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قشتها كلها تقريبا بصالون هذه مخس دراسات خلمس روايات عربية نا

بمدينة نرص، وهو صالون يرشف عليه األستاذ أمحد ربيع، الذى " ساملينا"

دعانى مشكورا إىل حضوره بعد أن قام بالتعريف بيننا األستاذ عمرو مدين أحد 

طالبى السابقني، فأجبت الدعوة عددا من املرات قبل جائحة كورونا كانت 

نت ىف البداية جمرد مناقشات شفوية رسيعة حصيلتها هذه الدراسات التى كا

لألعامل التى تدور حوهلا ثم بدا ىل أن أحوهلا إىل دراسات موسعة ومفصلة 

ء والباحثني والدارسني بدال من أن تتبخر ىف الفضاء ىف التو  وشاملة تبقى للقرا

وكعادتى فقد استعملت . واللحظة، ولعلها تكون ذات نفع ملن يطلع عليها

املنهج اللغوى واملنهج البنيوى واملنهج النفسى : ىف دراساتىعدة مناهج 

املنهج االجتامعى، حتى تكون : واملنهج االنطباعى واملنهج الثقاىف، أو قل

نبها أمام عني القارئ   . صورة كل عمل واضحة بكل جوا
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  "ٌقلب حاف"

ْلفكرية شحرة َّ 

ا أقرؤها إيالما شديدا متنى وأ ا أقرؤها ما كتبه وتذك. هذه رواية آ رت وأ

بعض النقاد ىف أربعينات القرن املنرصم عن روايات نجيب حمفوظ التى كان 

ء ألن رواياته  يكتبها ىف ذلك الوقت، إذ ناشدوه أن خيفف من تعذيب القرا

ئها عرصا حتى  أوانئذ كانت من القتامة واإلحباط بحيث تعرص قلوب قرا

وهنم بالسواد احلالك دون أى بصيص لينتهون منها وقد اصطبغت الدنيا ىف عي

ْمن أمل، فرتجوه أن خيفف من قبضته عىل القلوب بعض التخفيف َّ َ َ  .  

وها  وبطلة الرواية اسمها عفاف، وهى فتاة يمنية تعيش ىف صنعاء، وأ

يدير جتارة له خارج البالد بمعاونة ابنه األكرب خطاب، وال يعود إىل أرسته إال 

ويموت األب ىف الغربة . ف لقمة العيش له وألرستهاما، إذ شغله السعى خل

بذبحة صدرية مباغتة، ويعود جثة هامدة إىل اليمن بصحبة خطاب، الذى يبقى 

ن له ليتوليا أمر جتارة والدمها خارج اليمن . ىف اليمن، ويذهب أخوان آخرا

وهناك أخ رابع هو مجال األصغر، وهو شاب عصبى املزاج عىل عكس خطاب 

نون املتفهم، ومن هنا كان شديدا عىل عفاف، ويريدها أن تتزوج اهلادئ احل
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رسيعا حتى ال تعنس، لكنها ترص عىل دخول اجلامعة، ثم بعد التخرج ترص عىل 

ى . العمل وتتعرف فيه عىل كهل وخط فوديه الشيب وهو من مدينة إب، وقد أ

  . يعمل بعض الوقت ىف املؤسسة التى كانت هى موظفة فيها

ه من جهته كان واضحا معها منذ وقد وقعت ع فاف ىف غرامه رغم أ

ه ال يمكنه التزوج هبا ألن له زوجة أخرى وأوالدا منها، وأن  البداية ىف أ

املستقبل أمامها، وتستطيع أن تقرتن بشاب ىف عمرها يستحقها ويسعدها 

بيد أهنا مل تستطع أن تنساه وظلت متعلقة به حتى . السعادة التى هى جديرة هبا

ام بل األعوام وهى . عد مغادرته العاصمة إىل مدينته وأرستهب ومضت األ

وكانت حجتها أهنا ال تستطيع أن هتب . ترفض الزواج من أى شخص آخر

وقد عانت ىف ذلك آالما غاية ىف العنف، . قلبها ملن ال تشعر نحوه باحلب

نا من اإلحباط باهظة أدت هبا إىل التمرد عىل األقدار وخماصمة وا ه مل وأ  اهللا أل

وهكذا مضت هبا احلياة حتى جتاوزت . يشأ هلا السعادة والزواج ممن حتب

  . األربعني دون زواج

وكان حاتم حبيبها، الذى وهبته نفسها، قد رجع إىل املؤسسة لتكريمه، 

فته قد كرب وغادره شىء كثري من نضارته وحيويته، ولكنها  وهناك التقيا، فأ

ه تزوج فتاة أخ ه فوجئت بأ رى عىل زوجته وترك أرسته وعاش بعيدا مع امرأ

وىف . اجلديدة، التى مل حتفظ العرشة، فغادرته إىل غري رجعة، مما أشمت به عفاف

َّالنهاية سافرت ألداء العمرة بغية ترميم ما تشعث من روحها، ولكنها حتى 

 وهى تؤدى العمرة كانت ال تزال عىل مرارهتا القديمة وقدر كبري من العناد
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السابق وعدم االقتناع متاما بام متارسه من شعائر، وهو ما حرمها السكينة 

ورغم كل شىء ورغم انسداد األفق نحو حاتم من كل . الكاملة التى تنشدها

جانب ظلت تذكره ىف كل حلظة وهتديه كل إحساس يطوف بقلبها، وكل فكرة 

  . وهبذا تنتهى  الرواية... ختطر بعقلها

قل  هنا كلمة كتبها أحدهم وقبل أن أرشع ىف حت ليل هذا العمل أحب أن أ

العدد (م ٢٠١٦/ ١٢/ ٣١اللندنية بتاريخ  " العرب"عنه ىف  صحيفة 

ى وما كتبه صاحب ) ١٠٥٠٠ حتى يتبني القارئ، من خالل املقابلة بني رأ

واسم صاحب الكلمة حممد بكرى، . تلك الكلمة، الصورة عىل نحو أفضل

وهو جيرى عىل ".  روائية للوصاية الذكورية عىل املرأةإدانة"وعنوان مقاله هو 

 ما زالت املرأة ىف الكثري من املجتمعات العربية تعيش وضعا: "النحو التاىل

وية التى متنعها من  اجتامعيا صعبا، فيه هيمنة السلطة الذكورية والوصاية األ

سط حقوقها، وحترمها من الربوز كعنرص فاعل ومبدع ىف احلياة، وال   أقدر عىلأ

ة   .احلديث عن وضع املرأة سوى املرأ

ة" قلب حاف: "ّتؤكد اليمنية فكرية شحرة ىف روايتها  ّعىل استقاللية املرأ

ّوقوهتا ىف مطالبتها بحقوقها وتشبثها بأحالمها، وتدين النظرة البائسة التى  ّ

ّتيسء إليها بوصفها بالعنوسة والتبعية حني تتأخر ىف الزواج أو حني تشاء  ّ

من  ّالظروف أن تبقى من دون زوج، وتدين كذلك الوصائية التى يبالغ الكثري

م هبا ىف أرسهم وجمتمعاهتم، بحيث تبقى املرأة ىف الظل،  ّالذكور ىف االلتزا

  .وتعيش ىف العتمة ال يمكنها تقرير مصريها
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عفاف هتيئ ) ٢٠١٦دمشق (بطلة الرواية، الصادرة عن منشورات نينوى 

فقها ابن أخيهاللذهاب ىف نفسها ء من ماضيها .  رحلة عمرة، يرا تستعيد أجزا

رها عىل أن تعيش واثقة من نفسها  وسريهتا ونضاهلا ىف أرسهتا وجمتمعها، وإرصا

ّقوية حرة مستقلة، ىف واقع ال يرحم امرأة مثلها، فلم تقبل االستكانة واخلنوع ّ ّ 

ّنساء القويات وال االنقياد األعمى وراء أقوال الناس وما يشيعونه عن ال

فسهن، كام مل تقبل االقرتان بزوج يتم اختياره هلا، وحترص ثقات من أ ّالوا عىل  ّ

 .القيام بدورها التنويرى عىل أكمل وجه

تعرتف عفاف بأن هلا حكاية تؤنسها، جتلس إليها كل : حكاية عفاف

رة واحلرمان هى التى تقص حكايتها للريح . مساء، حتتسى معها كؤوس املرا

ء وهنا الريح تكون تورية،. فقط ّألهنا تكون جرسا إىل القرا الريح ال متىض إىل . ّ

رياهتا عىل صاحبتها وحميطها ىف  ّوجهتها إال وتنقل معها صدى احلكاية وتأ

 .الوقت نفسه

تذكر أن اإلنسان عندما يقص حكايته لشخص آخر فإنه حياول جاهدا أن 

ه جيهلها أحيانا، وأحيانا أكرب قدر من احلقائق السيئة عن نفسه، ر يزيح بام أل

ّوألهنا تقصها للريح فلن تسلم ملقص االختالف والتزييف . أخرى ينكرها ّ

أجزاء من حكايتها، تقول إهنا خترب الريح بتلك التفاصيل التى أخفتها عن 

 .جوارحها التى تشى هبا كثريا

ّمتىض ىف رحلتها إىل األماكن املقدسة للعمرة، حتاول التخفف من أ  عباءّ

ّاحلكايات واحلياة املتحدية                                                                                                    
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للعادات البالية التى تيسء  ّالتى عاشتها وأرصت عىل موقفها الرافض للرضوخ

ة، ومل تكرتث لوصفها من قبل من حوهلا بالعنوسة ْللمرأ َ َْ ِ ة ِ ، وجتد أن مأساة املرأ

ّأمر ال يرضها، بل تكون املصيبة ىف  ّال تكمن ىف أن تكون عانسا أو ال، وأن هذا
ّومتثل اهلرب من نعوت املجتمع إىل فخ  ّقبوهلا أن تؤدى أدوارا اختريت هلا، ّ

ّزوج ال يتعامل معها بإنسانية، أو من دون وجود رابط حب بينهام ّ. 

ر سلوكياهتا وأفعاهلا ىف جمتمعها، ترفض عفاف، التى يعكس اسمها طه

ّالظل التى تعيشها الكثري من نساء جمتمعها، جتتهد للنهوض بدور  عيش حياة

ّإجيابى ىف جمتمعها، حترص عىل املطالبة بحقوق املرأة، ومن ضمنها حقها ىف 

ّاملرياث الذى يتم حرماهنا منه ىف املجتمع الذكورى، الذى يتعامل معها بفوقية، 

 .تابعا ال رشيكا هاّويعد

ّتتعرض بطلة الرواية خليبة أمل، وذلك بعد وقوعها ىف حب زميل هلا ىف 
ّالعمل، ويكون ذاك الرجل متزوجا ولديه أرسة وأوالد، حيدثها بطريقة عقالنية ّ 

أما سعيدة ىف مستقبلها، ويرجو هلا االقرتان برشيك  ّعن واقعه ويتمنى هلا أ

ّقالليتها وطموحها، لكن ذاك املوقف حيطم حيرتم شخصيتها وإرادهتا واست ّ

ّقلبها، وتشعر أهنا وقعت ىف حب خاطئ، ومل تستطع منع نفسها، لكنها وبطريقة 
ّأخرى تكتسب قوة وصالبة ىف مواجهتها مع ذاهتا، ما يبقيها بمعزل عن 

 .لسطوة أى رجل االرهتان

ّتقرر البدء بمعركتها الشخصية جات تفتتح مركزا لرعاية ذوى احلا. ّ

فسهم  اخلاصة ومساعدهتم عىل االندماج ىف جمتمعهم وتأهيلهم لالعتامد عىل أ



 
٩

ىف حياة تليق هبم، وعدم اعتبارهم عالة عىل املجتمع، أو اعتبارهم  واالنخراط

ّمعاقني ال يمكنهم أداء أى جزء مما يرتتب عىل املرء من واجبات إنسانية  ّ ّ

 .واجتامعية

اريعها وطموحاهتا وواجباهتا، ال متىض السنوات بعفاف، تنشغل بمش

ّلتجريح من حوهلا هلا ومطالبتهم املستمرة هلا بالزواج، وأن املكوث ىف  تكرتث ّ
 ّرجل، مهام كان بائسا، أفضل من البقاء وحيدة وأفضل من العنوسة املدمرة ّظل

 .الباعثة عىل السخرية ىف جمتمع ال يرحم

ت بذاك الذى أحبته، لت كتشف فيه رجال آخر ّتلتقى عفاف بعد سنوا

راهتا، وترفض عرضه االقرتان  خمتلفا عن تصورها وحلمها عنه، تعود إىل قرا

ّالبقاء وحيدة عىل حتطيم نموذجها املستقل وتقيدها بصورة بائسة  ّهبا، فتقضل ّ

 .ّأحبته ذات زمن عن رجل

ء شاعرية عىل واقع األسى الذى : خلع النقاب حتاول الروائية إسباغ أجوا

ّىف الرواية، كأن راويتها تتسلح بالشعر وعوامله ىف مواجهة  صياهتاتعيشه شخ ّ

قع راته، تراها ترجو النسيان وال تطاله، تقول قسوة الوا ام النسيان يباع : ومرا كأ

ئه، ويناله شحيح احلب هبة  ىف متاجر فخمة يعجز باذخ العشق عن رشا

ء خيبتها با وعظمة، تكون أمنية لرجل وصدمتها به، ممزوجة بمعاناة واقعية جرا

بمقدورها النسيان، كام تتمنى لو أن النساء يملكن قلوبا  وترجو لو يكون

 .الفراق كقلوب الرجال بعد
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وية إىل نفسها تقوى من عزيمتها بنفسها وتعود  ّبطريقة متفلسفة تعود الرا

 تقول إننا. ّإىل عملها هبمة ونشاط حماولة تناسى حطام مشاعرها وقلبها املحطم

نا.  نعيش احلياة رغم آالمنا وتواىل اإلحباطات واخلساراتجيب أن جئنا  فكام أ

ضا كوننا  ّإليها دون مشورة أو رأى منا فيجب أن نواصل احلياة رغام عنا أ

ّضمن سلسلة مرتابطة تعتمد أجزاؤها عىل بقائنا أقوياء ال نتعثر مع أول صدمة 

 .فيخرسنا من هم بحاجة إلينا

بدء بمرشوعها الذى كان عبارة عن دار متكاملة تستذكر تصميمها عىل ال

تضم فتيات ونساء أعاقهن القدر عن التمتع بكامل قواهن الطبيعية وبقني 

يكون حلمها الصغري . حبيسات البيوت ينتظرن من العائلة االهتامم واإلنفاق

ثى ال حق هلا ىف جمتمع يؤمن بحق القوى فقط متمثال تتمنى . ّبإثبات حق كل أ

ّكل واحدة منهن اجلانب املرشق من احلياة، وتقول إن اهللا مل خيلقنا  لو ترى ّ

فسنا فقط هكذا وتقول إنه . بال قدرات أو ميزات وكل ما نحتاجه أن نكتشف أ

ترى أن االستسالم . يتنامى ىف أعامقها الرفض لكل يشء بسبب القهر للمرأة

 .ألقدارنا هو القدر الذى يقتلنا األعمى

وية ىف  ء صدمتها تصمد الرا ّامتحان الصرب واختبار التحمل احلياتى جرا ّ
دا،  باحلبيب السابق، تشعر بأن احلزن يظل رفيق روحها لكنه لن يعجزها أ

وتنتقل . أن تكون كام تشتهى لنفسها وكام تشتهيها احلياة التى ترفضها وتقرر

وية بني صنعاء وإب، تراها تتغزل بجامليات مدينة إب وتفاصيلها املمي  زة،الرا

اقة فتياهتا، وال تبقى ىف دائرة املدن كثريا بل تنشغل بحكايات  وطيبة أهلها وأ
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عمى  تدرك أن العمى احلقيقى هو عمى البصرية ال. أهلها، وبخاصة نسائها

 .البرص

 ّوىف حلظة مفصلية تقرر الراوية خلع النقاب، خترب أخاها بذلك، ويكون

ر مصريها بعيدا عن عادات فرضت قرارها مبنيا عىل قناعة منها بأهنا ستختا

عليها وقيدهتا وحاولت حمو شخصيتها وهويتها، وتؤكد أن الوقت كفيل بتغيري 

ه ينبغى عليها أن تبذل وتضحى  كل يشء، وبحدوث ما ال نتصور حدوثه، وأ

بالصرب والوقت حتى يصبح مصريها بيدها فقط، وحتظى بحريتها واستقالهلا 

 ".وهويتها

 ىف أكثر قليال من مائة صفحة مكتوبة، وتنقسم إىل هذا، وتقع الرواية

فصول تضع املؤلفة عىل رأس كل فصل منها مجلة أو أكثر ال كلمة أو كلمتني أو 

رقام ليس إال كام هو احلال ىف كثري جدا من الروايات، وإن تركت الفصل األول 

اء ولعلها رأت أن سطور اإلهد. يقدم نفسه بنفسه دون أن تضع عىل رأسه شيئا

التى تسبق ذلك الفصل تقوم هبذا الدور، أو لعلها مل يكن ىف ذهنها أن تتبع هذا 

ْاألسلوب ثم بدا هلا ابتداء من الفصل الثانى أن تفعل ذلك، ونسيت أن تتدارك  َ ِ َ

. وقد يكون السبب شيئا آخر متاما اهللا أعلم به. األمر ىف مفتتح الفصل األول

ْولوضع القارئ ىف الصورة . التى تعلم هذاوالروائية هى وحدها من بني البرش  َ ِ

والقلوب تعمى حني . كان اختيار قلب"أسوق له عنوان الفصل الثانى، وهو 

فكيف ال أغرق فيك . قلبى مثقوب بك: "األخري، بينام عنوان الفصل "تعشق

ِّوأحيانا تذيل العنوان باسمها إشارة إىل أهنا هى كاتبة هذا الكالم ". كل مرة؟
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ف قلبى حتى تفتت: "نوان الفصل الثالثكام ىف ع  - ولألمل عطر فريد علق بأطرا

 رغم ما هو مفروض من أن كل ما ىف الرواية، بام ىف ذلك العناوين، هو "فكرية

ومن الصعب التوصل إىل معرفة . للمؤلفة،  إال إذا نصت عىل غري ذلك

ه أسفل السبب ىف أن الكاتبة ذكرت اسمها بعد بعض العناوين ومل تذكر

أهى نزوة؟ أهى المباالة بالتخطيط الدقيق؟ ال أدرى، ومن . العناوين األخرى

 . فقد أفتى" ال أدرى: "قال

ر الذاتى  ناء الرسد أو خالل احلوا كذلك نرى املؤلفة داخل الرواية وأ

ِالباطنى جترى عىل لسان البطلة بني احلني واآلخر اقتباسا من هذا الكاتب أو  ْ ُ

هد بمصطفى حممود، ومرة تستشهد بباولو كويلو القصاص فمرة تستش: ذاك

فهل هو استعراض ثقاىف؟ ربام، وإن مل يكن . وهلم جرا... الربازيىل املشهور

استعراضا معيبا إذ يساعدنا عىل االقرتاب من شخصية بطلة الرواية وتعريفنا 

ق بأهنا حتب التميز ىف بيئتها من خالل االرشئباب بعنقها فوق سائر األعنا

ف السائدة والالمباالة بكالم الناس من حوهلا وحتطيم ما يعتز  وحتدى األعرا

ة وختتزل دورها ىف الزواج  الناس به من القيم القبلية التى تضيق عىل املرأ

وتكوين أرسة حسبام تصور الكاتبة األمر ىف الرواية حتى لقد أرصت عىل إكامل 

ف أخيها مجال العصبى  املستبد الغضوب الذى صفعها تعليمها باجلامعة رغم أ

مرة بالقلم عىل وجهها تعبريا عن سخطه عىل ترصفاهتا التى يرى أهنا سوف 

جتلب العار لألرسة وتسبب هلا هى الشقاء واحلرمان من الزواج واألطفال، 

ءاتى : فكأهنا تقول ذا ال أكتفى بام حصلته ىف اجلامعة من ثقافة بل إن قرا وهأ
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ضا، وهذه بعض ثامر تلك القراءاتمستمرة بعد خترجى من اجل وفوق . امعة أ

ذلك فإننا ال نحس أن الكاتبة جتتلب هذا اجتالبا أو تصطنعه اصطناعا بل يبدو 

 .لنا مستقرا ىف موضعه وسياقه

وبالنسبة لرسد الرواية فإن املؤلفة قد استخدمت ضمري الغائب عىل 

ة الكبرية: "الدوام   :ت لنفسها ىف اندهاشابتسم، وقفت تتأمل هيئتها ىف املرآ

دو هكذا كسيدة عجوز فعـال-  كـم تغرينـا . ولـيس فتـاة بـال زوج، أ

، كانت الثياب الفضفاضة قد أخفت تفاصيل جسدها اجلميل! املظاهر

كم ختتلـف عـن بـالطو . وأضاعت بني طياهتا نحول خرصها وامتالء صدرها

يق كان ذهنها يقدح رشرا  .العمـل املفصل بدقة ليلف جسدها بشكل  عمىل وأ

هل هى توبة معرتفة بذنبها : من أفكارها املتصارعة حول سبب جميئها إىل هنا

م يقل  يوما  بعد مكابرة وعناد؟ أم هى حماولة أخرية للمصاحلة مع الذات؟ أ

لقـد قال ذلك وهى ىف ؟ ذئب ليىل أن ىف رأسها نار ا تشتعل من سوء الظـن بـه

ن وصلت نرياهنا تلـك التى أحرقت ليىل لي. ذروة الرباءة والبالهة ته يعلم أ

لقد أصبح هلا حكاية جتلس إليها كل مساء حتتـسيان كـؤوس . وكل براءهتا

رة واحلرمان  هى التى .وتعاهدها كل ليلة أن تكون ىف براءة تفكري الذئاب، املـرا

  ."تقص حكايتها للريح فقط

حوار داخىل بينها وبني ومع هذا فإهنا تتحول بغتة إىل ضمري املتكلم ىف 

نفسها أو بينها وبني واحد ممن حوهلا كام هو احلال حني كانت تتحدث عن 

أخيها خطاب املهذب اهلادئ احلنون وتتخيل حازم حبيبها ىف بيته مع زوجته 
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را بينها وبني أخيها، الذى الحظ رشودها وذبوهلا، ثم  وأوالده، ثم أوردت حوا

ضا، ليعود فجأة يتحول احلوار من حوار خار جى إىل آخر داخىل، وبينها وبينه أ

ر خارجيا مرة أخرى   :  احلوا

وىف املساء ىف حجرة اجللوس، وهى تتأمل وجه خطاب املسرتخى بـني "

لعله هكذا يستلقى بـني . فكرت ىف حازم، طفليـه وقـد تعلقا بعنقه وبني ذراعيه

 بعد يوم عمل شاق؟  كيف يبدو حني يسرتخى ىف بيته.أطفالـه ويفكر هبا أو هبم

اقة العمل التى تذيب قلبها كلام الح أمامها؟ كيف يبدو حني  مـاذا يرتـدى غـري أ

كم يؤملها  ؟كيـف يبـدو حـني حيتـضن زوجته بحنان؟ ينام أو يرصخ عىل أطفالـه

ف اخليال هذا ىف تفاصيل حياته اذا مل ِ يلتق هبا هى أوال.إرسا اذا عليها أن ؟   و

وأطرقت تسمع احلديث الذى . امتأل قلبها بالوجع ته من عائلته؟تفكر ىف رسق

  اذا شاء القدر أن حتب  رجال ليس هلا؟ :    ىف بعد آخر يدور حوهلا كالغائبة

ت. عفاف.  عفاف- ن أ   ما بك؟؟ أ

ه ظهر لتوه   :استفاقت من رشودها حتدق ىف خطاب كأ

ا متعبة من الوقوف طوال الصبا. ال يشء يا خطاب-    .ح ىف العملأ

ظرى لنفـسك كـم يبـدو.  مل يرغمك أحد عىل هذا املجهود يا أختى-  أ

  .توقفى متى شئت واهتمى بنفسك. الذبول عليك والرشود

ْ لعلك أمجل من خلق اهللا يا أخى!آه خطاب" لو أستطيع أن أشكو لك . َ

د. لكن األمر مستحيل. وجـع قلبـى وترشدنى ت لن تقوم بدور مل هتيئ له أ . اأ
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ـا هنـا ا جيب أن أحـافظ  أ يشء جيب أن حتافظ عليه حتى من عالقة حب، وأ

طخ سمعتك بجريمة حب عليـك    ".فال أ

فقط قلـة النـوم . ال هتتم.  العمل يسعدنى يا خطاب:مهست عفاف بوهن

ام وأكون ىف الغد ىف أحسن حال. املعتادة ومـشاكل الـشهر  - ٣٥ص" (سأ

٣٦.(  

، ارة ىف شارع جانبى أمام إحدى العـامراتأوقف السي"ومثل ذلك 

ا مبتسام تلك االبتسامة التى مل خيلق اهللا مثلها ء الساكن .والتفـت نحو  اهلوا

تـه احلنونـة وارجتـاف قلبهـا كان ، حـضور كلـه يشهد حلظة الالوقت، بينهام ونظرا

تلك اللحظة التى التقطـت أصابعها كفه فرست رعشة ىف ، حمسوبا من ضعفها

فاسها املتالحقة، كل روحها وطبعت ، رفعتها بحنان لتكون بـني نقاهبـا وأ

ر كبــري.شفتاها قبلة عشق مؤبد عىل راحة يده تـه ،  التقـى حاجبـاه ىف تــأ لكـن نظرا

ته ختفى بعضها ىف تواطئ متفق . مل تـسعد هبـذه االسـتكانة العشقية كانت نظرا

  .عليه

 أم نظرات الرجـل؟  الشفقة والعطفهل؟ ماذا ختفى نظراتك يا حازم"

ْأم استنكار هكذا فعل؟؟ الذى أخافه كل هذا احلب ِ ."  

ـى عـىل هيئـة إعـصار  وهل خياف من احلب؟ نعم خياف الرجال احلـب إذا أ

 .جـارف يكتـسح العواطف املتصنعة التى ختلق للعبث والتسلية ومترير الوقت

 ما استطاعت .درة احلدوث ليس إالًلقد كانت ىف حبها له ظاهرةً  عاطفية نا

ّجمساته أو راداراته العقلية رصدها أو التنبؤ بحدوثها َ وال استطاعت مقاييسه ، َ



 
١٦

حتى حيوان الغابة فيه كـان أول مـن . اخلادعة ضبط درجات تدفقها العاطفى

  ".كانت حب ال يشبهها إال هي. عـشقها منـه وتلهـف لقـدومها الطاغى

الكىل العلم، سارد ضمري الغائب، بحديثه إىل بل قد يتحول السارد 

ناء حديثها مع سوسن . َّشخص متخيل مستعمال له ضمري املخاطب ففى أ

بنت خالتها حول حبها حلازم، ذلك احلب اليائس املحروم، تطالعنا هذه 

 فهل هناك أقـوى جاذبيـة مـن يشء متفـرد .هذا الرجل خمتلف": املخاطبة فجأة

، فيه سحر رجل غريب؟  لكل مجيللديكاالشتهاء  بـة ورغفـضولكيتحـدى 

  ).٤٣ص ("لالقرتاب من املحظور يتحدى عاطفتها البكـر

ه  وىف بعض األحيان األخرى يتحول السارد العليم إىل سارد متكلم وكأ

والنقاد بوجه عام ال حيبون أن يظهر هذا السارد نفسه . أحد شخصيات الرواية

ه ليس واحدا بأى وضع، ومن ثم ال يصح ىف ن ظرهم استعامله ضمري املتكلم أل

طال العمل يرويه بلسانه بل هو سارد مطلق غائب نسمع روايته  من أ

ه أو نلتفت لوجوده، وعليه أال حيدث من الترصفات أو  لألحداث دون أن نرا

ففى . األصوات ما يلفتنا إىل هذا احلضور حتى ولو بسعلة تفلت رغام عنه

ن الطويل كالعادةالفصل ال   نجده يبدأ ى أجدنى ":  هبذا العنوا وحيدث أ

حث عن قصة حزينة هنا أو هناك أو شكة دبوس ! ًحمتقن! ًقلب ّبالدموع، فأ

  ".تأذن ىل بالبكاء

وقد كان طه حسني أحيانا ما يكشف السرت الذى خيتفى خلفه السارد 

نته أن جيعل العليم قائال عىل لسانه ىف أحد منعطفات الرواية التى يكتبها إن بمك
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ى ذيت، وإنه حر ىف ذلك ال ينبغى أن  البطل يفعل كذا أو يصنع كيت أو يأ

خيضع فيه إال إلرادته املطلقة، وال يصح أن يتدخل النقاد ىف عمله هذا فيطالبوه 

ه أكرب من كل قاعدة ومن كل  بأن يراعى القاعدة الفالنية أو التوجيه العالنى أل

ناء ذلك كله يتجه . ل وعىل هذا النحوتوجيه، أو شيئا من هذا القبي وهو ىف أ

وقد كنت وال أزال أستظرف هذا منه كثريا وأقول إن ما ال . بحديثه إىل القراء

ورغم أن هذه حذلقة من الدكتور طه . جيوز للكتاب العاديني جيوز لطه حسني

تسم بل  ى غري مقتنع بأن الدكتور طه روائى كبري فإنى أحبها وأ ورغم أ

سى كل عيوبه القصصية التى آخذها عليه، وهى أضحك ح ني أقرؤها وأ

  . ليست بالقليلة

واآلن مع نص من النصوص التى يناقش فيها طه حسني نقاد القصة 

ُوالقواعد التى يدعون إىل مراعاهتا ويتناول الكالم عن موقفه منها، ْ والنص  َ

ى عن ، وه")املعذبون ىف األرض: "من جمموعته" (صالح"مأخوذ من قصة 

 ُصبى فقري كان بطل القصة يدعوه إىل بيتهم ليصيب معه من أطايب الطعام التى

وما أشك ىف أن القارئ سيقف : "تصنعها أمه ىف بعض املناسبات االجتامعية

ا عند هذا نى أ م يكن : املوضع من احلديث وسيسأل نفسه، ولو استطاع لسأ أ

ه كان يعيش يتيام أول القصة أن صاحلا قد فق من اخلري أن نعرف من د أمه، وأ

يه رسا ويشقى جهرا بام يصب عليه من بغض هذه  ّينعم بام خيتلس من حب أ َ ُ ً َ

ّالرضة التى قامت مقام أمه ىف البيت؟ ولست أشك ىف أن القارئ سيضيف إىل  َّ

: والسخرية والغيظ فيقول ىف نفسه هذا السؤال مالحظة فيها شىء من القسوة
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َ قصته هذه الطرق املمهدةلو أن الكاتب سلك ىف َّ َّوالسبيل املعبدة التى رسمها  َ

يه،  َّالنقاد للقصة لعرف إلينا صاحلا ىف أول حديثه ا بموت أمه وتزوج أ بأ ُّوأل

ولكنى أعيد عىل القارئ . وألعفانا من هذه املفاجأة التى مل نكن ىف حاجة إليها

ى ال أضع قصة، وإنام أسوق حديث وأضيف إىل ذلك أن . اُما قلته آنفا من أ

ّالذين يسوقون األحاديث ال يقدمون بني يدهيا هذه املقدمات التى يبينون فيها  ّ

إىل آخر هذا الكالم الثرثار الفارغ ... املوطن والبيئة واألرسة والزمان واملكان

ى بدأت هذا احلديث برسم واضح دقيق لشخصية. الذى يلهج به النقاد ٍولو أ ٍ ٍ 

ء هبذه املقدمات صالح وأمني ومن ي تصل بصالح وأمني من الناس لضاق القرا

ْجتاوز حديث الطوفان وصل إىل غايتك، فلسنا من : ولقال بعضهم أشد الضيق ِ ْ َ َ َ

بأ القارئ بأن . بحيث نحتاج إىل كل هذا التمهيد الغباء والغفلة َوبعد، فمن أ ُ ْ َ
بغى أن يشك قد ماتت؟ الشىء الذى ال أشك فيه وال ين صاحلا يتيم وبأن أمه

َّفيه القارئ هو أن صاحلا مل يكن يتيام وأن أمه مل تكن ميتة، وإنام كانت حية أكثر 

ّمما ينبغى أن حييا الناس إن صح أن تكثر احلياة وتقل ِ َ َُ ْ َّ َوسواء رىض القارئ أم مل . َ ِ

ا أريد ذلك، وليس يعنينى  يرض فقد كانت أم صالح ى أ حية من غري شك، أل

ا الذىما يريد غريى م اخرتع صاحلا من الشىء، أو أخذ صاحلا  ن الناس، فأ

ه غري موجود ْمن عرض الطريق، ألن صاحلا موجود وأل موجود ىف حقيقة : ُ

ضا  نا نراه ىف كل ساعة وىف كل مكان، وغري موجود ىف حقيقة األمر أ األمر أل

ه يمأل املدن والقرى ويرسف عىل نفسه وعىل الناس ىف الوجود، ء إذا والشى أل

ضا،. زاد عن حده انقلب إىل ضده كام يقال ا إذن وحدى، كام كان يقال أ  فأ
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أعرف من أمر صالح ما ال يعرف غريى من الناس، وأقرر أن أمه مل ترتك الدار 

ا أستطيع أن أصنع بأمه بعد الطالق ما أشاء ألهنا َطلقت، وأ أستطيع ان أدعها : ُِّ

أستطيع أن أجد هلا زوجا تعيش معه ُّمطلقة تعمل خادما ىف بعض الدور، و

ِّسعيدة موفورة، وأستطيع أن أسخرها لعمل من هذه األعامل التى يعيش منها 

ِّفقد أسخرها لبيع اخلرض، وقد أسخرها لبيع الفاكهة، وقد : أمثاهلا من البائسات ّ

ِّأكلفها أن تصنع اخلبز ىف بيوت األغنياء وأوساط الناس، وقد أكلفها أن تغسل  ِّ

ى حر  اب ىف هذه البيوت، وقد أجدالثي ٌّهلا ما أشاء من األعامل غري هذا كله أل ُ

فيام أحب أن أسوق إىل القارئ من حديث وألن القارئ مضطر إىل أن يتلقى 

ٌّحديثى كام أسوقه إليه، ثم هو حر ىف أن يقبله أو يرفضه، وىف أن يرىض عنه أو  ُ

ى ال أكلف أم صالح شي. يسخط عليه ُهذه األعامل التى ذكرهتا  ئا منِّوالواقع أ
ى، عىل حريتى ىف أن  ُوال أفرض عليها شيئا من هذه اخلطط التى رسمتها أل

ِأصنع هبا ما أشاء، أوثر األمانة ىف رواية التاريخ بأن  وقد حدثنى التاريخ. ُ

  ...".خدجية أم صالح قد كانت شاذة اخللق سيئة العرشة

كالم من طه حسني وينتقده عليه ومع هذا فمن الكتاب من يضيق هبذا ال

د، الذى كتب  ىف جريدة (انتقادا شديدا، ومن هؤالء حممود عبد املنعم مرا

إن طه حسني ىف مقدمة : "قائال) م١٩٥٣ يناير ٣٠القاهرية بتاريخ " املرصى"

َال أضع قصة فأخضعها ألصول الفن، ولو: "يقول" املعذبون ىف األرض"قصة  ِ ْ ُ 

ا التزم نى ال أومن هبا وال كنت أضع قصة  ت إخضاعها هلذه األصول أل

نني مهام تكن، وال  أعرتف بأن عد والقوا للنقاد مهام يكونوا أن يرسموا ىل القوا
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ّأقبل من القارئ مهام ترتفع منزلته أن يدخل بينى وبني ما أحب أن أسوق من  ِ ُ

ُخيطر ىل فأمليه ثم أذيعه ٌاحلديث، وإنام هو كالم ِ ْ ه فليقرأه، فمن شاء أن يقر. ُ ْأ

ءته فلينرصف ثم يعلله قائال إنه يضع نفسه فوق النقد وال ". عنه ْومن ضاق بقرا

ه يريد أن ! ُيرى أن يقيم له وزنا حيب أن يسمعه وال يعرتف به وال اذا؟ أل و

ِيكون حرا فيام يكتب ويذيع عىل ُ وكيف إذن بنى طه حسني جمده ! الناس ُ

م يكن ذلك عىل حساب غ َالقدماء واملحدثني عىل : ريه من األدباءاألدبى؟ أ ْ ُ

ء  جأ طه إىل هذه الثورة الغاضبة عىل النقاد والقرا ء؟ خييل إىل أن الذى أ ّالسوا َّ

ه يتعرض للنقد، فأراد أن يقطع  هو إحساسه ىف ذلك املوضع من كتابه أ

َوال أعرف ىف التاريخ كله كاتبا مهام. الطريق عىل هؤالء الفضوليني ْ تبلغ  َ

ت؟! قف: "قريته يستطيع أن يقول للناقدعب ، ولن يستطيع طه هبذا "من أ

َالذى ساقه أن يمنع قارئا من أن يبدى إعجابه بام كتب أو سخطه عليه الكالم ْ ُ َ َ ْ ُِ ."  

ضا قول د : طه حسني ىف أول الفصل اخلامس من روايته. ومن ذلك أ

ى حائر أشد احلري"": وراء النهر" ة ىف أمر هذا ولست أخفى عىل القارئ أ

ى حائر أشد احلرية ىف أمر أهل الربوة مجيعا، فكلهم يلح عىل ىف أن  َّالفتى، كام أ
َّوكلهم يلح عىل ىف أن . أجد له اسام يتسمى به ويميزه بني غريه من الناس

األشخاص ال يستكملون وجودهم إال إذا عرفت أسامؤهم التى حتقق التاميز 

جود الومهى الذى يشبه العدم إىل وجود، إال فيام بينهم وخترجهم من هذا الو

َيكن واقعا كل الوقوع، فهو يشء بني بني، أقرب إىل الواقع منه إىل الوهم،  َْ َْ َ
 . وأدنى إىل احلقيقة منه إىل اخليال
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وكلهم يلح عىل ىف أن القدماء الذين عاشوا بني النهرين ىف بعض عصور 

ء التاريخ مل يكونوا خمطئني حني كانوا يرون أ ن اسم الرجل هو أخطر أجزا

حياته، وحني كان هذا الرأى يذهب هبم إىل يشء من الغلو فيعتقدون أن 

ْألسامئهم إذا نقشت عىل اجلدران حظها من احلياة وحقها ىف القربان ألهنا تظل  َ ِ ُ

حية بعد موت أصحاهبا، أو ألهنا ختترص وتستجمع ما يمكن أن يبقى من حياة 

ا إذن، ويوشك الرجل الذى ليس له اسم أال يكون  فلألسامء خطره.أصحاهبا

وهم من أجل ذلك يتصاحيون بى من كل وجه مطالبني بأن أسميهم . موجودا

  .بأسامئهم ليستمتعوا بالوجود الصحيح

نى َكيف يتصاحيون وهم مل يوجدوا بعد؟ فإهنم : وما ينبغى أن تسأ ُ

ى منحت هم أسامءهم يتصاحيون عىل نحو خاص ال يسمعه أحد غريى، ولو أ

ُلكان من املمكن أن يتجاوز تصاحيهم أذنى إىل أذنيك  وما أظنك تنكر أن .ُ

الشخص الوحيد الذى استطعت أن تتصوره من أشخاص هذه القصة الذين 

ا : مروا بك إىل اآلن إنام هو شخص البستانى الذى سميته عثامن، ولو مل أسمه 

ك مل تتبني إىل اآلن شخص الشاعر. تبينته  عىل كثرة ما أضفت إليه من كام أ

الصفات، وال شخص هذا الفتى الطارق عىل ما وصفت لك من منظره اجلميل 

  .وطلعته رائعة ووجهه املرشق الوضاء

فهم ال يتجاوزون اإلنصاف حني يطالبوننى بأن أسميهم بأسامئهم، ولكن 

ا أشد الناس ضيقا بابتكار األسامء، ال يطاوعنى عقىل الضئ يل ماذا أصنع، وأ

ا من جهة أخرى أكره أن  وال خياىل الكليل عىل هذا النحو من العبث؟ ثم أ
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فسهم أو  ى أخشى أن أختار أسامء هلا أشخاص قد اختذوها أل أختار األسامء أل

غض األشياء إىل ك أن هذه القصة مل تقع . وسمهم هبا آباؤهم، وهذا أ بأ فقد أ

رص كام يقول الناس ىف هذه أحداثها ىف مرص وال ىف بلد متاخم أو جماور مل

ام، وإنام افرتضت أن تكون أحداث القصة قد وقعت ىف إسبانيا ال ألهنا  األ

وقعت ىف إسبانيا بالفعل، فدون وقوعها ىف إسبانيا خطوب وأهوال، بل ألن 

َإسبانيا هى األرض التى تبنى فيها قصور اخليال والتى و ِجدت فيها تلك الربى  ُّ َ ْ ُ

ِر املوشح حني طلب إىل السحب أن جتلل تيجاهنا باحلىلالتى ذكرها الشاع ُ ِّ من . ِّ

أجل هذا كله أكره أن أسمى أهل هذه الربوة بأسامئهم، وأخشى بنوع خاص أن 

فسهم،  يرصف بعض الناس هذه األسامء وما يرون حوهلا من احلديث إىل أ

ى قد أردت هبم رشا وعرضت هلم من قريب أو من بعيد   .فيظنوا أ

فسهم بأن فإذا عا ء عىل أن يؤمنوا أوثق اإليامن فيام بينهم وبني أ هدنى القرا

هذه الربوة ليست قائمة ىف مرص وال ىف البالد املتامخة أو املجاورة هلا، وبأن 

ًأهلها ليسوا مرصيني وال عربا وال رشقيني، فقد أستطيع أن أجيب أشخاص 
 ويمنحه حظه من القصة إىل ما يريدونً، وأهدى إىل كل واحد اسام يميزه

ًوإن كان الوجود ىف نفسه ليس شيئا . الوجود الذى يطمع فيه ويطمح إليه

 .يستحق الطمع فيه أو الطموح إليه

ى أمزح أو أداعب حني أغض من قيمة  وليس ينبغى لك أن تظن أ

، ولست فيه بدعا من الناس، وما  ا ىف هذا مبتدئا وال مبتكرا ًالوجود، فلست أ ً ً

ء الذين ينكرون قيمة الوجود ويرونه رشا أى رش، أكثر الفالسفة  والشعرا
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ه مل يدفع إليهم َويودون لو أهنم مل يدفعوا إليه، أو لو أ َْ ُْ ا ! ُ ت تذكر بالطبع أن أ وأ

العالء متنى غري مرة لو أن حواء ماتت قبل أن متنح زوجها الولد أو لو أهنا ماتت 

ت تذكر كذلك أ ا العالء، ومن قبله فالسفة عقب والدهتا البنها األول، وأ ن أ

كثريون، كان يرى النسل جناية ال ينبغى أن جينيها الرجل العاقل احلازم، وقد 

  .ظن بنفسه العقل واحلزم، فلم يقرتف هذا اإلثم، ومل يتورط ىف هذه اجلناية

ا  ولو سمع ىل أشخاص القصة وقبلوا نصحى هلم ومشورتى عليهم، 

ا طمحوا قلوا عىل هبذا اإلحلاح ىف أن تكون طمعوا ىف الوجود و ا أ  إليه، و

َهبا، كام أن لغريهم من الناس أسامء يعرفون هبا، ولكن  هلم أسامء ى  عرفون ْ ُ

أرسطاطاليس قد أخطأ تعريف ما وراء النهر اإلنسان حني قال إنه حيوان 

ِّناطق، ولو قد وفق إىل الصواب لقال إنه حيوان أمحق ن وليس أدل عىل محقه م. ُ

   .طمعه ىف الوجود وطموحه إليه وحبه للحياة

وا  وما دام هؤالء األشخاص قد استوفوا أعظم حظ ممكن من احلمق فأ

ِّإال أن تكون هلم أسامء، فلن ِّ سم الشاعر راغبا، ولنسم الفتى َ ُ ْ ً وه : ُ نعيام، فأما أ

خر ًفلنرجئ تسميته إىل أن نلقاه ىف مكتبه ذاك الذى اختذه لنفسه سجنا منذ آ

  ".الليل

وىف الفصل السابع من ذات الرواية يقول طه حسني عن حتديد موقع 

ء أكانت القرية أصال أم فرعا فإهنا قد ": القرية مرسح أحداث الرواية ًوسوا ً

ًوجدت ىف أسفل الربوة، ومل توجد عبثا، فال بد من أن هنبط إليها وإن كرهنا  ِ ُ

ا أريح القراء من . ذا املقامذلك، وال بد من أن نقيم فيها وإن شق علينا ه وأ
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مشقة هذا اهلبوط فال أسلك هبم تلك الطريق العريضة الطويلة التى تزدحم 

ِّفيها السيارات مصعدة ومصوبة وال أسلك هبم هذه الطريقة الضيقة التى  َ ِّ َُ ُ
ِّيزدحم فيها الفالحون عىل أقدامهم وعىل دواهبم مصعدين ومصوبني، وإنام  ِّ

لغ هبم القرية  ى أريد ذلك وأستطيعه ما دام األمر إىل ال إىل أ من غري طريق أل

َّفالكتاب قديرون عىل يشء كثري . أهل الربوة وال إىل أهل القرية، ال وإىل القراء

فسهم ما حيب النقاد أن يفرضوا عليهم من القواعد  إذا مل يفرضوا عىل أ

  ".واألصول

كان لسبب خمتلف، طه، ونفس الشىء مع فكرية شحرة، وإن . هذا مع د

فإهنا تدمج هذا مع تيار . وعىل نحو خمتلف، ولغرض خمتلف، وبنكهة خمتلفة

الرسد بضمري الغائب إدماجا يلهيك عن أهنا تزيح الستار عن ساردها العليم 

ن الرواية الطويل عىل لسان بطلة الرواية قد . بغري وجه حق ولعل جريان عنوا

سارد اخلفى إىل رواية السارد املتكلم دون مهد الطريق هلذا التحول من رواية ال

يبدأ الفصل املذكور . دون أن نضيق به صدرا: أن نلحظ ذلك أو عىل األقل

ى أجدنى قلب": بالعنوان التاىل كام قلنا حث ! ًحمتقن! ًوحيدث أ بالدموع، فأ

ليعقبه كالم " ّعن قصة حزينة هنا أو هناك أو شكة دبوس تأذن ىل بالبكاء

بضمري الغائب أوال، ثم بضمري املتكلم ثانيا، ثم بعد : يم بكل شىءالسارد العل

ه يسار صديقا ال قارئا ال يصح أن  سطور يتجه إىل القارئ بضمري اخلطاب كأ

يقيم عالقة معه ألن الغائبني ال يقيمون عالقات مع أحد، فهم غائبون ال 

، يعرفهم الناس وال يسمعوهنم وال يشاهدوهنم وال يعرفون عنهم قل يال أو كثريا
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ئه وتعيده إىل  لتعود الكاتبة فتسكت ساردها العليم عن توجيه اخلطاب لقرا

فـنحن جيـب . شهور االنتظار الثقيلة مل تقعدها أسرية األمل: "خمبئه خلف الستار

ىل اإلحباطـات ذه احليـاة رغـم آالمنـا وتـوا ا جئنا . واخلسارات أن نعـيش  فكام َّ أ

ضا ّأو رأى منا فيجـب أن نواصـلإليها دون  مشورة  كوننا ، ّاحلياة  رغام عنا  أ

ئها عىل بقائنـا أقوياء ال نتعثر مع أول صدمة  ضمن سلسلة مرتابطة تعتمد أجزا

  .فيخرسنا من هم بحاجة إلينا

ـار تنـدر زمالئهـا  وبـدأت بإعـداد، لقد عادت بنشاط ملفت للعمـل أ

 ه وتدعمـه املؤسـسة وأن جتـد لـهمرشوعها اخلاص الـذى تطمـع أن ترعـا

 مرشوعها الذى حيتـاج ملـال وفـري ودعـم ال حمـدود، املساندين واملشجعني

املرشوع  ولن يكون ذلـك إال بقـدرهتا عـىل سـد ثغـرات وعيـوب. ومساندة كربى

  .بدراسة عميقة ومكثفة

احلرسة  عندما تفقد األمل ىف حلم اصنع آخـر كـى تبقـى ذهنـك  بعيـدا عـن

  .عىل ما فقدت

ذا مـا جتيـده لكثـرة مـا تالشـت أحالمهـا وصنعت أحالما بديلة كى  وربـام 

ولوال هذه . حلام راودها منذ الصغر! ً كان مرشوعه.تعيش عىل أمل حتقيق حلم

الطاقة الـسلبية التـى تتنامى ىف أعامقها وتتمنى تذويبها ىف عمل إجيابى لتملكها 

  ."دهاوح اليأس من صـنعه

أحاول "أما ىف النص التاىل، وهو موجود ىف الفصل املصدر بعبارة 

من الرواية فقد طال "  فال عدت وال انتهى هذا الغياب.ىبالغياب حضور قلب
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ظهور الراوى العليم بكل شىء بعض الطول، وأخذ يبدى مالحظاته املبارشة 

ن مشاعره عن الشعوب العربية بعامة، واملجتمع اليمنى بالذات، ويكشف ع

ه يتكلم بلسان البطلة ال  جتاه كل شىء وينتقد ويطلق األحكام، فبدا األمر وكأ

ا كـى تغـري : "بلسانه هو لعل الشعوب العربية حتتاج وقتا أطول من غري

وشعب اليمن . والتى ال تواكب زمن يتطور برسعة الضوء، البالية مفاهيمهـا

ة مـن خصائـصها احلـرص عـىل كـل فالبيئة اليمني، ضعف ذلك الوقت حيتاج إىل

رث بخوف أن يتغري وليس بجهل التغري فقط مـا  ربام يعود ذلك لكون .يتوا

لول، فالتعليم هو األسـوأ عـىل  الوضع مل يتغري كثريا منـذ قيـام ثورتـه املجيـدة ىف أ

يري وال نية للتغ، بتخرج دفعات املتعلمني ونـسبة اجلهـل الثقـاىف تتنـامى، اإلطـالق

دائام مع االعتياد عليه ! ً يصبح الوضع السيئ مقبول.خوفا من تغري احلال

دفـه اخلـوف مـن نـب .جميء وضع أسوأ منه يرا  اخلوف من التغيري يشمل كـل جوا

فكيف بام توارثه من النظرة التسلطية القارصة  حيـاة اإلنـسان اليمنـى العاديـة،

ِبوضعها، بمكانتها، بام خل نحو املرأة ْقت له؟ُ َ ."  

