" منوالهم 

  ت باكثير ياالفضاء التاريخي في روا
الهامة التاريخية، ولم يغير من الحقائق التاريخية ولم يضف  حرص باكثير على االلتزام باألحداث

حدثا هاما غير تاريخي، لكنه أضاف أحداثا غير تاريخية كثيرة ليس لهـا أي تشـويه فـي صـورة     
وللوقوف على الحدود التاريخية والحدود الفنية في روايات باكثير سأقدم . الشخصيات أو سير األحداث
ة، أشير إلى األحداث التاريخية التي تناقلتها كتب التاريخ التي اسـتطعت  هنا تلخيصا موجزا لكل رواي

ولقد حاولت جاهدا أن أطلع على كتـب التـاريخ الهامـة التـي تناولـت األحـداث       . الوقوف عليها
والشخصيات المدروسة في روايات باكثير، كما حاولت جاهدا أن أقف على جميع األحـداث الرئيسـة   

يخ، لكن الجهد البشري يعتوره النقص فمعذرة إن أفلت مني حدث لم أجده فـي  وتوثيقها من كتب التار
  .الكتب التي اطلعت عليها
  ) 1945: (رواية وا إسالماه

وهي رواية تاريخية، تتناول فترة من فترات الدولة األيوبية، وهي الفترة التي انتقل فيها الحكم من 
داد، إضافة إلى تولي شجرة الدر حكم مصر، ومحاربـة  األيوبيين إلى المماليك، وغزو التتار لمدينة بغ

من هنا يتبين مدى أهمية هذه الرواية وما فيهـا  . قطز للتتار وانتصاره عليهم في معركة عين جالوت
  . من أحداث جسام

                                                           
  . 193عبد العزيز المقالح، آتاب الحكمة، وثائق مهرجان باآثير، علي أحمد باآثير والرواية التاريخية، ص  )2(
ون، ديسمبر   ، السن371زآرياء بو غدارة، علي أحمد باآثير األديب المسلم، الوعي اإلسالمي، العدد  )3( م، ص 1996ة الثانية والثالث

80.    
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  تبدأ الرواية بالحديث عن جالل الدين بن خوارزم شاه الذي يعد
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، وإبان التجهيز للمعركة يطلب جالل الـدين  )1(ممدود العدة لمحاربة التتار بمساعدة زوج أخته األمير
من أحد المنجمين رأيه في نتيجة المعركة؛ فيتنبأ المنجم بنصر جالل الدين ثم هزيمته ثم يأتي صبي من 
أسرته ينتصر عليهم ولو بعد حين، ولما كانت زوجة جالل الدين حامال وكذلك أخته، قلق جالل الدين 

وأن تلد أخته ولدا يكون هو المقصود بالصبي الذي ينتصر على التتار، وكانت خشية أن تلد زوجته بنتا 
، لكنه تصبر وشكر اهللا )2(خشيته في محلها فقد ولدت زوجته بنتا وأخته ولدا، البنت جهاد والولد محمود

 عز وجل فابن أخته كأنه ولده، وبعد حين تبدأ المعركة وينتصر جالل الدين على التتار ويعود ظـافرا، 
لكن زوج أخته األمير ممدود لم يعد معه فقد قتل في المعركة،  وعند عودته يهاجم جالل الدين الممالك 
المجاورة له ألنها لم تقف معه ولم تناصره، ويحصل عند ذلك مذبحة بشعة للمسلمين األبريـاء، ممـا   

ار يغضب غضبا شديدا يدفع معظم رجال جالل الدين لالبتعاد عنه، وبعد أن تصل األخبار إلى ملك التت
ويسير جيوشا لمحاربة جالل الدين، فيلتقي جالل الدين والتتار في معركة عظيمة الحت دالئل الهزيمة 
لجالل الدين الذي تركه معظم جيشه، فيقتل ممن بقي معه عدد كبير، ويهرب جالل الدين إلى الهـور  

ب منهم لعدم قدرته على مواجهتهم ويبـدأ  ويقيم فيها، لكن التتار لم تلبث أن لحقت به إلى الهور، فيهر
يناوشهم من بعيد، وأثناء ذلك تختطف ابنته وابن أخته فيحزن عليهم حزنا عظيما يفقده عقله فيسـرف  

مما دفع رجاله إلى تركه فيقتل وحيدا شريدا طريدا، أما محمود وجهاد، فيباعان فـي  . في شرب الخمر
ان عنده مدة من الزمن يموت بعدها سيدهما ويبيع ابنـه  سوق العبيد ويشتريهما رجل من دمشق، فيلبث

وأثناء وجود قطز في دمشـق  . حزنا عظيما) محمود(إلى رجل في مصر، فيحزن قطز ) جهاد(جلنار 
يتعرف على الشيخ علي الفراش وهو أحد العبيد، فيعلمه بحقيقة أمره، وأنه ابن أخـت جـالل الـدين،    

ويعرفه بالشيخ العـز بـن    ) 1( قطز، فيشتري ابن الزعيم قطزا  فيخبر الفراش سيده ابن الزعيم بحقيقة
عبد السالم، فتتقوى العالقة بين الشيخ وقطز، وأثناء مقام قطز عند الشيخ العز بن عبد السـالم يخبـر   

                                                           
  . وما بعدها 428، ص 5ينظر ابن العماد الحنبلي، شذرات الذهب في أخبار من ذهب، ج  )1(
ول     428ينظر المرجع السابق ص  )2( اد اسم قطز فيق ن العم اه،          : ، يذآر فيها اب ن أخت السلطان خوارزم ش دود اب ن مم ود ب هو محم

ل   زي، الس وك، ج   وينظر المقري ة دول المل دود      520، ص 1وك بمعرف ن مم ود ب ال تغري    . ، ذآر أن اسم قطز محم و ينظر جم
بالء      . ، ذآر االسم نفسه67، ص 6بردي، النجوم الزاهرة، ج  ا، سير أعالم الن اريخ ومنه ل  200/ 23وغيرها من آتب الت ، وذي

 8، طبقات السبكي 201/ 3، فوات الوفيات 247/ 5بي ، و العبر للذه36 – 28/  2، ذيل مرآة الزمان لليونيني 210الروضتين 
  . 225/  13، البداية والنهاية 277/

  . ، يذآر أن قطزا في رق ابن الزعيم78، ص 6تغري بري، النجوم الزاهرة، ج )1(
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قطز الشيخ أن منجما تنبأ بأنه سيحكم مصر ويغلب التتار، لكن الشيخ يحذره من كالم المنجمين، وبعد 
ويخبر الشيخ بأنه رأى رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم وبشره بأنه سيملك مصر ويهزم أيام يعود قطز 

وفي حرب بين ملك دمشق وملك مصر يتفق الشيخ مع تالميذه ومنهم قطز على نصرة ملك . )2(التتار 
مصر الصالح أيوب، ويهاجم الشيخ العز بن عبد السالم حاكم دمشق فيسجنه، لكنه ال يلبث أن يخـرج  

، وفعال ينتصر الصالح أيوب ويعود إلى مصر وينتقل )1(لسجن وينظم حركة معارضة لملك دمشقمن ا
وقطز الذي ينضم إلى عبيده، لكن الصالح أيوب يهبه لعز الدين أيبك  )2(معه الشيخ العز بن عبد السالم

يخدم  ، لكن بيبرس–وكان قد لقيه في صباه في سوق الرقيق  –أحد رجاله فيتعرف قطز على بيبرس 
سيداً آخر هو أقطاي المنافس لعز الدين أيبك، وتبدأ حلبة الصراع بين أيبك واقطاي على تولي السلطة 

أيبك واقطاي من شجرة الـدر،   –فيتقرب االثنان )3(بعد موت الصالح أيوب وتولي شجرة الدر السلطنة
شجرة الدر وأيبك يلتقي قطز ، وأثناء سفارته بين )4(ويختار عز الدين أيبك قطزا رسوال له لشجرة الدر

جلنار في قصر شجرة الدر، وبعد موجة من األحداث يتفق أيبك مع شجرة الدر على قتل اقطاي لفساده 
المسمون  –في البالد، وتناط مهمة االغتيال لقطز الذي يقوم بها على وجه حسن فيهرب رجال اقطاي 

أيبك من شجرة الدر ملكة المسلمين،  ويزوج  بعد مقتل سيدهم إلى الشام، ويتزوج -بالمماليك البحرية 
فيتولى السلطنة صبي من بنـي أيـوب لـم     ) 5(قطزا من جلنار، لكن الخليفة يرفض والية شجرة الدر

لكن والية هذا الصبي ال قيمة لها؛ فاألمور في يد شجرة الدر والسلطان  )1(يتجاوز العاشرة من عمره 
المعز، وينشب خالف بين المعز وشجرة الدر، فتدبر شـجرة  الحقيقي هو عز الدين أيبك الذي تسمى ب

                                                           
  . يذآر فيها حادثة الرؤيا وقول المنجم. 81 – 80المرجع السابق، ص  )2(
ر سجنه    439 ابن العماد الحنبلي، مرجع سابق، ص )1( ، ذآر أن العز بن عبد السالم نال من الصالح إسماعيل حاآم دمشق وأن األخي

  . ثم أطلقه
  . 439ينظر المرجع السابق، ص  )2(
  . ذآرت جميع آتب التاريخ تولي شجرة الدر السلطنة بعد موت زوجها الصالح أيوب )3(
وك ج     وهذا االسم مأخوذ) شجر الدر(يسمي باآثير شجرة الدر بـ  )4( ة دول المل ـ السلوك بمعرف ، ص 1من آتاب المقريزي الموسوم ب

  . وما بعدها 462
ه السلوك ص                 )5( زي في آتاب ل المقري در سلطنة مصر، وينق ولي شجرة ال ة رفض ت ى أن الخليف ة عل  462تجمع المصادر التاريخي

يكم     إن آانت الرج: " رسالة من الخليفة المستعصم أرسلها إلى رجال مصر يقول فيها ى نسير إل ا حت ال قد عدمت عندآم فأعلمون
  " رجال 

ة        464ينظر المقريزي، السلوك بمعرفة دول الملوك ص  )1( د رفض الخليف ولى السلطنة بع ذي ت ، ذآر أن الملك موسى هو الصبي ال
  . سلطنة شجرة الدر
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، بيد أن رجال المعز يهاجمون شجرة الدر ويأسرونها ويذهبون )2(الدر مكيدة لقتل المعز ويتم لها ذلك 
، ويولون ابن المعـز ملكـا   )3(بها إلى زوجة المعز، فتأمر بضربها بالقباقيب على رأسها حتى تموت 

نة، لكن األحداث لم تلبث أن تتطور، ويهاجم التتار بغداد ويقتلـون الخليفـة   عليهم وقطزا نائب السلط
هناك ويجهزون العدة لغزو مصر، فيرسلون أربعة من رجالهم وصبياً إلى قطز ينذرونه من العواقـب  
  الوخيمـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة 

، ويعزل قطـز السـلطان   )4(حال رفضه الخنوع لهم، غير أن قطزا أمر بقتلهم وأبقى الصبي عنده في
بن المعز، ويصالح بيبرس، ويعد الجيش والشعب لمواجهة التتار في استعداد رائـع يقـف فيـه    علي 

العلماء وفي مقدمتهم العز بن عبد السالم موقفا عظيما ويواجه قطز التتار في ملحمة عظيمة بفلسـطين  
 ، ويبذل قطز وبيبرس جهودا مضنية في المعركة، وجلنار تقف خلـف )بعين جالوت(في موقعة عرفت 

 )1(قطز تحميه، ولما حمي وطيس المعركة أرسل الصبي التتري الذي أبقاه قطز عنده سهما ليقتل قطزا
لكن السهم يصيب جلنار التي سقطت على األرض؛ فيحملها قطز إلى خيمته ويبكي بكاء مرا فتـنهض  

بيبتاه، فيعـود  ال تبك علي،  قم وانصر اإلسالم، وقل وا إسالماه وال تقل وا ح: جلنار صائحة قائلة له
قطز وتشتعل المعركة وينصر اهللا سبحانه وتعالى قطزا ويهزم التتار، ثم ينظم قطز أمور الـبالد فـي   

ويقفل راجعا إلى مصر، وفي الطريق يطلب بيبرس  )2(الشام؛ فيقتل األمراء الخونة الذين ناصروا التتار
، فيتفق بيبرس مع –رس السلطنة ألنه كان ينوي أن يولي بيب –من قطز إمارة حلب فيرفض قطز ذلك 

إبان عـودتهم مـن الشـام،      )3( رجاله على قتل قطز، فيختلي بيبرس ورجاله بقطز عندما ذهب للصيد
ويتقدم بيبرس من قطز ويطلب منه فتاة من السبي ليتزوجها، فيوافق قطز على ذلك، فيشـكر بيبـرس   

يبرس على يده وأمر رجاله بمهاجمة قطزا قطزا ويتقدم ليقبل يده، ولما وضع قطز يده بيد بيبرس شد ب

                                                           
  . ، ذآر فيها أن شجر الدر قتلت المعز494ينظر المرجع السابق، ص  )2(
  . ، ذآر أن زوجة المعز األولى أمرت بضرب شجر الدر على رأسها بالقباقب حتى ماتت494رجع السابق، ص ينظر الم )3(
  . ، ذآر أن قطزا قتل الرسل األربعة وأبقى الصبي515المرجع السابق، ص  )4(
  . ، ذآر أن الصبي الذي أبقاه قطز هو الذي أرسل سهما لقتل قطز515ينظر المقريزي، مرجع سابق، ص  )1(
ذين             519المرجع السابق، ص  )2( راء العرب ال وك واألم و من المل ام هوالآ ة انتق راء الخون ل قطز لألم ى قت ، وذآر فيها باإلضافة إل

  .  هربوا معه بعد أن انتصر قطز في المعرآة
  . ذآر أن قطزا ذهب للصيد أثناء عودتهم من الشام وأن بيبرس لحق به وقتله. 519المرجع السابق، ص  )3(
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الذي يستهجن هذا االعتداء ويكشف لبيبرس عن نيتـه فـي    )4(فهاجموه ورموه بالسهام فتصيب قطزا 
توليته السلطنة، فيندم بيبرس لكن قطزا يغفر لبيبرس هذا الصنيع ويطلب من رجاله الذين أتوه بعـدما  

   .عد روحه إلى بارئهاسمعوا الضجيج أن يولوا بيبرس السلطنة ثم تص
  ) 1945: (سالمة القس

وهي رواية تاريخية، تحدث فيها باكثير عن العالقة التي قامت بين القس وسالمة، وقد اتسـمت    
، )1(والرواية تحكي قصة حب القس عبد الرحمن للجارية سالمة . الرواية بمشاعر الحب والغرام بينهما

ارية في منزل أبي الوفاء جار ابن سهيل؛ الذي كان يستقطب حيث تبدأ الرواية بالحديث عن سالمة الج
المغنيات ومنهن المطربة جميلة إلى بيته للطرب، مما دفع أهل مكة إلى انتداب القس ليشكو ابن سهيل 
للوالي، وشغفت سالمة بالغناء، فتعلمت الغناء أوال من راعي غنم كان يعلمها لحنا مقابل قبلة، مما دفع 

اء لبيعها لجاره ابن سهيل، وذات يوم بينا كان القس في طريقه إلى بيت أبي الوفاء سمع سيدها أبا الوف
فارتجف خائفا ألنه كان قد سمع نفس الصوت في المنام، حيث رأى أن امـرأة عاريـة    مغنيةصوت 

تجره نحو جهنم وهو يجرها نحو الجنة، وأثناء ارتجاف عبد الرحمن يخرج ابن سهيل ويدعوه للدخول 
بيته لكنه يرفض وسط استهزاء مجموعة من الشعراء كانوا في ضيافة ابن سهيل، وفي يوم آخـر  إلى 

يسمع القس الصوت نفسه فيترنم لهذا الصوت، وبينا هو كذلك يخرج عليه ابـن سـهيل يـدعوه إلـى     
الدخول فيلبي دعوته، ولما دخل القس داره أكرم وفادته وبالغ في حفاوته، ثم دعا سالمة لتغنـي بـين   

ه، ومع األيام توطدت العالقة بينهما إلى أن أضحى القس مولعا بسالمة، فأضحى القس يأتي بالشعر ييد
لسالمة لتغنيه بين يديه، وفي أحد األيام وأثناء خلوة بين القس وسالمة اشتهت سالمة أن تضـع فمهـا   

وبعد مرور فترة من لكنه حذرها من عقاب اهللا فارتجفت ولم تفعل،  )1(على فم القس وكذا اشتهى القس
الزمن أصيبت تجارة ابن سهيل بالكساد وضاع ماله فاضطر لبيع سالمة بعد أن عرض علـى القـس   
أخذها هبة منه، لكن القس رفض و أراد دفع مال ثمنها فباع أرضه وعاد ليشتري سالمة فوجد القاضي 

القـس وعـزم علـى     قد حجر على مال ابن سهيل واخذ سالمة وباعها لرجل من المدينة، فجن جنون
                                                           

ذهب، ج      )4( ي، شذرات ال اد الحنبل ذه التفاصيل      426ص  5ابن العم ل ه ة بمث ذه الحادث ردي، النجوم      . ، ذآر ه وينظر أيضا تغري ب
  . ، ففيه ذآر لهذه الحادثة77/  7الزاهرة ج 

ر من تحدث عن س            )1( و أآث رج األصفهاني فه ي ف اني ألب ى  إن ما ورد في آتب التاريخ عن سالمة أجمله هنا نقال عن األغ المة عل
ذآر أن سالمة من المدينة أخذت الغناء عن جميلة وغيرها سميت بالقس نسبة إلى عبد الرحمن بن أبي عمار " اقتضاب ما ذآره 

ك     د المل ن عب ا          … من قراء مكة ولقب بالقس لشغفه بالعبادة، اشتراها يزيد ب رآه مواله د ف ر عم اء سالمة من غي سمع القس غن
  .  وما بعدها 5ص  8هـ ينظر األغاني ج. ا"  فأدخله فسمع غناءها فأعجبه

  . فقد ذآر أبو الفرج هذه الحادثة بالتفصيل الذي ورد ذآره في الرواية 8ص  8ينظر األغاني ج  )1(
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استردادها هو وابن سهيل من الرجل المدني ابن رمانة، فعمال في السوق برهة من الزمن وجمعا ماال 
في نفس اليـوم، وحضـر    )2(وذهبا إلى المدينة لشرائها، فوجدا ابن رمانة قد باعها ليزيد بن عبد الملك

عقله، ثـم ودعهـا مـذكرا إياهـا     رجال يزيد ألخذها فترقرقت الدموع منها، وصعق القس وكاد يفقد 
بعضهم )3(يومئذ األخالء" بالصالة والصوم والصدقة على أمل اللقاء في اآلخرة منبها إياها لقوله تعالى 

ثـم رحلـت سـالمة    . داعيا إياها أن تتخذ من هذه اآلية الكريمة شعار حياتهـا " لبعض عدو إال المتقين 
وبقي جسد القس واقفا لكن روحه سافرت مع سالمة إلى  يودعونها بالبكاء والرحيل، والناس على إثرها

  . )1( الشام
  )  1948: (الثائر األحمر

وهي رواية تاريخية، تتحدث عن القرامطة الذين حكموا أجزاء من العـراق وجنـوب الجزيـرة    
قرامطـة  العربية ردهة من الزمن أيام الخالفة العباسية، وتبين الرواية المعتقدات الدينية التي اعتقدها ال

ثم تبين الخلل الذي أصاب قاعدتها السياسية والدينية فاضطربت أمورها، ثم توازن الرواية بين الخالفة 
كمـا تصـورها    –العباسية والدولة القرمطية وكأنها توازن بين اإلسالم والديانة المنحرفـة الجديـدة   

  .  الرواية
ا عند إقطاعي كبير يعرف باسم ابـن  الذي يعمل أجير )2( تبدأ الرواية بالحديث عن حمدان قرمط

الحطيم، ويعيل حمدان أمه وأختيه وزوجته وأبناءه على قلة راتبه، وكان له ابن عم يسمى عبـدان قـد   
وهم مجموعـة مـن    –خطب أخته عالية، وقد سادت القرية حالة من الفوضى بعد أن هاجم العيارون 

مة االستعداد لزواج عاليـة خرجـت هـي    وفي زح.  مساكن األغنياء ومتاجرهم ونهبوها –الضعفاء 
وأختها راجية كي تحتطبا، فتقوم مجموعة من الرجال باختطافها، فتتجه األنظار نحو عيار كـان قـد   
خطب راجية فرفض أخوها أن يزوجها إياه لسوء سمعته، ويبدأ حمدان جولة من البحث عن عالية في 

                                                           
  . ، ذآر فيها بيع سالمة البن رمانة وبيعها من ابن رمانة ليزيد بن عبد الملك10ينظر المرجع السابق، ص  )2(
  .67سورة الزخرف، آية ) 3(
  . ، ذآر فيها بكاء الناس على سالمة10ص  8ينظر األغاني ج )1(
ا بـ   )2( ة القرامطة  (ذآرت آتب التاريخ حرآة القرامطة واصفة إياه ـ        ) فتن د شاآر الموسوم ب ود محم اب محم د  ) القرامطة (لكن آت يع

ا ذآ                 اريخ وم ه آتب الت ا ذآرت ة وخالصة م ذه الحرآ اب في العصر الحديث تحدث عن ه ه    أفضل آت ره محمودشاآر في آتاب
م أصول      يعة له ن الش ة م وازي وجماع ين االه ع حس اق م رمط باالتف دان ق ها حم رية أسس ة س ة حرآ ا أن القرامط ذآور آنف الم
ود    مجوسية هدفوا من وراء حرآتهم القضاء على االسالم وتشتيت أهله، ومن أجل تحقيق هذا الهدف أقاموا عالقة سرية مع اليه

ك       . رآة بالمال لتحقيق هدفهم المنشودتهدف الى تزويد الح ر بتل ى حد آبي بيهة ال ثم بين محمود شاآر معتقدات القرامطة وهي ش
  المعتقدات التي ذآرها باآثير في روايته 
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دثة، وبعد موجة من األحداث يتعرف حمدان الوقت الذي يصاب به عبدان بمرض شديد نتيجة هذه الحا
على شخصية كبيرة من قادة العيارين وينضم إليهم بعد أن كشفوا له أن السارق هو سيده ابن الحطـيم،  
وأن أخته في قصره، فيهاجم حمدان القصر ويخلص أخته التي تترك البيت حال عودتها وتختفي عـن  

كة العيارين ليصبح قائدا كبيرا من قادتهم ومطلوبا أول ويستمر حمدان في التنظيم السري لحر. األنظار
وفي ليلة من الليالي تحاول أن تقبض عليـه لكـن عبـدان كـان     . للحكومة التي تطارده في كل مكان

بالمرصاد، فقد هاجم العسكر وقتلهم ثم ولى هاربا إلى واسط، فطلب العلم عند علماء واسط حتى اشتد 
ى الكرماني الذي يعرفه على تنظيم سري يقـوده ويـدعو لرجـل    عوده، تعرف بعدها على رجل يدع

يخرج في فترة من الزمن ينشر العدل والمساواة، فيعجب عبدان بهذه المجموعة وينضم إليها لكنـه ال  
يلبث أن يكتشف أن الحركة متحررة من األخالق والديانة ولم يكن هذا برادع له عن االسـتمرار فـي   

قريته بعد أن انتشر مذهبهم على يد رجل يدعى األهوازي، كان قد نـزل   الحركة، ثم يعود عبدان إلى
في بيت حمدان الذي أصبح قائد الدعوة في قريته، لكن هذا الرجل الذي كان يظهر الزهد والتواضـع  
كشر عن أنيابه في يوم ما وزنى براجية، وحين عودة عبدان إلى قريته بصحبة عشيقته شهر كشـفت  

في بطنها، ولم تتوان شهر وعبدان في إقناع حمدان بالتقليل من شأن هذا األمر؛ راجية لشهر عن جنين 
فالمذهب يبيح ذلك وما يرضاه اإلنسان لنفسه عليه أن يرضاه ألهل بيته خاصة أن حمدان كان يزنـي  
بشهر كثيرا، وخالل ذلك تقوى حركة حمدان وعبدان في وقت ازداد الضغط علـى الدولـة العباسـية    

الضطرابات الداخلية وفتنة الزنج، فيعلن حمدان عن استقالله بالكوفة وما حولها ويعلن عن لمواجهتها ا
إقامة مملكة العدل الشامل بقيادته تمهيدا لظهور إمام يخرج من منطقة السليمية جنوب العراق، ويعـين  

بحت مملكة عبدان فقيها للمذهب، وتعم الحركة أنحاء المملكة ويزداد عدد المهاجرين حتى اتسعت وأص
كبيرة وساد فيها نظام ديني خاص يتبرأ من الصالة والصيام وأنواع العبـادة األخـرى ويبـيح الزنـا     
واالختالط، ويصيب القصر الحاكم هذا العبث الجنسي فحمدان يزني بابنته فاخته ؛ وابنه يزني بعمتـه  

ي فـي المملكـة واالسـتبداد    وأمام الفساد الخلقي واالضطراب السياس. راجية في ليلة من ليالي اإلمام
السلطوي ينفض الناس عن المملكة ويهربون عنها بعد أن أعلن حمدان عن رفضه لوجود إمـام فـي   
السليمية،  وكان قد عاد لرشده بعد عودة أخته عالية فجأة ومعها ابنتها التي حملت بها سفاحا من ابـن  

مرأة صالحة بينت ألخيها خطـأه، فعـزم   وكانت عالية ا. الحطيم ؛ فتتزوج الفتاة من الغيث بن حمدان
حمدان على إنهاء دولته، ففتح المجال أمام الناس للعودة إلى حكم الدولة العباسية ولم يعد يعبأ بتطبيـق  
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في السليمية، مما أغضب القداحين وتوعدوه بالشـر وقبضـوا   ) القداحون ( الديانة التي فرضها عليهم 
رسل حمدان ابنه وأخته عالية إلى خارج مملكته، وهربت ابنته على عبدان الذي كان في مهمة عندهم فأ

وأخته راجية وشهر من عنده إلى السليمية حيث بقيتا على دين القداحين، وذات ليلة أمر حمدان رجاله 
 .   باالنصراف معلنا عن انتهاء دولته واختفى عن األنظار

  ) م  1956: ( رواية سيرة شجاع
حدثا جلال يتلخص في انتقال الحكم من الفاطميين إلى األيوبيين، وما  وهي رواية تاريخية؛ تناولت

سبق ذلك من نزاعات بين الوزراء في بالط العاضد آخر خلفاء الدولة الفاطمية واقتتالهم على الحكـم،  
مما أضعف الدولة وفتح المجال أمام أسد الدين وابن أخيه صالح الدين للتدخل العسكري حماية لمصر 

  . جمن اإلفرن
تبدأ الرواية بتصوير القاهرة عشية انتكاسة شاور وانتصار ضرغام وتوليه الـوزارة فـي عهـد    

، ثم تشرع الرواية بتصوير األحداث الدراميتيكية بعد ذلك، حيث يهرب شاور إلى الشام بعد )1(العاضد
أبو الفضـل   ، ويرسل)3(، ويتحالف مع أسد الدين السترداد العرش المسلوب)2(مقتل ولديه همام وطيء

الحريري رسالة إلى نور الدين يوصي بها على شاور ويحثه على نصرته، فتم له ذلك بإرسـال قـوة   
كبيرة من الجيش على رأسهم أسد الدين وصالح الدين لمحاربة ضرغام، وتدور أحداث جسـام قبـل   

ـ : الحملة وبعدها، منها ادت مصـر  خالف العاضد مع ضرغام الذي قطع الجزية عن اإلفرنج التي اعت
دفعها لهم، ونشوء حركة سرية في القاهرة يقودها أبو الفضل عملت على تشـويه صـورة العاضـد    

أسد الدين وضرغام الذي انهزم وقفل راجعا إلـى   يوزعزعة نظام ضرغام، وبدأت المعركة بين جيش
لكـن أسـد   القاهرة بعد فشل المباحثات الثنائية التي تزعمها شجاع بن شاور رسول ضرغام إلى أبيه، 

وعاد . الدين رفض ذلك و أعلن الحرب التي الحقت ضرغام إلى أزقة القاهرة والفسطاط حتى أودت به
. الحكم إلى شاور وفرح الناس بهذا االنتصار، ولم يلبث شاور أن زوج ابنه شجاع من ابنة أبي الفضل

سـلة شـاور لإلفـرنج    تعاون العاضد وشاور على أسد الدين، ومرا: بعد ذلك تحدث وقائع كثيرة منها
وتحالفه معهم ضد أسد الدين، فيأتي أسد الدين لتأديب شاور فتنتهي الحملة بالصلح، لكن شاور لم يلبث 

                                                           
  . 330ص  5ينظر تغري بردي، النجوم الزاهرة، ج  )1(
  . ر بعد انتهاء المعرآةذآر أن ضرغام قتل طيء بن شاو 323ص  5ينظر تغري بردي،  النجوم الزاهرة، ج  )2(
  . 330ص  5و ينظر المرجع السابق، ج  392ص  4ينظر المقريزي، السلوك بمعرفة دول الملوك، ج  )3(
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لتأديبه فيخطط شاور لمواجهة الحملة بمحالفة اإلفـرنج أمـام    )1(أن يصالح اإلفرنج؛ فتعود حملة ثالثة
أمته، لكن شاور لم يعبأ بهذا الرأي واسـتمر  رفض ابنه شجاع هذا الفعل واصفا أباه بأنه يخون دينه و 

، وإبـان ذلـك   )2(قائد اإلفرنج) مرى(في مشروعه المفضي إلى محاربة أسد الدين بعد أن تحالف مع 
تتحرك جماعة أبي الفضل السرية التي تتنصل من شاور و أفعاله وتتحالف مع أسـد الـدين إلسـقاط    

ين على القـاهرة وتحـرك جماعـة أبـي الفضـل      شاور، وأمام الحصار المشدد الذي فرضه أسد الد
المتحالف مـع  ) مرى(والضربات النارية التي وجهتها جماعة الموت بقيادة شجاع بن شاور ضد جيش 

أبيه؛ اضطر شاور إلى إبرام صلح مع أسد الدين ينسحب على إثره أسد الدين مع جيشه ثـم ينسـحب   
رج المدينة رفض جيش اإلفـرنج االنسـحاب   جيش اإلفرنج بعد ذلك، ولما انسحب جيش أسد الدين خا

فضج الشعب لهذه الحالة وأغاروا على اإلفرنج فقتلوا مـنهم   )3(وتحكموا في القاهرة وعاثوا فيها الفساد
عددا كبيرا دفع اإلفرنج لالنتقام من أهل مصر، فقدموا في قوة عسكرية كبيرة احتلت بلبيس وتوجهـت  

وة العسكرية لمصر، وقبل وصول اإلفرنج للفسطاط أمـر  صوب الفسطاط حيث حركة أبي الفضل والق
لكن هـذا لـم    –وهجرة أهله إلى القاهرة لتتوحد الجهود في مواجهة العدو  )1(شاور بإحراق الفسطاط 

يكن هو الهدف الحقيقي من إحراق الفسطاط وإنما كان الهدف التخلص مـن المقاومـة الشـعبية فـي     
، وعندما وصل اإلفرنج القاهرة فرضوا الحصار المشـدد  -فها الفسطاط وتفريقها في القاهرة و إضعا

عليها، فناورهم شاور بغية وصول جيش أسد الدين من الشام لنصرته، وحال وصول خبر مقدم أسـد  
ودخل أسد الدين القاهرة وسـط اسـتقبال شـعبي    . الدين إلى اإلفرنج فكوا الحصار وانسحبوا راجعين

ماعة أبي الفضل التي عرفت باسم جماعة المصـلحين، وبعـد أن   عارم، فالتف حوله الشعب وأيدته ج
استقر المقام بأسد الدين في مصر طالب ببناء بيوت مستقلة لجيشه فنفذ شـاور هـذا المطلـب وسـط     
مخاوفه من بقاء أسد الدين في القاهرة،  ثم اجتمع أسد الدين بجماعة المصلحين وحددوا أهدافا للنهوض 

بناء الفسطاط والقاهرة بما يليق بالشعب، و : ت من الحروب ؛ فكان أن قرروابالقاهرة بعد هذه الموجا
تدخل أسد الدين المباشر في البالد رغما عن العاضد وشاور، ثم أكدوا على رفض منح شاور الثقة مرة 
أخرى بعدما مكر بهم غير مرة، وشرع أسد الدين ببناء الفسطاط والقاهرة معا، وباشر بالتـدخل فـي   

بالد، فلم يستطع شاور رفض ذلك بل أبدى استعدادا في المساعدة، لكنه كان في الحقيقة رافضا شؤون ال
                                                           

  . 368ينظر تغري بردي، مرجع سابق، ص  )1(
  . 392، ص 4المقريزي، النجوم الزاهرة، ج  )2(
  . 333ص  5تغري بردي، النجوم الزاهرة، ج )3(
  . 333ص  5بق، ج ينظر المرجع السا )1(
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لهذا العمل، فأخذ يدبر الخطط باالتفاق مع العاضد للقضاء على أسد الدين، لكن أسد الدين لم يعبأ بكـل  
إال االسم، وحتى  هذه الخطط، واستمر في البناء والتجديد مما أكسبه سلطة عليا لم تبق من سلطة شاور

االسم سلب منه بعد أن تنازل عن دار الوزارة ألسد الدين، وأخذ يخطط بجدية لقتل أسد الدين، فـاتفق  
مع اإلفرنج والعاضد على تدبير مكيدة لقتل أسد الدين، فتظاهر شاور بأنه يحب أسد الدين وأنه عـازم  

أسد الدين، فيكشف شـجاع هـذه    على مصالحته، وعالمة ذلك رغبته في إقامة حفل كبير على شرف
الخطة ويحذر أباه من عاقبتها الوخيمة، وأمام رفض أبيه لنصيحته يشتم شجاع أباه واصفا إياه بالخائن 
فما كان من شاور إال أن أمر خدمه بقتل شجاع، فتهب زوجته وترسل خادما الستقدام أبيها وأسد الدين 

، ويطلبون الطبيـب  )1(ل هروب شاور فيعتقله العسكراللذين وصال بعدما أجهز الخدم على شجاع و قبي
الذي أكد لهم أن األمل في نجاة شجاع بات ضئيال، ولم يلبث أن يستيقظ شجاع من غيبوبته ويوصـي  
أسد الدين بأمه وزوجه ويطلب من زوجته إن رزقت غالما أن تسمية ضرغام بن شجاع ثـم تزهـق   

  .  روحه
  : الفارس الجميل

تحكي قصة الخالف بين مصعب بن الزبير وعبـد الملـك بـن مـروان،     وهي رواية تاريخية 
  . والصراع على السلطة في الشام والعراق، إضافة إلى الصراع النسوي بين زوجات مصعب بن عمير

تبدأ الرواية بذكر عودة مصعب من لقاء عدوه المختار بن أبي عبيد وذهابه إلى بيوت زوجاتـه  
تي ردته بعنف، وعائشة بنت طلحة بن عبيد اهللا التي أنكرت عليه ولـم  سكينة بنت الحسين ال: )2(األربع

تأذن له بالمبيت حتى ينتهي من قتال العدو، و ابنة خاله الرباب بنت الريان، وأمة الحميد بنت عبد اهللا، 
ل ولما كان استقبال زوجتيه األوليين استقباال فاترا، فقد عاد إلى الكوفة لمالقاة عدوه، وبعد حصار طوي

وقتل كل من كان معه من رجال وعـددهم يربـو علـى سـتة آالف      )1(استسلم المختار فقتله مصعب
، وعاد إلى البصرة فبدأ بعائشة التي استقبلته بالترحاب رغم تعبه واتساخ مالبسه وبالغت فـي  )2(رجل

ثم يلتقي  إكرامه، ثم تحول إلى بيت سكينة التي فعلت فعل ضرتها، فأكرمت مصعبا وأشعرته بالسعادة،
مصعب بأخيه عبد اهللا بن الزبير في مكة ويفضي إليه بأخبار المعارك وأحوال العراق فيعنف عبد اهللا 

                                                           
ه مريض           392ص  4المقريزي، السلوك بمعرفة دول الملوك ج )1( ر أن دما تظاهر األخي ه عن دين في خيمت ذآر أن شاور زار أسد ال

  . وحين دخول شاور قتله عسكر أسد الدين
  . فقد ذآر أسماء زوجات مصعب آما وردت في المتن 527ص  5ينظر الذهبي، تاريخ اإلسالم، ج  )2(
  . 484ص  3نظر الطبري، تاريخ الطبري، ج ي )1(
  . ، فقد ذآر أن جيش المختار الذي قتلهم مصعب ستة آالف رجل496ص  3ينظر الطبري، تاريخ الطبري، ج  )2(



http://www.bakatheer.com                                                                موقع األديب علي أحمد باكثير    
   

 لبلبلبلبلبلبلبلبلبلبلبلبلبل

  

مصعبا على جرأته بقتل جيش المختار، ثم المه على تقريب إبراهيم بن األشتر، وعنفه فـي مسـائل   
لبصرة وولـى ابنـه   سياسية أخرى، وقبل أن يقفل مصعب راجعا إلى العراق عزله أخوه عن والية ا

الذي بان عيبه، ثم عزله وأعاد مصعبا الذي كان يعيش اضطرابا نفسيا شـديدا نتيجـة لهـذه     )3(حمزة
األحداث السياسية إضافة إلى إهمال زوجتيه المقربتين منه سكينة وعائشة ؛ حتى إنه كان يدعو بعـض  

وش عبد الملك تتجهز لغزو العراق وفي الشام كانت جي. )4(الرجال ليروا عائشة فيحدثوا الناس بجمالها
فيبذل مصعب جهدا كبيرا لرد عبد الملك بالطرق السلمية، لكن عبد الملك صمم على قتـال مصـعب   
فيسير إليه مصعب سرا ويلتقي به في خيمته ويمكث عنده مدة، ثم يعود إلى معسكره بعد أن أعذر إلى 

  .  ) 1 (قبول الصلحبعدم  اهللا سبحانه وتعالى وخذله عبد الملك

                                                           
  . 496، وينظر تاريخ الطبري، ص 526ص  5ينظر الذهبي، تاريخ اإلسالم، ج  )3(
ا    106، ص 13ينظر الخطيب البغدادي، تاريخ بغداد، ج  )4( اس بجماله ذا      .  فقد ذآر أن مصعبا دعا الشعبي ليرى زوجته ويحدث الن ا أشكك في صحة ه وأن

ه ال         ذهبي في آتاب ك ال ا ذآر ذل ا مصعب آم موسوم  الخبر وإن آان في آتاب من آتب التاريخ ألن هذا يتنافى مع المروءة والشهامة التي آان يتصف به
  ". وآان آريما شهما " ، حيث قال عن مصعب 526، ص 5بتاريخ اإلسالم ج 

  . خالف عبد الملك بن مروان وعبد اهللا بن الزبير وأخيه مصعب نقلته جميع آتب التاريخ التي تحدثت عن تلك الفترة )1(
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  القضايا األيديولوجية في روايات باكثير: الفصل األول
  

  : تمهيد
سأقدم في هذا الفصل القضايا األيديولوجية التي عرضها باكثير في رواياتـه، أو تلـك األفكـار    

  . التي حاول أن ينشرها في رواياته داعيا الناس لالقتداء بها والسير على خطاها واألطروحات
ي منظما، فقد وزعت هذه القضايا على محاور عدة، تناول كل محـور منهـا   ولكي يكون عمل   

قضية فكرية عالجت من خاللها الفكرة التي أرادها باكثير، فخرجت بعد أن قرأت الروايات عدة مرات 
السلطة، وهي قضية جد هامة سعى باكثير نحوها عن  –السياسة : المحور األول: بأربعة محاور رئيسة

الدين، وهو محور هام لما : المحور الثاني. لمسؤولية تجاه ما تعانيه أمته من ظلم وقهررغبة وشعور با
 –الجـنس  : المحور الثالـث . فيه من معرفة الفكر العقدي الذي تبناه باكثير صاحب االتجاه اإلسالمي

ي، الحب، وهذا المحور حساس جدا ليس ألنه يتناول حاجة بشرية ضرورية، بل ألنه يدرس بقلم إسالم
: المحور الرابـع . فكان ال بد من معرفة األحاسيس الجنسية التي يفكر بها الملتزمون بالدين اإلسالمي

األمل واليوتوبيا، وهي قضية جديدة لم يدرسها كثير من الباحثين، فرغبت في خـوض غمارهـا لمـا    
وهي  –وث المحرم سميت المحاور الثالثة األولى بالثال. وجدت من إشارات يوتوبية في روايات باكثير

  .  تسمية مأخوذة من كتاب الثالوث المحرم لبو علي ياسين
  

  السلطة  –السياسة : أوال
أدت العوامل السياسية دورا مهما وبارزا في تشكيل الرؤية الفكرية لدى الروائيين على صـعيدي  

ـ  **والمضمون * الشكل  ن عـالم  ، وبخاصة أولئك النفر من الشباب المتحمس الذي انطلق أساسـا م
السياسة إلى عالم الفن واإلبداع، إذ لم يعد الخطاب السياسي قادرا على إيصال مقوالتهم الفكريـة مـن   
جانب، وإغالق المنابر السياسية وإلغاء األحزاب السياسية والعمل الحزبي وتـدهور النظـام العربـي    

لعربيـة مـن جوانـب    وشراسة الهجمة االستعمارية الجديدة على مقدرات األمة، واحـتالل األرض ا 
  )1(.أخرى

                                                           
  . لجأ األدباء إلى القصص الرمزي مثال للتعبير عن آرائهم السياسية *

  . ي يريدها الكاتب، مثل الروايات التاريخيةتم ذلك من خالل استحضار مواقف تراثية قديمة تخدم الفكرة الت **
  . بتصرف يسير جدا. 143عوني الفاعوري، أثر السياسة في الرواية األردنية، ص  )1(
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والسياسة جزء رئيس من حياتنا المعاصرة، ال يمكن االستغناء عنها أو تجاوزها، ولمـا كانـت   
الرواية شاهدا على العصر نظرا لقدرتها على اسـتيعاب الواقـع االجتمـاعي والفكـري والسياسـي      

قعياً أو متخيال يحمل في ثناياه واالقتصادي، كان لزاما عليها أن تتأثر بصورة مباشرة، فتصنع عالما وا
الهم الجماهيري عن طريق إقامة شبكة عالقات إنسانية، وتحركها في الزمان والمكان في إطـار مـن   

وليس شهادة تاريخية أو اجتماعية ) ويليك ( الواقع وليس قول الواقع، إذ إن الفن وهم وخيال كما يقول 
  ) 2(.فحسب

االضطرابات السياسية التي سبقت الثـورة المصـرية سـنة    وباكثير واحد من الذين عاشوا فترة 
م والحقبة التي تبعتها، فعاش الثورة عن كثب وتحدث عنها أيضـا بعـد أن وضـعت الثـورة     1952

أوزارها، ولكن يجب أن نعلم أن باكثير لم يتحدث عن الثورة بطريقة مباشرة، وإنما عمد إلى التـاريخ  
حاول إسقاطها على الواقع الذي يعيشه ليفتح آماال واسعة أمام قادة اإلسالمي واستمد مادة الرواية منه و

الثورة للنهوض بالبالد نحو مستقبل حافل باإلنجازات االجتماعية واالقتصادية، ألن الثورة ينبغـي أال  
تقف عند حدود االستقالل السياسي بالبالد، بل تتجه في أناة وصبر لتحقيق الهدف المنشود من الثورة ؛ 

سط األمن وإنعاش االقتصاد المحلي وتحسين الظروف االجتماعية، غير أن المرحلة التي أعقبت وهو ب
الثورة ال تقل أهمية عما قبل الثورة، فالخالفات السياسية أخذت تطفو فوق السطح وتجر الـبالد إلـى   

ك الفترات ويالت وثورات أخر، فجاءت بعض روايات باكثير لتعالج القضايا السياسية الحساسة إبان تل
جسدها باكثير برؤيته األيديولوجية والفكرية، فباكثير صاحب وجهة نظر في توظيفه الفنـي لمالمـح   
الحياة السياسية في رواياته، كما كان صاحب قضية في تناوله التاريخ اإلسالمي، إذ اتكأ على صـور  

يه وفكره، ثم قـام بتوظيـف   من تلك الحياة السياسية في تلك الفترات ؛ فانتقى ما يصلح للتعبير عن رأ
  . ذلك فنيا لخدمة بنائه الروائي

وباكثير يوظف التراث وال يعيد إنتاجه، ويعمل على تفكيكه ومحاكاته بصورة سـاخرة، ويفجـر   
  سياق اإلبداع الروائي، وبالتالي يصبح التراث ال مجرد شكل يحـاكى ويبعـث علـى االنبهـار بـل      

مله على إضاءة الحاضر والكشف عن مشـكالته المعقـدة،   جسدا حيا باندماجه في سياق الحاضر وع
ليس مجرد تشكيل الواقع في صورة قالب تراثي بل هـي تطعـيم بـروح التـراث     " فوظيفة التراث 

                                                           
  . 146المرجع السابق، ص  )2(
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لذلك يستحضر باكثير التاريخ والتراث ليرى من خالله الحاضر والمستقبل، فيقدم لنا فـي   )1("وحكمته
صفحات المضيئة في التراث الحضاري العربي، واإلسـهامات  ال) سيرة شجاع(و ) وا إسالماه(روايتي 

الحضارية واإلنسانية، وكذلك البطوالت العربية إبان تلك الفترة في صد الغزاة والمعتدين واالنتصـار  
فعن طريق تداخل األزمنة واالرتداد للماضي والتعبير بالصور يتم . عليهم في النهاية مهما طال الزمن