من  سائق السيارة الذى (وىف الفصل قبل األخري، وتعليقا عىل هجوم أ

عىل النساء وانتقاده العنيف هلن واهتامه هلن بكل ) يوصلها للمكان الذى تريد

منقصة والزراية عىل زوجته بكل حنق وسخط نرى الراوى العليم يظهر نفسه 

اثل، ونحس أن هذا هو رأى من خمبئه ويرفع صوته ردا عىل اهلجوم هبجوم مم

عفاف ال السارد، إذ يتوقع دائام من هذا السارد املطلق الصمت التام واالختفاء 

م احلياد فال انتقاد لشىء وال حكم عىل شىء ظار والتزا للرجال : "التام عن األ
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من، قدرة عجيبة عىل تشكيل احلقائق حسب أهواءهم مل ترغمه عىل  فزوجة أ

ى من حتكمت به، غمه عىل اإلعجاب هبااالرتباط هبا ومل تر ، نزواته املبكـرة 

   ".والضحية امرأة

ثم ىف أوائل الفصل األخري يقول ساردنا املطلق تعقيبا عىل مضايقات 

نساء البيت لعفاف وتلميحاهتن اجلنسية إىل برودة فراشها ليال ألهنا عانس فال 

 اجلنـسية ىف جمـالس النـساءفامذا حدث للحيـاء حتـى تنـرش العالقـات ": زوج هلا

ى مل أستأ من ظهور السارد العليم وتدخله ". بوقاحة هكذا؟ والعجيب أ

ولعل السبب ىف ذلك، بل هذا أمر مرجح، هو . باحلديث املبارش عىل هذا النحو

أن من السهل النظر إىل هذه التدخالت من جانب السارد العليم عىل أهنا 

ث به نفسها، ولكن دون أن تضع الكاتبة حديث باطنى من جانب البطلة حتد

وهبذا نخرج من انتقاد راويتنا عىل هذا . هذا احلديث بني عالمتى تنصيص

  .الترصف الذى يضيق به النقاد عادة

  

  

  

  

وقد افتتحت الكاتبة روايتها بحدث وقع ىف أواخرها، لكنها بدأت به ثم 

احلدث ىف وقته رجعت إىل ترتيب األحداث الطبيعى واملنطقى لتستعيد هذا 

الطبيعى قبل هناية الرواية بقليل، وإن مل تكن استعادة متطابقة، أال وهو أداؤها 
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. حتب الولد وحتب األب مجيعا: أقصد. العمرة مع ابن أخيها خطاب الذى حتبه

ء حبها املحبط حلازم، وظلت  لقد عانت عفاف طويال أشد املعاناة وأهبظها جرا

 بالسخط عىل قدر اهللا إذ وضعها ىف هذا تتقلب عىل مجر النار حتى ضجت

لكنها ىف النهاية تنبهت . ّاللظى وتركها دون أن يمد يده إلنقاذها كام ترى وتقدر

إىل أهنا قد جتاوزت احلدود فعزمت عىل زيارة بيت اهللا وأدت الشعائر وعاد هلا 

  . شىء من السكينة والرضا

ُ، وقد أخذهتا "كرواندعاء ال"وهذه الطريقة تذكرنى بطريقة طه حسني ىف 
: عليه وسجلت هذه املؤاخذة ىف الفصل اخلاص بتلك الرواية من كتابى

ر ليسا مها آخر مناظر "فصول من النقد القصىص" ، إذ ابتدأ روايته منظر وحوا

راهتا طه تستخدم ىف الرسد ضمري . وكانت سعاد بطلة رواية د. الرواية وحوا

اضية، ثم ظلت تستعمله بعد أن املتكلم وحتكى األحداث من خالل األفعا ل ا

ى منا هذه املرة ومسمع ما بقى ىف الرواية من أحداث، وكان  فت عىل مرأ استأ

وهو اخلطأ الذى كررته فكرية شحرة ىف . ينبغى االنتقال إىل استخدام املضارع

دينا إذ ما دامت الدائرة قد دارت وعدنا ىف أواخر الرواية إىل . روايتها التى بني أ

اه ىف أوهلا لقد كان املفروض أن نعيش أوال بأول ما تبقى من ما  كنا قد قرأ

أحداث الرواية، وبالتاىل أن يروى السارد األحداث املتبقية منها من خالل 

اىض، إذ املفرتض أن تلك األحداث مل تكن قد وقعت  الفعل املضارع ال ا

نا نشاهدها ىف التو واللحظة، فكان عىل السارد أ يقع كذا وكذا : ن يقولبعد، وأ

مثلام يفعل ... أمامنا اآلن، ويدخل الغرفة فالن أو عالن ويصنع كذا أو كذا
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اىض  معلقو مباريات الكرة واملذيعون الذين كانوا ينقلون ىف مخسينات القرن ا

وستيناته ىف احد برامج افذاعة املرصية أوانذاك األفالم للسامعني من الشاشة 

اآلن يدخل فالن الفالنى مكتبه، : نسمعهم يقولون مثالإىل املكروفون، فكنا 

أما األحداث املتبقية من . وهكذا... فيجد أوراقه مبعثرة، وباب الدوالب حمطام

الرواية فهى عودة حازم إىل املؤسسة التى كان يعمل فيها فرتة من الوقت مع 

خارجها عفاف وتعارفا داخلها وحتابا بني جدراهنا وكانت منطلقا إىل لقاءات 

ر بينهام  ىف سيارته وىف شقته، وكذلك التقاؤها به عند هذه العودة ودوران حوا

َّخالل ذلك تذكرها فيه بعدما كانت قد شحبت ىف ذاكرته التى شابت، وكانت 

ا فعله معها إذ رفض أن  َّتلمزه خالل ذلك احلوار وتنتقده انتقادا شديدا مبطنا 

ىف الزواج منه برغبة مثلها، وتشمت به ىف يتزوجها ومل يبادهلا حبا حب ورغبة 

ه وقد شاخ وعانى من ويالت احلياة بعدما تزوج أخرى عىل أم  داخلها حني رأ

أوالده ومترد عليه األوالد وأمهم وأخرجوه من حياهتم ثم تركته زوجته 

ب وأعنفه كيف  اجلديدة بدورها، وإن كنت أستغرب مع هذا أشد االستغرا

ر أمام موظفى املؤسسة، إذ ال أظن املجتمع يمكن أن يدور بينهام  مثل هذا احلوا

ه  اليمنى يمكن أن يتقبل مثل ذلك احلوار الرصيح العجيب، ومن هنا أرى أ

وهذا مأخذ من مآخذ الرواية ال أحب أن متر . غري واقعى، أى ال يمكن أن يقع

عجب جدا كيف وقعت فيه الكاتبة به القارئ إليه، وأ   .  هذه الفرصة أل
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فاألب الذى كان : والرواية حزينة مؤملة منذ بداية األحداث حتى هنايتها

غائبا طول الوقت تقريبا خارج الديار بحثا عن لقمة العيش ألرسته رسعان ما 

يعود ابنه األكرب خطاب به جثة من اخلارج ليدفن ىف أرض الوطن، وتتذكر بطلة 

ىل اخلارج أو عائدا من الرواية عفاف أهنا مل تقبله إال حني يكون مسافرا إ

: ووصف عودته النهائية رغم إجيازها وهدوئها تثري الشجن بكل قوة. اخلارج

يـا" ومناقب  حني أفصحت األم هلا بأمر اخلطيب مل متهلهـا عفـاف كـى تـرسد مزا

  :الزوج والزواج بل قاطعتها بحدة رشسة

زوج عن طريـق مجـال أو مـن أحـد أصـدقائه يـا أم- ا لن أ  وإذا، ـي أ

ك؟. أرصرتم فسأختار املوت أو اهلروب من البيت   ما رأ

رة نفسها ترفض فكرة زواج ابنتها مـن صـديق مجـال  لـذا مل، األم ىف قرا

 ترغمها كعادهتا عىل القبول مثل كثري من األمور التى أرغمتها سابقا عليهـا

م أن عالقة الزواج  ربام لقناعة األ.ألهنا تعتقد أهنا  تصب ىف صاحلها ىف النهاية

 وألول مرة .عمر وحياة طويلة مشرتكة ُال حتتمل اإلجبار فهى مصريية وقـصة

ر الرفض ترصخ فيـه األم مهـددة بإخبار األب عن  حني جن جنون مجال لقرا

هيتم بالعائلة ال أن  كرجل جيب أن، ترصفاته الطائشة واملتعنتة ىف إدارة البيت

كمسؤولة عن غضب  ب كل حنقه عىل عفـافمن االعتذار ص! ًوبدل. يناكدها

يبها ضده ذا األخ .والدته وتأ  لقد كانت حياهتا سلسلة من األزمات مـع 

د املـستأسد عليهـا، ام استجابت .ّولكم متنت عودة خطاب من الغربة لأل  وكأ
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اتفهم خطـاب بنيتـه العـودة، السامء لدعواهتا خالل يومني ىف حالة مل  حـني 

 .فاق أو مشاورات كالعادةيسبقها ات

ر كهذا ليس لـه مقـدمات أو أسـباب ِأمها فقط من انتاهبا القلق من قرا َ. 

ّكانت ختشى أنّ  خطاب قد اختلف مع والده وترك العمل معه  مل تكن تعلم أن .َ

ضا لد كان ىف طريق العودةً  أ  . إنام عىل شكل جثة غادرهتا الروح.الوا

ء ال تدرى عف ام العزا اذا تبكى حتديدا؟طوال أ هل تبكى غياب األب  اف 

أن يغادرهم بعيدا إثر  أم تبكى فقدان األمل ىف عودته متاما؟ الغائب دوما؟

ه مازال ىف غربتـه املعتادة والطويلة من قبل أن  ذبحة صدرية وبصمت يبدو كأ

ولوال ذلك اجلسد املسجى الذى وصل كطرد عرب اجلو ليدفن ىف . تولد هى

و  ًجسد قرر أن حييا ىف وطنه ميتا مادام عجز أن يعيش فيه حيا،، الوطن أرض

لد  لوال اهللع والصدمة والبكاء والعويل الـذى أرتـج لـه املنـزل الكبـري لكان الوا

  .ىف خياهلا ما زال ىف غربته الطويلة

 اذا قدر هلا منذ ولدت أال تقبل خدى هذا األب إال مستقبلة لـه: ِّتفكر

  تعرف قبلته إال بعد أن صارت تنتظر عودته من ذات غربة؟أو مودعة، وأال

ى القـبالت األخـرية عودة من  فـال، وهذه القبالت املرتعشة عىل جبينه البـارد 

احتضان  أم لعله عاد أخريا حلضن الوطن الذى ال يعـرف. غربته هذه املرة

نائه إال موتى وقتىل؟ ذا ما حدث لقد مات احلاج حسن الوىل والد عفاف، وه أ

  ".فعال
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ه ال موت وال حرمان ى بنتيجة . إن الكالم هنا حمايد متاما، وكأ وهذا ما يأ

ه  عكسية، فكأن القارئ حني يقرأ هذا الكالم اهلادئ املحايد يشعر تلقائيا أ

جيب أن يقوم بواجب البكاء ما دام اآلخرون مل يبكوا ومل يذرفوا دمعا بل إهنم 

 لكن ال، فكل سطر ىف النص بل كل كلمة بل .ليبدون وكأهنم غري حزانى

البياض الذى بني السطور وبني الكلامت مشحون بالشجن، لكنه شجن مكتوم 

لد متغربا عن . يريد أن ينفجر، فال جيد سوى القارئ ينفجر فيه لقد كان الوا

أوالده معظم الوقت، وكانت البطلة صغرى إخوهتا، وكانت مدللة بعض 

تنحرص ذكرياهتا مع والدها ىف تقبيله عند سفره ورضبه الشىء كام نرى، وتكاد 

ىف األرض سعيا وراء توفري مستوى كريم ألرسته من العيش أو عودته القصرية 

وهناك أخوها مجال العصبى الغضوب الشديد الغرية واملحب . من هذا السفر

ه ال يفيد بل  للتحكم ىف أمرها والراغب ىف زواجها وتركها التعليم مما يرى أ

ه سوف يرصف عنها اخلطاب فال تتزوج وجيعل منها هدفا  بالعكس يرض أل

ا يرونه من اسرتجاهلا حسبام يفهمون االسرتجال،  النتقادات الناس من حوهلا 

ّومن ثم جيلب هلا وألرسهتا العار حسبام يفهم ويقدر، عىل حني ترص هى عىل أن 

تاة اليمنية وتعمل وتنشئ تتعلم وتبلغ من التعليم ذروة ما هو متاح آنذاك للف

دارا ترعى فيها املعوقني واملعوقات وتفيض عليهم عطفها واهتاممها وتؤهلهم 

رها عىل رفض كل من يتقدم أو يفكر ىف التقدم  لالندماج ىف املجتمع، مع إرصا

ه  خلطبتها مع ما نعرفه من حاجة الفتاة الناضجة ىف جمتمعاتنا إىل الزواج أل

اع رغباهتا وعواطفها الطبيعية والتى ال يمكن أن تستقر الوسيلة الوحيدة إلشب
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فكريا ونفسيا واجتامعيا بدون هذا اإلشباع، إذ ال تعرف فتياتنا ما تعرفه فتيات 

الغرب من حرية ىف هذا املجال ال يقبلها ديننا وال تقاليد جمتمعاتنا وال الناس 

ه أن جيعل وفاة الوالد حدثا مؤ. من حولنا . ا غاية اإليالموكل هذا من شأ

خا وال لطام وال عويال وال كالما عن  فإذا نظرنا فلم نجد بكاء وال رصا

اها  املصاعب التى تنتظر بطلتنا وال عن احلرمان الشامل الذى انتزع منها أ

بدون رجعة، ودفع اثنني من إخوهتا إىل مغادرة البيت بل البالد كلها إىل اخلارج 

اذا كان ليعيشا هناك ويقوما بالدور ال لد تبني لنا  ذى كان يقوم به ذلك الوا

ا غاية اإليالم ضا طبيعة الوفاة التى . النص املذكور مؤ وال ينبغى أن ننسى أ

توفاها األب، وهى الذبحة الصدرية، وىف الغربة ودون مقدمات أو ذيول، فهى 

ٌوفاة وحية ليس هلا معقب َّ َِ   ! فيا هلا من وفاة. ٌ

 السياق السطور التى كتبها املرحوم إبراهيم ويفد عىل ذهنى ىف هذا

ازنى عن بنته التى ماتت صغرية ىف عمر الوردة الندية، فلم يفعل شيئا وهو  ا

يستعيد ذكراها سوى تذكر ما كانت تفعله معه حني تدخل عليه مكتبه وهو 

خ  يدق عىل اآللة الكاتبة، ثم ال كلمة عن أى بكاء أو دموع، فضال عن رصا

م ه فيها إال بكيت مهام كانت حالتى لنقر. وأ أ النص التاىل الذى ما من مرة قرأ

ءة ىف صفحة " ىف الطريق: "وهو متاح ىف مقدمة كتابه.النفسية قبيل القرا

وقد اكتشتفت هذا النص البديع الذى ". إىل حياة"اإلهداء، وحتت عنوان 

ا شاب  ذكر نصا شبيها به ىف أى أدب قرأت شيئا منه وأ أشتغل يصعب أن أ

مدرسا مساعدا بآداب عني شمس، وكنت أحارض طالب أحد أقسام اللغات 
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ا غري مصدق أن ثم نصا هبذه الروعة وذلك التفرد  األوربية، فقررته عليهم وأ

ومن يومها دخل هذا النص عقىل وقلبى وكيانى كله فلم . وذاك اإليالم النبيل

ازنى طيب اهللا ثراه. يبارح   : يقول ا

يان أكون جالسا إىل مكتبى قبل طلوع الشمس، وأمامى ىف بعض األح"

اآللة الكاتبة أدق عليها وأرمى بورقة إثر ورقة، وإىل جانبى فنجان القهوة 

ِأرشف منه وأذهل عنه، فأحس راحتيك الصغريتني عىل كتفى فأدير وجهى  ُ

ِّإليك، وأرفع عينى ألصبح عىل بستان وجهك، وأستمد من ابتسامة عينيك 

َ وافرتار ثغرك النضيد ما أفتقر إليه من اجللد والشجاعة، وأدفع يدى النجالوين َ
ثم خدك الصابح، وأمسح عىل  ّفأطوقك بذراعى، وأضمك إىل صدرى، وأ

يث املرسل عىل ظهرك وجانب حمياك الوىضء، وأمتىل بحسنك  َّشعرك األ

رش ىف كهف صدرى املظلم نور البرش والطالقة، فتدفعني ذراعك الغضة  وأ

ِتناولني ببنانك الدقيقة ورقة مما كتبت، وترفعينها أمام عينيك، وتزوين ما وت ْ َ

ّبينهام، وتتخذين هيئة اجلد الصارم، وتفيضني عىل نفسك السمحة العطوف،  ِ

ظر إليك وىف  ا أ ت مضطجعة عىل ذراعى، سمتا وأهبة يغريان باالبتسام، وأ وأ

فاس ال ًقلبى سكينة وجوى من قربك معطر بمثل أ ف ىف البكرة ٌ ْروضة األ ُ ُ ُ

مح شفتيك الرقيقتني ختتلجان وعينيك تلمعان، فتطيب نفسى . الندية وأ

برسورك الصامت، ثم أسمع ضحكتك الفضية، وأراك تغطني وجهك احللو 

ظاهر باخلوف عىل  بالورقة، فيستطرينى الفرح ويستخفنى اجلذل، ولكنى أ

فك اجل ميل، فرتمني رأسك عىل ذراعى الورقة التى ال قيمة هلا أن يمزقها أ
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وينسدل شعرك الذهبى املتموج كالستار، وتصافح سمعى من ضحكاتك 

ثم تعتدلني عىل ساقى، وتدفعني ذراعيك فتطوقني هبام . العذبة موجات لينة

عنقى، وجتذبني وجهى إليك، ولكنك تشفقني عىل رقة شفتيك من خشونة 

ضا، ف أرصخ، فتثبني إىل قدميك خدى فتلثمني أذنى الطويلة، وتعضينها أ

حا، وىف قلبى رىض،  خفيفة مرحة، وخترجني بعد أن خلفت ىف صدرى انرشا

وىف روحى خفة، وىف نفسى شفوفا، وىف عقىل قوة، وىف أمىل بسطة واتساعا، 

وىف خياىل نشاطا، فأضطجع مرتاحا وأغمض عينى القريرة بحبك ثم أفتحها 

  :عىل

قنا  ْطري حرمناه عىل إغرا ِ ُ ِلنزع، واحلرمان ىف اإلغراق  ىف ا= ٌ ُ ْ َّ  

وهل هو إال الشعور به من . أى واهللا، لوال اإلغراق ما كان احلرمان

ف ىف الرغبة واللجاجة ىف الطلب؟ بل أفتح العني عىل جثة صغرية  اإلرسا

زلتها فيه، ووسدهتا الرتاب بعد أن سويته هلا  محلتها بيدى هاتني إىل قربها، وأ

احلىص الدقاق ثم انكفأت إىل بيتى جامد العني وعىل بكفى، ورفعت من بينه 

  :شفتى ابتسامة متكلفة وىف فمى يدور قول ابن الرومى

ٍمل خيلق الدمع المرئ عبثا  َ ْ ِاهللا أدرى بلوعة احلزن= ُ ِ َ  

لقاها بالبرش والبشاشة،  َّوتدخل عىل زوجتى لتحيينى حتية الصباح، فأ
ظة، ولكنى أزجر نفسى وأردها عن وأهم بأن أحدثها بام كرب ىف ومهى قبل حل

ا فرغت، فام أخلو . التعزى باللغط ى رشعت أحدثها بشىء من ذلك  ُولو أ

خيل فتاتى عىل كل صورة وكل هيئة وىف  تنى أستطيب أن أ بنفسى قط إال رأ
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كل حالة من حاالت الطيش واحلكمة، والغضب والرسور، والسخط 

ان، والنفور واإلقبال، واحلركة والرىض، والضحك والبكاء، والعشق والسلو

شئ بينى ... والسكون، واللعب، والنط، والقفز، والسباحة وحيلو ىل أن أ

وبينها أحاديث ىف كل موضوع من جد وهزل، ويرسنى أن أسمع نكتها، 

تحلها فيام أكتب، وأضحك أحيانا بصوت عال،  وأرانى أستملح فكاهتها، وأ

َّاخل متطفل عىل ىف هذه اخللوة املحببة إىل بل أقهقه غري حمتشم، فإذا تعجب ىل د
ِنفسى رفعت له وجها كالدرهم املسيح، وهربت بالتباله من اجلواب الذى  َ

وماذا أقول له؟ ىف وسعى أن . يطلبه بعينه أو لسانه، وتركته يظن بعقىل ما يشاء

َّأكذب، فام لباب الكذب مفتاح، ولكن الكذب ينغص عىل املتعة التى استفدهتا ِّ َ ِ 

ر الذى كان يدور بينى وبني    ."حياة"من احلوا

ت يا  ًال لست بديل.  التى فقدهتا"حياة" اجلديدة بديل من "حياة"وأ ِ! ،

ت عوض عنها، وال أحسبك يرضيك أن تكونى عوضا عام ال يؤاتى ِوال أ ٌِ َ .

ناول هبام  َّوتلك قد ربيتها صغرية ودللتها وهى رضيعة بيدى هاتني اللتني أ ُ ُ

العبتها وأركبتها ظهرى، وقطعت هبا فراسخ طويلة ىف الغرفة خديك، و

تها متص ثدى أمها وهى ذاهلة عن الدنيا وما فيها  اء ورأ الضيقة، وسقيتها ا

وما هو كائن وما عسى أن يكون، ونحن ننظر إليها مرسورين مستغربني 

َمفتونني هبيئتها، وهى مقبلة عىل الثدى، ويدها الدقيقة عىل الثندو ُ ْ ة، وأصابعها ُّ

د الثدى حول  َّتتحرك ىف لطف وعىل مهل، مستظرفني شفتها املثنية عىل سوا ِ ْ َ

َّاحللمة وهى مكبة عىل الرضاعة ِ ُ.  
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ا . ولكن فيك مشابه منها ا أغالط نفسى وأزعم أهنا لو كتب هلا البقاء  وأ

ِعدتك ْ َ خيل.َ ،  ولست جتلسني عىل ساقى ىف الصباح الباكر كام تفعل تلك فيام أ

ن ما أكتب، بعد أن ينرش، وأراك يرسك أن تسكنى إىل سكون  َّولكنك تقرأ
ك .  وهل هذا كل شىء؟ ال أدرى.الطائر إىل وكره ا واثق، أ وأظن، بل أ

 وهل أحتاج أن أقول ."حياة"تفهمني ما أعنى حني أقول إنك فصل من كتاب 

  ."إن اسمكام ليس حياة؟

طاف اهللا  كهذا النص العجيب؟ إنه نص هل يوجد ىف الدنيا نص! يا أ

ه لوال وجود ابنتى الصغرى  تنوء بحمله اجلبال، فام بالنا بالقلوب؟ الواقع أ

) النت(معى ىف غرفة نومى ومكتبى رغم انشغاهلا بالبحث ىف مواقع املشباك 

ازنى إىل  ُعىل هاتفها املحمول لنشجت كعادتى كلام وصلت من حديث ا

دو موت فتاته، ومل أكتف بذرف ال فت نظر ابنتى وأ دمع هذه املرة كيال أ

كى عىل بنية ماتت منذ ما قد يقرب من قرن، ومل أرها وال  أمامها ضعيفا أ

ازنى، الذى أحبه وأكاثر بأدبه رمحه اهللا  ة رابطة سوى أهنا ابنة ا تربطنى هبا أ

فاس من . ورحم ابنته برمحته الواسعة العظيمة ففى نص فكرية شحرة بعض أ

ازنى العظيم ومكانته السامقة بطبيعة نص ا ازنى تعطيه قيمته مع حفظ قدر ا

  .احلال

عىل أن ليس هذا هو األمل الوحيد ىف الرواية عىل ضخامته وهوله بل  هناك 

ر ىف البيت بل خترج  ضا حكاية الفتاة املجنونة التى مل تكن تستطيع االستقرا أ

 جمتمعاتنا املتخلفة التى تنظر إىل دائام إىل الشوارع حيث تتعرض ألذى الناس ىف
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املجانني عىل أهنم خري هدف يوجهون نحوه أذاهم رضبا األكف أو رميا 

د أرسهتا سوى تقييدها باملنزل ىف غرفة مغلقة عليها حتى  باحلجارة، فال جيد أفرا

ال يمكنها اخلروج مرة أخرى ورضهبا بكل قسوة وعنف لعلها تتوب عام تفعل، 

عاد األمر باملرةوهيهات، إذ هى ال تقول الرواية، والكالم عن .  تفقه شيئا من أ

عفاف وعن ذكرياهتا والدار التى فكرت ىف إنشائها ملساعدة من قست عليهم 

  :احلياة فأصابتهم بعائق من العوائق اجلسدية أو النفسية

ُّلقد كان جل منتسبى الدار من بنات الفقراء والعائالت البسيطة التى ال" ُ 

ِتوىل  ِأدنى اهتامم لفتاة ولدت أو أصيبت بعاهة تقعدها عن التعلـيم العـادى أو ُ ْ ُ

 لكن قسم .يكون بمقدورها عالج ومتابعة حالتها لريثام جيد الطب هلا عالجا

 فمنذ صغرها .املريضات نفسيا وعقليا كان هو ما يستحوذ عىل اهتامم عفاف

تذكر وهى طفلة . واألمل ـزنوقصص النساء الالتى أصـاهبن اجلنـون تثـري فيهـا احل

ر صـدمة  حني تناقلت اجلارات الالتى يزرن أمها قصة الفتـاة ْالتى جنت فجأة أ َّ ُ

احلكايات أن والدها املخمور  تـذكر حـني تـرسبت. عـصبية أودت بعقلهـا

تها نوبة  أعطاها السم ىف الطعام كى ال تفـضح األرسة بمحاولتها اخلروج كلام أ

   .خ  طلبا للهواءضيق جتعلها ترص

 كانت قد هربت ذات مساء بمالبـس البيـت حـارسة الـرأس ومل تبتعـد

ا وأشـبعاها رضبـا مل تفـارق  أمتارا عن املنزل حتى أدركها والـدها وأخو

تكن  يومها دخلت عفاف مع أمها التى مل. جسدها عالماته حتى ماتت مسمومة

والدة  وأرادت، أهنـا حالـة مـوتلتسمح هلا بالدخول إىل بيت اجلريان لوال 



 
٣٩

الالتى  عفاف أن تفهم ابنتها طويلة اللسان ماذا حيدث للفتيـات املجنونـات

 مل يفارق خيال عفاف وجه الـشابة .يكرسن ظهور األهل هبروهبن وجنوهنن

ساعدهيا وظهرها، والنساء جتهزهنا للدفن  األزرق وال عالمـات الـرضب عـىل

  .ابجنوهنا وظلم القدر هل

ة الوحيدة التى كانت جتوب أحياء ، تتذكر  كثريا حليمة املجنونة املرأ

يض املتسخ جدا وثوهبا املخرص بتكسرياته الكثرية  املدينة ّبشعرها القصري األ
تذكر أهنـا كانـت ترتـدى أكثـر مـن . خرصها والذى مل يعد يعرف لونه فعال حـول

من   حافية القـدمني قـد صـنعتمتشى، رسوال ممزق يظهر من حتت ثوهبا القصري

رع حـذاء  سـميكا ال تـرى قـدميها فيـه الوحيدة  كانـت املجنونـة. أوسـاخ الـشوا

التى مل يكن هلا أهل يربطوهنا باحلبال ىف حجرة قذرة أشـبه بالزريبـة، بل تركت 

رع وتأكل مما يتحسن الناس عليهـا الوحيدة التى  وكانـت املجنونـة، جتوب الشوا

األغبياء كوهنا  ت أصناف الرضب مـن الـصغار األشـقياء وربـام الرجـالالق

 .جمنونة وال  متيز بني من يعطيها ومن يأخذ منها

 لفرتة طويلة كانت عفاف تراها بشكل متقطع وهى ىف طريقها مـن وإىل

 املدرسة، وختاف االقرتاب منها  كثـريا، فقـد سـمعت البنـات يتحـدثن أهنـا

حاول  صغرية وظلت تضمها إىل صدرها بقـوة طـوال النهـار، وكلـامأمسكت بنتا 

.  اتركـوا ىل ابنتى:أوالد احلى ختليصها كانت حليمة املجنونة تـرصخ فـيهم

ركوها يل لقد كادت أن ختنق املسكينة  ضام وتقبيال إن مل تكن اختنقت مـن ". أ

قـذها رجـالن قامـا بـرض رائحـة  ب حليمـة املجنونـةجسد حليمة وثياهبا حتى أ
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 أصبحت عفاف بعد تلك احلادثة حتزن .بقسوة حتى أفلتت البنت الصغرية

   .الشهري عليها عن بعد خوفا من عناقهـا

ثى فقدت عقلها ضعفا وقدرا أمام صدمة باغتتها هبا احليـاة ًحتزن لكل أ َ َ ً 

اذا قد يفقد اإلنسان عقله؟.فلم حتتمل دما فعن  ىف طفولتها كانت تتساءل 

ًيفقده قدرا يعمل كل من حوله عىل إفقـاده إنـسانيته َ خانة إنسان ىف  ينـزل مـن، َ

م فيعامل بقسوة عجيبـة،  ه ال يتأ نظرهم إىل منزلة حيوان ناطق باهلذيان فقط كأ

 حـني كـربت قلــيال .والرمحة  تلقائيا بفقدان عقله وتنتـزع بقيـة حقوقـه مـن الرعايـة

رع ىف دار هتـتممتنـت أن جتمـع كـ ، بإطعامهم ونظافتهم وعالجهم ل جمـانني الـشوا

ع اجلنون املختلفة واخلفية كانت أحالما مثالية ىف عـامل جمنـون بـشتى وا  لكن .أ

حني أصبحت عفاف املوجوعة مل تـر سـوى أوجـاع النـساء التـى يسببها الرجل 

ره كرجل مسيطر ع نني جمتمع قبىل يقف إىل جوا شطر هذا املجتمع  ىلحمصنا بقوا

 اجتهدت  كثريا كمن جيمع الشوك من رداء مجيل وهى تزور .بكونه ذكرا فقط

ظار منازل لنساء مل تكـن املـصحة . فقدن عقوهلن وأخفاهن ذوهين بعيدا عن األ

املهيـأة لألمراض النفسية متوفرة ىف كل مدن اليمن واملصحات املوجودة ىف 

 لذا وجدت من يلقى .ل اجلسيم ىف تنافس كبريمزدمحة باحلاالت واإلمها صنعاء

 .بأمان وحفظ من الفضائح محولته بسعادة بعد أن اطمئن أن مكلفه ستكون

  ". هكذا هو جمتمعنا القبىل يقدم األعراف واملظاهر حتى عىل اإلنسان

ظن الكاتبة ! يا له من وصف قاتل لكن حتى لو كانت هناك مصحات أ

 خري من معاملة أهليهم هلم؟ ال أظن أن الفرق أن معاملة املرىض ىف مصحاتنا
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وبني احلني واحلني نقرأ تقريرا ىف بعض الصحف عن الفساد الشنيع ىف . كبري

وليس هذا بالشىء . إدارة تلك املصحات واملعاملة غري اإلنسانية ملرضاها

الغريب، فإن املرشفني عىل هذه املصحات واملمرضني الذين يتعاملون تعامال 

وا من الفضاء اخلارجى بل نبتوا من ذات البيئة مبارشا م ك املرىض مل يأ ع أو

التى نبت فيها أهل املرىض القساة األفظاظ، بله أن األهل أحرى أن يكونوا 

َّأحن عىل مرضاهم من ممرض أو طبيب ال تربطه هبم صلة تعطفه عليهم وجتعله 

  .أصرب معهم وأطول باال وأوسع صدرا وأرحم قلبا وأفهم عقال

وعىل كل حال فليس اليمن بمختلف عن البالد العربية األخرى، أو عىل 

وأذكر . ليس خمتلفا اختالفا جذريا بل اختالفا ىف الدرجة ليس إال: أقل تقدير

نا، ونحن أطفال وصبيان صغار، كنا ىف وقت من األوقات نطارد بانتظام  أ

ى إىل قريتنا كثريا ويلوذ  باملقابر، ربام الطمئنانه جمنونا من قرية جماورة لنا يأ

ه حتى نجرى وراءه من سنام قرب إىل  إليهم وأهنم لن يؤذوه كاألحياء، وما إن نرا

اهر هو من ينجح ىف تسديد حجره  َآخر ونحن نحذفه باحلجارة والطوب، وا َ

إىل رأسه، بينام املسكني حياول اتقاء مقذوفاتنا، ولكن كيف، ونحن كثري، وهو 

د تلبستنا، فكنا نتلذذ برؤيته وهو يعانى ويرتعب؟ ولست واحد، والشياطني ق

أدرى اآلن هل كنت ضمن من يقذفونه باألحجار أم هل كنت أكتفى باملشاهدة 

برؤيته واحلجارة تنهال عليه أم هل كنت أجرى مع األطفال ) اآلثم(والتلذذ 

من باب الفضول ليس إال، لكنى بكل تقني مل أكن أزجرهم عام يفعلون بمحمد 

ه كان يلبس سرتة قديمة من سرت اجلنود  معروف نمرة متانية كام كنا نسميه أل
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 إشارة إىل الرتبة العسكرية لصاحبها األصىل، ولعل ٨عىل كمها ما يشبه رقم 

وكان هذا املشهد منترشا حتى ىف املدن ىف املناطق . صاحبها األصىل كان عريفا

ك املسحوقني وفروغ العقول الشعبية بام يدل عىل خلو القلوب من الرمحة بأ و

من الفهم واإلدراك وحتجر الضامئر واجلهل بأن اهللا سبحانه حماسب من يفعل 

شعه   .    ذلك أفظع حساب وأ

عب مع أوالده ىف الشارع أمام بابه  كذلك كان هناك قريبا من بيتنا بيت أ

ك األوالد جد كبري ىف السن قد مسه اجلنون أو فذه، وكان ألو  وحتت نوا

ناؤه، الذين هم آباء هؤالء األوالد، حيبسونه  أصابه خرف الشيخوخة، فكان أ

ىف غرفة من غرف البيت مطلة عىل الشارع ويغلقون باهبا عليه، وكلام حل وقت 

ام يلقون الطعام لقطة  قوا إليه ببعض اخلبز وبعض الغموس إلقاء كأ ُالطعام أ َ

 املغلقة وحياول اخلروج وكان هو ال يطيق احلبسة ىف الغرفة. من القطط

ويرصخ، فيحاولون إسكاته، لكنه ال يستجيب ملحاولتهم، فيدخلون عليه 

خا وهى معادلة صعبة بل . وهكذا دواليك... ويرضبونه، فيزداد هياجا ورصا

فهم ال يريدنه أن خيرج إىل الشارع حتى ال يتعرض ألذى الناس : مستحيلة

اخلزى أو يضطروا إىل االشتباك مع وسخريتهم ويتعرضوا هم بالتبعية للهوان و

يهم وهو من جهته يكره القيود ويريد أن خيرج إىل الشارع . من يتعرضون أل

ا ركبه اهللا فينا مجيعا جمانني وعقالء من ميل عارم إىل احلرية : استجابة 

ك . واالنطالق وكنا ىف تلك السن الصغرية اجلاهلة نستغرب كيف يرضب أو
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اهم، الذى  ثم . كانوا حيرتمونه ويعملون حسابه قبل أن يعرتيه اجلنونالرجال أ

  . انتهى هذا كله بموت الرجل واسرتاحته من هذا العذاب، رمحه اهللا

ام الشباب األول قصة قصرية حقيقية كتبها  ضا من قراءات أ وأذكر أ

، وجيدها القارئ ىف كتابه الذى مجع فيه "الرسالة"أمحد حسن الزيات ىف جملة 

من وحى : " وقصصه الكثرية التى نرشها ىف تلك املجلة وأطلق عليهمقاالته

، وكانت تدور حول فتاة قروية مجيلة خمطوبة لشاب حيبها حبا مجا، "الرسالة

لكن اعرتهتا حالة نفسية غريبة، فقيل ألهلها إن فالنا بارع ىف شفاء أمثاهلا من 

ائفة من املرىض، فأخذوها ومعهم اخلطيب املدله، وأحرض املعالج ط

اخليزرانات اللدنة بعد أن لفوا حبل الفلقة حول قدميها بحيث ال يمكنها ولو 

كانت من ساللة هرقل أن تتفلفص من ذلك القيد اجلهنمى، ورشع الرجل 

ه حاقد لدود ليخرج من جسدها اجلن  نه كأ ينهال عىل أمخص قدميها بعنفوا

ىل عنان السامء وترضع الذى تلبسها ىف حني ترصخ الفتاة وتولول ولولة تصل إ

إىل خطيبها أن ينجدها مما هى فيه، وهو يسمع رصخاهتا وصياحها وقلبه يذرف 

بدل الدموع دما، لكنه يظن أن تلك اآلالم هى السبيل إىل شفائها مما أصاهبا من 

ّاحلالة النفسية الغريبة، فكان يتصابر آمال أن ينتهى األمر عىل خري وتبل فتاته من  ِ ُ

لك واملعالج املجرم ماض ىف رضهبا بكل ما لديه من قوة وقسوة دائها، كل ذ

ه يتقرب إىل اهللا بالعبادة، حتى فارقت العروس احلياة نا ! وكأ ت يا كاتبتنا أ أرأ

ٌكلنا ىف الغباء عرب؟  ْ ُ  
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أم "من قصة (طه حسني يدىل بدلوه ىف هذا املضامر فيقول . وها هو ذا د

" املعذبون ىف األرض"وىف "): ألرضاملعذبون ىف ا: "ىف جمموعته" متام

ٍصفحات يبلغ فيها فن الرجل ساموات عليا يصعب جماوزهتا إىل ما فوقها،  ُّ

ومنها عىل سيل املثال تلك الصفحات التى خصصها ألم متام ىف قصة 

، حيث حيكى قصة أرسة قروية بائسة تتكون من أم عجوز قبيحة "املعتزلة"

َشديدة القرص متالشية الصوت، قد  فقدت بعض أسناهنا وانحنى أعالها عىل ِ

ِّأسفلها عىل نحو بشع جعلها أقرب ما تكون إىل العجاموات، وإذا مشت خيل  ُ

للناظر أهنا كرة تتدحرج عىل األرض، جتمع روث البهائم من الطرقات وتصنع 

منها أقراصا جتففها وتبيعها وقودا تستعني بثمنه عىل رضوريات احلياة، وولدين 

اما، وبنت ىف نحويشتغالن ىف خ يوما وينقطعان أ الثالثة عرشة  ٍ بناء األكوا

وكانت هذه . يتصارع ىف وجهها ومالحمها القبح واجلامل وال تشتغل بشىء

متها فال متد يدها إىل أحد  األرسة رغم فقرها املدقع ورثاثة حاهلا تعتصم بكرا

وقد انتهى . عاوال تقبل معونة من أحد مما أكسبها احرتام الناس وكراهيتهم م

احلال هبذه األرسة الغريبة إىل أن مات الولدان ىف الطاعون وأغرقت األم نفسها 

ىف النهر وأصيبت البنت باجلنون، فاهتبل أحد الوحوش البرشية تلك السانحة 

واغتصبها معتمدا عىل أهنا ال تدرك شيئا وال تفهم شيئا وال تستطيع أن تدل 

   : لنا قصتهاولنرتك املؤلف نفسه حيكى. عليه

ّكانت أم متام قصرية مرسفة ىف القرص، منحنية مرسفة ىف االنحناء، مهت " َ ِ

قامتها أن ترتفع ىف اجلو فلم تستطع أن تستقيم، وإنام انعطف أعالها عىل 



 
٤٥

ْأسفلها كأهنا خلقت لتلتصق باألرض التصاقا َ ِ وكانت من أجل ذلك أشبه . ُ

ّعتدلة والقد املستقيم، وكانت من بذوات األربع منها باإلنسان ذى القامة امل َ

ْأجل هذا إذا مشت خيلت َ َّ وكان مشيها . إليك أهنا تتدحرج كام تتدحرج الكرة َ

ّبطيئا رفيقا، فكان يشبه حركة الكرة عندما ختف عنها قوة الدفع فتضطرب 

وكان صوت أم متام نحيال ضئيال، وكانت قد فقدت . ًمبطئة تسعى إىل السكون

ء  ان صوهتا النحيل الضئيل يستحيل إذا تكلمت إىلبعض أسناهنا، فك هوا

َخافت ال يكاد السامع يتميز حروفه إال بمشقة وجهد ّ...  