و قد استطاع باكثير أن يوائم بين المراحل الزمنية في الرواية من أحداث . والواقع التزاوج بين التاريخ
  . تاريخية وما يدور من أحداث سياسية وفكرية يشابهها واقع العالم العربي الحديث

فتحدث باكثير عن مجموعة من الحقائق السياسية والعسكرية التي كانت تسـود الواقـع العربـي    
  . ؛ مستخدما المادة التاريخية للتعبير عن ذلك –جتمع المصري وخصوصا الم –المعاصر 

والناظر في مقدمات رواياته واهداءاتها وظروف كتابتها يعلم حقيقة المقصود من وراء سرده لتلك 
فيعرض باكثير للصراع الملحمي واالقتتال الشرس من أجل الكرسي وبلوغ قمة الهرم، دون . األحداث

  . اطف الشعب ومصالحه وتأمين متطلبات عيشهأن يأبه المتناحرون لعو
إلى القصر قيل له إن ضرغاما عند العاضد فانسل راجعـا مـن   ] رسول البرقية [ فلما وصل " 

حيث أتى ليعود في وقت آخر، ولكنه حين دنا من الدار التي كانوا فيها انقض عليه رجـال ضـرغام   
الباهت فـرأى نحـو   ر من خالل ضوء السراج فساقوه إلى دار الوزارة، فلما بلغ الفناء الخلفي نظ

عشرين جثة مبعثرة في األرض فأدرك أنها جثث أصحابه، وقبل أن يبدي حركة أو يرجع 
   "قوال بصر بالسيف يلمع حوله، فإذا هو جثة فوق الجثث 

  ) 55سيرة شجاع ص (                         
وحي للمؤسسات الحاكمة المتعسفة؛ التـي  أن يبين اإلفالس الر) سيرة شجاع(واستطاع باكثير في 
السياسية، وتلجأ إلى القمع واإلرهاب والتسلط وابتالع خيـرات   والديمقراطيةترفض كل أنواع الحرية 

األمة واستغالل قدراتها وقواها في سبيل مصالحها الشخصية ودعم األنانية الفردية وفرض األنا علـى  
  . اآلخر

لفساد السياسي واالجتماعي الذي يسـود الـبالد إبـان فتـرات     مدى ا) وا إسالماه(وتبين رواية 
  . االضطراب السياسي

                                                           
  .50م، ص  1989، 2، السنة 16فخري صالح، الرواية العربية والتراث، مجلة الناقد، ع  )1(
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فأوعز اقطاي إلى خشداشيته من المماليك البحرية وأتباعهم فعاثوا في األرض فسادا واستطالوا " 
فجعلوا يأخذون أموال الناس ونساءهم وأوالدهم بأيديهم فال يقدر أحـد علـى    على النـاس، 

بغيهم وفسادهم أن كانوا يدخلون الحمامات يأخـذون النسـاء منهـا     منعهم، حتى بلغ من
ال قدرة لي عليهم، فدعوا الملك المعز يكفهم عن البغـي فـي   : ذلك قال فإذا قيل القطاي في، غصبا
  " البالد 

  )198وا إسالماه ص (
  . وهدفه في ذلك زعزعة حكم الملك المعز ليثور الشعب على الملك ويحظى هو بثقتهم

عنـدما  " قطز " أخرى من صور الصراع على الملك ما كان من الملك المعز وأحد قواده صورة 
  قرر الملك اغتيال اقطاي أحد ابرز الوجوه في الدولة، فعندما جاء اقطاي لمالقاة المعز 

أعطني سيفك فال ينبغي للملك أن يقابله أحـد رعيتـه   : مضى به قطز قدما في الدهليز فقال له" 
 أتجردني من سيفي أيهـا المملـوك  : غضب اقطاي وصاح في وجهه قابضا على سيفهوالسيف معه، ف

بل أجردك من حياتـك واطهـر   : فبدره قطز فطعن جنبه بخنجره وهو يقول له …القذر، 
وكانت الملكة شجر الدر تطل على المشهد من مقصورتها و الملـك المعـز   . … البالد من رجسك
  " يشرف من ديوانه 

  )  204وا إسالماه (  
قبض الملك المعز في صباح اليوم الثاني على من بقي من جماعة اقطاي من المماليك البحرية، " 

  " فقتل رؤساءهم الذين يخشى منهم وحبس الباقين 
  ) 206وا إسالماه ( 

  " وقتل المعز في الحمام ليال بأيدي جماعة من خدم شجر الدر  وقضي األمر حقا" 
  )  212وا إسالماه ( 

أمـه  استقرت األمور كان أول ما فعل الملك المنصور أن أمر فحملت شجر الـدر إلـى   ولما " 
  " فأمرت جواريها فضربنها بالقباقيب حتى ماتت 

  )  212وا إسالماه ( 
وتحذر الرواية من عاقبة فساد أبناء السالطين، وتحذر الحكام عامة من سوء العاقبة فـي حالـة   
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  وأن الشر ال محالة سيؤول عليهم التمادي باستهتارهم في أموال الشعب،
فأطلقوا أيديهم كان ضعيفا في محاسبة أبنائه، لشدة حبه لهم، فاستغلوا نفوذه وسلطانه، " فشاور  

في أموال الدولة وأموال الشعب بما يتحيفون من األوقاف أو الصدقات العامة، ويتقبلـون  
حتـى ضـج   . … يذ األحكـام من الرشا والهدايا على قبول الشفاعات وتولية المناصب وتنف

   "عقالء األمة منهم 
  ) 25سيرة شجاع (

ولكن العاضد وهو يرقب سياسة شاور في قلق ويتربص إلسقاطه قد وجد فيمـا ارتكبـه أوالده   " 
وأدرك شاور . …معينا عليه، وبشيرا له بان الساعة قد حانت، فما هو إال أن وثب ضرغام وثبته تلك 

فجمع أوالده الثالثة وجماعة مـن   ه إن بقي في العاصمة فيقبض عليهفي اليوم الثالث انه سيحاط ب
   "رجاله األوفياء وفرسانه الشجعان فانطلق بهم صوب الشمال 

  ) 27سيرة شجاع (
األحـداث السياسـية   ) وسـيرة شـجاع  ) (وا إسالماه(بمثل هذه الصور تصف هاتان الروايتان 

شـاور  (و ) قصر المعـز وشـجر الـدر   (مصر المضطربة والدسائس والمؤامرات التي كانت تحيط ب
، كما تصور الصراع بين الوزراء للوصول إلى سدة الحكم، وكان من أثر تلك الدسائس وهذا )والعاضد

  . كما في سيرة شجاع –الصراع والفتن والمؤامرات أن زالت الدولة الفاطمية في مصر 
ك العهد فقط، أو لمجرد تعلـيم  وباكثير لم يلجا إلى تصوير هذا الصراع بمصر لمجرد تصوير ذل

أبناء وطنه شيئا من تاريخهم الذي يجهلونه، بل أراد من وراء تصوير تلك األحداث هدفا أسمى وأكثر 
عمقا، وهو الهدف الذي عالجه في غير موطن من رواياته، ويتلخص في أن التفرقة عن طريق الفـتن  

والمجون قد تكون سببا في ضياع ملك العرب والدسائس والتنافس على الحكم وحياة اإلسراف في اللهو 
وهذا ما يفسر لنا سبب اختيار باكثير لتلك الفترة بالذات من حياة الفاطميين . وفقدانهم لقوتهم وسيطرتهم

  . بمصر
ويكشف باكثير عن كثير من الخالفات التي كانت تعيشها الدولة الفاطمية على مسـتوى القاعـدة   

ا ترميز لما كان يصل من أخبار الخالف في أوسـاط القيـادة العسـكرية    والقيادة السياسية نفسها، وهذ
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نائـب  " وجمال عبد الناصر " رئيس الجمهورية " للثورة المصرية، ال سيما ما حدث بين محمد نجيب 
  ". رئيس الجمهورية 

ـ . قضية نيل الحرية واالستقالل ودحر العـدو ) وا إسالماه(ويتناول باكثير في  ) وا إسـالماه (فـ
  . ءت دعوة للعرب والمسلمين للتحرك الجاد نحو تحرير فلسطينجا

  ويعرض باكثير لحالة العرب تحت وطأة الغزو التتري، وضخامة الفساد الذي ارتكبه التتار 
وكان خطر التتار في ذلك الحين قد عاد يتهدد بالد اإلسالم بأشد مما كان في عهد جنكيز خان، " 

فعصفوا بالدولة اإلسماعيلية في فارس طاغيتهم الجديد هوالكـو   فقد انحدر منهم جيش كبير بقيادة
ثم زحفوا على بغداد فقتلوا الخليفة أشنع قتلة ثم مضوا يسفكون الدماء وينتهكون األعراض 
وينهبون الدور و يخربون الجوامع والمساجد وعمدوا إلى ما فيها مـن خـزائن الكتـب    

ا جسرا مرت عليه خيولهم واستمروا علـى  العظيمة فألقوها في نهر دجلة حتى جعلوا منه
  " ذلك أربعين يوما وأمر هوالكو بعد القتلى بعد ذلك فبلغت زهاء مليوني نفس 

  )  214وا إسالماه (
ويريد باكثير من تصوير هذا المشهد المروع من ضراوة العدو وشراسته أن يؤكد للمسـلمين أن  

فبـاكثير يسـتقرئ   . مثل وجود الغزاة السـابقين  الوجود الصهيوني على فظاعته ليس إال وجودا مؤقتا
التاريخ ويوظفه بوعي مؤكدا أن حركة التاريخ تتجه إلى األمام دائما، وأن التاريخ حين يسجل فظـائع  
الغزاة يسجل أيضا هزائمهم واندحاراتهم أمام الشعوب الثائرة ؛ فالتتار الذين دمروا بغداد وقتلوا الخليفة 

ت وعاثوا في األرض خرابا لم يكتب لهم الخلود فـي األرض، وعفـا علـيهم    وأحرقوا الكتب والمكتبا
من هنا كان ربط الماضي بالحاضر من أجل العمـل علـى مسـتقبل    . الزمن،  وذهب تاريخهم معهم

مشرق، والحث على نهوض األمة وشحذ الهمم، وبذلك يمد باكثير خيوط التـاريخ ليلتقـي الماضـي    
واألحداث ؛ فحالة الشعب العربي تحت حكم التتار قديما تشابه حالـة  بالحاضر، حيث تتشابه التجارب 

العرب والفلسطينيين على وجه الخصوص تحت وطأة االحتالل البريطاني وسـجل النصـر المبـين    
للمسلمين ليستحثهم على تحرير فلسطين، واالنقطاع عن األماني واألحالم والتوجه الجاد نحـو العمـل   

  نتداب البريطاني الموحد للخالص من خطر اال
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وبين الفرار، فأوقع بهم المسلمون واقفوهم ضربا بالسيوف وطعنا ] أي التتار [ وحيل بينهم … " 
وانتهت المعركة وقـد تهللـت   … بالرماح حتى امتأل الغور بجثثهم وأشالئهم ولم يسلم منهم إال القليل 

صر الكبير وبما غنموا من أموال التتـار  وجوه المسلمين فرحا واستبشارا بما انعم اهللا عليهم من هذا الن
  " مما نهبوه وسلبوه من أغنى المدن والبالد التي مروا بها 

  ) 257وا إسالماه (
قضـية  . عن قضية شمت رائحتها بعد انتهاء الثـورة بأيـام  ) سيرة شجاع ( ويتحدث باكثير في 

 –حركات السياسية اإلصالحية فيرمز باكثير لل. الصراع بين رجال الثورة والحركات السياسية األخرى
  . بأبي الفضل وحركته السرية، ومجلس قيادة الثورة بشاور –خصوصا حركة األخوان المسلمين 

يصوره باكثير بأنه ذو تجربـة نضـالية    –الذي يرمز لحركة اإلخوان المسلمين  –فأبو الفضل 
لى التحرر من الظلم فحسب، طويلة، مؤمن بضرورة الجهاد ضد المحتل واإلفرنج، وأنه لم يكن ينظر إ

بل كان يتبنى الصراع الطبقي أيضا، وكان يرى أن التفكير في إخراج المستعمر أو زوال الظالم يجب 
أن يصاحبه التفكير في تغيير حالة الناس االجتماعية واالقتصادية، وسبب ذلك أنه لم يستطع التكيف مع 

ع بينه وبين السلطة وهو الفكر اإلصالحي، مما دفعـه  النظام الحاكم الجديد، وذلك النتفاء الرابط الجام
  . إلى االبتعاد عن شبكة عالقات السلطة والعمل على زعزعة الثقة بهذه الحكومة

وليعزز أبو الفضل أفكاره هذه عمد إلى إيجاد حركة سرية اتصلت بأسد الدين شيركوه، وتعاونت 
. فرنج وتجاوز شاور وفساده السياسيمعه على ضرورة إيجاد مخرج للشعب المصري من هجمات اإل

صانع نهضـة   –في نظرهم  –وقدم أسد الدين ليضطلع بالهدف الذي خططته له الحركة السرية، وغدا 
  . مصر الجديدة وقائد ثورتها اإلصالحية، بل هو الثورة في تضخيم لصورة الفرد المخلص للثورة

نذ كان مقيما معه فـي خيمتـه أثنـاء    وكان أبو الفضل قد اطلع أسد الدين على سر الجماعة م" 
حصار القاهرة لكي يخبر نور الدين بذلك فيطمئن ووعده انه سيجمعه بهم عند عودته وينتخبه عضـوا  

… فيهم إذا شاء، فلما عاد أسد الدين اقترح على أبي الفضل أن ينتخب ابن أخيه صالح الدين أيضـا،  
  " وكان يوم انتخاب هذين يوما مشهودا 

  ) 230ص /سيرة شجاع(
  وغدا أسد الدين بعد حقبة من الزمن اآلمر الناهي في البالد 
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وأصبحت دار أسد الدين ديوانا ال تهدأ فيه الحركة، وال ينقطع فيـه الزحـام وكانـت الرقـاع     " 
واألوامر والمراسيم تنطلق من هذا الديوان إلى ديوان الوزارة فيوقعها شاور بختم الوزارة ثـم تعـود   

  " ان أسد الدين فيجري تنفيذها في الحال منطلقة إلى ديو
  ) 248ص /سيرة شجاع(

ويصور باكثير أسد الدين والحركة السرية تصويرا إيجابيا، ولعل هذا التكريس اإليجابي المذكور 
فنجاح سياسة أسد الـدين والحركـة   . لسلطة أسد الدين يأتي من التوافق األيديولوجي والنظرة السياسية

اس انتمائهما األيديولوجي الديني الملتزم ؛ والنهوض باإلصالحات السياسـية فـي   السرية قائم على أس
  . كما يصورها باكثير صاحب االتجاه الفكري المشابه –مصر وفق خطة إسالمية 

والتأييد الذي لقيه أسد الدين من أهل مصر عامة والحركة السرية خاصة لم يكن لدعمه لمبـادئهم  
  . واإلفرنج عدوهم األول) العاضد وشاور(بضرب سلطة المتآمر وأهدافهم فحسب، وإنما تعزز 

وأمام سيطرة أسد الدين على زمام الحكم في مصر، لعب شاور لعبته السياسـية بـذكاء حـامال    
العصا من منتصفها، فكي يتقرب من أسد الدين وأبي الفضل الذي كان أنصاره يزدادون، أخذ شـاور  

حرك به عواطف الشعب لكسب تأيدهم، وقد خطا في ذلك خطوات يتقرب منهما رافعا شعارا إصالحيا ي
  . رائدة

قد فرح في قرارة نفسه بتجديد عمارة الفسطاط، إذ وجد في ذلـك سـبيال   . …أما شاور، فإنه "  
ثم انه وجد في هذا العمل أيضا سبيال إلى إزالة سخط النـاس عليـه، وكـف    … لالنتقام من العاضد 

فأبدى همة كبيرة ونشاطا بالغا في نديد المستمر بخيانته أو سوء تدبيره، ألسنتهم عن القدح فيه والت
  " تأييد هذا المشروع وتشجيع القائمين عليه 

  ) 239 – 238سيرة شجاع (
وتستمر الحركة اإلصالحية في مواصلة سيرها بخطى رائدة وتنوع جهودها في انتشال البالد من 

  . فيها طوال النزاعات بين الوزراءوهدة الحروب و الفساد الداخلي الذي تردت 
  " كان العهد الجديد ماضيا في طريقه من إصالح إلى إصالح " 

  ) 240ص /سيرة شجاع(
وفي المقابل لم تتوقف مساعي شاور في نسج المؤامرات ضد أسد الدين، فتـآمر مـع العاضـد    
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مصـر بجنـد كثيـف     واستعان باإلفرنج في بيت المقدس، واتفق معهم أن يهاجم اإلفرنج الصـليبيون 
واخـذوا  . وسيكون شاور وجنده معهم على أسد الدين، وقد وافق اإلفرنج فورا على هـذه المـؤامرة  

يتأهبون لهذه الحملة وقد تمكن شجاع من اكتشاف هذه المؤامرة وإحباطها عن طريق إخبار أبي الفضل 
  . جهود شجاعبذلك، فعمد شاور إلى محاولة اغتيال أسد الدين لكن خطته لم تنجح بفضل 

أما فحوى المكيدة كما سمعها شاور، فان يتولى زعيم الخالفة القيام باغتيال أسد الدين وكبـار  "  
رجاله ويقوم شاور بقيادة أجناد الدولة لمواجهة جند أسد الدين إذا ثاروا، ويبعث ابن الخياط إلى ملـك  

  " اإلفرنج يستعجله القدوم للقضاء على فلول جيش نور الدين
  ) 294ص /ة شجاعسير(

وهكذا نجد أنفسنا أمام صراع سياسي حاد بين أسد الدين والحركة السرية اإلصـالحية صـاحبة   
  . ؛ وهما يلفظان أنفاسهما األخيرة)القصر والحكومة(النفوذ القوي وبين السلطة الحاكمة 

فـا  ويبدو أن الصراع على السلطة هو أساس هذه الرواية، حيث وظف باكثير هذا الـرأي توظي 
  . سجل اضطراب الحياة السياسية في مصر خالل تلك الفترات

أبو الفضل وحركته السرية وأسـد  (صراع خفي بين أهل السنة ) سيرة شجاع(وفي هذه الرواية  
، إذ ازداد تدخل أسد الدين في شـؤون الـبالد الدينيـة    )العاضد –القصر الحاكم (وبين الشيعة ) الدين

يعي في مصر، حيث استبدل بالقضاة الفاطميين قضاة من أهل السـنة  وحاول القضاء على المذهب الش
  . واستبدل بالمذهب الشيعي المذهب السني

إلى أن قام العهد الجديـد بعـزل   … وظل تجديد عمارة الفسطاط غصة في حلق العاضد " 
جميع قضاة المذهب الفاطمي وتوحيد القضاء في القطر كله على المـذهب السـني ألنـه    

مصر، وإسناد منصب قاضي القضاة إلى فقيه من جماعة المصـلحين هـو   مذهب عامة 
  وأتبع العهد الجديد هذه الخطوة بخطوة أخرى في هذا السبيل فعمد إلى . … صدر الدين بن درباس

فـأطلق   وغيرها من السجون التي كان محبوسا فيها كثير من المعادين للبيت الفاطمي،) دار المعونة(
   "ون لتبنى على أنقاضها مدارس للسنة بين شافعية ومالكية سراحهم وهدم تلك السج

  ) 240ص /سيرة شجاع(
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وأمام الفساد السلطوي في قصر العاضد وشاور الذي يعد أي تحرك شعبي من أجـل اإلصـالح   
  . فسادا وخروجا عن الروح الوطنية يبين باكثير موقف الشعب وفئات الجند من النظام الحاكم

لغت بهم حالة اليأس من السياسة إلى حد أنه لم يعد يعنيهم تغييـر الحـاكم   فالعاميون من الشعب ب
  فبقاؤه وزواله سيان 

أما عامة الناس من أهل هذا البلد األمين و أبنائه الطيبـين، فقـد صـار قصـاراهم إذ ذاك أن     " 
بعـد  وقلما يعنيهم … يتفرجوا من قريب أو من بعيد على هذه الفصول التي تمثل على مسرح بالدهم 

  " ذلك أي المتنازعين ينتصر وأيهما يهزم 
  )  8 – 7ص / سيرة شجاع ( 

وهذا الصمت الذي يمارس تجاه السلطة السياسية هو ضرب من اإلدراك الذي يحاول أن يثبـت  
أو إقصائه بمجرد محاولة ظهوره، ولهذا جاءت الحركة اإلصالحية التـي  ) السلطة (الذات بقمع اآلخر 

  . ن حالة التغييب السلبية بفاعلية الحركة من اجل إصالح السلطةكان هدفها الخروج م
أما الحركة اإلصالحية بقيادة أبي الفضل، فإنها ترى في الحكومة والقصر فسادا وتعفنا سياسيا ال 

ففي الحديث الذي دار بين أسد الدين ورجال حركة اإلصـالح علـى   . ينفع معه سوى قلب نظام الحكم
  ضد قالة سوء أشاعها العا

ال ريب أن هذه من العاضد، وقد أشرنا عليك مرارا أن تبادر بخلعه فتريحنـا  : قال أبو الفضل" 
  " أي واهللا لقد آن لك اليوم أن تفلق رأس الحية : قال نجم الدين… وتريح البالد منه، 

  )  241ص /سيرة شجاع(
سعون لنيل النياشـين  أصحاب مطامع عسكرية ي –وفي كل زمان ومكان  –أما الجند، فإنهم غالبا 

  . والحصول على األلقاب العسكرية دون مراعاة لمبدأ األحسن أو األنسب والمهم عندهم األقوى
فأخذت كفة ضرغام ترجح واخذ أنصاره يكثرون بمن ينحازون إليه ممن كانوا مع شـاور،  … " 

عا من جند مصر في فلما يئسوا من انتصاره انفضوا عنه وصاروا مع خصمه إلبا عليه ولم يكن ذلك بد
  " تلك الحقبة من تاريخها فهكذا كان ديدنهم 

  )7ص /سيرة شجاع(
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في حالة رفض الشـعب  –وتعتمد السلطة في فرض سياستها وإجبار الناس على الخنوع لقراراتها 
إلى ممارسة سلطة القمع، وتتجسد هذه السلطة بعدة معطيات كشف عنها باكثير في  –لمقررات السلطة 

  : رواياته
مثلما حدث للملك المعز عنـدما قتلتـه   . االغتيال السياسي للقادة وسفك دماء الشعب: أوال

الملكة شجر الدر غيلة في الحمام، وما حدث القطاي الذي اغتيل على يد قطز في ردهات قصر الملك 
  . المعز، وأخيرا مقتل قطز على يد الظاهر بيبرس

يـده، فقـبض   ] قطز [ ل يده فمد إليه السلطان فشكره بيبرس وترجل عن فرسه ودنا منه ليقب"  
عليها بشدة وكانت إشارة بينه وبين جماعته األمراء فحمل أحدهم على السلطان فضرب عاتقه بالسيف، 

  " وتعلق به آخر فألقاه عن فرسه ورماه ثالث بسهم فنشب في صدره 
  )275ص /وا إسالماه(

 –حينا عن سالمة جدوى اغتيـال آخـر    غير أن باكثير يبرر مشروعية هذا االغتيال، ويعرض
وهذا الفعل يتماشى مع فكره وعواطفه ؛ فهو يرى في أي عمل يفعله قطز عمال نبيال يستوجب الثناء، 

  ومثال األول ما فعله قطز بأقطاي 
وقد بدا من ظلم اقطاي وبغيه على الناس وفساد أصحابه في البالد ما يستحل به … " 

وكذلك قد رأى أستاذه الملك المعز لن يستقر له أمر ولن يثبت له ملـك  . دمه ويتقرب إلى اهللا بقتله
  " حتى يزول من الوجود 

  )  202ص / وا إسالماه (
وتجده يتشدد جدا في عاقبة سفك دماء الشعب حتى وإن فسد حكامهم وأمراؤهم، ورتـب عقوبـة   

خوارزم يصيبه اهللا بمس من فهذا جالل الدين . إلهية هائلة على كل من توسوس له نفسه مس المسلمين
عندما أقدم علـى تـدمير حـران     –على الرغم من نصره لدين اهللا وقتاله التتار أول أمره  –الجنون 
  . فتجده يتحدث مع نفسه وال أحد أمامه، ويهذي بكالم من حديث المجاذيب. والرها
  بلى أنا خوارزم شاه، محمد بن تكش  –" 

  أنت إذن أبي، أتبرأ مني ؟ 
برا إلى اهللا من عملك، ولو استطعت أن ابرأ منك لفعلت، أبعد جهادك التتار المشركين، إني أ  -

  رحت تقاتل المسلمين وتستحل دماءهم ؟ 
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مرت األيام علـى  . …إنما أردت أن أؤدب الملوك الذين استنجدت بهم لجهاد التتار فخذلوني   -
  " إلى صوابه جالل الدين وما يزيد حاله إال سوءا حتى يئس رجاله من رجوعه 

  )74 – 73ص /وا إسالماه(
  . استخدام الحيل السياسية واالغراءات المادية والمعنوية: ثانيا

فعندما تفشل وسائل التآمر التي يحيكها العاضد و شاور ضد أسد الدين وجنده، يعمد إلى بعد آخر 
  ويرضى عنه  وهو احتواء أسد الدين ومنحه سلطة واسعة في إدارة شؤون الدولة ليستميل قلبه

وظن شاور أن في وسعه أن يستعيد ثقة أسد الدين إذا تودد إليه كما اقترح ذلـك عليـه ابنـه    "  
  . " فاستجاب له أسد الدين في الظاهر. شجاع، فيصالحه على شيء ويرضيه بما يريد

  ) 224ص /سيرة شجاع(
نسـب النبـوي   إحاطة األسرة الحاكمة بهالة من القدسية وتمجيدها وانتسابها لل: ثالثا

  . فالفاطميون مثال ادعوا النسبة للبيت العلوي .الشريف أو نسب رفيع
وتعتمد السلطة السياسية في هذا المجال على السلطة الدينية التي تتكفل بحفـظ كيـان السـلطان    

ويتضـرعون إليـه    -عز وجل  –ودولته، فاألئمة في المساجد والخطباء يوم الجمع يلجؤون إلى اهللا 
ولي األمر، إلى جانب االهتمام بإحياء األعياد الدينية التي من شأنها صـبغ السـلطة بصـبغة    بالدعاء ل

  . دينية
جلست شجر الدر على أريكة السلطنة بإجماع أمراء المماليك الصالحية واتفاق أعيان الدولـة و  " 

طان السـتر  اللهم أدم سـل : ونقش اسمها على سكة النقود، ورددت منابر القاهرة ومصر. أهل المشورة
الرفيع والحجاب المنيع ملكة المسلمين عصمة الدنيا والدين، أم خليل المستعصـمية صـاحبة الملـك    

  " … الصالح 
  ) 177ص /وا إسالماه(

  " … وأقبل يوم عاشوراء، فأقيمت الزينات في قصر العاضد احتفاال بهذا العيد " 
  ) 306ص /سيرة شجاع(

الديني، والتعلق باإلله من أجل منح السلطة صفة القداسـة،   وهذا ما يفسر ارتباط السلطة بالمرجع
فالسلطة إذن تتموضع خارج المجتمع وفوقه، وهـي  " فارتباط السلطة بأي مرجع ديني يمكنها من ذلك 

لذلك تتصف بقدرتها اإلكرامية مثلما تستطيع قوى الطبيعة أن تخضع الناس، ومثلمـا تصـدر قـوى    
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ومن خالل السياقين الـديني  . ا، كذلك تصدر قوى السلطة عن المقدسالطبيعة عما وراء الطبيعة نفسه
والسياسي كان يتم الخضوع للنظام الكلي الموصوف بأنه شرط حياة الطبيعة والناس جميعا في المجتمع 

   )1("العربي
أما موقف باكثير من عالقات السلطة الخارجية، فتتجسد إشكاليتها في تبعيتهـا لإلفـرنج، وهـذا    

جوة بين المواطن الطامح لبلد مستقل استقالال كامال، آمال أن تؤمن له الدولة أسباب الراحـة  يعكس الف
والدعة السياسية واالقتصادية واالجتماعية، وان تكتسب الدولة هويتها المستقلة ؛ ال أن تكون تابعة بال 

أو التتـار والتـآمر    والخطيئة كل الخطيئة عند باكثير أن يتم عقد الصلح مع اإلفرنج. هوية للمستعمر
وباكثير بهذا يحذر من إقامة العالقات مع العـدو،  ورتـب   . على المسلمين من اجل تأمين سدة الحكم

  كما يصفه أسد الدين في حواره مع شجاع –الويالت لكل من يندفع وراء هذا السراب الخطير 
  فارتعد شجاع مما سمع ثم تمالك " 
التي وردت في الميثاق لم يقصد بها اإلخاء والمودة،  بلى يا سيدي نعرف ذلك، ولكن الصداقة -

فغضب أسد الدين غضبا . …وإنما قصد بها تيسير التجارة وتبادل البضائع والسلع مما ينتفع به الناس 
  : اشد من األول وقال

ألم تعلموا أال بقـاء  ! هنا ضربة السيف في سواء العنق، وطعنة الخنجر في حبة القلب! ويلك  -
دنا إال بذلك ؟ ألم تعلموا أن من يحالفهم في ساحات القتال اقل خيانة و أهـون إثمـا ممـن    لهم في بال

  " يعاملهم في األسواق ؟ أال لعنة اهللا على من فعل هذا ولعنة الالعنين 
  ) 158ص /سيرة شجاع(

وباكثير عندما يطرح قضية إقامة العالقات مع العدو لم يكن يدور في خلد أي عربـي أن تبـادال   
لكنه أدرك أن الدول العربية قد نالت استقاللها السياسي منذ . اريا بين العرب وأعدائهم سيكون يوماتج

  . حين، فاحتاللها القادم لن يكون عسكريا وسيلجأ المستعمر إلى االستعمار االقتصادي
  ويكمن سبب الخوف من إقامة العالقة السياسية مع العدو والتبادل التجاري معه 

قد جاء معه بطائفة من التجار، فدعا شاور طائفة من تجـار القـاهرة ليجتمعـوا    ) مرى(وكان " 
بهؤالء فيتدارسوا الوسائل والسبل لتنظيم التبادل التجاري بين مصر وبالدهم بالشام، فلما انتهـوا مـن   

إني سأترك حامية من جيشي في القاهرة لحماية مصالحنا عندكم : إلى شاور فقال له) مرى(ذلك ذهب 
 "  

                                                           
  . 42ة، ص قصي الحسين، الفساد والسلط) 1(
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  ) 184ص /سيرة شجاع(
  ويبدأ السقوط منذ هاته اللحظة إذ أقبلت كتائب الجيوش الصليبية إلى القاهرة بثياب تجار 

وقد أغراهم أن عددهم قد تضاعف منذ رحل ملكهم بمن انضم إليهم من التجار الـذين يفـدون   "  
  " … على العاصمة ثم ينقلبون جنودا محاربين يحتلون القالع والحصون 

  )194ص /شجاع سيرة(
مع العدو سواء  –كما يسميها  –ويحذر باكثير كل من يرتكب خيانة التبادل السياسي أو التجاري 

فعندما يفضح المتعاونين مع العدو يلجأ إلى سرد قصة ابن الخيـاط  . من الشعب أو الساسة بعقوبة أليمة
  . الذي يلقى حتفه حينما نصب نفسه سفيرا بين شاور واإلفرنج

الناس ذات صباح بجثة ملقاة على جانب الطريق قريبا من باب زويلـة وقـد تمـزق     وفوجئ" 
  " صدرها بالطعنات وانشق بطنها فخرجت أمعاؤه، فلما تأملوها عرفوا بعد ألي أنها جثة ابن الخياط 

  ) 292ص /سيرة شجاع(
ؤالء األسـرى  وكان في ه"  وكذلك حال الخائن من الحكام واألمراء فالموت مصيره في هذه الرواية

ملك من ملوك آل أيوب انضم إلى التتار، وقاتل معهم المسلمين يوم الغور قتـاال شـديدا، فـأمر بـه     
فجئ به إليه يرسف في قيوده، فقتله السلطان بيده جزاء له على خيانته وفسقه، ليكـون  ] قطز[السلطان 

  " عبرة لغيره من الملوك الذين يتماألون مع أعدائهم على أمتهم ودينهم 
  ) 260ص /وا إسالماه(

ويحمل باكثير جميع أفراد الشعب مسؤولية الدفاع عن الوطن وحمايته وان أي خلل من أي فـرد  
  . فسوء العاقبة ستطال الجميع

لم يهدأ غضبه حتى قتل من لحق به مـن  .…ولما بلغ هوالكو وهو ببالد فارس انهزام عسكره " 
  " نتهم بيد من مالؤه على إخوانهم المسلمين خونة ملوك الشام وأوالدهم، فلقوا جزاء خيا

  ) 262ص /وا إسالماه(
وأمام االضطراب الهائل في السياسة الداخلية إبان تلك الفترة لجأ الشعب المصري للسـير علـى   
خطى الدين والتقيد بنهجه ؛ ألنهم رأوا فيه خالصا لهم من حالة الترهل والتشرد والضياع، والنجاة من 

وظهر التباين بين الشعب والسـلطة  . ا شعروا بالغربة داخل وطنهم وبين بني قومهمسلطة الغاب بعدم
ولـم  . في تحقيق المصالح الوطنية وهو تباين قائم على أسس طبقية تتعلق بعالقات اإلنتاج داخل الدولة

يتوقف األمر عند هذا الحد بل أعلن الشعب القطيعة مع القصر ذلك أنـه أضـحى واعيـا فمصـالحه     
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  . مع مصالح القصر تتناقض
وانطلقت أعمال اإلصالح والتعمير في كل مجال، فمن تأمين السبل والقضاء علـى اللصـوص   " 

وتقوية الجـيش وتشـجيع المصـريين علـى     … وقطاع الطرق، إلى تحصين وعمارة أسوار القاهرة 
  " االنضواء فيه حتى يتكون جيش جديد من ذات الشعب ال يدين بوالئه لألسرة الفاطمية 

  ) 253ص /سيرة شجاع(
وهذا الذي دفع باكثير إلى تثمين قدرة الشعب على تقرير المصير، وأنهم يملكون طاقة هائلة لردع 

  المعتدي لو أن الحكام وعوا ذلك 
من البر والبحر، ولكن أهلها أبدوا من الصبر والمصـابرة  ] القاهرة [ فتم تشديد الحصار عليها " 

أمة بعضها من : ما أدهش صالح الدين وذكره بأهل بلبيس، وقال في نفسهوالحمية والبسالة في الدفاع، 
  " بعض لو لم يذلها حكامها الظالمون 

  ) 175ص /سيرة شجاع(
حيث تحدث باكثير عن الطبقة . ونترك هذا االلتحام السياسي لندرس التحاما سياسيا من نوع آخر

الكهم لتثبيت وجودهم في المجتمع، ومحاولـة  األرستقراطية اإلقطاعية التي يحاول أبناؤها التشبث بأم
التغلغل في أجهزة الدولة، ويكشف عن الخالف المرير بين أقطاب هاته الطبقة الذين يتقنعـون بأقنعـة   
تخفي وجوههم السوداء ونواياهم الفاسدة، ويحاول باكثير فضح اإلقطاع وتعريته وذلك بالكشـف عـن   

  عالقته المشبوهة بأنظمة الحكم 
اصبح هذان المالكان سيدي القرية يتنازعان النفوذ فيها لدى ذوي السلطان مـن عامـل   وهكذا " 

وقد أدى التنافس المستعر بين . القرية إلى والي الكوفة إلى الوزراء ورجال البالط في عاصمة الخالفة
يتعصـب  هذين المالكين ثم بين وارثيهما بعدهما إلى انقسام أهل القرية وما حولها إلى حزبين كبيرين 

  " أحدهما آلل الهيصم واآلخر آلل الحطيم 
  ) 7ص /الثائر األحمر(

وتلي هذه المشاجرات مقايضات ومحاكمات وأحكام " وقد أدى هذا االنقسام إلى حدوث مشاجرات 
تصدر بالسجن على بعض والغرامة على بعض والجلد على اآلخرين ولكن السيدين الكبيـرين اللـذين   

وقد يقضي أحدهما ليلته المشئومة بأحد . يبقيان بمعزل ال تمتد إليهما يد القضاء كانا مصدر البلبلة كلها
  " أبهاء قصره في قصف وشراب مع خلصان ندمائه وفيهم عامل القرية 

  ) 8ص /الثائر األحمر(
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ويرى باكثير أن اإلقطاعي ليس مجرد مالك لألراضي الواسعة ووسائل اإلنتاج، بل الملكية عنده 
جراءه وخدمه ونساءهم أيضا، وهم جميعا ليسوا إال أدوات في يده يوظفها كيفمـا شـاء   تتسع لتشمل أ

تتحول إلى أداة تنمحـي معـالم شخصـيتها     –عند سيدها اإلقطاعي  –والمرأة . ويخضعها لمصالحه
  . وتصبح جزءا من ممتلكاته

الفالحة في  –ة ويدل سياق رواية الثائر األحمر أن ابن الحطيم سيد حمدان قرمط اختطف عالي   
  وأبقاها عنده كأنها جاريته، ففي حوار بين عالية وشقيقتها راجية  –أرضه 
  !. أنت يا سبية الداعر ابن الحطيم تقولين لي هذا  –" 
  ما ذنبي أنا فيما اجترمه ذلك اللعين ؟  -
  ألم تلدي منه ابنة السفاح هذه التي تربئين بها عن معاشرة فاختة ؟  -
  . رة فهي اشرف منككفي لسانك عن مهجو  -
  " أشرف مني وهي ابنة حرام ؟   -

  ) 265ص /الثائر األحمر(
ضد حرية اآلخرين مستغال من جهة مركزه االجتماعي  -كما يرى باكثير  –ويقف اإلقطاعي    

  . كمالك كبير يشغل عددا من الفالحين في أرضه ويعتبرهم جزءا من مملكته وملكيته
  هو أم رقيق ؟ أحر: إنه ليسائل نفسه أحيانا" 

نعم، إن ابن الحطيم لم يشتره من النخاسين ولم يدفع ثمنا له فهو لذلك حر في عرف الناس ولكن 
  " ابن الحطيم يملك ناصيته ويتحكم في رزقه فيجعله بذلك كأنه من رقيقه 

  ) 9ص /الثائر األحمر(
فئات الفقيرة التي تشتغل يصور باكثير من خالل هاته اللوحات المستمدة من واقع التاريخ معاناة ال

وهذه القصة تحكي قصة من بين عائالت كثيرة تعيش الوضـع  . في األرض وال سيما عند اإلقطاعيين
نفسه، يشتغل األب أو األخ أو الزوج في أرض أحد المالكين ؛ فيستغله هذا المالك حتى النخـاع ممـا   

األرض ومن عليها مما يشعر اإلنسان  يضطره إلى التفكير بالثورة ضد هذا المتجبر، فاإلقطاع امتالك
  . أن ذاته موجودة لخدمة اآلخرين

على حين يذهب معظم ما ينتجه عملهم المتواصل إلى خزائن شاب قاعد عن العمـل مشـغول   " 
لهو مثل حمدان، قد خرج إلى هذه الـدنيا  … إن هذا الشاب . …بملذاته ومالهيه في قصوره المتعددة 

  " … رائب أنثى كأمه ال يمتاز عنه بشيء من صلب آدمي مثل والده وت
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  ) 5ص /الثائر األحمر(
وهكذا يطرح باكثير مقولة القمع المتجذرة في المجتمعات اإلنسانية بين قوى التغيير أو ما يسـمى  

سـيرة  " ويدين الخطاب الروائي في ) سلطة القمع ( بالقوى الثورية والسلطة بشتى أشكالها ورموزها 
المتأصلة في الحكام ضد الشعوب المستضعفة على اعتبار أن وجـودهم مـرتبط    ظاهرة القمع" شجاع 

وتتناول الرواية مقولة القمع السياسي الذي بات يمارس في مصـر وغيـر مصـر    . بالقمع والسطوة
  . المتمثل بقمع الدولة لقوى اإلصالح

لسياسية واالقتصادية إدانة لمجمل الواقع العربي وتعريته على كافة الصعد ا" وا إسالماه " وتأتي 
  . واالجتماعية والنفسية، ذلك الواقع المر الذي رافق المصريين منذ زمن

  

  :الحب والجنس : ثانياً
يشغل الجنس حيزا كبيرا في أدبنا العربي الحديث، حيث أصبحت القصة والرواية تعالجان بشكل 

ق المسوغ أن الجنس غريـزة  كبير قضية الجنس، ولعل هذا له منطقه المسوغ و غير المسوغ، فالمنط
فطرية في كل مخلوق يسيره وفق منظومة معينة، واإلنسان بفطرته يسعى إلشباع هذه الغريـزة بمـا   

  . يناسب متطلبات تكوين جسده السكيولوجي، إذ الجنس حاجة طبيعية للبقاء واستمرار الحياة
يرتد بآثار سـلبية علـى    بيد أن هذا النمط من الغرائز ال بد أن يحفظ ضمن بوتقة محكمة كي ال

لكننا نجد بعض بني البشر يسيرون تلك الشهوات والنزوات كما يتفق لهـم ال كمـا يفرضـه    . صاحبه
من هنا انقلب الجنس إلـى أداة  . عليهم دينهم السماوي، وال يأبهون لعاداتهم وتقاليدهم وطبائعهم السوية

  . سامة قاتلة تفتك بمريديها وتصيبهم من لظاها
من أعقد المشـاكل   –صاحبة الجسد الذي يدور عليه موضوع الجنس  –مشكلة المرأة  ولما كانت

) وبـاألخص اإلسـالمية  (االجتماعية الناشئة، حيث إن منطق التقدم والتطور وفكرة العدالة السماوية  
تحاول النهوض بها وفق ضوابط منهجية تحددها هذه القيم، في حين إن مجموعـة التصـورات عنـد    

تدفعها في تهور إلى اإلمام دون ترو أو تريث، فإن علي احمد بـاكثير   –إن جاز التعبير  –التحرريين 
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" أبـي البقـاء   " على لسـان  " الثائر األحمر " قدم هذه الثنائية في صفحات رواياته و بالتحديد رواية 
  . القرمطي" حمدان قرمط " المتدين و 

ؤية اإلسالمية التي تتسم بالكليـة ؛ وتهـدف   وقدم باكثير في رواياته عند الحديث عن الجنس الر
أساسا إلى إدماج الجنس بوصفه تجربة حياتية يومية، فاإلسالم يقر بالجنس دون لبس أو إبهام بل تقودنا 
رؤية اإلسالم للجنس إلى ممارسة المسلمين الجنسية، وهي نقطة بالغة الدقة بال ريب، غير أنها تبـرر  

فاإلسالم يسمح بممارسة الجنس ضمن إطـار النكـاح   " حابة واتساعا مفهوما يتعذر وجود ما يدانيه ر
مدمجا إياه في المجتمع وفي الحياة العامة لالمة بواسطة حث المؤمنين وحضهم على أخذ نصيبهم مـن  

   )1("متع الجنس
في الواقع العربي تعاني التناقض المرير بين نظـرتين متعارضـتين،    –أساس الجنس  –والمرأة 

ليد واألعراف ونظرة التحرر، بين ما تحمله في ثناياها الداخلية والواقع االجتماعي الذي يحد نظرة التقا
وكذا انطالقها ومشاركتها في هذا الواقع الذي . من حريتها ويمنعها من حقوقها التي شرعها لها اإلسالم

سواء أكان أباهـا  ) الذكر(يتملكها على مستوى المحاور الرئيسة في المجتمع، فهي مجبرة تابعة للرجل 
، وهي بهذا تنتقل من سلطة األهل إلى سـلطة  –كما في رواية ليلة نهر  –أم أخاها أم زوجها أم خالها 

المرأة التي يسوقها والدها كالبهيمة إلى زوج ال تعرفـه وال تعـرف   " زوجها في منزله فتكون بمرتبة 
ل لنفسها رأيا فيه ال تعتبر حرة في نفسها شيئا عن أحواله معرفة تسمح لها بأن تتبين حقيقة أمره وتجع

وهذا الواقع المـر سـطره   . من هنا أوجب اإلسالم إذن المرأة في الزواج )2("بل تعد في الحقيقة رقيقة 
  ). ليلة نهر(باكثير في رواية 

معظـم الصـور التـي    ) سالمة القس(وإيمان باكثير بالحب ال يحد، ودليل ذلك انه تجاوز في   
ر من الروائيين ليصور حب شاب مؤمن باهللا ملتزم بأحكامه حتى لقـب بـالقس لفـرط    استخدمها كثي

عبادته، فيصور في هذه الرواية معاناة الشاب المسلم وتجربته الغزلية، فنقل القس من العبادة والزهـد  
                                                           

  . 152عبد الوهاب بو حديبة، اإلسالم والجنس، ترجمة هالة العوري، ص ). 1(
  . 34خديجة صبار، المرأة بين الميثولوجيا والحداثة، ص ). 2(
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 إلى الشغف بسالمة واالستمتاع بغنائها وصوتها، ويبدو انه يتحدث عن نفسه وتجربته في الحب فأحداث
  . الرواية قريبة نوعا ما من سيرة حياته

ومظهر آخر من مظاهر إيمان باكثير بالحب دعوته إلى الحب العذري، ولو بطريق غير مباشرة 
؛ على الرغم مما كان يدور من حوادث سياسية جسام سطرها باكثير في رواياته، فـالفن عنـد رواد   

جوانب الحياة المختلفة والحب أحـدها، لكـنهم    ال بد أن يشمل –وباكثير أحدهم  –المدرسة اإلسالمية 
  . تناولوها بطريقة ال تخدش الحياء وال تدعو إلى هتك ستر الفضيلة