ّومل حتاول أم متام قط ومل حياول أحد من بنيها قط االتصال بالناس إال حني  َ ّ َ

ّكانت الرضورة امللحة را، فقد كانوا حيتاجون أحيانا  ُِ تضطرهم إىل ذلك اضطرا

َرتوا الطعام ليقيموا أودهمإىل أن يش وكانت أم متام حتتاج أحيانا إىل أن تبيع، . َ

فقد كان يعرض هلا ىف بعض الوقت أن خترج إىل الطريق الزراعية العامة، وأن 

ًتلتقط من هذه الطريق روث البقر واجلاموس تقطعه قطعا متقاربة وجتففه عىل  َْ ِ َ
يح هل ْا الطبخ، وتبيع فضله بني حني ُسقف بيتها وتتخذ منه وقودا لتطبخ إن أ َ

ِّوحني لبعض نساء القرية بالقروش أو بعض القروش توسع بذلك عىل نفسها 
ِومل خيطر، فيام أعلم، ألحد من املورسين وألهل الدارين اللتني كانتا . وبنيها ُ

ّتكتنفان بيتها أن يربوا هذه األرسة بقليل أو كثري من اخلري، ال ألن َ املورسين  َ

الظن  خلون باملعونة عىل الذين حيتاجون إىل املعونة، بل ألهنم ىف أكثركانوا يب

دهيم ىف شىء من التعفف الذى ال ّقد مهوا أن يربوا هؤالء الناس فردوا أ َّ َ ّحيب  ّ َ ُ

ء، فكف املورسون عن حماولة الرفق هبم والتوسيع عليهم ىف  َّمن الفقرا



 
٤٦

عىل أهنا أرسة ثقيلة سمجة وكذلك نظر أهل القرية إىل هذه األرسة ... الرزق

وكان أهل القرية مع ذلك يتحدثون فيام . منهم وليسوا منها ىف كل شىء ليست

بينهم عن هؤالء الناس ىف إشفاق كثري ال خيلو من سخرية، وربام يقسو، إن 

َكانوا يرون هذين . أمكن أن يكون اإلشفاق قاسيا، فيشتمل عىل شىء من شامتة ْ ََ
العناء وأشق املشقة ليكسبا القروش القليلة ىف بعض الغالمني حيتمالن أشد 

ام، ويتساءلون كيف تعيش هذه األرسة من هذا الكسب القليل وكانوا . األ

ْيرون هذين الغالمني وقد بليت ثياهبام فكشفت عن مواضع من اجلسم من  َ ْ َِ َ َ َ
َّحقها أن تسرت، ورقعت حتى ملت الرتقيع ْ َ ِّ ُ َْ َوكانوا يرون سعدى ىف . ُ ْ أسامهلا ََ

َالبالية فريمحون هذا الصبا النرض ىف هذا الغشاء املب ْتذل ويقول بعضهم  َ ُْ َِّّ

ًلوال الكربياء ألصاب هؤالء الناس عيشا أرق رقة وأرفه لينا: لبعض ّ َِّ ُ...  

فسهم ّويلم الوباء بالقرية فيام يلم به من املدن والقرى، ويفجع الناس ىف أ ِ ُ 

بتهم وحمبته نائهم وذوى قرا م، وتكون أم متام ىف طليعة الذين يفجعهم وأ

ام، وهى مع ذلك هادئة ساكنة  الوباء، فهو خيتطف ابنيها ىف أقل من مخسة أ

مطرقة بجسمها كله إىل األرض، ال يرتفع هلا صوت باإلعوال، وال ينخفض هلا 

ام تنتظران  صوت بالنحيب، وإنام هى مقيمة ىف بيتها، وقد آوت إليها ابنتها كأ

ِأن يل ولكن الوباء قد أرىض . اختطف الغالمني ّم الوباء هبام وخيتطفهام كامُ

طال انتظار أم متام له ىف غري طائل  حاجته من هذا البيت فهو ال يعود إليه، فإذا

رها قد تغريت من مجيع نبها، وإذا حياهتا قد بدلت  نظر الناس فإذا أطوا َجوا ِّ ُ
ف بيتها وال حتب االستقر رتبديال، فهى ال تأ ّفيه، وإنام متسك فيه الصبية  ا
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ّوحترج عليها أن خترج منه، وتنطلق هى مع الشمس املرشقة لتعود إىل بيتها 
وابنتها حني ينرش الليل ظلمته عىل األرض، ويسعى املوت واملرض مستخفيني 

 كانت أم متام خترج من بيتها حني ترشق الشمس ملففة ىف شقتها .إىل البيوت

ا كله إىل األرض فتقف أمام بيتها وقفة قصرية تستقبل السوداء مطرقة بجسمه

رأسها ىف تكلف شديد إىل السامء، ومتد برصها أمامها ثم تلتفت  الغرب وترفع

ام حتاول أن تتنسم رائحة املوت  فها جذبا كأ ء بأ َإىل يمني وإىل شامل جتذب اهلوا ِ

ناء النه تندفع إىل يمني أو إىل ها الناس أ َشامل، ثم ال يرا ار كله إال ىف دار من ِ

م هبا م يندين ويبكني هذه الدور التى أ أ وكانت أم متام . املوت وقام فيها ا

تقول ألحد شيئا وال تلقى إىل أحد سمعا، وإنام  تصل إىل هذه الدار أو تلك فال

م الباكيات وجتلس حيث ينتهى هبا املجلس، ال ترفع صوتا بإعوال  أ تقصد ا

صدرها وال تصنع صنيع  ال تلطم وجهها وال ختمش. وال ختفض صوتا بنحيب

ٍمن صخر  أحد من النساء، وإنام جتلس ساكنة منعطفة عىل نفسها كأهنا قطعة

ٌسويت عىل عجل ونحتت ىف غري نظام، وفاض من عينيها دمع غزير غري َ ِّْ َْ ُِ ُ 

ه بعض تلك الينابيع الضئيلة التى يتفجر عنها الصخر ىف اجلبال . منقطع كأ

إذا بلغت حاجتها من البكاء ىف هذه الدار تركتها إىل دار أخرى ثم إىل دار حتى 

تزال كذلك حتى ينقىض النهار، ال تكلم أحدا وال يكاد يكلمها أحد،  وما. ثالثة

 .وال ترد عىل الذين يكلموهنا رجع احلديث

ناء تلك األرسة التى كانت تلم هبا أم  أكانت تبكى ابنيها أم كانت تبكى أ

تبكى رصعى الوباء مجيعا أم كانت تبكى نفسها وابنتها بني الذين مل كانت 
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يرصعهم الوباء؟ وكيف كانت تعيش؟ وكيف كانت تتيح البنتها الصبية أن 

مل حياول أحد أن . يستطع أحد أن يعرف من ذلك قليال وال كثريا تعيش؟ مل

ام الوباء ت فقت أ تنسم ريح يعينها، ومل حتاول هى أن تستعني بأحد، وإنام أ

ناء النهار، وتعود  ِاملوت حني يسفر الصبح، وتسفح دموعها ىف منازل املوت أ ْ ُ

ِإىل بيتها وبنتها حني يقبل الليل ْ وتنجىل غمرة الوباء، وخترج أم متام من بيتها . ُ

اما فتستقبل بوجهها اما وأ الغرب تتنسم ريح املوت فال حيملها  مع الصبح أ

ها  ها وتدخل بيتها وتغلقإليها النسيم، فرتجع أدراج من دوهنا الباب، وال يرا

  !النهار إال حني خترج مع الصبح لتتنسم ريح املوت

َويراها أهل القرية ذات يوم قد خرجت قبل أن يرتفع الضحى، وأخذت  ُّ

هذه أم : "ابنتها وجعلتا تسعيان ىف بطء نحو الغرب، فيقول بعضهم لبعض بيد

َّسكون وشق عليها وعىل ابنتها اجلوع، فخرجتا البطالة وسئمت ال َّمتام قد ملت َ

ولكن النهار ال يكاد ينتصف حتى ". وتبتغيان من فضل اهللا تلتمسان الرزق

ى نفر من الفالحني حيملون جثة قد شاع فيها املوت، وجثة أخرى متتنع عىل  يأ

ْاملوت امتناعا، قد رأوا أم متام تغرق نفسها وابنتها ىف القناة اإلبراهيمية، َ 

فأرسعوا إىل استنقاذمها، ولكن املوت سبقهم إىل الشيخة وسبقوه هم إىل 

ء ذلك باجلنون ويراها". الصبية ّوتصاب الفتاة من جرا الناس دائام مرشدة  َ

تسعى ىف الطرقات كأهنا السلحفاة أو تعدو كأهنا األرنب، أو جالسة إىل شط 

اء أو تتطلع إىل املساء الناس   حاهلا هذا يعطف عليهاّوتظل ىف. القناة تنظر إىل ا

إىل أن فوجئوا ببطنها ذات يوم منتفخا، فعلموا ... مرة ويسخرون منها مرات
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ْأن أحد الذئاب البرشية قد استغل بالهتها واعتدى عىل عرضها ّثم تفرق . ِ
ام بني الراوى وسعدى فال يدرى ماذا حدث هلا، إىل أن يعود الوباء كرة  األ

  ".البلهاء، وإن ظل ال يعرف من أمر الفتاة شيئا ابنتهاأخرى فيتذكر أم متام و

وىف الرواية من اآلالم الباهظة ما صارت إليه عفاف بطلتها من عنوسة 

لقد كانت . ّرغم توافر كل عوامل النجاح هلا كى تتزوج وتكون أرسة ناجحة

يقة ومتعلمة وتعيش عيشة ميسورة، وتقدم هلا أكثر من خاطب، لكنها  مجيلة وأ

ت ذات طبيعة متمردة، فكانت ترى أهنا ال يمكن أن تتزوج إال من حتب، مع كان

أهنا حارصت نفسها ومنعتها من االمتزاج بالناس واألرس من حوهلا، ومل تعط 

صلحون هلا أم ال، وهل  نفسها الفرصة المتحان أى ممن أرادوا خطبتها لرتى أ

  . يمكن أن حتبهم أو ال

ا سنا بأعوام غري قليلة، إذ كان كهال قد ثم وقعت ىف حب زميل هلا يكربه

ظهر البياض ىف شعر فوديه عىل حني كانت هى ىف أول شباهبا، وخترجت لتوها 

ناء، ومل يعدها بالزواج قط . من اجلامعة وكان الزميل الكهل متزوجا، وله أ

رغم استلطافه هلا حني رآها هتيم به وتتهافت عليه وتستجيب ملواعدته إياها ىف 

 وىف شقته التى كان يسكنها وحده بينام زوجته وأوالده يعيشون ىف سيارته

مدينته األصلية بعيدا عن املدينة التى كان يعمل هبا ىف إحدى املؤسسات مع 

بل . عفاف، وتلقى برأسها عىل صدره وتسمح له بتقبيلها وتتشابك يده مع يده

وتفكر ىف الزواج عىل العكس كان يلفت نظرها إىل أهنا ينبغى أن تنتبه لنفسها 

  . وال تنتظره أو ترجو منه اختاذها زوجة
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بل إهنا، حني قابلته بعد أعوام طوال ىف آخر الرواية عند زيارته للمؤسسة 

لتكريمه عىل ما أداه من خدمات إبان اشتغاله هبا قبل ذلك، وكان قد ظهر عليه 

ه الكرب عىل نحو واضح، ومل يعد ذلك الكهل الذى فتنها ذات يوم، قد  أخربها أ

ه، حني أخربها قديام  ة أخرى عىل زوجته األوىل بام يدل عىل أ قد تزوج بامرأ

ه لو  باستحالة اقرتانه هبا عىل زوجته، مل يكن صادقا بل مل يكن ذلك حيبها أل

كان حيبها حلرص عىل التزوج منها ما دام قد استطاع التزوج بغريها، أقول إهنا 

ه مل يكن عىل مستوى حني قابلته ىف آخر الرواية وص ارحته برأهيا فيه وأ

ه بل وشمتت به وبام اعرتاه من شيخوخة  التطلعات التى كانت حتلم هبا بشأ

وضعف ومعاناة مع زوجته األوىل وأوالده منها وأفهمته أهنا مل تعد تفكر ىف 

الرجال ألهنم ال يستحقوهنا وألهنا تفضل عليهم خدمة الشبان والشابات ذوى 

شأهتا من حر ماهلا، للعودة إىل احلياة " العفاف"أهيلهم، ىف دار اإلعاقة لت التى أ

من جديد أقوياء قادرين منتجني متفائلني، حني قابلته وحدث هذا كله فوجئنا 

 .ىف الصفحة األخرية من الرواية بعد عودته إىل بلده أهنا ما زالت متدهلة ىف حبه

ما قالته عفاف ىف هناية الرواية عن ولنقرأ . احلق أن هذا كله مؤمل غاية اإليالم

حازم بعد أن كرب وصار ضعيفا متخاذال يشكو معاملة أوالده وأمهم له وختىل 

د نعم لقد كان غريبا بعد . زوجته اجلديدة عنه وتركها له ومغادرهتا حياته لأل

هذا كله ترصحيها أهنا ال تزال حتبه، بل لقد فكرت ىف أن تعتنى به ىف شيخوخته، 

  :رسعان ما نفضت ذلك عن ذهنا وقامت وتركتهلكنها 
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اذا، ٍلقد راودها ذات يأس حلم أن هتتم به ىف شيخوخته" ربام . ال تدرى 

 ربام .وكفى ألهنا عجزت أن تلتقى به ىف شبابه فتمنت أن يكـون هلـا ذات عمـر

تشعر .  لكنه مل يعد اختيارها هى.القدر متأخرا قرر أن حيقق هلا ذات أمنية أخريا

رة نفسها  لقد وجدت نفسها تنهض من أمامه وهى تنهى جلـسة .بذلك ىف قرا

بة من نفسها، طويلة ومل تنته بعد متنتهـا لـسنوات وهى تتمنـى ، كانت تشعر بالغرا

 حدثته دون استشارة داخلية أو حديث .مديدا وعودة رسيعة لعائلته لـه عمـرا

  :تة وهى تقولعبارات قوية وثاب كانت، جانبى مع نفسها كعادهتا

 أمتنى لك وقتا لطيفا هنا وسـعادة.  سعيدة برؤيتك مرة أخرى يا حازم-

  .لكل حياتك

فها املفاجئ  حيادث نفسه بحنني غـادره، هنض مودعا ومرتبكا من انرصا

  :منذ زمن

  !ِتغريت كثريا! ِكم تغريت- 

عث  ـامىل كـى أ سج دثارا من احلب خيطا خيطا مـن روحـى قبـل أ حني أ

 حني . أودعه للريح..فء ىف قلبك املتجمد من البعد ثم ال تلبسه روحكالد

ظم عقدا من كلامتى وأطرزه بدموعى ثم ال ترتديه عيناك . للريح أودعه.. أ

نـع .. السامء حني أمتنى أن يضم حضورك الغائب مهـسات شـوقى وتـرفض موا

دا. أودعه الريح  أودعها ..حني تشتاقك روحى كثريا جدا ولن تكون قربى أ

  حني يتحول قلبى إىل طفل بني يديك، فقـط يـسمعك ويطيـع، يتـأوه.الريح

ـأ بكلمـة  ، " أحبك.أحبـك"ويبكى شوقا لك، يتعلم الكالم بـوهج وجـودك ويتأ
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ت ال تباىل أو تدرى كم هو صعب هتجئة حروف الكلامت مـن أجل  وأ

وتتمنـى أن ترشـف  حني جتوع حـواسى لـسامع صـوتك .تذروه الريح.. عينيك

تتـشظى روحـى !.. ًفتـصم أذنيـك إمهـال، صدرك ومن بني شفتيك كلامتـك عـىل

 حني يصاب قلبى باحلمى هيذى بك، .وتذوى وجعا لتعصف هبا الريح ظمـأ،

ام لغيابك، يتفتت ثـم حينها، حينها فقط ستعرف ماذا .. يموت يتصبب أ

  ".!لعمرَربا يعبدك كل ا َخرست قلبا نـصبك! َخرست

ا أعرف أن للقلب أحكامه . وهذا موقف غريب وعجيب وغري مفهوم أ

التى تستعىص عىل الفهم والتعليل، وأن صاحبه ىف كثري من األحيان يقف أمامه 

وبخاصة ىف موضوع احلب والعشق رغم أن كل شىء " ال"عاجزا عن قول 

ه ال يلي ه لن يقول بملء صوته إنه ال بد أن يرفض ما يريده القلب أل ق به أو أل

ه ىف أحسن األحوال لن يؤدى إىل شىء . يثمر سوى التعاسة والشقاء أو أل

وهذا احلب الذى وقعت فيه عفاف هو حب ال يؤدى إىل شىء بل كان واضحا 

ه حب مكتوب عىل صاحبته التعاسة والشقاء لقد كان . منذ البداية تقريبا أ

به بل يستلطفها فقط، وربام جيد ىف ظاهرا لكل ذى عينني أن حازم ال حيبها كام حت

ثى شابة بينام هو كهل  ثى، وأ حبها له ما يدغدغ مشاعره كرجل تتهافت عليه أ

ة بل من اجلنون كام قالت . قد وخط الشيب فوديه كام يقال وقد كانت من اجلرأ

عده وتذهب معه إىل شقته وترتك نفسها تعرب له عن  هى أكثر من مرة أن توا

تعرف متاما أن هذا سوف يؤذى أرسهتا ويسبب هلا اخلزى شدة عشقها، وهى 

ه ال مانع أن يترصف اإلنسان ترصفا جنونيا ىف بعض . والعار وكانت حجتها أ
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نا أهنا، . األحيان ألن احلياة ال يمكن أن متىض عاقلة منطقية عىل الدوام وقد رأ

ه ال حيبها حبا حقيقيا وال ي مكن أن يقرتن رغم كل الدالئل التى الحظتها عىل أ

ه ال يصلح هلا وأهنا سوف  ه ال يصلح هلا بأى معنى، بل رغم تكريره هلا أ هبا وأ

تنجح ىف حياهتا الزوجية وتسعد بعيدة عنه لو اهتمت بنفسها ووضعت ىف 

. ذهنها أن تفكر ىف مصلحتها ومل تغلق قلبها ىف وجوه من يريدون االقرتان هبا

ا وعن النذر التى كانت تصيح ىف أذنيها بيد أهنا أصمت أذنيها عن نصائحه هل

 .أهنا ماضية ىف طريق خاطئ لن ينجم عنه سوى الشقاء واحلرمان

م هذا املوقف العجيب الغريب أهنا ال  لقد كانت حجتها ىف اختاذ والتزا

يمكن أن تقرتن إال بمن حتبه ويقوم بينها وبينه تفاهم وانسجام وتعرف أهنا 

 ينطبق عىل حازم شىء من هذه الرشوط؟ ال لكن هل! مجيل. سوف تسعد معه

نا ن التفاهم واالنسجام الذى كان بينهام؟ أهو ىف . بكل يقني كام رأ وإال فأ

خروجها معه وذهاهبا إىل شقته وتراميها عىل صدره وتركه يعبث هبا، هذا 

العبث الذى ال ندرى إالم وصل ألهنا، حني وصفت ورسدت ما وقع بينهام 

ته بطريقة مراوغة تبقى القارئ حريان ال يدرى ماذا تم هناك، رسدته ووصف

  .    بالضبط

فهى تناجز الرجال وتراهم : لقد كانت عفاف ذات اجتاه نسوى واضح

ا من الشبان الذين  بعني املقت وتتحدى تقاليد جمتمعها وترفض أن تتزوج أ

فلم كل هذا التهافت عىل رجل من . يقرتحهم أخوها مجال أو غريه عليها

رجال الذين كان وظل رأهيا فيهم طوال الرواية سيئا غاية السوء، رجل ال
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ه ال يصلح هلا وأن ظروفه متنعه من التفكري ىف تزوجها؟  نصحها أكثر من مرة أ

ترى ماذا كانت تنتظر أكثر من ذلك لتبتعد عنه وترى هلا طريقا آخر يؤدى إىل 

ن عزيمة النسويات هنا؟ ستقول زوج دون ولكنى ال : سعادهتا؟ أ أحب أن أ

حب؟ لكن كيف تعرف أن هناك من يمكن أن حتبه إذا كانت قد أغلقت قلبها 

متاما ىف وجه اآلخرين ومل حتاول أن تعطى نفسها أو غريها ممن يفكرون ىف 

التزوج هبا فرصة ملعرفة ذلك؟ هل احلب حيدث مرة واحدة، ومع شخص 

ه أول مرة؟ من قال واحد، وال يمكن أن نحب أى شخص آخر غري ما أحببنا

ذلك؟ إن هناك أسطورة تقول بأن كل واحد من البرش إنام يمثل نصفا يقابله 

نصف آخر يظل هيفو إليه إىل أن يقابله ىف احلياة فيلتئم النصفان ويكونان كال 

لكن هذا حديث األساطري ال حديث الواقع، وحديث األساطري . واحدا سعيدا

قعية، وإن صل ذلك . ح للخيال واألحالم أو فهم فهام رمزياال يصلح للحياة الوا

أن البرش يمكن أن حيبوا أكثر من شخص، وإال فليذهب وينتحر كل من مل 

يستطع ألمر أو آلخر أن يفوز بمن حيب ويتزوجه، أو فليرضب عن الزواج 

  . ويرصف حياته كلها عقيام بال زواج وأرسة وأطفال

 أكانت تريد من حازم أن ثم ماذا كانت تريد عفاف من وراء هذا احلب؟

يتخذها زوجة ثانية؟ بيد أن أمثاهلا من النسويات املتحديات يرفضن تعدد 

ه أمر ال يليق باملرأة، وخصوصا للمرأة من  الزوجات وينظرن إليه عىل أ

أم هل كانت تريده أن يطلق زوجته وهيدم بيته؟ ولكن هل هذا مما . طائفتهن
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 طبعا لو كان حازم يبادهلا احلب؟ فام بالنا يليق بنسوية غريها أن تفعله؟ وهذا

  ونحن نعرف أن شعوره نحوها ال يزيد ىف أحسن حاالته عن االستلطاف؟ 

ن واجبها نحو أهلها؟ هل يعيش الواحد منا ىف احلياة سائبا هائام عىل  ثم أ

ة رابطة وليس ألحد عليه  ء ال تربطه بأحد أ وجهه كالبعري الضال ىف الصحرا

أى منا أن يتخىل عند اآلخرون فال يقوموا بواجبهم نحوه؟ حق؟ هل ترىض 

فلامذا تسخط هى مثال حني وجدت أن حازم ال حيبها كام حتبه وال يفكر ىف 

ن عقلها وقد تتالت الدالئل  االقرتان هبا كام تريد هى أن تقرتن به؟ وأ

واإلشارات أهنا ال يمكن أن حتظى منه أو معه بام تريد؟ وكيف عرفت أن هذا 

هو الشخص الذى سوف يسعدها؟ وحتى لو كان هذا هو الشخص الذى 

ه لن يكون سعيدا معها حسبام هو واضح هلا  يمكن أن يسعدها فهل فكرت ىف أ

ولنا؟ أم هل ال تفكر إال ىف نفسها فقط؟ وكمثال عىل متردها عىل ما كانت 

ها ت قول أرسهتا تطالبها به من انضباط ومراعاة لقواعد السلوك السليم نرا

 .بنات العائالت املحرتمة ال تكثر من اخلروج من املنزل ألى سبب": متهكمة

 وبنات .وبنات العائالت املحرتمة ال حترض املناسبات لكل من هب ودب

وال جيادلن وال  العائالت املحرتمة ال يظهرن للضيوف من النـساء املـستطلعات

هتن وال يكشفن شعورهن لغري املحارم ات العائالت املحرتمة  وبن.يرفعن أصوا

نني الكبت  ّىف حجراهتن اخلاصة يلعن العائالت املحرتمة لفرط الرتهيب وقوا

وقد تكررت سخريتها من عبارة ). ١٠ص" (السخيفة التى ال معنى هلا

  . ىف مواضع خمتلفة ومتعددة من الرواية" العائالت املحرتمة"
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اذا مل تعط  رها عىل حازم بالذات؟  نفسها فرصة ملعرفة ثم ما معنى إرصا

غريه؟ هل الذى خلق حازم مل خيلق سواه؟ وهذا إن كان حازم حيبها، فام بالنا 

وهو ال يفكر ىف االرتباط هبا، وإنام هى ساعة استلطاف ثم فليمض كل منهام ىف 

إما أن أفوز بكل شىء أو ال : طريقه؟ إهنا معادلة صفرية تقول فيها بطلتنا

لة عدمية ال ينتج عنها إال هذا االنتحار وهذه معاد. أحصل عىل أى شىء

إن . املعنوى الذى انتحرته عفاف من أول وقوعها ىف عشق حازم حتى النهاية

اهللا مل يكتب ألى منا سوى حياة واحدة عىل هذه البسيطة، فام معنى تدمري تلك 

ه ال توجد حياة أخرى هنا سواها؟ يا لنا من ُمحق ! ْاحلياة، التى نعرف مجيعا أ

 تلبس عفاف شغف شاذ بتدمري ذاهتا متصورة أهنا بذلك تثبت كوهنا فتاة لقد

حرة مستقلة ليس للمجتمع سلطان عليها وأن هذا هو ما يليق هبا، رغم أهنا 

كانت تدفع الرضيبة الباهظة التى يتوجب عىل من يتخذون مثل موقفها العبثى 

  . االنتحارى هذا أن يدفعها

عيش ىف كون خاص بنا ال يشاركنا غرينا إننا ال نعيش ىف املطلق وال ن

ينا، وإال كنا : وال بد أن يدخل هذا املجتمع ىف حسابنا. العيش فيه شئنا أم أ

ه سوف  ه متصورا أ كمن يقف عىل رشيط القطار املندفع ىف اجتاهنا بكل قوا

ا بذلك أدعو إىل . يصد القطار ويوقفه فال يمر من فوقه وهيرسه هرسا هل أ

دا واهللاخلضوع واخلن ا مع احلب والسعادة باحلب، . وع للمجتمع؟ أ بل أ

نى أعرف ىف ذات  ته العلوية الفردوسية، بيد أ وأعرف أن للحب أفراحه ومرسا

الوقت أن عىل اإلنسان واجبا نحو نفسه فال ينبغى أن يشقيها عىل النحو الذى 
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سبب أشقت به عفاف نفسها، وعليه كذلك واجب نحو أرسته فال ينبغى أن يت

لو أن حازم كان حيبها لباركنا هذا احلب ومتنينا . هلا دون أى داع ىف عار أو خزى

أن ينتهى النهاية الطبيعية ىف مثل هذه احلال، وهى الزواج وتكوين أرسة متأل 

ْعىل املحبني حياهتام وتسعدمها واإلنسان، كام قلت . لكن شيئا من ذلك مل يكن. َّ

وحده بحيث ال يفكر إال فيام يريد هو، وهذا وكررت، ال يعيش ىف هذه الدنيا 

إن كان قادرا عىل حتقيق ما يصبو إليه، بل له أرسة وأصدقاء ومعارف وزمالء 

. ومن اإلنسانية أن يفكر اإلنسان ىف هؤالء اآلخرين. وارتباطات أخرى كثرية

وكام أن عىل اإلنسان واجبا نحو وطنه فال ينبغى أن خيونه أو يفعل ما يمكن أن 

 هبذا الوطن فكذلك ال يصح أن يفعل ما يصيب أرسته أو أحبابه بأى يرض

  . خزى أو مساءة

ترى هل يصح أن يرص امرأة ما عىل حب شخص والرتامى عليه 

ه يتخذها سلام إليقاع األذى  ه من أعداء وطنها وأ والتمسك به حني يتضح له أ

 ويضعه حتت هبذا الوطن؟ إن الشخص السوى ىف هذه احلالة خيلع قلبه خلعا

بل اإلنسان السوى، حني يرى أن حبيبه ال يبادله . حذائه ويسحقه سحقا

احتقار : اهتاممه، حرى أن يفعل ذلك مع قلبه، وإال باء باهلوان واالحتقار

ن . اآلخرين له واحتقاره هو لنفسه ُوأى حياة تلك التى جيلل فيها اإلنسان اهلوا َ

ة سعادة حتى لو عىل هذا الشكل؟ ترى هل يمكن أن ترتتب ع ىل هذا اهلوان أ

افرتضنا أن املحبوب قد تنازل وتعطف فبادله احلب وقرر االقرتان به من باب 

  الشفقة والصدقة؟
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نى أكثر منها ألن عفاف مل  اذا أكثر من مثل هذه األسئلة؟ الواقع أ واآلن 

تكف طوال الرواية عن التشدق باالستقالل والنفور من الرجال ومل يكن هلا 

يوما رأى طيب فيهم حتى من قبل أن تعرف موقف حازم منها، ذلك املوقف 

هم وحتكم عليهم إهنا فتاة نسوية . الذى أكد هلا أن الرجال هم فعال كام ترا

عنيدة، لكنها نسوية فقط عىل املستوى النظرى، نسوية ساذجة، نسوية مغرمة 

دة منه وال دا ىف البحث بتعذيب ذاهتا وباملىض ىف هذا التعذيب واالستزا  تفكر أ

أزق البغيض الذى وضعت نفسها فيه وأغلقت عىل  عن خمرج طبيعى من ا

قت املفتاح من النافذة ىف قاع النهر الذى ترشف  نفسها بالضبة واملفتاح ثم أ

النافذة عليه، وصارت تقتات عىل احلرمان واخلذالن الذى خذلته نفسها 

 حد ذاهتا ينبغى أن يكرس اإلنسان بنفسها، وكأن احلرمان والتلذذ به غاية ىف

رها عىل السري ىف .  نفسه هلا تكريسا وعفاف ىف عنادها الالمنطقى وإرصا

حممد حسني . طريقها غري ملتفتة أو مبالية إىل اآلخرين تذكرنى ببطلة رواية د

، التى كانت عنيدة عىل غرار عفاف وتركب دماغها ىف "هكذا خلقت: "هيكل

يه من ترصفا قف ختلو من املنطق ولكنها تتمسك كل ما تأ ت وتتخذه من موا

هبا متسكا شديدا ثم تتبعها غريها من الترصفات واملواقف الغريبة الالمنطقية 

دون أن هيتز هلا جفن فضال عن ضمري، وإن كانت عفاف، عىل عكس بطلة 

هيكل، إنام تظلم نفسها وتعذب نفسها، أما األخرى فتعذب زوجها وتربك من 

والطريف أن كال منهم ذهبت لزيارة . ري عقوهلم رغم تدينها الشديدحوهلا وحت
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ر ىف سلوكها ومواقفها، فبقيت كام  م، لكن مل يظهر لتلك الزيارة أ البيت احلرا

  .هى مل تتغري

وباملناسبة فكالم النسويات الكثري ىف العيب عىل الرجال وإلصاق كل 

دهيم هو كالم مبالغ مذمة هبم وثرثرهتن باحلديث عن القهر الذى يعانين ه عىل أ

حقوهن باملدارس واملعاهد واجلامعات  فيه كثريا، إذ إن آباءهم هم الذين  أ

بامهلم، ومعظم املدرسني الذين علموهن رجال، أى من اجلنس املغضوب عليه 

ء، وكذلك  منهن، ووزراء احلكومة التى قررت تعليم البنت كالولد سواء بسوا

يني والكتاب واملفكرين، ينتمون كلهم أو األغلبية كبار رجال الدولة والصحاف

ثم إن الرجل . الساحقة منهم إىل اجلنس اخلشن املتهم زورا وعدوانا بقهر املرأة

فهل هؤالء كلهم شياطني ... هو األب واألخ والعم واخلال والزوج واالبن

ى من ناحيتهم لقريباهتم أى خري؟    ظلمة ال يعرفون احلق وال يمكن أن يأ

م هناك رجال ظلمة وخونة ويأكلون حقوق زوجاهتن وأخواهتن، نع

ات خائنات يكفرن  ضا نسوة ظا ْولكن عىل الضفة األخرى من احلياة هناك أ

ولست أدرى مل كل هذا العداء . العشري ويتهمن رجاهلن بكل منقصة كاذبة

وع الذى تكنه بعض النساء ىف العرص احلارض للرجال، وكأهنم ال ينتمون إىل الن

عىل العكس من هذا ينبغى أن يكون بني النوعني تفاهم . البرشى مثلام ينتمني

وتعاون عىل مواجهة مشقات احلياة وقطع طريقها ىف سالسة ويرس وانسجام 

وعوضا عن حياة . ورسور بدال من التشاحن والنظر بريبة إىل الطرف اآلخر

بع وأعاصري ال تسودها السكينة والود يعيش الطرفان عيشة قلقة كلها زوا
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دا بني  لشىء إال ألن الغربيني يريدون أن يشعلوها نارا تتلظى ال تنطفئ أ

  . الرجال عندنا والنساء

وها هى ذى الكاتبة نفسها، التى خلقت عفاف بقلمها خلقا ودفعتها 

عستها وتسببت ىف جعلها تقىض حياهتا عانسا ال  للتمرد عىل كل شىء حوهلا وأ

 وال دفء عاطفى، قد تزوجت وهى صغرية باملرحلة زوج وال ولد وال أرسة

اإلعدادية، لكن هذا مل يمنعها من إكامل تعليمها حتى خترجت من اجلامعة 

َواشتغلت بالصحافة وكتابة القصة، وتقبلها عىل هذا الوضع الذين حوهلا من  َّ َ َ

أهلها وغري أهلها تقبال حسنا إن مل يكونوا قد شجعوها تشجيعا وفرحوا 

  . وبروزهابنجاحها

كنت من املشرتكني ىف مناقشة رسالة : وألوضح كالمى أكثر وأكثر أقول

جامعية ىف إحدى اجلامعات قبل شهور، وكانت عن بعض الظواهر النسوية ىف 

ا أقرأ الرسالة استعدادا ملناقشتها أن  كتابات بعض األديبات، والحظت وأ

فلام جاء . امال عىل بطالالباحثة راحت تنهال عىل أم يافوخ الرجال باملطرقة ع

تها عنه تها ضمن ما سأ فق : دورى عىل املنصة لقول ما عندى سأ ّمن رباك وأ
ّعليك وعلمك وزوجك يا بنيتى؟ فقالت ى: ّ ومن يناقشك اآلن يا : فقلت هلا. أ

تم: بنيتى ويتعاطف مع ما كتبت ويشجعك رغم كل شىء؟ قالت : فقلت هلا. أ

تذى : قلت هلا. رجال:  نساء؟ قالتوما نحن يا بنيتى؟ أرجال أم ْكام ترين هأ َ َ

تعرتفني بعظمة لسانك بأن الرجال مل يقهروك وال ىف نيتهم قهرك، بل بالعكس 

ينا نحن املناقشني إىل هنا لنعطيك الدرجة . ساعدوك ويساعدونك وقد أ
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العلمية التى تتطلعني إليها دون أن نحصل عىل مقابل تقريبا للجهد املزعج 

ءة الرسالة ومناقشتها واملجىء إىل هنا ىف مواصالت مزعجة الذى ب ذلناه ىف قرا

فكيف هتامجني جنس الرجال بكل تلك . بل نتنازل عنه ىف كثري من األحيان

تها وة وكأن بينك وبينهم ثأرا وحقدا ضاريا؟ ثم سأ أراك تكثرين من : الرضا

: ْت برهة ثم أردفتوهتامجينها، فهل تعرفني معناها؟ فومج" البطرياركية"ترديد 

دا اذا إذن تكررينها وهتامجينها ىف رسالتك بتلك الكثرة : فقلت هلا. أ و

وقعه البتة هو أهنا وجدت كثريا ممن رجعت  ْاملفرطة؟ فكان جواهبا الذى مل أ

  . إليهم ىف رسالتها هيامجون البطرياركية، فهامجتها كام هامجوها

قد كرست حياهتا ملرشوع ولكن عفاف بطلة الرواية : قد يقول قائل

وهذا صحيح، ولكن ما معنى أن أكرس حياتى لآلخرين وأمهل نفسى . عظيم

املرشوع : بل أشقيها؟ إن هذا يصح لو كانت ال تستطيع أن جتمع بني األمرين

لكنها كانت تستطيع أن . من جهة، والزواج وتكوين أرسة من اجلهة األخرى

 ذات الوقت تتزوج وتسعد بدال من تنشئ هذا املرشوع اإلنسانى الكريم وىف

العنوسة الكرهية التى فرضتها فرضا عىل نفسها دون منطق أو داع بل ضد 

ّإننى ال أقرعها بل . املنطق والداعى وضد سعادهتا واكتامل شخصيتها وحياهتا
ا واهللا متعاطف معها أشد التعاطف، ويؤملنى أحد األمل أن أراها تقاسى  ّأ

ه أن يسعدها ىف التعاسة واحلرمان وهى  التى أفاض اهللا عليها كل ما من شأ

ىف حدود السعادة التى يمكن حتقيقها عىل هذه االرض بطبيعة احلال، : احلياة
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لكنها بعنادها الصبيانى الساذج األمحق حترق كل فرصة يمكن، لو أحسنت 

  . اهتباهلا، أن تساعدها عىل حتقيق تلك السعادة

لقد بلغ هبا األمر أن . قعت ىف حب حازمتعالوا ننظر ماذا فعلت حني و

رك الكاتب تروى ما حدث . ذهبت معه إىل شقته وهتالكت عليه ولسوف أ

: تقول. هناك بينها وبني حازم، ثم بعد ذلك نحلل هذا الذى روته ووصفته

عمى  إنـه. أمسك بيدها كمن يقـود أعمـى، ْونزلت خلفه، ترجل من السيارة"

، ضلوعها ـه ىف صـمت إال مـن انتفـاض قلبهـا بـنياحلب الذى جيعلها تلحق ب

 كانت الشقة صغرية .ربام خيشى  كال منهام الرتاجع، صعدا السالمل برسعة

اثها املتواضع و يطـوف هبـا. ومرتبة رغم أ حجرتى سكنه حياول فرض  ربام و

هذا املكان صغري  جدا ليحتوى  لكنها وهى تلحق بـه تتخيـل أن، طبيعية لألمر

  .بها الكبري هلذا الرجلح

فاس كؤوسه. أجلسى-    .سأحرض لنا  شايا كى نتحدث عىل أ

اذا، ختشى أن تسمع صوهتا ىف بيته، جلست بصمت كام طلب  فتتساءل 

ت إن لكـل : "لنيكوس كازانتزاكيس عنـدما قـال تذكرت  مقولة قرأهتا. وكيف أ

ى  كون لإلنسان هى أال يإنسان محاقاته، لكن احلامقة الكربى ىف رأ

 جلـس قبالتهـا .إنام من احلامقة أال تفعل. لعلها ترتكب محاقة العمر."محاقات

للبعض اآلخر أمجل من  ففكـرت كيـف أن ابتـسامة بعـض األشـخاص، باســام

ري القمر حتدث فيها كل هذا املد  كيف  البتسامة أن. رشوق الشمس وهلا تأ

 سعيدة بوجود عصفور غبى بني يديه  مل تكن ابتسامته .واجلزر من األحاسيس
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كانت ابتسامته كمن خيفى سكينا ، ريشه كوجبة لقط جائع يقبل أن يتجرد من

ذا   .العصفور حادة لـذبح 

. اشتقت ملدينتى كلها، اشتقت لألوالد وأمهم. سأسافر  غدا إىل إب- 

ة القلب؟ حترشجت  هل هكذا يفعل االنشطار ىف القلوب لو انشطرت نوا

إخراجه إىل حيز  ى كل ما استطاعت قدراهتا اللفظية واملعنويـة عـىلبكلامت ه

فاسها الـذى حبـستها، السمع الصدمة فصار جوفها  لكن مع حروفها تبخرت أ

  :خاوى تزأر فيه رياح عدم التصديق

  ومتى تعود؟؟  تسافر-

أخر.  ال أدرى ىف احلقيقة- هلذا أحببت أن نقىض بعض الوقـت معا ، ربام أ

ام مرت، فقد ال نلتقى عن قريبكوداع    .ألمجل أ

هيا أهيا القلب الغبى تأمل . سيغيب عن متناول احللم. سيغيب عن نظرها

س متتعى بـالوجود واإلحـساس .وجهه احلبيب ربام آلخر مرة تها احلوا  هيا أ

ـضا ربـام ألخـر مـرة ، متتعى بعينيه ونغمة صوته. سيقفل كل باب يؤدى إليك. أ

قومى بوداعه كام كنت تتمنى ، العمر تـه واحتفظـى هبـا حتـى آخـرتنـشقى رائح

ى فليكن الوداع الذى حل بقسوته مجيال يليق هبذا احلب . لقائه الذى ربام لن يأ

إنه لقاء بني ، هذا اللقاء ليس  لقاءا بني عاشقني. مرة أخرى الذى لـن تعرفيـه

ه املطبق أمام هلفة حبها صمت، عاشقة ورجـل رغـب ىف إهناء عالقة كانت تفاهة

يتحدث كمن ال عالقة له بام حيدث ىف أعامقها، فهو مل  إنه، مل تيقظ هواجسها

واب مفتوحة كى ،  نعم مل يعدها بل حذرها.يعدها بيشء لكنه ترك كل األ
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ملـاذا . تـدمن عـشقها لـه، تركها تغوص أكثر ىف رمال تعلقها بـه، حبه تتسلل إىل

 وهى من .هى من قتلت قلبها  حبا وومها تها فيه؟يتجمل بصفات عشق كـان

ال : يقول هلا ٍجيب أن تنسحب بكربياء مرشوخة جلبتها معها إىل شقة رجل

ـدا. أريد، وانتهى وقتك معى لقـد أحبتـه كـام مل تعـرف . لكنها ليست نادمـة أ

د لكنها ال تباىل فق، وعاشـت تفاصيال ربام تكون مشانق راحتها مستقبال، احلـب

كان ينبغى عليها أن تدرك أن ال فائدة من حب من طرف  .القلب كـان اختيـار

ه سيستسلم أمـام . لكنها كابرت، ذلك ىف لقاءمها األول قال هلا، واحد فكرت أ

ستقتحم قلعة قلبه وتنترص عىل تردده  فكـرت أهنـا، جيـوش عواطفهـا واهتاممهـا

مل يكن .  لكنه الوهم. كيانهحبه وحتتل أهنا ستصبح ملكة عىل عرش، نحوها

  :مهس  مكتئبا. سوى الوهم

نعم من . صدقينى. ستجدين يوما الشاب الذى يستحقك.  عفاف-

أن يتنبأ لك   السهل عىل شخص ال يعرف مدى اخلراب الذى ىف داخلـك

من جنون  ما دامت أعامقه حتتفل باخلالص اهلـادئ، بمستقبل مجيل وواعد

ـكمن السهل أن ، عشقك وتعلقك لن متوت خلفه  يبتسم ىف وجهـك  مطمئنـا أ

وستنتظر عودتـه  ، لكنها ستبقى عىل قيد احلب فقط.وإن بقيت عىل قيد املوت

قت بنفسها بني ذراعيه وهى تضمه بشوق.القلب فهـو اختيـار، يومـا .  حني أ

ـه د كانت عىل يقـني أ   :هتتف حواسها بوجع. رجلها الوحيد وإىل األ

م يا حاز-     .حترمنى منك: حرام! محرا
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قا وبعدا؟ ما أقسى  ى  فرا اذا ال متوت اآلن عىل صدره ما دام املوت سيأ

فاسـه ذرات روحك بشغف مل  أن تتفرق بـك الـسبل عـن شـخص مازجـت أ

إذا .  هى لن تندم!فقط يستوعبه أو يقدر قيمته بـل رآك  حمطـة  عـابرة ىف حياتـه

 .يار قلبهاكان هناك من يستحقها فهو اخت

 ******  

ام وخوفا تربأ من طيـشها فدفعتـه عنهـا بعيـدا ، جسدها الذى ينتفض  أ

 : هنض حازم وهو يرجتف انفعاال.وهى تبكى عمرها  مقدما

ا رجـل. أرجوك أن تغفرى ىل-  ، جمـرد رجـل طبيعـى ىف مـشاعرى نحوك، أ

وى أو أريد. مل أقصد إيذائك يا عفاف ى مل أكن أ كان يتناول جاكيته  .أقسم أ

  :الذى سقط عن كتفيه  أرضا

إن رأسك يشتعل بأفكار خاطئة عنـى .  أرجوك هيا كى أعيدك ملنزلك-

  .وهذا ما ال أريده

 وال كيـف تركهـا تـذهب، ال تدرى كيف أرصت عىل الذهاب لوحدها

متها خلفها جثـة ثقيلـة تـستحق . هكذا أشالء مبعثرة كيف خرجت تسحب كرا

فاسها بني ذراعيه عشقا ممنوعا؟ كيف نقشت ىف جدران الـدفن فقـ د لفظت أ

ذاكرهتا نظرتـه احلزينـة املتلهفـة حتـى تـرشبت شقوق تلك الذاكرة املثقلة؟ بل 

ه جمددا؟ هى ال تصدق  !كيف تركته إىل ما ال هناية بال أمل ىف لقاء؟ كيف لن ترا

املتبقية آلخر  وهناك سفحت كل الدموع .لكنها وصلت  أخريا منزل سوسن

بكت كل اللياىل القامتة ىف الطريق وكل خيبات  العمر كـام اعتقـدت سوسـن،
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ومن بني ، العمـر الـسابقة والالحقـة، بكت روحها وجسدها وحبها الضائع

  .الـدموع أخـربت سوسـن بحديثه وسفره وكل ما حدث

ه مل حيبك- دا مل يدخل حبك قلبه.  أ قائه هنا ىف لقد كان يتسىل ىف فرتة ب. أ

ـك ال يشء، صنعاء مل حتركـه تضحيتك . يتـسىل حتـى يعـود ألرستـه وينـساك كأ

دا ت اآلن مل تقتىل نفسك فقـط. أ . لقـد قتلـت أخوتـك وكـل عائلتك، أ

مـة عائلتـك مـن أجـل رجـل مل يثمن ذلك بل ، استبحت نفسك وكرامتك وكرا

كل الرجال يا صديقتى ال . سيعتربه نقصا ىف أخالقك وتربيتك ليس إال

ة ، حيرتمون املرأة التى هتـب نفـسها باسـم احلـب بـل يروهنـا ىف النهاية امرأ

 .رخيصة

 لكن كلامهتا النارية حقائق، .إن تبقى يشء، َكم جتيد سوسن شى بقيتها

 لقد أضاعت ىف سبيل هذا .وهى تكتوى هبا بال شفاء رغم أن الكى آخـر الدواء

َّكرامتهـا، وسالمها الروحى، وثقة خطاب : اء ال تعوضاحلب املستحيل أشي َ

نني التـى تربـت عليهـا، وقلبها  .فيها، وكل القـوا

صل ملنزلكم- وأستأذن أن تبيتى عندى، فحالتك ال تسمح بالعودة ،  سأ

ذه احلالـة ـت عـىل  ح ، أو رؤيتك من أحد وأ سـتكون ليلـة مليئـة بـالنوا

بيس   .والكوا

ى ال تطيـق كبـت . ما ستقدمه سوسن هلا لبقية العمركان هذا أفضل 

 ".وإن حاولت ستنفجر وجعا، البكاء
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ه  ه ال أمل ىف أن تفيق مما هى فيه رغم أ ومن الواضح الساطع الوضوح أ

فقة، . ال أمل ىف شىء منه وقد قالت هى، ونحن نوافقها عىل ما تقول متام املوا

، فإن التيقن من أن هذا احلب ولكن إذا كان احلب أعمى. إن احلب أعمى

األعمى لن يثمر شيئا سوى احلرمان والشقاء ولن يفوز املحب األعمى من 

دا فهناك ىف هذه احلالة حل آخر، وهو االعتصام بالكرامة  حبيبه بشىء أ

والكربياء، وبخاصة من فتاة معتدة بنفسها وهلا ىف الرجال رأى غاية ىف السوء 

 يائس، وتظاهرها عىل رأهيا هذا ابنة خالتها، وتدرك جيدا أن حبها هذا حب

وهى نفسها تعى وعيا تاما أهنا خمطئة ىف موقفها هذا وأهنا بترصفها ذاك قد 

أساءت إىل نفسها وإىل أرسهتا وإىل ثقة أخيها خطاب، الذى حيبها ويعطف 

  . عليها ويدافع عن قراراهتا ويعاملها بكل حنان

تقول قرب هناية . طبق عىل ما هى فيهثم إن عفاف هلا رأى ىف احلب ال ين

احلب تفاعل روحى وكيمياء طبيعية جيب أن حيدث عند التقاء  ":الرواية

 تفاعل حقيقى . إهنا كيمياء العشق.شخصني اختارمها القدر كموجب وسالب

وطبقا لكالمها هنا فإن ما ). ١١٣ص(."نرى آثاره ىف كل يشء خيص عاشقني

 ذلك أن احلب، حسبام تقول، تفاعل وكيمياء .كانت تشعر به ليس حبا حقيقيا

وىف حالتها ال تفاعل وال كيمياء، وإنام هتافت من جهتها وحدها . بني عاشقني

عىل حازم، أما هو فقلبه وعقله بعيدان عنها حتى إنه بعدما ترك صنعاء حيث 

كانا يعمالن معا نسيها، وحني فكر ىف الزواج بأخرى تزوج امرأة غريها، ومل 

أى أهنا كانت خارج اهتاممه .  عىل سطح خمه من قاع ذاكرته بتاتاتطف هى
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وكانت قد قالت قبل ذلك إن احلب قدر  . وحساباته بل خارج الذاكرة متاما

وحازم مل يصعق عشقيا وال بغضيا، بل كانت مشاعره . يتبدى ىف صعقة عشقية

صعقه  وأما أن يكون قد أحبها. نحوها جمرد استطالف أو شيئا من هذا القبيل

  .العشق فال ومليون ال

لكن هناك ىف هذا النص شيئا حيرينى حرية مزعجة ال أستطيع أن أصل 

ترى إىل أى مدى وصلت األمور بينها وبني حازم ىف شقته؟ لو : فيها إىل حل

فهمنا أهنا اكتفت بأن ارمتت برأسها عىل صدره وقبلته وقبلها فلسوف نجد ىف 

ن األمر مل يقف عند هذا احلد بل جتاوزه ولو فهمنا أ. النص ما يعضد ذلك

ضا، وبخاصة إذا ما وضعنا ىف  فلسوف نجد ىف النص ما يؤيد هذا الفهم أ

أذهاننا كالمها عن العصفور الذى التهمه القط اجلائع ىف وجبة شهية، وعن 

سرتة حازم التى سقطت عنه، وكالم ابنة خالتها عن املرأة التى هتب نفسها ملن 

وقع يديه وشفتيه عىل ها، وكالمها الذى سنقرؤه عام قليل عن حتب فريتاب في

امله اخلبـرية رمـوزه املختومـة بعذريـة القلـب،  جسدها ووجهها وكيف فكت أ

د، وكيف مل تعن له تلك  وعاثـت فيـه لـدقائق وأغلقته بعدها بشفرة رسية لأل

َالدقائق سوى وجبة رسيعة لفظ بقاياها كام ترمى البقايا إىل ْ   .  سلة النفاياتُ

ء كان ذلك بوعى وإرادة من الكاتبة أو جاء هكذا  ِلقد كتب النص، سوا ُ

ذلك أن ثم كالما عن الفضيحة التى سببتها ألرسهتا . كيفام اتفق، عىل نحو حمري

د بحازم ىف شقته وإلقاء رأسها عىل صدره  مثال، فهل إذا اقترص األمر عىل االنفرا

مكن أ ن يرتتب عىل هذا أى فضيحة، واألمر مل خيرج ومبادلته بعض القبالت أ
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إىل العلن، فلم يره أو يسمع به أحد؟ لكننا إذا ما قلبنا األمر عىل وجهه اآلخر 

لراعنا أن عفاف وبنت خالتها مل تتطرقا إىل احلديث عام يمكن أن حيدث لو وقع 

محل وكانت الطامة الكربى، بل مل نر عفاف تنشغل هبذا األمر، وإال ما 

هلذا أقول إنه . طاعت أن متىض حياهتا هبذه البساطة إن مل تفكر ىف االنتحاراست

رجح بني الفهمني وال أصل فيه إىل . نص حمري ءته وجدتنى أ وكلام أعدت قرا

دا ترى هل قصدت الكاتبة هذا التحيري قصدا؟ إهنا إذن لبارعة . شىء حاسم أ

   ولكن ماذا تريد من وراء هذا التحيري؟. براعة شديدة

ارهتا الرواية  وهذا يقودنا إىل قضية شديدة األمهية بل شديدة اخلطورة أ

ت، أال وهى سخط عفاف بطلة الرواية عىل القدر ومتردها عليه  عدة مرا

ه كتب عليها الشقاء ىف احلب ومل يمد يده لنجدهتا  وإعالهنا أهنا ختاصم اهللا أل

ولكن أال . أشد اآلالموانتشاهلا من اهلوة السحيقة التى سقطت فيها وذاقت 

ا تم هذا إال عىل حساب سعادة  ه لو كان قد حتقق هلا الزواج من حازم  ترى أ

زوجته األوىل؟ والواقع أن الناس مجيعا يطمعون ىف أن حيقق اهللا هلم كل ما 

يريدون، وعىل النحو الذى يريدون، ىف الوقت الذى يريدون، وىف املكان الذى 

حد منا ما يريد فإنه ىف يريدون، وبالدرجة التى ي ه حني يتحقق لوا ريدون، مع أ

َذات اللحظة حيرم غريه من هذا الذى حتقق له هو ْ إن الشاب الذى حيب فتاة . ُ

مثال ويريد الزواج هبا وحيقق اهللا له ما يريد يكون سببا ىف حرمان الشبان 

 من كذلك فكثري. اآلخرين الذين كانوا يتطلعون إىل الفوز هبا حبيبة وزوجة

الطالب، حقا أو باطال، يريد كل منهم أن يكون األول عىل زمالئه مع أن 
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األولية ال يمكن أن تتحقق ألكثر من واحد، فمعنى فوز أحد الطالب هبا 

وهذا معروف، لكننا ىف غمرة انشغالنا . حرمان الباقني مجيعا من حتقيق أمنيتهم

ز أمانينا ع فسنا ورغبتنا العنيفة ىف إحرا . ىل أى وضع ال نتنبه له كام ينبغىاحلاد بأ

هذا . كذلك فاحلياة بطبيعتها ال يمكن أن تعطى كل شخص كل ما يريد

  . مستحيل، ويناقض طبيعة احلياة

لقد كانت تريد من اهللا أن حيقق هلا ما تريد . وهذا ما حدث مع عفاف

وهذه بعض مقتطفات مما كان يدور . فيعطف قلب حازم إليها ويوقعه ىف حبها

قالت حني وقعت ىف حب حازم ولكنها وجدت أن . ذهنها عىل مدار الروايةىف

اذا ؟ !ًاذا مل يلتق هبا هى أول: "الطريق ىف وجهها نحو االقرتان به مسدود و

امتأل قلبها بالوجع، وأطرقت تسمع  عليها أن تفكر ىف رسقته من عائلته؟

اء القدر أن حتب رجال اذا ش، ىف بعد آخر احلديث الذى يدور حوهلا كالغائبة

  ).٣٦ص ("ليس هلا؟

لتأهيل الشبان املعوقني " العفاف"وحني كانت تفكر ىف إنشاء دار 

ز وتفاؤل متنت لو ترى كل : "والشابات املعوقات خلوض احلياة ىف قدرة واعتزا

هكذا بال قدرات أو  فـاهللا مل خيلقنـا، واحدة منهن اجلانب املرشق من احلياة

فسنا فقطميزات وكل ما نحت  يتنامى ىف أعامقهـا الـرفض لكـل .اجه أن نكتشف أ

ة االستسالم األعمى ألقدارنا هو القدر الذى  تـرى أن، يشء يـسبب القهـر للمـرأ

 بل خلقنا ىف حرب، مل خيلقنا اهللا كحقل جتارب ملرسوم قدرى صادر منه. يقتلنا

نتخبط . لة لنا فيه نحن عىل موعد مع قدر ال حي.دائمة بني قدرين خلسارة وربح
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وهذا، كام نرى، كالم مجيل ويذكرنا ). ٧٢ص" (بني اختيار اهللا واختيار القلب

بقول عمر رىض اهللا عنه حني قرر عدم دخول املدينة الشامية التى كان 

را من قضاء  الطاعون منترشا فيها واستغرب الصحابة قراره هذا وعدوه فرا

نا لسنا رقام " ن قضائه إىل قضائهأفر م: "اهللا، فقال هلم قولته العبقرية بام يعنى أ

  . سلبيا ىف معادلة الوجود بل نحن رشكاء بجدارة ومقدرة ىف صنع األحداث

: لكنها حني جد اجلد عادت تقول، والكالم هنا موجه ىف خياهلا إىل حازم

خيله ىف حياتى" نني التى . ُلقد فعلت من أجلك ما مل أ لقـد نـسيت كـل القـوا

 فهل تؤرقك الذكريات كام تفعل .يها فقط كى أكون قربك للحظاتتربيت عل

ك رجـل ذكرياتـه مزدمحـة ومرتاكمـة وحتتـاج إىل جمرفـة الـشعور بالذنب  بى؟ أم أ

منى؟ ترى هل تعرف إبر الشوق وخمـارز  كى يقلبها ويتذكر كم أحببته وكم آ

ل تركـت ىف قلبـك يومـً ًوشوما من احلزن وا! الفقـد؟  ُ لذهول عن كل يشء؟ ُ

ساءل سى وقع يديه وشفتيه عىل جسدى ووجهي: أ كيف فكت تلـك ؟ هل سأ

امل اخلبـرية رمـوزه املختومـة بعذريـة القلـب وعاثـت فيـه لـدقائق وأغلقته ؟ األ

د؟ كيف مل تعن له تلك الدقائق سوى وجبة رسيعة  ًبعدها بشفرة رسية لأل

ًومذاقا خمتلفا، ثم لفظ بقاياها ك ه ً َام ترمى البقايا إىل سلة النفايات؟ تتذكر أ ْ ُ

م ه اغتصب قلبها أول. عبث بجسدها فال تتأ ، وبقوة ٍ كاسحة! ًإنام يوجعها أ

وحق عشق، فكان أن أمتص ، وميثاق حب، فقدمت لـه جـسدها إعالن ملكي

رة ذابلـة ا كز هة الذئاب للنساء ورما  رماها؟ كانت كلمة .رحيقها برشا

وباملناسبة فهذه اللغة التى تطالعنا ىف هذه السطور ). ٧٥" (قد لفظهال. لطيفة
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والسطور التالية تشى بأن ما وقع بينها وبني حازم قد يكون أكثر من جمرد 

  :ولنتابع! قد. قبالت وأحضان

ـد ىف نظـر نفـسها"  لقد أهنى حياهتا كفتاة وأمهر فعلته بتوقيع دمغهـا لأل

بني  بل إهنا رمت نفسها، إليه طواعية دون طلب منهقدمت نفسها ، كفتاة مبتذلة

 . اآلن هى ىف نظر اجلميع والعمر الذى يمر عانس جمنونة.ذراعيه كيشء رخيص

 لكنها حولت .نعم كانت تفاهة ىف نظره. ربام ال يذكرها هو إال كمغامرة تافهة

 لقد بدأت تناصب القدر .مسار حياهتا إىل أخطر منحنيات عقل اإلنسان

ا هى؟ لقد شعرت بالضغينة نحو ، ءالعدا وتناقش اهللا ىف أقـداره وملـاذا اختار

 لقد كان قدرها أن تقوم بدور الغبية ىف مسلسل .ّإ حرمها منه وأذهلا بحبه

ضا، احليـاة  - ٧٤ص ("وأن حتـوز عـىل شفقة البطل واملشاهدين، وقرفهم أ

٧٥.(  

لن يغفر اهللا لك : "سهاوالطريف أهنا عقيب ذلك تقول فيام بينها وبني نف

دا يا حازم دمرت ثقتى بكل يشء  لـن يغفـر اهللا لـك مـا فعلتـه بى وكيـف، أ

أكره نفسى وأكره قدرى  كيف نزعت إيامنى من صـدرى حتـى رصت؟ حويل

رها وينرصها ". بسببك ا أن يقف إىل جوا فكيف تتوقع من اإل الذى تراه ظا

ه ثم كيف ظلت. عىل ظاملها؟ هذا ختبط  حتب هذا الذى تدعو عليه وتتهمه بأ

  . هو الذى نزع إيامهنا من صدرها وجعلها تكره قدرها؟ وهذا ختبط آخر

ه مترد  أما ىف النص التاىل فثم شىء جديد يوضح لنا طبيعة مترد عفاف وأ

من أجل التمرد حتى إهنا ال تفكر ىف مساعدة نفسها عىل التجهز الستئناف 
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رة أو عن تقول عن مرشوع الدار التى تؤهل املعوقني . اد سخيفاحلياة بال مرا

ة بحقها ، لكن ىف نظرها كان األجدى هو قضيتها األوىل: "واملعوقات تنوير املرأ

قـع ، أصـبح هاجـسها" القـدر" اجلهل واالستسالم ملسمى .فقط التـصارع مـع الوا

، خـارج الرسبوعقائده الضالة هو ممارستها اليومية التـى تـصل أحيانـا للـرشود 

رهتـا عاملـا مل تكـن تتمنـاه، . وخماصمة اهللا عىل صنع أقداره لقد صنعت مرا

ا يتسم بالعناد والرفض ملجرد  ولكنهـا انغمـست فيـه بكـل حواسها، عا

قـع .الرفض  حتى مساعيها احلثيثة من أجل أخريات كان رفض من نوع آخر لوا

ت الف تيـات الـالتى تـأهلن ىف دار كرهته هى وكرهت أن حتياه غريها عرشا

" مل يشعرن للحظة بروحها التى كانت بأمس احلاجة للتأهيل". العفاف"

وهو ما يذكرنى بام قاله أحد املسترشقني الذين كانوا ). ١١٤ -١١٣ص(

يعملون باجلامعة املرصية القديمة حني رأى طالبه املرصيني يقاطعون 

ته كنوع من السخط عىل شىء صدر منه  ولكن مل ير هو فيه ما يؤخذ حمارضا

فسهم من  عليه، فقال هلم ساخرا منهم ومن ترصفهم وتفكريهم وحرماهنم أ

إنكم تشبهون ذلك الرجل الذى أراد أن يغيظ زوجته ىف الرسير : التعلم

  !فأخىص نفسه

ترى هل هذا التمرد عىل القدر وخماصمة اهللا كام تقول إحلاد؟ ال أظن 

عاديني ال خيطر هلم اإلحلاد ببال، بل ال يعرفون وكثريا ما نسمع ناسا . ذلك

معنى اإلحلاد أصال، يبتهلون إىل اهللا بكل ما لدهيم من حرارة أن يشفيهم مثال 

ا هبذا املرض : من مرض عضال قائلني ىف غمرة ابتهاهلم اذا يا ربى أمرضتنى أ
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ا مل أرتكب ذنبا؟ وهذا ليس اعرتاضا عىل قضاء اهللا  بقدر ما من دون الناس وأ

ئنه  ه أهل لتحقيق كل رجاء وأن خزا هو طمع فيه وىف رمحته، ويقني عظيم بأ

  . تفيض بالرزق واخلري وقادرة عىل إجابة كل دعوات العباد دون أن تنقص شيئا

لكن ليس معنى هذا أن الدنيا يمكن أن ختلو يوما من املتاعب واآلالم 

روب واملؤامرات والضيق والسأم وامللل واخلصومات والعداوات واحل

ئم والفشل واألمراض واملوت  واألحقاد والسيول والرباكني والزالزل واهلزا

واخلوف والرعب والقلق والشك والتوتر والقبح والضجيج والغباء والتخلف 

ئح والزواحف السامة واحليوانات  ت واآلفات واجلوا والسموم واحلرشا

ثيم والفريوسات واملكروبات والصو اعق واألسلحة املفرتسة واجلرا

والبذاءات والنتانات والرسقة والقتل والنفاق والغيبة والنميمة واجلوع 

وهذا . إن ذلك كله وغري ذلك كله جزء من احلياة داخل ىف تصميمها. والعطش

، وهى املشكلة التى مل وال "مشكلة الرش واألمل"ما يسمى ىف الفكر الفلسفى بـ

  . ولن جيد أحد هلا حال

سفة قد كدوا وما زالوا يكدون أخماخهم ويعرصوهنا وهؤالء هم الفال

عرصا وحيرقون أعصاهبم ويريقون أحبارا ال أول هلا وال آخر ويستهلكون 

يس : إهنم يقولون. جباال وهضابا من الورق حلل تلك املعضلة، وما من فائدة أ

يس اهللا ذا مشيئة مطلقة، وال معقب حلكمه؟ بىل. اهللا رحيام؟ بىل يس اهللا. أ  أ

ت عباده ويرى آالمهم . قادرا عىل حتقيق ما يشاء؟ بىل يس اهللا يسمع دعوا أ

إذن فلم ال يفعل؟ بل مل خلق الرش . التى يبتهلون إليه أن يرفع غمتها عنهم؟ بىل
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َّوالنقص واألمل أصال ىف احلياة؟ وما كان رضه لو وضع الناس واحليوانات وكل  َ

تاح خملوقاته ومتارس السعادة ما يشعر وحيس ىف الفردوس منذ البداية فرت

دا وال يزعجهم فيها وال عنها مزعج؟ وبعض  ِممارسة دائمة ال تنتهى أ ْ ُ
ى كنت أقرأ . الفالسفة ينتهون من هذا الطريق إىل الكفر واإلحلاد وقد أذكر أ

منذ سنة أو سنتني ترمجة حياة جون ستيوارت مل الفيلسوف اإلنجليزى 

اه يس فيته هو وأ ا تذكره األديان عنه، الشهري، فأ امن اهللا سبحانه، طبقا 

وهذا موجود ىف الفصل الثانى من . بالقسوة والوحشية وينفيان عنه الرمحة متاما

  ".Autobiography: "كتابه

لكن هناك مفكرين آخرين يظلون عىل إيامهنم بوجود اهللا ووحدانيته 

 احلكمة ىف انتشار وقدرته ومشيئته املطلقة، بيد أهنم مع هذا ال يفهمون وجه

الرشور واملواجع ىف احلياة عىل هذا النحو الواسع، وإن مل ينكروا أن ىف احلياة 

ت وسعادات كثرية ضا مرسا إن هذا الصنف من املفكرين يعرف أن اهللا . أ

ء إىل األرض  ه حني أهبط آدم وحوا ٍخلق اإلنسان ىف كبد كام يقول القرآن، وأ َ َ

رش عىل األرض سيكون بعضهم لبعض عدوا، قد عالنهام بكل وضوح أن الب

بياء فلم . ومل يقل هلم إنكم ستتقلبون طوال الوقت ىف السمن والعسل أما األ

يتطرقوا إىل احلديث عن تلك املشكلة عىل طريقة الفالسفة بل ينصحون 

املؤمنني بأن يصربوا ويصابروا ويثابروا ويعملوا من أجل بلوغ غاياهتم التى 

ُفإن نجحوا شكروا اهللا، وإن مل يوفقوا رضوا بام وقع ثم : يتطلعون إليها َ َّ

فوا العمل من أجل حتقيق مطالبهم كرة أخرى باعهم أن . استأ كام يفهمون أ
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السعار وراء مطالب النفس ال ينتهى وال يمكن إشباعه يوما إال بالقناعة عىل 

ا أقىص ما قدر املستطاع متى فشلوا ىف بلوغ بعض ما يريدون ما داموا قد بذلو

وهو اجتاه عمىل واقعى ال يشغل نفسه بالتفكري النظرى الذى . عندهم من جهد

  .ال يصل ىف بعض القضايا إىل شىء

ْوعىل كل حال فإن عفاف، رغم ما حتدثت عنه من متردها عىل قدرها 

وخصومتها مع اهللا بسبب فشل حبها حلازم، قد فاءت أخريا، ولكن بعد مرور 

م، وإن كانت أعوام طوال، إىل الر ضا بقدرها وذهبت تزور بيت اهللا احلرا

وهو ما كانت . نظرهتا إىل تلك الشعرية ختتلف بعض االختالف عام يراها الناس

قالت . الرواية قد ابتدأت به كام وضحنا، فكانت تلك النهاية عودا عىل بدء

رته موعد انتظ، إهنا اآلن عىل موعد مع اهللا: "عفاف عن الغاية من تلك الزيارة

ومعنى هذا ). ٨ص" (كى تعتذر لنفسها وتبحث عنها هنا منذ سنوات طوال

ت للتصالح مع الذات   . أهنا مل تأت للتصالح مع اهللا بقدر ما أ

لقد اختارت وقتا لعمرهتا ختتىل فيه بأول بيت اهللا عىل ": ثم بعد قليل

هتـا مـن مكان تثق فيه أهنا ستنسى كل ما مر ىف حيا، املواسم األرض بال زحـام

ٍشـَقاق ألقـدار ْ ىف طريق الذهاب حرصت عـىل اسـرتجاع .رب هذا البيت ِ

ْاستوعبت عربهتا إال أن جزءا من عقلها يرفض أن  طقـوس العمـرة التـى مهـام

ّهذه الشعائر تعد رشطـا  هزت رأسها .لقبوهلا من اهللا ىف عداد عباده الصاحلني َُ

  :هاكأهنا تبعد لسع أفكارها التى ختز رأس

يتك اللعينة يا عفاف جتادلني ىف كل يشء؟-    هل ما زلت عىل غوا
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 وصلت هناك، وطالعتها الكعبة املرشفة تلبس احلـداد عـىل أمـة املليـار

،  لذلك املبنى رهبة آرسة.أو ترتديه عىل عفاف التى غيبت نفسها، إنسان مغيب

ـك وصـلت ليه لتعود الصدر الذى ستبكى ع حني يطالعك ألول مـرة تـشعر أ

 .طفال من جديد

لكنهـا اجتهـت صـوب ، َّذكرها عمر بام ينبغى عليها من شـعائر العمـرة

 وخللو .الكعبة دون االلتفات إىل الكتيب الذى يتلو منه خطوات الشعرية

 هكذا .لدموعها الكعبـة تقريبـا مـن النـاس تعلقـت بأسـتارها وأطلقـت العنـان

تناشـده أال يرتكهـا، أال حيرمها ، كأستار الكعبةتعلقت يوما بقميصه املفتوح 

قبها لبعض الوقت ىف .وجوده ىف حياهتا بعد أن وهبته هذه احلياة  ظل عمر يرا

 .يامرس شعائره اخلاصة باستمتاع أول مرة ثم انتابـه امللـل فرتكهـا وأخـذ، حرية

 عفاف، وهى تسند صدرها املنتفض جلدار الكعبة الساخن أدركت أن ما

وما كانت حتتاج ملعرفته إىل ،  طوال الوقت كان معها. ليس هنا.حث عنه هناتب

 كففت .هى بحاجة للتطهري والتكفري واالمتالء بالرضا فقط. طقوس أو شـعائر

ُدموعها وحتركت تبـدأ شـعائر العمـرة التـى سـبقها إليهـا عمـر َ  -٩" (الصغري ُ

١٠ .(  

فيها قليلة عموما وأن كثريا من ومما تتميز به هذه الرواية أن األحداث 

صفحاهتا تنفق ىف استبطان الدخائل وحتليل املشاعر واألحاسيس وتعليل 

املواقف وما إىل هذا، وذلك ىف أسلوب شاعرى ىف الغالب مفعم بالصور 

البيانية العرصية ذات الطابع املتميز كام أوضحنا ىف موضع آخر من هذه 
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ذلك االستبطان مل يميتا الرواية بل كنت والغريب أن هذا التحليل و. الدراسة

أقرأ كل ما كتبه السارد بشغف واستمتاع رغم ما تعانى منه الرواية من ضعف 

وهذا . إهنا رواية من روايات التحليل النفسى. ىف بعض اجلوانب حسبام رشحنا

ورس . للعقاد مع احلفاظ عىل قدر العقاد وقلمه وفنه" سارة"يذكرنى برواية 

. ما عابه عليها بعض النقاد اليساريني من قلة ما حتتويه من أحداثتذكرى هلا 

تقل فيها األحداث وتكثر فيها التحليالت " قلب حاف"فها هى ذى رواية 

النفسية واالستبطانات العقلية والقلبية، ومع هذا فهى رواية جيدة بل أكثر من 

آخذ اللغوية التى أخذناها عليها الرتقت ىف ق. جيدة ائمة اجلودة ولوال ا

ومن هنا كان نجيب حمفوظ موفقا غاية التوفيق حني صنف . درجات أخرى

بأهنا رواية حتليل نفسى وأعىل من شأهنا وشأن صاحبها مؤكدا أن " سارة"

ه يرد  ن الفن القصىص ذو قيمة عظيمة، وكأ وا رواية التحليل النفسى لون من أ

دون العقاد وينفون عنه عىل اليساريني املفضوحني الذين يظنون أهنم يكاي

َالتربيز ىف كتابة القصص مع أن عمله هذا هو عمل عاملى بجميع املقاييس َ .

  .قاتل اهللا احلقد واحلاقدين، وبخاصة الصغار منهم

رواية جيدة، ولو كانت خلت من اهلفوات النحوية " قلب حاف"و

لقد مضت الصفحات . والرصفية الرتفعت ىف مرقاة اجلودة درجات أخرى

حظ شيئا من تلك اهلفوات، فظننت أن الرواية كلها األ وىل منها دون أن أ

سوف متىض عىل نفس النحو، لكنى كمن كان يركب سيارة تعدو ىف سالسة 

َويرس مما جعل صاحبها حيمد اهللا ىف رسه وعلنه أن قيض له طريقا حسن  َ
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تز كل التمهيد كهذا الطريق الذى يقود عربته فيه، ثم بغتة صارت السيارة هت

قليل بام يشى أن الطريق مل يعد ممهدا حسن التمهيد كام كان قبل حلظة بسبب ما 

  . فيه من مطبات ومقبات، وهو ما عكر عليه متعة القيادة بعض التعكري

ناول  ادر اآلن فورا إىل الكالم عن تلك األخطاء النحوية، بل سأ ولن أ

طلق إىل إ عطاء بعض األمثلة عىل بعض املسائل اللغوية بوجه عام، ومنها أ

ن الرواية: اهلفوات املذكورة ونحن، عىل ". ٌقلب حاف: "وأول شىء هو عنوا

ِولد حاىف: "األقل ىف مرص، نقول ْعيش : "، أى ليس ىف قدميه حذاء، ونقول"ْ ِ

ه يفتقر إىل الغموس"ْحاف ُ، بمعنى أ ى سمعت أو قرأت . َ قلب "لكن ال أذكر أ

رواية ملحمد شكرى الصعلوك املغربى الذى وقد ذكرنى هذا بعنوان ". حاف

َّ، وعدت فتحا "اخلبز احلاىف: "هاجت الدنيا وانتفضت حني صدرت روايته ُ

ت ىف ترمجة  مبينا ىف عامل القص ليس كمثله فتح حتى لقد ترمجت، حسبام قرأ

لقد بدا ىل وصف ! ما شاء اهللا. إىل نحو أربعني لغة" ويكيبيديا"شكرى بـ

نا نقول" احلاىف"بـ" اخلبز" ْكام ذكرت قبيال، إذ مل " عيش حاف: "غريبا رغم أ َ ُ

، إذ ما العالقة بني اخلبز "احلفاء"يكن يدور ىف أذهاننا أن أصل الكلمة هو 

تها مكتوبة بالياء ىف آخرها تنبهت وقلت ىف  ا رأ وجترد القدم من احلذاء؟ لكن 

بز بال إدام يشبه إذن فهى مأخوذة من احلفاء، عىل أساس أن اخل! آها: نفسى

ا اطلعت عىل عنوان رواية الكاتبة اليمنية وقرأهتا قلت ىف . القدم بال حذاء ثم 

تفسريه إن القلب بال حب هو كالقدم بال حذاء يقيه احلجارة واحلىص والشوك 
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م وكل ما يمكن أن يؤذى القدم، مثلام يقى احلب القلب من اهلم  ُّوالزجاج واهلوا

  . سار واملللوالغم والوحشة واالنك

لكنى، كعادتى ىف مراجعة املعاجم دائام نشدانا للمزيد من العلم وتوقعا 

أن أجد ىف املعاجم مفاجآت مل تكن جترى ىل عىل بال، نظرت ىف بعض 

ه  ، أى يابس أو "ّحاف"بل " حاف"القواميس فوجدت أن اخلبز ال يوصف بأ

 هل قصدت املؤلفة :وعىل هذا فالسؤال. َّوكانت هذه جديدة عىل. بال غموس

فعال من احلفاء تشبيها بالقدم الذى ال يلبس صاحبه " حاف"أن قلب بطلتها 

فيه حذاء، وهو ما تدل عليه الكرستان حتت الفاء بام يدل عىل أن الكلمة كاملة 

ه "حاىف"هى  تشبيها له باخلبز الذى ليس معه إدام، " ّحاف"؟ أم هل املقصود أ

 طعم وال روح مثلام يشعر صاحب القلب الذى وهو ما يصري اخلبز عنده بال

حرم احلب بأن حياته عديمة الطعم خالية من الفرحة والبهجة، أو باخلبز 

لكن : اليابس، فهو قلب جاف ليس فيه نرضة الفرح والرسور؟ سيقول القراء

وهذا ما خطر ىل ىف : وأقول. املؤلفة كتبتها بكرستني حتت الباء ال بشدة فوقها

حظ فيها هفوات لغوية، إذ انطبع البداية، وب خاصة طوال الصفحات التى مل أ

ُلكن حني اصطدمت بتلك . ىف نفسى أن الكاتبة تعرف ما تكتب حق املعرفة

ت تراجع اطمئنانى ومل أعد واثقا ىف تفسريى األول لألمر، وقلت إهنا من  اهلفوا

بط عدد ْاملمكن أن تكون قد وضعت الكرستني عىل غري بصرية كام فعلت ىف ض

غري قليل من الكلامت ضبطا خاطئا، وكان يمكنها أن تسكت فال تضبطها، 

د هو . فتقل عدد األخطاء التى يالحظها القراء أم األمر ال هذا وال ذاك بل املرا
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أى بالغ ىف إكرامه واالحتفال به؟ " حفا فالن بفالن حيفو"القلب احلاىف من 

حد بالرجل الذى أحبته وظلت ْواملعنى أن بطلة الرواية بالغت إىل أقىص 

ه كان متزوجا وله أوالد  متعلقة به ال تتحول عن عشقها له وفنائها فيه رغم أ

ه ال يستطيع أن يقرتن هبا باسطا هلا ظروفه التى متنعه  وصارحها منذ البداية بأ

ه ترك املكان الذى كانا يعمالن فيه معا وعاد إىل مدينته  من ذلك، ورغم أ

ودا يرتاءيان أو يلتقيان، ثم زاد فحجبها عن الوصول إليه هاتفيا البعيدة ومل يع

ه مصادفة ىف آخر الرواية وأفهمته أهنا مل . حني تكرر اتصاهلا به بل حتى حني رأ

لكن هل . تعد هتتم به ظلت مشغولة اخلاطر بحبه ال تستطيع طرده من باهلا

ا نفسى مل أكن أع. قصدت الكاتبة هذا املعنى؟ ال إخال نبه له إال فأ رفه، ومل أ

الليلة حني أردت الكتابة عن الرواية، فقام ىف ذهنى أن أقف قليال أمام العنوان 

بة وصف القلب باحلاىف تشبيها له بالقدم، فكان أن انجرت قدماى إىل ما  لغرا

 إال إذا تصادف أن كانت الكاتبة تعرف هذا املعنى رغم جهىل به، . ترون

ا لست املثال األ   . عىل ىف العلم باللغةفأ

فيت املؤلفة تقول  واآلن، وقد عدت وقرأت سطور اإلهداء ىف الرواية، أ

ثى متىض عىل مجر العمر حافية القلب من حب: "ضمن ما قالت ، "إىل كل أ

دعك يا فالن من كل هذا التفلسف السخيف وتلك احلذلقة : فقلت لنفسى

بمعنى القلب اخلاىل من " احلاىفالقلب "املقيتة، فها هى ذى املؤلفة تستعمل 

اضية . احلب مثلام خيلو القدمان من احلذاء وهبذا يتضح أن ما قلته ىف الفقرات ا

علم . هو زوبعة ىف فنجان أو عراك ىف غري معرتك ى أريد أن أ لكن عذرى أ
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وهذا هو ميدان ختصىص الذى يمكن أن أستفيد فيه . ويتعلم معى اآلخرون

وأرجو أن تسمح ىل باالحتفاظ . هيا القارئ الكريمفعذرا أ. وأفيد غريى

اضية كى يعرف القراء كيف يمكن أن يقع ناقد مثىل هذه الوقعة  بالفقرات ا

ه ال وجود له أصال فقد اختارت . ويثري موضوعا ما كان أغناه عن إثارته أل

الكاتبة معنى معينا من املعانى املتعددة للكلمة املذكورة ووضحت مقصدها 

ربا أو غامضاحتدي ت ذلك السطر . دا ومل ترتك األمر موا ى قرأ كل ما هنالك أ

وما . قبل أن أفكر ىف املوضوع، فلام فكرت ىف املوضوع كنت قد نسيت السطر

  .بني املوضوع والسطر تعريت وزال عنى السرت

ٌكذلك هناك فعل استخدمته املؤلفة ىف روايتها ىف معنى وتركيب مل يقابلنى 

وتأكل مما يتحسن الناس : "ىف قوهلا" َّيتحسن: "هام، وهو الفعلمن قبل قط في

َّ، فيام نعرف، معناه صار حسنا من بعد سوء وال يتعدى "َّحتسن"فالفعل ". عليهـا َ َ

َعىل"لكن الكاتبة استعملته متعديا بـ. إىل مفعول معه ال بنفسه وال بحرف جر َ "

: ان ينبغى أن تقولوحتى لو كان هذا االستعامل صحيحا لقد ك. كام نرى

 فهاتان ".به: "إال أهنا حذفت شبه اجلملة". وتأكل مما يتحسن الناس به عليها"

َأويستعمل اليمنيون ىف عاميتهم هذا الفعل بذلك : وإنى ألسأل. مالحظتان

علم ا أريد أن أستفيد وأ فإذا كان أهل اليمن يستخدمون الفعل هبذه . املعنى؟ أ

تبة بعض العذر، ألهنا ما هى العامية؟ هى الفصحى الطريقة فعندئذ يكون للكا

بل إن هذا الفرق . مع بعض التغيريات، وأحيانا ال يوجد فرق سوى اإلعراب

مثال بالتنوين كام يقال " أهال وسهال: "خيتفى ىف بعض التعبريات كقولنا ىف مرص
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َأعظم اهللا أجر: "ىف الفصحى متاما دون أدنى تغيري، وكقولنا ىف التعزية " كمَُ

َشكر اهللا سعيكم"و ، وكقولنا عىل "ِّبالرفاء والبنني: "، وكقولنا ىف األفراح"ُ

َبنياتكم ترزقون: "سبيل املجاملة ْ ُ ّ ِ ، وكام هو احلال ىف كثري من األمثال الفصيحة "ِ

وىف هذه احلالة ستكون . التى تؤدهيا العامية كام هى دون إدخال أى تغيري عليها

هو ) لو كان عامية اليمن تعرفه طبعا(تعبري العامى املؤلفة قد ظنت أن هذا ال

ه  تعبري فصيح لكنه غري معرب، فاستعملته ىف كالمها الفصيح عىل اعتبار أ

عد  فاظ النص، وإن كانت هى ذاهتا ختطئ أحيانا ىف القوا سيعرب كسائر أ

النحوية والرصفية كام قلت آنفا رغم أهنا متخصصة ىف دراسة اللغة العربية 

عىل أن هذا ال . ا ومر عىل خترجها عند صدور هذا العمل أربع عرشة سنةوآداهب

ينال من أسلوهبا، بمعنى تركيب اجلمل والعبارات، فأسلوهبا من هذه الناحية 

ّسلس منساب ال يعانى من هلهلة أو ركاكة بل يمىض مستقيام وكأهنا بناء يرص 

 ذاهتا قد تكون قوالب الطوب ىف اجلدار رصا سليام منتظام، لكن القوالب

ذلك أن . إلخ... مشطوفة من زاوية أو أكثر أو مقسومة قطعتني أو منخورة

ضا با فحسب بل تركيبا أ وهى، من الناحية األخرية، ال تعاب . النحو ليس إعرا

نائه لتفوقت عىل كثريات  بشىء إال ىف النادر، ولو قورنت هنا ببنات جيلها وأ

ت نحوية ُلقد استمتعت،. منهن وكثريين منهم  رغم ما ىف الرواية من هفوا

ام استمتاع، وذلك لرباعة الكاتبة ىف سبك وحبك مجلها  ورصفية، باللغة أ

  . وعباراهتا وفقراهتا
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عىل أن هناك تركيبا عجيبا ىف الرواية مل أر أحدا بتاتا قبل هذه العقود 

ى األخرية يقع فيه، وإن كنت أجد مثله كثريا بأخرة ىف كراريس إجابة طالب

وطالباتى بقسم اللغة العربية ىف آداب عني شمس بالقاهرة املحروسة، أال وهو 

وكلام أعلنت املنظمة عن ورشة عمل تعقد إال كانت أول احلارضين : "قوهلا

ب، كام ال أحتاج إىل توضيح، هو ". فيها وما من مرة أعلنت فيها "والصوا

وكلام أعلنت "و ، أ"املنظمة عن ورشة عمل إال كانت أول احلارضين فيها

ن املستثنى منه ما "املنظمة عن ورشة عمل كانت أول احلارضين فيها ، وإال فأ

ب " إال"دامت الكاتبة قد أوردت ىف مجلتها  ن مجلة جوا االستثنائية؟ أو أ

رك  الرشط ما دامت الكاتبة قد بدأت مجلتها بأداة رشطية؟ كذلك ال أحب أن أ

فيته عندها  ْحرصت عىل اسرتجاع: " ىف الصفحة التاسعةالرتكيب التاىل الذى أ

أن  يرفض عقلها جزءا من أن إال عربهتا ْالتى مهام استوعبت العمرة طقوس

ّتعد الشعائر هذه حيث تقابلنا " الصاحلني عباده ىف عداد اهللا من رشطا لقبوهلا َُ

ب الرشط؟ لقد أزيح وحلت حمله أداة  ن جوا مجلة رشطية وفعل رشط، لكن أ

ه ال يوجد مستثنى منهاستثناء و ومعروف أن . مستثنى، ومها ال يصلحان هنا أل

املستثنى منه ال خيتفى ويصح االستثناء رغم هذا إال ىف حالة االستثناء املفرغ، 

والصواب هو . وهو ما سبقه نفى أو هنى أو استفهام، وهو ما ال وجود له هنا

جزءا  فإن عربهتا ْالتى مهام استوعبت العمرة ْحرصت عىل اسرتجاع طقوس"

ّأن تعد هذه يرفض عقلها من  عباده ىف عداد اهللا من رشطا لقبوهلا الشعائر َُ

ى سمحت لنفسى إجراء تغيري آخر ىف اجلملة". الصاحلني . ويالحظ القارئ أ



 
٨٥

ذلك أن الرتكيب األول قد يفهم منه أن بطلة الرواية تنكر أن تكون هذه 

وط القبول ىف عداد الصاحلني، أما عىل الشعائر ىف الواقع أصال معدودة بني رش

  .التغيري الذى أحدثته فاملعنى يستقيم عىل ما تريده الكاتبة

ا مع الكاتبة ىف أن كثريا من املسلمني هيملون الباطن ىف  وثم شىء آخر، فأ

وا  العبادات حلساب الظاهر والشكليات اخلارجية، ويظنون أهنم متى ما أ

ه الفقهاء حتى لو مل تكن قلوهبم حارضة واعية بالعبادة عىل النحو الذى حدد

لكن ليس معنى هذا أن نتمرد عىل الشكل . خمبتة فقد حازوا الرضا والقبول

واملواطن . العبادى عىل هذا النحو، إذ هو امتحان ملدى انصياع العبد ألمر ربه

نني، أفال نطيع اهللا فيام يضعه لنا من  الصالح يطيع احلكومات فيام تسنه من قوا

شعائر؟ ثم إننا لو فتحنا هذا الباب وتركنا كل شخص يعرتض عىل هذا اجلانب 

ا تبقى ىف النهاية شىء  أو ذاك من العبادة أو يستنكر هذه العبادة ذاهتا أو تلك 

من اإلسالم يمكن أن يوحد بيننا ويلم شتاتنا وجيعل منا كيانا واحدا نواجه به 

م، والطموحات وما تتطلبه من احلياة وصعوباهتا، واألعداء ومؤامراهت

وما إىل ... إنجازات تقتضينا التعاون وتوزيع اجلهود وتقسيم التخصصات

  .ذلك مما يستوجب أن يكون لنا كيان واحد

كذلك يكثر عند كاتبتنا وضع اهلمزة املكسورة ىف أول الكلمة فوق األلف 

لط، وبخاصة وال أدرى كيف تقع روائية بارعة مثلها ىف مثل هذا الغ. ال حتتها

ْبادلته ): "٨ص(ومنه قوهلا . إذا عرفنا أهنا متخصصة ىف اللغة العربية وآداهبا

ه. الضحك وهى تقرص خده بلطف ".  ابنها الذى مل يتخلق ىف رمحهاأ
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أما ىف املثال . وسأكتفى هبذا املثال، والرواية لألسف مفعمة هبذه األلفات

ْفقد فتحت ) ٩٤ص" (ودة برصها هناك أمل ىف عأن أحد األطباء قال: "التاىل َ ِ ُ

" إن"التى بعد القول، وجيب كرسها، زيادة عىل عدم نصب اسم " إن"مهزة 

ة اهلمزة حتويل مهزة الوصل إىل مهزة قطع كام ىف ". أمل: "املتأخر ويتصل بمسأ

نا هنا أمام مصدر " االستقاللية"بدال من " اإلستقاللية): "٢٥ص(قوهلا  رغم أ

زة ىف أوله مهزة وصل مثلام يقول لنا الرصفيون، وتقوله ماض سداسى، فاهلم

َّمن قبلهم لغتنا العزيزة، وما دور الرصفيني إال أهنم الحظوا وسجلوا وقعدوا َّ .