ويتسم هذا النمط من الحب الذي ينتهجه الروائيون اإلسالميون بالعفة والوفاء، حيث اقتصر القس 
من فم سالمة فازداد تقربا منها، في حبه على امرأة واحدة، فتزيد العفة الحب اشتعاال عندما رفض قبلة 

أما الحب عند بعـض رواد المـدارس   . في حين يفسد الحب الوصال ويصبح الجنس بذلك عدوا للحياة
باإلباحية، بالبهيمية وباالتحاد الشهواني، وتصدر اللحـم علـى رأس القائمـة    " األخرى فغالبا ما يتسم 

   )1("اإلمتاع لتنحصر قيمة المرأة في مدى قدرتها على بث الشهوة و
وهذا التـداخل بـين العنصـرين الحـب     ) " الزواج(فالحب سلم الجنس، أعني الجنس المشروع 

والجنس يكون تاما والى درجة االنطباق حين تصل العاطفة إلى قمتها في كل منهمـا علـى حـدة أو    
ة الوجدانيـة  كليهما معا في وقت واحد، إن حمل الحب في ثناياه للجنس يجعل منه أولى مرحلتي العالق

وتستطيع أن تجد تماثال آخر لهذه العالقة في القلب وهو األداة، فالقلب ينبض أوال بالحب ثـم  . الكاملة
يتابع وظيفته السيكولوجية فيندفع بالدم إلى كل أعضاء الجسد التي تصل إلى درجة االنتشـاء فتكـون   

   (2)" ذروة االندماج الجسدي 
لغل عالقات الحب أو الجنس في لغتها، بل يغدو هذا التغلغـل  وال تخلو رواية عند باكثير من تغ

أحيانا في بنية الرواية كلها كما في سالمة القس وليلة النهر، ونتيجة لكون هذه العالقة رئيسة في بنيـة  
الرواية بين الرجل والمرأة، فإنها تحمل دالالت عديدة عن شفافية الحب وعذريتـه، وعـن شـهوانية    

ا يشير إلى وجود ثقافتين لهما حضورهما المعقد في حياة المرأة وفـي عالقتهـا   الجنس وجسديته، مم
بالرجل؛ الذي يشكل مجموعة من اإلشكاليات التي تجعل عالقة الحب والجنس تمتلئ بحلقات كثيرة في 

                                                           
  . 45عبد الوهاب بو حديبة، اإلسالم والجنس ص  )1(

 .98عالء الدين وحيد، في القصة القصيرة، ص  (2)
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منها ميل الذكر إلى ثقافة الجنس، وكأنه ذكورة ال تـؤمن بالحـب   : مجال العالقات الجنسية والعاطفية
فحكيم في سالمة القـس  . انسي وشفافيته الروحية، مقابل ميل األنثى إلى ثقافة الحب ورومانسيتهالروم

  رفض أن يعلم سالمة اللحن إال بمقابل أن تمنحه جسدها وأقله قبلة من فمها 
قبلة يا سالمة أو قبلتـين  . …ال تقولي هذا وعندك هذا الفم األرجواني والثنايا اللؤلؤية : قال لها" 

  " لمك كل يوم لحنا أو لحنين على أن تعطيني قبلة على كل لحن سأع… 
  ) 32– 31ص /سالمة القس(

ومن هذه اإلشكاليات حرية الذكر في إقامة العالقات الجنسية مقابل منع المرأة من ذلـك بحجـة   
ها؛ يثور على أخته لما علم أنها حامل سفاحا من حسين االهوازي وكاد يقتل) فحمدان. (الشرف والتقاليد

  ). عبدان(عشيقة ) شهراً (على الرغم من أنه كان قد ضاجع قبل ذلك بليال 
  …ليس من العدل أال تبيح ألختك ما استبحت لنفسك : قال عبدان -" 
  . يؤسفني يا عبدان انك كنت السبب فيما وقع -
  …فما ظنك برجل هيأ ألخته سبيل الفتنة   -
  " دعني أطهرها بدمها   -

  ) 174 – 172ص /الثائر األحمر(
يأذن لنفسه أن يفعل ما يريد أما المرأة فإن تطهيرها يـتم   –عادة  –فالذكر في مجتمعاتنا العربية 

  . بقتلها
وقد طرح باكثير في رواياته قضايا كثيرة تتعلق بالجنس وعالجها برؤية إسالمية،  وذلك ال يمنع  

إنسان آخر، فالقس رغم تدينه وتعلقة أن يعتني باكثير بنفسية الشاب المتدين وميله للجنس اللطيف كأي 
بالمسجد؛ يحس؛ و يحب؛ ويشتهي ؛ مبينا أن الشعور الجنسي غير محرم ألنه سبيل إلى شعور الـذكر  
لألنثى، وبالتالي السعي للزواج، وباكثير يعلم أن اإلنسان ربما يضعف أمام الجنس المحرم لكنـه أراد  

  . الموج الضارب في أعماقهماللقس ولسالمة أيضا التماسك والسمو أمام هذا 
يا بـن  : فخفضت طرفها وأخذت تقلب العود في يدها وهي تقول] القس[فنظر إليها عبد الرحمن " 

  عمار إني احبك، 
  …و أنا واهللا يا سالمة احبك، : وهو يضطرب: فقال عبد الرحمن -
  … واحب أن أضع فمي على فمك   -
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  : ذت بيده قائلةوأنا واهللا احب ذلك، فقامت سالمة ودنت منه وأخ -
ليس عندنا أحد غيري وغيرك فـانتفض عبـد   … إذن فما يمنعك ؟ فواهللا إن الموضع لخال   -

أنسيت اهللا يا سالمة، فاضطربت سالمة ورفعت يدها عـن  : الرحمن فجأة ونظر إليها نظرة هائلة وقال
  " ولكن اصبري حتى يجعل اهللا لنا مخرجا … يده 

  ) 93 – 92ص /سالمة القس(
أراد له باكثير االقتراب من الخطيئة ثم يشعر بالذنب فيتماسك وينجو مـن الوقـوع فـي    فالقس 

  . النفس اإلمارة بالسوء والنفس اللوامة. الخطيئة بجلده وصبره، إنه نمط الضعف اإلنساني والقوة معا
إنه صراع بين نفس شهوانية عاكفة على درك الجنس محرضة عليه ونفس روحانية هائمة على " 
الفضيلة داعية للتمسك بأهدابها، فإذا غبار المعركة المحتدمة ينكشف عن صحوة النفس الشهوانية  سماء

   )1("وتنسمها عبير الطهر قبل انحسار سراب الشباب العابر
وباكثير في سالمة القس ينظر إلى أفق أرحب من آفاق المرأة والجنس أفق الجمال، جمال المرأة 

معاملتها، إضافة إلى الجمال الجسدي، وهي صـفات يشـكل منهـا     وروحها ووفائها وحديثها ولطف
  . مجتمعة حسن إبداع الخالق

فإذا جاريـة  … فإذا قوام خصب يفصل وسطه الدقيق بين وجنتين ثم انثنت مقبلة " سالمة  أدبرت
كعاب يحير في وجنتيها ماء الشباب في وجه يتردد الطرف فيه طويال دون أن يأخذ صورة واضـحة  

  " يعه المختلفة المؤتلفة في وقت واحد وأسرار تكوينه اإللهي البديع المائج بصور شتى من تقاط
  ) 68 – 67ص /سالمة القس(

وعلى خديها نونتان تفـوران  … والتقت عينا عبد الرحمن بعينيها، فإذا هما غزلتان غضيضتان " 
  " عينيها كلما ابتسمت، كأن اهللا خلقهما ليجتمع فيهما نبع السحر الذي يتدفق من 

  ) 68ص /سالمة القس(
لم يسع القس للبحث عن أعضاء أنثى ومفاتن الجسد، انه ال يريد قبلة مـن سـالمة بـل يسـعى     

  . للحنان، الحنان المرادف ألعلى المشاعر اإلنسانية،  تلك المعاني التي ال يعرفها العشاق المخادعون
عده ال يفكر إال في سالمة، وال يجـد  كان ذلك اليوم يوما فاصال في حياة عبد الرحمن أصبح ب" 

  " وشغف عبد الرحمن بسالمة … األنس إال في مجلسها 
                                                           

  . 204األدب اإلسالمي، ص محمد الحسناوي في األدب و )1(
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  ) 70ص /سالمة القس(
وأضحى الحب دافعا للتفكر في ملكوت اهللا، انه سلم الوصول إلى كشف أسرار الذات، لم يعـرف  

استجابة ألثر الحب الشريف القس اثر نعمة اهللا عليه إال بعد أن جرب الحب، لم يتلذذ القس بالعبادة إال 
  في نفسه 

إني مـا  … وإني واهللا ال أدري اشغلتني يا سالمة عن الخير أم هديتني إليه … إني واهللا ألحار " 
و إني كنت أتلو القـران أقـرا آيـات السـماوات     … كنت أفكر في الزواج حتى عرفتك ففكرت فيه 

لوعيد حتى عرفتك يا سالمة فصرت أخـرج  واألرض والنجوم فما أهتز لها كما أهتز آليات الوعد وا
  " … في السحر وأصلي في العراء ألتمتع بجمال النجوم 

  ) 98ص /سالمة القس(
ويضع باكثير يده على مكمن التغير في فكر القس وسلوكه، فهو رمز الشـاب الطـاهر، حياتـه    

ور األولى للرواية يستحضر العبادة واالنقطاع لها، والتلذذ بما أودعه اهللا في هذا الكون، فهو منذ السط
حياة القس أيام والدته ونشاطه في العبادة، ثم ما طرأ على هذه النفس من تغير وتقلب، فالـذي سـبب   
أزمة الجنس عند القس غياب أمه باعتبارها تجسد الوصاية التربوية واإلرشادية، ولم يشـبع أصـدقاؤه   

  ية الشباب ومتطلباتهم الحسية من كبار السن حاجاته اإلرشادية ألنهم ال يتمتعون بنفس
هو و أمثاله من الشيوخ الطاعنين في السن السائرين في المرحلة األخيرة ] أبو الوفاء [ فما يراه " 

  " من الحياة ممكنا سهل اإلنتاج قد يكون في نظر شاب مثل عبد الرحمن مستحيال أو كالمستحيل 
  ) 80ص /سالمة القس(

لفيزيولوجية المصاحبة للبلوغ الجنسي بمزيج من القلـق واإلثـم   مما جعله يتفاعل مع التغيرات ا
  والشعور بالذنب 

وهدأت تلك الحرب الجبارة التي كانت تستعر في رأسه بين نفسه التقية الزاهدة ونفسه المقبلـة  " 
  " على الحب والعبادة فكأنما تصالحتا 

  )82ص /سالمة القس(
والدية في أحرج مراحل حياته ال سـيما أن موقـف    وبدا بالتالي بصورة المراهق المفتقر لرعاية

الشاب من حبه األول يحدد موقفه من رجولته ودوره في الحياة، وبالتالي التعامل مع الجـنس اآلخـر   
بقدر من االتزان والمسؤولية، وفي حالة فقدان الوالدين قد تنقلب المسؤولية واالتزان في التعامـل مـع   
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ي، لكن باكثير استبدل تربية الوالدين بالتوجيه الكامن داخل نفـس  الجنس اآلخر إلى تهور وشبق جنس
القس، فكان موجها وإن كان ال يحل محل التوجيه األسرى ذي الخاصية المؤثرة فـي السـلوك عنـد    

  الشاب الذي تحيطه علما بتكوينه الجنسي وبواجباته الغريزية في الحياة 
تها له وقيامها عليه وكفايتها إياه هموم العـيش  تذكر عبد الرحمن أمه الصالحة وتذكر حسن تربي" 

  " ليتفرغ للعبادة والعلم فعاوده الحنين إليها واشتد به الحزن عليها 
  ) 5ص /سالمة القس(

إن كثيرا من الحقائق الواقعية هي في بدايتها فروض ذهنية قابلة للوجود ولعدمه لكن االسـتمرار  
. يبرزها في النهاية للوجود ويعطي لها شكلها الثابـت في عرضها على الذهن وترديدها على التصور 

وهي اآلن موجود  –بل كانت فتنة وشراً  –وهكذا فسالمة لم تكن موجودة أصال في ذهن القس من قبل 
في ذاتها وموجودة في ذهن القس باعتبارها الطرف المقابل لما تمليه عليه الغريزة، وقد يصل عقله إلى 

  . قيمة قد ال تكون فيها التفكير فيها فيضفي عليها
وشغف عبد الرحمن بسالمة فكان يحلم بها ليله ونهاره ويتسلل طيفها إليه حتـى فـي صـالته    " 

وقيامه وقامت بين نفسه الزاهدة الناسكة وبين نفسه المتفتحة للحياة حرب عوان صلي بنارهـا وكـان   
بها سعادة لم يجد لها من قبـل  وقودها من روحه وجسمه وشقي بها شقاء لم يشق قبله مثله، كما سعد 

  " مثيال فحليت الحياة في عينه 
  )70ص /سالمة القس(

وما دام هذا المراهق يبحث عن تكوين الذات واإلشباع العاطفي، فإنه لم يجد في المسجد ضـالته  
  بقدر ما وجد عند سالمة، بل إنه قال ألبي الوفاء لما طلب منه أن يبتعد عن سالمة

  " جدتني ال انشط إلى صالتي في اليوم الذي ال أرى سالمة فيه لقد فعلت ذلك فو"  
  ) 77ص /سالمة القس(

وهروبا من أعين الناس ابتعد القس عن زيارة أصدقائه القدامى خشية من لومهم، وهذا السـلوك   
االنطوائي هو موقف دفاع عن ذاته المرفوضة برفضه االحتكاك باآلخرين، ألن المراهـق إذا تعمـق   

 )1("مال إلى العزلة وامتنع عن االتصال باآلخرين ونبذ نفسه خشية أن ينبذه اآلخرون" لرفض شعوره با
وأكثر ما تجد هذه العزلة عند الشاب الملتزم بالتيار اإلسالمي، حيث يرى في المعصية اعتـداء علـى   

                                                           
  . 83لورانس فرانك، المراهقة مشكالتها وحلولها، ترجمة ميخائيل إبراهيم اسعد، ). 1(
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  العهد الذي يربطه بأصدقائه وخيانة لحق الزمالة 
لقد كان يزورني دائما ولكنه انقطع عنـي  ] ا سألوه عن القسأبو الوفاء مخاطبا أصدقاءه لم[قال " 

  " منذ ثالثة أسابيع وما ادري ما الذي قطعه عني 
  )72ص /سالمة القس(

ريثما يصلح بنفسه من أمره مـا عجـز عـن    ] ألبي الوفاء[أن ينقطع عن زيارته ] القس[فرأى " 
  " إصالحه بالتعاون معه 

  ) 82ص /سالمة القس(
ة تدير حبا عذريا سامي الداللة رفاف السنا، فيه عواطف شاب طاهر يتوق لفتاة واستمرت الرواي

فآفاق الحب ال أندى وال ارحب، أقصاها الحب اإللهي وأدناها الحب البشـري المعـروف وان   " نظيفة 
   )1(" الحب ليزداد شفافية على شفافية ورقة على رقة حين تلفه غاللة الرمز وهدابها الضبابية 

اكثير من خالل هذه الرواية أن يترجم تجربة الشاب الملتزم في الحياة، ويبرهن للنـاس  استطاع ب
أن المسلم من دم ولحم، له مشاعره وأحاسيسه، لكنه يلجمها إذا ما دعته للخروج عن الطريق الصواب 

  . والنأي به عنها
، إذ أن المعاني -كما أتصور –ويستدعي باكثير أثر هذا الحب في نفس القس من تجربته الذاتية 

  . التي رسم باكثير هيكلها في نفس هذا الشاب ال يشعر بها إال من جربها من ذوي االتجاه اإلسالمي
قضية تسود المجتمعات اإلنسانية كافـة وتتعلـق بـالجنس    " ليلة النهر " ويذكر باكثير في رواية 
الرجل الغني الذي يعمد إلـى   والبغاء مؤسسة اجتماعية اقتصادية يرأسها. والجسد؛ وهي قضية البغاء

وتظهر خطورة هذه المؤسسـة  . إشباع رغبته الجنسية عن طريق االتصال بامرأة خارج إطار الزوجية
السرطانية بدخول الجسد اإلنساني في لعبة المادة والتجارة، بدءا من تجارة الرقيق والسـبايا وانتهـاء   

ة الجنس طوعا مع الغرباء، وبين ما تقدمه المرأة ومن هنا يتم التفريق بين ممارس. بالبغايا والراقصات
مقابل مبالغ من المال، فاالغتصاب جريمة ال يغفر لصاحبها، أما الدعارة والـرقص الفاضـح فهـي    

  مؤسسة محمية باسم القانون 

                                                           
  . 205محمد الحسناوي، في األدب واألدب اإلسالمي، ص ). 1(
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وتذكر أن األستاذ مراد السعيد كثير التنديد بهذه الكازينات التي تلصق باسم الفن، والفـن منهـا   " 
مباءات للفساد تقتل االخالق والفن معا، وعلى الحكومة أن تقفل أبوابها صونا ألخالق الشبان  براء فهي
  " والفتيات 

  ) 41ص /ليلة النهر(
والتفت فؤاد إلى يساره فرأى الراقصة في أحد االلواج تنادم رجال معمما يظهر من هيئته وسمته " 

  " له كتفها العارية ليلثمها  انه عمدة من الريف، وال تتحاشى أن تقرص خده أو تميل
  )48ص /ليلة النهر(

هذه المؤسسة غير الشريفة استخدمت المرأة أداة خاضعة للرجل المخصب؛ فأبعـدتها عـن دور   
األمومة السامي الذي شرفها اهللا به، حيث أصبحت تقف عارية مكشوفة الجسد تعمد إلى حركات تثنـي  

رائز الجنسية عند الرجال فيسـتمتعون بهـذا المشـهد،    خصرها تارة وترفع يدها تارة أخرى لتثير الغ
ويشبعون رغباتهم الجنسية بقبلة من الراقصة أو المومس، ولربما لجأ أحدهم وأنعم بمـال يدسـه فـي    

  . صدرها فيشبع ثورانا جنسيا يغلي في نفسه
سترها تلك الراقصة الرشيقة السمراء، وهي تنثني وتهز أعطافها وأردانها وعكنها في ثوب ال ي" 

إال ريثما ينفرج عن مفاتن جسدها ومكامن الشهوة فيهـا كأنمـا وقفـت لتعـرض      –إن هو سترها  –
  " بضاعتها على الشارين 

  ) 48ص /ليلة النهر(
بدت الراقصة في هالهيلها كاسية عارية وطفقت تتثنى وتتخلع في حركاتها وتغمز بعينيها ذات " 

آيات إعجابهم بها ورضاهم عنها بكلمات بذيئـة منديـة    اليمين وذات الشمال والحضور يرفعون إليها
  " فيدفعها ذلك إلى المبالغة في تغنجها وتخلعها 

  ) 138ص / ليلة النهر(
إن إدراك المرأة دورها في المجتمع عن طريق التكشف والعري وحصره في هذا الجانـب أدى  

  . إلى التحول في الحديث عن جنس اإلنجاب إلى جنس المتعة
ترسيخ هذه النظرة االجتماعية لمفهوم الجنس تصبح المرأة ذاتها غير قـادرة علـى    ومن خالل

  . إدراك وجودها إال من خالل الممارسة الجنسية البحتة
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و أقبلت الراقصة لترى الصيد الجديد الذي حدثها عنه النادل بما يسرها واراها الريال في كفـه  " 
يا فجلست إلى فؤاد كما تجلس إلى غيره مـن الصـيود أو   فأمرته أن يوافيها إلى البنوار بزجاجة شمبان

  " الصياد المحترمين 
  ) 138ص /ليلة النهر(

وتكشف الرواية عن أسباب لجوء المرأة غالبا إلى ممارسة مثل هذه المهن، وهي محصورة فـي  
ظروف البعد االقتصادي والبعد االجتماعي؛ فسقوط الراقصة كان بسبب الضائقة االقتصادية وال: بعدين

المحيطة بها فسارت بكامل إرادتها إلى الرقص، إذ تجد في الرقص المستقبل الذي يمثل لها الطمـوح  
الذي تستطيع بواسطته الحصول على المال، هذا المال هو سالح الحياة وهذا المستقبل سـيمكنها مـن   

  . حياة رغيدة
فهذا السعي يسبب قلقا مستمرا والرواية لم تهمل هذا السبب االقتصادي والسعي وراء لقمة الخبز، 

يضعف اإلنسان ويحط من قدره، يورثه الغباوة ويحوله إلى مخلوق غير قادر علـى الحـب أو   " مما 
البغض يحوله إلى كائن مستعد ليضحي في أية لحظة وبكل نية خالصة بآخر ما تبقى له كي يـتخلص  

ص أنار في األفق شعلة الخـروج  ، وسعت الرواية إلى إيجاد حل وخال)1("من المنغصات التي تطارده
  من هذا المأزق القذر 

  كم تكسبين من عملك في الليلة الواحدة ؟  -" 
  ما يعنيك من هذا ؟ -
  . أجيبيني وسأقول لك  -
  …نحو جنيه   -
أرأيت لو عرض عليك شخص أربعين جنيها في الشهر على أن تكفي عن هذه المهنة الشائنة   -

  أتوافقين ؟
  ؟ وماذا أصنع لذلك الشخص  -
  . تعيشين في منزلك عيشة محترمة حتى يأتيك زوج صالح… ال شيء   -
  " أقبل …  -

  ) 142ص /ليلة النهر(
                                                           

  . 75جورج بليخانوف، االدب بين المادية والمثالية، ترجمة حامد احمد حمداي، ص  )1(
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إن ما تتعرض له هذه المرأة في هذه المؤسسة األخطبوطية السرطانية يصل إلى درجة االبتـذال  
السـبيل إال أن   وعلى الرغم من هذا الخطر الداهم الذي يحيط بمن تسلك هذه. بفقدها كينونتها اإلنسانية

الراقصة كانت تبحث عن الحياة متمردة على العدم، فراحت تسلك أقرب منال أو بعبارة أدق الطريـق  
القصير الذي يوصلها في أيام قليلة إلى مصاف من يعيشون حياة هنيئة ولو علـى حسـاب الشـرف    

فتوا عليها لنيل رضـى  ولقد جاءها اليوم الذي تساقطت فيه عليها أوراق المعجبين الذين تها. والعرض
  . الراقصة من أجل جسدها

  . اعتزمت أن اعتزل هذه المهنة –" 
  كيف ؟ ومن أين تكسبين قوتك وقوت اخوتك الصغار ؟  -
لن اكسب قوتهم بعد اآلن من عرض جسدي على الناس رجل طيب عرض نفقة حسنة علـى    -

  أن اكف عن مزوالة الرقص 
  !ال بد انه يريد أن يتزوجك   -

  ) 144ص /ليلة النهر(                        "  ربما  
هذا التهافت االقتصادي واالجتماعي ال ينحصر بإسقاط المرأة في سبيل قـذر كمـا كـان حـال     

فـالزوج  !! الراقصة، بل ربما يجبرها على االرتباط بزوج ال تريده وال تحبه لكن األهـل لهـم رأي   
  . هذه الحالة الظالمة للمرأة تدرس رواية ليلة النهر. المنتظر صاحب مال وجاه

فوالـدها   –فإحسان تلك الفتاة التي أحبت منذ الصغر الفتى فؤاد، الذي تقدم لخطبتها من خالهـا  
وتقدم شاب آخر صبري ابن عاكف باشا، ذاك مطرب ال يعرف مصيره بعد، فقير؛ فرفضـه   –متوفى 

خالها؛ وإن كان سـيئ الخلـق،   خالها وان كان حسن السيرة، وهذا ثري صاحب مال وجاه؛ فرحب به 
وهنا ترسم الرواية الحالة النفسية المتردية الحسان فهـي ال  .  دون مشورة إحسان أو إخبارها بزواجها

تحب زوجها وترنو لحبيبها فؤاد وتسقط إحسان وراء هذه الحالة الظالمة لكن السـبب الحقيقـي وراء   
نة االجتماعية التي تنتظره فأفقدته القيم ولم يأبه سقوطها خالها الذي نظر إلى بريق لمعان الذهب والمكا

  لألخالق اهتماما 
وكانت إحسان قد علمت قبل ذلك بسوء سلوك زوجها وفساد سيرته وجعلت تؤنب خالها و أمها " 

أما خالها فلم يكترث ألنه قد أفـاد ومـا زال   … ألنهما اكرهاها على الزواج بمثل هذا السكير الداعر، 
  " من جاه عاكف باشا ليسعى في الترقية يأمل االستفادة 



http://www.bakatheer.com                                                                موقع األديب علي أحمد باكثير    
   

 لبلبلبلبلبلبلبلبلبلبلبلبلبل

  

  ) 147ص /ليلة النهر(
وكان خالها يظن أن صعودها بزواجها من صبري بن عاكف باشا فتفنن فـي إجبارهـا علـى     

  الزواج منه 
ليست ابنتي بائرة حتى أزوجها لضائع مثله ال شـيء  ]: خال إحسان[قال محمود ضياء الدين  -" 

  … نزوج بناتنا إال في األسر الكبيرة المحترمة إننا ال… بيده وال مزية عنده 
اجل ألنك تريد بيع ابنة أختك ال تزويجها وال يعنيك بعد أن تقبض ثمنها أن تسعد أو تشقى بـه،  

ص /ليلة النهر"                (وإال لما آثرت لها برغمها ذاك الخليع الفاسد على هذا النابغة المستقيم 
120 (  

بيت خالها الضيق اآلفاق والمـزروع  : في مراهقتها بين عالمين متناقضين وتمزقت إحسان نفسيا
بالمحظورات والساحق العتبار الذات؛ والخالي من الحنان والشعور باألمن، وعـالم الحبيـب حيـث    
يتضخم شعورها بالذات وتشبع حرمانها من الحنان مما يزودها بطاقات شعورية تجعلها تصـمد أمـام   

  . إرهاب خالها
ثم أنـذرها  … ا دخل خالها بعد انصراف ضيفه ووجدها تبكي زجرها وسبها وكاد يضربها ولم" 

  " بان ال تقابل فؤادا بعد اليوم أبدا واقسم لئن علم أنها لقيته أو لقيها بعد ذلك ليوجعنها ضربا 
  ) 122ص /ليلة النهر(

ف الرجل السـلطوي  فالمرأة وكذلك الطفل الفقير مهيؤون لكي يمارس عليهم االستبداد من طر" 
   )1"لوضعها األدنى البيولوجي واالجتماعي واالقتصادي) الزوج، األب، الحاكم(

ويختلف الموقف التربوي لخالها عن الموقف التربوي مع الحبيب، فالحبيب بوده وعطفه عليهـا  
لعواطـف  كشف التناقض بين قيم التربية المقصودة التي تسعى إلى تزويدها بالقيم األخالقية الكابتـة ل 

والميول الجنسية، والتربية غير المقصودة المشعبة للعواطف وشتى الحاجات النفسية، مما حدا بإحسان 
التجاوب مع حبيبها كونه يخاطب أنوثتها ملبيا مطالبها ويتعاطف مع أحاسيسها وآمالها، و ألنه جسد في 

  . وعيها وال وعيها معا صورة الذات الذكورية التي تتوق إليها
أن صوت فؤاد كلما سمعت أغانيه في المذياع كان يهيج شجونها ويثير آالمها إذ يـذكرها   على" 

ويشتد خطبها حين تسمعه في مأل من الناس … بمواقفه معها وينقل إليها صرخات قلبه وحسرات فؤاده 
                                                           

  . 34أة بين الميثولوجيا والحداثة، ص خديجة صبار، المر). 1(
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  " فال تلبث أن تقوم من مجلسهم فتخلو إلى نفسها وترسل الزفرات وتذري الدموع 
  ) 148ص /ليلة النهر(

ولعل ارتباط إحسان العاطفي بفؤاد زهدها في االتصال الجنسي بزوجها باعتبـار أن االسـتمتاع   
العاطفي قد يغني عن المتعة الجنسية االيروسية، فهي ترى في فؤاد نموذج الرجل الذي تتوق إلى دفء 

ذي تود االرتباط به، بينما عواطفه وحمايته والمرآة العاكسة ألنوثتها، وبدا لها أنه المثل األعلى للذكر ال
  . زوجها يتركها حبيسة البيت مستعبدة مستضعفة مقهورة

… والحق أنها استراحت لما تخلصت من وجود زوجها معها في البيت فقد كانـت ال تطيقـه   " 
  " …ووجدت في طفلها شوقي الذي تسميه هي في سرها باسم حبيبها شيئا من السلوى فاستمر مريرها 

  ) 147ص /ليلة النهر(
هذا الوضع الصعب أصابها بتمزق حاد بين القيم التي استحوذت عليها قبل الزواج، فكانت تحـب  
  . فؤاداً وال أحد يعيب عليها ذلك وبين القيم التي يجب أن ترضخ لها وتنسى حبها األول كونها اليوم أًما

ام بحبل الصبر كانت الحوادث تجري و إحسان على حالها من اللوعة واأللم تحاول االعتص"  
  " والتجلد حياء أن تراها العيون مشغوفة بعد بحبيبها الموسيقار 

  ) 164ص /ليلة النهر(
وتتطرق الرواية إلى جانب خطير في الحياة الزوجية، إنه جانب يصيب األسرة بنـار فيـدمرها   

   .الخيانة الزوجيةويجعلها رمادا، إنها 
التي يرتكبها زوجها مع المومسات؛ لذا غدت أسـيرة  فإحسان احترق قلبها نتيجة الخيانة الزوجية 

وهذا االرتباط بخليلـة  . الغيرة واللوعة وفق نظرة محيرة قاتمة تشل تفكيرها وتنتقص صفاءها الباطني
أحد أسباب الشعور بالدونية واإلهمال الذي ينتاب الزوجة لدى استغراق زوجها في ارتباطـه بالعـالم   

زوجته هوة سحيقة تجعل وجوده داخل البيت جسما مجردا من األبعـاد  الخارجي بحيث تقوم بينه وبين 
  . الوجدانية والفكرية

  " أتزوجتها دون أن تحبها أم أحببتها وتخونها اآلن معي، يالكم من خونة يا معشر الرجال " 
  )144ص /ليلة النهر(

  "طيقه استراحت لما تخلصت من وجود زوجها في البيت فقد كانت ال ت" أما إحسان فقد  
  )147ص /ليلة النهر(
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الجانب األسود من الهبوط اإلنساني والتقابل الوحشي ) الثائر األحمر(ويستقصي باكثير في رواية 
  . على الجنس عند القرامطة واالنكباب األعمى عليه مبينا آثار الفحش في الفرد والجماعة

ها ذكوريته فتصير سلعة أو حلما أو هذا المجتمع الذكوري يفقد المرأة قيمتها الحقيقية ؛ ليستبدل ب
مخدرا يسحب منها هذا المجتمع إرادتها لتصير دون إرادة مستكينة؛ ومشوهة؛ وعبـر هـذه النشـوة    
يطالبها بأفعال إرادية ينتقيها الرجل لها حسب طبيعته دونما مراعاة لشخصـها أو تكـوين أهليتهـا أو    

فالمرأة في هذا المجتمع إغواء . لم الذكوري نفسهعدمها من جراء ما لحق بها من نشوة أفرزه هذا العا
واشتهاء، وحضورها حضور سلبي، أما الرجل فهو الطرف الفاعل الذي يمتلك زمام الموقف كله، إنه 
مجتمع حيواني بطرياركي يعمد إلى استالب مهمة المرأة اإلنجابية، ويحملها مهمة جنسية تقـوم علـى   

  . ا الرجل الفحل الذي ال يملك أمام هذه الفحولة إال االستجابةإذ تستثير أنوثته. جذب مريدي المذهب
  فشهر أخت الكرماني تقع في قلب عبدان فيبادر عبدان إلى طلب يدها من أخيها 

  . أال تزوجني بها -" 
  . عالم هذا العناء، لقد صارت اليوم حالال لك فافعل بها ما تشاء -
  . لكنني ال أريد التقبيل فحسب  -
  " وراء التقبيل سواء وقد سمحت لك بكل شيء التقبيل وما   -

  ) 115و  109ص /الثائر األحمر(
الجنس عند القرامطة أداة الستقطاب المريدين، وتكشف الرواية دسـائس القرامطـة وسـقوطهم    

  . األخالقي وانعدام القيم واألخالق؛ وتجاوز كل الديانات والعادات والتقاليد
نوهات أو نواد ليلية فحسب، بل كل امرأة هـي حـق ألي   والقرامطة ال يمارسون الجنس في كازِ

رجل، له أن يضاجعها ولها أن تضاجعه سواء كانت عزباء أو متزوجة المهم أن توافـق علـى هـذا    
يجـب أن ال يعـد   " الجماع، ال يهم الخيانة الزوجية، بل هي ليست خيانة مادام أن الموافقة حاصـلة  

اج بطرف ثالث خيانة إال إذا كان هذا االتصال خارجا عـن  االتصال الجنسي من قبل أحد طرفي الزو
وشبيه بهذا ما فعله الحسين االهوازي عنـدما   )1("اإلرادة الحرة للطرفيين األصليين، الزوج والزوجة 

زار حمدان قرمط وأخته راجية ؛ فراودها عن نفسها ثم ضاجعها ثم حملت منه، وهذا ال يشكل مشكلة 
  .معاتفي حياة أفراد هذه المجت

                                                           
  104بو علي ياسين، الثالوث المحرم، ص )  1(
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  …وأي إساءة ابلغ من أن أنزله في بيتي فيهتك عرضي في مغيبي -" 
أرأيتك لو قام االهوازي إلى طعام في الـدار  ! استجب لصوت العقل يا حمدان وافقه ما أقول  -

  فأكله في مغيبك أكنت تثور عليه ؟
  ويلك أين هذا من ذاك ؟  -
  " فهو ال يفرق بينهما في مذهبه   -

  ) 174ص /الئائر األحمر(
نعم، هذا جنين وليس بعـار،  " وال الحمل بولد زنا يعد جريمة، بل هو ولد شرعي له الحق في الحياة 
  " جنين كسائر األجنة سيقضي اجله المعلوم في بطنك ثم تلدينه بشرا سويا 

  )162ص /الثائر األحمر(
  . أمسكي عن ثمامة فهو ليس ابن سفاح كابنتك -" 
  هوازي الذي خدعك فأسلمت له شرفك ؟أما جئت به من ذاك الدجال اال -
  . كان ذلك برضى مني فما هو سفاحاً  -
  أهذا مذهبكم ؟  -
  " نعم   -

  ) 266ص /الثائر األحمر(
والمرأة عند القرامطة مشاع ال ينبغي أن تقصر على رجل واحد، فهذه ثمرة يجب أن ال تمتنـع   

  عن ذائقيها 
إلصغاء إلى جوابه حتى يتمه وهو في كل ذلك ثم سأل الرجل سؤاال تلو السؤال، دون أن يهتم با" 

وكلما رفعت بصـرها عـن األرض وجـدت    … موكل النظرة بالزوجة الحسناء يعجمها علوا وسفال 
واهللا : وجلس قريبا من المرأة وأخذ يغازلها أمام زوجها، ويقول لهـا … العينين السوداوين ترنوان إليها

أن أضـع صـدري   … أال تعرفين ما اشتهي …ل منك وسر اإلمام المعصوم ما في مهيماباذ غادة اجم
  " … على صدرك

  ) 242/الثائر األحمر(
ومثلهن في . إضافة إلى المشهد األعظم الذي يجتمع فيه الرجال والنساء وال تمتنع امرأة عن رجل

  . ذلك شهر التي كانت تنام حينا عند عبدان وحينا عند حمدان
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  جامع حمدان ابنته فاخته ويرد الحديث عن السفاح بالمحرمات حين ي
يـا سـوء   : فاتفق أن حمدان وقع على ابنته فاخته فلما وقعت يدها على لحيته لم تملك أن قالت"  
  " وقع من نصيبي الليلة شيخ كبير، فعرف حمدان صوتها . حظي

  )256ص /الثائر األحمر(
  وكذلك الحال نفسه حين ضاجع غيث بن حمدان عمته راجية 

ا شهد ليلة اإلمام و اطفئت المصابيح وقع هو على راجية وما علم ذلك إال حينما فقد اتفق انه لم" 
  " أفاق من خمار الشراب 

  ) 270ص /الثائر األحمر(
  وإذا كان هذا العمل سبَّب ضيقا لغيث فاألمر على خالفه عند راجية التي ما زالت تتوق إليه 

بما وقع غير موالنا اإلمام وهو ال يؤاخذنا ال تبتئس فلن يعلم أحد . …انك يا غيث لحلو المعشر " 
  " بأمر صنعناه في ليلته 

  ) 270ص /الثائر األحمر(
لضـرب  " إن ما يصوره باكثير من زنى بالمحارم وأثر هذا الزنى في المجتمع؛ إنما هو محاولة 

إن . حلـة في هذه المجتمعات المن )1("قارئه في الصميم، إنه يريد تقديم مشهد قاس ومتوحش من الحياة 
هذه الصورة التي هي حالة من الخروج عن الحد العرفي المقنن الذي يمارس علـى حريـة األفـراد    
الجنسية كانت سائدة في المجتمعات البدائية، إذ كان متاحا لكافة األفراد الذكور فيها إتيان كافة األفـراد  

فا من النـزاع علـى النسـاء    اإلناث، ونتيجة للتطور االقتصادي وللحفاظ على المجتمع متماسكا و خو
الجميالت في العصبة الواحدة ثم تحديد المحارم، هذا التحديد الذي يسود بنظامه الخاص فـي األديـان   

، فاكتسبت هذه العملية بعدها التحريمي في الدين والعرف والقانون، إال أن مثل مجتمعـات  )2("السماوية
متبع في هذا الكون، وأطلقت الرغبة الجنسية للرجـل،  لم تتقيد باإلطار ال *القرامطة ووليدتها الشيوعية

فخرج عن تلك العادات الشعبية ومارس الزنى بأمه وأخته وابنته دون مقاومة لرغبته فـي االسـتئثار   
  . باألنثى األقرب إليه واألكثر جماال وبهاء

تنعـدم فيهـا   وهناك لحظات شهوانية يمر بها اإلنسان فتزيل حيوانيته عنه كل القيود األخالقية؛ و
                                                           

  . 76، ص 1997، 15، سنة 9ولسون، آولن، الرواية ومعرآة األدب الجنسي، ترجمة احمد عمر شاهين، إبداع، ع  )1(
  . 54 – 50بو علي ياسين، الثالوث المحرم، ص  )2(
  . آما يرى باآثير  *
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لحظات تبقى فيها حيوانية اإلنسان وحدها . صالحية المقاييس المنطقية وكل االعتبارات المثالية والقيمية
الدافع المطلق، ولعلها هي النقطة التي تنشأ فيها كثير من االنحرافات السلوكية والشذوذات الجنسية إن 

فتذوب غيرة األب واألسرة ويصبح الزنا  لم تلق جوابا من الطرف المقابل أو إن وجدت قوة معارضة،
أمرا بدهيا ال يخجل منه؛ حتى وإن كان يحضره البشر، فينحط اإلنسان ليصبح أقل قيمة من الحيوانات 

  . التي تستعر عند حاجتها الجنسية
إلى أن رابها ذات يوم شيء من فاختة وكانت عندها تزورها فإذا شاب ال تعرفه عالية قد جـاء  " 
امت فاختة تستقبله و أخذت تعانقه وتقبله في خالعة وتبذل على مشهد من عالية ومهجـورة  فناداها فق

إنك هنا حديثة العهد يا أختي، هـذا صـاحب فاختـة    ] ولما اعترضت عالية قال لها أخوها والد فاختة[
  " ونحن ال نرى باسا بذلك 

  ) 263ص /الثائر األحمر(
استخدام المرأة جسدها إلخضاع الرجال لرغبتهـا  : هومن القضايا التي عرضها باكثير في روايات

كما في روايـة الفـارس    –وتحقيق مصالحها، بحيث تسعى من وراء جسدها تحقيق مآربها السياسية 
ويتم لها ذلك بمنع الرجل من مضاجعتها حتى يستسلم لما تمليه عليه من مطالـب، وبعـض    –الجميل 

اغراءات المرأة فينساقون خلف أهوائهـا محققـين هاتـه    الرجال بطبيعتهم الحيوانية ال يصبرون على 
  . الرغبات

  فسكينة بنت الحسين تمنع زوجها مصعب بن عمير من النوم معها حتى يقتل قاتل أبيها 
  وجذبها إلى صدره ليعانقها فانفلتت عنه وهي تقول … " 
  . فما بقاؤك ؟ انطلق فعد إليه -
   .دعيني اقضي هذا اليوم عندك يا حبيبة القلب -
  " ال واهللا ال مكان لك عندي حتى تفرغ من عدو اهللا   -

  ) 16ص /الفارس الجميل(
فلم تستطع سكينة أن تغالب ضحكها فاستضحكت حتى بدت ثناياها الغر فتشجع مصعب ومد يده " 

ولكنه لم يكد يفعل ذلك حتى استردت سكينة نفسـها فدفعتـه   … إلى شعرها فأخذ يجيلها في خصالته 
  " إياك أن تظن انك خدعتني، ارجع إلى حيث كنت فافرغ من عدو اهللا ثم عد إلي  - :عنها وهي تقول

  )17ص /الفارس الجميل(
فبدت سكينة في تفاعلها الجنسي معه سلبية ترفض أن يمسها أو يضاجعها، تعاملـه بجفـاء دون   
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  . مباالة به كأنما هي غير معنية بالجنس أبدا

درة على االنتقام من ابن الباشا من أجل حبيبها الجديد فؤاد، وفي ليلة النهر ترى الراقصة نفسها قا

فتبذل له جسدها، ثم تنقلب عليه بعد أن اصبح صفر اليدين على الرغم من سوء خلقهـا، وال مباالتهـا   

  . لجملة من القيم واألعراف االجتماعية

من نقود وعندئـذ  أما صبري فقد ظل مع الراقصة في البيت الذي استأجره لها حتى نفد ما لديه " 

  تنكرت له وعزمت على ترك المنزل، 

  …أتريدين أن تلحقي بهذا الموسيقي اللعين ؟ : فقال لها -

واهللا لقالمة من ظفر فؤاد اشرف منك أظننت يا مخدوع أنني أحببتك قط ؟ إنما أردت أن انتقم   -

  " منك وقد بلغت اآلن ما أردت 

  ) 148ص /ليلة النهر( 

  . بالقضاء على صبري بجسدها مصدر جاذبيتها الذي سحرت به العيون فتم للراقصة ما أرادته

  الدين : ثالثاً
حظي الدين باهتمام كبير في روايات باكثير، فلم تخل رواية من اإلشارة إلى قيمه وأحكامه فـي  

عن الصراع بين اإلسالم والقرامطة " الثائر األحمر " مواقف شتى إضافة إلى بحثه الموسع في رواية 
من هنا تأتي أهمية الحديث عن الدين فـي تلـك   . )1(وموقف اإلسالم منهما ) والشيوعية –رأسمالية ال(

  . الروايات، ال سيما إذا ما علمنا مكانته في تركيبة المجتمع المصري ونفسيات أفراده
                                                           

اآثير    " العزيز المقالح هذه القضية الهامة في مقالة له بعنوان  ناقش عبد )1( د ب ي احم ة    –عل ة التاريخي اء    " الرواي اد األدب نشرها اتح
ة     " وثائق مهرجان باآثير " والكتاب اليمنيين تحت عنوان  ار القرامطة في رواي بين فيها المقالح اختالف وجهات النظر في اعتب
الح في              الثائر األحمر رمزا للشيوعية، ارة من آالم المق ذه العب ل ه ا بنق ة، وأآتفي هن ذه الرمزي وقد احسن الرد على من ينفي ه

  البحث المذآور 
ة   [وقد اتهمني رآام الزيف في المجلة "  اد اليمني ة اإلرش ائال    ] مجل دما تساءل ق ا آتب عن األديب اإلسالمي       (عن و األغرب فيم

ن  مالية م ه ضد الرأس توحى ثورت ه اس اآثير أن افال بالصراع ضد  ب ا ح ون تاريخن ى يك ن نحن حت دري م ل وال ن ا الحاف تاريخن
ذا        ) الرأسمالية الحرف الواحد هك اآثير األديب اإلسالمي هو ب ر،   " ونسي رآام الزيف أو تناسى أن عنوان رواية ب ائر األحم الث

   144هـ ص . أ" حمدان قرمط، قصة الصراع بين الرأسمالية والشيوعية في الكوفة 
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و يسعى باكثير لطرح محاولة جديدة لتفسير الدين، وإن كان يقدم بشأنه في أغلب أعماله رؤيـة  
، وموجزة أحيانا أخرى كما هو "الثائر األحمر و وا إسالماه وسيرة شجاع " كما في  –يلية أحيانا تفص

، بيد أن هاته الرؤية عميقة تجلو مبـادئ  "سالمة القس وليلة النهر و الفارس الجميل " الحال في رواية 
  . هامة في الديانة اإلسالمية

ينية من منظور نقدي، فهو يمتلـك إزاءه موقفـا   واألهم من ذلك أنه يتابع ويقدم الموضوعات الد
واضحا، وعلى هذا األساس يصر باكثير على االنطالق من منطلق سليم غير منغلق، يجد فـي الـدين   
موضوعا حيا له حضوره القوي الذي ال يمكن تجاهله في الحياة، ومفهوم الدين الذي ضمنه باكثير في 

الذي انتهجه األوائل، فالمفهوم الحقيقي للعبادة في اإلسـالم   رواياته يتفق مع المنظور اإلسالمي الشامل
ليس أداء الشعائر الدينية فحسب، بل إن كل تصرف يأتيه اإلنسان هو إما مما أباحه اهللا أو أوجبـه أو  
حرمه أو نهى عنه، وهذه الحقيقة واضحة حتى عند عامة المسلمين، فكل فعل مسيء إلى الغير من حقد 

وهذه المعاني وظفها باكثير في رواياتـه متجـاوزا   . خيانة يعد صاحبه مرتكباً إلثمأو أذى أو غش أو 
وبالتالي فإن كل اإلشارات للدين تمـت عنـد   . البوتقة الضيقة، والنظرة النمطية لمفهوم العبادة والدين

يهة باكثير في ظل إحساس أساسي بأهمية دور العامل الديني في الحياة، ووظفها في رواياته بصورة شب
  .برؤيته األساسية لهذا المفهوم

صرخة مدوية ودعوة مفتوحة للجهاد ضد العدو الصهيوني مسـتلهما  " وا إسالماه " جاءت رواية 
هذه الدعوة من التاريخ العربي، حيث تمكن المسلمون من تحطيم حمالت التتار المتتالية التي كان مـن  

ويقصـد  . لكن النصر في النهاية كان حليف المسلمينشأنها تدمير المرافق الحياتية في بالد المسلمين، 
باكثير من وراء هذا التشخيص شحذ همم المسلمين ورفع معنوياتهم للقيام بالدور المنوط بهم في مثـل  

  . هذه األحوال االستعمارية
هذه قصة تجلو صفحة رائعة من صفحات التاريخ المصري في عهد من اخصب عهوده وأحفلها " 

ى والعبر الجلى يطل منها القارئ على المجتمع اإلسالمي في أهم بالده من نهر السـند  بالحوادث الكبر
إلى نهر النيل وهو يستيقظ من سباته الطويل على صليل سيوف المغيرين عليـه مـن تتـار الشـرق     

  …وصليبي الغرب فيهب للكفاح والدفاع عن انفس ما عنده من تراث الدين والدنيا 
ن في هذا الشعب الوديع الذي يسكن على ضفاف النيل قـوة كامنـة إذا   وهي بعد شهادة ناطقة بأ

  . وجدت من يحسن استثارتها واالنتفاع بها أتت بالعجائب، وقامت بالمعجزات
  ) المقدمة/وا إسالماه(
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وكان لعلماء الدين اإلسالمي وفئات الشعب المختلفة دور بارز في تلك المعارك وكان لهم حضور 
ى عاتقهم مسؤولية إعداد الشعب للتصدي لغارات التتار والصليبيين وحـثهم علـى   كبير، فقد حملوا عل

التضحية من اجل اهللا ثم الوطن، وبين أثر الحركات اإلسالمية في تعبئة الشباب المسـلم وقـوة هـذه    
الحركات في التأثير على الناس، وإمكانية التأثير على السلطة السياسية فـي اتخـاذ القـرار العاجـل     

  . ة العدولمواجه
وأدرك الشيخ ابن عبد السالم الخطر الذي يتهدد بالد المسلمين من هذا الخطب الفادح، فكتـب  " 

رسالة قوية إلى الصالح أيوب يحثه فيها على التعجيل بالجهاد ويتوعده فيها بغضب اهللا ونقمته وعذابه 
  " إذا تهاون في المسير 

  ) 129ص /وا إسالماه(
الجتماع بأنصاره ومريديه يحمسهم ويأمرهم باالستعداد للقيام بـواجبهم  وأخذ الشيخ يكثر من ا"  

  " من الجهاد في سبيل الوطن 
  )  129ص / وا إسالماه (

وأوعز للشيخ عز الدين بن عبد السالم فأنشأ ديوانا كبيرا للدعوة إلى الجهاد في سبيل اهللا، يضم " 
لهم أن يخطبوا الناس به على المنابر ليـدعوهم   إليه من يختارهم من خطباء الجوامع فيلقنهم ما ينبغي

  " إلى الجهاد ويبينوا لهم فضائله 
  ) 230ص /وا إسالماه(

ويبين باكثير الحالة والموقف الذي ينبغي أن يكون الناس عليه عند االستعداد لمواجهة العـدو،     
ـ   تعداد دينـي واقعـي   وأن النصر ال محالة حليف المسلمين إذا كان استعدادهم العسكري مقرونـا باس

يا أيها الذين آمنوا إن تنصـروا اهللا ينصـركم   ( مستلهما هذا الموقف من قوله تعالى.  ملموس
  )1()ويثبت أقدامكم

فكان من جراء ذلك أن صارت المنابر والجوامع واألندية ومجالس القرى تعج بآيات القتال من " 
  " فظا القرآن حتى كاد الرجال والنساء واألطفال يستظهرونها ح

  ) 231ص /وا إسالماه( 

                                                           
  ) 7(سورة محمد آية رقم  ).1(
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حينما نودي في القاهرة وسائر مدن القطر المصري وقراه بالخروج إلى الجهاد في سـبيل  … " 
اهللا ونصرة دين رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم تردد هذا النداء العظيم في جميع أرجاء القطر فخـالط  

مة، حتى كف الفسقة عن ارتكـاب  وطغى هذا الشعور على جميع طبقات العا… الناس شعور عجيب 
معاصيهم، وامتنع المدمنون عن شرب الخمور وامتألت المساجد بالمصلين، ولم يبق للناس في البيوت 

  " واألندية والمساجد والطرقات من حديث إال حديث الجهاد 
  ) 240ص /وا إسالماه(

مسلمين مرتبطـون بـإرادة   فأراد باكثير من تصويره لهذا النمط اإلسالمي أن يبين أن اإلسالم وال
ليسـوا   –كما يرى باكثير  –وعلماء الدين . التغيير العام والتضحية من أجله والذود عن دينهم ووطنهم

هذا  يعدونرهبانا متقوقعين في صوامعهم،  بل هم مصلحون اجتماعيون يهتمون بالمصير االجتماعي، 
  . االهتمام بالشأن العام جزءاً ال يتجزأ من اإليمان باهللا

والصورة اإليمانية التي سيطرت على شعور الشعب سيطرت أيضا على جبهات القتال وسـاحات  
المعارك في أوساط القادة والجند واألمراء، وخير شاهد على هذا الشعور الديني السامي ما قالته جلنار 

  لزوجها قطز حينما رماها تتري بسهم فحملها زوجها إلى الخيمة وأخذ ينتحب 
وا (لسلطان على فراشه وجعل يقبل جبينها والدموع تنهمر من عينيه وهو يقول لهـا  أضجعها ا" 

فأحست به ورفعت طرفها إليه وقالت له بصوت ضعيف متقطع وهي تجود بروحها ) زوجتاه وا حبيبتاه
  " قل وا إسالماه … ال تقل وا حبيبتاه : في السياق

  ) 251ص /وا إسالماه(
سالمية وقدرتها على تغيير واقع األمة السيئ إلى واقع إيجابي إذا ويبين باكثير نماذج الصحوة اإل

ما أتيح لها ذلك، وقدم صورا لهذه النماذج تخدم هذه الفكرة، فإضافة إلى جهود الحركات اإلصـالحية  
مـن   –التي تحدثت عنها سابقا هناك جهود العلماء في التصدي للمواقف الدخيلة واألفكار المشـبوهة  

   .-وجهة نظرهم 
ومن أبرز هذه المواقف ما كان من أبي البقاء تجاه حركة حمدان قرمط الذي عمد خاللهـا إلـى   
تشكيك الناس في دينهم وإخراجهم من ملة اإلسالم، فتضاعفت مسؤولية علماء الدين اإلسالمي فاندفعوا 

  يحولون مسيرة التاريخ ويقومون اعوجاج األمة 
به في حي من األحياء الفقيرة في بغداد وهو يعظهم في هذه وإن أبا البقاء لجالس يوما بين أصحا" 
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ثم شرعوا يسألونه عن أحكام الدين [ …وه فيالحديث فأذن لهم ــر فاستأذنــالفتنة، إذ طرأ عليهم نف
  ] "   وهو يجيب بكل هدوء وروية مبينا لهم الحق 

  ) 197ص /الثائر األحمر(
قيقة العدل اإلسالمي، وموقفه من الفقراء ويحـذرهم  فيبصر أبو البقاء الناس بدينهم ويجلي لهم ح
وموقف هؤالء العلماء ال ينحصـر فـي الـوعظ    . من الغلو في الدين واالغترار بدعوة حمدان قرمط

  واإلرشاد للعامة بل يتجاوزه إلى الخلفاء والسالطين 
الـدين فـي    إن: بالخليفة المعتضد فقص عليه ما رأى وما سمع وقال له] أبو البقاء [ واتصل " 

  " خطر وان الدولة في خطر فان كان يعنيك أن تحمي دين اهللا فاحم ملكك وملك آبائك 
  ) 209ص /الثائر األحمر(
التراجـع عـن   -قطز -ومثيل هذا ما كان من العز بن عبد السالم حينما طلب منه الملك المظفر 

  فتوى أخذ المال من األمراء في نفقات الحرب لصعوبة ذلك 
وذكره باهللا وبالعهد الذي قطعه على نفسـه أن يقـوم   . في فتواي ألي ملك أو سلطانال ارجع " 

فما كان من المظفر إال أن اغرورقـت عينـاه   …بالعدل وينظر لمصلحة المسلمين، واغلظ له في ذلك 
  "بالدموع، وقام إلى الشيخ فقبله على رأسه 

  ) 223ص /وا إسالماه(
لعت به حركة أبي الفضل السرية في الدعوة إلى جهـاد  ومثل هذا يذكر الدور الكبير الذي اضط

  . اإلفرنج ومقاومة حكم شاور المستبد
وهكذا نتبين الدور الواضح لحركات اإلصالح اإلسالمية التي عادة ما يتزعمهـا العلمـاء عنـد    
باكثير،  حيث حددت هدفا ساميا وهو إصالح الدنيا بالدين، فعملت على الخروج مـن حالـة التخلـف    

بالتغيير في نفوس ) اإلقطاعيين –التتار  –اإلفرنج (رية التي آلت إليها البالد تحت وطأة الظالمين المز
ولكن هذا لم يكن سهال بطبيعة الحـال  . أبناء الشعب ليغيروا بعد ذلك محيطهم وواقعهم الذي يعيشونه

تزمون بتوجيهات الدين مـن  نظرا للعوائق الكأداء التي تعيق هاته المسيرة، فيبين باكثير ما يالقيه المل
  . مصاعب وشدائد في هذه السبيل

ويرى الموفق وقد بعل بأمر أبي البقاء ال يدري ماذا يفعل به، فتارة يعتقلـه ويشـتت شـمل    "  
  "وتارة يطلقه إذا احتاج إلى االستعانة به في خطب من الخطوب … جماعته 
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  ) 192ص /الثائر األحمر( 
  " م وسجن وقبض على العز بن عبد السال" 

  ) 132ص /وا إسالماه (
وكان أبو الفضل أشدهم تجريحا لسياسة شاور وتنديدا بما اجترم، حتى انتبه شاور لشأنه فبعـث  " 

ولم تغرب شمس ذلك اليـوم حتـى انطلـق    … إليه من ينهاه عن ذلك ويتوعده، فلم يبال بوعيد شاور 
وظل شاور ورجاله يطلبون أبـا  …  رجال شاور يبحثون عن أبي الفضل في كل مكان ليقبضوا عليه

  "الفضل في كل مكان 
  )149 – 146ص /سيرة شجاع( 

وقضية أخرى بالغة األهمية طرحها باكثير في رواية الثائر األحمـر، بـل إن الروايـة جـاءت     
والشيوعية ومدى صالحيتهما أمام عدالة اإلسالم  –استجابة لهذه القضية، وهي الصراع بين الرأسمالية 

  . ن القضايا التي تتبناها هاتان الدعوتانوموقفه م
فبين باكثير مجموعة من الحقائق التي تتجلى في وجود صراع جديد بين الفكر اإلسالمي، والفكر 
الشيوعي،  وهو يحاول أن يخلص العرب من براثن هذا الفكر وتبيان مخاطره ومزالقه وكشف أهدافه 

لمستقلة عن الشخصية الغربية أو بلغة أخرى بناء الذات ومعتقداته، إضافة إلى الدعوة لبناء الشخصية ا
  ".  اآلخر " ورفض " األنا " 

تمسك العربي بقوميته وحبه الكبير لوطنه ثـم   –تبعا ألحداث الرواية  –ونبع من هاتين الحقيقتين 
ة نفوره ورفضه التام لمبادئ القرامطة، وإن آمن بها إيمانا آنيا، لكنه رفضها لتعارضـها مـع الفطـر   

  . البشرية ؛ وعدم صالحيتها للحياة، وقبل ذلك كله معارضتها لألديان السماوية
عندما فتنت المادة عبدان في عصر العلم فظـن   –الثائر األحمر " بدأت حقيقة الصراع في رواية 

أنها كل شيء، فأنكر حقيقة الوجود وبدأ يفلسف الحياة بطريقة آلية بلهاء تمسخ اإلنسان وتطحنـه بـين   
ويبدو أن الكارثة كلها تنبعث من هذا الفكـر  . وهذه قضية جد هامة عند القرامطة. ان اآللة الجامدةأسن

  فهل لي أن أكلمك اآلن في أمر شهر : قال عبدان عقب انصرافها -" العقالني 
  . حبا وكرامة: فقال الكرماني -
  أال تزوجني بها   -
  !شاء عالم هذا العناء ؟ لقد صارت حالال لك افعل بها ما ت  -
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  .. ولكن هذا يخالف  -
  الدين ؟ أما برحت تؤمن بالدين ؟ أتريد أن تعود إلى حالك القديم ؟  -
  . ال بل أردت أن أقول انه يخالف العدل الذي ندين به  -
  كيف ؟ -
  . سيكون ذلك عدوانا مني على ما ليس لي بحق  -
و أما ! رضاي إنما ذلك حق شهر وحقي فمتى سمحنا لك بذلك فهو حقك ؟ أما أنا فقد علمت   -

  "هي فالتمس رضاها ولن يعجزك 
  ) 115ص /الثائر األحمر(

فراجية قـد  . ويتجلى اإليمان بعقيدة العقل عند هؤالء بما دار بين شهر وراجية، وعبدان وحمدان
فتطلب من شهر المعاونة ليتسنى لها إظهار هذا الحمـل   –داعي اإلمام  –حملت سفاحا من االهوازي 

  ان والناس الباطل ألخيها حمد
  . افعلي باهللا عليك، فواهللا لئن أعطيتني شيئا يسقطه عني الكون مدينة لك ابد الدهر –" 
  . إن المذهب ال يبيح لنا أن نزهق روحا مؤمنة. كال ال ينبغي أن نفعل هذا -
لعن اهللا مذهبا يبيح الخيانة والعرض ثم يحرم قتل نفس ال تـؤمن إن آمنـت إال بمثـل هـذا       -

  . حالمذهب القبي
  "ومن مثل هذا الضالل ما يروم مذهبنا أن ينقذ الناس . هذا تعطيل لحكم العقل بال ريب  -

  )162ص /الثائر األحمر(
  :وعبدان يقنع حمدان بأنه ال حرج في أن تضاجع أخته الرجال 

كن حر العقل يا حمدان وال تكن أسـير العـادة   . فإياك أن تتحرج بعد مما يبيحه لك المذهب –" 
  .…والوهم 
إلى طعام فأكله في ] االهوازي [ أرأيتك لو قام : استجب لصوت العقل يا حمدان وافقه ما أقول -

  مغيبك أكنت تثور عليه ؟
  ويلك أين هذا من ذاك ؟  -
  "فهو ال يفرق بينهما في مذهبه   -

  ) 174ص /الثائر األحمر(
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بل التعاليم المذهبيـة  وتعيد القرمطية صياغة العقل البشري من جديد، بحيث يغدو صالحا تماما لتق
واالندماج فيها، إضافة إلى تجاوز كل ما من شأنه أن يحدث هزة في هذه القناعـات بسـبب خطـأ أو    

  . انتقاص أو ظلم قد تمارسه السلطة بهذا االتجاه أو ذاك
والقرمطية ال تقف عند حد مسخ العقل البشري وفكره، بل تتعدى ذلك فتمسخ اإلنسان من خالل  
وطرائق شتى في التربية والتوجيه والعمل، فتتم عملية المسخ هذه فتفقد اإلنسان إنسانيته  مختلفة)1(صيغ

  حينا عن طريق تدمير فكره وتشويه دينه وتشكيكه فيه 
من هؤالء من تثق بهن، فتشككهن في دينهن وتدعوهن إلى االنطالق مـن  ] شهر [ ثم تصطفي " 

  " ش ولذات الشبابقيوده الثقيلة عليهن واالستمتاع بمباهج العي
  ) 118ص /الثائر األحمر(

  وحينا عن طريق سحق حريته 
فلما كثر اإلنكار منهم على حمدان، بدا له منع النساء من االتصال بعالية وعزلها في قصـرها  " 

  " أتسجنني يا حمدان لقول الحق ؟ ارجعني إلى الكوفة : فكانت تقول له
  ) 269ص /الثائر األحمر(

ريق إلغاء كيانه المنفرد ؛ ودمجه قسرا في التيار العام واحدا من قطيع تتشـابه  وحينا ثالثا عن ط
فحينما طلبت عالية من عامل الحدود أن يسمح لها بالخروج من مملكـة  . مالمحه ويستوي فيه الجميع

  حمدان 
  . دعنا نرجع إلى بالدنا نحفظ لك هذا الصنيع –" 
  . ال يخرج منها ال سبيل إلى ذلك يا عالية، فمن يدخل بالدنا -
  لماذا ؟  -
  "ألنها في مذهبنا كالجنة، من دخلها ال يخرج منها أبدا   -

  ) 247ص /الثائر األحمر(
وحينا رابعا عن طريق تخويفه الدائم وإرهابه المستمر ؛ الذي يالحقه كالظل فيصيبه باالزدواجية 

قية فيجنح به بعيدا عـن االعتـدال   والنفاق ويسوقه إلى موقع االنتهازية والالأخالقية ؛ ويدير سويته الن
  . والموضوعية

                                                           
  . 112الغايات المستهدفة لألدب اإلسالمي، عماد الدين خليل ص " أفدت المنهج العام في هذه الصيغ من آتاب  )1(
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  . لعنة اهللا على مذهبكم وإمامكم" 
انهم لـن  … باهللا ال يسمعن هذا أحد فان جزاءه عندنا القتل : فظهر على عطيف الرعب وقال لها
  "يقتلوك وحدك بل سيقتلوننا جميعا معك 

  ) 248ص /الثائر األحمر(
  ما التهمة القاصمة ؟ –" 
  هب، أو التجسس للعدو أو السعي الغتيال أحد الزعماء أو خيانة المذ -
  أو ماذا ؟  -
  "سب حمدان أو عبدان   -

  ) 250ص /الثائر األحمر(
ومثيلتها الشيوعية، ويـرى المنظـر    –وهذا التشبث بالعقالنية هو الذي أدى إلى تدمير القرامطة 

ة تتمثل في رفضها الـدين والغيـب   أن الكارثة العقالنية الشيوعي" األمريكي الشيوعي ويتكر تشيمبرز 
وأسر نفسها في نطاق المادية التي يعتبرها كفنا براقا يشل روح اإلنسانية ويفقدها القدرة على التطلـع  

   )1("إلى اهللا 
و أخذت هذه العقالنية تتعرض بشكل متزايد لالهتزاز تحت ضربات الفطرة اإلنسانية، وتتراجـع  

  . ع أن تقدم حال لالستفسارات التي تحوم في أذهان مريديهاأمام زحفها المحتوم ألنها لم تستط
واخذ التذمر يشيع في النفوس رويدا رويدا، فكان النفر من هؤالء إذا وثق بعضهم ببعض ربما "  

  . فيهزؤون من المذهب ومبادئه" يتناجون به فيما بينهم على حذر من الرقباء 
  ) 282ص /الثائر األحمر(

الشيوعية عرضـا بورجوازيـا    –في نفوس البشر ال كما أرادتها القرمطية فالدين حقيقة مركزية 
  . مرحليا
وكان لهذا األمر اثر بالغ في تذكيرهم بما سلبوا من حرية العقيدة وحرية العبادة، فزاد حـنقهم  " 

مـا   على العهد الجديد، واشتد حنينهم إلى ذلك العهد القديم، حيث كانوا يجدون من طمأنينة اإليمان باهللا
  " لون من جور، ويعانون من جهد ومتربة نايهون عليهم كل ما ي

  ) 282ص /الثائر األحمر(
                                                           

  . 91عماد الدين خليل، الغايات المستهدفة لألدب اإلسالمي، ص ) 1(
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ويبين باكثير فشل القاعدة السياسية في الدعوة القرمطية في اإليمان بما تـدعو إليـه، فحمـدان    
ت وعبدان ال يؤمنان بفكرة وجود اإلمام المعصوم الذي قامت الحركة على أساسه فضال عن المعتقـدا 

  . القرمطية األخرى، مما أدى إلى سقوط الدولة وانهيارها
ال ينبغي لمثلك وأنت قاعدة الدعوة ومختارها أن تشك : فطفق عبدان يعاتبه عتابا لطيفا ويقول له" 

  …في مذهب اإلمام المعصوم 
  " انك يا عبدان لتعرف شكي في وجود هذا اإلمام المعصوم  -

  ) 252ص /الثائر األحمر(
  ان للحسين القداحي لما طالبه بزيادة المال المدفوع لنائب اإلمام ويقول عبد

إنكم طالب مال وملك، و إنما اتخذتم اسم اإلمام قناعا تخـدعون بـه   : لقد صدق حمدان إذ قال" 
  . …الناس وال وجود له 

  . إن أردت إماما غيري فال وجود له -
  . "فنحن إذن برآء منك  -

  )296ص /الثائر األحمر(
الناس بعد ذلك بإعالن براءته من دين اإلمام الكاذب ومذهبـه القـائم علـى التضـليل      ثم فاجأ" 

  " …واإللحاد واإلباحة وتوبته إلى اهللا 
  ) 309ص /الثائر األحمر(

فالبراءة من دين اإلمام ومن اإلمام أوال، ثم براءة حمدان من عبدان وعبدان من حمدان، وذكرويه 
وكان هذا التنبؤ في الرواية في مكانه . ا تدل على فشل هذه القاعدةمن حمدان، وحمدان من جلندى، كله

وهو صاحب الشخصية الثانيـة فـي   " إذ سرعان ما حذفت الشيوعية اسم تروتسكي بعد نجاحها بقليل 
ثم توالى التذمر في صـفوف قيـادي    )1("الثورة الروسية، من السجالت التاريخية وكأنه لم يوجد قط 

  . وطهاالشيوعية حتى كان سق
وتصاب القرمطية بالتشويه ويكمن هذا التشويه في تلقيح القرمطية بالفكر الـديني، فقـد لونـت    
القرمطية بالصبغة الدينية التي تعد ركنا أساسا في معمار الثقافة العربية، ويبدو تلقيح القرمطية بالـدين  

ن والدين اإلسالمي فـي آن  ماثال بشكل واضح في هذا الرواية، فالفالح مثقف ثوري يعتنق ديانة حمدا

                                                           
  . 89عماد الدين خليل، الغايات المستهدفة، ص  )1(
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  . واحد
ولكن ظل كثير منهم يصلون كعـادتهم،  . أعلن الدعاة لهم أن اإلمام قد رفع عنهم الصالة جملة" 

فأمر عبدان بهدم المساجد ونودي في الناس بعقاب من يخالف أمر ترك الصالة بحجة أن ذلك يدل على 
العقاب إال أن بعضهم استمروا يصـلونها فـي   نقص اإليمان بأوامر اإلمام فامتنعوا عن الصالة خشية 

  "بيوتهم 
  )282ص /الثائر األحمر(

أن بعض المعتنقين لهـذا المـذهب   : ولعل مرد تلقيح القرمطية بالفكر الديني إلى أمرين، أولهما
الجديد لم يعتنقه منهجا معرفيا يسعى إلى تفسير العالم وتغييره، بل أخذ قشرته الخارجية فقـط وركـز   

على الشعار الذي رفعه، وهو تحقيق العدالة االجتماعية، و أوضح ما يبدو هذا عنـد حمـدان   اهتمامه 
  نفسه 

  ويحك يا حمدان، كيف تقول هذا ؟ أليس هو مذهبنا جميعا ؟  -" 
  "كال إن مذهبي هو إجراء العدل، وال أرب لي فيما وراء ذلك من الحاد في الدين  -

  ) 251ص /الثائر األحمر(
اإللحادي قبوال كبيـرا عنـد النـاس،    /كون القرمطية لم تلق في جانبها المادي: يالسبب الثاني ف
  . في نفوس أتباعها -التي تشكل عنصرا هاما وأساسيا في الثقافة المحلية  -لتجذر العقيدة الدينية 

وهذا الفشل الذريع لهذه المبادئ التي انسلخت عن الدين، أكده باكثير قبل أن يفكر أعداء الشيوعية 
أنفسهم أن الشيوعية ستزول يومـا بسـبب    -وهو كما أسلفت يريد من القرمطية الشيوعية الحديثة  –

انتشارها الهائل، لكنها بعد حين وجدت نفسها تفقد ذاتها وقادتها، وهذا لفشلها في إقناع الناس لما تدعو 
  . إليه، وهذا ما أكده كبار منظري الشيوعية بعد انهيارها

لقد كان الالمنتمي محاولـة لبحـث   " لون في تأكيد حاجة العصر إلى الدين يقول وينسن كولن د
إن الدين هو مقياس البطولي ورمز حاجة اإلنسان في الكفاح … مسألة أن اإلنسان ليس كامال بال دين 

  )1("من اجل الفهم
ل آمالـه  أوجد حمدان قرمط في مملكته إنسانا المنتمياً ؛ ووجد الالمنتمي نفسه بعد حين أنه فقد ك

وانطفأ قنديله الذي ينير ظلمات طريقه، ولم يعد يشعر باألمن، ولم يستطع أن يعبر عن خلجات نفسـه  
                                                           

  . 69تهافت العلمانية، ص  عماد الدين خليل، )1(
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  . خوفا من االضطهاد والقتل
ال حرج على أحد هنا أن يستمتع بأي امرأة شاءها ما رضيت له، و إنما يعاقب إذا اكرههـا   -" 

  . على ما ال تريد،  هذا مذهبهم
  . أليس هو مذهبك أيضا ؟ آه يا عقبة لو سمعك أحد غيرنا: افقال الحارث مبتسم -
  "أنتما ثقتي فال خوف علي : فاربد وجه عقبة قليال ثم سري عنه وقال  -

  ) 250ص /الثائر األحمر(
فلما قوي شعور الناس بخيبة األمل في هذا النظام، ورأوا انهم ال يجنون من اجتهادهم في العمل " 

  " ، اخذ الفالحون والعمال والصناع يتهاونون في أعمالهم … إال ملء بطونهم من الطعام
  ) 276ص /الثائر األحمر(

وهي موقـف الديانـة اإلسـالمية مـن     " سيرة شجاع " قضية أخرى طرحها باكثير في رواية 
ويتوسع باكثير في رسم العالقة بين هاتين الـديانتين  . أيام الحروب والمالحم –المسيحية  –النصرانية 
وأنا هنا ليس بصدد  –بيرا وكأنه يعزف نغمة الوحدة المتينة بين أهل مصر من مسلمين وأقباط توسعا ك

  . -محاكمة باكثير أو تبني وجهة نظره لكنني ملتزم بطرح قضاياه في رواياته 
رواية، وتدعيما لهذا الرفض فقد رسم شخصيتين تختلفان فباكثير يرفض النزعة الطائفية في ال   

في الديانة ؛ ولكن ذلك لم يمنع من نشوء واحدة من أجمل صور عالقات الصداقة القائمة على االحترام 
والتفاهم بينهما، وهذه محاولة منه في تبيان ما يمكن للفرد أن يسهم في وحدة شعبية لمواجهـة العـدو   

  . الخارجي
عالقة االنسجام بين مسلمي مصر ومسيحييها ؛ عندما حاول اإلفرنج تـأجيج نـار    ويجسد باكثير

العداوة بين الديانتين وإيجاد ثغرة في وحدة الصف المصري، وذلك بقيام جواسـيس لإلفـرنج بإلقـاء    
  . النفايات في المساجد والكنائس

مون في كلتـا المـدينتين،   وكاد هؤالء الشياطين أن يبلغوا غرضهم، إذ ثار األقباط ثم ثار المسل" 
واشتبك فريق من هؤالء بفريق من هؤالء لوال أن ارتفع صوتان جهيران في غمار هذه الفتنة المدمدمة 

ثم انطلقوا يبحثون عن صاحبي الصـوتين  … وهدأت الثائرة وخبت النائرة … بين أبناء الوطن الواحد 
ة محمولين على األعناق في موكب واحد، الهاربين فأخرجوهما من بيوتهما فزفوهما في شوارع المدين

ثم انقسم الموكب إلى موكبين، فإذا في موكب األقباط أبو الفضل محموال على أكتافهم يطوفون به مـن  
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كنيسة إلى كنيسة، وإذا في موكب المسلمين ابن أبي المليح محموال على أكتافهم يطوفون به من مسجد 
  "إلى مسجد 

  ) 198ص /سيرة شجاع(
  باط مصر رفضوا استقبال اإلفرنج لما غزوا مصر بل إن أق

قد رسموا في سياستهم من قبل أن يفرقوا بين المسـلمين وإخـوانهم األقبـاط    ] اإلفرنج[وكانوا " 
… وتذكيرهم بأنهم وإياهم على دين واحد وأن المسـلمين أعـداؤهم   … بمختلف الوسائل وشتى السبل 

  " … ألقباط باإلعراض واالزورارولكنهم كانوا يقابلون ممن اتصلوا بهم من ا
  ) 194ص /سيرة شجاع(

وهنا يحذر باكثير من إمكانية محاولة العدو الغازي للتفريق بين أبناء الشعب الواحد باالتكاء على 
  . التفريق بين الدين واألصل والحسب والنسب واللون
ان بكالم المنجمين، مبينـا  التنجيم واإليم) وا إسالماه(ومن القضايا التي عالجها باكثير في رواية 

و مثـل هـذه التخرصـات    . أن من الضالل واالنحراف سماع كالم المنجمين أو االعتقاد بما يقولونه
إال . والخرافات تنتشر بين العامة في بعض مراحل التأزم من حياة المرء وتحديدا في فترات الحـروب 

ؤيا رسول اهللا صـلى اهللا عليـه وسـلم    ومخرجا وبديال لمثل هذه التخرصات بر ذاًفأن باكثير جعل من
  . وتبشيره لقطز بالنصر المبين

وكان جالل الدين كأغلب ملوك عصره مولعا باستطالع النجوم، فهو يستشير المنجمين كلما هم " 
فلما أراد المسير لقتال التتار بعث إلى منجمه الخاص فحضر عنده، فـأمره بـالنظر فـي    . بأمر عظيم

انك يا موالي ستهزم التتار ويهزمونك، وسيولد في أهل بيتك غالم يكون ملكا : طالعه، فقال له المنجم
  "عظيما على بالد عظيمة، ويهزم التتار هزيمة ساحقة 

  ) 12ص /وا إسالماه(
  وتبدأ الرواية بزعزعة عقيدة المنجمين والحط من رأيهم وتبيان خطئهم 

يث المنجم الذي تنبأ له بأنـه سيصـير   فيما قص حد] العز بن عبد السالم[عليه ] قطز[وقد قص " 
وسأل الشيخ عـن رأيـه فـي أقـوال     . ملكا عظيما ويملك بالدا عظيمة، ويهزم التتار هزيمة فاصلة
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إنها تخرصات تخطئ وتصيب وقد نهى الشرع عن التنجيم ألنه تسور على الغيـب  : المنجمين، فقال له
  " وال يعلم الغيب إال اهللا 

  ) 134ص /وا إسالماه(
  ي المخرج من هذا التخرصات بالرؤيا الصالحة ويأت

وبينا أنا كذلك إذا بكوكبة من الفرسان قد أقبلت، يتقدمها رجل أبيض جميل الوجه، على رأسـه  "
ودنا مني فأنهضني بقوة، . جمة تضرب في أذنيه، فلما رآني أشار ألصحابه، فوقفوا وترجل عن فرسه

  " هذا الطريق إلى مصر فستملكها وتهزم التتار قم يا محمود فخذ : وضرب على صدري، وقال لي
  )  136ص /وا إسالماه( 

  ) اليوطوبيا : ( )1(األمل واليوتوبيا : رابعاً
في ظل األوضاع السائدة في البالد العربية من اختالل بين فـي األداء االجتمـاعي والسياسـي    

تساعدهم في الخالص من أزمة  واالقتصادي المترهل، اتجه عدد من األدباء العرب إلى تيارات فكرية
هذا الواقع المرير، فاتجه عدد منهم إلى التيار اليساري، وآخرون إلى التيار اإلسالمي وغيرهمـا مـن   

. التيارات الفكرية المعاصرة، ينشدون خاللها الخالص في يوتوبيا العدالـة االقتصـادية واالجتماعيـة   
ار اإلسالمي ليعالج من خالله الخلل الذي يحيط باألمـة،  وباكثير أحد الروائيين الذين تعلقوا بأهداب التي

وحاول تشكيل المستقبل باألمل الذي ينشده من خالل أعماله اإلبداعية ؛ متجاوزا الحالة السيئة للواقـع  
ولما كان باكثير ينطلق في تشـكيل رؤاه الحلميـة   . المصري ساعيا ليوتوبيا مشرفة للشعب المصري

، ثم أسقطها في مهاوي "الديني " المية ؛ فإنه قدم يوتوبيا أقامها على أساس ويوتوبياته من مرجعية إس
                                                           

ة         –ال يمكن وضع تعريف دقيق لليوطوبيا . 1 ة لكلم ا فهي ترجم ذا هو االسم االدق له ا بال       – utopiaوه ا مكان ك آون اليوتوبي وذل
  . مكان وتخيال بال تخيل، ولكنني سأضع هنا تعريفا مجمال لبعض من قرأت لهم في هذا المضمار

دل     هو تعبير عن تطلعات ا: األمل"   ى أساس من الع لجنس البشري إلى حياة افضل في المستقبل، يسودها اإلخاء والمساواة وتقوم عل
  . في ظل مملكة للحرية

وليس المقصود باليوتوبيا الترجمة الحرفية للكلمة التي تعني . النظام الذي يحقق هذه التطلعات في مكان ما على هذه األرض: اليوتوبيا
ة وموضوعية تجتمع في        الن اليوتوبيا" المكان "  ة، أي شروط ذاتي هي يوتوبيا عينية قابلة للتحقق وفق شروط داخلية وخارجي

   1" لحظة تاريخية مالئمة توفر شروط تحققها 
ا      " و  ا تكون تصورا وتخطيط ا م اليوتوبيا العربية تختلف في شكل تعبيرها عن اليوتوبيا األوروبية، في آون اليوتوبيا األوروبية غالب

م،      ] أما في اليوتوبيات العربية [ م أو مكان بديل، إنها مشروع ثقافة تبني عالما جديدا لعال ى شكل حل ا عل فاليوتوبيا مصورة غالب
  . 2" حلم منام، أو حلم يقظة، إنها صرخة حرية 

  . 1عطيات أبو السعود، األمل واليوتوبيا، ص  .1
  . 26محمد آامل الخطيب، اليوتوبيا المفقودة، ص   .2
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فإنها ستؤول ال محالـة إلـى   " الديني " الردى؛ مبينا أن اليوتوبيا إذا افتقرت للدين وبنيت على أساس 
ون سمعة سيئة، تبدو وكأنها تقدم نوعا من الحلم االجتمـاعي د " وعلى الرغم من أن لليوتوبيا . السقوط

  أن تكترث بالخطوات الواقعية الضرورية األولية للتحرك 
   (1)"باتجاه مجتمع جديد 

تتصدى اليوتوبيات لموضوعات متنوعة جدا، منها مكانة العائلة، استهالك البضـائع، وامـتالك   
. وكل لها مجالها وعالمها الذي تحلـم بـه  (2)" األشياء، وتنظيم الحياة العامة، ودور الدين، وما إلى ذلك
  : أذكر منها. وروايات باكثير تتضمن أشياء متنوعة من هذه اليوتوبيات

  : اليوتوبيا السياسية
، حيث سعى حمدان قرمط بـالثورة علـى   "الثائر األحمر " تتجلى معالم هذه اليوتوبيا في رواية 

والطوباويون  (3)" أن الملكية هي المذنبة " المالكين اإلقطاعيين ؛ ألن يوتوبيا حمدان قرمط كانت ترى 
، وسعى حمدان قرمط مـن أجـل   (4)" يضعون المشروع األمثل لمجتمع مشاعي بدون ملكية خاصة " 

  . تدعيم هذه اليوتوبيا و إقامتها في مملكته حيث العدل والمساواة والحرية
وتبدأ يوتوبيا حمدان بالتشكل حينما احتل ارض البطائح، وحاول بناء دولته عليها، ولكـن هـذا   

وكان هذا التدمير بداية البناء فما أن دمـرت دولـة   . انهار عندما قام الخليفة بتدمير هذه الدولةاألمل 
العدل على األرض حتى قامت في قلوب مريديها ؛ ألنهم تصوروا أن هذه اليوتوبيـا المـدمرة هـي    

ـ   ال الطريق األمثل للوصول إلى جنة الفردوس األرضي، فعمل القرامطة على تأسيس الدولـة باالتص
وتشكلت معـالم اليوتوبيـا   . الذين كانوا يسعون ليوتوبيا خاصة بهم) الزنج واليهود(بالمقهورين أمثالهم 

برفض اإلقطاعية بعد أن فقد أخته فعمل على تغيير الواقع مؤمال نفسه بمستقبل حافل، فبنى شخصـيته  
يموت ليحيـا اآلخـرون،   المستقلة واكتسب كينونته وبدأ يدرك إنسانيته واستشعر لحظة انه بشر سوي 

فانقض على هذا الواقع ومنى نفسه بيوتوبيا خالدة، وتمكن حمدان بعد أن قدم التضـحيات مـن إقامـة    
مكان محدود من الكرة " مملكة العدل والمساواة، لكن اليوتوبيا القرمطية كانت تسعى لمدينة فاضلة في 

                                                           
 .48ر، بول، محاضرات في األيديولوجيا واليوتوبيا، ترجمة فالح رحيم، ص ديكو (1)
 .64المرجع السابق، ص(2) 
. 1985، 37الفكر العربي المعاصر، ع : خليل احمد خليل، مجلة: ماآس هورآهيمر، الطوبى وبورجوازية التاريخ، ترجمة (3)

 .58ص
 .60المرجع السابق، ص  (4)
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االستعداد للدفاع عن حدودها بجيش من األرضية عليها أن تحمي نفسها من جيرانها وتكون على أهبة 
عند البعض اآلخر بحيث لم يعد يكفيها من رقعة األرض اقـل مـن   ] اليوتوبيا[بينما اتسعت … أبنائها 

واتسمت هذه المملكة بالبناء والعمارة وتحقيق اليوتوبيا المفقـودة  . )1("كوكب بأسره، تسوده لغة واحدة 
ياهم بأن عصر العدالة القرمطية سيحول األرض إلى جنة الخلد، من حياة الفالحين والمسحوقين واعدا إ

الطوبيات الكبرى في عصر النهضة تعبيرا عن أحالم الفئات اليائسة التي يتوجب عليهـا أن  " وتعتبر 
والفكر القرمطي الذي يسعى لبناء الجنـة  . )2("تتحمل أكالف االنتقال من شكل اقتصادي إلى شكل آخر

و البناء، الكل يعمل من اجل الفردوس األرضي حيث حكم الشـعب للشـعب،   على األرض يدفعهم نح
  . والحرية المطلقة والمساواة بين الجميع

فال يكاد يمـر  الرسول أدهشه اشتداد حركة البناء في أحيائها، ] مملكة مهيماباذا[وحين دخلها " 
بالمـدر   بموضع إال رأى فيه أساسا يبنى، وجدارا يقام، وحميرا تجيء وتـذهب مـوقرة  

  " والجص، وجماال تحمل التبن أو الخشب 
  ) 236ص /الثائر األحمر(

لكن هذه المملكة لم تلبث أن انهارت ألنها تتبنى يوتوبيات نظرية، وعلى الـرغم مـن محاولـة    
فالكيـان  . تطبيقها عمليا إال أنها فشلت لتعارضها مع الفطرة اإلنسانية التي خلقه اهللا عز وجل عليهـا 

ي قامت عليه يساوي بين البشر جميعا الكبير، والصغير، والرجل، والمـرأة، والعـاملين،   السياسي الذ
وغير العاملين، وهذا يتنافى مع يوتوبيات الفرد الذي يحلم ببناء كيان شخصي يحمي جهده المبـذول،  

الكامنة فـي  إرادة التغيير " فلم تؤثر المساواة في القرامطة بل إن . ويوفر له حقه وال يساويه بالقاعدين
بعض اليوتوبيات لم تخرج إلى حيز التأثير الفعال ويرجع ذلك لضعف ارتباطها بالطبقة العاملة، وكذلك 

فتسـقط   )3(" بسبب التحليل غير الكافي لالتجاهات الموضوعية واإلمكانات الواقعية في المجتمع القائم 
   .اليوتوبيا القرمطية لفساد في القمة ووهن واستالب في القاعدة

                                                           
ر، مج       يوسف الشاروني، يوتوبيا )1( الم الفك ة ع بتمبر  /  1ع /  29الخيال العلمي في الرواية العربية المعاصرة، مجل ، ص 2000س

187 .  
  . 58ماآس هورآهيمر، الطوبى وبورجوازية التاريخ، ص  )2(
  . 415ينظر، عطيات أبو السعود، األمل واليوتوبيا، ص ) 3(
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سـيرة شـجاع و وا   " أما اليوتوبيا التي أقامها باكثير وكان يحلم بها فإنها تتجسد في روايتـي   
. ، فاألمل بالتخلص من الظلم الكامن في االحتالل الخارجي والتسلط الداخلي بارز في رواياته"إسالماه 

لحروب وخيبة األمل من وغالبا ما تظهر فلسفة األمل في األوقات واألزمنة التي يغلب عليها التوتر وا
ثورة لوحت برفع الظلم عن الناس ووعدتهم بحياة مثلى، فإذا بالثورة كالنظام السـابق فـي التعسـف    

  . والظلم
وينطلق باكثير في تشكيل رؤاه اليوتوبية التي تكتسب قيمتها مـن إيمانـه المطلـق بالمرجعيـة     

بقدرة الشعب على صناعة المسـتقبل الـذي   اإلسالمية التي ترسم أمله في المستقبل، إضافة إلى إيمانه 
  . يطمح له ويحيا فيه حياة كريمة

يصور حالة اليأس التي يعيشها أبناء الشعب المصري من االنتصار على " وا إسالماه "فباكثير في 
التتار والتخلص من ظلمهم، وهذا اليأس الذي يهوي بكل آت للعدم، يستبدله باكثير بيوتوبيا الخـالص  

رمز الدين اإلسالمي الذي يحقق المأمول ويقيم في دولته يوتوبيا الشـعب،  " قطز " ي شخص المتمثلة ف
بأفكاره التي تقوم علـى العدالـة االجتماعيـة    " قطز " مما جعل الشعب يلتفون حول قيادته، واستطاع 
دالـة  مليئـا باألمـل والع  ) الغـد (وهكذا يرسم باكثير . والمساواة ونبذ الطبقية أن يجمع شتات الشعب

  . فيه موت وضياع وتشرد وفقدان للذات) اليوم(وان كان  . والخالص وبناء الذات
  تتضمن مواقف يوتوبيا متعددة، تبدأ أوالها بمقولة المنجم لجالل الدين " وا إسالماه " ورواية 

انك يا موالي ستهزم التتار ويهزمونك، وسيولد في أهل بيتك غالم يكون ملكا عظيما على بالد " 
  " يمة، ويهزم التتار هزيمة ساحقة عظ

  ) 12ص /وا إسالماه(
فيتولد لدى جالل الدين أمل بالقضاء على التتار وإن كان في المستقبل البعيد، وتبقى هذه اليوتوبية 

الذي يحاول أن يخلق هذه اليوتوبيا في أقرب وقت، لكنه يواجه مصاعب جمـة  " قطز " تدور في ذهن 
خرج من هذا الواقع المرير، فلم يستطع أن يبني يوتوبياه على ارض الواقـع  في الحياة فيحاول إيجاد م

في المنام، فأقام يوتوبياه فيهـا آمـال أن تتحقـق علـى     ) الرؤيا(فبناها في مخيلته، حين لجأ إلى الحلم 
  . األرض

، فحالة الضـياع التـي يعيشـها    "سيرة شجاع " ومثل هذه اليوتوبيا نجدها عند باكثير في رواية 
رمز االتجاه اإلسالمي فيحقق اليوتوبيا المأمولة لهـم،  " أسد الدين " لمصريون لم تكن لتطول بمجيء ا
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ويبني لهم عالما ارضيا خاليا من الظلم والضغينة ؛ فقادهم جميعا مبشرا إياهم بالمستقبل الذي سيلد لهم 
ير في رواياته برسمها مليئـة  ويسير باكث. دولة العدالة والحرية والمساواة، وأن االنتصار للشعب دوما

  . ببشائر الغد القادم، ويضمنها يوتوبيات أيديولوجية ويحذر من آفات الخيانة والتقاعس عن الجهاد
الشـعب   –يوتوبيات –أن يجهض جميع أحالم وآمال " سيرة شجاع " ويحاول القصر في رواية 

تقبل األمة مرتدا إلى الصفر بعدما بإحراق الفسطاط، والتآمر مع اإلفرنج، ويعمل على القضاء على مس
أقوى  –دوما في روايات باكثير  –كانت تسعى لتحقيق الواحد المطلق، لكنه لم يفلح في ذلك، فالشعب 

  . من السلطة
والشعب كثيرا ما يفكر بيوتوبا تخلصه من واقعه المرير، لكن اإلشكالية فـي تحقيـق اليوتوبيـا    

تهمش من يعارضها، وتحافظ على وجودها باستئصال هذا الـذي  المنشودة إشكالية السلطة التي تلغي و
  .  ال ينسجم مع كيانها