، إذ نحن إزاء مصدر فعل ماض مخاسى، وال )١٢١ص" (إدعاءا"ومن ذلك 

نبغى وعالوة عىل ذلك ال ي. بد أن تكون اهلمزة التى ىف أوله مهزة وصل ال قطع

ه ممنوع ىف اإلمالء العربى  ف بعد اهلمزة األخرية ذات الفتحتني أل وضع أ

فني ف تنوين بعد مهزة مسبوقة ىف . حرص تلك اهلمزة بني أ وقد تكرر إثباهتا أ

): ٣٥ص(ومن حتويل مهزة الوصل إىل مهزة قطع قوهلا ). ٥٥ص" (لقاءا"

اىض ا" إقرتب" خلامسى، واملفروض حمو هبمزة حتت األلف األوىل من الفعل ا

والطريف أهنا قد كتبت هذا الفعل عقب ذلك مبارشة بدون إثبات . هذه اهلمزة

ة ال جترى عىل منطق واع. اهلمزة وبعد ذلك بثالث . وواضح أن املسأ

هبمزة حتت األلف رغم أن الكلمة اسم من " اإلثنني"صفحات نجد كلمة 

ابن واثنان واسم واست " وهى األسامء العرشة التى تبدأ هبمزة وصل ال قطع،

ضا كتابتها كلمة ...". وامرؤ وايمن اهللا ْملء"ويتصل باهلمزة أ " مىلء: "هكذا" َ

طؤ"، وكتابة )٢٠ص( ُتوا َ  تواطئىف ): "٥١ص(ىف قوهلا " تواطئ: "هكذا" َ
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ْ، والكلمة عىل هذا النحو تنطق"متفق عليه ِتواطئ: "ُ َ . بكرس الطاء ال بضمها" َ

ضا  حيث حتولت مهزة الوصل إىل مهزة قطع، ) ٧٦ص" ( أمرهتهىأو"ولدينا أ

  . ثم زاد الطني بلة بوضع اهلمزة فوق األلف ال حتتها

ى مكان الذال كقوهلا  ضا وضع الزا تبحث عن ): "٢٥ص(وهناك أ

هو اإلشعال والتحريك، وهو " اإلذكاء"و".  تطلعاهتاإلزكاءاملزيد من اخلربات 

د هنا ، أى نامه "أزكى فالن ماله"صحيح أن عندنا .  طبعاعىل سبيل املجاز: املرا

َّوكثره، لكن ليس  هذا هو املقصود بل املقصود هو إضافة مزيد من الوقود 

ومع هذا فإذا أرصت الكاتبة عىل ذلك . حتى يشتعل الطموح ويتوهج

أما إذا قالت إهنا . االستعامل فلها ذلك، لكنه سيكون غريبا عىل األذن والذهن

ا جديدا ىف التعبري يناسب احلديث عن بطلتها املتمردة عىل كل ما ختتط طريق

ى يغلب عىل ذهنى أهنا رمية من غري رام وليست  حوهلا فلسوف أسكت رغم أ

وعىل كل حال . متردا ىف استعامل اللغة وال حيزنون، بل جاءت هكذا والسالم

ى قد قابلت استعامل الزاى هنا من قبل ا ال أريد. فلست أذكر أ  إظهار التشدد أ

ئعة من هذه األشياء حتى تتبوأ املكانة التى  بل أحب أن ختلو تلك الرواية الرا

كيف تتضمن ! يا خسارة: تستحقها عن جدارة دون أن نسمع تعقيبا يقول مثال

ت؟ صدق املثل ئعة هذه اهلفوا لكن من . احللو ال يكمل: مثل تلك الرواية الرا

 يكمل فلامذا يكون فيه هذا العيب القادح؟ قال إن احللو ال يكمل؟ وحتى لو مل

ٌإن العيوب درجات، وكلنا نخطئ ىف اللغة، ولكن فرق بني خطإ وخطإ وهناك . ْ
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ضا  وهل اخليال سوى هبارات تزكى حالة شوق وجوع ): "٤٤ص(هذا املثال أ

  .  والبهارات جترى  الريق وتشعل اجلوع إشعاال. "متأجج؟

ُوهناك ما أطلق عليه مزاحا  ِ ْ و اللعينة: "بل هتكامُ و التى "الوا ، وهى الوا

): ٢٥ص(تفصل بني املنعوت واالسم املوصول الناعت كقول املؤلفة 

ت من "  كانت ختاف خرقها والتى بنات العائالت املحرتمة قواننيعرشا

، إذ كيف نفصل بني النعت واملنعوت بواو؟ نحن "أصبحت تضحكها لغباوهتا

ن النعت اآلخر املعطوف وإذا أر. هنا أمام نعت ال عطف دنا أن نعطف نعتا فأ

م ): "٦٦ص(عليه؟ ومثلها قوهلا  ِمن أ َ َ ْ  مل يستمر سوى بضعة والذى به زواجهاِ

م  تسري بتأن ىف طرقات ملتوية والتى النقل اجلامعى حافالت"ومنها ". أعوا

ة " كرست حاجز والتى فتحية األستاذة"ومنها كذلك ). ٩١ص" (وجبلية املرأ

و قد انترشت ىف كتابات العقود األخرية ). ٩٩ص"..." (قطللبيت ف وهذه الوا

اجستري والدكتوراه  كالنار ىف اهلشيم، ونجدها كثريا ىف كتابات طالب ا

  .وننبههم إليها، ولكن ال حياة ملن تنادى

وثم تركيب غريب شاع وانترش ىف العقد األخري عىل األقل حسبام 

 متى منذ: "لنحو املوجود ىف اجلملة التاليةعىل ا" هكذا"الحظت، وهو استعامل 

ل عمرنا ). ٢١ص" (؟أماكن هكذاىف  تعمل املحرتمة العائالت بنات وكنا طوا

وأغلب ". ىف هكذا أماكن"، وليس "ىف أماكن كهذه: "نقرؤها ونكتبها هكذا

: الظن أهنا متابعة حرفية ببغاوية قرودية لألسلوب اإلنجليزى، الذى يقول

"such places " بتقديم"such " عىل"places ." ولكن من قال إن ما
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يصلح ىف لغة من اللغات يصلح ىف غريها من اللغات بالرضورة؟ إن الصفات 

عند اإلنجليز تتقدم عىل املوصوف بينام ىف لغة القرآن يتقدم املوصوف عىل 

، فيجب إذن أن يليها ال أن "أماكن"هو صفة لـ" كهذه: "وشبه اجلملة. صفته

ه ال يصح دخول حرف اجلر عىل جار وجمرور.يسبقها وحرف اجلر هنا .  كام أ

ولعل اخلطأ قد اتضح اآلن سببه، ". هكذا"، واجلار واملجرور هو "ىف"هو 

وقد تكرر هذا الرتكيب ىف . فنرجو جتنب مثل ذلك الرتكيب من اآلن فصاعدا

. )٢٦ص" (كانت مدينته الريفية تكتظ هبكذا فتيات خجوالت: "قول البطلة

كانت مدينته الريفية تكتظ بفتيات : "وصواهبا حسبام رشحنا ووضحنا

أما املعنى ىف اجلملتني املذكورتني بناء عىل الرتكيب الذى ". خجوالت كهؤالء

َتعمل ىف عىل هذا النحو أماكن" اتبتعه روائيتنا فهو  مدينته الريفية تكتظ "، "َ

َبعىل هذا النحو فتيات دا"َ   .، وليس هذا بعربى أ

بات اخلاطئة كقول بطلة الرواية  ) ١٠ص(وهناك، إىل جانب ما مر، اإلعرا

ك يا تتحدثني: "عىل لسان ابن أخيها الصغري م منذ هنا عمتى وكأ  وليس أعوا

ام ام"واملفروض حسب كالم النحاة نصب ". فقط أ عىل " ليس"ألهنا خرب " أ

اما فقط"تقدير  م وليس األمر أ نى أريد أن ومع هذا فال أكت". منذ أعوا مكم أ

ساءل ئعة، وهلذا أ عاطف مع كاتبتنا صاحبة هذه الرواية الرا أال يمكن أن : أ

ام: "يكون تقدير الكالم عىل النحو التاىل م وليس منذ أ مع حذف " منذ أعوا

" ليس"إن هذا احلذف جيوز لو كانت : لكنى أعود فأرد عىل نفسى قائال". منذ"

ب الذى انتهجته األستاذة، إذ وهنا أصل إىل رس هذا . حرف عطف اإلعرا
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، فاملعنى واحد، وموضع "ال"عىل أهنا حرف عطف مثل " وليس"ْنظرت إىل 

ام: "كلتيهام من اجلملة واحد، وما دمنا نقول م ال أ : فلم ال نقول" منذ أعوا

ام" م وليس أ ؟ وقد كانت تستطيع أن خترج من هذا األخذ والرد لو "منذ أعوا

ام: "أهنا قالت مثال م وليس منذ أ   ". منذ أعوا

: ومن ذلك النوع من اإلعراب قول بطلة الرواية عن نفسها وأختيها

" ولدين"بنصب ) ١١ص" (وحممد مها أمحد ولدين السابقتني عن يفصلها"

ضا اجلملة التالية". ولدان: "رغم أهنام الفاعل، فحقهام الرفع  لكن: "ومنه أ

" أخاها"بنصب ) ١٢ص" (َّخطاب األكرب أخاهامع  ارتباطها الروحى كان

نعم، نعلم ". مع أخيها: "رغم كونه مضافا إليه، ومن ثم ينبغى أن يكون جمرورا

أن هناك لغة قبلية قديمة كانت تعرب األسامء الستة ىف مجيع احلاالت باأللف، 

لكن ذلك باد وانتهى وصار ذكرى وتارخيا يدرس للعلم به فقط ال للسري عىل 

له  النساء وعامل البنات عامل  بنيفصال هناك كان"الصفحة نقرأ وىف نفس . منوا

هبا "تتعداه أال جيب حقها " كان"متأخر، وأسامء " كان"اسم ":فصل"، وصوا

ومنها كذلك تشديد ياء . الرفع ال النصب، وال يوجد وجه للنصب بأى حال

ّخدى: "املثنى َّ ّتقبل): "١٦ص(ىف قول البطلة " َ َ أ ، وهو خط"هذا األبخدى  ُ

ّتقبل "وصحته . شائع بني الشبان بالذات، ولست أدرى ما السبب ىف هذا

ْخدى هذا األب َّ   . هكذا بكل بساطة: بتسكني الياء ال بتشديدها" َ

يعجز باذخ العشق عن ): "٦٣ص(ومن اإلعرابات اخلاطئة كذلك قوهلا 

ؤه ئه: "جتر جبال كامال، فكان جيب أن يقال" عن"مع أن " رشا بكرس " عن رشا
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ضا قوهلا . هلمزة ال بضمهاا ما أكثر املصادفات التى يلتقى ): "٧٣ص(وهناك أ

به " االهتامم الواحدذوىفيها األشخاص  ه نعت " ذوو االهتامم"، وصوا أل

. ، واألشخاص فاعل، والفاعل مرفوع، فمنعوته بدوره مرفوع"أشخاص"لـ

ضا  واب ، والص" بخيط رفيع للوهممعلقكل يشء كان "ومن هذا الباب أ

حتى محاستها " :وهذا مثال آخر عىل هذا الغلط. كام هو واضح" كان معلقا"

حيث مل ) ٩٣ص" (أداءه ختلص له وجيب عليها واجبإلنجازات الدار كانت 

َينصب  ه خرب " واجب"ُْ ِ، ونصب "كانت"رغم أ ه فاعل " أداءه"ُ رغم أ

َحسب "ومثلها ". جيب"لـ ءهم"بنصب " أهواءهمَْ  من بدال) ١٠٣ص" (أهوا

ضا . جرها ألهنا مضاف إليه زىّىف خط "وعندنا أ ، والصحيح )١٠٤ص" (موا

ومثلها . والتعويض عنها بكرستني حتت الزاى" موازى"حذف الياء األخرية ىف 

فثم " صار جوفها خاوى"أما ىف ". واق"، وصحتها )١١٦ص" (واقىٌمصل "

وصار "ون ، وكان ينبغى أن يك"صار"اخلطأ السابق وعدم نصب خرب : خطآن

 لقائه تتمنىِقومى بوداعه كام كنت "وعندنا كذلك ). ٥٣ص" (جوفها خاويا

ى ) ١٢١ص" (يولدوا أو عندما يكربواحني "و) ٥٤ص" (الذى ربام لن يأ

) ١٣١ص" ( من أجلهم؟تصنعىماذا "و) ١٢٩ص" (تتمنىِأصبحت كام "و

ْتتمنى ويكربوا ويولدوا وتتمنى وتصنعى"بحذف نون الوقاية من  رغم أن " َّ

ه كانت هناك هلجات عربية . املضارع هنا غري منصوب وال جمزوم صحيح أ

قديمة حتذف هذه النون من أواخر األفعال اخلمسة بصفة مطردة، بيد أن ذلك 

، وأمجع النحو منذ زمن طويل عىل جتاهل تلك "كان"قد انتهى وصار ىف خرب 
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م بإثبات تلك النون ىف حاالت  الرفع، وهو ما ال أظن اللهجة القبلية وااللتزا

عد طوال تعليمها االبتدائى  ه حسبام درست ىف كتب القوا َالكاتبة تعرف سوا َ ْ

واإلعدادى والثانوى، ثم تعليمها اجلامعى الذى ختصصت فيه ىف دراسة تلك 

وبطبيعة احلال قد الحظ القارئ خفضها . القواعد، وهذه حكاية وحدها

ه مفعول به منصوب" لقائه" بتت نون الرفع ىف فعل من وال. رغم أ طريف أهنا أ

ه منصوب ، )١٣٠ص" (كى تعيشني حياة أفضل: "األفعال اخلمسة رغم أ

 عرشة مخسة"كذلك لدينا . فكأهنا ختالف القاعدة والسالم، وال هيم شىء آخر

مخسة عرش "أو " مخس عرشة سنة"، وكان ينبغى أن تكون )١٢٣ص" (سنة

وبعد ذلك بصفحتني نجد الكاتبة تستخدم . فال" مخسة عرشة سنة"أما " عاما

تها ". مخسة عرشة عاما": "عام"نفس الصيغة العددية مع  وإىل جانب هذا رأ

 ٍبكربياء): "٥٤ص(تنون أحيانا األسامء املمنوعة من الرصف كقوهلا مثال 

ضا قوهلا". ًعاشت تفاصيال"، و"مرشوخة بدال " فقد يكون أصام: "ومن هذا أ

إىل جار وجمرور " سوى:" تكرر ىف الرواية إضافة أداة االستثناءوقد". َّأصم"من 

وهذا خطأ، إذ إن ). ١١٤ص" (خالفها مل يكن سوى مع نفسها: "كقولنا مثال

" إال"اسم مضاف، وال يصح اإلضافة إىل شبه مجلة، بل ينبغى استعامل " سوى"

: س الصفحةومثلها بنف". خالفها مل يكن إال مع نفسها: "ىف هذا السياق، فنقول

وهى باملناسبة ". ال تستطيع مشاركة هذا الزوج سوى هبذا اجلسد فقط"

  .كثريا، وىف موضعها السليم" سوى"تستخدم 
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وهذه الغلطات كلها، كام نرى، أشياء ال حيتاج الصواب فيها ذكاء خاصا، 

وكل ما هنالك أهنا بحاجة إىل بذل بعض العناية لضبط نحوها ورصفها، وهى 

  .تخلص رسيعا من كل تلك اهلنات لو وجهت اهتاممها إىل ذلككفيلة بأن ت

با: هذا عن النحو لكن للغة جوانب أخرى منها مثال أن . تراكيب وإعرا

َوهذا أمر يذكر هلا . روائيتنا حترص عىل كتابة حوار شخصياهتا بالفصحى ْ ُ

َّويشكر ويقدر َ ُ َُ اليمنية (وال ريب أهنا لو كانت قد كتبت حوار روايتها بالعامية . ْ

ٌونحن من جهة أخرى حراص عىل الوحدة . ما فهم العبد هللا منها شيئا) طبعا َ ِ

العربية، التى ال يمكن أن تقوم ما مل جتمعنا لغة واحدة وإن اختلفت اللهجات 

وفصحاها . من قطر إىل آخر بل ىف داخل القطر الواحد من منطقة ألخرى

خطائها النحوية والرصفية، وإن واضحة مرشقة لفظا وتركيبا رغم ما قلناه عن أ

ة أقل عيبا وأخف ذنبا من كثريين وكثريات غريها،  كانت حتى ىف هذه املسأ

ن وقع  فهناك من الكتاب والقصاصني من يكتب ال بقلم بل بفأس ال يباىل أ

سالحها وال ماذا أصاب، أما هى فإن كانت تقع بني احلني واحلني ىف خطإ من 

 كثري من الصواب، عالوة عىل سالسة لغتها تلك األخطاء ففى أسلوهبا

  . وانسيابيتها بوجه عام كام ذكرت قبال

. وجه معجمى يتمثل ىف األلفاظ وصيغها: وهذه السالسة هلا وجهان

وهذا . ومعجمها واضح مرشق ال حوشية فيه وال غموض وال شذوذ وال تنافر

" يتحسنون عليها"ومل آخذ عليها هنا إال استعامهلا لكلمة . من سامت الفصاحة

ولكن هناك لفظة واحدة ال أطيقها قد . حسبام تقدم" حيسنون"بدال من 
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َورس نفورى منها انتشارها كنقر ". التشظى"استعملتها مرتني، وهى لفظة  ُ

وا بالذئب من ذيله، فهم  اجلدرى ىف كتابات الشبان احلداثيني متصورين أهنم أ

 ألن الكتاب الغربيني يستعملوهنا يرددوهنا كثريا وبدون مناسبة ال لشىء إال

كثريا للداللة عىل ما يزعمون أهنم قد الحظوه بآخرة ىف العامل وىف عالقات 

ّالبرش من تشظ، وكأن الدنيا من قبل كانت ىف غاية االنسجام، والعالقات 

البرشية كانت ىف منتهى اإلحكام، مع أن الدنيا وعالقات البرش منذ خلق اهللا 

َالدنيا وجبل ال ولو كانت . ّبرش فيها تشظ ومتزق، وفيها متاسك وتالحم معاَ

الدنيا كلها تشظيا فكيف متىض احلياة بالناس وهم ممزقون ال تصل أحدهم 

اذا  ة وشيجة؟ ثم  ّتشظ"باآلخر أ َ . متزق: بالذات؟ يا أخى منك له له؟ قولوا" َ

وكم من لكن باهللا عليكم دع. انقسام: قولوا. انفصام: قولوا. تقطع: قولوا

  . هذه التى تصيب يافوخى بالتشظى كلام سمعتها" تشظ"

وأذكر أن شابا من شبان الباحثني ىف مرحلة الدكتوراه كنا نناقشه عندنا ىف 

اجلامعة منذ نحو عامني، وكان يستخدم هذه الكلمة ومشتقاهتا استخداما 

ه هبذا اإلفراط قد صار حداثي ا مفرطا مزعجا وبال أدنى سبب سوى تصوره أ

لقد أصبتنى : حتى لقد قلت له منزعجا ولكن مداعبا، وموجها ناصحا متفكها

ٍّيا بنى بتشظ ىف يافوخى، ومل أعد صاحلا لشىء َّ َ   ! منك هللا. وكله بسببك. ُ

ْالوشم، "ومن األلفاظ التى ترتدد بنفسها أو بمشتقاهتا ىف الرواية  َ

ْوالكيمياء، والرس، والصعق، والسحر، والشوق، و ْ َِّّ ّ ْاحلنني، والفقد، واحلرمان، ِّ َ

واليأس، واإلحباط، واحلزن، والبكاء، واخلوف، واألمل، واملرارة، واهلجر، 
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ثى، والرجل،  والصرب، واملعاناة، واجلنون، واالنتظار، والصدمة، واأل

َواجلنس، واجلسد، والروح، والعناد، والرفض، والقدر، واألزل، والعنوسة،  َ

الم، والشقوق، واألوجاع، والدموع، والتعنت، والذكريات، واألح

ا أفضل (الشفرة / واملخاوف، والشيفرة ْالشفرة"وأ ألهنا جترى عىل وزن " َ

ْشيفرة"رصىف عربى بخالف  موجودة ىف لغة " شفرة"، عالوة عىل أن كلمة "ِ

الضاد من قديم الزمان، وكل ما هنالك أهنا ستأخذ معنى جديدا إىل جانب 

ْصفر"ة عن وهى حمرف. معناها األصىل ، "cipher"، ويكتبها اإلنجليز "ِ

لتبتعد عن أصلها العربى كام " شفرة"، فنعرهبا نحن بـ"chiffre"والفرنسيون 

  ).ترون

والوجه الثانى هلذه السالسة جانب الرتاكيب، وهو ما يتكفل به قسم 

من علم البالغة، الذى هيتم باإلجياز واإلطناب، وبالوصل والفصل، " املعانى"

وأكرر أن املؤلفة . ذف والذكر، وباإلطناب واإلجياز، وبالتقديم والتأخريوباحل

ىف هذا اجلانب موفقة إىل حد ال بأس به، ومن ثم كانت عباراهتا ومجلها بوجه 

عام ال تعانى ترهال أو تفككا أو ركاكة، فال حتس عادة أهنا حذفت ما كان 

... كان ال بد من فصلهينبغى ذكره أو قدمت ما كان حقه التأخري أو وصلت ما 

كيبها بسيطة، ومجلها عادة قصرية . وهلم جرا وساعدها عىل ذلك أن ترا

  .مبارشة، ومعجمها اللغوى حمدود

ت هلا شيئا منه ىف الرواية ى رأ نبه إىل أ فإن كان قد وقع . وأما البديع فلم أ

حظ فال أظنه كان عن وعى منها بله أ ن منها سجع أو جناس أو طباق دون أن أ
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ْوأما الصور البيانية فحدث وال حرج. يكون عن قصد وعزيمة ِّ َ َ إهنا راسمة . ُّ

. صور بامتياز حتى ليخيل ىل أهنا ال تستطيع أن تكتب بأسلوبنا االعتيادى

فة وتنكب الطرق املعتادة وهذا تيار يشيع بني طائفة من . ومتتاز صورها بالطرا

وقد وفقت كاتبتنا ىف هذا . ىكتاب وكاتبات العقود األخرية ىف األدب العرب

املجال إىل حد معقول، إذ ال يبدو عىل صورها التكلف املرذول كام هو احلال 

ّعند بعض أصحاب هذا اللون من التصوير من الكتاب، فهذه الصور تشع 

ء السياق الذى وردت فيه وإذا كان الشىء بالشىء يذكر . حرارة وشجنا جرا

 عبد اهللا ىف قصصه ورواياته مغرما بالتعبري فقد كان املرحوم حممد عبد احلليم

بالصور عام يعرب عنه غريه باألسلوب املجرد املبارش، وبخاصة التشبيه، وهو ما 

يس منصور يؤثر التعبري . انتقده عليه ظلام وسخفا بعض النقاد كذلك كان أ

التصويرى بدال من التعبري احلقيقى ىف كثري من األحيان، وبخاصة ىف السياقات 

  . لساخرةا

، مل يكن رجال فحسب: "وهذه أمثلة من روايتنا اليمنية عىل تلك الصور

، والكالم عن رؤيتها ٢٥ص" (بـأعىل درجـات مقيـاس رخـرت! ًلقد كان زلزال

نظرات العيون التى تتحدث بلغة فـصحى ال حتتـاج ملراجعـة "، )حلازم أول مرة

ناء ما كانت لت"، )٢٨ص" (تفسري أو هوامش لغويـة أو قدر عىل هدر سمعتها أ

َّلكنها حتمص ، وما كان هو ليفعل، لقاء خاطف العمـل بحـديث جـانبى معـه أو
تركها تغوص "، )٣١ص" (اخلوف من كالم الناس بنار حب وشوق حتت رماد

خرجت تسحب كرامتها خلفها جثـة ثقيلـة "، )٥٤ص" (أكثر ىف رمال تعلقها بـه
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فا تـستحق الـدفن، فقـد ام النسيان يباع ىف "، "سها بني ذراعيه عشقالفظت أ كأ

ؤه " ً، ويناله شحيح احلب هبة وأعطيةمتاجر فخمة يعجز باذخ العشق عن رشا

 ىف صـدى ضـحكة: تنـصب الكامئـن لـذاكرهتا ىف كـل يشء حوهلـا"، )٦٢ص(

ىف  ٍاختبأت ىف ركن ما ىف عقلها، أو رائحة علقت ىف أوردة القلـب فأسـكرته،

"  تعن له شيئا ونسجت من حروفها دثارا لربد البعد واالنتظاركلمة مل

سى وقع يديه وشفتيه عىل جسدى ووجهي"، )٦٣ص( كيف فكت ؟ هل سأ

امل اخلبـرية رمـوزه املختومـة بعذريـة القلـب، وعاثـت فيـه لـدقائق  تلـك األ

د؟  لقد أعلنت احلداد عىل قلبها"، )٧٤ص ("وأغلقته بعدها بشفرة رسية لأل

وأغلقت كل منافذ التفاهم ، رجل مبكرا واختارت دفن حياهتا حية وجعا من

رها يبيع أعامرهن للضياع ، االنتظار سيد النساء املطاع"، )١١٤ص" (مع قرا

امهن من صوف  بـسخاء مـن يملـك َصوف قطيع كبري من األغنام إذا مل يعر أ ِّ َ ُ

َّقطـب بـني عين"، )١١٦ص"(بسكني اليأس الدفء ذبحهن يـه كمـن تلقـى صـفعة َ

  ).١٢٥ص!" ( عفاف :لذاكرته أفرزت كلمة واحدة تنـشيط
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  " غيوم فرنسية"

  لضحى عاىص

ندخل ىف املوضوع من فورنا هذا خشية أن يسبقنا كورونا قبل أن ننتهى 

الرواية، من ناحية طريقة الرسد، جترى عىل تعدد : من نرش الدراسة ونقول

طال الرواية ألحداثها كاملة من وجهة نظره الساردين ال برسد  كل بطل من أ

حيث يروى كل شخص من شخوصها ما " مريامار"كام هو احلال مثال ىف 

ومن ذلك عىل سبيل . حصل بطريقة ختتلف كثريا أو قليال عام يقوله اآلخرون

املثال أن زهرة خادمة البنسيون الذى جترى فيه معظم وقائع الرواية كانت قد 

ئها أحد الزبائن، عادت  من خارج البنسيون وىف يدها زجاجة مخر كلفها برشا

وكان هناك من يرقب ما حدث . ودقت عىل باب غرفته ففتحها هلا ودخلت

ى  ضا، فلام أ دون أن حيس به أحد، وكانت عينه عىل زهرة ويريد أن يناهلا هو أ
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ميا داخل الغرفة بني اال ثنني وأن دوره ىف الرسد حسب أن هناك موعدا غرا

زجاجة اخلمر قد اشرتيت لتلك املناسبة وأن هذا هو السبب ىف أهنا تأخرت 

ولكن حني روى صاحب الغرفة املذكورة الذى كلف . بالداخل عىل غري العادة

ء اخلمر أحداث الرواية من زاويته هو حتدث عن حماولته اغتصاب  زهرة برشا

ا زهرة عندما دخلت عليه بالزجاجة، التى كلفها برش ئها لتكون تكأة ومقدمة  ا

ينوى أن يفعله هبا، لكنها قاومته مقاومة عنيفة وطويلة، وانتهى األمر بأن 

صفعته عىل وجهه وختلصت منه ومل تكد تصدق بالنجاة، وخرجت وعىل 

وجهها عالمات االضطراب مما زاد من يقني الراوى اآلخر أن غريمه قد نال 

  . منها ما كان يريد

املقصود بتعدد الساردين ىف هذه الرواية، بل املقصود أن ال ليس هذا هو 

كال منهم حيكى مقطعا أو أكثر من الرواية ليس غري بحيث يروى س املقطع 

األول أو املقطع األول والثانى مثال، ثم يأخذ ص منه الدور ويرسد املقطع 

بع واخلامس، ثم يظه ى ط فيدخل عىل اخلط ويرسد املقطع الرا ر الثالث، ثم يأ

... ظ فريوى املقطع السادس، وقد يعود الراوى س فيحكى لنا املقطع السابع

عىل أن ليس هذا كل شىء، إذ إىل جانب . وهكذا دواليك حتى تنتهى الرواية

ك الساردين الذين يستعملون ضمري املتكلم ألهنم من أشخاص الرواية  أو

ْهناك السارد املطلق العلم الذى يروى األحداث بضمري ال غائب ويعرف كل ِ

ه موجود ىف كل مكان ويتابع كل الوقائع ويطلع عىل كل ما يدور ىف  شىء أل

واب املغلقة واجلدران القائمة  النفوس والعقول ويدرك ما حيدث خلف األ
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وقد . وهذا ما تتميز به روايتنا عام أذكر اطالعى عليه من الروايات. بحذافريه

ِّشىء القسم كله الذى كلف بروايته، حيدث أن يروى هذا السارد العليم بكل  ُ

وقد يروى جزءا منه طويال أو قصريا ثم خيىل مكانه لراوى ضمري املتكلم، بل 

قد يكتفى بالكالم عىل مدى فقرة واحدة أو اثنتني ليهيئ املجال ألحد 

طال الرواية . كذلك نجد اختالفا ىف طول األقسام املرسودة. الساردين من أ

وقد نجحت . د اتبعت الروائية أسلوبا معقدا بعض الشىءفكام يرى القارئ فق

ء تشويقا قويا   . ىف تشويقنا نحن القرا

ِلكن هناك سؤال فنى مهم حيتاج إىل جواب رغم هذا، وهو من الذى مجع  َ ٌّ ٌّ ٌ ْ

َّكل هؤالء الساردين ىف مكان واحد ثم قام بتوزيع األدوار عليهم ونظم دخول 

لذى اختاره له؟ لقد كان األمر بحاجة إىل وخروج كل واحد منهم ىف الوقت ا

وإىل أن خيرتع أحدهم هذه . اخرتاع حيلة فنية تسوغ هذا الذى حدث ىف الرسد

  . احليلة سيظل هذا السؤال يؤرقنا، ولسائله كل احلق وكل االعتبار

نى خرج مع . وسؤال آخر طال الرواية، وهو مرصى نرصا ذلك أن أحد أ

شأه بقايا جيش نابليون من مرص،  وكان واحدا من جنود الفيلق القبطى الذى أ

اخلائن يعقوب ملساعدة الفرنسيس عىل التنكيل باملرصيني وقتلهم وإذالهلم 

ههم عىل الرضا باالحتالل  هلم وإفقارهم وإرعاهبم وإكرا واستنزاف أموا

الفرنسى الوحشى، وعاش بقية حياته ىف فرنسا وصار مواطنا فرنسيا وأصبح 

ىل بالء قويا ضابطا باجليش ا لفرنسى، واشرتك ىف محلة بونابرت عىل روسيا، وأ

وهاما ىف خدمة أسياده اجلدد الذين خان وطنه من أجل زرقة عيوهنم، ثم مات 
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ىف هناية املطاف ىف أحد األهنار املتجمدة بروسيا وغرقت جثته بني قطع ثلوجه، 

ْطق"كل ذلك وهو حيكى لنا ما وقع من  ْطق! َ ذهب ىف ستني إىل أن هلك و!" َ

  . كسحة

من يا ترى الذى نقل إلينا ما قاله وما كان يشعر به ويدور ىف : والسؤال هو

خاطره طوال أقسام الفصول التى رسد وقائعها، وبخاصة ىف حلظاته األخرية 

فه وشمله اليأس  ه وجتمدت أطرا ِّوهو يغرق ىف النهر املتثلج وقد خارت قوا

كيف يمكن فضل، وهذا اسمه، أن يكون الكامل ثم ابتلعه الثلج ومات؟ ثم 

عنده من الوعى وروقان البال والقدرة عىل الرتكيز وسط هذه اآلالم الرهيبة 

بحيث جيىء الوصف مذهال كام هو ىف الرواية؟ نعم، الوصف ىف حد ذاته 

النجاة من : "وهذا نصه. مذهل ىف براعته رغم العيب الفنى الذى ذكرته آنفا

ىف مذبحة مجاعية لرشكاء . خاطر، اجلوع الذى ال يرحمالصقيع مل تكن آخر امل

. الرحلة واملصري أكل من تبقى حيا من جنودنا جيادهم حتى ال يموتوا جوعا

سأجعلهم يندمون عىل : "فعلها كوتوزوف ونفذ ما وعد به ليلة دخولنا موسكو

  ". دخول روسيا، سأجعلهم يأكلون جيادهم

مح بلونه األمحر وعنقه الطويلة ذات كنت أطيل النظر إىل هذا األدهم اجلا

ه يستشعر اخلطر وعىل . العضالت السمينة وجذعه املربع الناعم األملس كأ

َّالرغم من الربد واجلوع كان ذكيا صبورا، حنونا عىل يداعبنى بذيله الطويل 
يقول ىل ذلك بنظرات عينيه . وشعره احلريرى، يفهم أن هنايته وشيكة

مل . التى اعتدت أن أفهمها كام اعتاد هو أن يفهمنىالواسعتني الصافيتني، و
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دا ىف املعارك اجلوع ينهشنى، ولكن مل أقو عىل أن أكل رشيك الرحلة . خيذلنى أ

  .واألصل

مل يبق إال عدة أميال ونصل إىل احلدود، ولكن . بدا ىل أن النجاة وشيكة

ذى يعرب النهر دمروا اجلرس الوحيد ال. الروس اعرتضوا انسحابنا عند هنر ترزينا

كان نابليون رشسا ىف مقاومته، هدم بعض البيوت، واستخدم . ليأرسوا نابليون

ا ىف عبور جرس ترزينا. الضباط املهندسون أخشاهبا لبناء جرس ىف البداية : بدأ

ى ال حتملنى عىل . نابليون وبعض مساعديه، وبدأ اجلنود يعربون كانت قوا

كنت أشعر بخوار، . العبور املشجعمنهك ىف شعور . احلركة برسعة شديدة

حملها، مالبس املوتى التى أرتدهيا، جوادى  رائحة جسدى التى مل أعد أ

ضا شعور غريب أقوى منى، أقوى حتى من الرغبة . املجهد املقاوم خار هو أ

، اعربوا : كان اجلنود يرصخون، يشجع بعضهم البعض. ىف النجاة متاسكوا

اذا أعرب اجلرس؟ اجلرس، مل يبق إال أميال ونصل  ا   إىل الوطن، أما أ

اجلرس يتكرس من حتت أقدامنا، دمر الروس اجلرس، نقع مجيعا ىف تلك 

َمن عرب ال يلتفت وراءه ملن . املياه اجلليدية، مئات من اجلنود والضباط واخليول َ َ ْ َ
  . وقع

أخذت ىف فك الرسج، حررته، كانت املحاولة األخرية لنا، . ربام ينجو

ُدره، ربام ينجوَفلكل ق ا فبحركة الإرادية ىف البداية ضممت رجىل إىل . َ أما أ

صدرى، حاولت أن أقاوم قليال، ولكن بدأت العضالت تتيبس، وقدرتى عىل 

ه قريب منى ىف إحدى تلك الثقوب التى  احلركة تقل، أما جوادى فمن املؤكد أ
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 وينظر ىل، يقاوم ملحته وهو يقاوم. ْشكلتها أجسادنا ىف تلك الطبقة اجلليدية

كانت آخر حركة استطاعت ذراعى أن . ليس للخروج، ولكنه يتحرك باجتاهى

  .ال بد أن ينجو، ال بد أن ينجو أحدنا. تفعلها، رضبته عىل مؤخرته، هنرته

كان سيفيز معلقا ببقايا اجلرس متشبثا باحلياة، ومتلؤه الرغبة ىف العودة إىل 

دى الطاىف فوق املياه بني الثقوب، مد قاوم سيفيز أن يسقط، ملح جس. الوطن

  :يده ىل، أراد الشاب بقدر رغبته ىف احلياة أن يسحبنى

  . جنرال فضل، أعطنى يدك-

مل يسمع سيفيز . إهنا دقيقة، ربام أقل، سيسقط سيفيز إذا حاول إنقاذى

طقها، بدأ الدم ينسحب من وجهى  تى، فقد كنت أضعف من أن أ حتذيرا

ىف، ومل وأطراىف، بدأت الرعشة  ترسى ىف جسدى، بدأت أفقد الشعور بأطرا

أعد قادرا عىل احلركة، العضالت تتصلب، جسدى الطاىف عىل املياه اجلليدية، 

فة العابرة للمكان والزمان كنيسة األمري تادرس الشطبى، أمى، : وروحى الطوا

دق الصليب، ضحكاتى ىف النيل، ىف الغطاس، ميدان النشابة، وجه حمبوبة 

وقع برقعها ىف مولد سيدى العريان، املعلم يعقوب، فابيان، الباخرة عندما 

  .باالس، أوسرتليتز، نيشان الليجون دوأونر، شمس املحروسة

بدأ جسدى يتجمد، بدأت أفقد اإلحساس، الحت أمامى صورة 

: الصلبوت، تذكرت كلامت اللص عىل يمني ربنا يسوع املسيح حينام رصخ

خرجت آخر . رددهتا وراءه ىف داخىل". ملكوتكاذكرنى يا رب متى جئت ىف "

تى، إليك أستودع روحى"كلامتى    ".يا أ
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هدىء كل شىء، أخذ اجلسد ىف اهلبوط تدرجييا حتى استقر عند الطبقة 

اما بني طبقات املياة اجلليدية ىف هنر . الثالثة ىف النهر املتجمد ظلت جثته معلقة أ

ام طفت عىل السطح ج ثة اجلنرال القبطى مع مئات من ترزينا، وبعد عدة أ

  ).٢٧٦ -٢٧٤" (اجلثث القتىل التى ظلت أشهرا تسد هنر ترزينا

م حني كنت ١٩٨٦لقد كانت أول مرة أواجه فيها هذه املشكلة عام 

احلب ىف أرض : "القاهرية رواية حممد كامل حممد" الوفد"أعرض ىف صحيفة 

هو حيكى لنا أحداث ، التى انتهت نفس النهاية، إذ مات السارد و"الشوك

فمن يا ترى نقل إلينا أقوال السارد : الرواية، فتساءلت يومها كام تساءلت اآلن

وأحاسيسه، وبالذات ىف اللحظات األخرية له ىف احلياة؟ ثم مرت السنون، وإذا 

للقصاص السعيد نجم أجد نفسى " املوت غرقا"بى عندما كنت أقرأ رواية 

ُّبل أن أكمل السؤال التقليدى بوغت مرة بغتة أمام نفس املشكلة، ولكن ق ِ ُ
ْأخرى عىل الفور بأن ما حدث وقيل مل حيدث أو يقل ىف احلقيقة من البطل نفسه  َ ُ

الذى غرق ىف البحر املتوسط بل ىف حلم رآه ىف املنام صديق للبطل الذى غرق 

وهو حياول الوصول إىل إيطاليا عىل متن زورق غري رشعى، وكان صديقه قلقا 

 خيشى أن ينقلب به وبمن معه الزورق ويموتوا ىف البحر املتوسط، فكانت عليه

نتيجة القلق والتوجس أن حلم بأن الزورق انقلب فعال وغرق صديقه ومات، 

ته يومذك. وهو ما حدث فعال ىف الواقع هل هذا احلل جاء اتفاقا أم : وقد سأ

ه عن وعى وقصد ال عن م صادفة هل كان نتيجة وعى وختطيط؟ فعلمت أ

ه استطاع التغلب عىل تلك العقبة الفنية. واتفاق ام رسور بأ وقد . فرسرت أ
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ذكرت ذلك للكاتبة ىف هناية الندوة التى عقدها صالون ساملينا الثقاىف مساء 