أبـى الفضـل   (لكن حماسة باكثير لفكره اإلسالمي وحتميته في تحقيق النصر جعلته يصنع مـن  
فكـان أبـو الفضـل    . بطال ال يستسلم للمعوقات التي تواجهه، بل يعمل على إزالتها) وحركته السرية
ق يوتوبياه على أرض مصر على الرغم من معارضة القصر والسلطة، وكـذلك حـال   ماضيا في تحقي

  . شجاع بن شاور الذي شارك أبا الفضل في تحقيق عالم السعادة للشعب رغم انف والده
ويبدو من خالل هذه الشخصيات أن بطل باكثير في تحقيقه ليوتوبياه يتسـم بصـفات المخلـص    

وعي الشخصية بين آمالها وواقعها المحيط، مما يدفع الشخصـية   وذلك بالتعارض القائم في" المضحي 
إال بنشـر الـوعي    –كما يريد بـاكثير   –وهذا ال يتأتى  )1("نحو الفعل الحثيث من أجل تغيير واقعها

اإلسالمي والديني بين أبناء الشعب، فاإلسالم خالص المصريين، وعلى المسلم أن يضحي مدافعا عـن  
" فالموت هو الحيـاة  . إلى الموت، ولو اضطره األمر ليكشف عن خيانة والده دينه حتى ولو ساقه ذلك

والحياة كلها جسر عبور مؤقت وهش لما بعد الحياة، لما بعد الموت، حيث الحياة الحقيقية وبمعنى آخر 
وبالتـالي فـإن بـاكثير     )2(" فهذه الحياة الدنيا هي الموت، والموت أو ما بعد الموت يصبح هو الحياة 

صور أبطاله الذين يسعون لتحقيق يوتوبياهم أنصاف مالئكة، مخلصين في مواجهة الواقع المظلم، وال ي
يفكرون إطالقا بالتراجع عن طريق الثورة، الن هذا النكوص سيسبب فاجعة أعظم من االستمرار فـي  

                                                           
   .69لينة عوض، روايات الطاهر وطار، رسالة جامعية، ص  )1(
  . 16محمد آامل الخطيب، اليوتوبيا المفقودة، ص  )2(



http://www.bakatheer.com                                                                موقع األديب علي أحمد باكثير    
   

 لبلبلبلبلبلبلبلبلبلبلبلبلبل

  

ه العديد مـن  الثورة من هنا يدرك الشيخ العز بن عبد السالم أن دوره النضالي يجب أن يقدم من خالل
التضحيات لتحقيق اليوتوبيا اإلسالمية المنشودة، فيتعرض للسجن واإلهانة واإلقصاء عـن الخطابـة،   
وأخيرا اإلقامة الجبرية في بيته، كل هذا ال يزحزحه عن االستمرار في نهجه الذي يرجو من ورائـه  

جهادا عن العز فـي محاربـة    ال يقل" الثائر األحمر" خالص البشرية من ظلم السلطة، وأبو البقاء في 
القرامطة، كل يريد تحقيق يوتوبياه على األرض ؛ حمدان قرمط يبذل جهده لتحقيق العدالـة والحريـة   
القرمطية في مملكته، وأبو البقاء يناضل في محاربة يوتوبيا قرمط ويرغب الناس في يوتوبيا اإلسـالم  

ليوتوبيا العز وأبـي   –بحكم أيديولوجيته  –ير وينتصر باكث. والمستقبل الباسم إن هم ساروا على نهجه
البقاء، جاعال من اإلسالم الخالص الوحيد لتحقيق جميع القيم المفقودة سـواء العدالـة االجتماعيـة أو    

  . الحرية والمساواة
لكن هل حقا أن الحل يكمن في الخيار اإلسالمي؟ أم أن الخيار اإلسالمي ليس إال القشـة التـي   

  ؟ وأن يوتوبيا اإلسالم ال تحقق المأمول لطبقات الشعب المختلفة ؟  يتعلق بها الغريق
إجابة هذه األسئلة تترك للقارئ، لكن ال بد أن نعلم من خالل روايات باكثير أن اإلسالم لم يكـن  

كما في روايات  –اإلسالم . جانبا مهمشا احتاج إليه المخلصون وقت حاجتهم ثم تركوه في عالم النسيان
لمحرك والموجه للوصول إلى الغاية المرجوة ألي ثورة وألي نصر وألي سـلطة ناجحـة،   ا –باكثير 

وباكثير يقدم نماذج مختلفة من ابتعاد السلطة عن اإلسالم بانتهاجهـا تيـارات   . وأنه أساس لقيام الدولة
مخيلـة  وهذه النماذج ليسـت مـن   . متنوعة لتحقيق يوتوبياتهم، لكنها جميعا تفشل أمام يوتوبيا اإلسالم

  . باكثير بل هي إعادة للتاريخ العربي
لكن الغريب في روايات باكثير أنه يحكم بالموت على أبطال يوتوبياه بعد أن يقيمـوا يوتوبيـاهم   

وأعتقد أن باكثير لم يفعـل  . على أرض الواقع، فقطز وشجاع وشجر الدر وجلنار جميعهم يموتون قتال
مية الموت على كل فرد سواء أكـان مصـلحا أم مفسـدا،    هذا من باب التشاؤم، لكنه ربما ليصور حت

والعاقل هو الذي يختار طريقه في تحقيق يوتوبياه إضافة إلى إيمانه أن األمل ال ينعدم بمـوت منشـئ   
  .  األمل وصانعه

وسبب لجوء باكثير إلى اليوتوبيا في رواياته كونه يرصد فترة حرجة من تاريخ مصـر، حيـث   
لماضي ويمتد إلى الحاضر، واليأس هو المنـاخ الطـاغي علـى سـلوكيات     الفشل يتسرب من أفعال ا

الشخصيات، يأس من جدوى األفكار واالطروحات، يأس من نتائج إيجابية للتحوالت المستمرة عقـب  
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الثورات والهزائم العربية، فترة تصور افتقاد وشائج الترابط بين القوى كافة فضال عـن انعـدام روح   
ة عقب ثورة يوليو، األمر الذي يفضي بهذه القوى إلى االنعزال الشديد، والعـيش  الثقة فيما بينها خاص

أنها فترة تتسم باستقالل الشرائح االجتماعية بعضها عن بعض بحيـث  . مع يوتوبياها وأحالمها الذاتية
فيما تنظر إلى هموم ويوتوبيات الفئات األخرى من زاويـة  . غدا لكل فئة همومها ويوتوبياتها الخاصة

فعاش باكثير هذه الفترة وسعى لرسم صورة حية لفترة حساسـة  . ذاتية ال تكاد تقترب من الموضوعية
من تاريخ بلده، محاوال دفع الشعب ليتقدم في مسار الحياة العامة ويعلن عن يوتوبيتـه ويكشـف عـن    

  .  إشكالياته
  :اليوتوبيا االجتماعية 

موحاته وآماله في الحياة، وخير حرية يسـعى  يأمل كل فرد في المجتمع أن ينال حريته ويحقق ط
حياتها، فتناولت روايات باكثير هذا البعد اإلنساني داعيـة إلـى   /شريكة حياته/لها المرء اختيار شريك

  . إفساح المجال لتحقيق اليوتوبيات االجتماعية الخاصة بكل إنسان
ن الزواج، فعاشـا يـأمالن   تحكي يوتوبيا شاب وفتاة حرمتهما الطبقية م" سالمة القس " فرواية 

اللقاء على مدار الزمن، لكن الرواية تعود وتقطع يوتوبياهما وتحرمهما من اللقاء فيقعان فـي عـذاب   
الحب والغرام، لكن الرواية ال تلبث أن تفتح لهما طريقا للخالص، بوعدهما اللقاء في جنات الخلد يـوم  

  . اهماالقيامة، وهنا تتجلى الميتافيزيقية في تحقيق يوتوب
  أما تحبين أن تكوني لي و أكون لك ؟  - "
ولكن كيف السبيل إلى ذلك وقد اشتراني الخليفة فانقطع . تلك أمنية يا عبد الرحمن -

  . كل أمل في صيرورتي إليك
اجل انقطع كل أمل في صـيرورتك  : فقال عبد الرحمن والدمع يترقرق في عينيه  -

  " فان األمل باق يا سالمة، وإنه ألمل كبير إلي في هذه الدنيا، أما في الحياة األخرى 
  ) 166ص /سالمة القس(   

كذلك حال إحسان التي القت عذابا في تحقيق يوتابياها بالزواج من فؤاد، لكن جشع خالها حرمها 
وهنا تعود الروايـة   –أي في اآلخرة  –من زواجه؛ فتبدلها الرواية بالزواج الدنيوي الزواج األخروي 

  . يمان بقدرة الميتافيزيقية على تحقيق اليوتوبيا المفقودة في األرض الظالمةمرة أخرى لإل
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فاصبري يا . إن حجاب الحياة الدنيا حياة الشر واللؤم والطمع ما يزال قائما يحول بينك وبيني" 
  " حبيبتي حتى يأذن اهللا فيزول هذا الحجاب وتكوني روحا صافية 

  ) 184ص /ليلة النهر(
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  التشكيل الفني: الفصل الثاني
  

  حركة الزمن الروائي : أوالً
يعتمد الروائي تقنيات متنوعة في بنائه الفني لعنصر الزمن في روايته، ومن أجل تسهيل تناول عنصر 

  : الزمن في روايات باكثير ارتأيت أن أدرسه ضمن التقنيات التالية
  سرعة السرد 

الروائي وإيصال الفكرة التي يريد بطـرق   يلجأ الروائي عادة إلى تقنيات تساعده في تطوير عمله
عدة، فأحيانا يضطر إلى تسريع السرد حينما تواجه سنوات في عمر الرواية ال يخدم الحـديث عنهـا   

وعلى العكس أحيانا أخرى فقد يلجأ إلى إبطاء السرد . العمل الروائي وليس لها عالقة وثيقة فيما يتناوله
  . األحداث في لحظات مهمة ليبين مواقف خطيرة في

  : وفي سياق الحديث عن السرعة ينبغي التنبه إلى وجود وجهين من السرعة" 
  . سرعة تستنبط من إطالة الراوي في السرد أو اقتضابه له -
بالقيـاس  ) التي من شأنها أن تتقدم بالمغامرة ( سرعة تستنبط من مدى وجود المقاطع السردية  -

وهي مقاطع تخفف من سـرعة  ) ية أو التأمالت والخواطركالمقاطع الوصف(إلى المقاطع غير السردية 
وسأدرس هنا بعض التقنيات المستخدمة في روايات باكثير سواء تلك التي تخـص   )1( "تقدم المغامرة 

  . تسريع السرد أو تبطئته
  : تسريع السرد: أوال

تخدم البنية ثمة أدوات تساهم في تسريع السرد للتخلص من تفاصيل زائدة ال طائل من ذكرها وال 
  : الروائية ولتحقق الوحدة العضوية والموضوعية في الرواية، ومن هاته األدوات

  : التلخيص أو السرد المجمل
ويكون بسرد أحداث تستغرق من الرواية زمنا مديدا في فقر ال تحتل من النص إال حيزا محدودا 

وأمثلـة هـذا   . حيز الخطاب >غامرة أي حيز الم )1(ح خ >ح م : ويمكن أن نعبر عنه بالمعادلة التالية
                                                           

  . 130الصادق قسومة، طرائق تحليل القصة، ص  )1(
  . 128ينظر المرجع السابق، ص  )1(
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كثيرة جدا في روايات باكثير، لكن في علمي أن هذه الطريقة على الرغم مـن جـدواها فـي العمـل     
وهذا القفز . الروائي غير أنها تعد ثلمة يحسن أن يبتعد عنها الروائي إال في حاالت اضطرارية محدودة

  : الذي يتم في الرواية يقدم على صورتين
باشرة يذكر الروائي القفز بعبارات دالة تحدد المدة الزمنية المجملة التي سرع الروائـي  م: األولى
  . فيها السرد

  ). وسأذكر أمثلة ذلك عند الحديث عن الحذف ( غير مباشرة وإنما توحي األحداث بذلك : والثانية
  : ومن أمثلة القسم األول، ما جاء في رواية الثائر األحمر مثال 
  . 46ص " ن منذ اختفت عالية مضى أسبوعا" 
  . 112ص " لبث عبدان أياما وليالي ال ينقطع عن التفكير " 
  . 117ص " وانقضت شهور تذوق عبدان فيها أفانين السعادة " 
  . 135ص " انقضت شهور على حمدان وهو على حاله من التزهد واإلكثار من الصالة " 
  . 169ص " …  ولما عاد حمدان بعد غيبة عشرين يوما أو أكثر" 
مرت السنون وتوالت األحداث، وكان أهمها وفاة الموفق أسد بني العباس الهصور، ثـم وفـاة   " 

  . 193ص " أخيه بعده بعام 
أن عمر الرواية يمتد لعدة سنوات على  –وهي من رواية واحدة  –نالحظ من المقتبسات السابقة 

فة ذلك من خالل السياق الذي يتناول الشخصـية  الرغم من أن الروائي لم يذكر هذا االمتداد، وتتم معر
في صباها أول الرواية ثم يتحدث في نهاية الرواية عن الشخصية ذاتها واصفا إياها بالشيخوخة أو كبر 

فعالية مثال تحدثت الرواية عنها بداية وهي شابة في ريعان شبابها وفي خاتمة الروايـة أطلـت   . السن
ها الرواية امرأة متزوجة ولها ابنة في سن الزواج، كذلك الحـال مـع   عالية بعد اختفائها مدة لم تحدد

غيث وفاختة فقد تحدثت الرواية عنهما بداية وهما طفالن صغيران وفي أخريات الرواية تحدثت عـن  
  .    وأمثلة هذا التسريع كثيرة في جل روايات باكثير. غيث زوجا

العـودة التلخيصـية   " حات األولى، فـ ويبدو أن نسبة حضور التلخيص عادة ما يحدث في الصف
إلى الماضي كثيرة التواتر في بداية الروايات فتقوم بسد الثغرات الحكائية عن طريق إمـداد القـارئ   

ولتبيان هذا األمر في روايات باكثير أذكر ما جاء  ) 1( " بمعلومات حول ماضي الشخصيات واألحداث 
                                                           

  . 146حسن بحراوي، بنية الشكل الروائي، ص  )1(
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لحديث عن فؤاد شابا قد تجاوز العشرين من عمره ثـم بعـد   فالرواية بدأت ا" ليلة النهر " أول رواية 
صفحات قليلة عادت الرواية وقدمت لمحة عن حياته أجملتها في صفحات قليلة لفترة تمتد لعشرين سنة 

   )1(.ماضية
  : الحـذف

قد يلجأ الروائي إلى حذف فترة زمنية ال يجد ضرورة من التطرق لها ألنها في نظره ال تشـكل  
  . خدمة البناء الروائي، وهذا العمل يساعد على تسريع الزمن في السرد تسريعا ملحوظا أي أهمية في

ولكن كيف نعرف أن المؤلف قد حذف أحداثا أو تجاوز فترة زمنية معينة ؟ مرد هذا إلى السياق، 
  . ولتوضيح هذا امثل من الروايات. فهو الذي ينبئ عن الحذف

الفصل العاشر بالحديث عن قطز مملوكا لملك مصـر علـى   يبدأ " وا إسالماه " فمثال في رواية 
فلم تتحدث الرواية عن الطريقة التي تم بيعه . الرغم من أن نهاية الفصل التاسع تحدثت عنه في دمشق

فيها لهذا الملك، ولم تبين ما حدث له أثناء السفر، بل تجاوز الروائي كل هذا وقدم لنا قطزا مملوكا في 
   )2(.مصر

السفر الرابـع، ففـي السـفر األول    " الثائر األحمر " هذا الحذف ما جاء في رواية و أوضح من 
تغادر عالية البيت ويتناسى ذكرها تماما وتهملها الرواية وال تذكر عنها شيئا، لكن في مطلـع السـفر   

ية خـالل  ولكن، ما الذي حدث لعال )3( .الرابع تفاجئنا الرواية بالحديث بين عالية وزوجها وابنتها الشابة
تلك الفترة الطويلة؟ أين كانت؟ وكيف تزوجت؟ وأين عاشت ؟ أسئلة كثيرة جدا أهملت الرواية إجابتها 

  . وحذفت هذا التاريخ الممتد
ومن ذلك أيضا ما جاء في السفر الرابع الفصل الحادي عشر إذ انتهت أحداث الفصـل بسـؤال   

لفصل الثاني عشر يظهر فرح حمـدان بعـودة   حمدان قرمط عامل الحدود عن المرأة التي سبته، لكن ا
فكيف عادت ؟ وماذا تم عند لقائهما بعد فراق طويل جدا؟ ال أحـد يعـرف فالروايـة    . أخته عالية إليه

  . حذفته ألنه في نظرها غير ذي جدوى

                                                           
  . وما بعدها 8ينظر ليلة النهر، ص  )1(
  . 151ص " وا إسالماه " ينظر  )2(
  . 226ص " ئر األحمر الثا" ينظر  )3(
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  : تبطئة السرد: ثانيا
تباطيـة بـل   ال بد أن تنسجم عملية تسريع السرد و تبطئته مع النص الروائي، فالقضية ليست اع

وتبطئة السرد تتم وفق . ينبغي أن تضبط األمور في مثل هذه التقنيات وتعود بالفائدة على العمل األدبي
   -: عدة طرق اذكر منها

  : السرد المسهب –المشهد الحواري : أوال
ويتمثل هذا في أن يسرد حدث استغرق في الرواية زمنا قصيرا في حيز طويل من النص، ويمكن 

   )1( )من حيز الخطاب  <أي حيز المغامرة (ح خ  <ح م : ن هذا النوع بالمعادلة التاليةأن نعبر ع
والسرد المسهب والمشهد الحواري يؤديان في هذا المجال الهدف ذاته وهو كسر الزمن السـردي  
وبانتهائهما يشعر القارئ بعودة السرد إلى حالته قبل دخول السرد المسهب والمشهد الحواري الفضـاء  

  . لروائيا
وأمثلة هذين النوعين كثيرة في روايات باكثير، ومن ذلك ما حدث مع مصعب بـن عميـر فـي    

، فعندما أراد الروائي إظهار التقلب في شخصية عائشـة بنـت طلحـة زوج    "الفارس الجميل " رواية 
م مصعب قدم المؤلف سردا مسهبا تضمنه حوار ليدلل على وجود تلك الخصلة في شخصيتها على الرغ

  :تصف الرواية عائشة فتقول . من انه ذكر صفات عدة ولم يذكر برهانا على ذلك
وكان أشد ما يلقى من ذلك ما يلقى من عائشة بنت طلحة، فقد كانت أشرسهن عليه، وأكثـرهن  " 

  . نشوزا ودالال وتعذيبا
اها فإذا إنه ال يعرف من أين يأتي رضاها وال من أين يأتي سخطها، فقد يعمل شيئا يريد به رض

  . هي تغضب منه، وقد يأتي أمرا يحاول به أن يغضبها فإذا هي ترضى عنه وتشكره
ولن ينسى أبدا كيف عرضت عليه ذات يوم ثماني لؤلؤات، لم ير الناس أكبر منهن حجما و اجمل 

ـ . بريقا، فاشتراها بعشرين ألف دينار رف فانطلق بها فرحا إلى دار عائشة ليقدمها هدية إليها، وكان يع
غرامها باللؤلؤ األصيل، وحرصها على االستكثار منه وتدقيقها في اختياره، فلما دخـل عليهـا عنـد    
الضحى وجدها نائمة، فلم يستطع من فرط سروره بما يحمل لها أن ينتظر حتى تسـتيقظ مـن تلقـاء    

  : نفسها، فأيقظها ونثر اللؤلؤ في حجرها وهو يقول

                                                           
  . 127ينظر الصادق قسومة، ص  )1(
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فما راعه إال أن نظرت إلى اللؤلؤ . دك وليس عندك مثلهجئتك يا عائش بلؤلؤ ال يصلح لغير جي -
  : بغير اهتمام، ثم قالت وهي تتثاءب

أمن اجل هذا توقظني من نومتي ؟ واهللا إن نومتي كانت احب إلي من هـذا  ! ويلك يا مصعب   -
  . " …! اللؤلؤ 

  ) 56 – 55ص /الفارس الجميل(
ومن . ئي من قبل في روايته فيلجأ لهذه التقنيةوأحيانا يأتي الحوار ليعمق فكرة معينة ذكرها الروا

حينما أراد باكثير أن يؤكد على استحواذ التفكير العقالني على " الثائر األحمر " ذلك ما جاء في رواية 
القرامطة، وكانت الرواية قد ذكرت هذا الفكر غير مرة لكن دون توسع، لجأ إلى المشـهد الحـواري   

ومن ذلك ما وقع من  )1( .ا بين عبدان والكرماني لتأكيد هذه المقولةالمسهب و أجرى حوارا مطوال جد
حديث بين العاضد وأسد الدين شيركوه حينما دبر زعيم الخالفة مؤامرة اغتيال ضد أسد الدين، بيد أن 
المؤامرة انكشفت فجاء أسد الدين مخبرا العاضد بهذه المكيدة، ونظرا لخطورة الحدث جاء األخبار عن 

  )2(.وار المسهبطريق الح
وقريبا من غاية الحوار المسهب يأتي السرد المسهب إذ يأتي مفصال لموقـف مـا كاشـفا عـن     
التفصيالت والجزئيات التي تتعلق بالحدث مبينة له من جوانب مختلفة ولعل في هذا تعميقـاً لصـورة   

بن عبد السالم في عهد ومن ذلك ما جرى في خطبة الشيخ العز . الحدث وتبياناً لدوره الهام في الرواية
فحينما أحس الشيخ بالخطر الذي يحيط بالدولة نتيجة استنجاد الصالح أيـوب بـاإلفرنج   . الصالح أيوب

خطب الشيخ العز خطبة نارية، فصلت الرواية ذكرها واستطردت كثيرا فذكرت البدء مـن حمـد اهللا   
ألمـم السـابقة وغيرهـا مـن     والصالة على رسوله وآيات الجهاد وفضائله واثر ترك الجهاد علـى ا 

فخطـب الشـيخ   : ، وكان باإلمكان أن تقول الرواية مثال)3(الموضوعات التي ذكرها الشيخ في خطبته
أو ما شابه، ولكن نظرا ألهمية ما يترتب على الخطبة من سجن الشـيخ وعزلـه عـن    . خطبة نارية

  . مفصلة للحدث الخطابة وأثر هذا في اتساع دائرة مقاومة الصالح أيوب جاءت الرواية

                                                           
  . من الثائر األحمر 112 – 109ينظر من ص  )1(
  . وما بعدها من سيرة شجاع 308ينظر ص  )2(
  . 129ينظر الخطبة من الرواية ص  )3(
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  : الوقفة الوصفية: ثانيا
انتقلت الرواية الحديثة بالوصف من مستوى االستعراض اإلنشائي والتزويقي والنقـل الحرفـي   

مستوى من مستويات التعبيـر عـن   " للواقع إلى مستوى اإليحاء والكشف غير المباشر وغدا الوصف 
ى وتتقاطع فيه و وعبره المسـتويات األخـرى   تجربة معقدة يتداخل مع بقية المستويات السردية األخر

وتكون الوقفة الوصفية عادية عندما يقوم الروائي بتقديم الشخصيات واألماكن  )1("للنص الذي ينتمي إليه
وفائدة ذلك أنها تشد القـارئ وتجذبـه   . بطريقة وصفية تقرب الصورة الموصوفة وكأن القارئ يراها

  . ألحداث الرواية
مما يساعد في تعطيل حركة الزمن وإيقافـه   )2(فية على تبطيء حركة السردوتعمل الوقفة الوص

توقف للسرد أو علـى  " لفترة مؤقتة ليتمكن الروائي من وصف المقصود بتؤدة وهذا يؤكد أن الوصف 
األقل إبطاء لوتيرته مما يترتب عنه من خلل في اإليقاع الزمني للسرد، ويحمله على مراوحـة مكانـه   

   )3(".رغ الوصف من مهمته لكي يستأنف مساره المعتاد وانتظار أن يف
وبعد هذا التقديم الموجز لمفهوم الوقفة الوصفية ودورها في السرد يجدر بي التمثيل من أعمـال  

  : ويكفي أن اعرض لمهمتين من مهمات الوقفة الوصفية. باكثير الروائية
  . شخصياتالوقفة الوصفية للكشف عن األبعاد النفسية واالجتماعية لل -
  . الوقفة الوصفية لوصف المكان ورصده  -

حيث تتوقف الرواية لتكشف لنا عـن نفسـية راجيـة    " الثائر األحمر " ومثال األول ما جاء في 
ومكنوناتها الداخلية على الرغم من أن الموقف الذي تحدثت فيه الرواية عـن هـذه الخلـة ال يسـمح     

اختفاء عالية شقيقة راجية، غيـر أن الروايـة تلجـأ    بالحديث عن مثل هذا إذ أن الموقف يتحدث عن 
لتشخيص نفسية راجية رغم تأزم الموقف لما في ذلك من تبيان بعض الحقائق التي تنجلي عنها قضية 
اختفاء عالية، فراجية وعالية كانتا معا لحظة االختطاف، فكيف استطاع المختطفون أن يخطفوا عاليـة  

ناء ذلك ؟ لماذا لم تستنجد ؟ تبين الرواية نفسية هذه الشخصية بوقفة دون راجية ؟ ثم ما موقف راجية أث
  : وصفية فتقول

                                                           
  . 134سامي سويدان، أبحاث في النص الروائي العربي، ص ) 1(
  . 289ية الرواية،  ص ينظر عبد الملك مرتاض، في نظر )2(
  . 177– 176حسن بحراوي، بنية الشكل الروائي، ص  )3(
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كما قلق سائر أهلها لفقد عالية، ولكنها ال تستطيع أن تكذب نفسها، فهي تشعر ] راجية[لقد قلقت " 
ـ    ا أو بشيء من االرتياح لغيابها ال تدري على وجه التحديد ما سببه، فلعله الحسد الـذي تبطنـه ألخته

ولكنها ال تكاد تذكر ما قد تتعرض له أختها مـن ألـوان السـوء    . الطمع في أن يخلو وجه عبدان لها
إنها لتحس في أعماق … واالبتذال على أيدي أولئك االثمة الفجرة حتى يقشعر بدنها إشفاقا على أختها 
عالية على ما نزل بها من نفسها برغبة خفية تود بها لو أن ثمامة اختطفها هي دون أختها وكأنها تحسد 

  " هذا المكروه اللطيف 
  ) 36 – 35ص /الثائر األحمر(

موقف آخر في الرواية نفسها، وهو ما جرى لغيث بن حمدان حينما جامع عمته راجية ليلة مشهد 
تأخذ الروايـة  . اإلمام، فإنه انقلب كسيف القلب حزيناً ال يلوي على شيء سوى االبتعاد عن وجه عمته

ادثة لتفصل في نفسية غيث وتكشف لنا عن طبعه وسلوكه بعد هذه الحادثة االثمة، فهـو رغـم   هذه الح
غير أن الروايـة   –وهذا في الدين والعادات والتقاليد وعرف البشر إجرام  –ارتكابه الفاحشة مع عمته 

  . تصوره بالطيبة وحسن األخالق واالنصراف عن المالهي والسكون
كسيف النفس، وكان قبلها مرحا كشأن من فـي سـنه مـن    ] ليلة اإلمام [ منها ] غيث [ فانقلب " 

الفتيان، فصار بعد تلك الليلة كئيبا محزونا حتى تعجب والده ومن حوله من حاله وتعاظم نفوره منهـا  
حتى صعب البقاء معها في منزل واحد وال سيما وهو يرى في عينيها حين تنظر إليـه أو  ] من راجية[

  " يبةتخلو به أشياء مر
  ) 271ص /الثائر األحمر(

إن هذا الوصف في هذا الموقف بالذات له مؤداه في الرواية، فالرواية بعد هذه الحادثة تحسن من 
صورة غيث وتضفي عليه جانبا من الخلق، ثم ال تلبث أن تسمه بسمات النبل واألخالق بل يكون سببا 

ويتزوج على سنة اهللا ورسوله ويترك قصـر   في تدمير مملكة أبيه فهو ابن حمدان وال يؤمن بالمذهب
  . )1(أبيه هجرانا للمعاصي التي تحدث فيه

وليست هناك غرابة في اعتناء المؤلف بالوقفة الوصفية، إذ إن مرور مقطع وصفي في الروايـة  
ولهذا فإن الوصف ال يقتصر عند باكثير على وصـف الشخصـيات    )2(يعني ورود نمط خطابي جديد

                                                           
  . وما بعدها 271ص " الثائر األحمر " ينظر  )1(
  . 96ينظر سممير المرزوقي وجميل شاآر، مدخل إلى نظرية القصة، ص  )2(
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سيرة " يشمل أشياء كثيرة كوصف المكان واألشياء التي فيه ومن ذلك ما جاء في رواية وإنما يتجاوزه ل
ففي أول زيارة يقوم بها أسد الدين شيركوه لزيارة العاضد ملك مصر تبهره فخامة القصـر و  " شجاع 

  . أناقته، وتقف الرواية لتصف مداخل القصر وردهاته
جدوا شاور قد خرج الستقبالهم مـع الحجـاب،   وترجل أسد الدين وصحبه عند باب القصر، فو" 

ودخلوا فأعجبهم ما رأوا من الزينات التي أقيمت تحية لهم، فالبساط المفروش في طريقهم، واألعـالم  
ومشـوا فـي   . المرفوعة، وطاقات الورود والرياحين منصوبة في كل ركن في أشكال جميلة ومختلفة

فوقف يتطلع إلى نقوش الباب … جمال ما يشاهدون ردهات القصر وهم يتعجبون من فخامة ما يرون و
  " سبحان اهللا ما أبدع هذا الذي أراه : وزخارفه وهو يقول

  ) 85ص /سيرة شجاع(
، فقد وظف باكثير المكان توظيفا جماليا جعله مفسرا لنفسـيات شخصـياته   "ليلة النهر " أما في 

الخيال، فاختار باكثير خربة موحشة مقفـرة   وكاشفا عنها موهما القارئ بأنه يعيش عالم الواقع ال عالم
لتكون مسرحا لكثير من األحداث، ولكن باكثير بخبرته لم يصف هذا المكان دفعة واحدة وإنما يتـدرج  
في وصفه المخيف، فهو بداية ذكر ما يتناقل الناس من أمر هذه الخربة وما فيها مـن قبـر مهجـور    

ثم ادخل باكثير بطل روايته في مواجهة سلمية مـع هـذه    لشاعر قديم حتى إن األوالد كانوا يخشونها،
  . الخربة ووصف خالل ذلك كثيرا من مظاهر هذه الخربة ليضفي جوا مخيفا عليها

وإنه لكذلك إذا برعدة من الخوف المبهم تسري في فرائصه وإذا شعره يقف وقدماه تصـطكان  " 
حفيفا ووسوسة آتين من قبـل الحقـل    –ع أو خيل إليه انه يسم –وتتخاذالن عن المشي وإذا هو يسمع 

شيئا ابـيض   –أو توهم انه يرى  –الصغير الواقع من يمينه فالتفت نحوه بحركة عصبية فإذا هو يرى 
حتى اختفى وراء الخربـة المهجـورة    –ال يدري على التحقيق  –كالقطن المندوف يتدحرج أو ينساب 
  " القائمة في أقصى الحقل على النهر 

  ) 47ص /ليلة النهر(
ونلتقي في وقفات وصفية بلوحات تجميلية جاءت على صورة زخرفة لغوية، ومن ذلك ما جـاء  

، فالقس عندما يرى جبل أحد يتذكر سالمة ويتذكر أثناء ذلـك قولـه عليـه    "سالمة القس " في رواية 
  : هذا جبل يحبنا ونحبه، ثم تصنع الرواية لوحة جميلة تربط بين الحبيبين: السالم
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! عبد الرحمن الحب فذكر سالمة ونظر إلى الجبل الحبيب فود لـو اسـتطاع فاحتضـنه     ذكر" 
وجاشت نفسه بصور من المعاني وعاها قلبه وقصر عنها عقله ولسانه هذا جبل يحنو علـى المدينـة   
ويرعاها كأن اهللا أقامه ليحرسها، وفي المدينة محمد حبيب اهللا والمسلمين وفي المدينة شـخص آخـر   

وما احبنـا  ! الرحمن و يحبه عبد الرحمن فيا أيها الجبل الحاني على المدينة ما أحناك علينا يحب عبد 
  " إليك واحبك إلينا 

  ) 147ص /سالمة القس(
في وصف الطبيعة أثناء ذهاب عبدان لزيارة عالية " الثائر األحمر " ومثل هذا ما جاء في رواية 

  . عة بصورة بهية ولوحة خالبة كدرها خبر اختطاف عاليةليلة اختطافها، فصورت الرواية البيئة والطبي
وكان الهواء منعشا يتندى بالنسيم العليل الذي يتهادى في ذلك الفضاء ليمسح بأذيالـه الناعمـة   " 

والرمل األبيض الناعم قـد  … الخضلة تلك الرمال المكدورة التي ظلت تتلوى من حر النهار الطويل 
ر البغلة فيه وظالل األشجار على جانبي الطريق كأنها شـخوص  أمسى ذروا من الفضة تغوص حواف

  " من الجن أدركها النعاس 
  ) 25ص /الثائر األحمر(

يوظف المؤلف في المقطع السابق اللغة المتضمنة التشبيهات واالستعارات والصور الفنية الرائعة 
لخيال الذي ال يعني نقل العـالم  نتاج ثري لفعالية ا" فالصورة الفنية . ليكشف عن جمال الطبيعة وبهائها

أو نسخه، وإنما إعادة التشكيل واكتشاف العالقات بين الظواهر، والجمـع بـين العناصـر المتضـادة     
   )1("المتباعدة

إن تقنية الوقفة الوصفية في روايات باكثير كما تبين سابقا لم تقم على الرصد والجمع ولم يـأت  
ضورها الحي فجاءت الوقفات الوصفية موحية تصور البيئة عفويا، بل فعل يؤسس التجربة ويكسبها ح
  . والمجتمع ونفسيات الشخوص تصويرا دقيقا

  حركة السرد ماضياً ومستقبالً
إذا وصل السرد إلى نقطة ال تمثل جزءا من ماضي الشخصية أو الحدث وال من مستقبلهما، فقـد  

راءة هو الذي يدل على ذلك إذ أن السرد تبدو منتمية للزمن الحاضر، غير أن حقيقة األمر أن زمن الق
                                                           

ي   مجلة الفكر " رامة والتنين " عبد اللطيف الزآري، تجليات التصوير الروائي في  )1( ي    274العرب اء العرب د اإلنم روت،   –، معه بي
  . 216، ص 1997
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تعزيز لدور التقنيـات  ) االستشراف(والمستقبل ) االستذكار(وبين الماضي . يكون قد حدث في الماضي
  . الحديثة في العمل الروائي وهذه جولة سريعة في هذين الموضوعين

  :االستذكار : أوال
تميل اكثر من " ن إثراء عمله األدبي، فالرواية تعد تقنية االستذكار أداة محببة للراوئي لما فيها م  

فمن خالل هذه التقنية يتمكن الروائـي مـن    )1("غيرها لالحتفال بالماضي، لتلبية بواعث جمالية وفنية 
كشف عوالم شخصياته للقارئ حينما يعرض للظروف التي عاشتها في الماضـي وبقـي أثرهـا فـي     

بصورة ال يشعر القـارئ معهـا بفـراغ فـي تكـوين       الحاضر بحيث تخدم التسلسل الروائي وتقدمه
  . الشخصية

. ومن خالل هذه التقنية يمكن للراوي أن يوضح حقيقة شخصياته ويضفي عليها الخلق الذي يريده
  . وسأحاول هنا أن أتبين مالمح تقنية االستذكار في روايات باكثير

تين األوليين تكون استذكارا لهـاتين  تكاد ثالثين الصفحة التي تلي الصفح" ليلة النهر " في رواية 
الصفحتين، حيث استعاد الروائي خاللهما تاريخ فؤاد مذ كان طفال إلى أن شب واحب إحسان وتعرف 

ويتضمن  )2( .إلى مراد السعيد وتوطدت العالقة بينهما حتى وصل إلى الحادثة التي ذكرها أول الرواية
ة، فمن خالله يكشف باكثير عن مسقط رأس فؤاد وأهله االستذكار في هذه الصفحات أموًرا عديدة ومهم

ويبين حالته االجتماعية فأبوه متوفى وأمه تقيم في بيت أخيها، ثم يوضح الطريقة التي تم خاللها تعلـق  
فؤاد بإحسان وبمراد السعيد ونمو هذه العالقة من خـالل الزيـارات األسـرية بينـه وبـين هـاتين       

ل فؤاد في الثانوية العامة وموقف خاله من هذا الفشل ومن نهايـة  الشخصيتين، وأخيرا تذكر سبب فش
فهذه . الحديث عن فشل فؤاد في الثانوية يلج باكثير في العودة إلى الحديث عن فؤاد كما بدأ أول الرواية

  . الصفحات الثالثين استذكار للصفحتين السابقتين
واية لم تذكر لنا مـن مـراد السـعيد؟    ومثل هذا ما جاء في الرواية نفسها عن مراد السعيد، فالر

ولماذا يعيش وحيدا في قصره؟ فقد مضت سبع وعشرون صفحة ال نعرف عـن مـراد شـيئا لتـأتي     
  . الصفحة الثامنة والعشرون بخبر مراد وتكشف لنا عن هويته في معرض الحديث عن فؤاد

                                                           
  . 121حسن بحراوي، بنية الشكل الروائي، ص  )1(
  . 30 – 8من ص " ليلة النهر " ينظر  )2(
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أو بـاألحرى صـديقه    لم يخرج فؤاد ليذاكر مع أحد زمالئه وإنما ذهب إلى بيت أستاذه الجديد" 
الجديد األستاذ مراد السعيد، وهو رجل يقارب األربعين من عمره كان والده من كبار األغنيـاء، وقـد   
أرسله إلى أوروبا قبل الحرب الكبرى، فدرس الفلسفة في إحدى جامعات فينا، ولكنه مال إلى الموسيقى 

مصر وقلبه يزدحم باآلمـال ليـنهض    فدرسها في المعهد الموسيقي هناك حتى نال إجازته، ورجع إلى
  "بالموسيقى العربية نهضة كبيرة 

  ) 27ص /ليلة النهر(
وما تقدم ذكره في المثال السابق يتكرر شبيهه في غير موطن وغير مرة في الروايات، كاستذكار 

   )1(.القس أمه وما كانت توليه إياه من اهتمام ورعاية وحديثه عن عبادتها وتقواها
من تقنية االستذكار فائدة جمة في تطوير الرواية، فتجده أحيانا ال يتحدث عن بعض  ويفيد باكثير

األحداث والوقائع مباشرة، وإنما يأتي بها بعد حين على لسان إحدى شخصيات الرواية أو تخبـر بهـا   
 الرواية مباشرة بعد مرور مدة على وقوعها، وفي اعتقادي أن هذا االستخدام موفق إلى حد كبير، حيث

يزيل رتابة السرد ويمنح الرواية طابعا يجمع بين أحداث الماضي والحاضر وأحيانا المستقبل، إضـافة  
  : ومن أمثلة هذه التقنية. إلى ما في هذا األسلوب من متعة للقارئ

، فالقاهرة تشهد أحداث انقالب عسكري ضد الوزير شاور لكن "سيرة شجاع " ما جاء في رواية 
تذكره الرواية، وإنما جاءت به بعد حين في معرض الحديث عـن أم الفضـل    ما يجري من أحداث لم

  . شقيقة زوجة شاور
ولم تكن أم الفضل تعلم أن شقيقتها قد تركت منذ ضحى ذلك اليوم دار الوزارة التي كان يقـيم  " 

وجهـا  الذي يملكه ز" بيت سعيد السعداء " فيها شاور مع أهله وانتقلت بحاشيتها وخدمها وحشمها إلى 
وال كانت تعلم أيضا أن رجال ضرغام لم يتركوها بعدما تركت لهم دار الوزارة بل ظلوا يتعقبونها … 

في بيتها الجديد فطرقوا بابه عليها ليال فروعوها وروعوا حاشيتها، ثم اقتحموه، فطفقوا يفتشونه حجرة 
  "حجرة وركنا ركنا وهم يبحثون عن شاور 

  ) 13ص /سيرة شجاع(
السابق يتضمن أحداثا جد هامة لم تخبر عنها الرواية سابقا ولكنها رويت عن طريـق  إن السياق 

  . االستذكار
                                                           

  . وما بعدها 4ينظر سالمة القس، ص  )1(



http://www.bakatheer.com                                                                موقع األديب علي أحمد باكثير    
   

 لبلبلبلبلبلبلبلبلبلبلبلبلبل

  

، فالرواية تذكر أن فؤادا كان يسير على جسر عبـاس،  "ليلة النهر " وقريب من هذا ما ورد في 
د فجاءه أستاذه مراد السعيد على حين غرة، وراح يسأله عن سبب وجوده على الجسر ويعاتبـه وفـؤا  

إنه يتساءل عن سبب ضعف أشعة القمر أمام قوة أشعة الشمس، وتارة : يلتمس أعذرا واهية فتارة يقول
يزعم أنه خرج للتنزه على الجسر ومراد السعيد يرد هذه األعذار، ثم تنتهي هذه الحادثة عند هذا الحد 

ا عن طريق االستذكار عـن  ، لكن الرواية ال تلبث حينا حتى تخبرن)1(بعدما أعاد مراد فؤادا إلى البيت
   )2(.سبب وجود فؤاد على الجسر، حيث قرر االنتحار تلك الليلة

ما دار بين مصعب بن الزبير وعبد الملك بن " الفارس الجميل " ومن مالمح االستذكار في رواية 
ر وعبـد  شيئا عن العالقة الوطيدة والصداقة القديمة بين ابن الزبي -بداية  –مروان، فالرواية لم تذكر 

الملك، بل صورتهما عدوين لدودين، لكن في غمرة االستعداد للحرب بين الرجلين تسجل أحداثا مـن  
بينها زيارة سرية قام بها مصعب بن الزبير لمعسكر عبد الملك فيتلقاه األخير بالود والحـب ويـدور   

   )3(.بينهما تذاكر لصداقتهما القديمة وعالقتهما اللطيفة ويتذكران أيام الشباب
وقبل أن اختم حديثي عن االستذكار أود أن انبه إلى أن باكثير أجاد الربط بين مقاطع االسـتذكار  
مع نسيج رواياته، فجاءت الرواية كلها بما فيها من استذكار واستشراف وتقنيات أخرى قالبا متناسـقا  

  . قلما تعثر فيه
  : شرافاالست: ثانياً

ة من شخصيات الرواية أو وقوع حدث قبل وقوعـه،  االستشراف يعني التنبؤ بمصير ما لشخصي
تتعلق بنهاية حادثة معينة قبل وصـول   –في العادة  –حيث يعمد الراوي إلى تقديم لمحة عامة موجزة 
  . السرد لهذه النهاية، إذ أنها ما زالت في المستقبل

ة، وهو خيـر  ويمثل االستشراف عنصر تشويق وإثارة يدفع بالمتلقي لإلقبال على مواصلة القراء
وسيلة ممهدة لألحداث المهمة التي يقترب منها السرد، غير أن االستشراف أقل استخداما من االستذكار 
في الروايات بوجه عام وفي روايات باكثير بوجه خاص ولعل سبب ذلك عائد إلى طبيعة الفضاء الذي 

عليه أحـداث رواياتـه، أمـا     تتحرك فيه كال التقنيتين، فالماضي يكون في مخيلة الراوي ويرسم بناء

                                                           
  . 129ينظر ليلة النهر ص  )1(
  . 134ينظر ليلة النهر ص  )2(
  . وما بعدها 80ينظر الفارس الجميل ص  )3(
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اإلشارات إلى المستقبل أقل عـددا، وهـي   " االستشراف، فال ندري بعد ما الذي سيأتي به الراوي فـ 
أقرب إلى االفتراض والتوقع أو التوجس في طبيعتها منها إلى الواقع فقد يتحقق بعضها أو ال يتحقـق  

.")1(   
إلى نقطة خطيرة " سيرة شجاع " نما يصل بأحداث ويجيد باكثير استخدام مثل هذه التقنية، فهو حي

لئال  –كما تصوره الرواية  –وهي قتل شاور البنه شجاع يمهد بحدث يدل على قرب مقتل هذا البطل 
  : يفاجئ القارئ بمصرع بطله

وكانت سمية قد رأت حرج الموقف وأشفقت أن يستنجد شاور برجاله اآلخرين، فأسرعت إلـى  " 
  "الحقي ابنك شجاعا فإن أباه قد أمر رجاله بقتله : ا من يدها لتنزل معها قائلةخالتها زبيدة فجرته

  ) 329ص /سيرة شجاع(
بالظفر والبطولة حيـث بـدأت    –قطز  –تنبؤ للفتى محمود " وا إسالماه " ومثيل هذا ما جاء في 

ـ    ا قاتـل  أحداث هذه التنبؤات مذ كان في بطن أمه على لسان المنجم، و بعدما أضـحى غالمـا حينم
األشجار متخيال إياها تتارا ثم جاء التأكيد على هذه الجسارة في رؤيا رسول اهللا صلى اهللا عليه وسـلم  

فتنمي الرواية مثل هذه التوقعات إلـى أن تصـل بالحـدث إلـى     . في المنام وبشره بأنه سيملك مصر
 . تحقيقها

  : الفضاء المكــاني: ثانًيا
ة التي لها دور في تجسيد األبعاد اإلنسانية للروايـة، فلـيس   يعد المكان من أهم العناصر الرئيس