اىض  دينا٢٠٢٠ فرباير ١٦األحد ا   . م ملناقشة روايتها التى بني أ

، وهو الفصل وهذا هو الفصل الذى حيوى تلك احليلة الذكية كامال

بع والثالثون من الرواية املشار إليها ىف طبعتها اجلديدة بعدما أجال املؤلف  الرا

هى أو : "يده ىف لغة احلوار وحوهلا من عامية إىل فصحى مبسطة، وسمى الرواية

عاد ما أقوله عمليا ال ". املوت قله هنا حتى يدرك القارئ أ ت أن أ وقد رأ

 يتحدى احلراسة سفينة الزورق غادر":  طويلنظريا، وبخاصة أن الفصل غري

 بأقىص الدامس والظالم الغزير واملطر العالية الرياح ورسعة املتجربة األمواج

 ظهر يعتلون من كل .يأمرون بام القائد يأمتر .يسيطرون الغانيون .ممكنة رسعة

أمول والساحل الظروف، قهر ىف ورغبة محاس الزورق  مشاعرهم، يداعب ا

 اخلبيثة املياه .غاضبة الرياح تزجمر .غطرسة األمواج تشتد .حواسهم ويلهب

 منسوب يزيد .ٌموتور ٌمطر َارتفاعها يزيد الزورق، عمق إىل جيدا طريقها تعرف

 واهلابطة املترسبة املياه عن شغل ىف الغانيون .املنطلق الزورق ىف حثيثا املياه

أمول الشاطئ باستكشاف  أهيم الياممة زرقاء عني صاحب يبارون كلهم .ا

  !اإلكتشاف سبق له سيكون

ظار يلفت حسني را الغانيني أ را مرا يد للامء وتكرا  ال .الزورق عمق ىف املتزا

يده ٍماء نضح جاهدا حياول .اهتامما يعريه أحد ُتزا  من يائسا قدراته من أعىل ُ

 وتصب وتربق ترعد :السامء غضب اشتد .املصري رفاق من أحد مساعدة

سة تزداد .عارما سيال بهاغض عصارة  تلعب .الرياح وهياج األمواج رشا
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 يرتعد .اجتاه كل ىف بشدة الزورق يميل .هواها عىل بالزورق والرياح األمواج

 باخلوف مصحوبا املريض القلب يغزو الوهن .وخوفا بردا حسني جسد

اء .الشديد ارق ا  عينيه ويلسع بقسوة، وجهه يصفع العاتية األمواج من ا

 ملوجة خبيثة يد .عنيفة مفاجئة ميلة يميل .يتعثر الزورق .املركزة لوحتهبم

   .املخيفة األعامق ىف ليرتدى فتختطفه للبنزين جركن آخر إىل متتد كاجلبل

 جرسهم رأس هو املنفلت اجلركن .النهاية غري شئ وال النهاية، إهنا

 املشتاقة الرشسة اهاألفو أخطأهتم إذا هذا البعيدة، البعيدة القيعان إىل للوصول

 ال البنزين سقوط كأن عاملهم ىف كاملغيبني الغانيون .وعظامهم حلومهم إىل

عه ىف املغربى القائد .األمل بشاطئ حيلمون زالوا ما لعلهم .يعنيهم  رصا

ج، مع املستميت اء األموا  الزورق .عينيه ويقتحم خديه يلطم العدوانى وا

 .النجاة بأهداب يتشبث والفارس ،فارسه بسقوط إال هيدأ لن جامح كفرس

ر ىف األمواج  تقذفه .اجتاهه عكس حتاول تارة .الزورق لتقلب يلني ال إرصا

 قبل االنقالب حيدث ال قد .الزورق بانقالب يقني عىل حسني .يسارا تلقيه .يمينا

  .دقائق بضع من أقل وىف حادث، حادث نفاده بعد لكنه الوقود، نفاد

 إال ليس بالنهاية اليقني .املنهك اجلسد ويرجف لالعلي القلب يمأل الرعب

 .السامء تستجدى األرض خوف بكل عاليا حسني عينا تتجه .جمسدا الرعب

ارد موجة ترشد  سافله، عاليه فجعلت الزورق هتاجم املوجات كل تعلو كا

 والتهم يسرية برهة .القرف بكل الغانيني يبصق الزورق .الغبية املباراة وأهنت

افيا، شقعا البحر   .مافياه إىل البحر أسلمه ا
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 هتوى األمواج مطارق .بامدته احتدتا كأهنام بالزورق حسني يدا تلتصق

اء .وهتوى هتوى املستميتتني، اليدين عىل املتواصلة القوية برضباهتا  يترسب ا

 املطارق منهام ونالت التعب، هدمها اليدان .بعصبية رئتاه تلفظه حسني جوف إىل

 ٍبرضبة الزورق منهام ينفلت .باطراد التشبث عىل قدرهتام اليدان تفقد .الضاربة

ٍموجية َّ ِْ  إىل حسني يدا ترتفع .املخيفة األعامق إىل النحيل اجلسد يسحب .ٍقاصمة َ

  .األعامق إىل املنهك اجلسد القاهرة اجلاذبية تسحب بينام أعىل

  :حوىل النائمني كل ّفيهب نومى، من فزعا ّوأهب بجنون أرصخ

  !الرش؟ اهللا كفى فتحى، يا بك ما -

ت .غرقوا كيف بالضبط عرفت .معهم كنت -  .يسحبه والبحر حسني رأ

سى لن دا عينيه منظر أ   .يستغيث وهو أ

  ".ياحسني؟ رأسك ركبت اذا .الرجيم الشيطان من باهللا أستعيذ أخذت

 عاىص، ضحى .أ رواية عن احلديث ىف إمهاهلا ينبغى ال هنا مالحظة وثم

 يفهم حتى الوقت بعض يأخذ األمر فإن يبدأ حني جديد سارد أى أن وهى أال

ِمن القارئ َوعامذا املتكلم َ َّ  واللحظة للتو تعطينا وال اسمه تذكر ال املؤلفة إن .َ

 إىل ويشري الوقائع بعض ويورد يتحدث ترتكه بل شخصيته إىل تومئ إشارات

 ينبغى وال .شخصيته إىل نتنبه أن قبل وهكذا، ...الرواية ىف به صلة هلم من بعض

ضا  الرسد، ىف نصيبا تقريبا الرواية شخصيات من شخصية لكل أن ننسى أن أ

 بالساردين تكتف مل قلنا، كام أهنا، وبخاصة قليال، األمر ّيصعب مما وهذا

ضا معهم أرشكت بل املتكلم لضمري ِاملستعملني  إما :الغائب ضمري سارد أ
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طال أحد الرسد تعطى ثم القسم بداية ىف فقرتني وأ لفقرة وإما كله للقسم  أ

 .الوقت بعض يستغرق لكنه معضلة ليس السارد إىل التعرف أن صحيح .الرواية

 تزعجه مما أكثر القارئ شوق تزيد بل حال كل عىل مزعجة غري حرية وهى

ءة عليه وتكدر   .القرا

 قسم ىف الرسد تعطى قد الكاتبة أن الرسد موضوع ىف النظر يلفت كذلك

ْالعلم املطلق للراوى األقسام من  لشخص إال يتعرض ال ّاملروى القسم أن رغم ِ

سب من كان ثم ومن الرواية، شخوص من واحد َيروى أن األ  القسم هذا ُْ

 القسم وحده حوله يدور الذى الشخص ذلك لسان عىل أى املتكلم، بضمري

نسواز نتيسةللكو اهللا فضل بمقابلة اخلاص القسم ذلك ومن .املذكور  أخت فرا

 وعىل بغتة له تعرت بعدما جنسية ممارسة من بينهام دار وما بيتها ىف فرياى جني

ه منا أو منه انتظار غري ة هناك تكن مل أل  أو حدث الذى هذا لنا متهد مقدمات أ

َيرسد شىء كل وكان والكونتيسة، فضل غري هناك يكن مل .قيل ْ  زاوية من ويقال ُ

 هذا ألحداث السارد هو كان اهللا فضل أن لو أود كنت ذاه وعىل .اهللا فضل

له وراوى به اخلاص القسم  إىل فيه الرسد تسند أن آثرت الكاتبة أن إال .أقوا

ْالعلم املطلق الراوى  غريبا شخصا حدث ما وبني بيننا الكاتبة جعلت اذا ترى .ِ

 املطلق وىالرا أن وبخاصة احلميمية، الشديدة األمور من هو حدث ما أن رغم

 صحيح فضل؟ بعني القسم ذلك ىف واألشخاص األحداث إىل ينظر كان العلم

 يطيقه مما أكرب العليم السارد وصفها التى واخلياالت والتصورات املشاعر أن

 نقول أن يمكننا إذ آخر، موضوع هذا أن بيد عام، بوجه وشخصيته فضل عقل
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 تسند أن أما .والنفسى كرىالف فضل مستوى تراعى أن ينبغى كان لقد :للكاتبة

ْالعلم املطلق للراوى هنا الرسد    .بخالفه األمر يتم أن أوثر كنت فقد ِ

شىء آخر شديد األمهية، وهو أن هناك شخصيات مرصية ىف منتهى 

األمهية خرجت مع احلملة، وكان من شأهنا أن تطلعنا من احلياة الفرنسية عىل 

زت املؤلفة عليها الضوء، ففاتتنا جوانب مل تتطرق إليها الشخصيات التى رك

ومن هذه الشخصيات شخصية إلياس بقطر، وشخصية . أشياء ذات قيمة كبرية

زبيدة امليزونى زوجة عبد اهللا مينو قائد احلملة الفرنسية ىف مرص بعد هروب 

ذلك أن بقطر . بونابرت وقتل كليرب عىل يد البطل اهلامم الشهيد سليامن احللبى

وحني انتقل إىل فرنسا . ة الفرنسية ىف مرص مرتمجا لرجاهلاكان مالزما للحمل

. ِّصار يعمل ىف مدرسة اللغات الرشقية بباريس يعلم العربية الفصحى والعامية

ضا، ولعله أول معجم  كام وضع كتابا ىف قواعد العربية ومعجام فرنسيا عربيا أ

فسح الكاتبة له فشخص هبذه األمهية كان ال بد أن ت. يضعه عربى ىف هذا املجال

ولقد بلغ من أمهيته رغم موته وهو مل يبلغ . مكانا ومكانة واسعة ىف روايتها

األربعني من عمره أن عبد الرمحن بدوى قد أوسع له موضعا ىف موسوعته عن 

انى مادة خاصة ىف  املسترشقني، ومن قبله كتب عنه بروكلامن املسترشق األ

"Encyclopædia of Islam ."ته املؤلفة كل هذا اإلمهال؟ لقد فكيف أمهل

ًكان كل ما فاز به ىف الرواية أن ورد اسمه املجرد مرة يتيمة، وعرضا، بني من  ََ ْ َ

ذمها املهلهلة  خرجوا من املرصيني مع مهزومى احلملة الفرنسية ورشا

  .دون كلمة أخرى عنه) ٨٩ص(
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ه هو الوحيد " اجلنرال يعقوب"وقد كتب شفيق غربال ىف كتابه عن  أ

ذم اجليش الفرنسى الفاشل  ر ثابت من بني من خرجوا مع رشا الذى كان له أ

ف قاموسا عربيا فرنسيا ثم مىض فقال إنه كان وقت نزول . املهزوم، إذ أ

ناء  الفرنسيني إىل مرص ىف اخلامسة عرشة من عمره، وإنه كان يعمل ىف الرتمجة أ

 باريس بعد ذلك حيث االحتالل وخرج مع بقاياه، وأقام ىف مرسيليا أوال ثم

اشرتك ىف ترمجة بعض الوثائق العربية اخلاصة باحلملة إىل الفرنسية وىف حتقيق 

فية اخلاصة بكتاب    . إلخ"... وصف مرص"األسامء العربية ىف اخلرائط اجلغرا

م تلك  أما زبيدة فلها قصة طويلة مع مينو حني وقع هذا القائد ىف غرا

سب والنسب رغم فارق السن الكبري بينهام الشابة الرشيدية الصغرية ذات احل

ه أحد مشائخ  وأعلن اعتناقه اإلسالم حتى يمكنه الزواج هبا وارتدى العاممة كأ

األزهر، ثم تركها رغم ذلك كله حال وصوهلام إىل فرنسا وانشغل بعشيقاته 

الفرنسيات، ثم مل يكتف هبذا بل أرص عىل تعميد ابنهام ىف الكنيسة عىل يد 

نية ال القسيس زا ًعام هلا، مينا وخداعا، أن األديان كلها شىء واحد وأن النرصا ْ َ
ختتلف عن اإلسالم ىف شىء وأن القرآن قد نص عىل أن أهلها سوف يدخلون 

ء بأحد  اجلنة مثل املسلمني دون أى فرق، مستعينا ىف إقناعها بصحة هذا اهلرا

ة التى حتدث عنها وقد كانت زبيدة هى الشخصية الوحيد. املسترشقني األفاقني

رفاعة ىف بعض كتبه من بني كل من خرج مع بقايا احلملة الفرنسية، وأشار إىل 

ساءل. خمادعة مينو هلا مل أمهلتها املؤلفة متاما فلم تأت عىل : وعىل هذا فإنى أ

شىء من سريهتا رغم خطورة موقعها من احلملة الفرنسية إذ كانت زوجة قائد 
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د الذى كان عليه تدبري خروج الفرنسيس من مرص احلملة األخري، وهو القائ

وعودة اجليش واملدنيني إىل فرنسا، وىف معيتهم عمالؤهم من املرصيني 

  واملتمرصين؟ 

رس عسكر "أن " ختليص اإلبريز ىف تلخيص باريز"وقد كتب رفاعة ىف 

وكرس الالم  املتوىل ىف مرص بعد قتل اجلنرال كليرب، بفتح الكاف" منو: "ّاملسمى

اهللا، وتزوج  عبد: ًكرس الباء، كان أسلم ىف مرص نفاقا كام هو الظاهر وتسمىو

ف رشيد  فلام خرج الفرنسيس من مرص وأراد الرجوع. ببنت رشيف من أرشا

دل العاممة بالربنيطة ومكث مع. أخذها معه نية وأ  فلام وصل رجع إىل النرصا

ام ِّأن يعمد ولده عىل فلام ولدت وأراد زوجها . زوجته وهى عىل دينها مدة أ
ت الزوجة ذلك وقالت النصارى عادة رص ولدى أصال وال  ال: ِّلينرصه أ ًأ

ها واحد،  إن كل األديان حق: فقال هلا الزوج. ّأعرضه للدين الباطل وإن مآ

دا، فقال هلا. وهو عمل الطيب ن ناطق بذلك، : ًفلم ترض بذلك أ إن القرآ

ت مسلمة، فعليك أن تصدقى بكتاب  ثم أرسل بإحضار أعلم . نبيكّوأ

باللغة العربية البارون دساسى، فإنه هو الذى يعرف يقرأ القرآن، وقال  اإلفرنج

ته، فأجاهبا بقوله إنه يوجد ىف القرآن قوله تعاىل. عن ذلك سليه: هلا إن : "فسأ

آمن باهللا واليوم اآلخر  والصابئني من والنصارى آمنوا والذين هادوا الذين

". وال هم حيزنون  فلهم أجرهم عند رهبم وال خوف عليهمًوعمل صاحلا

َّفحجها بذلك، فأذنت بمعمودية ولدها ما قيل،  ثم بعد ذلك انتهى األمر، عىل. َ

  ".أهنا تنرصت وماتت كافرة
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فكام نرى لقد كانت الرواية، لو تناولت الكاتبة فيها حكاية زبيدة امليزونى 

لكن الرواية، . زداد تشويقا ونجاحامينو، قمينة أن ت) عبد اهللا(زوجة جاك 

لشديد األسف، مل ترش جمرد إشارة إىل تلك السيدة، وقد كان التعرض حلياهتا ىف 

مرص وىف فرنسا كفيال بأن يرينا ما مل تستطع أى من شخصيات الرواية أن ترينا 

فمثال كان يمكن أن تثري املؤلفة قضية اإلحلاد الذى كان يغلب عىل كثري . إياه

فرنسيني بعد الثورة الفرنسية، وبالذات زعامء الثورة، وعىل وجه أخص من ال

ه من امللحدين، كان حريصا  قادة احلملة، وكيف أن مينو، الذى يفرتض بقوة أ

نية، . عىل تعميد ابنه لقد كان مينو كقائده بونابرت من أعداء الكنيسة والنرصا

نية شي ئا واحدا كام زعم لزبيدة فلم إذن هذا احلرص؟ وإذا كان اإلسالم والنرصا

كذبا وهبتانا وتدليسا فلم يرص عىل التنصري ما دام الولد سوف ينجو وهو 

باعها سوف  نية تلتحق به ىف أن أ مسلم، إذ اإلسالم هو األصل بينام النرصا

ه أن يزيد  يدخلون اجلنة كاملسلمني؟ أال يرى القارئ أن هذا األمر كان من شأ

ْقيدا فنيا ومضمونيا معا؟ فلم حرمتناه املؤلفة يا الرواية عمقا وتشابكا وتع َ َ َ

م عليها واهللا   !ترى؟ حرا

ِلقد كانت زبيدة أحرى أن توسع هلا املؤلفة مكانا كبريا ىف الرواية بدال من  ُ

زهرة، التى اختذت منها كاتبتنا تكأة لفتح موضوع الزواج بني مسلمة وغري 

بيدة وال كانت هلا تلك األمهية التى مسلم مع أن زهرة غري معروفة لنا معرفتنا بز

لقد تزوجت ىف مرص من ضابط فرنسى اسمه رينيه . لزبيدة ىف احلملة الفرنسية

ثم أراد منصور حنني ىف فرنسا أن يناهلا باحلب دون . مل تكن له املكانة التى ملينو
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. زواج بعدما مات زوجها هذا، لكنها اشرتطت عليه أن يسلم وأن يتزوجها

هو يقول إهنا ال تزال شيخة، أى متمسكة باإلسالم :  مناقشة بينهاموهنا قامت

عىل غري معنى، وإن هذه جمرد شكليات، وإن زوجها األول مل يكن مسلام 

حقيقيا بل أعلن دخوله اإلسالم حتى يتزوجها ليس إال، وكان يعيش ويامرس 

وعىل . هحياته عىل غري مبادئ اإلسالم ورشيعته، بل ربام كان ملحدا ىف أعامق

. هذا فإنه ال يرى أى داع لتمسكها برشط إسالمه، أما الزواج فهو مستعد له

  . لكنها مل تقتنع، وبالتاىل مل يستطع أن يناهلا بزواج أو بغري زواج

وىف الواقع لست أرى ىف موقفه هو أى معنى، إذ هو يقول إن األديان غري 

فئه عىل هذا الكالم بل لكنه يتناسى أهنا . مهمة، واملهم هو احلب والتفاهم ال ترا

ه ال يمكن املسلمة أن تتزوج غري مسلم، فام الذى يمنعه من أن يسلم ما  ترى أ

دام حيبها؟ أال يرى أن األديان غري مهمة؟ إذن فليعتنق أى دين ما دام األمر 

ة أمهية عىل اإلطالق، وما دامت هى ترص عليه، وما دام هو حيبها؟  ليست له أ

ريد منها أن تتنازل حتى عن هذه الشكلية األخرية حتى تنقطع أم تراه كان ي

عالقتها باإلسالم متاما؟ وهذا إن كانت الرواية قد صورت املوضوع تصويرا 

ه يكره اإلسالم ويرص عىل اختفائه متاما من الصورة . سليام كون تفسري األمر أ أ

ه احلقيقى عىل وال يطيق أن يسمع شيئا عنه البتة؟ أخشى أن يكون هذا هو باعث

ه   .اختاذ ذلك املوقف، وإن كان له لكل إنسان احلق ىف أن يقف املوقف الذى يرا

عىل أن املؤلفة تركتنا نفهم بل دفعتنا دفعا إىل التوهم بأن زبيدة قد 

نيته، وأن من أقنعها بالزواج منه عىل هذا  تزوجت رينيه هذا وهو باق عىل نرصا
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صور. النحو هو الشيخ الدمنهورى ه هو الشيخ مصطفى الدمنهورى، إذ وأ  أ

ٍجاء اسمه بني املوقعني عىل منشور أكرههم بونابرت عىل كتابته وتوجيهه إىل  ِّ

ا  املرصيني ليلزموا اهلدوء والسكينة وال يثوروا عىل االحتالل الفرنسى طبقا 

جاء ىف كتاب نقوال ترك، ومل أستطع أن أعرف عنه شيئا يفيدنى ىف موضوع 

ا .  ذاك حسبام تقول الروايةزواج زهرة املهم أن الشيخ الدمنهورى، طبقا 

قالته الرواية عىل لساهنا، قد أفهمها أن النصارى هم أول من نرصوا الرسول 

ه هاجر إليهم وأن تاريخ اإلسالم يبتدئ من تلك اهلجرة وأن اإلسالم  وأ

دى ا ه هلذا السبب قد وضع يده ىف أ ّيعدهم من أهل الكتاب، وأ ُ لفرنسيني َ

راك رغم أن  هم أفضل من املامليك ومن األ وحتمل االهتام باخليانة، فهو يرا

ر  هؤالء مسلمون، وأهنم هم عىل غري دين اإلسالم، إذ العربة بالعدل وإقرا

ٌاحلقوق، والفرنسيون عادلون ووعدونا أن ينولونا حقوقنا بينام اآلخرون ظلمة  ََ َ ِّ

ِمبطلون، وكال الفريقني فيام عد ْ ب عناُ وعىل هذا فالنصارى أفضل . ا هذا أغرا

ثم سكتت زهرة فلم تقل كيف تم الزواج، وهو ما فهمنا منه أهنا تزوجته . لنا

  .كام هو، أى دون أن يسلم

ر الذى دار بني زهرة ومنصور  هذا ما ال يمكن أن يفهم سواه من احلوا

نى املرصى ىف باريس  واج بأن الز) ٢٦٤ص(، لنفاجأ )٢١٦ص(حنني النرصا

فلامذا يا ترى جرى األمر عىل هذا . مل يتم إال بعد إعالن رينيه ذلك إسالمه

النحو املوهم؟ أقصدت الكاتبة ذلك كى تستغفلنا وحترز نقطة عىل حسابنا ثم 

تكاشفنا باحلقيقة بعدما نجحت ىف إثارة فضولنا وتشويقنا؟ لكن هل يصح أن 
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ئه عىل مثل هذا  االستغفال؟ أم تراها نسيت أن تقوم العالقة بني الروائى وقرا

توضح ذلك األمر ىف حينه؟ لكن تلك ثغرة تعيب الرواية ىف الواقع، تلك 

  .الرواية اجليدة رغم كل هذا

كذلك كيف يقع شيخ من كبار مشايخ األزهر ىف القول بأن النصارى هم 

أول من نرصوا الرسول وأن هجرته هو وأصحابه قد كانت إىل بالدهم؟ هذا 

وطبعا العيب ليس عيب الشيخ، إذ ال .  بل يدفع إىل القهقهة دفعاكالم مضحك

يمكن أن يضل الشيخ عىل هذا النحو اجلامح اجلاهل مهام كان من ميله إىل 

ولقد أذكر أن هذه . هذا عيب الرواية بكل يقني. الفرنسيني لسبب أو آخر

ْالنقطة قد فتحت لدن مناقشة العمل ىف صالون ساملينا مساء األحد َ ِ  فرباير ١٦ ُ

م، وكان رد املؤلفة وبعض من شايعوها أن من أخذوا عىل الرواية ذلك ٢٠٢٠

صار ءة النص، فالنص ال يتحدث عن النصارى بل عن األ . قد أخطأوا قرا

ه من املحتمل أن يكون األمر عىل ما قيل،  ا، واحلق يقال، قد ظننت آنذاك أ وأ

ى قرأت الرواية عىل شىء من العجل ل ظروف خاصة بى، فقلت ىف وبخاصة أ

ذا قد راجعت ما كتبته، فوجدت أهنا . ْأراجع ما كتبته روائيتنا: نفسى ْوهأ

أخطأت خطأ ال يمكن توجيهه وال اغتفاره، فاحلديث فعال وحقا وصدقا 

فهل كان األوس واخلزرج نصارى أهل . ويقينا عن النصارى وأهنم أهل كتاب

 جيعلنا ننسب إليهم استقبال النبى كتاب؟ بل هل كان للنصارى وجود ىف يثرب

ه مل  صار له صىل اهللا عليه وسلم؟ الواقع أ ونرصته ولو عىل هامش استقبال األ

كام أن نصارى . يكن هناك سوى األوس واخلزرج واليهود كام هو معلوم
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نجران مثال، حني عرض عليهم الرسول اإلسالم، مل يستجيبوا له ومل يقبلوا أن 

كذلك فإن . الدعاء إىل اهللا أن يعاقب الكاذب من الفريقنييباهلوه برفع أكف 

ِأى كالم طيب عن أهل الكتاب ىف القرآن إنام قصد به من أسلم منهم ال من  ُ

بة خرج يمكن اخلرج واحلامر  َبقى عىل دينه، وإال لكان دين الرسول جمرد رشا َْ ُ َ َّ ُ

  . أن يؤديا عملهام من دوهنا، إذ هى جمرد زينة ال غري

لقول بأن الفرنسيني نصارى فمعناه أن الشيخ، إن كان للقصة أساس أما ا

َّتارخيى أصال، وال أظن، كان نساء كبريا ومثقوب الذاكرة عىل نحو ال برء منه،  َ

نية وأهنم جاؤوا لنرصة  َّإذ أعلن الفرنسيون غب دخوهلم مرص أهنم ضد النرصا ِ

شائخ األزهريني ظنا منه بل لقد أعلن نابليون إسالمه ولبس عاممة امل. اإلسالم

ه يستطيع أن يلبس املرصيني العمة ِأ ْ وعىل أى حال فإن الثورة الفرنسية قد ! ُ

نية وحتولت معها كثري من الكنائس إىل  ساعدت عىل نرش اإلحلاد ونبذ النرصا

مل يعد الفرنسيون نصارى، : باختصار. معابد للعقل كام جاء ىف الرواية ذاهتا

ري وال قيمة إال العجائز وا   .لشيوخ الذين ال اعتبار هلم وال تأ

ُوهذه األخطاء التارخيية التى سقطت فيها الرواية تذكرنى بام ذكرته من 

جلامل الغيطانى، تلك األخطاء التى " الزينى بركات"أخطاء تشبهها ىف رواية 

 :خاص هبذه الرواية ما يىل نصا) اإلنرتنت(ُكتبت عنها ىف مقال ىل عىل املشباك 

اما بتاريخ اإلسالم " ًوىف القصة أخطاء فاحشة ال يقع فيها أقل التالميذ إ
م يكن خاتم املرسلني : "يقول املؤلف عىل لسان كبري البصاصني. وعقائده أ

ر  م يرمه اليهود باحلجارة من فوق أسوا ًوسيد البرش مضطهدا من قومه؟ أ َ
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م حيا هب اهلجري باطن قدميه، وسال دمه؟ أ ٌربوه وتأكل واحدة الطائف فأ

م يثقلوا رأس املسيح عليه السالم  َمنهم كبد عمه محزة نيئة؟ ومن قبل أ

فاليهود مل يرموا النبى عليه ". بالشوك، ودقوا املسامري ىف جسده وصلبوه؟

ْبل الذين رموه . الصالة والسالم باحلجارة، ال ىف الطائف وال ىف غريها َ َ
ومل . يدها وسفهاؤها من املرشكني الوثنينيباحلجارة إنام هم صبيان الطائف وعب

رع التى كانوا يطاردونه فيها رها، بل ىف الشوا لقد . يكن ذلك من فوق أسوا

ًخلط الكاتب بني تآمر اليهود عىل إلقاء رحى من فوق سطح أحد منازهلم عىل  َ
النبى عليه الصالة والسالم وبني مطاردة سفهاء الطائف وصبياهنا له بتحريض 

كذلك فالتى الكت كبد محزة رىض اهللا عنه مل تكن هيودية، . ا الكفرةمن كباره

ى سفيان . وهند مل تأكل كبد محزة، بل الكتها ثم لفظتها. بل هى هند زوجة أ

َوال أدرى كيف غاب هذا أو ذاك عىل الكاتب، وهو متعارف مشهور ال خيفى 
  !لعن اهللا الثقافة الضحلة! عىل أحد

ًلصالة والسالم فإن القرآن حاسم متاما ىف نفى أما السيد املسيح عليه ا
ْوال يقل أحد إن من حق الكاتب أن يرفض ما جاء ىف القرآن . الصلب عنه ُ َ

ا للكاتب، بل هو كالم كبري  اجيل، فليس هذا رأ ِويأخذ بادعاء كتبة األ ُ
وكبري البصاصني، مهام يكن من ظلمه ومعاونته للحكام . البصاصني

ه ينتمى إىل القرن العارش اهلجرىاملستبدين، هو رجل  . مسلم، فضال عن أ

ه ال يمكن أن يكون قد أول قوله تعاىل ىف اآلية  َّأقصد أ  من سورة ١٥٨َ

ًبمعنى أهنم مل يقتلوه صلبا، لكنهم رغم ذلك قد " وما صلبوه": "النساء" َْ
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َّوضعوه عىل الصليب وسمروه كام يدعى القاديانيون، الذين يقول أحدهم  َ
) مالك غالم فريد، حمرر ترمجة القرآن الكريم إىل اإلنجليزية وتفسريه هباوهو (

نية الكريمة  nor did they bring about his": ىف ترمجة هذه العبارة القرآ

death on the cross" فإن مثل هذا التأويل الغريب الذى ال تسعفه اللغة ،

ة حال ال يمكن . مل يظهر إال ىف العرص احلديث أن يقول به إال من كانت وعىل أ

صناعته التدقيق ىف مثل هذه النصوص وتقليبها عىل كل وجوهها املحتملة 

ن من ذلك بصاص كان يعيش ىف القرن العارش اهلجرى؟. وغري املحتملة   وأ

َثم هل كان بوذا يعبد ىف الصني كام يفهم من قول هذا البصاص نفسه ْ ُ :

ه نجح ىف ضم أكابر العلامء ىف صفه أخربنا كبري بصاىص بالد الصني العظيمة " أ

َواألعيان والكهنة خدمة البوذا األعظم ؟ كذلك هل كانت هناك اتفاقيات "َ

مشرتكة بني احلكومة املرصية ىف ذلك العهد واحلكومة الصينية وغريها من 

ِاحلكومات عىل تبادل املعلومات االستخباراتية حتى يكذب كبري البصاصني ىف  ْ َ

اعام أن نظريه ىف الصني قد أمده بكذا وكذا من املعلومات؟ مرص بعني وقحة ز

ام. هذا هو العته بعينه الدكتور امرؤ القيس، : وهو يذكرنى بقول الطلبة هذه األ

والدكتور الطربى، والدكتور البخارى، والدكتور اجلاحظ، والدكتور 

ز وهكذا ينبغى أن يكون األدباء العامليون الذين يتطلعون إىل. البوصريى  إحرا

 .جائزة نوبل، وإال فال

بل . واضح أن الغيطانى ال يعرف كيف ينبغى أن تكتب الرواية التارخيية

ءة كتب التاريخ، التى صدع دماغنا  ه عاجز عن االستفادة من قرا ضح أ من الوا
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ه من  ء أ ه دائم الرجوع إليها بل العكوف عليها حتى ليظن املساكني من القرا بأ

كذلك فاألسلوب الذى كتب به !  ىف خلقه شؤونوهللا! كبار املؤرخني

الغيطانى روايته هو أسلوب صحفى أقل من املتوسط ال يعكس شيئا من روح 

ال ىف األلفاظ وال ىف العبارات وال ىف الرتاكيب وال ىف الصور : ذلك العرص بتاتا

ه قد فشل ىف أول خطوة من خطوات كتابة الرواية . وال حتى ىف اجلو أى أ

ية، تلك اخلطوة التى تتمثل ىف إعاشة القراء داخل العرص الذى تدور فيه التارخي

  !وقائع الرواية

زات الفرتة السابقة عىل الثورة الينايرية،   والغيطانى هو واحد من إفرا

زات املشوهة التى خرجت علينا بكل ما هو سئ وفاسد ىف عامل  تلك اإلفرا

. طة ىف التغطية عىل سوئه وفسادهالقلم مما ال يمكن أن تفلح الدعايات املغال

ه مبدع  ّواملضحك أهنم كانوا يسوقون الغيطانى للناس ىف سوق الكتابة عىل أ

َوال أدرى أى إبداع وأى كرب، والرجل حمدود القدرات، ضيق الثقافة، . كبري ِ

بل إنه ال حيسن اإلمالء، ودعنا من أخطاء النحو والرصف . فقري املوهبة

 انتظار استقامة قلمه ىف هذه امليادين، وهو ما هو ىف واألسلوب، فمن الظلم

عامل التعليم واملدارس والشهادات التى ال تؤهل مثله ألكثر من طباع ىف 

 . صحيفة

م، ومع هذا مل يتنبه الغيطانى ١٩٧٤وقد طبع هذا الكتاب ألول مرة سنة 

 دار لألخطاء التى فيه، فلم يصلحها ىف هذه الطبعة اجلديدة بل وال ىف طبعة

وجعلنا : "م، التى ال يزال مكتوبا فيها قوله تعاىل١٩٩٤الرشوق الثانية عام 
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بته الغيطانى العبقرى ىف " بعضكم فوق بعض درجات عىل النحو الذى أ

الطبعة األوىل عىل لسان الزينى بركات رغم أن الزينى بركات مل يكن يوما 

دا أن يقول وجعلناكم فوق : "خريج مدارس الصنائع، ومن ثم ال يمكن أ

كام دلس الغيطانى عىل الرجل متصورا بعبقريته التى ليس هلا " بعض درجات

: من رضيع أن القرآن مكتوب بالعامية املرصية، التى ال يعرف جنابه سواها

أما . باملامرسة طبعا ال بالدراسة، فالدراسة بالنسبة له أمر صعب كام هو واضح

ُالفصحى فيدك منه والقرب طبيعى، فتلك إمكانات الرجل، الذى مل وهذا أمر . َ

َحيصل إال عىل شهادة املدرسة الصناعية ىف مهنة النساجة من أكلمة ولباد  ِّ

ا  ".وأقمشة وأمثاهلا فيام قرأ

ُّذكر متلك : "وباملناسبة فهذا نص املنشور املوجود ىف كتاب نيقوال ترك ْ ِ

َذى وقع عليه الشيخ وال" مجهور الفرنساوية األقطار املرصية والبالد الشامية ََّ

ُمصطفى الدمنهورى ضمن من وقعوا نخربكم يا أهل املداين واألمصار ": ََّ

د بيك وبقية  وسكان األرياف والعربان، كبارا وصغارا، أن هيم بيك ومرا إبرا

إىل ساير األقاليم املرصية ألجل  دولة املامليك أرسلوا عدة مكاتبات وخماطبات

حرضة موالنا السلطان ومن   ويدعوا أهنا منحتريك الفتن بني املخلوقات،

  .بعض وزرائه، وذلك كله كذب وهبتان

ه حصل هلم شدة الغم والكرب واهلم، واغتاظوا غيظا  وسبب ذلك أ

ورعاياهم حيث ما وافقوهم عىل اخلروج معهم وترك  شديدا من علامء مرص

لفرنساوية وأرادوا أن يوقعوا الفتن والرش بني الرعية وا أعياهلم وأوطاهنم،
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ب البالد وذلك لشدة ما حصل هلم من . َّوهالك كل الرعية والعباد ألجل خرا

يد بذهاب دولتهم وحرماهنم من مملكة مرص املحمية، ولو كانوا ىف  الكرب الزا

وأهنا من حرضة سلطان السالطني لكان أرسلها جهارا  هذه األوراق صادقني

 .معينني مع أغاوات من طرفه

 فة الفرنساوية باخلصوص عن بقية الطوايف اإلفرنجيةونخربكم أن الطاي

 دايام حيبون املسلمني وملتهم، ويبغضون املرشكني وطبيعتهم، وهم أحباب

 ملوالنا السلطان قايمني بنرصته، وأصدقاء له مالزمني ملودته ومعونته، وحيبون

من وااله ويبغضون من عاداه، وكذلك بني الفرنساوية واملسكوب غاية 

 العداوة

الشديدة ألجل عداوة املسكوب لإلسالم وأهل املوحدين، وأعلمهم أن 

ع احليل والدسايس  املسكوب وا يتمنى األخذ إلسالمبول املحروسة، ويعمل أ

ىف أخذ ساير املاملك العثامنية اإلسالمية، لكنه ال حيصل عىل ذلك  املعكوسة

ويريدون يستولون احتاد الفرنساوية وحبهم وإعانتهم إىل الدولة العلية،  بسبب

اصوفية وبقية املساجد اإلسالمية ويقلبوها كنايس للعبادة الفاسدة  عىل أ

ِالقبيحة الردية، والطايفة الفرنساوية يعينون حرضة موالنا السلطان  والديانة ُ

  .بالدهم إن شاء اهللا، وال يبقون منهم بقية عىل أخذ

كم ال حتر كوا الفتن وال الرش وننصحكم يا أهيا سكان األقاليم املرصية أ

واع األذية،  بني الربية، وإياكم تعارضوا العساكر الفرنساوية بشىء  من أ

فإذن ال تسمعوا كالم املفسدين، وال تطيعوا كالم . لكم الرضر والبلية فيحصل
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بالفساد ىف األرض الغري مصلحني، فتصبحون عىل ما فعلتم نادمني،  املرصفني

ج املطل وإنام وب منكم لكل امللتزمني، لتكونوا ىف أوطانكم عليكم دفع اخلرا

وعىل أعيالكم وأموالكم آمنني ألن حرضة الرس عسكر الكبري أمري  ساملني،

ه ال ينازع أحدا عىل دين اإلسالم، وال يعارضنا  اجليوش بونابارته اتفق معنا أ

رشع من األحكام، ويرفع عن ساير الرعية الظلم، ويقترص عن أخذ  فيام

دعته الظلمة من املغارم، وال تعلقوا آمالكم بإبراهيم ُوي اخلراج، َزيل ما أ َّ ِ

د، وارجعوا : إىل مالك املاملك وخالق العباد، فقد قال نبيه ورسوله األكرم ومرا

قظها بني األمم الفتنة نائمة لعن" َاهللا من أ   .عليه أفضل الصالة والسالم" ُ

ف عفى عنهالسيد خليل البكرى نقيب األرش الداعى لكم الفقري ِا ُ. 

 .عبد اهللا الرشقاوى عفى عنه الداعى لكم الفقري

 .مصطفى الضاوى عفى عنه الداعى لكم الفقري

 .حممد املهدى اخلفناوى الشافعى عفى عنه الداعى لكم الفقري

الكى عفى عنه الداعى لكم الفقري  .حممد األمري مفتى ا

 .أمحد العريشى عفى عنه الداعى لكم الفقري

الكى عفى عنه كم الفقريالداعى ل  .سليامن الفيومى ا

 .حممد الدواخىل الشافعى عفى عنه الداعى لكم الفقري

 .موسى الرسسى الشافعى عفى عنه الداعى لكم الفقري

  ".مصطفى الدمنهورى عفا اهللا عنه الداعى لكم السيد
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 أما كيف انصاع هؤالء املشائخ لطلب نابليون وكتبوا هذا املنشور الذى 

 املرصيني باإلخالد إىل اهلدوء والسكينة واالطمئنان إىل الفرنسيس يوىص

كانت ثورة "": رسالة ىف الطريق إىل ثقافتنا: "فيقول حممود شاكر ىف كتيبه

هم إىل املشايخ،  اجلامهري عىل مظامل املامليك وذهاهبم إىل اجلامع االزهر وشكوا

ن عىل رأس اجلامهري فيرتك املشايخ دروسهم ويغلقون اجلامع األزهر وخيرجو

ويطالبون املامليك برفع الظلم عن الناس حتى كانت آخر حادثة وقعت بينهم 

م، أى قبل احلملة الفرنسية بأربع سنوات حني جاء ١٧٩٤/ ١٢٠٩ىف سنة 

باعه الذين  أهل قرية برشقية بلبيس يشكون األمري حممد بك األلفى وأ

واستغاثوا بالشيخ الرشقاوى، ظلموهم وطلبوا منهم ما ال قدرة هلم عليه، 

واب  هم فحرض إىل االزهر ومجع املشايخ، وقفلوا أ فاغتاظ حني سمع شكوا

نيت، ثم ركبوا ىف ثانى يوم  اجلامع وأمروا الناس بإغالق األسواق واحلوا

ومعهم خلق كثري من العامة وذهبوا اىل بيت الشيخ السادات، فأرسل هلم 

هم عن مطالبهم نريد العدل ورفع الظلم : ، فقال املشايخاملامليك أمريا يسأ

: فقال هلم. واجلور وإبطال احلوادث واملكوسات التى ابتدعتموها وأحدثتموها

لغ   . وانرصف ومل يعد هلم بجواب. حتى أ

وانفض املجلس وركب املشايخ إىل اجلامع األزهر، واجتمع أهل 

ء وىف اليوم الث. األطراف من العامة والرعية وباتوا باملسجد الث اجتمع األمرا

ف  وأرسلوا إىل املشايخ، فحرض الشيخ السادات والسيد النقيب نقيب األرشا

عمر مكرم والشيخ الرشقاوى والشيخ البكرى والشيخ حممد األمري ومنعوا 
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العامة من السري خلفهم، ودار الكالم بينهم وطال احلديث، وانحط األمر عىل 

ليهم، وانعقد الصلح بينهم عىل أن يرفعوا أهنم تابوا ورجعوا بام رشطه العلامء ع

باعهم  عن الناس املظامل املحدثة والكشوفيات والتفاريد واملكوس وأن يكفوا أ

دهيم إىل أموال الناس ويسريوا ىف الناس سرية حسنة  وكان. عن امتداد أ

ء عليها  القاىض حارضا باملجلس، فكتب حجة عليهم بذلك، فوقع األمرا

 كل واحد منهم وأمامه وخلفه مجلة عظيمة من العامة، ورجع املشايخ وحول

وهم ينادون حسب ما رسم ساداتنا العلامء بأن مجيع املظامل واحلوادث 

  .ّواملكوس بطالة من مملكة الديار املرصية

وفرح الناس وظنوا صحته وفتحت : ويعقب اجلربتى عىل ذلك بقوله

. ما كان مما ذكر وزيادةاألسواق وسكن احلال عىل ذلك نحو شهر، ثم عاد كل 

مل يقع :  م وبدأ بقوله١٧٩٥/ ١٢١٠وأخفى اجلربتى عنا كل ما كان ىف سنة 

ء  فيها من احلوادث التى يعتنى بتقييدها سوى مثل ما تقدم من جور األمرا

واملظامل، وبدأها بسطر واحد ىف غرة ذى احلجة ثم رشع يذكر الوفيات، ثم مجع 

ضا١٧٩٧، ١٧٩٦/ ١٢١٢، ١٢١١السنتني  مل يقع فيهام من : م معا، وقال أ

وحرض . َّاحلوادث التى تقيد ىف بطون الطروس سوى ما تقدمت اإلشارة إليه

. طائفة الفرنسيس إثر ذلك ىف أوائل السنة التالية كام سياتى خرب ذلك مفصال

َثم رشع ىف ذكر الوفيات ختام اجلزء الثانى من تارخيه وهذا أمر غريب جدا . ََ

ْ املامليك التى عادت جذعة ونقضهم احلجة التى وقعوها بعد شهر كأن مظامل ً ََ َ

هذا أمر . واحد من حتريرها مل يكن هلا وقع عند مجاهري الناس وال عند املشايخ
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دثها بام نزل بالبالد من . مستبعد بال شك ِوإنام شغل اجلربتى عن رسد حوا ُ

ت الثال احق بحضور الفرنسيس، فاخترص السنوا ث اختصارا ليس له البالء ا

   .شبيه ىف كتابه

ى ومسمع من املسترشقني وأعواهنم، وأدرك  كل هذا كان يقع بمرأ

املسترشقون أن هذه احلوادث املتتابعة التى انتهت بإعالن املامليك توبتهم 

ّورجوعهم عن مظاملهم حتى اضطروا إىل توقيع وثيقة يشهدون فيها عىل  ُ ْ

فسهم بالتوبة وتعهدوا فيها برف ع املظامل عن الناس إنام كان نتيجة متوقعة نابعة أ

ضا أن  من اليقظة والنهضة التى أخذت تعم دار االسالم ىف مرص، وتبينوا أ

مشايخ االزهر قد صاروا طليعة هذه اليقظة وقادهتا وأن سلطاهنم عىل العامة 

ولوال أن اجلربتى قد أخفى عنا موقف . واجلامهري قد أرهب املامليك وأفزعهم

ملشايخ واجلامهري ىف ثالث سنوات بعد توبتهم ثم نقضهم العهد وعودهتم إىل ا

ع واضحا جليا بني املشايخ قادة اجلامهري وبني  نا الرصا اجلور والظلم لرأ

املامليك الذين غرهم ما كانوا يتمتعون به من السلطان عىل اجلامهري وما 

ستكانتهم هلم زمنا استمرأوه من إيقاع اجلور واملظامل وسكوت اجلامهري وا

ضا أسامء كثري من املشايخ الذين كانوا طليعة اليقظة  طويال قبل ذلك، ولعرفنا أ

ضا أسامء  وقادهتا ىف هذه املدة من تاريخ دار اإلسالم ىف مرص، ولربام عرفنا أ

ء املامليك يومئذ إىل املشايخ واجلامهري وانشق عن مجهرة  من انحاز من أمرا

ء املامليك ال ذين أرصوا عىل جورهم ومظاملهم وعنادهم ورجعوا عن االمرا

فسهم ىف الوثيقة أهنم تابوا ورجعوا من املظامل   . توبتهم التى شهدوا هبا عىل أ
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ومع ذلك فقد أوقفنا اجلربتى عىل أسامء ستة من املشايخ الكبار الذين 

شاركوا ىف الثورة عىل املامليك، وهم الشيخ العريشى مفتى احلنفية والشيخ 

ف عمر مكرم والشيخ عبد اهللا الرشقاوى شيخ  السادات والسيد نقيب االرشا

وهؤالء الستة كانوا ضمن التسعة . االزهر والشيخ البكرى والشيخ حممد االمري

الذين سجل أسامءهم نابليون ىف أمره الذى أصدره بتكوين الديوان ىف أول 

 يوليه ٤/ ١٢١٣ صفر سنة ١٠ساعة وطئت قدمه فيها القاهرة يوم الثالثاء 

 وكان متام التسعة الشيخ مصطفى الصاوى والشيخ سليامن. م١٧٩٨سنة 

َالفيومى والشيخ موسى الرسسى، فرفض ثالثة من الستة األول أن ينضموا إىل  ُ

الديوان، وهم السادات وعمر مكرم وحممد األمري، فأحل حملهم نابليون ثالثة 

وسف الشرباخيتى والشيخ آخرين هم الشيخ مصطفى الدمنهورى والشيخ ي

  . حممد الدواخىل

ٍكيف استجاب هؤالء التسعة من املشايخ العلامء الكبار لغاز مسيحى هبذه 

، وهم يعلمون رصيح أوامر اهللا وأوامر  الرسعة العجيبة؟ كيف استجابوا

، وهم كانوا باألمس القريب  َرسوله بقتال الغزاة لدار اإلسالم؟ كيف استجابوا ُ

ء املامليك يطالبوهنم بإقامة الرشع؟ كيف خافوا وضعفوا قد ثاروا عىل ا ألمرا

وأخطأوا الطريق، وكان هلم مندوحة ىف رفض االستجابة كام فعل ثالثة من 

هنم العلامء الكبار؟ ينبغى أن يكون هلذه الرسعة ىف االستجابة بال تردد  إخوا

ضا عىل مضض   . ٌتفسري يقبله العقل ويمهد هلم عذرا يقبله العقل أ
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ا أظل زمان جمىء احلملة الفرنسية، وكان معلوما بال شك للمسترشقني 

نه وجالياته من شذاذ  ق وأعوا املقيمني ىف دار االسالم ىف مرص، نشط االسترشا

َّاآلفاق الذين عبأهم وجندهم كام أرشت إليه فيام سلف ق . َّ نشط االسترشا

وها وأحكموها نشاطا رسيعا خفى الوطء ىف ميادين خمتلفة لبث أفكار درس

وأرادوا أن يشيعوها بني مجاهري دار اإلسالم ىف مرص للتحكم ىف ترصيف أموره 

وغاياته وللتمكن من إشعال نريان الفتن حني تنزل احلملة الفرنسية أرض مرص 

ْليفرقوا هبذه الفتن شمل الناس ويمزقوهم ويشغلوهم عن الكيد اخلفى  َ

د هبم   . املكيافيىل الذى يرا

ق موجها إىل املشايخ الكبار الذين ثاروا كان أكرب نش اط االسترشا

باألمس القريب عىل طائفة األمراء من املامليك املرصية مرات حتى خضعوا 

ق يوحيه إىل املشايخ بصدد احلملة الفرنسية  ووقعوا عىل وثيقة ما كان االسترشا

فسهم ويتعهدون فيها برفع املظامل التى أوقعوها عىل  مجاهري يشهدون فيها عىل أ

م أوامر الرشع، ولكنهم مل يفوا بذلك فنقضوا الوثيقة وعادوا بعد  األمة وبالتزا

ْشهر واحد إىل جورهم ومظاملهم وزيادة كام قال اجلربتى فيام سلف قريبا َ .  