وقد يكون للطريقة الفنية التي يستخدمها الكاتـب دور  . بمقدور الحدث الروائي أن ينمو إال في مكان ما
  . هام في إظهار جماليات المكان إلى جانب الدور البارز للشخصية في إظهارها

بالمكان اهتماما خاصا، وكان اختياره لمكان أحداث رواياتـه  وباكثير أحد الروائيين الذين اهتموا 
ومن المالحظ أن جل رواياته تبـدأ  . عامال مؤثرا في تكوين مناخ ساعد على تقديم عمل من نمط معين

، حيث مـزج بـين   "ليلة النهر " بتحديد المكان قبل البدء بأحداث الرواية ويظهر هذا بجالء في رواية 
" والعالقة بينهما وثيقة على الرغم من أن تجسيدهما فـي الروايـة يختلـف     عنصري الزمان والمكان

ــأتي إدراكــه عــن    ــا المكــان في ــال، أم ــق األفع ــدم عــن طري ــدرك نفســيا ويق   فالزمــان ُي

                                                           
  . 39سيزا قاسم، بناء الرواية، دراسة مقارنة لثالثية نجيب محفوظ، ص  )1(
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بيد أنه ال يمكن التقليل من أهمية أحدهما على حساب اآلخر فـ  )1("طريق الحس، ويقدم بالوصف غالبا
ينكر الحركة الزمنية فيها، كما أن القول بزمانيتها ال يعني أنه ليس لها وضع القول بمكانية الحبكة ال " 

  . )2("في المكا
" بلزاك " والمكان في الرواية فضاء واسع، فقد يتسع المكان الذي تتحرك فيه الشخوص كما فعل 

صل إلى غرفة وقد يضيق أكثر لت". زوال " فتعدى البيت أو الحيز المحدود إلى المكان المدينة كما فعل 
   )1("اآلن روب جرييه" مغلقة يدور اإلنسان فيها بال نهاية كما عند 

والمكان من العناصر المهمة في القصة والرواية ففيه تدور األحـداث وتتحـرك علـى أرضـه     
  . )2(الشخصيات

ويلجأ باكثير في تقديم المكان فنيا إلى وصفه وصفا معبرا عن طبيعة الشخصية وسـماتها وهـو   
المصور من خالل خلجات النفس وتجلياتها وما تحـيط  " يسمى بالمكان النفسي ويقصد به المكان عادة 

  . )3("بها من أحداث ووقائع
ويعد المكان ركيزة أساسية للعمل األدبي السيما الرواية، فهي تحتاج إلى مكان تدور فيه األحداث 

يخلق الكاتب عادة عالما روائيـا  " يا، إذ وتتحرك فيه الشخصيات وال يهم إن كان المكان حقيقيا أو خيال
تقع فيه أحداث الرواية، يعد انزياحا عن عالم الواقع باتجاه عالم متخيل، وإن كان في األصل يسـتمده  
من عالم الواقع إال انه يختلف اختالفا جوهريا يجعله قادرا على أن يسم المكـان بسـمات تجعـل لـه     

الرواية أو العكس، حيث تخلع الشخصية على األشياء  تأثيرات واضحة على شخصية ما من شخصيات
 )4("الخارجية صفات جديدة تكون معادال موضوعيا لما يدور في داخل الشخصية من أحاسيس ومشاعر

المكان سواء أكان واقعيا أم خياليا يبدو مرتبطا بـل منـدمجا بالشخصـيات كارتباطـه     " وبالتالي فإن 
  . )1( "واندماجه بالحدث وبجريان الزمن

إن العمل األدبي حين يفقد المكانية فهـو  " وفقدان المكان في العمل األدبي فقدان لقيمة هذا العمل 

                                                           
  . 76ينظر سيزا قاسم، بناء الرواية، ص  )1(
  . 63إدوين موير، بناء الرواية، ترجمة إبراهيم الصيرفي، ص  )2(
  . 93 – 92روالن بورنوف، وريال اوئيلين، عالم الرواية، ترجمة نهاد التكرلي، ص  )1(
  . 180محمد حسن عبد اهللا، الريف في الرواية العربية، سلسلة عالم المعرفة، ص  )2(
  . 16شاآر النابلسي، جماليات المكان في الرواية العربية، ص  )3(
  . 313، ص 2، ع 12إبراهيم نمر موسى، جماليات التشكيل الزماني والمكاني، فصول، مج   )4(
  . 98ليه، عالم الرواية، صروالن بورنوف وريال اوتي )1(
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وبالتالي فإن المكان جزء أساسي من هندسية الرواية ومعماريتهـا   )2("يفقد خصوصيته وبالتالي أصالته
الكليـة وال تخـرج عنهـا     وليس مظهرا ثانويا، بمعنى أن جماليته تتفق وتتناسق مع جماليات الرواية

  . بوجهتها ويرتبط بحركتها ويقدم بما يدفع أحداثها إلى األمام
والمكان عامل فعال وبناء في الرواية وإال أصبح عبئا يثقلها، ويكتسب المكان أهمية أخرى إذ أنه 

شـيء   يثير إحساسا ما بالمواطنة وإحساسا آخر بالزمن والمحلية حتى لنحسبه الكيان الذي ال يحدث" 
دونه، فقد حمله بعض الروائيين تاريخ بالدهم ومطامح شخوصـهم فكـان واقعـا ورمـزا، شـرائح      

ولم يكـن المكـان يومـا إال    … وقطاعات، مدنا وقرى، كيانا نتلمسه ونراه، أو كيانا مبنيا في المخيلة 
   )3("ر امتحانا ذاتيا لمواجهة النص المعقد، وكانت مواجهة فيها من أحكام الذات الشيء الكثي

من أجل ذلك سأتناول المكان الروائي وتجلياته في روايات باكثير من خالل التأكيد بأن الحدث هو 
الذي يشكل المكان، كما أشار لذلك جورج بالن الذي يربط الحدث بالمكان الروائي ربطا جدليا، فحيث 

  . )4(" ال توجد أحداث ال توجد أمكنة 
نطل علـى عـالم القصـة    " مقوما من مقومات السرد، فمنه يشكل المكان بوصفه ملفوظا حكائيا 

لذلك فإن المكان الروائي هو الذي يستقطب اهتمام الكاتب ألن تعيين  )1("فنحدد زمنها وهوية أشخاصها 
  . المكان في الرواية هو البؤرة األساسية التي تدعم الحكي وتنهض به في كل عمل تخيلي

ن لهذا التنوع أثره في رسم الشخصيات وتطـور األحـداث   وقد تنوعت األمكنة عند باكثير، وكا
  : وسأدرس هنا أبرز األماكن التي وقعت فيها أحداث الروايات

  :المدينة 
تشكل المدينة مسرح األحداث المفضل عند باكثير في جميع أعماله الروائية وهو ما يبدو طبيعيا   

روايـة وا  " والتحوالت الفكرية في مصر  بعد مالحظة ما مر من تركيزه على نقد السياسات السلطوية
فـي مكـة   " سـالمة القـس   " و" الثائر األحمر، والفارس الجميل " والعراق " إسالماه، وسيرة شجاع 

المكرمة والمدينة المنورة، حيث رسمت أحداث معظم هذه الروايات في قصور المدينة ومـدنها بعـد   

                                                           
  . 6جاستون باشالر، جماليات المكان، ترجمة غالب هلسا، ص  )2(
  بتصرف . 8 – 5ياسين النصير، إشكالية المكان في النص األدبي، ص  )3(
  . 3حسن بحراوي، بنية الشكل الروائي، ص  )4(
  . 92خالد الغريبي، جدلية األصالة والمعاصرة، ص  )1(
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تلك السياسات تجد انعكاسا مباشرا لها علـى مجتمـع   التراجع الكبير لدور الريف شيئا فشيئا،  كما أن 
المدينة اآلخذ بالنمو السريع الذي ظهرت فيه قطاعات مثقفة وحركة عمرانية واقتصادية واسعة، وشهد 

إلـى  " والدة أفكار جديدة وأيديولوجيات متعددة بخالف ما عليه الحال في الريف، الذي اكتفى بـالنظر  
حاول باكثير التقليل من أهمية القـاهرة فـي    )2( "المرادفة للتحكم والظلم  المدينة على أنها مقر السلطة

سيرة شجاع ومنح الفسطاط قيمة كبيرة مقابل القاهرة ولعل سبب هذا أن القاهرة مقر الظلـم والتسـلط   
فنظر شـجاع  ". صراع األمكنة " وهذا الصراع يعرف باسم . التي عادة ما يعيش فيها الحاكم المستبد

المدن متهمة دائمـا بأنهـا   " على أنها مصدر الضياع والتشتت والقسوة ومحل االنتقام، لذا فإن  للمدينة
  )1( "موطن القبح البشري وموطن القسوة وموطن الضعف وموطن البشاعة 

والسبب في اتكاء باكثير على المدينة أنها جاذبة للناس، فهي موطن أحالمهم ومحـور حيـاتهم،   
عتمد بشكل كبير على محاور سلطوية وسياسية، وهذه عادة ما تتمركـز فـي   إضافة إلى أن رواياته ت

إال أنهـا لـم    -على الرغم من كثرتها وتنوع وقائعها  -" وا إسالماه " فأحداث رواية . المدن الكبيرة
سيرة شجاع و الفارس الجميـل وسـالمة   " تخرج عن المدينة مكاناً لألحداث، وكذلك الحال في رواية 

  ". القس 
باكثير لم يعمد إلى صنع مدينة في الخيال، فجميع رواياته تقع أحداثها فـي مـدن تاريخيـة     إن

  . ووجودها واقعي، وامتدادها التاريخي معروف حتى يومنا هذا
وهي مدينة تقع اآلن في أفغانستان  –فوا إسالماه تتعدد المدن التي تقع أحداثها فيها بدءاً من غزنة 

  . لهند، مرورا بدمشق وانتهاء بالقاهرة وكلها مدن تاريخية معروفةفي ا –ونيسابور والهور  –
كـذلك  . ، فقد وقعت أحداثها في القاهرة والفسطاط والمدينتان في مصر"سيرة شجاع " أما رواية 

حيث وقعت األحداث فـي الكوفـة والبصـرة،    " الثائر األحمر والفارس الجميل، " الحال في روايتي 
  . في القاهرة" نهر ليلة ال" وأخيرا رواية 

والمكان الحقيقي الذي له وجود في التاريخ يمكن أن يكون شاهدا على أحداث خطيرة مرت فـي  
  . التاريخ، مما يمنحه أبعادا ذات تأثير

والمدينة مكان يتسع لجميع الفئات البشرية التي يلجأ بعض أفرادها من الريف والقرى إليها طلبـا  

                                                           
  . 180اهللا، الريف في الرواية العربية، سلسلة عالم المعرفة، ص  محمد حسن عبد )2(
  . 104عبد الحميد المحادين، جدلية المكان، ص  )1(
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رص عمل أفضل، ولكنهـا ال تلبـث أن تغـرقهم فـي أوحالهـا      لتطورها وحضارتها والبحث عن ف
ولعل قسوة الريف وما يعانيه الفالحون من قبضة المالكين سبب رئيس لهجرة أبناء الريف . وتناقضاتها
كذلك من أسباب لجوء الناس إلى المدينة االختفاء عـن أعـين األقـارب واألصـدقاء أو     . إلى المدينة

فعبدان عندما أقدم هو وحمدان على قتل . إلى المدينة فرارا من عدو لهم األعداء، حيث يلجأ المطلوبون
الرجال الثالثة الذين جاءوا العتقال حمدان من بيته هرب من قريته إلى مدينة واسـط مختفيـا عـن    

  . األنظار
ولبثا . ووقف حمدان وعبدان على الجثث الثالث ملقاة أمامهما فخشيا المغبة وحارا ماذا يصنعان" 
ة يتشاوران ويقلبان وجوه الرأي حتى استقر عزمهما آخر األمر على أن يتركـا الجثـث مكانهـا    بره

  " ويبرحا الدار، فأما عبدان فيختفي ويترك القرية إلى بلد بعيد ال يعرفه فيه أحد 
  ) 92ص /الثائر األحمر(

  . لعودة إليهلكن هذه الهجرات ال تلبث طويال، فاإلنسان بطبعه يتوق إلى مسقط رأسه فيتمنى ا
والمدينة ظالمة لساكنها معدمة للفقير، فتجدها تضم في شموخها وعنفوانها أناسا مسحوقين ال شأن 
لهم، ففي الجزء الشرقي مثال من المدينة بشر لكنهم ليسوا كالبشر ال قيمة لهم وال اعتبار وفي الجـزء  

  . ال والجاهالغربي مثال بشر لكنهم أسمى من البشر، حيث الرفاهية والعز والم
فهذا قصر ابن سهيل يجاور بيت أبي الوفاء لكن شتان ما بينهما، فدار أبي الوفـاء متواضـعة ال   

فخمة على ثالث طبقات، يحيط بها بستان واسع " تزيد عن حجرتين صغيرتين، أما دار ابن سهيل فهي 
  )1("عليه سور قصير تظهر منه رؤوس أشجار النخيل والسدر 

  القــرية 
بالهدوء واالستقرار، وتخلو من المنغصات التي تعيشها  –عادة  –قرية في الرواية العربية تتسم ال

المدينة، غير أن باكثير خرج عن هذا المألوف وبنى أحداثاً كبيرة فيها، ولم يكتف باكثير في عـرض  
أو حزبـان   مالمح عامة لفضاء القرية وإنما عمد إلى تفصيل الحياة السكنية فيها، فالقرية كأنها حيـان 

  . يؤيد كل منهما شخصا بعينه ؛ فحي البن الهيصم وآخر البن الحطيم

                                                           
  . 48سالمة القس، ص  )1(
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وقد أدى التنافس المستعر بين هذين المالكين، ثم بين وارثيهما بعدهما إلى انقسام أهل القرية وما " 
حولها إلى حزبين كبيرين يتعصب أحدهما آلل الهيصم واآلخر آلل الحطيم، وقلما يمضي يوم دون أن 

  " … شاجر اثنان من أتباعهما، أو يتسابا في سوق القرية يت
  ) 7ص /الثائر األحمر(

  البيـــت  
بالرغبة العميقة في السكينة والهدوء، ويبرز البيت في ضمير اإلنسان على هيئـة  " يرتبط البيت 

روايـات  وهو في )1("مهد دافئ يوفر له الحماية واألمن، والبيت هو الذي يرشح مكانا للدفء والحنان 
باكثير إشارة إلى األمن والطمأنينة، حيث يشعر الناس بالراحة واالستقرار واالتجـاه نحـو اإليجابيـة    

  )1("إن البيت كيان مميز لقيم ألفة المكان " وبحياة سعيدة مألى بالطهر والعفاف 
ف، كذلك فهو مكان الخلوة، حيث اإلنسان في بيته يحيا حياة بعيدة عن التكلف والخـداع والخـو  

ويتصرف كما هي طبيعته، فيكون البيت مالذا من مشكالت الدنيا وهمومها وزجرها، وهروبـا مـن   
  . سلطة اآلخرين الذين يملكون كل شيء خارج البيت حتى الهواء

غير أن البيت في هذا السياق يكون نموذجا للحزن والبكاء واستذكار ذكريات الماضـي، فعنـدما   
  نفسه في بيته يتذكر الماضي وأحداثه كان القس عبد الرحمن يخلو إلى 

تذكر عبد الرحمن أمه الصالحة وتذكر حسن تربيتها له وقيامها عليه وكفايتها إياه هموم العـيش  " 
  " ليتفرغ للعبادة والعلم 

  ) 5ص /سالمة القس(
فاضطجع على فراشه وتقلب من جنب إلى جنب وستر وجهـه  … ورجع إلى بيته لينام القيلولة " 

فكر عبد الرحمن فيما حدث له صبيحة يومه وفي موقفـه  . ولكنهما ظلتا حيتين قلقتين… ئه بطرف ردا
ورجع إلى ماضيه، يحن إلى تلك األيام الصافية إذ كان فيها خلي البال راضي الـنفس  . …من سالمه 

  " مستريح الفكر 
  ) 100ص /سالمة القس(

                                                           
  . 127عبد الحميد المحادين، جدلية المكان، ص  )1(
  . 163جاستون باشالر، جماليات المكان، ترجمة غالب هلسا، ص  )1(
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  : لبيت وتقنية الوصفا
لى تقنية الوصف للكشف عن المستوى االجتمـاعي والحالـة   يعتمد كثير من الروائيين العرب ع

وغير العربية رمز للمكانة االجتماعية وصورة من صور  –االقتصادية لساكني البيت، فالبيوت العربية 
التمايز االجتماعي، فاألغنياء بيوتهم تختلف عن بيوت الفقراء والوجهاء بيوتهم توافق وجاهتهم والفقراء 

  . قرهمبيوتهم تنسجم مع ف
ونظراً ألهمية فضاء البيت يصف باكثير مكوناته وتفاصيله وأثاثه وحدائقه، فالبيت داللـة علـى   

ويرى ميشال بوتور أن بلزاك عندما يشرع بوصف أثاث المكان إنما يقـدم  . الحالة االقتصادية لساكنيه
  . )1(في الحقيقة وصفاً لتاريخ األسرة التي تشغله

بـل أبقـى اهللا قصـورك    : ن ونزل معه السلم المرمري وهو يقول لهأخذ ممدود بيد جالل الدي" 
فأشار لهم جالل الدين . عامرة بك يا موالي حتى انتهيا إلى الدهليز حيث وجدا الحرس قائمين بالخدمة

أن يبقوا مكانهم وانحدر مع ممدود إلى الحديقة فأخذا يمشيان بين الكروم واألشجار في ممرات تفصـل  
  " لرمل الناعم األصفر بينها مفروشة با

  ) 10ص /وا إسالماه(
وترجل أسد الدين وصحبه عند باب القصر، فوجدوا شاور قد خرج الستقبالهم مـع الحجـاب   " 

ودخلوا فأعجبهم ما رأوا من الزينات التي أقيمت تحية لهم، فالبساط المفروش في طـريقهم واألعـالم   
ركن في أشكال جميلة مختلفـة، ومشـوا فـي     المرفوعة، وطاقات الورود والرياحين منصوبة في كل

يتطلع إلى ] أسد الدين[ووقف … ردهات القصر وهم يتعجبون من فخامة ما يرون وجمال ما يشاهدون 
  " ما أبدع هذا الذي أراه ! سبحان اهللا : نقوش الباب وزخارفه وهو يقول

  ) 85ص /سيرة شجاع(
صف المكان منحه الظرف الذي يحيط بـه،  ومن تقنيات الوصف الحديثة التي وظفها باكثير في و
والعيارون حركة سرية محظـورة مـن    –فعندما اجتمع حمدان بالشيخ سالمة الشواف شيخ العيارين 

كان ينبغي لهذا االجتماع أن يتم بعيدا عن أعين الناس وهذا ما كان فعال، حيث وصف باكثير  –الدولة 
  المكان السري الذي اجتمعوا فيه بدقة متناهية 

فإذا بصاحب البيت يقودهما في ممر طويل ينتهي بدرج ضيق نزل بهما فيه حتى دخل بهما إلى " 
                                                           

  . 56ور، بحوث في الرواية الجديدة، ص ينظر ميشال بوت )1(
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ولها ثالثة أبـواب مـن   . حجرة واسعة تفوق في زينتها وأثاثها ورياشها كل ما رأى في الدار من قبل
اسع في داخلها مرخاة عليها ستائر من الحرير األسود، رفعها عبد الرؤوف وفتح األبواب فإذا صحن و

وسطه فسقية يتفجر الماء من نافورتها، ومن حولها أصص مختلفة األحجام واألشكال تحمـل أشـجار   
  " الورد والريحان والفل والياسمين وغيرها من الزهر 

  ) 71ص /الثائر األحمر(
  القصـــر 

في  بدالالت القيد واالضطهاد، ويظهر هذا بوضوح -في روايات باكثير  -ما يتسم القصر كثيراً 
ومنعها . إذ يشكل القصر لها موطن الخوف والقلق وسلب الذات. حيث تقيم إحسان" ليلة النهر " رواية 

، خالف الفضاء المفتوح فإنه يقترن باألمل والحريـة  )1(من الحركة والفاعلية أدى إلى إصابتها بالجنون
  . والنور

ها مما يلغي األلفة التي نجـدها  شعورا بالعداء تجاه" الثائر األحمر " يحمل وصف القصور في   
وقد رسم بـاكثير   )1(" البيت هو ركننا في العالم، إنه كما قيل مرارا كوننا األول " في البيت، ذلك أن 

  قصر اإلقطاعي ابن الحطيم في الثائر األحمر بصورة تدل على قسوة ساكنيه وتبجحهم بالظلم للناس 
وهو يرى سور القصر وسدته الحديدية عن يمينه  وانتظر حمدان في حجرة االستئذان الخارجية" 

والباب المؤدي إلى داخل القصر عن يساره، فوقف يتأمل النقوش البديعة على جدران الحجرة محـالة  
  " بماء الذهب والزخارف الدقيقة على الباب المنجور من األبنوس الفاخر المطعم بالعاج الثمين 

  ) 50ص /الثائر األحمر(
  النهــــر 

اكثير في محاولته إلضفاء طابع الحياة على الجماد إنما يمارس في الحقيقة إحـدى تقنيـات   إن ب
الحداثة التي يسقط كتابها ذواتهم على األشياء والجمادات، ويشرك باكثير المكان في هذه الروايـة دور  

هـام  البطولة، حيث عمد إلى إعطاء المكان طابعا أسطوريا اصبح النهر والخربة معـه مصـدرا لإلل  
مارة على الحرية واألمان أوالماء في القصة العربية سواء أكان في بحر أم في نهر قد يكون . البشري

يلجأ إليه الشخص طلباً للخلوة واالرتياح، ولعل شعور المرء تجاه النهر باألمان يجعله أكثر قرباً منـه  
                                                           

  . وما بعدها 167ظر ليلة النهر ص ين )1(
  . 36جماليات المكان، مرجع سابق، ص  )1(
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يه من هدوء وزرقة يعكس أشـعته  وأكثر التصاقاً به ورغبة في التوحد معه، ولوحة النهر الخالبة بما ف
في السماء تغرق اإلنسان في بحر من التأمل واألمل والتفكير الطويل، ففؤاد كان يلجأ إلى الخربة التي 
بجوار النهر يحدق في النهر تارة وفي الخربة تارة فيستقي الشعر منهما وكأنهما مصدر إلهام شـعري  

 . له

  الشخوص : ثالثاً
في بناء الرواية، لها دورها المتميز ومكانتها الهامـة،  ألنهـا تقـدم     تعد الشخصية عنصرا هاما

أن يطرح من خاللها موقفا فكريا، ورؤيـة خاصـة إزاء   " للقارئ التجربة اإلنسانية التي يريد الروائي 
، بل إن الذي أكسب الرواية تميزا على غيرها من األشـكال  )1("واقع محدد تعيشه شخصياته الروائية 

اعتمادها الكبير على الشخصية، ومحاولة الربط التشكيلي الفني للشخصـية، ووجودهـا فـي     "األدبية 
  . )2("الواقع فعال من خالل المزاوجة بينهما 

ولم تكن دراسة الشخصية ذات أثر في الدراسة الفنية للعمل األدبي قبل القرن التاسع عشر، وإنما 
ألشكال األدبية احتلت الشخصية مكانا بـارزا  وبعد تطور ا. كانت الشخصيات تدرس من خالل الحدث

، على الرغم من تهيب النقاد من دراسة الشخصيات ؛ نظرا لقلة النظريات الجامعة )3(في الفن الروائي
ولعل اهتمام القرن التاسع عشر بالشخصية عائد إلى تصاعد قيمة الفرد داخل . )4(وأدوات العمل الدقيقة

فعني الكتاب بالفرد ونزعاته ومثله، وجعلوا " ما أثر في العمل الروائي المجتمع، ورغبته في السيادة، م
   )5(" منه وحدة اإلصالح في مجتمعهم، ونادوا بإنصافه من طغيان المجتمع وقيوده الظالمة 

وقبل الشروع في الحديث عن منهج باكثير في رسم الشخصية، يحسن توضيح عدد الشخصـيات  
باكثير على التعامل مع الشخصيات الكثيرة التي ضـمتها رواياتـه،    في كل رواية؛ وذلك لنتبين قدرة

  . إضافة إلى بعض الملحوظات التي سأذكرها في حينها
  

ــائر   ليلة النهر   واإسالماه  سالمة القس   الرواية الثــ
  األحمر

ــارس   سيرة شجاع الفــ
  الجميل 

  1965  1956  1948  1946  1945  1944تـــاريخ 
                                                           

  . 3طه وادي، صورة المرأة في الرواية العربية، ص  )1(
  . 18أيان وات، ظهور الرواية اإلنجليزية، ترجمة يوئيل يوسف عزيز، ص  )2(
  . 208ة الشكل الروائي، ص ينظر حسن بحراوي، بني )3(
  . 97ينظر الصادق قسومة، طرائق تحليل القصة، ص  )4(
  . 512محمد غنيمي هالل، النقد األدبي الحديث، ص  )5(



http://www.bakatheer.com                                                                موقع األديب علي أحمد باكثير    
   

 لبلبلبلبلبلبلبلبلبلبلبلبلبل

  

  كتابتها
عـــدد 
  صفحاتها

173 
  صفحة

282 
  صفحة

185 
  صفحة

320 
  صفحة

  صفحة  92  صفحة 339

شخصــيات 
  رئيسة

عبــــد 
ــرحمن  ال
القـــس، 
ــالمة،  س
ــو  أبــ
ــاء،  الوف
ــن  ابــ

  سهيل،  

ــز  قطـ
، )محمود(

ــار  جلنـ
، )جهــاد(

ــجر  شـ
ــدر،  الـ
المعـــز 

ــز ( عـ
ــدين  الـ
ــك ، )أيب

فـــارس 
ــدين  الـ
ــاي،  أقط
العز بـن  
عبــــد 
ــالم،  الس
ــرس،  بيب
ــالل  جـ
ــدين  الـ
 خوارزم،  

فـــؤاد، 
ــان،  إحس
مــــراد 

  يد السع

حمـــدان 
ــرمط،  قـ
ــدان،  عبـ
عاليــــة، 
ــة،  راجيـ
ذكرويــه، 
أبو البقـاء  
ــدادي،  البغ
غيــــث، 

فاختـــة،  
ــاني،  الكرم
ــهر،  شــ
حســــين 
االهوازي، 

  ذكرويه، 

ــاور،  شــ
ــد،  العاضـ
شجاع، سمية، 
أبو الفضـل،  
أســد الــدين 
ــيركوه،  شـ
صالح الدين 

  زنكي، 

مصعب بـن  
الزبير، سكينة 
بنت الحسين، 
عائشة بنـت  
طلحة، عبـد  
ــن  ــك ب المل

وان، مــــر
األحنف بـن  
قيس، عبد اهللا 

  بن الزبير،  

 شخصيات
  ثانوية

زوجـــة 
أبــــي 
ــاء،  الوف
ــة،  جميل
ــيم  حكـ
الراعي، 

العرجي، (
عمرو بن 
ــي  أبــ
ربيعـــة، 
 )االحوص

شــعراء، 
ــن  ابــ
ــة،  رمان
ــة،  حباب
ــن  ابــ

األميــر 
ــدود،  مم
ــان  جهـ
ــاتون،  خ
جنكيــز 
ــان،  خـ
ســالمة 
ــدي،  الهن
ــانم  غـ
المقدسي، 
الحـــاج 
ــي  علـ
الفراش، 

ــن  ابــ
  عيم، الز

ــد اهللا  عب
البرقاوي، 

إحســـان 
الراقصة، 

األســـتاذ 
ــد  محمـ
ــين،  معـ
صــبري 
ــوه  وأبـ
ــاكف  عـ
باشـــا، 
محمـــود 
ــياء  ضـ
ــدين،  الـ
والدة فؤاد 
ــدة  ووالـ

ثمامة، ابن 
الحطيم، ابن 
الهيصم، قيم 
قصر ابـن  
الحطـــيم، 
ــد  عبـــ
ــرؤوف،  ال
بهلــــول 
السمرقندي، 
عزرا بـن  

ــمويل،   ص
ابن السماك، 
ــة  الخليفـ
ــد،  المعتض
 عيسى بـن 

ــون،  ميمـ

ابن الخيـاط،  
زوجة شاور 
وزوجة أبـي  
الفضــــل، 
ــاقوت،  يــ
ضـــرغام 
وأخوه همام، 
الحــــارم، 
ــون  ميمــ
الخادم، مري 
ملك اإلفرنج، 
القاضــــي 

  الفاضل،  

المختار بـن  
أبــي عبيــد، 
عــزة، عبــد 
الرحمن بـن  
ــن  ــد ب محم
ــعث،  األشـ
إبراهيم بـن  
األشر، عبـد  
اهللا بن عمر، 
الشـــعبي، 
المهلب بـن  
أبي صـفرة،  
ــن   ــد ب خال
يزيد، عبد اهللا 
ــد،  ــن يزي ب
ــن  ــد ب محم



http://www.bakatheer.com                                                                موقع األديب علي أحمد باكثير    
   

 لبلبلبلبلبلبلبلبلبلبلبلبلبل

  

إسرائيل بن   إحسان   عتيق، 
ــحاق،  إسـ
ــف  عطيـ
ــل  عامــ

  الحدود، 

  مروان 

شخصيات 
  هامشية

ــيرون    س
السائس، 

ــيف  سـ
ــدين  الـ
ــراق،  بغ
جنكيــز 
ــان،  خـ
الكردي، 

التــاجر 
ــي،  الحلب
موسى بن 
ــانم  غـ
المقدسي، 
ــك  الملـ
ــالح  الص
أيــوب، 
ــالح  الص
إسماعيل، 
ــر  الناص

داود، 
ــرنج  اإلف
فخـــر 
الــدين، 
تــوران 
ــاه،  شـ
ــك  الملـ
االشرف 

ــى،  موس
ــك  الملـ
الناصر، 

الملك نور 
الدين بن 
ــك  الملـ
ــز،  المع

ــة    الخليفـ
ــد  المعتمـ
ــارئ  للقـ
الموفـــق، 
ــي  والــ
ــة،  الكوفـ
ــاحب  صـ
الزنج، عقبة 
ــارث  والح
فالحـــان، 
ــين  الحسـ
ــداحي،  الق
جلنـــدى 
الــرازي، 
ــالم  ســ

ــو اف، الش
  .  مهجورة

ــليمان  ســ
وطيء ولـدا  
شاور، نعمان 
ــي  ــادم أب خ
الفضل، ابـن  
حكيم وأبـو  
الليث ونجـم  

مـن  (الدين 
ــة  جماعــ

، )المصلحين
زكريا بن أبي 

  المليح،  

حمزة بن عبد 
ــن  اهللا بــ
الزبير، أمـة  
الحميد الرباب 
بنت الريـان  

ــا ( زوجتــ
  ، )مصعب
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ــوزير  ال
ــوب  يعق
بن عبـد  
ــع،  الرفي
ــك  االتاب
ــاي،  أقط
ــا  كتبغـ
ــري،  التت
أقطــاي 
المســتعر

  ب  
ــدد  العـ
  اإلجمالي

14 
  شخصية 

33 
  شخصية 

11 
  شخصية

34 
  صيةشخ

  شخصية 19  شخصية 25

  

  :من خالل الجدول السابق يمكن مالحظة ما يلي 
يختلف حجم روايات باكثير ؛ فمنها متوسط الحجم وكبيره، وليس ثمة روايات صغيرة  :أوال

وفي هذا . ، وهي مع ذلك متوسطة الحجم"الفارس الجميل " الحجم، عدا ما يمكن اعتباره في رواية 
ير زمام األحداث في رواياته، فعلى الرغم من حجمها الكبير، غير أنه مستوعب داللة على امتالك باكث

  . لها، ممسك بزمامها جيدا
جاءت الروايات المتوسطة الحجم أقل شخوصا من الروايات الطويلة، وإن كان هذا األمـر   :ثانيا

يمكـن اعتبـار قلـة    مختلفاً، و –من الممكن أن نعده  –" الفارس الجميل " طبيعيا، إال أنه في رواية 
الشخوص فيها دليالً على نضج األداة الفنية في الرواية عند باكثير، ال سيما إذا علمنا أنها آخر روايـة  

وا إسـالماه،  " والسبب في هذا الزعم أن موضوع الرواية سياسي، يشابه إلى حد ما روايـات  . كتبها
واقـل شخوصـا، فجـاء االهتمـام      ومع ذلك جاءت أقصر منها حجما،" سيرة شجاع، الثائر األحمر 

بالشخصية ال من خالل كثرتها وعددها ؛ وإنما من خالل عملها، فالشخصية هي القوة المولدة لألحداث 
  . تؤثر فيها وتتأثر بها

تزدحم روايات باكثير الطويلة بالشخوص، حتى إن القارئ أحيانا ال يدري أسماءها، ولربما  :ثالثا
د حين تطل في حدث من أحداث الرواية، وفي تقديري أن كثرة عـدد  ينسى شخصية منها فإذا هي بع

الشخصيات في الرواية له سلبيته وله إيجابيته، فامتالك المؤلف لشخوصه وحسن تدبيره معهـم دليـل   
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على قوة قلمه واتساع خياله، وفي الوقت نفسه يسبب إرباكا للقارئ الذي يتيه في كثـرة الشـخوص،   
فال يـدري   –، ال سيما عند تشابه األسماء، مثلما في رواية وا إسالماه –ولربما تتضارب الشخصيات 
  . الحسن من السيئ إال بعد ألي

  : منهج باكثير في رسم شخصياته
يخطو باكثير خطوات رائدة متجاوزا مرحلة التأثر بالرواد إلى مرحلة النضج الفني في رسم 

لغوص في أعماقها، وإذكاء عنصر الصراع الشخصيات، فهو ُيعنى عناية كبيرة برسم الشخصيات، وا
يقتضي سبرا " الداخلي والخارجي للشخصية، وهذا يتطلب صدقا في رسم الشخصيات، وهذا الصدق 

ألغوارها واكتناها ألسرارها، وعبقرية الكاتب تستطيع النفاذ بالبصيرة النيرة إلى سرائر الناس وأعماق 
وهذا هو مظهر اإلنسان الفني بالجمع بين الذاتية نفوسهم، مع استصحاب الطابع الذاتي للكاتب، 

والموضوعية في آن واحد، فالكاتب يتصيد من الخارج صور شخصياته، ثم يتألفها ويمازجها مندسا 
لذلك لم تكن شخصياته مجردة، بل  (1)" إلى خوافيها مضيفا عليها شعاعا من نفسه، تصح به نسبتها إليه

  .  ها، وفيها النزعة اإلنسانية التي تساير األحداثكانت بشرية، لها أحاسيسها ومشاعر
وإذا كان رسم الشخصية يمثل صعوبة في الروايات العادية، فهو أشـد صـعوبة فـي الروايـة     

والحقيقة أن هـذا  . التاريخية، إذ إن الشخصية التاريخية معدة سلفا، ومحددة المالمح والسلوك من قبل
لحياة الخارجية لألشـخاص، أمـا الحيـاة الداخليـة بأحالمهـا      اإلعداد للشخصية التاريخية ال يتعدى ا

وتحركاتها وأفراحها وأتراحها وانفعاالتها فهي ملك خاص للروائي؛ له الحرية المطلقة فـي تحـويره   
وتفسيره ليستطيع التعرف على الصورة الداخلية للشخصية، وعرضها بكل جوانبها الظاهرة والباطنة ؛ 

  . بصورتها من الجانب العام المعروف في سجالت التاريخمع االلتزام بعدم المساس 
واطالع الروائي على هذا الجانب الخفي من حياة الشخصية التاريخية؛ يجعله يبدع لنا شخصـية  
أكثر وضوحا ومنطقية من الشخصية التاريخية التي تحيا في سجالت التاريخ وكتبه، وهذه الشخصـية  

ألنها تظهر الحياة الداخلية والخارجية للشخصـية،  . لدى القارئ التاريخية الروائية تكون أكثر وضوحا
في حين يهتم التاريخ بالحياة الخارجية فقط، أما المنطقية، فتتمثل في أن التاريخ يعرض كل ما يتعلـق  
بهذه الشخصية بأسلوب السرد، وتسيطر عليه في هذا العرض فكرة القضاء والقدر، أما الروائي، فهـو  

                                                           
 .145 – 144محمود تيمور، دراسات في القصة والمسرح، ص (1) 
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للشخصية بالتحليل والتبرير والتفسير، فكل شيء في الرواية ينبع عن قصد، حتـى  مطالب في عرضه 
وهذا الوضوح وتلك المنطقية في تناول الشخصية التاريخية بالتوظيف . االنفعاالت واألحزان واألفراح

الفني في الرواية ؛ هو ما يكسبها الخلود والحديث عنها في كتب األدب، إذ إننـا نجـد أنفسـنا أمـام     
على الرغم مـن أن   –وشخصيات باكثير . صية حقيقية، وذلك حين يعرف الروائي كل شيء عنهاشخ

إال أنها تبدو للقارئ وكأنها شخصيات حقيقية ماثلة أمامه، يتفاعـل معهـا    –جلها شخصيات تاريخية 
 ويتعاطف مع أحداثها، وسبب ذلك أن باكثير وثق الصلة بينه وبين شخوصه، وتعايش معها في واقعية

  . كاملة فسبر عمقها وحدَّد أبعادها
أما عن منهجه في رسم هذه الشخصية التاريخية، فقد اتسم بالنزعة التحليلية التي تساعده في كثير 
من األحيان على تمثيل العوامل البيئية واالجتماعية والنفسية واالقتصادية والسياسية في رواياته، كمـا  

ها ومشاعرها وتوضيح دقائق حياتها، وتجعله قادرا علـى  تساعده في رسم الشخصيات وتحليل عواطف
وضع الشخصية في صورة واضحة المعالم، متناسقة السلوك، في إطار يتالءم مـع طبيعـة الروايـة    

  . التاريخية
أما شخصيات باكثير الرومانسية، فتتسم بالصراع الدائم مع نفسها، ومع القيم والبيئة والمجتمـع،  

  ". ليلة النهر " و " سالمة القس " ة يظهر هذا بوضوح في رواي
وقد لجأ باكثير إلى خلق شخصيات أخرى غير تاريخية، وجعلها تمثل روح العصر الذي تعـيش  
فيه، كما اتخذ من تجربة الحب الرومانسي وسيلة لربط حوادث الرواية التاريخية وتشـويق القـارئ،   

  ". وا إسالماه " ء في وعنصرا فعاال في بناء الشخصية وتطويرها، وهذا واضح بجال
" كما اهتم باكثير بالبناء الفني للرواية على حساب الجانب التاريخي؛ كما هو الحال فـي روايـة   

المرحلـة  : واإلبداع في البناء الفني للشخصية وفق هذا المنهج يتضمن ثالث مراحـل ". الثائر األحمر 
. ف مالمح الشخصية، وأعمالها وأوصافهاإظهار الحياة الخارجية للشخصية، والمتمثلة في وص: األولى

أما المرحلة الثانية، فتتمثل في إظهار الحياة الداخلية للشخصية، وذلك عن طريق تجسيد انفعاالت هـذه  
الشخصية وأحالمها وأفراحها، ثم تأتي المرحلة الثالثة التي تجمع بين المرحلتين األولى و الثانية فـي  

المؤلف مبدع هذه الشخصية، وهذا اإلطار الذاتي يجب أال يظهـر  إطار ذاتي، أي في إطار يحمل فكر 
  . في تكوين الشخصية ورسم مالمحها

ومن مالمح منهج باكثير في رسم شخوصه أنه يرسمها على بعدين بعد رمزي يتغير فيـه اسـم   
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ي الشخصية ووظيفتها التاريخية، كما يصيب التغيير وقائع حياتها، ولكنه تحوير يدل على األصل الـذ 
في حال كون الشخصية ترميزا، والبعد الثاني هو البعد التاريخي الـذي يريـد    –ترمز إليه الشخصية 

  . باكثير للشخصية أن تدل عليه
ومن منهجه أيضا أنه يربط بين الشخصيات الثانوية وشخصية البطـل، فالشخصـية الرئيسـة ال    

جموعة من الشخصيات تؤثر فيها وتتأثر ، بل توجد إلى جانبها م–في أغلب األحيان  –تنفرد بالبطولة 
  . بها

إضافة إلى ما سبق من منهج، فإن باكثير استعان بعنصر المصادفة في بنـاء الشخصـية ليـدفع    
بالحدث إلى النمو، وعنصر المصادفة عنصر فعال في البناء الفني للرواية، فهو يـؤثر فيـه سـلبا أو    

ومقنعة تنسجم مع طبيعة المواقف واألحداث، فإنها تعمل إيجابا، فإذا كانت المصادفة في الرواية مقبولة 
على تطوير الشخصيات إلى ابتكار المواقف التي تدفع باألحداث إلى النمو والحركة، وفي الوقت نفسه 

أما إذا كانت المصادفة غير مقبولة وغير مقنعة . تمنح الشخصية حرية في الحركة وحيوية في السلوك
؛ فهي في تلك الحالة تغرس السلبية في المواقف والشخصيات وتسلب  تأتي على صورة شطحات خيال

الشخصية والحدث سمة اإلقناع، مما يجعل األحداث غير مبررة الحركة، والشخصيات باهتة األلـوان  
  . غير مقنعة في سلوكها وتصرفاتها

ث ليمـنح  ويتبع باكثير في رسم الشخصية أسلوبا جيدا يتمثل في أسلوب الحوار المتصل باألحـدا 
الشخصية حياة أعمق، فهي تعبر فيه عن طبائعها تعبيرا مباشرا يتمكن به من تحليلها تحلـيال كـامال،   

إلى توظيف الحوار والمونولوج الداخلي اللذين همـا  " ويصور تقلباتها بين الخير والشر، فعمد باكثير 
  . )1(من أكثر الطرق قربا في تمثيل طبيعة الشخصية 

هج باكثير في رسم الشخصيات اعتماده على التجربة العاطفية ؛ التي تسـاير  قضية أخيرة في من
األحداث وتواكبها، بغض النظر عن طبيعة تلك األحداث سواء كانت سياسية أو حربية أو اجتماعيـة،  
فجاءت التجربة العاطفية محورا أساسيا تعتمد عليه حركة الشخصيات وتسهم في بنائها الفني، ولها أثر 

وكأن بـاكثير  . خلق المواقف وسير األحداث، و إضفاء جو من الرومانسية على الرواية كلها كبير في
يرى في الحب الرومانسي دافعا قويا يخلق في الشخصية عنصر اإليجابية، ويترتب على هـذا الحـب   
وضوح في الشخصيات واألحداث ونمو لها، إضافة إلى ما يضفيه هذا الحب من جو رومانسي يخفـف  

                                                           
  . 158سيزا قاسم، بناء الرواية، ص  )1(
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ويعد الحب الرومانسـي  . ، الذي يسيطر على الرواية-في حال كونها حربية  –الجو الحربي  من حدة
أحب القس سـالمة،  " سالمة القس " محورا أساسيا يقوم عليه البناء الفني للشخصية الرومانسية، ففي 

مـن   أحب فيها الجمال والبهاء، وضحى في سبيل حبها بمزرعته ووقته وماله، وظل وفيا لحبه بالرغم
بعدها عنه وسفرها إلى بلد آخر غير بلده، لكنه يرى السعادة في الحب تقوم على التضحية في سـبيل  

ومن . الحبيبة، حتى لو كانت في بيت الملوك، وتلك سمة تتحلى بها الشخصيات المغرقة في الرومانسية
أقطاي ( و ) أيبك  عز الدين( األمثلة على الحب الذي ساعد في تطوير الشخصية ونموها، ما كان من 

، فكالهما كان يسعى من وراء الحب لنيل السلطة والحكم، فالحب عنـدهما يقـوم علـى االنتهازيـة     )
واالستغالل واألنانية والسعي وراء شهوة الحكم، فلم تستقر عواطفهما ولم يتركز حبهما حول شخصية  

ـ  ب نموذجـا للعاطفـة غيـر    الملكة، وإنما حب الكرسي الذي تجلس عليه، فكانت شخصيتهما في الح
  . المستقرة، ولالنتهازية والبحث عن المجد والعظمة

  :منهج باكثير في اختيار االسم 
التسـمية أبسـط أشـكال    " لالسم دور كبير في خلق الشخصية وإعطائها وجودا واضحا، فــ  

ة بين االسم ، وغالبا ما يوجد عالق)1("التشخيص، كل تسمية نوع من أنواع البعث واإلحياء وخلق الفرد
" وكأن االسم تلخيص لدور هذه الشخصـية  . والمسمى، ودور هذه الشخصية في الرواية سلبا أو إيجابا

فاضل ومحمود وحسن، ومن غيـر المناسـب أن   : فمن المناسب مثال أن يكون اسم الشخصية الخيرة
وعلى الرغم مـن كـون    .)1( " يكون اسم الشخصية الشريرة ذلك إال إذا أراد الكاتب المفارقة والتباين

روايات باكثير جلها تاريخية وأسماؤها حقيقية، بيد أنه اصطنع شخصيات أخرى، ومنحها أدوارا هامة 
  ". ليلة النهر " في أحداث الروايات، إضافة إلى األسماء الوهمية في رواية 

عطاء والبـذل  على شخصية تتمتع بالحب وال" فؤاد " أطلق باكثير اسم ": ليلة النهر " ففي رواية 
أيضا اسم فيه نبـل وود وصـفاء، وبـذل خيـر     " إحسان " و. والوفاء لآلخرين فطابق االسم المسمى

  . لآلخرين، وهذه المعاني تطابق الشخصية التي جاءت في الرواية
  : جاءت أسماء غير تاريخية ؛ حملت دالالت عظيمة منها" سيرة شجاع " وفي رواية 

معاني نبيلة وسامية، فهو داللة على العمـل الحسـن والشـيء    وهذا االسم يحمل : أبو الفضل -
                                                           