وال شك أن نقض هذه الوثيقة قد أورث قلوب املشايخ الكبار غضبا 

ء املامليك الذين ال يرع ًون هللا إال وال عهدا وال ذمة وال َوكراهية لطائفة األمرا ِ ْ

مة كان هذا كله معلوما . يقيمون للرشع حرمة وال للمشايخ هيبة وال كرا

نه وحواشيه ق وأعوا فلام دنا نزول جند الفرنسيس ثغر . واضحا عند االسترشا

ء  االسكندرية كانت األخبار قد وصلت إىل القاهرة غامضة، فلم هيتم أمرا
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ه إذا املامليك بشىء من ذلك  ومل يكرتثوا به اعتامدا عىل قوهتم فقالوا وزعموا أ

  . جاءت مجيع اإلفرنج ال يقفون ىف مقابلتهم وأهنم يدوسوهنم بخيوهلم

ق من مكامنه وخرج املسترشقون الذين كانوا  وعندئذ خرج االسترشا

ْيتزيون بزى أهل االسالم وجياورون ىف االزهر لطلب علم الدين والدنيا  َّ

الطون املشايخ الكبار ىف دروسهم وبيوهتم ال يميزهم شىء عن مسلمني وخي

سائر املسلمني املجاورين ىف األزهر من كل جنس ولون وطافوا عىل املشايخ 

الكبار، وبرفق ودهاء ومكر فاحتوهم ىف شأن الفرنسيس الذين شاع أهنم قد دنا 

 عىل علم ًفنصيحة هللا ولرسوله وللمسلمني بينوا هلم أهنم. نزوهلم أرض مرص

بشأن هؤالء الفرنسيس، وأن الذى حيملهم عىل القدوم إىل الديار املرصية هو ما 

كان املامليك يعاملون به اجلالية الفرنسية بإذالل واحتقار ويظلمون جتارهم 

وان من  ع اإليذاء والتعدى كام يظلمون مجاهري أمة االسالم ىف مرص بأ وا بأ

ثيق اجلور والظلم واملهانة وإقدامهم عىل  خمالفة الرشع وعىل نقض العهود واملوا

وجرأهتم عىل هيبة املشايخ الكبار بال رعاية لكرامتهم، وأن كل هدف 

الفرنسيس هو رفع الظلم الواقع عىل جتارهم وختليص حق االمة اإلسالمية من 

يد الظاملني والقضاء عىل دولة املامليك الفاسدة الظاملة ووضع أمور البالد ىف يد 

  .ء والفضالء من أهاىل مرصالعلام

ْوظلوا يفتلون هلم ىف الذروة والغارب برفق ودهاء حتى انتهوا إىل أن  َ

الفرنسيس مل يقدموا عىل نية القضاء عىل دولة املامليك إال باتفاق مع السلطان 

العثامنى ألهنم أحباؤه املخلصون، واملامليك كثريا ما امتنعوا عن طاعة السلطان 
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ه، وأهنم حيرتمون النبى صىل اهللا عليه وسلم والقرآن العظيم، ومل يمتثلوا ألمر

وأهنم هم الذين نزلوا ىف روميه وخربوا كرسى البابا، الذى كان دائام حيث 

ولقلة علمهم بام . واستمع املشايخ هلذا وأمثاله. النصارى عىل حماربة املسلمني

 وغرهتم هو خارج عن حدود القاهرة أالن مثل هذا احلديث قلوب أكثرهم

ُّاألمانى وعدوه نصيحة هللا ولرسوله وللمؤمنني وكان آخرون من املسترشقني . َ

ُّهلم مودة باملامليك يفاوضوهنم وهيونون عليهم شأن الفرنسيس ويمنوهنم  ٌ

را عىل  َبالظفر عليهم إذا هم أقدموا عىل دخول القاهرة، ويزيدوهنم إرصا َّ

 قادرون عىل أن يدوسوهم الغرور بقوهتم وأهنم إذا جاءت االفرنج فهم

أما الذين كانوا منهم يطوفون باملشايخ فكانوا خيوفوهنم من هتور . بخيوهلم

املامليك وأهنم ال علم هلم بقوة الفرنسيس وما ىف حوزهتم من املدافع 

ه إذا وقعت الواقعة مل تغن عن املامليك  واألسلحة مما ال يملك مثله املامليك، وأ

م رسعان ما يفرون من وجه الفرنسيس ثم يتفرقون مدافعهم وأسلحتهم، وأهن

ٍشذر مذر ويرتكون القاهرة مكشوفة بال حام حيميها أو يدافع عنها َ َ ََ َ َ .  

وكان آخرون من املسترشقني يتأهبون إلحداث فتنه كبرية إذا ما دخلت 

جيوش الفرنسيس القاهرة، فطافوا بالكنيسة القبطية املرصية وحاولوا أن 

ها وأن يغروها بأن استجابتهم للفرنسيس إنام هو نرصة لدين يستثريوا محيت

املسيح عىل دين اإلسالم، وأن واجبهم هو أن ينارصوا الفرنسيس ويناصبوا 

باعا هلم ورعية ال  َّاملسلمني العداء حتى تعلو راية املسيحية ويصبح املسلمون أ

د أن الكنيسة بي. سلطان هلا، وال يملكون اال الطاعة املستكينة لدين املسيح
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ئهم لسبب بينه لنا املسترشق االنجليزى  القبطية أعرضت عنهم وعن إغرا

بعد جالء " شامئلهم وعاداهتم: املرصيون املحدثون: "إدوارد وليم لني ىف كتابه

ومن اكثر اخلاصيات :  فقال١٨٣٤الفرنسيني عن مرص بأربع وثالثني سنة سنة 

وهم يكرهون املسيحيني اآلخرين . اعتبارا ىف خلق األقباط تعصبهم الشديد

هية شديدة  ضا كراهية املسلمني ) يعنى املسيحية الشاملية(مجيعا كرا تفوق أ

. للكفار ىف اإلسالم، ويعتربهم املسلمون مع ذلك أكثر املسيحني ميال لإلسالم

لذلك مل يستجب للمسترشقني أحد من رجال الكنيسة القبطية وأخفقوا إخفاقا 

ْكامال فولوا و جوهم شطر طائفة األقباط األغنياء الذى كان عملهم جباية ََّ

األموال وضبط مالية املامليك، فاستعىص عليهم أكثرهم، واستجاب هلم جابى 

اململوك حممد بك االلفى، وهو املعروف باسم املعلم يعقوب، ومجع هلم من 

ن َّسفلة القبط وعامتهم وغوغائهم عددا كبريا وانضم جهرة اىل الفرنسيس فكو

عىل كراهية الكنيسة القبطية " جيش االقباط: "منهم نابليون فيام بعد جيشا سامه

وهذا اخلسيس املعلم يعقوب كان هو وجيشه فتنة كبرية . وعىل غري رضاها

  .وبالء وبيال

قعة ونزل جند الفرنسيس أرض االسكندرية واجتاحوا  ا وقعت الوا

اء سبقهم إىل القاهرة منشور بالد الوجه البحرى حيرقون القرى ويسفكون الدم

، وكتبه املسترشقان فانتور ومارسل، ١٢١٢نابليون املؤرخ آخر املحرم سنة   

َّرأى املشايخ فيه جل ما طرق أسامعهم من حديث املسترشقني الذين كانوا  ُ

باء حرائق القرى وسفك الدماء حني قاوم  ْيتزيون بزى االسالم وجاءهتم أ َّ
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ثم بعد . كام توعد نابليون ىف منشوره كل من يقاومه. املرصيون اجليش الغازى

ام قالئل وصل نابليون مشارف القاهرة ولقى جيشه جيش املامليك، ودارت  أ

الدائرة عىل املامليك وأخذهم الرعب وتفرقوا شذر مذر، وتركوا القاهرة عارية 

ا سمعه املشايح من  مكشوفه ليس هلا حام حيميها، فكان ذلك كله مصداقا 

املسترشقني، فوجفت قلوهبم وخافوا أن حيل بالقاهرة ما حل بقرى الوجه 

ن . البحرى من الفظائع فلام دخل نابليون القاهرة وأصدر أمره بتكوين الديوا

من تسعة من املشايخ الكبار استجاب ستة منهم لدعوة نابليون، ثم استجاب 

ضا ثالثة آخرون لتامم التسعة حممد األمري أن رفض السادات وعمر مكرم و. أ

والذى دعا هؤالء لالستجابة خوفهم عىل مصري القاهرة . يستجيبوا لدعوته

ْالتى تركت بال حام حيميها بعد أن خذهلا محاهتا من صناديد احلرب والقتال،  َ ِ ُ

وهم املامليك املرصية، فلم ير املشايخ سبيال إىل حقن دماء العامة رجاال ونساء 

  . لسكينة حتى يكشف اهللا هذه الغمة بام شاء سبحانهإال املهادنة وإال الصرب وا

َّفكانت استجابة هؤالء املشايخ التسعة لتكوين الديوان منهم أول زلة،  ََ ُ

ق ىف تدجني بعض  ضا أول نجاح حازه االسترشا وكانت هذه االستجابة أ

خاصتها وعامتها أن رفضت االستامع إىل : ولكن مل تلبث األمة. املشايخ الكبار

َّ املشايخ املدجنني، واستمعت إىل آخرين من املشايخ وإىل صغار طلبة هؤالء

رفضوا نصيحة املشايخ التسعة الكبار، وقامت ثورة  العلم باألزهر الذين

القاهرة وثورات االقاليم بعد ثالثة أشهر من تدجني التسعة الكبار ومن دخول 

ر القاهرة أرضا مل تطأها من قبل قدم غاز صليبى حمرتق  كامليكافىل نابليون، جزا
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ْالذى غر هؤالء التسعة وخدعهم حسن استقباله هلم وتوقريهم خداعا هلم  ُ

وكان بعد ذلك ما كان من سفح الدماء ليال وهنارا . بمداهنته ومكره ودهائه

مل يستثن اجلزار وال خلفاؤه شيخا فانيا وال طفال رضيعا وال . جهرة وخفية

يا امرأة عاجزة حتى انكشح هو وجنوده  من أرض مرص بعد ثالث سنوات خزا

  ". مقهورين

ه كالم مفروغ من صحته بال  قل هذا الكالم ال أعنى أ ا حني أ وبعد فأ

جدال، فقد يكون ىف األمر خيال كثري أو قليل، بل إنى ألرى فيه خياال كثريا 

ه أحد العلويني . جدا وهو ما يذكرنى بنظرية األستاذ شاكر عن والد املتنبى وأ

فصل فيه القول ىف كتابه املعروف عن الشاعر الكبري وترك خلياله العنان دون مما 

ضا القول ىف مناقشته وتفنيده وإبراز عنارص  ا أ ضابط وال رابط، وفصلت أ

 دراسة جديدة حلياته -املتنبى: "الالمعقول والالمقبول فيه ىف كتابى

ضا بنظرية ابن سبإ ودوره ىف الف". وشخصيته ام كام يذكرنى أ تنة الكربى أ

عثامن، إذ تصوره هذه النظرية رجال خارقا يذهب هنا وهناك كأن حتت يده 

طائرة خاصة تقطع به املسافات الشاسعة ىف الوقت ويتصل هبذا وبذاك بسهولة 

ة مشاكل أو حتضريات ويدعو بدعوته السامة فريدد الناس ما يقول  تامة دون أ

رسائل التى تفسد أمور املسلمني دون مراجعة أو تدقيق ويكتب الكتب وال

اىض ىف قالب القشدة ال جيد ىف طريقه أى  ه السكني ا وينجح نجاحا مذهال كأ

َّعائق أو مانع البتة، إذ املسلمون سذج يتم الضحك عليهم بكل سهولة، فقد  ُ
غوا عقوهلم وتركوا ابن سبإ يتالعب هبم مجيعا وهم مسريون غري واعني  َّأ ْ َ ْ َ
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ك املسترشقني باخلطر وال عا ن أسامء أو ْرفني كيف يتقونه إن وعوا به، وإال فأ ََ

وعمالئهم الذين مهدوا الطريق للحملة الفرنسية وكانوا منترشين ىف كل مكان 

ويوسوسون هلذا وذاك من علامئنا وزعامئنا ورجالنا بكل سالسة وانسيابية كام 

اذا نحن دائام هبذه السذاجة  بل البالهة بحيث نفتح ُيصور ذلك كالم شاكر؟ و

ُّبالدنا وبيوتنا وآذاننا وعقولنا وصدورنا ألعدائنا دون حتسب أو يقظة أو اختاذ 
يض من  ه نية طيبة وقلب أ وان احليطة؟ أما تصوير األمر عىل أ أى لون من أ

  . جانبنا فهذا ليس عذرا بل هو بالهة حضارية نستحق معها ما جرى وجيرى لنا

وربيني بوجه عام، حسبام تقول لنا ترصفاهتم وعىل كل حال فإن األ

وطريقة تفكريهم وتعاملهم معنا ىف األزمنة األخرية، يؤسسون كل أمورهم عىل 

العلم والتخطيط واستعامل البدائل ىف كل خطوة بحيث إذا فسد بديل منها 

كذلك من الغباء اإلجرامى . ِأخرجوا أحد البدائل األخرى املنتظرة واستعملوه

.  أن الغربيني يمكن أن يفكروا يوما ىف مصلحتنا أو يذرفوا دمعة عليناُّتصورنا

أزق احلضارى الذى نحن منغمسون فيه وعىل هذا فإن كنا  نريد االنعتاق من ا

وفنا ونوشك أن نختنق ونموت غري مأسوف علينا فال مناص أمامنا  اآلن إىل أ

تقان لكل شىء سوى أن نتعلم منهم الدهاء والتخطيط والعمل الدائب واإل

فسنا السذاجة احلضارية وأن نفهم اإلسالم العظيم كام  نصنعه وننفض عن أ

م وعقائدهم ىف السحر  ينبغى أن يكون الفهم وأن نتخلص من أفكار العوا

والعني والوهم الذى خييل لنا أن الصيغ الكالمية املحفوظة قادرة ىف حد ذاهتا 

يط عىل انتشالنا من املصائب ودون عمل واجتهاد مؤسس عىل العلم والتخط
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املتلتلة التى تضغط عىل رؤوسنا وصدورنا واإليامن بكل قوة وبدون أدنى 

ه ال أمل ىف شىء بعد اهللا سبحانه إال ىف العلم واتباع طريقه وإال  تلجلج أ

العمل وإال اإلتقان وإال الثقة بالنفس وإال مراجعة األخطاء وتصحيحها أوال 

دا ىف املستعمرين بأول وإال أن نخطط ونك رنا وال نثق أ ون دهاة كتومني ألرسا

ّوبطائنهم مهام أظهروا لنا املودة واألرحيية وأن نعرف أهنم ال يؤمنون إال بالقوة،  ِ َ ْ َ

ومن ثم فنحن ال نمثل هلم شيئا إنسانيا وال يمكن أن تأخذهم بنا رأفة أو رمحة 

ِالبتة ألن هذا ضد عقيدهتم وإيامهنم املخالط منهم ل ِلحم والدمِ َّ ْ َّ .  

وتتحدث الرواية ىف بدايتها عن املتاعب التى كان يواجهها النصارى ىف 

ْمرص قبيل جمىء احلملة الفرنسية حسبام تقول، ومنها هتاف العامة حني يرون  ََ
نيا يمشى عىل اليمني نى: "نرصا نيا يلبس " اشمل يا نرصا أو عندما جيدون نرصا

ومعروف أن اإلسالم يتشدد . واية املذكورةمالبس املسلمني طبقا ألحداث الر

ىف إحسان معاملة أهل الذمة، ومنهم النصارى، فال ينبغى أن يؤذهيم 

ُمن آذى ذميا فقد آذنته : "املسلمون، إذ يقول الرسول عليه السالم مثال ْ َ ِّ ِ

ٍبحرب ْ َّمن ظلم معاهدا أو انتقصه أو كلفه فوق طاقته أو أخذ منه : "، ويقول"َ ً َ َ ُْ َ
ا حجيجه يوم القيامةشي ُئا بغري طيب نفسه فأ َِ وىف حديث نبوى رشيف نرى ". ِ

ا سئل من قبل  الرسول عليه السالم يقوم واقفا لدن مرور جنازة هيودى به، و

به الكريم با ملوقفه كان جوا يست نفسا؟ ومل نسمع : صحابته ىف ذلك استغرا أ

ه صىل اهللا عليه وسلم قد حرم عىل غري املسلم َّأ ني ارتداء ما يرتديه املسلمون َ

بل لقد كان عليه السالم يلبس ما تيرس . وال جاء ىف القرآن شىء من هذا القبيل
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معاتبة " النساء"وىف سورة . من املالبس حتى لقد لبس ذات مرة جبة رومية

ه  بكالم بعض املسلمني ىف واقعة " انخدع"للرسول صىل اهللا عليه وسلم أل

َّرسقة، وصدق أن الس ارق رجل هيودى، بينام كان السارق احلقيقى واحدا من ٍ

ك الذين كذبوا عىل النبى وأومهوه بعكس ذلك بل إنه ليجب عىل . أو

ن  املسلمني أال جيادلوا أهل الكتاب إال بالتى هى أحسن حسبام أمرهم القرآ

،  إال إذا كانوا معتدين، فهذا شأن آخر "العنكبوت"املجيد ىف سورة 

وقبل هذا كله كتب الرسول دستورا لطوائف املدينة غداة . بيعة احلالخمتلف بط

ر فيها بعد اهلجرة سوى فيه بني املسلمني واليهود متام املساواة ىف  َّاالستقرا َ
يعلن اهللا سبحانه للمؤمنني " املمتحنة"وىف سورة . الواجبات وىف احلقوق مجيعا

دة من مل يقاتلوهم ىف الد ه ال ينهاهم عن موا ين أو خيرجوهم من ديارهم أو ّأ

ّعن معاملتهم بالرب والقسطاس إنام ينهاهم عن مودة من قاتلوهم ىف الدين . ِ

جهم ظلام وعدوانا   . وأخرجوهم من ديارهم وظاهروا عىل إخرا

ى بكر رىض اهللا عنه"و ًال تقتلن أحدا من أهل ذمة : ورد ىف وصايا أ ّ َ

ومن وصايا عمر . هك ىف النارّاملسلمني، فيطلبك اهللا بدمه فيكبك عىل وج

ِأوىص اخلليفة من بعدى بأهل الذمة : رىض اهللا عنه وهو عىل فراش املوت ُ

، وأن يوىف هلم بعهدهم وأن يقاتل . من ورائهم وأال يكلفهم فوق طاقتهم ًخريا

: وقد انعكس هذا عىل املامرسات والتطبيقات التى أطلقت عىل القاعدة الفقهية

 -١: أهل الذمة كام يىل ومن ثم حدد الفقهاء حقوق. ليناهلم مالنا وعليهم ماع

فسهم أو هلم، فإن  الكف عنهم، وذلك بأال يتعرض هلم أحد بسوء ىف أ أموا
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لفها هلم أحد، فإنه يضمنها هلم  الدفاع عنهم إذا تعرض هلم أحد - ٢. أ

كحتهم-٣. باالعتداء وهم ىف ديار املسلمني ر معاملتهم وأ حسبام نقرأ "  إقرا

، وهو ما يرتتب عليه مثال "املوسوعة العربية امليرسة"ىف " أهل الذمة" مادة ىف

لفه  لف مسلم مخرا أو حلم خنزير فعىل املسلم أن يتحمل تكلفة ما أ ه إذا أ أ

م ىف  ومتىض املوسوعة املذكورة قائلة . اإلسالمرغم أن اخلمر وحلم اخلنزير حرا

ء جواسيسهم مثال فال ذمة هلمإهنم إذا قاموا بمنارصة أعداء املسلمني أ   .و إيوا

لكن ال بد أن نعرف أن من الصعب سري األمور عىل هذا املستوى املثاىل 

دائام، وبخاصة ىف وقت كوقت احلملة الفرنسية كانت الصدور فيه متوجسة، 

وعدد غري قليل من النصارى قد انحاز ناحية الفرنسيس ضد إخوان الوطن 

ْوحتدوهم وعالنوهم بالع َّ َ داء وأساؤوا إليهم إساءات بالغة وشتموهم َ

ْوأهانوهم وآذوهم ىف دينهم اعتامدا عىل ما رأوه من قوة الفرنسيس، وكانوا يد  َْ َ َ

بل لقد كونوا فيلقا ملساعدة الفرنسيس ىف . هؤالء الباطشة ىف كثري من األحيان

إخضاع املسلمني ورضهبم وقتلهم وكأهنم مل يعودوا مرصيني بل صاروا 

ربا وأغلقوه بالضبة واملفتاح غري مبقني فرنسي ِني مثلهم، ومل جيعلوا باب الود موا ْ ُ
فكان من الطبيعى أن يكون رد فعل املسلمني عىل النحو . عىل شعرة معاوية

ناه والذى افتتحت به الرواية ِالذى رأ ولقد عاش عنرصا األمة قرونا طواال مل . ُ

لم تغريت األمور عند جمىء يمس املسلمون إخواهنم ىف الوطن بأى أذى، ف

احلملة الفرنسية،  إال ألن بعض النصارى شاموا ىف ذلك املجىء فرصة 

د اآلباد،  ذهبية للتنكيل باملسلمني ظنا منهم أن الفرنسيس لن يرتكوا مرص إىل أ
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ا خاب  دا؟ ولكن  ومن ثم سوف تكون هلم الدائرة عىل املسلمني دائام وأ

دهيم  ِظنهم سقط ىف أ ومل جيدوا مناصا من اخلروج معهم ملعرفتهم أن خيانتهم ُ

دا   .لن متر بسهولة أ

قال اجلربتى عن األوضاع ىف مرص عقب فشل الثورة عىل االحتالل 

ال يعقوب ) أى الفرنسيون(َّوكلوا : "الفرنسى املجرم َبالفردة العامة ومجع ا َ ْ ِ

زموا اآلغا القبطى، وتكفل بذلك وعمل الديوان لذلك ببيت البارودى،  وأ

ًبعدة طوائف كتبوها ىف قائمة بأسامء أرباهبا وأعطوه عسكرا وأمروه بتحصيلها  ْ َ

ىل الشعراوى وحسن آغا املحتسب وعىل  من أرباهبا، وكذلك عىل آغا الوا

كتخدا سليامن بك، فنبهوا عىل الناس بذلك وبثوا األعوان بطلب الناس 

َوحبسهم ورضهبم، فدهى الناس هبذه الناز ِ لة التى مل يصابوا بمثلها وال ما ُ

 .يقارهبا

يشعروا به ونزل هبم من  ومىض عيد النحر، ومل يلتفت إليه أحد بل ومل

ًأو فقريا البد وأن يكون  ًالبالء والذل ما ال يوصف، فإن أحد الناس غنيا كان
ىف حرفته أو ىف حرفته  من ذوى الصنائع أو احلرف، فيلزمه دفع ما وزع عليه

ى عىل الشخصوأجرة دار ضا سنة كاملة، فكان يأ غرامتان أو ثالثة ونحو  ًه أ

القرض فلم جيد الدائن  ٌّذلك، وفرغت الدراهم من عند الناس واحتاج كل إىل

ه ومصيبته، فلزمهم بيع املتاع فلم يوجد من  من يدينه لشغل كل فرد بشأ

ْيشرتى، وإذا أعطوهم ذلك ال يقبلونه، فضاق خناق الناس ُومتنو َ ا املوت فلم َّ



 
١٣٨

ِّجيدوه، ثم وقع الرتجى ىف قبول املصاغات والفضيات، فأحرض الناس ما 

امن خس األ َّعندهم فيقوم بأ َُ .  

اثات البيوت من فرش ونحاس وملبوس فال يوجد من يأخذه،  وأما أ

فار من  ًوأمروا بجمع البغال ومنعوا املسلمني من ركوهبا مطلقا سوى مخسة أ

والنصارى  قاوى واملهدى والفيومى واألمري وابن حمرماملسلمني، وهم الرش

املرتمجني وخالفهم ال حرج عليهم، وىف كل وقت وحني يشتد الطلب وتنبث 

الناس، وهجم الدور وجرجرة الناس حتى النساء  املعينون والعسكر ىف طلب

من أكابر وأصاغر وهبدلتهم وحبسهم ورضهبم، والذى مل جيدوه لكونه فر 

ًعىل قريبه أو حريمه أو ينهبون داره، فإن مل جيدوا شيئا ردوا وهرب يقبضون 

ناء جنسه وأهل حرفته   .غرامته عىل أ

الشوام عىل املسلمني بالسب  والنصارى من القبط النصارى وتطاولت

ًومل يبقوا للصلح مكانا،  والرضب، ونالوا منهم أغراضهم وأظهروا حقدهم، ُ ْ ُ

ام هذا، والكتبة واملهندسون .  املوحدينورصحوا بانقضاء ملة املسلمني وأ

والبناؤون يطوفون وحيررون أجر املكان والعقارات والوكائل واحلاممات 

ْاملدينة وجلوا عنها وهربوا  وخرجت الناس من. ويكتبون أسامء أرباهبا وقيمتها ََ

النبيه العالمة الشيخ  اىل القرى واألرياف، وكان ممن خرج من مرص صاحبنا

يه فيام تقدم، فتوجه جلهة الصعيد وأقام بأسيوط فأقام هبا نحو حسن املشار إل

  .ًثامنية عرش شهرا
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ِّثم إن أكثر الفارين رجع اىل مرص لضيق القرى وعدم ما يتعيشون به فيها 
وانزعاج الريف بقطاع الطريق والعرب واملنارس بالليل والنهار والقتل فيام 

رق حمفرة واألسواق معفرة واستمرت الط. بينهم وتعدى القوى عىل الضعيف

نيت مقفولة والعقول خمبولة والنفوس مطبوقة والغرامات نازلة  واحلوا

واألرزاق عاطلة واملطالب عظيمة واملصائب عميمة والعكوسات مقصودة 

عد مكان وينجو بنفسه  والشفاعات مردودة، وإذا أراد اإلنسان أن يفر إىل أ

ناء جنسه ال جيد طريقا لل ًذهاب، وخصوصا من املالعني ًويرىض بغري أ

وباجلملة فاألمر  .األعراب الذين هم أقبح األجناس وأعظم بالء حميط بالناس

ُوكذلك أخذ . "عظيم واخلطب جسيم وال حول وال قوة إال باهللا العىل العظيم ْ َ

يم شديد. ربك إذا أخذ القرى وهى ظاملة وىف عرشينه انتقلوا ". إن أخذه أ

َبديوان الفردة من ب ْ يت البارودى اىل بيت القيرسىل بامليدان، ووقع التشديد ىف ِ

  ".الطلب واالنتقام بأدنى سبب

الية املهلكة التى فرضها الفرنسيون اخلنازير عىل  ضا العقوبات ا وذكر أ

ام  املرصيني ووكلوا األقباط جلمعها فساروا أسخم سرية وأهانوا املسلمني أ

 الذلة واالحتقار والعسف إهانة وتغطرسوا عليهم وأذاقوهم رضوب

ة رمحة عىل "لقد استوىل الفرنسيون . واجلربوت ورضبوهم رضبا وحشيا بال أ

َاملخازن والغالل التى كان َمجَعها العثامنية من البالد الرشقية وبعض البالد 

بان، وطلب الفرنساوية مثل ذلك من  الغربية والقليوبية، وكذلك الشعري واأل

ًنواحى غالال وشعريا وفوال وتبنا،البالد وقرروا عىل ال ً ًوزادوا خيال ومجاال،  ًً ً
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ف مجل، سوى ف فرس وأ ما يدفع مصاحلة  فوقع عىل كل إقليم زيادة عن أ

عىل قبوهلا للوسائط، وهو نحو ثمنها أو أزيد، وكذلك التعنت ىف نقض الغالل 

ئف البالد، ألهنم هم. وغربلتها وغري ذلك  وكل ذلك بإرشاد القبطة وطوا

الذين تقلدوا املناصب اجلليلة وتقاسموا األقاليم والتزموا هلم بجمع األموال، 

َّإقليم وأقام برسة اإلقليم مثل األمري والعساكر  ونزل كل كبري منهم إىل ُ
باع واألجناد  ُالفرنساوية، وهو ىف أهبة عظيمة، وصحبته الكتبة والصيارف واأل ُ َ َ ْ ُُ ُ َ َُ

ّمن الغز البطالة وغريهم ّ خليام واخلدم والفراشون والطباخون واحلجاب، وا ُ

َّوتقاد بني يديه اجلنائب والبغال والرهونات واخليول املسومة والقواسة  َّ َ َّ
دهيم احلراب املفضضة واملذهبة واألسلحة الكاملة واجلامل  َّواملقدمون، وبأ

ضا بمن زلة ًاحلاملة، ويرسل إىل واليات اإلقليم من جهته املتسوفني من القبط أ

فني  الكشاف، ومعهم العسكر من الفرنساوية والطوائف واجلاويشية والرصا

ال  واملقدمني عىل الرشح املذكور، فينزلون عىل البالد والقرى ويطلبون ا

بالساعات، فإن مضت ومل يوفوهم  والكلف الشاقة بالعسف، ويؤجلوهنم

ا إذا ًوالسبى، وخصوص املطلوب حل هبم ما حل من احلرق والنهب والسلب

فر مشايخ البلدة من خوفهم وعدم قدرهتم، وإال قبضوا عليهم ورضبوهم 

باملقارع والكسارات عىل مفاصلهم وركبهم، وسحبوهم معهم ىف احلبال 

باعهم بالرباطيل واع النكال، وخاف من بقى فصانعوهم وأ  وأذاقوهم أ

 وتقربوا والرشوات، وانضم إليهم األسافل من القبط واألراذل من املنافقني،

وأجهدوا  إليهم بام يستميلون قلوهبم به وما يستجلبونه هلم من املنافع واملظامل،
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فسهم ىف التشفى من بعضهم وما يوجب احلقد والتحاسد الكامن ىف قلوهبم،  أ

  "...".وما كنا مهلكى القرى إال وأهلها ظاملون"إىل غري ذلك مما يتعذر ضبطه، 

شديد ىف الدول األوربية وىف أمريكا، واملسلمون حتى اآلن يناهلم أذى 

وهى بالد الديمقراطية التى تتشدق بحقوق اإلنسان، ومع هذا نسمع كل قليل 

باالعتداء عىل املساجد بطرق شتى أو رضب املسلمني واملسلامت ىف الشوارع 

عينى عينك أو انتفاض الصحافة أو النواب ضد مالبس املرأة املسلمة أو 

آذن حتت ذرائع شتى أو التطاول عىل االعرتاض عىل األذان  أو عىل بناء ا

الرسول بحجة ممارسة حرية التعبري وكأن حرية التعبري تنحرص فقط ىف إهانة 

ه من املعروف أن حرية إصبعى  املسلمني ودينهم واإلساءة إىل نبيهم، مع أ

ا من . تنتهى حينام تبدأ حرية عني جارى ويفضح هذه الدعوى الكاذبة أن أ

ربيني ال يمكنه أن يقرتب مثال من معسكرات االعتقال النازية التى كان األو

ام هتلر بأى تكذيب حتى لو كان مؤرخا أو أستاذا جامعيا  يوضع فيها اليهود أ

وما عليك سوى ترديد ما يقوله اليهود . يريد أن يدرس املوضوع دراسة علمية

َة عىل رقبتك ال معدى ىف هذا الصدد، وإال فاملحاكمة تنتظرك، والعقوبة مسلط ْ َ
فامذا تكون معاملة النصارى ىف مرص آنذاك بالقياس إىل ما وقع عىل . عن ذلك

رث؟ ومنذ يومني  امنيا النازية من عذاب وكوا اليهود وغري اليهود ىف معتقالت أ

ذا أقرأ ىف الليلة . قرأت عن هجوم إرهابى عىل مسجد من مساجد لندن ثم هأ

امنياالتالية خربا آخر عن هج وهذه أخبار اعتيادية . وم إرهابى عنرصى ىف أ

ومنذ فرتة كان هناك هجوم رهيب عىل مسجد ىف أسرتاليا، ومل يبد املجرم . جدا
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بالعكس لقد متسك بموقفه، ومل . القاتل أى شعور باألسف، ودعك من الندم

وطبعا هناك . يتزحزح عن موضعه قط، ورأى أن ما صنعه هو الصواب املطلق

دا، وهو اإلعال م الغشوم الذى ال يكف عن النيل من اإلسالم واملسلمني أ

أحد العوامل ىف إبقاء هذا اجلرح الدامى فاغرا من خالل أكاذيبه عن اإلسالم 

فاس   . التى يضخها عىل الدوام دون توقف أو التقاط أ

كذلك ليس باملجهول وال بالذى نسيته ذاكرة العامل ما حدث قبل عقود 

 البوسنة عىل يد الرصب من مذابح مجاعية واغتصاب ألعداد قليلة ملسلمى

هائلة من النساء املسلامت أدت بكثريات منهن إىل التخلص من حياهتن هروبا 

ومعروف . من العار والشنار، كل ذلك حتت سمع وبرص جنود األمم املتحدة

ضا ما . أن املسلمني هناك هم أصحاب البالد، وليسوا أقلية ومن املعروف أ

ت األمريكية ىف العراق من اغتصاب للنساء وقتل للرجال ا جرتحته القوا

واهنم وأطيافهم ودك للمالجئ عىل رؤوس املحتمني  قيني بكل أ وإهانة للعرا

ء بالنووى القاتل ونرش للموت بكل سبيل . هبا وتفجري للبيوت وتلويث لألجوا

 وحشى طوال ولدينا الفلسطينيون، وما أدراك ما يقع عليهم من ظلم وإجحاف

ئر  طال واغتصاب احلرا م من رسقة الوطن شيئا فشيئا وقتل األ ت األعوا عرشا

يم النساء وتفجري البيوت ومصادرة احلقول والبساتني دون  وتيتيم األطفال وتأ

أن ترتفع إصبع واحدة باالعرتاض من جانب هالسى حقوق اإلنسان 

صهاينة ىف فلسطني وأهلها الزاعمني بأهنم حياربون اإلرهاب مع أن ما يفعله ال

اهية؟  ف والم ا   هو اإلرهاب بأ
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وباملثل فالدنيا كلها تعلم ما عومل به املسلمون حني دارت الدائرة عليهم 

دلس، فكانت حماكم التفتيش وكان التقتيل وكان احلرق وكان الطرد من  ىف األ

هى وكان التجسس  ليل هنار البالد وكان االعتقال الرهيب وكان التنصري اإلكرا

واب منازهلم مفتوحة  وهنار ليل عىل بيوهتم وترصفاهتم مع إجبارهم عىل ترك أ

عىل الدوام حتى تستطيع السلطات اقتحامها ىف أى وقت تشاء كى تعرف هل 

لون مسلمني ىف الباطن مع  أصحاهبا تنرصوا فعال من قلوهبم أم هل ال يزا

نية  املذبحة التى اقرتفها كذلك ليست باملجهولة أخبار. تظاهرهم بالنرصا

فا من املسلمني ١٠٩٩الصليبيون عندما دخلوا القدس عام  م إذ قتلوا سبعني أ

بعد أن دخل الصليبيون املدينة املقدسة حتى لقد صارت الدماء للركب، إذ 

رع  متلكتهم روح البطش رياء، فانطلقوا ىف شوا ْوالرغبة ىف سفك دماء العزل األ ُ

ابلهم من رجال ونساء وأطفال، ومل تسلم املنازل من يق املدينة يذبحون كل

الوحشية، واستمر ذلك طيلة اليوم الذى دخلوا فيه املدينة  اآلمنة من اعتداءاهتم

ْليستكملوه صباح اليوم التاىل فقتلوا املسلمني الذين احتموا بحرم املسجد  َ
فا منهم أعداد ضخمة من أئمة املسلمني وعلام ئهم ًاألقىص، وكانوا سبعني أ

وقد ذكر املؤرخ . وعبادهم وزهادهم ممن فارقوا األوطان وأقاموا هناك

ه عندما توجه لزيارة ساحة املعبد غداة تلك  الصليبى ريموند أوف أجيل أ

يشق طريقه وسط أشالء القتىل إال بصعوبة بالغة، وأن  املذبحة مل يستطع أن

  .ركبتيه دماء القتىل بلغت
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ل قرن وثلث كانت فرنسا  ئر وتنكل بأهلها أفظع تنكيل  وطوا حتتل اجلزا

ويا ليتها كانت . وتعمل عىل استئصال العربية واإلسالم هناك وفرنسة الناس

ال بل كانت تستوىل . تعاملهم عىل أهنم فرنسيون فتساوهيم بالفرنسيني احلقيقيني

عىل ثروات البالد وحترم األهلني منها وجتتهد ىف إفقارهم وجتويعهم وإهانتهم 

ضييق عليهم وسجنهم وقتلهم دون أن يذرف أحد من األوربيني ولو دمعة والت

كاذبة عليهم بل كانت الدول األوربية تتنافس ىف احتالل بالد املسلمني وكسح 

واآلن ها هى ذى . ثرواهتم وإهانتهم وإذالهلم وحتويل حياهتم إىل معاناة متصلة

 حياهتم جحيام ال يمكن الصني، وها هى ذى ميانامر، تؤذيان املسلمني وحتوالن

  .إطاقته، وال تباىل أى منهام بام يقوله العامل لو كان العامل يقول شيئا من قلبه

وقد استأصلهم األوربيون . وعندنا اهلنود احلمر ىف أمريكا الشاملية

املهاجرون الذين استقبلهم اهلنود املساكني هناك بكل ترحاب، فكانت النتيجة 

ك املجرم ِأن عمل أو َ ْ انيون املسعورون عىل القضاء عليهم بكل سبيل َ ون األ

حتى خال هلم وجه البالد التى تفيض سمنا وعسال وصاروا هم أصحاهبا بينام 

ولنتنبه إىل أن اهلنود احلمر مل يكونوا أقلية بل كانوا . اندثر أصحاهبا احلقيقيون

ت املاليني، وكانوا هم أهل البالد، بينام األقلية القليلة  الواغلة املقتحمة بعرشا

املعتدية املجرمة هى األوربيون، الذين استغلوا تفوقهم العلمى والطبى 

والعسكرى ضد اهلنود فاستعملوا كل الوسائل الشيطانية ىف حموهم من قيد 

ونفس الشىء يقال عن سكان أسرتاليا وقضاء الغربيني املهاجرين هناك . احلياة

نات إىل وىف أمريكا ظل السود يعاملون م. عليهم عاملة أسوأ من معاملة احليوا
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عدة عقود قريبة خلت، ومل ينالوا شيئا من حقوقهم إال بعد أن دفعوا ثمنه 