دين صبحي، ص   رينيه ويليك و أوستن وارين، نظرية األ )1( ي،       . 129دب، ترجمة محي ال ة الشكل الروائ وينظر حسن بحراوي بني
  . وما بعدها 247ففيه بحث لطيف عن عالقة االسم بالمسمى ص 

  . 88محمد عزام، فضاء النص الروائي، ص  )1(
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  . الطيب، وكذا كان صاحب االسم في الرواية
فيه قوة وبأس وإقدام وشجاعة وضراوة وحزم، وكل هذه األوصـاف تـوافرت فـي    : شجاع  -

  . صاحب هذا االسم
ية فـي كـل   داللة على السمو والعلو والنقاء والرفعة، وكانت صاحبة االسم كذلك سام: سمية  -

  . شيء حتى مع زوجها
  ": سالمة القس " وفي رواية 

وفيه معنى اإلخالص وحفظ الصداقة وتقويتها وصونها، وهذا ما اتسم به صـاحب  : أبو الوفاء -
  ". سالمة القس " االسم في رواية 

  .داللة على التساهل والحنو، وكان صاحب االسم كريما و معطاء و سهال و لينا: ابن سهيل  -
شخصيات التاريخية فعلى الرغم من فرض اسمها على الرواية ؛ أال أن لها مدلوالتها التـي  أما ال

  : انسجمت مع أحداث الرواية
  . الشجرة، رمز االمتداد والعطاء والتواصل والقوة، وكذا كانت تلك الملكة القوية: فشجرة الدر -
  . ا كان صاحب االسموهو اسم من أسماء األسد حيث البأس والقوة واإلقدام، وكذ: ضرغام  -
  . وكان هذا الملك في كل وقائعه مع العدو ظافرا: الملك المظفر  -

  تقديم الشخصيات 
تتنوع وسائل تقديم الشخصيات ؛ وتختلف من روائي إلى آخر، فكل له طريقة خاصـة فـي        

ـ  ن الصـعب  إبراز شخصيات أعماله، وسبب هذا التنوع عائد إلى ثقافة الروائي وتقنياته المتنوعة، وم
والناظر في النوع الروائي عبر تاريخه وفي شموليته " تحديد التعبير األدبي للشخصية وفقا لهذا األمر 

يرى انه من الصعب تحديد التعبير األدبي للشخصية، فقد لجأ الروائيون إلى تقنيـات مختلفـة لتقـديم    
  . اعا في العمل الروائيويعد تقديم الشخصية والنجاح في ذلك إبد )1(" الشخصيات إلى القارئ 

أما طرائق تقديم الشخصية، فإنه يتم عبر عدة طرق يعود اختيار أي منها للروائي ؛ فمـنهم مـن   
يصف الشخصية ومظهرها وحركتها، وهذه الطريقة تقليدية غير مرغوب فيها، وآخرون يميلون إلـى  

ا النوع يشجع عليه النقاد ترك المجال للشخصية بأن تكشف عن نفسها في غير موطن من الرواية، وهذ

                                                           
  . 47عبد اهللا رضوان، النموذج، ص  )1(
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وهكذا فإن ثمة طرقا لوصف الشخصية كثيـرة، أذكـر   . ويعتبرونه منحى موفقاً في عرض الشخصية
منها هنا اثنتين متباينتين في وصف الشخصية مع التمثيل عليها من روايات باكثير السـتجالء مـنهج   

  . باكثير في تقديم شخصياته
  الطريقة التحليلية : أوال

مباشرة، يرسم بها الروائي شخصياته بدقة معتمدا على الوصف الخارجي للشخصية،  وهي طريقة
ويحلل عواطفها ودوافعها وأفكارها وأحاسيسها، وكثيرا ما يصدر أحكاما عليها، ويعقب علـى بعـض   
تصرفاتها مقدما رأيه في تلك الشخصيات، وبالتالي فإن صورة الشخصية تقدم جـاهزة للقـارئ، وال   

  . هد الكتشافهايحتاج ألي ج
  الطريقة غير المباشرة أو التمثيلية : ثانيا

يترك الروائي في هذه الطريقة الحرية الكاملة للشخصيات للتعبير عن ذاتهـا عبـر تصـرفاتها    
وسلوكها، والكشف عن جوهرها باستخدام عدة طرق، فقد تعبر الشخصيات عن سلوك بعضها أو تعلق 

ال يعطي القارئ قوالب جاهزة ومواصفات ثابتة، وإنما يضع فالروائي . " شخصية على شخصية أخرى
. )1(" على القارئ عبء استنتاج صفات تلك الشخصية من خالل أقوالها واسـتجاباتها وردود أفعالهـا   

مباشرة بالحوار، ويستعين بها المؤلف ألنها تركز على الذكريات والتـأمالت  " وترتبط هذه الطريقة   
  . )1(" خصية كشفا عميقاواألحالم التي تكشف الش

وهاتان الطريقتان تشكالن بياضا دالليا تملؤه المحوالت المختلفة، وتعطيه مدلوله عن طريق إسناد 
مفهـوم  " ، ولذلك يلتقـي  )2(األوصاف والحديث عن االنشغاالت الدالة للشخصية أو دورها االجتماعي

ارغ في األصل سيمتلئ تدريجيا بالداللـة  الشخصية بمفهوم العالقة اللغوية حيث ينظر إليها كمورفيم ف
معتمدا في ذلك على مبدأ التدريج في التقديم المبنـي علـى االنفعـال     )3(" كلما تقدمنا في قراءة النص

بالوصف من العام إلى الخاص، ومن المظهر الخارجي إلى المظهر الداخلي للشخصية، والعالقات التي 
  . تنسجها مع اآلخرين

ن المهم ليس الطريقة التي ينتهجها الروائي في رسم شخوصه، وإنما الهـدف  وعلى أية حالة، فإ
                                                           

  . 68عدنان عبد اهللا، ص  )1(
  . 36واية الواقعية الغربية في الرواية العربية، ص أثر الر: محبة حاج معتوق )1(
  . 213ينظر حسن بحراوي، ص ) 2(
  . 213المرجع السابق، ص ) 3(
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أي قدرتها على جعل العالم التخيلي متالحمـا ورؤيـة   " معرفة الفائدة التي يجنيها من وراء استعمالها 
 ألن كل طريقة في التقديم يمكنها أن تظهر إبداع الروائي في تجسيد رؤيته أو فلسفته. )4("العالم مقنعة 
  . في الحياة

وقد وظف باكثير الطريقتين السابقتين في عرض شخصياته، فتارة يصفها وصفا جسميا ؛ كالذي  
حيث أغرق في إظهار سماتها وطبيعة سلوكها، وكان قصده من وراء ذلك أن " سالمة القس " جاء في 

ث ابن سـهيل  ، جاء ذلك في حدي)1(" يكسب الشخصية سمات حية ودالالت تعيش في وعي المتلقي " 
  :   لسالمة حيث يقول لها

وأشار إلى مقعد في الجانب المقابل للصدر فلمت أطراف . اقعدي يا فتاتي وهاتي ما عندك"  
ذيلها وخطت مدبرة فإذا قوام خصب يفصل وسطه الدقيقين بين جنتين واسعتين، ثم انثنت مقبلة وتهيأت 

والتقت … اب في وجه يتردد الطرف فيه طوال لتقعد، فإذا جارية كعاب يحير في وجنتيها ماء الشب
وعلى خديها نونتان تفوران كلما ابتسمت … عينا عبد الرحمن بعينيها، فإذا هما غزلتان غضيضتان 

  " … وقد ارتدت حلة حمراء، وجعلت على رأسها غاللة بيضاء … 
  )  68 – 67ص /سالمة القس(

ال تكاد  ي البنية جلدا على العمل بشوشا،كان حمدان في نحو الخامسة والثالثين من عمره قو" 
االبتسامة تفارق شفتيه حتى في أحلك الساعات وأهول الخطوب، ولكنه يحمل وراء هذا الخلق الرضي، 

  " وهذا الثغر البسام قلبا يضطرم بالثورة على تلك األوضاع 
  ) 8ص /الثائر األحمر(

فسيا، وحاول أن يمزج بينهما فـي  نالحظ في النص الثاني أن باكثير وصف الشخصية جسميا ون
الوصف، فجاء هذا الوصف غنيا بالحركة أبان عن الجوانب الحياتية التي أثرت في حمـدان ؛ فتبنـى   

  . بكل دالالتها السياسية واالقتصادية واالجتماعية) األوضاع(العمل الثوري، إنها 
صية في أبعادها الفكرية ويمزج باكثير أحيانا بين الوصف المباشر وغير المباشر،  فيصف الشخ

ويجعلها تصدر في أقوالها وأفعالها عن منطق الحياة وتعيش بوعيهـا الظـاهر   " والنفسية واالجتماعية 
، فيفسـح المجـال للشخصـية    )1("ووعيها الخفي، وما يواجهها من أحداث بحيث يتعاطف القارئ معها

                                                           
  . 264المرجع السابق، ص  )4(
  . 28، ص 132خليل الشيخ، الزوبعة، مجلة أفكار، ع  )1(
  . 111عبد الفتاح عثمان، ص  )1(
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مثل هذا السلوك يتبعه باكثير كثيرا في و. لتكشف عن نفسها من خالل أفعالها وتعاملها مع هذه األحداث
، التي كان لها حضور حقيقي من "سيرة شجاع " في " شاور " رواياته ومثال ذلك حديثه عن شخصية 

خالل تعاملها مع األحداث ومع الشخصيات األخرى، فتكون لدى القارئ فكرة بينة وواضحة عن هـذه  
تكشف عـن  " شاور " حداث وتتابعها، فشخصية الشخصية ويرتبها في ذهنه شيئا فشيئا حسب تطور األ

يستقر " شاور " مالمحها بتحركها وتفاعلها مع محيطها، وتصارعها مع الشخصيات األخرى، فال يكاد 
على ملمح أو سلوك، وال يمكن أن يعرف القارئ أسلوبه في الحياة، وطريقة تفكيره حتـى الصـفحات   

  .  األخيرة من الرواية
مثال، فقد ترك باكثير الحرية للشخصية لتكشف عن تجاربهـا  " القس "  كذلك الحال في شخصية

الروحية والنفسية وأحاسيسها وذكرياتها وتخيالتها، كما صورها تصويرا دقيقا ببعديها الداخلي والنفسي 
واالجتماعي، حتى إن القارئ باستطاعته أن يعرف خلجات النفس في هذه الشخصية، فجـاءت مثيـرة   

وهذه البراعة في الوصف تكشف عن قدرة الفنان ؛ فالشخصيات الكامنـة  . تعاطف معهاتدعو القارئ لي
  .  الظاهرة على سطح الرواية العام تخدم األحداث وتسهم في تطوير السرد
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  نماذج الشخصيات في روايات باكثير
  ): الشخصية اإليجابية ( شخصية المناضل : أوال

ة الجاذبة، وهـي النقـيض الصـارخ لشخصـية     تعد شخصية المناضل من الشخصيات اإليجابي
وقد ظهرت صورة المناضل في روايات باكثير ضمن أشكال نضالية متعددة تبـدأ بالكفـاح   . المتخاذل

المسلح ضد المحتل أو الغازي، إضافة إلى صور نضالية أخرى ال تقل أهمية عن الكفـاح المسـلح ؛   
االت التي كان للشخصية حضـورها الفعـال   كالنضال السياسي والنضال اإلعالمي وغيرهما من المج

  .    والمؤثر في أحداث الرواية
وتتميز شخصية المناضل في روايات باكثير بمالمح جسدية قوية وقوة جاذبية، تكمن في شجاعته 
وبسالته وإيمانه بقضيته العادلة، إلى جانب تفاؤله الدائم بمستقبل أفضل يتمكن من خالله تحقيق أهدافه، 

  . يتم للمناضل ما يصبو إليه في نهاية الرواياتوعادة ما 
، "سـيرة شـجاع   " في رواية " شجاع " ومن الشخصيات المناضلة في روايات باكثير شخصية 

ولتسليط الضوء على دور هذه الشخصية النضالية يحسـن  . وهذه الشخصية األبرز في تمثيل هذه الفئة
  . أن نتعرف على الواقع االجتماعي لها

قع يبني الشخوص الذين يحركون بدورهم ذلك الواقع ويغيرونه، و إدراك هـذه العالقـة   إن الوا" 
ومعنـى   )1("بين الواقع والذات اإلنسانية القادرة على العطاء ؛ هو إدراك مبررات وجود القيم التاريخية

لمقولة يجسد شجاع هذه ا. هذا أن الخلفية الطبقية االجتماعية هي التي تحدد سلوك الشخصية ومصيرها
فموقفه من اإلفرنج هو نتاج موقفه الكلي من كل ما هو استعماري، مستمدا ذلـك مـن مكانـة والـده     
السياسية التي مرت بتجارب ثورية، فهو بذرة متفرعة من تربة العالقات الثورية، إذ مهدت مكانة والده 

االطـالع يكتشـف   ومن خـالل هـذا   . السياسية من االطالع على كل التحركات العسكرية والسياسية
مجموعة من الحقائق التي ولَّدت عنده الحس النضالي غيرة على دينه ووطنه ؛ رافضـا كـل معـالم    

  . الخنوع، مما تسبب بلحظات قلق واضطراب، بيد أن هذا االضطراب زاده وعيا بما يحيط به
اإلعداد : أولها: ةأما عملية البناء الفني التي اختارها باكثير لهذه الشخصية، فتعتمد على معالم عد

                                                           
  . 542في الجزائر، ص واسيني األعرج، اتجاهات الرواية العربية  )1(
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  . النفسي والفكري الذي يبدأ بالمالحظة ثم الرفض الصامت، رفض الخنوع لمخططات والده
أما المعلم الثاني، فيتجلى في عملية البحث واالكتشاف التي شكلت نقطة تحول فـي حيـاة هـذه    

  . االشخصية، حيث نما وعي شجاع وتطور استجابة لتتالي األيام، وتتابع األحداث وكثرته
وقد اتسم شجاع بصفات قيادية أهلته لهذا الدور الريادي في الحركة النضالية، فهو شجاع يعمـل  
بهدوء وثقة وتفاؤل بعيدا عن االنفعال، واهبا حكمته وذكاءه ألمته، رافضا لكـل االغـراءات الماديـة    

واإليثـار،   والمناصب الحكومية في سبيل التخلي عن قضيته، إضافة إلى التحدي والميـل للمجابهـة  
فشكلت كل هذه الصفات شخصية نضالية ال تفرق بين قريـب  . واعتماد مبدأ الشورى في اتخاذ القرار

  . وبعيد، فكل من يخون الوطن يجب أن يقاتل حتى وإن كان الخائن هو األب
ونالحظ أن الرواية لم تهتم في بناء هذه الشخصية المناضلة بتقديم مالمح جسدية إذ كـان همهـا   

  . األبعاد النفسية واأليديولوجية، وتصوير تحركات الشخصية وأفعاله النضالية تصوير
أما المنهج العام في اختيار شخصية المناضل، فقد زاوج باكثير في رواياته في نوعية المناضـل  

؛ دحةالطبقية، فمنهم من هو من الطبقة األرستقراطية، ومنهم من البرجوازية، وآخرون من الطبقة الكا
العمال والفالحين حيث توحدت هذه الطبقات جميعا لمصارعة قوى الظلم واالستغالل مـن أجـل   طبقة 

  . الحرية، وبناء العدالة االجتماعية في المجتمع الذي يعيشون فيه
  ): بية سلالشخصية ال(  تآمرشخصية الم: اًثان

مناقشـة سـمات    عمد باكثير إلى رسم شخصية المتآمر في الروايات بدقة متناهية، ولكي أستطيع
التي كانـت  " شاور " هذه الشخصية أرغب في حصرها بالحديث عن شخصية واحدة، وهي شخصية 

  . األبرز في هذا المجال
كما تصورها الرواية، هي الصورة الموازية للواقع السياسي القاتم ذي السلطة  -إن صورة شاور 

بة في استمرارية الحكم ومحاربة كل الفئات السياسية األحادية العاجزة عن إقامة العدل، لتمسكها بالرغ
  . المناوئة لها، حتى إنه اضطر إلى التحالف مع العدو في سبيل القضاء على التيارات المعارضة

وبناء عليه يحاول شاور أن يتخذ من السلطة أداة لضرب كل محاولة تمرد، متجـاهال أحاسـيس   
تحول في يده إلى أداة لتحقير اآلخر وسلبه حقوقه الشعب، فهو ال يؤمن إال بمنطق القوة وكأن السلطة ت

بما فيها العيش في مجتمع آمن، فغدا شاور رمزا من رموز السلطة في طابعها التعسفي الهـادف إلـى   
ألن القمع يلغي دور الفرد والجماعة، وبالتالي يمهد لـه  . تغييب الحوار وشل كل الفعاليات االجتماعية
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  . يذ مشاريعه االستغالليةاالنفراد باتخاذ القرار، وتنف
وتصور الرواية هذا النمط من الشخصية بالدهاء والمكيدة والتلون،  فال يكاد القارئ يستقر علـى  
تصور لهذه الشخصية حتى تفاجئه الشخصية بموقف مضاد للموقف الذي شـاهده القـارئ لهـا منـذ     

رغيدة للشعب، ثم ال يلبث أن يتآمر لحظات، فشاور يبدأ بداية خيرة قائمة على تأمين متطلبات الحياة ال
مع اإلفرنج ضد الشاميين، ثم يعود ليقف إلى جانب الشعب ويحارب العدو، وفي الوقـت ذاتـه يـدمر    
أمالك الشعب بإحراقه مدينة الفسطاط، وال يلبث على هذا الموقف غير قليل ليعود إلى محاربـة أسـد   

تحالف إذ يتقرب شاور من أسد الدين ويبتعد عـن  الدين وتحالفه مع العدو، ومرة أخرى ال يطول هذا ال
اإلفرنج، غير أن الطبيعة الشريرة في مكنونات نفسه ال تأذن بطول عمر هذا التقارب فيعود شاور إلى 

  . ضرب أسد الدين في الصميم حينما قرر اغتياله ورجال الحركة اإلصالحية
تها إال في الورقات األخيرة من وهكذا تبدو هذه الشخصية متعبة للقارئ الذي ال يتبين حقيق

  . الرواية
  : نماذج شخصية المرأة في روايات باكثير: ثالثاً

حرص باكثير على تقديم شخصية المرأة في رواياته تقديما واقعيا، حيث ال تخلـو روايـة مـن    
موضوعية في الطرح عكسته نظرته الجادة في رسم المجتمع رسما واقعيا، يحمل بين طياته الظروف 

قيقية لنشوء المجتمعات و أسباب تكوينها، فعرض المرأة ضمن مسـتويات متنوعـة وراوح فـي    الح
نماذجها، مسلطا الضوء عليها في أوضاع عدة وأشكال مختلفة، تنبع من انعكاس حقيقي لصورة الواقع 

تحمل صـفاتها وتتحلـى بخصـالها،    " أم " فجاءت المرأة في صورة . في الفترة المناقشة في الرواية
" وكل لها طبيعتها الفطرية، ورسم لنا المرأة بواقعيـة مؤلمـة وهـي    " أختا " و " زوجة " شاهدناها و

تحصل على مآربها بقوتها األنوثية، كما رسم " شخصية مستقلة " تتكسب بجسدها، وصورها " مومس 
حبها لزوجها، على نموذجا للمرأة العربية المتعلمة ذات السمة اإليجابية فحملت مهام إيجابية إضافة إلى 

غابت عن التعليم وانعزلت في البيت تحت وصاية الرجل في " الرغم من أن المرأة في فترة من الزمن 
  .   (1)"العائلة األمر الذي أدى إلى احتجابها عما يدور خارج المنزل

                                                           
 .21منال االلوسي، المراة زمن الحرب، ص  (1)
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  :شخصية األم ) أ(
ي الموجـه والمربـي   عادة ما تظهر األم رمزا للعطاء والتضحية في معظم األعمال األدبية،  فه

سالمة القس، و وا إسـالماه،  " ففي رواية : لألبناء، فجاء االهتمام بدور األم في روايات باكثير متفاوتا
نظرا النسياق فضائها الروائي أصال وراء قضايا بعيدة عن دور األم مباشرة كـادت  " والثائر األحمر 

وامتازت . دور األمومة في هذه الرواياتأن تغيب عنها، لوال ظهور ضعيف ومحدود ل" األم " صورة 
  . األم في هذه الروايات بالسذاجة والبساطة والمسالمة

جهان خاتون أماً حنوناً رؤوماً تخاف على ولدها وتخشى من أخيهـا  " وا إسالماه " ترسم رواية 
  . الملك أن يقتله

… نها كتمته في نفسها جهان خاتون في الخوف، لما تعلم من طباع أخيها، ولك] زوجها[فشركته " 
  " وأخذت تدعو اهللا من يومئذ أن يرزقها ابنة ويرزق أخاها جالل الدين ابنا 

  ) 15ص / وا إسالماه (
فأم عالية . بصورة قريبة نسبيا من الصورة الفائتة" األم " ، فإنها ترسم "الثائر األحمر " أما رواية 

فعنـدما  . لحزن والشفقة على ضياع ابنتهـا تتجسد فيها صفات األمومة وتتجلى في شخصها عواطف ا
  دخل عبدان بيت حمدان

ثم مد يده إلى … ولم ير عالية بينهما . هاله أن رأى أم حمدان وأم الغيث جالستين تبكيان" 
  " ألم تعلم ما حدث لعالية ؟ . ويحك يا عبدان: العجوز فقبل يدها وعندئذ مسحت العجوز دمعها وقالت

  ) 29ص /الثائر األحمر(
" لكن الرواية تضفي على األم جلدا وصبرا في مثل هذه المواقف وكأنها تقرر المقولـة الشـعبية   

  " حكمة الشيوخ 
ستشعر الصبر عسى اهللا أن يعيدها إلينا دون نفعلينا أن كلنا في المصاب بعالية سواء، " 

  "أن يمسها سوء 
  ) 33ص /الثائر األحمر(

، فهي حريصة على مصـلحة  )1("لالم" ض نموذج آخر في عر" سيرة شجاع " فيما اهتمت رواية 

                                                           
  . وتفهم صورتهما من السياق" الزوجة " و " األم " تتداخل هنا صورة  )1(
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مشتركا فعاال في إنتاج الحدث، و إنما " األم " ولم تكن . أبنائها كما يريد زوجها ال كما يجب أن يكون
  منقادة وراء أهواء الذكر معظمة من قدرة الزوج، و مؤيدة له في كل قراراته 

ه، إذ أيدته في أول حديثه عـن ضـرغام،   ولم يعجب شجاع لذلك من أبيه، ولكنه عجب من أم" 
ولكنها انقلبـت  فذكرت لهم ما لقيت من حسن الرعاية طول عهده، فيما خال الليلة األولى من حكمه، 

اجل يا شجاع لقد صدق أبوك، ما احسن ضرغام معاملتي : ت، فقالفي النهاية لما سمعت مقال أبيه
  " ومعاملتك لوجه اهللا 

  ) 66ص /سيرة شجاع(
األم، مثال للطاعة العمياء، إذ توافق زوجها في كل ما يقولـه، وال تسـتطيع    -" الزوجة  "وهذه 

الوقوف في وجهه ألن طاعته واجبة، فهو صاحب التفكير الصائب، وبسبب هذه األطروحة ال يمكـن  
  . محاسبته على أفعاله، فليفعل ما يشاء، وليتخذ أي قرار

علها تعمى عن مساوئه وال ترى غير محاسنه، فهو تحب زوجها شاور حبا يشبه العبادة، ويج" 
وأنها لترى الرأي . عندها المثل األعلى في كل شيء ال يعلو على رأيه رأي، وال يفوق سلوكه سلوك

  " أو تقول القول، فإذا وجدت عنده ما يخالفه، رجعت إلى رأيه أو قوله، دون مراجعة أو مناقشة 
  ) 66ص /سيرة شجاع(

فكانت توجه النصائح . جب على أبنائها ضرورة االنصياع آلراء أبيهم وخططهوهذه األم كانت تو
  ألبنائها، ولربما أسلمتهم إلى مزالق أدناها تبني مواقف سلبية في المجتمع 

وقد نشأت أوالدها على هذا النهج في النظر إلى أبيهم، واتخذوا أمهم قدوة لهم في ذلك، فنشأوا " 
  " رونه المثل الكامل في كل شيء وهم يعظمونه تعظيما شديدا وي

  ) 67ص /سيرة شجاع(
وهي في هذا . لكن هذا السلوك المقلد للرجل ورضاها عما يحدث حولها جعلها سلبية في نظر ابنها

المشهد تعكس صورة المرأة الراضخة المستسلمة لواقعها الذي تعيشه على الهامش، وابنها متعاطف معها 
  . ، لذا هي في نظره مسكينة ال حول لها وال قوةلجهلها وتقليدها السلبي للذكر

وأخيرا تعاقب الرواية هذه األم السلبية في فهم الواقع بموت أبنائها الثالثة قتال، اثنان علـى يـد   
ضرغام، والثالث وهو األهم؛ على يد أبيه حينما أمر بقتله لما خشي األب من ابنه أن يفضح مؤامراته 
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ة تتجلى معالم األمومة في شخص أم شجاع إذ أضحت أما رؤوما على وفي هذه اللحظ. ضد أسد الدين
  ابنها، مبغضة لزوجها لكن هذا لن يفيد في هذا الوقت فقد فات األوان 

ابتعد عني يـا  … ! قتلته يا عديم الرحمة ماذا فعلت بابني يا شاور؟ قتلت ابني يا شاور، " 
   "مجرم، أتريد أن تجهز عليه أنت أقسى علي من ضرغام 

  ) 330ص /سيرة شجاع(
  :نموذج المرأة الحاكمة ) ب(

" شجر الـدر  " المتمثل في شخصية  " وا إسالماه " عرض باكثير لنموذج هذه المرأة في رواية 
هذه المرأة أنقذت مملكة زوجها من االنهيار عقب وفاته ؛ فأخفت موتـه،  . زوجة الملك الصالح أيوب

ب أوزارها، واستتب األمن ؛ فانقادت السلطنة إليهـا لمـا   ودبرت شؤون السلطنة إلى أن وضعت الحر
  . كانت تتميز من صفات سلطوية

وأخذت شجر الدر تدبر األمور وتصدر األوامر حتى لم يتغير شيء، إذ بقي الدهليز السلطاني " 
السلطان مريض : وهي تقول دائما. على حاله، والسماط في كل يوم يمد، واألمراء يحضرون للخدمة

  " يد أن يزعجه أحد ما ير
  ) 168ص /وا إسالماه(

شخصية قوية، وكلمتها مسموعة عند رجال البالط، وتمتـد   –كما تصفها الرواية  –وهذه المرأة 
سيطرتها على رجال الدولة جندا وقادة و أمراء، يخشى الجميع غضبها، ويتودد الكل لهـا، ويتسـابق   

  . القتال مهرا لزواجها القادة إلى تحقيق اإلنجازات العسكرية في ميادين
  " وكان نفوذها ماضيا على كل األمراء، ترفع من تشاء منهم وتضع من تشاء " 

  ) 182ص / وا إسالماه ( 
بشرط أن يهزم الناصر ] الزواج[وفهم عز الدين مما بلغه قطز أن شجر الدر تعده بقبول الطلب " 
  " وجنوده 

  ) 190ص /وا إسالماه(
نقلب بهذه المرأة صاحبة النفوذ الواسع في الدولـة إلـى امـرأة مـاكرة     ثم ال تلبث الرواية أن ت

ومخادعة، تحيك المؤامرات الغتيال القادة السياسيين المعارضين لملكها،  وملك الرجل الذي اختارتـه  
  . زوجا لها



http://www.bakatheer.com                                                                موقع األديب علي أحمد باكثير    
   

 لبلبلبلبلبلبلبلبلبلبلبلبلبل

  

ولم يتوقف األمر عند هذه الماكرة إلى هذا الحد، بل أقدمت على اغتيال زوجها لما أحسـت أنـه   
  . ول على مقامها ويسلبها سطوتها، فخططت الغتياله ونجحت في ذلكسيتطا

وزوجهـا الملـك    –أحد ابرز القـادة   –ومن ذلك قتلها البن زوجها الملك توران شاه، واقطاي 
  . )1(المعز

لكن هذا النجاح الذي بلغ قمة الهرم أهوى بها في الساحقة، حيث القت جزاء مكرها ومؤامراتهـا  
  . ب على رأسها، وهي أثناء ذلك ال تستطيع دفع الضر عن نفسهاحين قتلت بالقباقي

وبالرغم من هذه المؤامرات والنهاية المأسوية لهذه المرأة، تتعاطف الرواية معها إلى حـد كبيـر   
  واصفة إياها عند موتها بـ

  " و أسدل الستار على الملكة المعظمة المجاهدة شجر الدر صاحبة الملك الصالح أم خليل " 
  ) 212ص/إسالماه وا(

  : نموذج المرأة المجاهدة) ج(
وا "في رواية " جلنار" ، و"سيرة شجاع" في رواية " سمية " استطاع باكثير من خالل شخصية   
، أن يرسل رسالة لطيفة إلى رجال الحركات اإلسالمية واإلصالحية ؛ مفادها أن المـرأة ذات  "إسالماه 

. هوال، وعصفت بكل ما يعترضها من عقبات وصـعاب عزيمة وشكيمة، فهي إذا صممت خاضت األ
وهو من خالل هاتين الشخصيتين يعبر عن اعتزازه بالمرأة، وينصر قضاياها في ضـرورة تعليمهـا   
على كافة الصعد والمجاالت، فهو أرادها مجاهدة تحمل السالح بعد أن تلقت دروس القتال وفنونه مـن  

  . زوجها
  الرماية ؟ : فسألته ضاحكة. علمك الرماية هناكهلمي يا سمية معي إلى الحقول أل" 

  " اجل الرماية والمسايفة وركوب الخيل وسائر أعمال القتال 
  ) 268ص /سيرة شجاع(

  وينتصر باكثير للمرأة في وجوب تعليمها القتال، مبينا على لسان شجاع مشروعية ذلك 

                                                           
  . وهذا آله واقع في التاريخ" وا إسالماه " من رواية  212و  204و  176ينظر لذلك ص  )1(
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تدريبه سمية على ماال يجدر أثنى أبو الفضل على ما قام به شجاع في قليوب وإن أخذ عليه " 
 -وكان مما احتج به أن الصحابيات في عهد رسول اهللا . بغير الرجال، فاخذ شجاع يدافع عن رأيه

  " كن يخرجن مع المقاتلين إلى الميدان  -صلى اهللا عليه وسلم 
  ) 271ص /سيرة شجاع(

الـذي مـن الممكـن أن    ثم يبين باكثير الحاجة للمرأة في هذه المجاالت، ويبرز الدور الريادي 
  . تضطلع به عن الحاجة إليها

  أرايت يا أبا الفضل كيف نفع اليوم تدريبي لسمية ؟. قد انتقمت لي سمية منه فقتلته" 
  " صدقت يا بني، قد رجعت عن رأيي إلى رأيك 

  ) 334ص /سيرة شجاع(
ملثمة، تقـف   وهذه جلنار زوجة قطز تقف خلفه في ساحة المعركة ترتدي لباس الرجال غير أنها

  تحمي ظهر زوجها، 
لو لم يبرز له فارس ملثم شغله عن ذلك، ] قطز [ وكاد الفارس التتري اآلخر أن يعلو السلطان " 

  " فاختلفا ضربتين بالسيف فخرا صريعين 
  ) 251ص /وا إسالماه(

جال من خالل النصين السابقين يبين باكثير أن المرأة قادرة على خوض غمار المعارك،  مثل الر
  . تماما، وذلك إذا أتاح لها الرجل الفرصة إلثبات وجودها، وكف عن وصفها بالضعف والتخاذل

نموذجا للفتاة الجريئة الشجاعة التي ال تخاف شيئا في سبيل اهللا ونصـرة دينـه،   " سمية " وتعد 
ت بهـذه  وقد اسـتطاع . فتقوم بدور السفير بين زوجها و أسد الدين ؛ تحمل رسائل سرية بين الطرفين

  . الطريقة أن تفعل ما عجز عنه الكثير من الرجال
  من هذه يا عم ؟  -" 
  إنها امرأة عجيبة ؟ … تعال اجلس ألحدثك عنها  -
  … من هي ؟ وماذا جاء بها ؟   -
وقد أبلغتني اليوم أن الفـرنج قـد   … اجل هذه هي عصفورتي التي نقلت لي خبر الجاسوس  -

  " القادم من البحر في الشهر ] اإلسكندرية [ يهاجمونها 
  )287 – 286ص /سيرة شجاع(
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، ينفي طه وادي فـي  –كما قدمت سابقا  –وأمام هذا الموقف البطولي للمرأة في روايات باكثير 
وصورة المرأة عنده تتحرك فـي  " هذه المواقف، فهو يقول " صورة المرأة في الرواية العربية " كتابه 

لدور المرأة في السلم والحرب عند أدباء المدرسة، فهي دائمـا  نفس اإلطار السلفي، والتصور التقليدي 
وإن . أنثى ال تستطيع أن تعيش من غير الزوج أو الحبيب، فهي إذن مجرد حبيبة أو أم أو ربـة بيـت  

وتبرز الرواية موقفهـا  " ويقول . )1("اشتركت في الحرب فإنها تقتصر على تطبيب الجرحى وعالجهم
ها جلنار والتي كانت تشارك من بعيد في القتال وتقوم بـدور فـي معالجـة    من قضية المرأة التي تمثل

  .(2)"المرضى والجرحى الجنود 
أحسب أن طه وادي جانب الصواب، فالمرأة التي وصفها بأنها تطبب الجرحى غير موجودة البتة 

واية لـم  وجلنار كما ترسمها الر. في روايات باكثير، وال يوجد امرأة شاركت في الحرب سوى جلنار
  . تطبب الجرحى ولم تسعف أحدا وليس ثمة حديث عن الجرحى في معارك قطز

" جلنار " فأنى لطه وادي هذا الزعم ؟؟ إضافة إلى إهماله صور المرأة المتعددة، واكتفائه بصورة 
  . كما يفهم من كالمه

  : نموذج المرأة المومس) د(
، ليثري نماذج أعماله الروائية المتنوعة بتنوع يهتم باكثير بتقديم المومس كحالة من حاالت المرأة

هذا النموذج كاشفا عن آليـة تكوينـه والظـروف    " ليلة النهر " نماذج مجتمعنا العربي، فيعرض في 
  . المنشئة له
ويبرز باكثير الشخصية اإلنسانية للراقصة المومس إحسان، التي تمتلك روحا نقيـة طـاهرة،      

اد الجسد ال يعني بالضرورة فساد الروح، فالمومس إنسان يملك مشاعر بالرغم من جسدها المدنس، ففس
وهي بالرغم من امتهانها المهنة المبتذلة، . وأحاسيس أجبرتها الظروف االقتصادية على ممارسة الرذيلة

غير أن الرواية تظهرها بصورة إنسانية، فإحسان تمثل صورة المومس التي تسعى لالنتقام من الشـر  
ما توفرت لها أسبابها، بل إنها تبحث عن االستقرار بعد الحياة التي عاشتها متنقلة من رجل  والتوبة إذا

  . لآلخر ومن حانة إلى مرقص

                                                           
  . 213، ص رأة في الرواية العربيةطه وادي، صورة الم )1(

 .212المرجع السابق، ص (2) 
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غالبـا مـا    –وباكثير متعاطف جدا مع هذا النوع من النساء ؛ ألنه يرى أن السبب في سقوطها 
وأنها ضحية مجتمـع سـلبي   هو الفقر، ولوال ذلك لما احتاجت إلى عرض جسدها للشارين،  –يكون 

شرس، فصورها ذات قلب رقيق تثير الشفقة، وأنها على استعداد لالندماج في المجتمع إذا لقيـت مـن   
  . ينتشلها من هذا المستنقع الغارقة فيه

  :نموذج المرأة المقهورة ) هـ(
ـ    ي ظـل  يمثل هذا النمط من النساء واقع المرأة المتأزم الذي ينظر إليها نظرة ماديـة بحتـة، ف

اإلرهاب األسرى الذي يفقدها حريتها وإنسانيتها ؛ ألنها مجرد ملكية قيمتها فـي االنصـياع لرغبـات    
األهل، ال كما تريد، وأن عليها أن تكون مخلوقة مدجنة، تنظر إلى كل رجل في المجتمع علـى أنـه   

  . سيدها المطاع الذي وجدت لخدمته
لحرية، ال تمتلك الجرأة لمناقشة خالها فـي قضـية   ومثال هذا النموذج إحسان، فهي فتاة مسلوبة ا

  . زواجها، فهو أدرى بمصلحتها منها ومن أمها، وما عليها سوى التسليم بكل ما يريده
] وكان يردد [ ولما دخل خالها بعد انصراف ضيفه ووجدها تبكي زجرها وسبها وكاد يضربها " 

  " أنا وليها وأعرف بمصلحتها 
  ) 121ص /ليلة النهر(

رمان المرأة من اختيار الشريك المناسب لها مشكلة ما تزال تهز حياة الفتيات بعنف، ألنها منذ فح
  .   الصغر تهيأ لتكون إرادتها منضوية تحت إرادة وليها، ورغبتها محمولة على رغبته

 ، تلك الفتاة الراعية التي كتب عليها أن تكون"سالَّمة " وصورة أخرى للمرأة المقهورة يتمثل في 
، ال يحق لها أن تقرر أي موقف من الحياة، فتتنقل من يد أبي الوفاء إلى يد ابن سهيل، ثم إلـى  "أمة " 

وعلى الرغم من عشقها . يد ابن رمانة، و أخيرا إلى قصور الخليفة في الشام ؛ مسلوبة الحرية واإلرادة
وهذا النموذج صـورة للمـرأة   . للقس وتمنيها الزواج منه، إال أنها بحكم عبوديتها كانت تباع وتشترى

التي كانت سلعة يقلبها المشترون ظهرا لبطن، ويتفحصونها، ولربما اشتراها أحدهم ليلة أو ليلتين ثـم  
باعها، وهكذا لربما تمضي عليها سنة أو أقل تكون قد بيعت لعشرات الرجال، دون أن يؤبه لحالهـا أو  

  . ينظر لكرامتها
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  : نموذج المرأة النرجسية) و(
شخصية المرأة النرجسية، التي تتعالى على زوجها، وتعاملـه أداة  " الفارس الجميل " ن رواية تبي

، "الفارس الجميل " وتعددت المواقف التي تبين هذه الصورة في رواية . لتحقيق ما تريد من مصالحها
كان شعورها  فسكينة بنت الحسين تبدو نرجسيتها من القوة بحيث لم تأبه لزيارة زوجها لضرتها، إذ لو

بالدونية متجذرا في بنائها النفسي لرفضت استضافة زوجها بعدما شبع من زيارة زوجته األولى، ولعل 
  نرجسيتها أثرت على أحاسيسها الجنسية فغدت غير مبالية 

  " مصعبا خير استقبال، وأرته من ضروب الرعاية ما لم ير منها قبل ذلك قط ] سكينة[استقبلت " 
  ) 30ص /الفارس الجميل(
  عائشة مع زوجها " وصورة أخرى من صور النرجسية عند المرأة، ما فعلته زوجة مصعب 

فما راعـه إال أن نظـرت إلـى    . وليس عندك مثله. جئتك يا عائش بلؤلؤ ال يصلح لغير جيدك" 
أمن اجل هذا توقظني من نومتي ؟ ! ويلك يا مصعب : اللؤلؤ بغير اهتمام ثم قالت وهي تتثاءب

وعادت إلى نومها، وهي تومئ لـه أن اخـرج    !ن نومتي كانت احب إلي من هذا اللؤلؤ واهللا إ
  " ودعني انم وحدي في سالم 

  ) 56ص /الفارس الجميل(
  :الحــــــــوار : رابعاً

يعد الحوار نمطا من أنماط التعبير الفني، وعنصرا هاما يشترك مع السرد والوصف فـي بنـاء   
جزءا فنيا من كيان أدبي تتوافر فيه العناصر األدبية المتكاملـة التـي   " النص الروائي، فالحوار يشكل 

بفضل وظيفته الدراميـة  " ويكتسب أهمية كبرى  )1("تجعل من ذلك الكيان اللفظي أدبا وليس شيئا آخر 
في السرد وقدرته على تكسير رتابة الحكي بضمير الغائب الذي ظل يهيمن وال يزال علـى أسـاليب   

، فهيمنة البنية السردية تجعل الحوار قريبا من قلوب القـراء وأسـماعهم، وتمكـن    )2("ئية الكتابة الروا
  . المؤلف من االستطراد في السرد القصصي

                                                           
  . م1999، 31فاتح عبد السالم، الحوار القصصي وعالقاته السردية، المؤسسة العربية للدراسات والنشر، بيروت، ص  )1(
  . 166حسن بحراوي بنية الشكل الروائي، ص  )2(
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فضال عن  )3("تطوير الحدث وفي اإلبالغ عنه" وللحوار وظائف هامة في الرواية، فقد يوظف في 
الذي يرفع الحجـب  " الروائي الفعال هو  تركيزه على الشخصية والكشف عن حالتها النفسية، فالحوار

عن عواطف الشخصية وأحاسيسها المختلفة وشعورها الداخلي تجاه األحداث والشخوص وبطريقة تخلو 
وال تقتصر وظيفة الحوار على الكشف عن طبيعة الشخصية االجتماعية أو المادية أو . )4("من االفتعال
لثالثة، فنحن ال نعرف سلوك الشخصية فحسب، بل ندرك تكشف عما وراء هذه األبعاد ا" النفسية، بل 

  .)5("لماذا أقدمت على هذا الفعل دون سواه 
ويوظف باكثير في رواياته تقنية الحوار عنصًرا مساعًدا للعناصر األخرى التـي يتشـكل منهـا    

  : النص الروائي، حيث تستوعب رواياته نوعين من التكنيك الحواري، وهما
  ) الديالوج ( الحوار الخارجي   •
  ) المنولوج ( الحوار الداخلي   •

 –عدا بعض المواقف  –وقد جاء الحوار في روايته من خالل التقنيتين السابقتين سهال ومختصرا 
المرونـة فـي   " وهما من الصفات الالزمة للحوار المستخدم في الفن الروائي الذي يجب أن يتسم بـ 

   )1("المعنى بجملة مفيدة  التعبير والتركيز الشديد بشكل يعبر فيه عن
  ) الديالوج ( الحوار الخارجي 

تتناوب فيه شخصيتان أو اكثر الحديث في إطار المشهد داخـل العمـل القصصـي    " وهو حوار 
. ويعتمد الحوار المباشر على المشهد الذي يتولى بدوره إظهار أقـوال الشخصـية   )2("بطريقة مباشرة 

سع في الرواية العربية التقليدية، إذ استعمله الروائيون للكشف عن وهذا النوع من الحوار له انتشار وا
فتتوقف اللقطة عند فعـل الشخصـية    )3("المالمح الفكرية للشخصية في إطار الفعل والحركة والنطق 

وحوارها وتقدم الشخصية نفسها بموضوعية معبرة بصدق عن أفكارها ومشاعرها ومواقفها من غيـر  
  . تدخل الراوي
د باكثير من الحوار الخارجي للكشف عن المالمح الفكرية للشخصيات الروائية وتصـوير  وقد أفا

                                                           
  . 56عبد اهللا رضوان، أدباء أردنيون، ص  )3(
  . 237ار في القصة والمسرحية واإلذاعة والتلفزيون ص الحو: طه عبد الفتاح مقلد )4(
  . 19المرجع السابق، ص  )5(
  . 53عزيزة مريدن، القصة والرواية، ص  )1(
  . 41فاتح عبد السالم، الحوار القصصي وعالقاته السردية، ص  )2(
  . 44المرجع السابق، ص  )3(
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  . مواقفها من الواقع والحياة وشتى أنماط الفكر البشري
ففي الحديث الذي دار بين األحنف بن قيس ومصعب بن الزبير بينت الرواية من خالل الحـوار  

لمدينة البصرة، فاألحنف يرفض ما كـان يشـير بـه    موقفيهما من والية حمزة بن عبد اهللا بن الزبير 
  : مستشارو مصعب بعدم االعتراف بوالية حمزة، ويقول مخاطبا مصعبا

انك إن فعلت ذلك أعلنت للناس انك على خالف مع أخيك أمير المؤمنين، ولن يستقيم لك وال  –" 
  . له أمر بعد ذلك

  له فماذا اصنع يا أبا بحر؟ فأطرق األحنف قليال ثم قال  -
  ماذا ترى في ابن أخيك حمزة هذا ؟  -
  . شاب اخرق أحمق ال يحسن أن يسوس بيته  -
فاتركه إذن يحكم البصرة برهة حتى يظهر فساد سياسته وعجزه عن القيام بأعبـاء الواليـة،     -

  . فسيضطره أخوك حينئذ إلى عزله ويعيد الوالية إليك
  وإذا لم يفعل ؟   -
بأخيك عبد اهللا إلى ابعد مما ينبغي لك فمهما يسغ لنا كال يا مصعب، ال تمض في سوء الظن   -

  . أن نقول فيه فال ينبغي أن ننسى انه شديد في الحق على نفسه وعلى اقرب الناس إليه
  " صدقت يا أبا بحر، إن عبد اهللا لكما وصفت : فقال مصعب  -

  ) 49 – 48ص /الفارس الجميل(
تجاه قضية سياسـية ذات أهميـة كبـرى     يكشف هذا الحوار مباشرة عن وجهة نظر المتحاورين

استدعت أن يضع المؤلف حوارا يبين مواقف الشخصيات من هذه القضية، ثم قـدمت كـل شخصـية    
فالقارئ ال يشعر بوجود السارد أو المؤلـف  " رؤيتها السياسية في هذه القضية دون تدخل من المؤلف 

   )1(" بلغتها المناسبة بل يشعر بأنه أطلق لشخصياته الحرية في التعبير عن ذاتها 
ويلجأ باكثير أحيانا إلى حوار بسيط، لينقل للقارئ النمط الفكري البريء لشخوصه ويعطي القارئ 

  : تقول إحسان حبيبة فؤاد له. ومضة عن طريقة تفكيرها وأسلوب تعاملها
  أال تخشى يا فؤاد أن ينقلب الزورق بنا ؟ –" 
من أن يحرم الدنيا جمالك، ليت شعري ماذا يبقى فيهـا   ال تقولي هذا يا حبيبتي، فإن اهللا أكرم -

                                                           
  . 151فريال سماحة،  رسم الشخصية في روايات حينا مينه، ص  )1(
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  . بعدك
  . في الدنيا ألوف النساء الجميالت  -
  ! نعم ولكن ليس فيهن مثلك   -
  والراقصة التي شهدتها في الكازينة ألم تقل لي إنها مثلي ؟   -
  . "إن فيها شبها يسيرا منك وليست مثلك  -
  ) 73ص /ليلة النهر(

ومقابل . ساطة التفكير عند الحبيبين وسالسة أقوالهما وحسن نواياهمايكشف المشهد السابق عن ب
هذه البساطة و السذاجة في الحديث تبرز مالمح جرأة وشجاعة عند حوار األبطال في ساحات الـوغى  

وتظهر مثل هذه القوة الحوارية من حديث جلنـار  . أو االستعداد للحروب، وهذا ما يتطلبه ذلك الموقف
  : ا استعدا للخروج لمعركة عين جالوتزوجها قطز حينم

  . إني سأخرج معك إلى ميدان القتال، ألرى مصارع األعداء بعيني فيشفى بذلك صدري –" 
  . أخشى عليك يا حبيبتي من سهامهم: فيقول لها -
لن أخشى على نفسي ما ال أخشاه عليك، ولكي تطمئن علي سأكون وراء الجـيش  : فتقول له  -

  . اتهمفي مأمن من سهامهم وكر
  أما تخافين أن يخلصوا إليك أثناء الكر والفر، فتقعي أسيرة في أيديهم؟  -
  " … أنا ابنة جالل الدين ال يخلصون إلي وجوادي معي   -
  ) 239ص /وا إسالماه(

ويالحظ إضافة إلى قوة الحوار عدم تدخل الراوي في التعليق بين عبارات الحوار ليتمكن القارئ 
  . متحاورين وبسالتهماوحده من استخالص صفات ال

إلى الحوار ليكشف عن عقيدة بعض شخوصه ومسلكها الديني، ظهر هذا  -أحيانا  –وعمد باكثير 
وقد جاء الحوار غالبا في هذا المضمار للتقليل من رتابـة السـرد   ". الثائر األحمر " كثيرا في رواية 

ففي الحديث الذي دار بين عبـدان  والولوج في حوار يزيل ما على القارئ من ملل تجميع المعلومات، 
وحمدان قرمط بشأن كتاب ظن حمدان أن عبدان أرسله للحسين بن القداح، دار صراع بين شـخوص  
المشهد حول قضية الحلف باهللا والتصديق بوجود اإلمام المعصوم، حيث تبرأ عبدان من تهمة إرسـال  

  :الكتاب، فقال مخاطبا حمدان 
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  . كاتبته في هذا األمر وال في غيره إال بعلمكال واهللا يا ابن عمي، ما  –" 
  أ إياي تخادع يا عبدان ؟  -
  . أحلف لك برب العزة يا ابن عمي ما فعلت  -
  ! ما أشقاني بأهلي   -
  . أال تصدقني وقد حلفت لك  -
  هل بقيت لأليمان حرمة بعدما اتبعنا مذهبكم هذا ؟   -
  ؟ويحك يا حمدان، كيف تقول هذا ؟ أليس هو مذهبنا جميعا   -
  كال إن مذهبي هو إجراء العدل، وال أرب لي فيما وراء ذلك من إلحاد في الدين   -

  : فطفق عبدان يعاتبه عتابا لطيفا ويقول له
  ال ينبغي لمثلك وأنت قائد الدعوة ومختارها أن تشك في مذهب اإلمام المعصوم   -
  . "إنك يا عبدان لتعرف شكي في وجود هذا اإلمام المعصوم  -
  ) 252 – 251ص /مرالثائر األح(

ويعمد باكثير أحيانا إلى الحوار الساخر بين شخوص رواياته، فهذا شجاع قد عاد إلى البيت فـي  
  : وقت متأخر فيلقاه أبوه شاور في قاعة البيت، ويدور بينهما حوار يسخر فيه األب من ابنه

  . واهللا إني ألرثى لك يا شجاع وآسى لحالك –" 
  . فيم يا سيدي -
  . وجزاء غير مأمول… جهد مبذول   -
  . الجزاء يا سيدي راحة القلب في الدنيا ورضوان اهللا في اآلخرة  -
  . راحة القلب يا بني في جليل األمور ال في سفسافها -
  ماذا تعني يا سيدي ؟  -
  " قادة العهد الجديد … أعني أصحابك هؤالء   -
  ) 273/سيرة شجاع(

  " المنولوج " الحوار الداخلي 
الحوار في الرواية التي أفادت من علم النفس وتمكنت من فهم األبعاد النفسية شاع هذا النمط من 

  . وعقدها التي تواجه اإلنسان المعاصر
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هو حوار يجري داخل الشخصية ومجاله النفس أو باطن الشخصية ويقدم هـذا  : والحوار الداخلي
مختلفة لالنضباط الـواعي، أي  المحتوى النفسي والعمليات النفسية في المستويات ال" النوع من الحوار 

بالترتيـب النحـوي   " دون أن تجهر بها الشخصية في كالم ملفـوظ ودون أن تلتـزم   )1("تقديم الوعي
   )2("والمنطقي للكالم 

ويتضمن هذا الضرب من الحوار أشكاال مختلفة من المنولوجات وظفها باكثير جميعا في رواياته 
األكثر نضجا واالشمل في استيعابها لكثير من التقنيات الفنيـة   "الثائر األحمر " كلها وإن كانت رواية 

  : ومن هذه التقنيات. والسردية
نمط من المنولوج الداخلي الذي يمثله عدم االهتمـام بتـدخل   " ويمتاز بأنه : المنولوج المباشر .1

  . ريعلى المشهد الحوا –عادة  –ويسيطر ضمير الغائب  )3("المؤلف وعدم افتراض أن هناك سامعا 
ويشيع فيه استخدام ضمير المتكلم الفرد ويتدخل المؤلف فـي  : المنولوج الداخلي غير المباشر  .2

هذا النوع تدخال واضحا ويتولى مهمة إرشاد القارئ بتدخله بين ذهن الشخصية والقارئ، ويقـدم فيـه   
التعليـق  مادة غير متكلم بها ويقدمها كما لو أنها تأتي من وعي شخصية مـا عـن طريـق    " المؤلف 

  . )4("والوصف 
يستبطن الذات ويرصد " يستطيع الراوي من خالل أسلوب حوار تيار الوعي أن : تيار الوعي .3

ويتميز هذا النوع بسيطرة ضمير المفرد الغائب  )1("ومضات الوعي وتدفقاته إزاء أي موقف في الحياة 
ثل تقنيـة االسـترجاع أو   وتم. واستعماله الوصف بقدر من التنوع حتى إنه يصنف تحت باب الوصف

. االستدعاء من الذاكرة جزءا مهما في الرواية، حيث جاء استدعاء الماضي الستبطان وعي الشخصية
ومن أمثلة ذلك ما دار بين عبدان وحمدان حينما أخبر عبدان حمدان أن أخته راجية حامل سفاحا مـن  

  بهم حسين األهوازي ورجاه أال يقتلها فإن ما قامت به حالل في مذه
أال تحب أن تسـمع  : ورأى عبدان أن ابن عمه مشغول بأفكاره عن اإلصغاء إلى حديثه فقال له" 

بلى، روح عني بها إن شئت فإني كمـا  : قصتي مع شهر ؟ فظهر على حمدان النشاط واالهتمام وقال
اد لما توثقت الصلة بيني وبـين الكرمـاني ببغـد   : فاعتدل في مجلسه وقال. ترى مشترك اللب أسيف

                                                           
  . 49تيار الوعي في الرواية الحديثة، ترجمة محمود الربيعي، ص : روبرت همفري )1(
  . 171نجيب محفوظ والقصة القصيرة، ص : ايفلين فريد وجورج بارد )2(
  . 44روبرت همفري، مرجع سابق، ص  )3(
  . 49المرجع السابق، ص  )4(
  . 113ص  فاتح عبد السالم، الحوار القصص وعالقاته السردية، )1(
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ثم ما لبث . فصرت أتردد على منزله، أدخل شهرا علي ذات يوم فعرفني بها وقدمها لي على أنها أخته
  ." …أن أحببتها وأحبتني فأذن لنا فتعاشرنا، وبقينا كذلك حتى هربنا من بغداد 

  ) وما بعدها في الثائر األحمر 175ينظر تمام القصة ص ( 
ق لتسلط الضوء أكثر على عالم الشخصية المحورية من جاءت تقنية االسترجاع في المشهد الساب

الداخل، ففي الحوار السابق يكشف باكثير ألول مرة عن سر العالقة بين عبدان وشهر على الرغم من 
مرور عشرات األحداث بين عبدان وشهر قبل هذا الحوار، فلما أراد باكثير كشف السر عـن العالقـة   

ي ليتخلص من رتابة السرد فتم له استحضار الشخصية وكشف عن بين عبدان وشهر لجأ إلى تيار الوع
  .  عالمها الداخلي

فقطز قد مكث مع الحاج علي الفراش سنوات عدة لم يخبره " وا إسالماه " والحال نفسه في رواية 
قطزا ولعن أبـاه وجـده    -سيد قطز -عن حقيقة نفسه حتى جاءت الفرصة المناسبة حينما لطم موسى 

أباه وجده خير من أبي موسى وجده، ولما عاتبه الحاج علي الفراش ظانا أن قطزا مـن   فرد قطز بأن
  أصل فارسي رد قطز قائال 

  ألم تسمع يا حاج بجالل الدين بن خوارزم شاه الذي جاهد التتار ؟  -" 
  . بلى، ليس في الدنيا أحد لم يسمع بالسلطان جالل الدين -
. واسـمي محمـود  . ووالدي األمير ممدود ابن عمه .فأنا ابن جهان خاتون أخت جالل الدين  -

  " عاملهم اهللا بما يستحقون . وإنما سماني قطزا اللصوص الذين اختطفوني، فباعوني
  ) 114ص /وا إسالماه(

هو طريقة من طرائق الحوار الداخلي ينزع نزوعا خالصا ليقـدم أفكـار   : حوار مناجاة النفس .4
و يعمل على تقديم أفكار  )1(وجود جمهور حاضر ومحدد الشخصية وهواجسها في حالة تنظيم يفترض

حضـور للمؤلـف   " الشخصية وهواجسها وتخيالتها تقديما مباشرا من الشخصية إلى المتلقي من غير 
ويزاوج هذا النوع بين الضمائر فيستخدم ضمير )2("ولكن مع افتراض وجود الجمهور افتراضا صامتا 

  . الغائب والحاضر والمتكلم
استخدام باكثير لمناجاة النفس نقال لما يدور داخل الشخصية بطريقة موضوعية تقدم على وقد جاء 

                                                           
  . 126ينظر فاتح عبد السالم، مرجع سابق، ص  )1(
  . 56روبرت همفري، تيار الوعي في الرواية الحديثة، ص  )2(
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ويظهر هذا في  )1("حوار ضمني يعمق نقطة الكشف النفسي التي يكرسها الراوي في الشخصية " شكل 
فيهـا  الحديث الداخلي لشجاع الذي يحمل أعباء الحياة كلها، وينشر فيضا من اآلمال واآلالم وما يتدفق 

نتيجة امتزاج الشعور والالشعور، ويكشف المنولوج عن وضع الشخصـية العـام وأزمتهـا النفسـية     
ويفصح باكثير من خالل هذه المناجاة عن الخواطر واألفكار التي تجول في ذهن الشخصية . والفكرية

  . مقدما بذلك واقعاً مؤلماً لبطله، وحالة فنية متقدمة
! أواه … بي الفضل ليكاشفه بما في نفسه لعله يجد عنده مخرجـا  وحدثته نفسه أن يذهب إلى أ" 

ولكنه ال يستطيع اليوم أن يلجأ إليه، … إن أبا الفضل كان ولم يزل النجي األمين الذي يلجأ إليه شجاع 
  فإلى من يلجأ ؟ 

ير إن أردت الخ: أيلجأ إلى والدته ؟ لكنه يعرف ماذا هي قائلة له… أيلجأ إلى القاضي الفاضل ؟ 
  " أواه …أيلجأ إلى زوجته ؟ … والبركة فال تعترض على والدك في شيء 

  ) 258ص /سيرة شجاع(
ثمة امتداد في مساحة الحوار الـداخلي، حيـث يتنـاول المنولـوج     " سالمة القس " وفي رواية 

ـ " االنفعاالت النفسية وصراعاتها الداخلية وحركتها  س ويأتي هذا متوافقا مع ما يحدث خارج حدود نف
فالقس يكرر مشهد مراودة سالمة له عن نفسه وقبوله أول األمر ذلك ثم انتفاضـته مـن    )2("الشخصية

فثاب عبد الرحمن إلى نفسه وجعل يكرر هذه الكلمة، وأنا أيضـا أشـتهي ذلـك،    " الوقوع في الحرام 
واإلثـم؟،  ويل لي، أ اشتهيت أن أضع فمي على فمها؟ أ اشتهيت الحرام؟، أ اشتهيت الفسـوق  : ويقول

أهذا أنت يا عبد الرحمن؟ أوقد بلغ الشيطان منك هذا المبلغ حتى تقول لجارية ال حق لـك فيهـا إنـك    
  " تشتهي أن تضع فمك على فمها؟ ماذا تركت للشيطان بعد هذا؟ وماذا تخشى من اإلثم والفسوق بعده؟ 

  ) 101/سالمة القس(
كيان الشخصـية الـداخلي فتظهـر أقـرب     إلضاءة " كما وظف باكثير تقنية األحالم والكوابيس 

فقد ساعد الصراع المتأزم في نفس القس حينما شاهد سالمة بعـد الرؤيـا    )1("وأوضح في نفس القارئ
التي رآها في المنام في فهم نفسية هذا الشاب، فهو على الرغم من شغفه بها، إال انه بناء على الرؤيـا  

الرواية أثر الرؤيا في نفس القس من خـالل حـواره    وتبين. قصد من حبه أن ينجو بها من نار جهنم
                                                           

  . 129فاتح عبد السالم، مرجع سابق، ص  )1(
  .  169فريال سماحة، ص  )2(
  . 183فريال سماحة، ص  )1(
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  : الداخلي، يقول القس مخاطبا نفسه
عجبا مـا  : وإذا برعدة تسري في مفاصل عبد الرحمن، وإذا به يتثاقل في مشيته وهو يقول… " 

  " إن له لحالوة في قلبي … هللا ما أعذبه …أشبه هذا الصوت بصوت المرأة التي رأيتها في الحلم 
  ) 49ص /القس سالمة(

فانبهر عبد الـرحمن وجعـل   . ودخلت سالمة باسمة كأنها روضة تشرق بالزهر وتنفح بالعطر" 
ينظر إليها مذهوال زائغ البصر كأنه ينظر إلى شيء آخر غيرها إذ تمثلت له صورة المرأة التي رآهـا  

يا عبـد الـرحمن    يا عبد الرحمن أنقذني: في منامه المزعج، وخيل إليه أنه يسمع صوتها وهي تقول
ماذا يخيفك مني هل في من شيء يخيف ؟ فتمتم : فأفاق من ذهوله واستمرت سالمة قائلة.. …أنقذني 

  " ال .. ال…نعم : عبد الرحمن قائال
  ) 67ص /سالمة القس(

فقد جاء الحوار الداخلي في المشهدين السابقين لرصد التطور الذي يطرأ على الشخصية وفي هذا 
فصورة المرأة العارية التي رآها القس . ث الخارجي في تشكيل العالم الداخلي للشخصيةبيان ألثر الحد

في منامه الحقته في مخيلته فلما رأى سالمة اسقط تلك الصورة عليها، فأضحت المرأة العاريـة التـي   
  .رآها في المنام هي سالمة مما جعله يرتبك أثناء حديث سالمة معه
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  اللغـــــــة: خامساً
إلى اللغة في العمل األدبي على أنها غاية ووسيلة، فهي وسيلة إليصال األفكار التي يريـد   ينظر

األديب إيصالها للقارئ من خالل سرده للحدث، وهي غاية يضمن األديب من خاللها إيصـال فكرتـه   
ير، وإنمـا  ال تعيِّن فقط أو تش" فاللغة األدبية . التي يريد على افضل صورة من التأثير في نفس المتلقي

  . )1("هي أيضا توحي، أو تمدنا بقيم مكملة للداللة المباشرة 
ومهما قيل في وظيفة اللغة في العمل القصصي ومنهج نقدها، فإنها تمثل عنصـرا أساسـيا لـه    

بنية حية وملموسة يعـيش  "  -كما يرى باختين  -أهميته الكبرى بين عناصر بناء النص الروائي فهي 
إذا ما استخدمت بكفاءة بالغة تجعل الماضـي واقعـا معيشـا، وتمتـد     "  )3("لكلمة فيها وعي الفنان با

   )4("بالحاضر إلى رؤية مستقبلية مشحونة بالتوقعات
ولغة باكثير قوية جزلة حرص حرصا بالغا على كتابة أعماله األدبية كلها وليست الرواية فحسب 

أن اللغة العربية هي دعامة كبرى من " ذ يرى بلغة عربية فصحى، و اجتهد أن يجنب أعماله العامية، إ
دعائم الوحدة العربية ويرى في العامية مسخا يصدع الرؤوس والقلوب واألسماع فتصبح األمة مجردة 

ويذكر باكثير سبب اهتمامه بالعربيـة الفصـحى    )3("من األدوات التي تحرك العواطف وتنبه الخواطر
من يحسن أن يتكلم العربيـة فـال يـتكلم    " ديث رسول اهللا ويقول بأن انتماءه للعربية جاء عمال بح

   )4("بالعجمة فإنها تورث النفاق
والناظر في أعمال باكثير الروائية ال يستطيع أن يخرج بحصيلة وفيرة من األلفاظ العامية، فربما ال 

لبياض من يجد سوى بضع كلمات ليس غير في جميع رواياته، أما مجمل العمل األدبي، فهو نقي ناصع ا
كدر العامية؛ خاصة إذا علمنا أنه كان يدعو الستخدام الفصحى على كافـة الصـعد األدبيـة، المكتوبـة     

   )5(.والمرئية بل دعا الستخدامها في وسائل اإلعالم كافة
والتمثيل على قوة لغة باكثير من رواياته أمر سهل وميسور للسبب السابق، ومن أمثلة ذلـك مـا   

  : ليجاء في المقطع التا
ونظر إلى بالده فوجدها منهوكة القوى، قد عمها الخراب التام وعضها الفقر المدقع، وفشا فيها " 

                                                           
  . 62د أبو أحمد، ص خوسيه ماريا ايفانكوس، نظرية اللغة األدبية، ترجمة حام )1(
  . 150ميخائيل باختين، الخطاب الشعري والخطاب الروائي، ترجمة محمد برادة، ص  )2(
  . 33نبيلة إبراهيم، نقد الرواية من وجهة نظر الدراسات اللغوية الحديثة، ص  )3(
  . 239محمود جواد المشهداني، مجلة آداب المستنصرية، ص  )4(
  . 2/211في الآللىء المصنوعة في األحدايث الموضوعة جحديث ضعيف، ذآره السيوطي  )4(
  .  1991، مايو 36وما بعدها، والبعث اإلسالمي مج  50، ص 1086ينظر لهذه الدعوة مجلة الرسالة ع  )5(
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ومن . …القحط، ونضبت فيها الموارد، وكسدت فيها األسواق من عظم ما منيت به من غارات التتار 
يلة يسد بهـا  ظل أياما يفكر في وس… طول ما رزحت تحت كالكل الحكام الخونة الظالمين وأعوانهم 

خلته، ويقوي بها ضعفه، وبعد السبح الطويل في مهامه الفكر، انتهى به المطاف إلى ما كان يفكر فيـه  
  " وحاوله والده العظيم خوارزم شاه قبله من االستنجاد بدار الخالفة 

  ) 65ص /وا إسالماه(
وهذا يدل على قـدرة   وإضافة إلى قوة اللغة وعمقها، فإنها تحمل بالغة لغوية وتشبيهات وكنايات

  . باكثير الواسعة في الكتابة األدبية
" وتقترب لغته أحيانا من لغة الشعر ال سيما في مواطن الحب والغرام، وهذا الفن يعـرف باسـم   

إن القـاص  " واستخدام الشعر في هذه المواطن لـه أهميتـه البالغـة إذ    " المزاوجة بين النثر والشعر 
ــتخدمه    يســـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

عاالت النفسية التي قد يعجز النثر على إسعاف الشخصية بمكنون حقيقتها النفسية وفي أداة لتصوير االنف
هذه الحالة يضفي الشعر على العمل الروائي عمقا بما يتيحه من تصـوير لخفايـا النفـوس والفعـال     

  . )1("اإلنسانية
الشـعر  وباكثير شاعر موهوب كتب الشعر منذ نعومة أظفاره مما أضفى طابعا فطريا في كتابة 

وهذه األشعار تتناسـب  . سواء في الشعر أو النثر خاصة الروايات التي كتبها أول ما كتب في هذا الفن
يسجل " سالمة القس " ففي رواية . والحدث وتنسجم معه وتبين مشاعر وعواطف الشخوص وانفعاالتها

  . وشوارعهاباكثير بالشعر قصة الحب بين القس وسالمة وانتشارها بين الناس في أزقة مكة 
  :رن صوت غالم على حماره في الطريق وهو يغني" 

  

ــيعلن  اآلن فلـــــ
  

 مــن شــاء تيهامــه    
  
  

قــد وقــع القــس 
  

 فــي حــب ســالمة    
  

أيــــن عباداتــــك 
  

 يــابن أبــي عمــار    
  

ــباباتك  أمســـت صـ
  

 أحدوثـــة الســـمار   
  

ســــالمة القــــس 
  

ــس    ــك القــ  ليهنــ
  

           يامنيــــة الــــنفس

 "أنــت لــه نفــس      
  

  ) 78ص /سالمة القس(
التي تسجل أحداث ليلة حب، ففي إحدى الليالي تسلل فؤاد إلى بيت " ليلة النهر " كذلك الحال في 

عشيقته إحسان راجيا نظرة من عينيها وفاجأه خالها أمام المنزل فحرمه من تلك النظـرة بـل طـرده    
                                                           

  . 104أحمد إبراهيم الهواري، نقد الرواية في األدب العربي الحديث في مصر، ص  )1(
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  .نا فقال أبياتاً من الشعر تحكي معاناتهوأغلظ له القول فعاد فؤاد أسيف البال حزي
يعز علـى الواشـي طـوافي    " 

ــدارها  بــــــــــــ
  

  وما ضره لو غض ناظره عني  
  

أقبل من جدرانها فهـل اشـتكت 
  

  إليه األذى يوما فينصفها مني  
  

ولو سئلت عما تحس إذا التقـت 
  

   .."بثغري لباحت بالغرام ولم تكن  
  )  124ص / ليلة النهر (  

ويوظف باكثير التضمين في لغته سواء من القرآن الكريم أو الحديث النبوي الشريف أو الشـعر  
ففي سالمة القس يعتمد باكثير إلى حد كبير في إثراء أحداث . بما ينسجم مع روح الحدث أو الشخصية

لتساعده في بلوغ  )1()األخالء يومئٍذ بعضهم لبعض عدٌو إال المتقين(روايته هذه على قوله تعالى 
هدف من أهداف الرواية، فهو يرى بأن اإلنسان إذا اصلح ما بينه وبين ربه من عالقة دينية تتمثل في 
الصالة والصوم والصدقة، فإن اهللا عز وجل يغفر له ما قد يقع منه من الذنوب حتى وان احترف مهنة 

ة السابقة وظف باكثير اآليـة الكريمـة   فتحقيقا للفكر. )2(فيها انحراف عن الجادة لكنه مغصوب عليها 
  . سالفة الذكر على مدى واسع من الرواية

بعد انتهاء الحرب بين الملك " وا إسالماه " ومن تضمينه للمعنى آليات القرآن الكريم ما جاء في 
توران شاه نجل الملك الصالح أيوب وملك فرنسا حيث تصور الرواية لحظة انتهـاء الحـرب علـى    

  : ليةالصورة التا
سآوي إلى جبل يعصمني من الموت، قال : والتجأ الملك الخاسر إلى تل المنية منية عبد اهللا، وقال" 

يـا  : وقيل. ال عاصم اليوم من أمر اهللا إال من رحم، وتم بينه وبين األمان فكان من المعتقلين: المسلمون
ألمر، واستوت سفينة اإلسـالم  ارض القتال ابلعي أشالءك ويا سماء الموت اقلعي وغيض الدم، وقضي ا

  " على جودي النصر وقيل بعدا للقوم الظالمين 
  ) 175ص / وا إسالماه (

قال سآوي إلى جبٍل يعصمني من : (-عليه السالم  –فهذا تأثر من قوله تعالى في حق ابن نوح 
وقيل يا * نالماء قال ال عاصم اليوم من أمر اهللا إال من رحم وحال بينهما الموج فكان من المغرقي

رض ابلعي ماءك ويا سماء أقلعي وغيض الماء وقضي األمر واستوت على الجودي وقيل بعداً للقوم 
   )1()الظالمين

  ومن ذلك " سالمة القس " أما ما جاء تضمينا للشعر في الروايات، فهي محصورة في رواية 
  أال قل لهذا القلب هل أنت مبصر    وهل أنت عن سالمة اليوم مقصر " 

                                                           
  . 67سورة الزخرف آية رقم  )1(
  . 167ظر الرواية ص ين )2(
  . 44-43سورة هود آية رقم  )1(
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  " أال ليت أني حين صارت بها التوى    جليس لسلمى كلما رن مزهر 
   )2(.فهذه األبيات ليست من قول باكثير وإنما مما قاله القس في سالمة وذكرته كتب التاريخ

أما عن لغة باكثير وانتقاء مفردات رواياته، فإنه وظف لغة الطباق فيهـا إذ اسـتخدم مفـردات    
" باكثير من ورائها إثراء لغة الرواية، ومن أمثلة ذلك ما ورد في روايـة  متضادة لتخدم فكرة ما يبغي 

حينما برر مصعب موقف أخيه عبد اهللا تجاه الحسين بن علي، وكان عبد اهللا قد وافق " الفارس الجميل 
  : الحسين على الخروج لقتال أهل الشام، يقول مصعب لزوجته سكينة بنت الحسين في هذا السياق

  " بد اهللا إال انه يأبى الضيم مثله فوافقه على رأيه حينما خالفه اآلخرون ما شجعه ع" 
  ) 15ص /الفارس الجميل(

  : ومن ذلك أيضا
ولم تكد تسمع هذا منه حتى نضبت من وجهها معاني الرقة والرثاء وحل محلها الجد والصرامة " 

 "  
  ) 15ص /الفارس الجميل(

نا نتكاشف ونتصارح فيما بيننا فأنت أولى بنا ونحـن  أجل هكذا دع! اآلن أعجبتني يا شاور  -" 
  أولى بك من هؤالء 

  " القريب قبل الغريب … صدقت يا موالي  -
  ) 228ص /سيرة شجاع(

                                                           
  . لبنان –دار الثقافة، بيروت . 342 ، ص 8ينظر األغاني ألبي الفرج األصفهاني، مج  )2(
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  أما بعد
حاولت هذه الدراسة إلقاء الضوء على تجربة علي أحمد باكثير الروائية، وتقديم صورة عن عالمه 

   -: أهمهاالروائي، وقد خلصت إلى جملة من النتائج 
أظهرت الدراسة أن أعمال علي أحمد باكثير الروائية تنطلق من رؤية واحدة، هي الرؤيـة  : أوال

اإلسالمية تجاه قضايا العرب والمسلمين لرفع معنوياتهم في مواجهة أي خطر خـارجي، مـن خـالل    
قهر وظلـم ؛  استلهام أحداث تاريخية تصور حالة المسلمين المزرية من حروب خارجية وفتن داخلية و

وقـد أدرك بـاكثير أهميـة    . إال أنها بعزمها وقوتها انتصرت على العدو وعلى الظروف المحيطة بها
التراث في تجربته الروائية التي انطلقت من عناصر ذاتية تتعلق بثقافته ورؤاه الفكرية والدينية، التـي  

  . تعبر عن الهم العام في وجدانه
في محاولة من باكثير لتحقيق هدفه المنشود في إرشاد العـرب  "  وا إسالماه" جاءت رواية : ثانياً

والخروج بهم من مأزقهم، ومن سرداب التيه الذي يعيشونه، و لشحذ همم المصريين خاصة والمسلمين 
  . عامة لمواجهة العدو المحتل في فلسطين

رقها وتشتتها ؛ تصوير الخطر الذي يصيب األمة في حالة تف" رواية سيرة شجاع " حاولت : ثالثاً
واختالفها على الحكم من خالل تصوير باكثير لحالة الوزراء المسلمين ؛ واقتتالهم على الملك أيام حكم 

وهذه إشارات لما كان يجري في الساحة المصرية من خالف داخلي بين السـلطة  . العاضد في مصر
  . نفسها وخالفها الخارجي مع حركة األخوان المسلمين

كثير قدرة الشعوب على تحقيق النصر وتحويل مسارات التاريخ إذا ما أتيح لها ذلك، بين با: رابعاً
  ". وا إسالماه و سيرة شجاع " بان هذا في روايتيه 

كشف باكثير للناس جميعا عن نفسية الشاب الملتزم الذي يعيش حياة دينية مغلقة، أظهـر  : خامساً
اآلخر ويرغبه كما يرغبه اآلخرون، لكن الفارق  من خالل تصويره أن الشاب المسلم يرنو إلى الجنس

" بينهما إلجام الملتزم لشهوته الجنسية وتأنيبها إذا ما حاولت االنفالت، وهذا يتبدى جليـاً فـي روايـة    
  ". سالمة القس 
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ربط باكثير بين ظروف نشأة القرامطة ومعتقداتهم الدينية ونظام حكمهم وسقوطه ؛ وبين : سادساً
ونشأتها ومعتقداتها وحياتها العامة متوقعا لها السقوط والخيبة، وجاء هذا الحـدس فـي   نظام الشيوعية 

  ". الثائر األحمر " رواية 
وظف باكثير تقنيات لم يكن بمقدور الكثير من الروائيين آنذاك توظيفها على الوجه الـذي  : سابعاً

ة واالستذكارات واالستباقات وتعدد كان لباكثير، يظهر هذا من خالل توظيفه للعناصر المكانية والزماني
  . الشخصيات التي منحت الروايات نضجا فنيا متميزاً

لقد استطاع باكثير أن يقدم لنا رؤية تتسم بالشمول والعمق، فلم ينغلق على الشكل التقليـدي  : ثامناً
اضـحة مـن   للرواية العربية، بل أزال الحدود بين األجناس األدبية، ووقفنا في رواياته على جوانب و

  . الشعر والسينما والمسرح
أظهر الروائي اهتماما ملحوظا بتحليل العوالم الداخلية لشخصياته، وقد رسمها من خـالل  : تاسعاً

  . حركاتها وانفعاالتها وحوارها المعبر عن مستواها وطبيعتها وميولها الخيري أو العدواني
يفا أبان عن القـدرة الكبيـرة فـي    وظف باكثير عنصر الحوار الداخلي والخارجي توظ: عاشراً

استخدام هذه التقنية، مما أسهم في تحكمه في أحداث الروايات ؛ على الرغم من طول بعضها وتنـوع  
  . أحداثها وكثرة شخوصها

تقيد الروائي في جميع رواياته بالحدث التاريخي العـام؛ ولـم يحـور الحقـائق     : الحادي عشر
  .  من إطار األمانة في إبقاء الحقيقة على حالهاالتاريخية ؛ بل أضاف عليها أو حذف ض

وأخيرا، فإن باكثير يقدم أعماله الروائية مؤكدا بجالء واضح رؤيته الروائية والتزامه بقضـايا     
مجتمعه، معبرا عن موقفه من خالل فنه الروائي بأساليب متنوعة ومستحدثة، فحققت علـى الصـعيد   

الفكري التزاما بأيديولوجية فكرية معينة، وبـذلك اسـتطاع أن    الفني تطورا في البناء، وعلى الصعيد
 .  يكون صوتا مميزا بين الروائيين العرب وذا مالمح خاصة متميزة
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  فهرس المصادر والمراجع
  

  المصادر : أوالً
  . القرآن الكريم

  . م1948، مكتبة مصر، القاهرة، 1. علي أحمد باكثير، الثائر األحمر، ط
  . م1945، مكتبة مصر، القاهرة، 1. ، ط، سالمة القس    
  . م 1956، مكتبة مصر، القاهرة، 1. ، سيرة شجاع، ط    
  . م1993، مكتبة مصر، القاهرة، 1. ، الفارس الجميل ط    
  . م1990، مكتبة مصر، القاهرة، 1. ، ليلة النهر، ط    
  . 1945،  دار الكتاب اللبناني، لبنان، 1. ، وا إسالماه، ط    

  
  : المراجــع: انياًث

  : المصادر القديمة
، النجوم الزاهـرة،  )هـ 874ت (ابن تغري بردي، جمال الدين يوسف بن تغري بردي األتابكي 

  م1992، تحقيق محمد حسين شمس الدين، دار الكتب العلمية، لبنان، 1. ط
رات الـذهب  ، شذ)هـ1089ت (ابن العماد الحنبلي، شهاب الدين أبي الفالح عبد الحي بن أحمد 

  .  م 1998، دار الكتب العلمية، لبنان، 1. في أخبار من ذهب، ط
  . م 1991. ، المسند، دار الفكر، بيروت، دون ط)هـ 241ت (أحمد بن حنبل 

، األغاني، دار الفكر، بيـروت،  )هـ350ت (األصفهاني، أبو الفرج علي بن الحسين األصفهاني 
  . وتاريخ. دون ط

، تحقيـق مصـطفى   1.، تاريخ بغداد، ط)هـ463ت (الخطيب البغدادي  البغدادي، أحمد بن علي
  . م 1997عبد القادر عطا، دار الكتاب العربي، لبنان، 
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، تاريخ اإلسالم ووفيات المشاهير واألعـالم،  )هـ 610ت (الذهبي، شمس الدين محمد بن أحمد 
  .  م 1990، تحقيق عمر عبد السالم تدمري، دار الكتاب العربي، 1. ط

الآللئ المصنوعة في األحاديث الموضوعة، ) هـ  911ت ( لسيوطي، جالل الدين عبد الرحمن ا
  .  هـ1401، دار الكتب العلمية، لبنان، 3. ط

، دار الكتـب  2. تاريخ الرسل والملوك، ط) هـ 310ت (الطبري، أبو جعفر محمد بن جرير، 
  . م1988العلمية، لبنان، 

السلوك لمعرفة دول ) هـ845ت (أحمد بن علي بن عبد القادر  المقريزي، تقي الدين أبي العباس
  . م 1997، دار الكتب العلمية، لبنان، 1. الملوك، ط

 : المراجع الحديثة العربية –ب 
، دار 1.أحمد إبراهيم الهواري، مصادر نقد الرواية في األدب العربي الحـديث فـي مصـر ط   

  . م 1979المعارف، القاهرة، 
، دار المعارف، 1. اسم عبده، الرواية التاريخية في األدب العربي الحديث،  طأحمد الهواري و ق

  . م 1979القاهرة، 
، دار الشروق للنشر والتوزيـع،  1.نجيب محفوظ والقصة القصيرة، ط: ايفلين فريد وجورج بارد

  .  م1988األردن،  –عمان 
  م 1996ن، ، دار الكنوز األدبية، لبنا6.بو علي ياسين، الثالوث المحرم، ط

  . م1990، المركز الثقافي العربي، المغرب، 1.حسن بحراوي،  بنية الشكل الروائي، ط
  . م 1994، دار صامد للنشر والتوزيع، 1.خالد الغريبي، جدلية األصالة والمعاصرة، ط

  م  1999خديجة صبار، المرأة بين الميثولوجيا والحداثة، إفريقيا الشرق، بيروت،  
  . م 1986حاث في النص الروائي العربي، مؤسسة األبحاث العربية، بيروت، سامي سويدان، أب

السعيد الورقي، اتجاهات الرواية العربية المعاصرة، الهيئة المصرية العامة للكتاب، اإلسكندرية، 
  .  م 1982

سمير المرزوقي وجميل شاكر، مدخل إلى نظرية القصة تحليال وتطبيقا، دار الشـؤون الثقافيـة،   
  . م 1985د، بغدا

  م  1980، دار المعارف، القاهرة، 1. سيد حامد النساج، بانوراما الرواية العربية الحديثة، ط
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سيزا أحمد قاسم، بناء الرواية، دراسة مقارنة لثالثية نجيب محفوظ، الهيئـة المصـرية العامـة    
  . م 1984. للكتاب، القاهرة، دون ط

، المؤسسة العربية للدراسات والنشر، 1. ة العربية، طشاكر النابلسي، جماليات المكان في الرواي
  . م 1994بيروت، 

  . ، دار الجنوب، تونس، دون تاريخ1.الصادق قسومة، طرائق تحليل القصة، ط
م،   1967شفيع السيد، اتجاهات الرواية العربية في مصر منذ الحرب العالمية الثانية إلـى سـنة   

  . م 1978. دار المعارف، القاهرة، دون ط
  . م1996. صالح فضل، بالغة الخطاب وعلم النص، الشركة المصرية العالمية، القاهرة، دون ط

 –الحوار في القصة والمسرحية واإلذاعة والتلفزيون، مكتبة الشباب، القاهرة : طه عبد الفتاح مقلد
  . 1975. مصر، دون ط

ار المعـارف، القـاهرة،   ، د1.عبد الحميد القط، بناء الرواية في األدب المصـري الحـديث، ط  
  .  م1982

، المؤسسـة  1.عبد الحميد المحادين، جدلية المكان والزمان واإلنسان في الروايـة الخليجيـة، ط  
  . م 2001العربية للدراسات والنشر، بيروت، 

  . م1983، دار المنار، األردن، 1.عبد اهللا عوض الخباص، سيد قطب األديب الناقد، ط
، دار القلـم،  دمشـق،   1.ين واليهود في مسرح علي أحمد بـاكثير، ط عبد اهللا الطنطاوي، فلسط

  . م1997
عبد اهللا رضوان، أدباء أردنيون، دراسات في األدب الحديث، دار الينابيع للنشر والتوزيع، عمان، 

  م 1996. دون ط
،   النموذج وقضايا أخرى، دراسة نقدية للقصة القصيرة فـي األردن، رابطـة الكتـاب    =    =

  . 1970. عمان، دون ط –دنيين األر
، دار صـامد للنشـر   2.أشـكاله ووظائفـه، ط  : المكان في رسالة الغفران: عبد الوهاب زغدان

  . م1995والتوزيع، 
  . م1980، دار الفكر، دمشق، 1.عزيزة مريدن، القصة والرواية، ط
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رف، اإلسكندرية، ، منشأة المعا1. عطيات أبو السعود، األمل واليوتوبيا في فلسفة أرنت بلوخ، ط
  . م1997

  . م دون مكان1968. علي أحمد باكثير، مقدمة مسرحية أخناتون ونفرتيتي، دون ط
علي شلش، اتجاهات األدب ومعاركه في المجالت األدبية المصرية، الهيئـة المصـرية العامـة    

  م 1991، القاهرة، 1.للكتاب ط
  م  2000، األردن، ، دار الضياء1.عماد الدين خليل، الغايات المستهدفة، ط

  م  1981، مؤسسة الرسالة، بيروت، 1.،  تهافت العلمانية، ط=   =
، المؤسسة العربية للدراسات والنشـر،  1.عوني الفاعوري، أثر السياسة في الرواية األردنية، ط

  . م1999بيروت، 
ت والنشر، ، المؤسسة العربية للدراسا1.فاتح عبد السالم، الحوار القصصي وعالقاته السردية، ط

  . م1999بيروت، 
  . م 1975، دار الشروق، القاهرة، 3.، ط)عصر التجميع ( فاروق خورشيد، في الرواية العربية 

، المؤسسة العربية للدراسات والنشر، 1. فريال سماحة، رسم الشخصية في روايات حنا مينه، ط
  . 1999بيروت، 

  .  م1997ة للدراسات، بيروت، ، المؤسسة الجامعي1.قصي الحسين، الفساد والسلطة، ط
  .  م1986، .محمد الحسناوي، في األدب واألدب اإلسالمي، المكتب اإلسالمي، بيروت، دون ط

  .  م1968، مطبعة دار التأليف، 1.محمد عبد الرحمن شعيب، في النقد األدبي الحديث، ط
  .  م1996سوريا،  –، دار الحوار، الالذقية 1.محمد عزام، فضاء النص الروائي، ط

  . م1973، .لبنان، دون ط –محمد غنيمي هالل، النقد األدبي الحديث، دار الثقافة، بيروت 
  . م2001سوريا،  –، دار المدى، دمشق 1.محمد كامل الخطيب، اليوتوبيا المفقودة، ط

  . وتاريخ. محمد مندور، في الميزان الجديد، مكتبة نهضة مصر، القاهرة، دون ط
 –، دار المعـارف، الريـاض   1. لباني، سلسلة األحاديـث الضـعيفة، ط  محمد ناصر الدين األ

  .  م1998السعودية، 
  . م1979، دار الثقافة، بيروت، 7.محمد يوسف نجم، القصة في األدب العربي الحديث، ط
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، .محمود حامد شوكت، الفن القصصي في األدب المصري الحديث، دار الفكر، القاهرة، دون ط
  . م1956

، دار 1. بحث تاريخي وتحليـل مقـارن، ط   –ات القصة العربية الحديثة في مصر ، مقوم=   =
  . م1974الجيل للطباعة، بيروت،  

  م 1985، 1. العراق، ط –منال األلوسي، المرأة زمن الحرب، االتحاد العام للنساء 
، دون نبيلة إبراهيم، نقد الرواية من وجهة نظر الدراسات اللغوية الحديثة، مكتبة غريب، مصـر 

  .  وتاريخ. ط
  وتاريخ . هالل ناجي، شعراء اليمن المعاصرون، مؤسسة المعارف، بيروت، دون ط

، دار الشـؤون الثقافيـة   1.دراسة نقديـة، ط  –ياسين النصير، إشكالية المكان في النص األدبي 
  . م 1986العراق،  –العامة، بغداد 

  : المراجع الحديثة المترجمة –ج 
، دار الطليعة للطباعة والنشـر،  1.ال السينما، ترجمة إبراهيم العريس، طأجيل، هنري، علم جم

  . 1980بيروت، 
،  دار الحرية للطباعة، 1. أيان، وات، ظهور الرواية اإلنجليزية، ترجمة يوئيل يوسف عزيز، ط

  . 1980بغداد، 
، 2.فظ، طأيفانز، أيفور، موجز تاريخ األدب اإلنجليزي، ترجمة شوقي السكري وعبـد اهللا الحـا  

  . م1960مكتبة األنجلو المصرية، القاهرة، 
أيفانكوس، خوسيه ماريا، نظرية اللغة األدبية، ترجمة حامد أبو أحمد، مكتبة غريـب، القـاهرة،   

  . وتاريخ. دون ط
، المؤسسة الجامعيـة للدراسـات   3. باشالر، جاستون، جماليات المكان، ترجمة غالب هلسا، ط

  . م1987والنشر والتوزيع، بيروت، 
، مكتبـة  1. بليخانوف، جورج،  األدب بين المادية والمثالية، ترجمة حامـد أحمـد حمـداي، ط   

  .  المعارف، بيروت، دون تاريخ
، مكتبة األنجلو المصرية، 1. بو حديبة، عبد الوهاب، اإلسالم والجنس، ترجمة هالة العوري، ط

  .  م1987القاهرة، 
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، منشورات عويـدات،  3. يدة، ترجمة يزيد انطونيوس، طبوتور، ميشال، بحوث في الرواية الجد
  . م1983بيروت، 

، الشـركة  1. توماس، هنري،  أعالم الفن القصص، ترجمة عثمان نويـه وأنـاني تومـاس، ط   
  . م1956العربية، القاهرة، 

  م1956، .تيغم، فان، الرومانطيقية، ترجمة بهيج شعبان، دار بيروت، لبنان، دون ط
، دار الشؤون الثقافية 1. يال اوئيلين، عالم الرواية، ترجمة نهاد التكرلي، طروالن بورنوف، ور

  . م1991العامة، بغداد، 
، دار الكتـاب  1.ريكور، بول، محاضرات في األيديولوجيا واليوتوبيا، ترجمة فـالح رحـيم، ط  

  .  م2002الجديد المتحدة، 
، مطبعـة خالـد   3.ين صبحي، طرينيه ويليك و أوستين وارين، نظرية األدب، ترجمة محي الد

  .  م1972الطرابيشي، دمشق، 
فرانك، لورانس، المراهقة مشكالتها وحلولها، ترجمة ميخائيل إبراهيم أسـعد، مكتبـة األنجلـو    

  . و تاريخ. المصرية، مصر، دون ط
موير، إدوين، بناء الرواية، ترجمة إبراهيم الصيرفي، الدار المصرية للتأليف والترجمة، القـاهرة  

  . وتاريخ. مصر، دون ط –
، دار المعارف 2.همفري، روبرت، تيار الوعي في الرواية الحديثة، ترجمة محمود الربيعي، ط 

  .  م1975مصر،  –
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