: وكان النصارى األوربيون يقتل بعضهم بعضا بسبب اختالف املذهب. باهظا

ِم، التى أزهق فيها من ١٥٧٢وليس بالغريب أمر مذبحة سانت بارتلمى عام  ْ ُ

دة ما بني ثالثة آالف نفس ومخسة آالف من الربوتستانتيني األرواح ىف ليلة واح

فا( دى الكاثوليك ىف فرنسا والتى ) وبعضهم يصل بالعدد إىل ثالثني أ عىل أ

ءها ىف نفوس الربوتستانت أن الكاثوليكية ديانة دموية وغادرة . انطبع جرا

ني وهناك املذابح التى وقعت ىف رواندا وبوروندى منذ وقت ليس بالبعيد ب

 . بعض القبائل وبعض وراح فيها مئات اآلالف

ومع هذا كله ينبغى أن نعرف موقف املسؤولني ىف القاهرة من النصارى 

املرصيني عند جمىء الفرنسيني الحتالل مرص حني فكر بعض الناس ىف إيقاع 

فيقول نقوال . األذى هبم انتقاما مما فعله الفرنسيون لدن دخوهلم مرص واحتالهلا

رأهيم  اتفق"": أخبار املشيخة الفرنساوية ىف الديار املرصية: "ىف كتابهالرتكى 

أن يسجنوا القنصل والتجار املوجودين من الفرنساوية ىف مرص القاهرة خوفا 

وبعد ذلك اتفق اجلميع . اخلون واملخامرة، وسجنوهم مجيعا ىف قلعة اجلليلة من

د بيك يسري ىف العساكر والوضيع عىل القتال والصدام، وأن مرا الكبري منهم

عند دمنهور، وإبراهيم بيك الكبري وباكري باشا  املرصية ملالقاة الفرنساوية

د والدساكر وكان قد هاج . يقيمون ىف املدينة الوزير مع بقية العساكر والقوا

النصارى قبل أن نخرج  ال بد نقتل بالسيف مجيع: أكثر العلامء واألعيان وقالوا

هيم بيكوقال ا. حلرب الكفار أن نسلم إىل  غري ممكن: لوزير وشيخ البلد إبرا
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ى ألن هؤالء رعية موالنا السلطان صاحب النرص والشان . هذا الغرم والرأ

وأما النصارى فوقع عليهم وهم عظيم وخوف جسيم، وبدوا اإلسالم 

اليوم يومكم قد حل قتلكم وهنبكم : والسلب، ويقولوا هلم يتهددوهم بالقتل

مرعبة ونار ثايرة ملهبة، ولكن باملراحم املوىل عز   مدة مهولةوسلبكم، وكانت

عليهم قلب الوزير وشيخ البلد، وكانوا ىف كل يوم  َّشانه، إذ إنه قد عطف وحنن

هلم،  يرسلوا إليهم سليم أغا أغة اإلنكشارية حاال يطمنوهم عىل أرواحهم وأموا

  ".ارضة هلماملع ويطلق املناداة ىف كل البلد عىل حفظ الرعايا وعدم

، ذلك اخلائن الذى انحاز إىل "املعلم يعقوب"بل إن املجرم املسمى بـ

جيش االحتالل وأعانه بإنشاء فيلق قبطى حيارب معه املسلمني وينكل هبم 

ال الذى حيتاجونه ىف إخضاع البالد هلم وسحق  ويقتلهم، وأمد الفرنسيني با

ر الذين يرفضون احتالهلم لبالدهم الكريمة ، هذا املجرم كان يعيش األحرا

عيشة مرفهة مرتفة ال حيلم بفمتو واحد منها معظم املرصيني، وكانت له ىف 

البالد شنة ورنة قبل احلملة، وكان مقربا من املسؤولني الكبار، وكان يكسب 

ه مل حيفظ ىف قلبه شيئا من هذا  األموال الطائلة اهلائلة واليتعرض له أحد، بيد أ

وغدرا وإجراما وانحيازا سافرا وقحا إىل الفرنسيني ضد بل رد اجلميل خيانة 

ضا. املسلمني . وهناك جرجس اجلوهرى، وكان يعيش عيشة امللوك هو أ

، وكان عريقا ىف "فرط الرمان: "وهناك برطلامن، الذى كانت تسميه العامة

القسوة واإلجرام حتى لقد كان يتسىل بقتل البدو والعامة الذين يقابلونه ىف 

.  ال لشىء إال إلذهاب امللل عن نفسه وإشباع ميوله السادية املريضةالطريق
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ِوكانت هناك ذات مرة وليمة طعام مدعو إليها الفرنسيون، فقدم فرط الرمان  َ ٌّ

ل حيتوى عىل رؤوس قتاله ىف ذلك  هذا املجرم النجس من جولته ومعه جوا

ك املدعوين وت ار تقزز أو فززهم رغم اليوم من مساكني املسلمني مما أ

ه قد جتاوز ىف إجرامه وساديته احلدود مجيعا . إجرامهم وقسوهتم مما يدل عىل أ

والعجيب أن بعض الكذابني اهلجاصني يزعمون أن املجرم يعقوب ىف هذا كله 

ه مل يبق ىف البالد بعد  كان يعمل عىل استقالل مرص وأن هذا هو السبب ىف أ

نسيني لكى يكمل مساعيه ىف فرنسا ىف هزيمة احلملة الفرنسية بل خرج مع الفر

  ! وما أكثر اخلراصني. َّاحلصول عىل االستقالل املدعى الكذوب

ئب التى  ومما يتصل بام نحن فيه حديث فضل اهللا زوج حمبوبة عن الرضا

وهذا ). ١١٩ص(كان النصارى آنذاك يدفعوهنا للدولة بوصفهم أهل ذمة 

ئب  عبء بالغ وظلم مبني وأهنا قائمة الكالم هبذا الشكل يوحى بأن تلك الرضا

عىل التمييز بني املسلمني وغري املسلمني بمعنى أن املسلمني ال يدفعون للدولة 

لكن ال بد أن نعرف أن تلك الرضيبة، واملقصود هبا اجلزية، التى . شيئا باملقابل

نى  غيت فيام بعد، كانت تعادل شيئني يتحملهام املسلم وال يتحمل النرصا أ

َاألول الزكاة، وهى تزيد عىل اجلزية كثريا، تلك اجلزية التى يعفى : ئامنهام شي ْ ُ

َمنها النساء واألطفال والشيوخ والرهبان والزمنى ومن إليهم ممن ال يستطيعون  ْ َّ

ِّوفضال عن ذلك كانت اجلزية مبلغا صغريا ال جيشم دافعه عناء عىل . احلرب

ان املسلمون يعفون غري املسلمني والثانى االنخراط ىف اجلندية، إذ ك. اإلطالق

من ذلك احرتاما لعقيدهتم ومراعاة ملشاعر ضامئرهم حتى ال يشرتكوا ىف 
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جهة عسكرية ضد أهل دينهم وىف العرص احلديث زال هذا الوضع، وصار . موا

النصارى خيدمون ىف اجليش ويشرتكون ىف احلروب كاملسلمني سواء بسواء 

ثم تطورت األمور حتى صار .  هناك فتوحبعدما تغريت أوضاع احلرب ومل تعد

النصارى يملكون من االقتصاد املرصى نسبة أكرب كثريا جدا جدا من نسبتهم 

دهيم بخالف أوقاف  ىف املجتمع املرصى، فضال عن أن أوقافهم مستقرة ىف أ

كام ينبغى التنبه إىل أن النصارى قبيل . املسلمني، التى تضع الدولة يدها عليها

ناءها وبعدها كانوا يسيطرون عىل بعض الوظائف جمىء احلمل ة الفرنسية وأ

ال وتضمن لكثري منهم عيشة جد راقية وغنى شديدا يثري  التى تتصل با

ثم إهنم . وىف هذا السياق تربز أسامء ترتدد بكثرة ىف كتب تلك الفرتة. احلسد

ار اآلن يامرسون عبادهتم وشعائرهم بحرية تامة، وكنائسهم تظل طول النه

واهبا عقب كل صالة، وال  وطول الليل مفتوحة ال تغلق بينام تغلق املساجد أ

دا بعد صالة العشاء إىل أن حيني الفجر ُفرتك كل هذا . يمكن أن تفتح أ ْ َ

والتباكى عىل وضعهم قبيل احلملة الفرنسية، إن كان وضعهم فعال آنذاك كام 

  .تصوره الرواية، هو عمل ىف غري حمله

  

  

اء ىف الرواية كانت حتتاج إىل تسوية وتوفيق حتى ال تكون وهناك أشي

فعىل : هناك تناقضات ىف احلوادث أو األشخاص أو التواريخ أو األوضاع

: برطلامن، وهو من كانت العامة تسميه: ّسبيل املثال نقرأ ىف الرواية أن املدعو
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هذا فرط الرمان، وكان جمرما جبارا متوحشا متعطشا إىل القتل بدون سبب، 

ه شامى  بينام ىف موضع آخر ) ٥٥ص(الربطلامن نقرأ ىف موضع من الرواية أ

ه رومى، أى يونانى  والثانية هى الصحيحة حسبام نقرأ ىف ). ٢٤٥(نجد أ

  . اجلربتى

يها التاجر،  ضا أن طفلة فرنسية اختطفها الرببر من سفنية أ وىف الرواية أ

راك ىف البحر املتوسط طبعا، وبيعت ىف صقلية لي شرتهيا تاجر عربى حلساب األ

ترى كيف خيطفها القراصنة اجلزائريون كام وضحت ). ٧٧ص(العثامنيني 

ثم تباع ىف صقلية، التى مل تكن ال تابعة ) ١٢١ص(الرواية ىف موضع آخر 

ء اجلوارى  راك يستطيعون رشا م يكن األ ئر وال تابعة للعثامنيني؟ ثم أ للجزا

اجر عربى؟ كذلك فصقلية بلد أوربى، فكيف والعبيد مبارشة دون وساطة ت

قبلت بيع بنت أوربية بيضاء ومل تفكها من عقاهلا؟ وتباع ملن؟ لتاجر عربى؟ 

ثم ال تنسى الرواية البهارات املطلوبة لتشويه . وحلساب من؟ حلساب العثامنيني

العرب واملسلمني، فتصف بالتفصيل كيف كان الشارى النخاس يضع أصابعه 

ىف كل مكان حساس من جسد البنت كى يطمئن ) ل احلرق طبعاالتى تستأه(

ن  إىل أهنا صاغ سليم، مضافا إىل ذلك وصف مالبسه احلريرية الفاقعة األلوا

أما . وعاممته وما إىل هذا كى يتم التنفري من العرب واملسلمني عىل أصوله

   .النخاسون األوربيون ونخاسو اجلنسيات األخرى فال موضع هلم ىف الرواية

، وهى تلك اجلارية التى )الفرنسية(ليس ذلك فحسب، إذ إن جني فرياى 

شاهدناها والنخاس العربى جيس كل موضع من جسدها، بعدما كربت ومىض 
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عليها أكثر من عرشين عاما وهى جارية ىف بيت إبراهيم األلفى بك، ثم 

إىل خرجت من مرص ومل تعد جارية والتحقت ببقايا احلملة الفرنسية العائدة 

أرض الوطن، ومرت وهى ىف السفينة الفرنسية قريبا من صقلية، تذكرت فجأة 

تلك الذكرى، فأصاهبا ما يشبه اهلسرتيا جراء ما القت ىف سوق النخاسة ىف 

راها من املمكن أن تعيش : والسؤال الذى يفرض نفسه... طفولتها من هوان أ

ى إهنا حني عادت إىل كل تلك األعوام ىف مرص معززة مكرمة ىف بيت سيدها حت

فرنسا وعملت غسالة ىف مغسلة عامة كانت تريد العودة إىل بيت إبراهيم 

، ثم فجأة تصيبها اهلسرتيا )١٣٦ - ١٣٥ص(األلفى حيث كانت تشتغل جارية 

ري عليها طوال تلك  لتلك الذكرى البعيدة التى من الواضح أهنا مل يكن هلا أى تأ

م، وبخاصة أن رغبتها ىف ال عودة إىل قرص سيدها رغم حتريرها معناها أن األعوا

مل تكن بالسوء الذى صارت : حياهتا كانت هناك سمنا عىل عسل، أو عىل األقل

  عليه بعد نيلها حريتها ورجوعها إىل وطنها؟ 

وها تاجرا ثريا صاحب سفينة جتوب البحر  كذلك هل يعقل أن يكون أ

صاف املتوسط ثم يكون بيته عىل هذا النحو املدقع من  الفقر، إذ كان مبنيا من أ

ئية، وتنام بنتاه عىل مسطبة  سيقان الشجر والطوب النيئ وقطع احلجارة العشوا

؟ وهل يمكن أن يصمد )١٢١، ١٠١، ٧٧ص (مفروشة بالقش ىف وسط الدار 

بيت كهذا ألكثر من عرشين عاما ىف وجه األمطار الغزيرة التى تعرفها فرنسا 

م الطوال؟ حتى لتجده جني فرياى بعد  عودهتا إليه كام تركته طيلة تلك األعوا

احلق أن لو كان هذا البيت ىف مرص املشمسة ذاهتا التى قلام هتطل فيها األمطار 
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ل تلك املدة الطويلة، فام بالنا وهو موجود ىف فرنسا،  ا استطاع الصمود طوا

رة األمطار ونزول الثلوج، عالوة عىل  أن وجو فرنسا عىل ما نعرف من غزا

  َّالبيت مل يرمم وال مرة عىل مدار ذلك الزمن الطويل؟ 

إن جني وفضل اهللا ) ١٢٠ص(وباملثل كيف يقال ىف مكان من الرواية 

نسواز كانوا يتحدثون فيام بينهم بالفرنسية معظم الوقت  وأختها الكونتيسة فرا

ة مشكلة بالنسبة جلني ىف استعامل  لدى اجتامعهم معا دون أن تكون هناك أ

غتها األصلية بعد عودهتا من مرص حيث كانت تتكلم الرتكية والعربية بطبيعة ل

تذكر أن ) ١٣١ -١٣٠ص(احلال، ثم نجدها بعد ذلك بعرش صفحات فقط 

فرنسيتها طوال العرشين سنة وأكثر التى قضتها جارية بعيدا عن وطنها قد 

دورها أن هتافتت بحيث مل تعد تتذكر منها سوى كلامت حمدودة ومل يكن ىف مق

ِتكون مجلة صحيحة إال باللتيا والتى َّ ََّّ َِّ.  

ز أخت جني  وعىل نفس الشاكلة من التناقض فإن الكونتيسة فرانسوا

ت ملقابلة فضل اهللا، كانت تركب عربة جيرها جواد إنجليزى،  فرياى، حني أ

ق ىف سرتة هلا أزرار ذهبية تربق، وترتدى مالبس غاية ىف  ويسوسها حوذى متأ

ا قة تشبه مالبس النبالء ىف القصور، وفوق ذلك كانت آية ىف اجلامل األ

، وىف املقابلة الثانية كانت ترتدى مالبس األمريات، وىف عنقها قالدة )٩٩ص(

، وىف )١٢٠ص(، وتسكن بيتا ىف منطقة كلها قصور )١١٨ص(من اللؤلؤ 

ه خادمة، وىف املقابلة الثالثة، وقد متت ىف بيتها، قامت عىل إعداد العشاء وتقديم

ء   - ١٢٢ص(غرفة خاصة بالطعام، ووصفها فضل اهللا بالرقة واجلامل والثرا
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، مما يظهر معه حتى لألعمى الذى ال يرى أهنا عىل قدر من الثراء كبري )١٢٣

رغم أهنا فقدت جزءا كبريا من ثروهتا التى ورثتها عن زوجها، ثم تقول الرواية 

ِوىف أحيان كثرية ال يشبع، ومل يكن يزيد بعد ذلك بقليل إن طعامها كان فقريا،  ْ ُ

ء اللحم،  ِىف معظم األحيان عن خبز وحساء شظف، إذ مل يكن بمستطاعها رشا َ ٍ

كام كانت تعيش ىف شقة صغرية تفتقر إىل التدفئة طوال فصل الشتاء بسبب 

فهذا تناقض آخر، وىف عدد حمدود من الصفحات، ). ١٣١ص(ضيق ذات اليد 

ْإىل تسوية وسحج وتنعيموحيتاج بكل تأكيد  َ.  

  

ه من الصعب أن يتنزه الروائى متاما عن الوقوع ىف مثل تلك  عىل أ

التناقضات، إذ الرواية واسعة، وتفاصيلها جد كثرية، ومل تتم كتابتها بني عشية 

وضحاها بل أخذت وقتا طويال بحيث إنه من السهل جدا أن تنسى الكاتبة ما 

فيت بعضا من . ا بعد مرور ذلك الوقتكتبته مبكرا وتكتب شيئا خمتلف وقد أ

لسيد الرواية العربية األستاذ " رحلة ابن فطومة"مثل هذه التناقضات ىف رواية 

ه يضع لرواياته قبل أن خيط حرفا فيها  نجيب حمفوط، الذى كان مشهورا بأ

خريطة بشخصياته وأسامئهم وأوصافهم وعالقاهتم وأعامهلم وما يتصل بذلك 

 يسهو أو ينسى أو يضطرب قلمه فيقول عن شخص من أشخاصه كله حتى ال

فمن ذلك قول : شيئا ثم يقول ىف مكان آخر من الرواية شيئا خمتلفا أو متناقضا

قنديل بطل رواية حمفوظ قبيل مغادرته أرض الوطن ىف رحلته الطويلة حول 

ناء الرحلة  ه صىل بعد ذلك أ العامل إنه أدى آخر صالة جامعة له، رغم أ
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ومن ذلك أن قنديل قد سأل شيخه ذات يوم سؤاال . املذكورة مجاعة عدة مرات

عن اإلسالم ثم عقب بقوله إنه ال يذكر ىف أى فرتة من العمر تم ذلك السؤال، 

ليعود فيقول بعد عدة صفحات قالئل إن ذلك كان ىف أوائل الشباب، ثم يؤكد 

اد االطالع عليه، ىف وهو ما جيده القارئ، إن أر. هذا بعد عدة صفحات أخرى

نى ال أقصد أن ". فصول من النقد القصىص: "آخر فصل من كتابى عىل أ

  .يرىض القارئ هبذا العيب بل أحاول أن أفرس السبب ىف وقوعه ليس غري

ضا األفكار  وإىل جانب التناقضات التى أرشنا إىل بعضها فيام مر هناك أ

لنأخذ عىل . من تنسب إليهموطريقة التعبري التى ال يمكن أن تدور بأذهان 

سبيل املثال ما جاء ىف الصفحة الثانية واخلمسني والثالثة واخلمسني من حديث 

ّعن حمبوبة وفضل اهللا عشية سفره مع بقايا احلملة الفرنسية، وىف نيته أن يؤز هو  ُ َ

ُوأمثاله الفرنسيني عىل تكوين جيش قوى والعودة مرة أخرى لغزو مرص حتى 

نى: " طائفته من مناداة العامة لهخيلصوه هو وبنى انزل من "، "اشمل يا نرصا

نى َ، وكأن األوطان ينبغى أن تفقد استقالهلا وتسحق ومتحق "عىل البغلة يا نرصا َْ ُ ْ ُ

من أجل كالم بعض العامة اجلهالء إن كان األمر كذلك بالضبط من اإلهانة 

  . والتحقري

واإلذالل لقد كان ولو افرتضنا أن األمر عىل هذا النحو من العنت 

وقد ذكر . الفرنسيون ال يشجعون النصارى عىل اخلروج عن تلك احلدود

اجلنرال يعقوب والفارس السكارس ومرشوع : "شفيق غربال ىف كتابه

أن بونابرت مل يكن حيب من األقباط والروم " ١٨٠١استقالل مرص سنة 
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ه ال يريد استفزاز املس لمني بل كل ما هيمه واملسيحيني الغربيني هذا التحرر أل

هو استقرار األمور له ىف مرص، وليذهب النصارى وشكاواهم من تلك الناحية 

بل لقد كان يريد منهم أن يكونوا أكثر خضوعا وأكثر احرتاما لكل . إىل اجلحيم

اىض ثم يمىض غربال فيستشهد . ما يتعلق باإلسالم واملسلمني مما كانوا ىف ا

ا قال نا بليون، إذ كتب مؤرخنا الكبري ىف حوادث رمضان باجلربتى مصداقا 

م إىل لبس العامئم السود والزرق وإىل " عن ١٢١٣سنة  رجوع نصارى الشوا

ترك لبس العامئم البيض والشيالن الكشمريى امللونة واملشجرات، وذلك بمنع 

ضا باملناداة ىف أول رمضان ) أى الفرنسيون(ونبهوا . الفرنسيس هلم من ذلك أ

ارى البلد يمشون عىل عادهتم مع املسلمني أوال وال يتجاهرون باألكل بأن نص

ق وال يرشبون الدخان   ".والرشب ىف األسوا

ىف مفتتح القسم السابع من الفصل األول " غيوم فرنسية:"وتقول روايتنا

ر ال رجعة  ه مسافر إىل فرنسا وأن هذا قرا عن حمبوبة بعدما أهنى إليها زوجها أ

كيف سيهاجر فضل اهللا؟ ومن أجل ماذا سيرتك أرضها . شىءانتهى كل : "فيه

ن سيحرث بعيدا عن جسدها اخلصب املشبع بطمى النيل؟ أى  املمهدة له؟ وأ

أرض تلك التى سيهاجر إليها ويرتكها بعد أن اكتشفت ما مل جيب عليها 

. اكتشافه، وبعد أن فقدت فرصتها أن تكون طاهرة كالعذراء؟ إنه اجلنون

ريب، القريب جدا، كانت تبكى ليلة الفرح ألن رجال سيالمسها، باألمس الق

قونتها التى عاشت عمرها كله تتمنى  فلن تصبح البتول ولن تكون العذراء أ

وثة وحترك تلك . أن تكون مثلها اذا قبلت من البداية أن تكتشف مواضع األ
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ة مل الرغبة والغريزة املرعبة، الوحش الذى حتام سيفتك بجسد امرأة شاب

  ...تتجاوز العرشين إذا ما تركها زوجها ورحل؟

سريحل غدا مع يعقوب، سريكب . الليلة هى آخر لياليها مع فضل اهللا

هناك حمبوبة، ... عن ماذا؟... البحر ويسافر إىل فرنسا، سيرتكها ليبحث عن

هناك جسد فضل، الذى . التى فرست معنى النشوة واستطعمت شغف الفراش

عرض فضل اهللا عليها السفر معه، ... د تدور حوله حياهتاْأدمنته كوتد عتي

. شىء ما يربطها بتلك األرض ال تعرفه. ولكنها رفضت، رفضت بعناد عجيب

  ".وتد آخر أقوى من وتد فضل اهللا

إن هذه األفكار واخلواطر والصور البيانية عن طمى النيل واجلسد 

بوبة وال يمكن أن اخلصب وحرث فضل بعيدا عن هذا اجلسد هلى أكرب من حم

ثم هناك الوتد، وما أدراك ما الوتد؟ بل هناك وتدان، لكن . تدور ىف عقلها

هذه صورة ال يمكن أن تدور ىف عقل . الذى هيمنا منهام هو وتد فضل اهللا

حمبوبة، وبخاصة أهنا بنت القاهرة حيث ال تعرف الوتد وال تستخدمه أصال، 

نا أن حمبوبة قبل الزواج كانت تطمح أن فام بالنا بأن تنسبه لزوجها؟ وإذا عرف

ترتهب وتدخل الدير وتظل عذراء كمريم عليها السالم كان خطور الوتد 

واجلسد املشبع بطمى النيل عىل عقلها أمرا مستبعدا متاما أو إذا خطر بباهلا 

ع ومل يطف عىل لساهنا هبذه البساطة  طردته ىف احلال أو دار بينها وبينه رصا

  . واالنتشاءوذلك الرتحيب 
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ضا الكالم عن الطهارة ىف مقابل الزواج واجلنس، بام يفيد أن  ثم هناك أ

وهذا خطأ فادح، فليست العزوبة طهارة، وليس . الزواج شىء نجس دنس

دا إنه أمر من أمور احلياة، بل هو أهم أمور احلياة، إذ ال يمكن . الزواج نجاسة أ

نا لكى نتزوج وننجب ونبتهج واهللا خلق. احلياة أن تستمر بدون ممارسته

بالزواج واإلنجاب، ومل حيدث قط أن قال سبحانه ىف أى كتاب من كتبه إن 

الزواج هو أطهر ما يكون ىف . الزواج شىء سيئ، فضال عن أن يكون دنسا

َّأما املعيب واملحرم واملجرم فهو الزنا ليس غري. ميدان اجلنس واحلب َّ .

انى معاناة فادحة ال أظنه يمكن أن واإلنسان السوى الذى ال يتزوج يع

ء الغريزة اجلنسية ىف جسده وروحه ال يمكن جتاهله وال يمكن  يتحملها، فعوا

ترى هل . التعايش مع صياحه املزعج املقلق املؤمل ال ىف الصحو وال ىف الرقاد

إنه غريزة ال . يمكن أن يعيش اإلنسان دون أن يأكل أو يرشب؟ فكذلك الزواج

 وال يمكن أن يكون هناك حل غري ذلك بالنسبة للبرش بد من إشباعها

م هو  م، واحلرا َّاألسوياء، وإال انحرف الشخص فشذ أو مارس الزنا ىف احلرا ََ

  . الدنس ال اجلنس نفسه

ولقد كانت مثل تلك األفكار عن اجلنس من أسباب انقالب الثورة 

نا االجتاه بعد الثو رة نحو الرتكيز عىل الفرنسية عىل الكنيسة ورجال الدين، فرأ

الدنيا واألرض وإمهال اآلخرة والسامء، وصار الغربيون بوجه عام حيرصون 

ئزهم وشهواهتم ىف الدنيا إليامهنم بأهنم ليس هلم إال  كل مههم ىف إشباع غرا

نا . فرصة واحدة للعيش واملتعة إن ضاعت ضاع كل شىء عليهم ومن هنا رأ



 
١٥٧

ز تقول لفضل وقد د نسوا خلت عليه وجتردت متاما من مالبسها الكونتيسة فرا

بغتة حني كان يزورها وينتظرها ىف غرفة الضيوف، وهتيب به أن ينظر إليها 

ٍويمأل عينيه من جسدها وأن جييل أصابعه عىل كل جزء فيه بحرية واستمتاع  ٍ

ْمن شعرها حتى أصابع قدميها وغري شعرها وأصابع قدميها وأن يتذوق  ِ

 يكون فارسها فريكبها ويمسك بلجامها وينصهر فيها كنوزها براحته متاما وأن

كل ذلك دون أن يكون هناك حب بينهام وال مقدمات ). ١٤٣ -١٤٠ص(

ه ال بد من . تقود إىل تلك النهاية نية التى ترى هى وأمثاهلا أ إهنا الرغبة الشهوا

ن هذا بيد أ. إروائها وإطفائها هنا واآلن، إذ ال قيامة وال جنة بل دنيا، ودنيا فقط

ة  نا نقبل فنيا هذا الترصف من الكونتيسة، إذ من الصعب أن تقدم امرأ ال يعنى أ

طية مثلها عىل هذا الترصف مع شاب أجنبى من العامة وهتبه نفسها  أرستقرا

وترتامى عليه متخذه زمام املبادرة ىف كل خطوة منذ خلعت ثياهبا إىل أن ركبها 

ه ال يشاركها فهى تكرهها، وهو :  موقفها من الثورةومزقها متزيقا، وبخاصة أ

وفوق هذا فإننى، لكراهيتها . يتعاون مع رجاهلا وحيارب ىف صفوف جيشها

رها بتلك الثورة فيام وصلت إليه  ء كوهنا أرستقراطية، أستغرب تأ للثورة جرا

م واخلطيئة إىل  من اإلباحية اجلنسية وحتوهلا ىف فهم الدين من الشعور احلاد بالتأ

ىف االستمتاع بمامرسة اللذائذ دون أى حترج، ومنها اللذة اجلنسية خارج احلرية 

  .الزواج

تقل إىل نقطة أخرى أحب أن أشري إىل أن زميال لنا كان قد كتب  وقبل أن أ

ءته  ة ىف البالغة العربية أسند إىل العبد هللا أمر قرا ِبحثا منذ سنوات عن املرأ ْ ُ
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نه ىف الزراية عىل وقد اج. واحلكم عليه وكتابة تقرير عنه تهد الزميل بكل عنفوا

ة ويشبهها ضمن ما يشبهها به  ه ىف نظره حيتقر املرأ ّالعرب واألدب العربى أل ّ

وقد تذكرت بحثه . باحليوان، وجيعل الرجل يركبها كام يركب الواحد منا دابته

ا أقرأ قول الكونتيسة الفرنسية، ىف عرص الثورة التى غريت كثريا من  اآلن وأ

فاهيم واألوضاع، لفضل اهللا إنه فارسها وكيف استجاب هو هلذا الكالم امل

ه فارس فعال وأهنا فرسه وأمسك بشعرها من اخللف  الكبري فترصف عىل أ

. جاعال منه جلامه وكيف كانت هى سعيدة بترصفه هذا كام مل تسعد من قبل

ان م: فقلت ىف عقل باىل ْتعال يا صديقى شف بنفسك كيف تقول امرأ ثقفتان ُ

نا املخزى ىف  ت أن البالغة العربية تفضح به ختلفنا ورأ ْهذا الكالم الذى تظن أ َ
ة، ومها الكونتيسة الفرنسية والكاتبة املرصية عىل اختالف العرصين وتباين  املرأ

  . النزعتني وتغاير البلدين وتنوع اللغتني وتباعد الثقافتني

ه إذا وكنت قد علقت عىل كالم الزميل بردود متعدد ة ومفصلة، ومنها أ

ة بطريقة خاصة  كان الزميل يستنكر كناية العرب عن معارشة الرجل للمرأ

َركبها: "بقوهلم ِ ضا" َ ركب فالن فالنا بالسخرية أو باإلساءة، : فإهنم يقولون أ

ًوركبه اهلم، وركبه الدين، وركب فالن ذنبا، وركب رأسه، أى سار معتسفا  َ ٌْ َّْ

 فكام ترى فالركوب واقع عىل الرجل واملرأة وغريمها عىل .أمره ال يطيع مرشدا

ء ه تركبه، مع . السوا ه إن امرأ نا كثريا ما نقول عمن تسيطر عليه امرأ كام أ

مالحظة أهنا هنا ىف الزراية عىل الرجل، بخالفها ىف الكناية عن املعارشة 

ضا كلمتى ... اجلنسية  to" و"to ride"ويستخدم املتحدثون باإلنجليزية أ
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mount) "َيركب، يمتطى: "ومعنامها األصىل ْ للداللة عىل إتيان الرجل ") َ

ة كام ىف لغة الضاد بالضبط   . للمرأ

بقيت نقطة هى أن اخلواطر واألفكار والعبارات والتصورات التى 

ه بتعرهيا متاما ىف  أسندهتا الكاتبة لفضل اهللا وهو يعارش الكونتيسة حني فاجأ

ه الفكرى والنفسى، فقد كان جمرد نجار وجندى، الضوء أكرب كثريا م ن مستوا

ى له بالكالم التاىل؟  نا نطفئ "وكان حديث عهد بفرنسا، فأ كيف هلا أن تفهم أ

ف مرة  نى أحتاج إىل شجاعة تفوق أ تنا ىف الظالم وأ ر لنختبئ بشهوا وا ٍاأل

 هذا ومع ذلك فإنه عقيب". َشجاعة شمشون حتى أعتاد النظر إىل جسد امرأة؟

كان ينظر إىل كل جزء من جسدها، كل جزء فعال وحرفيا ودون استثناء، 

ة التى : "ولنتابع. وبمنتهى الشجاعة واليقظة العنيفة كم هى خمتلفة تلك املرأ

ه بركان ال يسمح ألحد أن  قادتنى دون أن أدرى إىل كل هذا التيه ىف جسد كأ

م معجو ن بلذة، كيف هلذه هيرب من فوهته، االخرتاق بكل ما فيه من أ

الشقراء كل هذه السخونة؟ وكيف ىل أن أطفئ بركاهنا املتقد حتت رسهتا؟ 

ظر إىل هذا اجلسد العارى املنحوت  استفزتنى وجترأت عيناى شيئا فشيئا أل

بدقة، إىل تلك البرشة البيضاء املرمرية، وهذا اجللد األملس، إىل ثدييها النافرين 

لون، هذا اخلرص النحيل الذى يقودك كخارطة تتوسطهام قمتا جبل ورديتا ال

طريق إىل الرباح حتت رسهتا يشعل الرغبة التى تنال منى كوحش وقعت ىف 

نسواز أى فرصة لالرتباك. قبضته . كانت تقودنى إىل كل شىء. مل تعطنى فرا

  ...". َّأخذت يدى ووضعتها عىل جسدها املندى بقطرات الشهوة
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ه ال يمكن أن احلق أن هذا ال يمكن أن يصدر  من فم شخص مثله أل

فهو، كام وضحت أكثر من مرة، جمرد نجار . خيطر بباله وال أن يمر بخياله

ه كان شابا صغريا ىف احلادية والعرشين من عمره . وجندى ضا أ ولنالحظ أ

إن الشهوة عند أمثاله جمرد انفعال هائج ال مالمح له، انفعال غري ). ١٤٣ص(

جمرد سديم ال يميز فيه . التى كان عليها العامل قبل تشكيلهحمدد كاهليوىل األوىل 

أما هذا الكالم فهو كالم مثقف من . كتلة، والسالم. اإلنسان شيئا من شىء

عرصنا هذا يعرف الربكان وخارطة الطريق والتيه، ويميز إحساس اللذة 

املمزوجة باألمل، ويدرك مغزى الوحش الذى وقع ىف قبضته، ويسمى عضو 

احلق أن فضل اهللا هنا ال . وهكذا"... َّجسدها املندى بالشهوة"يسة بـالكونت

يتكلم بام ىف عقله وقلبه وضمريه بل بام تضعه الكاتبة عىل لسانه وتأمره برتديده 

سخه كله بل بعضه فقط، . فال يملك إال الرتديد ا مل أ إن النص ىف حد ذاته، وأ

ن عرى وجرأة شديدة، وإن نص أدبى رائع بغض النظر عن حمتواه وما فيه م

خال من الفجاجة والبذاءة والسوقية، لكنه ال يمكن أن يصدر عن نجار عىل قد 

حاله ىف الثقافة وجتارب احلياة بل عن كاتبة تقدمية جريئة تعرف ماذا تقول 

وشىء آخر هو أن الوصف هو وصف بعني رجل ال . وماذا تكتب وإالم هتدف

ه يعرب عن ال أقصد أن الكاتبة هى ا. امرأة لتى كتبت هذا الوصف، بل أقصد أ

ض  نظرة الرجل ومشاعره واشتهائه وغري صادر عن املرأة وما لدهيا من استعرا

َّكذلك من الصعب عىل االقتناع بأن كونتيسة فرنسية تعادى الثورة . وتشهية
طيتها متام التمسك، تسلم نفسها هبذه  الفرنسية، أى ال تزال تتمسك بأرستقرا
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والبساطة بل هبذا التهافت الرخيص عىل رجل أجنبى من أصول السهولة 

شعبية ومن بلد كان بلدها حيتله قبيل قليل ومل تره سوى مرة واحدة من قبل، 

أى مل تكن هلا عالقة به تذكر، ثم ال تكتفى بكل ذلك بل تقول له إنه فارسها، 

ذلك بل تقوم وإهنا فرسه يمتطيها ويصنع هبا ما يشاء، ثم مرة أخرى ال تكتفى ب

له بدور املرشد السياحى وتطلعه عىل خارطة الطريق وتأخذ بيده لرتيه 

املرتفعات واملنخفضات واملنعرجات واحلفر والكهوف وترشح له كيف 

الواقع أن هذه لقمة ال يسهل ابتالعها رغم ما هلا . يتعامل مع كل شىء من ذلك

  .ى وقعت ىف يدهمن روائح تستحلب الريق استحالبا بل جتنن الشخص الذ

بية والرصفية التى  والطريف ىف األمر أن هذا النص خيلو من اهلنات اإلعرا

فهو إذن نص مبارك لغويا بدءا . تكثر ىف لغة الكاتبة حسبام سنوضح ىف موضعه

ْمن شعر الكونتيسة إىل ما ال أدرى ماذا ولقد جرؤت الروائيات العربيات ىف . َ

ه النصوص ىف رواياهتن مما مل يكن متخيال من اآلونة األخرية عىل كتابة مثل هذ

ة عندنا من قبل وحترضنى ىف هذا السياق عىل الطائر أسامء سهري املصادفة . امرأ

السة"ىف  برهان "، وسلوى النعيمى ىف "تاء اخلجل"، وفضيلة فاروق ىف "هلو األ

وىف األخرية تفصيلة شديدة احلميمية تتشابه إىل حد بعيد جدا مع ". العسل

  .احدة من تفصيالت هذا النصو

ة عىل أهنا حصان أو فرس يركبه  ومن طريف األمر أن النظر إىل املرأ

ة، بل  الرجل كان موجودا ىف أدبنا من قديم، ومل تكن هذه النظرة تزعج املرأ

ه  ردت ليىل األخيلية عىل النابغة اجلعدى حني صورها بتلك الصورة ظنا منه أ



 
١٦٢

َ تركب ويقال هلا كام يقال للحصانوأى امرأة مل: هيينها، قائلة ْ م يفعل : ُ َهال؟ أ ُْ َ َ

أخبار ليىل مع "األصفهانى حتت عنوان " أغانى"جاء ىف . بأمك هذا؟ فأفحمته

  :هاجى النابغة اجلعدى ليىل األخيلية فقال هلا": "النابغة اجلعدى

َأال حييا ليىل وقوال هلا ِّ َهال : َ را أغر حمج=  َ َّفقد ركبت أ ْ ََّ ًَ َ َ ْ ِ   الْ

  :فقالت ترد عليه، ومها قصيدتان له وهلا، فغلبته بقوله

ُوعريتنى داء بأمك مثله  ْ ِ ِّ ًُ َ ْ َّ د ال يقال هلا=  َ ٍوأى جوا َهال؟: ّ َ  

َوهال زى عليها الفحل لتسكن: َ ثى إذا أ وإذا ". كلمة تقاس للفرس األ

كان الشىء بالشىء يذكر فإن نزهون الغرناطية، وهى من الشاعرات 

دلس يات اجلريئات البذيئات اجلميالت الربزات، دخلت ىف أحد املجالس األ

دلس ىف مالحاة مع شاعر أعمى وقح سليط اللسان  األدبية املختلطة ىف األ

و بكر املخزومى، فرشع  ّتتحاشاه الناس، وال يقل إن مل يزد عنها بذاءة، هو أ

قال هلا وال بام تقوله يرد عىل حترشها به، وكانت مقتحمة غري هيابة وال تباىل بام ي

َّلآلخرين مهام كان القول عاريا بذيئا ينهش األعراض، فتدخل صاحب البيت 

منبها الشاعر األعمى إىل أن من حيدثها هى نزهون الغرناطية، ظنا منه أن هذا 

ْسوف يكفكف من غربه ىف الكالم اجلارح الذى يوجهه إليها ولنرتك الوزير ... َ

ن بن اخلطيب حيكى لنا القصة، واملتحدث هو الكاتب الشاعر لسان الدي

: فقال من هذه الفاعلة؟ فقالت: "الشاعر األعمى، والتى ترد عليه هى نزهون

إنام هذه نغمة قحبة . ما هذا صوت عجوز! ِكذبت: فقال. ٌعجوز مقام أمك

ِحمرتقة تشم روائح هنها عىل فرسخ َ ّ َ و بكر . ُ بن سعيد الوزير، وهو (فقال له أ
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: فقال. يا أستاذ، هذه نزهون بنت القالعى الشاعرة األديبة): جلسصاحب امل

را ْسمعت هبا، ال أسمعها اهللا خريا، وال أراها إال أ َ ْ َ ٍيا شيخ سوء، : فقالت له. ُ َ

ُوأى خري أفضل للمرأة؟! َتناقضت ٍ."  

ضا رد الفعل الذى شعر به فضل اهللا بعد  ومما ال يتمشى مع املنطق أ

م عنيف حتى لقد ذهب إىل إحدى . الكونتيسةجتربته العجيبة مع  لقد انتابه تأ

ه ال بد أن  الكنائس ليعرتف بام اقرتفه أمام القسيس، لكن القسيس أفهمه أ

نيا ومن ثم يمكنه أن يقبل منه االعرتاف، وهو ما رج  َّيتكثلك حتى يعترب نرصا َ
ام إرباك ا انسد ىف . َنفسية فضل اهللا رجا شديدا، وأربكه أ وجهه باب و

االعرتاف والغفران فكر ىف أن يقطع عضوه باملقص بعد أن محاه فوق النار، 

لكن كيف . ولكنه خارت منه العزيمة ووقع منه املقص ومل ينفذ ما كان اعتزمه

لنا أن نصدق أن يكون رد فعل فضل اهللا هبذا اجلموح وبتلك الرغبة املجنونة 

ام ال ىف مرص وال ىف فرنسا، إذ مل ىف قطع ذكره؟ إنه مل يكن متدينا ىف يوم م ن األ

يكن حيرض القداس ىف مرص إال عىل سبيل العادة، أما ىف فرنسا فلم يذهب 

ه كان منشغال . للصالة قط كام أن الرواية، منذ ترك مرص تقريبا، مل تذكر لنا أ

فلامذا ثار شعوره بالذنب جتاهها هكذا فجأة . بمحبوبة زوجته عىل اإلطالق

  ). ١٥٨ -١٥٧، ١٤٨ -١٤٣ص(منطق؟ وبدون أى 

" الزناة ال يرثون ملكوت الساموات"كذلك لست أفهم أن يقول لنفسه إن 

اه اليهود بامرأة زانية يريدونه أن  مع أن املسيح عليه الصالة والسالم حني أ

ر  جأهم إىل اإلقرا فسهم، وأ َّيرمجها مل يستجب هلم بل قرعهم وأحرجهم أمام أ
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ه ما من  حها ضمنيا بأ واحد منهم إال وارتكب هذه اخلطيئة، ثم أطلق رسا

ه ال يدينها وكل ما طلبه منها أال تعاود الزنا ثانية، ثم ال . وأعلن بكل قوة أ

فإذا كان املسيح ذاته، وهو الرب ىف نظر فضل وأهل دينه، قد سامح . شىء آخر

ة عقوبة مهام صغرت وضؤلت، فكيف  يشعر اخلاطئة وعفا عنها ومل يعاقبها بأ

فضل اهللا بكل هذا الرعب، وهو غري متدين أصال، وكان يعيش ىف فرنسا 

الثورة، التى أعطت الدين ظهرها وكفرت بالكنيسة واإلنجيل وهتافتت عىل 

نية تقول إهنا دشنت عهدا  الدنيا واألرض والشهوات؟ وفوق ذلك فالنرصا

صارمة التى تعرفها جديدا للبرشية يقوم عىل الرمحة واملغفرة ال عىل العقوبات ال

وأخريا أفلم يأت املسيح للموت عىل الصليب وفداء البرش مجيعا من . اليهودية

هم ىف بدء اخللق وورثاهم إياها حسبام يعتقد  وا َّاخلطيئة األوىل التى ارتكبها أ
فضل وأهل عقيدته؟ فلم كل هذا الرعب عند فضل اهللا؟ أال إنه لرعب غري 

  .مفهوم كام رشحنا ووضحنا

نسواز وعدم وا لغريب بعد هذا كله أن فضل، بعد انقطاع صلته متاما بفرا

تفكريه فيها طيلة عرش سنوات عقب تلك الليلة العجيبة، يتذكرها وحين إليها 

ة مقدمات، وخيطط للقائها ويركب  م الطوال ودون أ فجأة بعد كل تلك األعوا

ه  كام خطر له فجأة غري عربته متجها إىل مدينتها، وإن كان هذا اللقاء مل يتم أل

ه ىف الطريق وختىل عنه فجأة  وواضح أن الغريزة ).  وما بعدها٢٥٥ص(رأ

اجلنسية عند بطلنا غريزة عاقلة حتت السيطرة طول الوقت تقريبا،  إال 

ز، وهو ما ال يعقل وال يفهم،  ية فرانسوا تلك املرة اليتيمة التى وقع فيها ىف غوا
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الوقت عند كل الناس ال هتدأ وال تنام وتكلف إذ إهنا غريزة ناشطة طول 

عا دائام ال ينتهى، ألهنا ليست زرا كهربيا  صاحبها جهدا عظيام لضبطها ورصا

وحتى الزر الكهربى ال يمكن أن . نتحكم فيه بضغطة إىل هذه الناحية أو تلك

  !يرتكه صاحبه بالسنني الطوال كام ىف حالة فضل اهللا

ية فاملنتظر أن جتتهد الكاتبة ىف اإلحياء، عن هذا، وما دامت الرواية تارخي

دثها وقد استخدمت فعال كلامت . طريق اللغة، بالعرص الذى وقعت فيه حوا

َالصلدات"مثل  ْ ، واستعملها "soldats: "، أى اجلنود، وهى كلمة فرنسية"ُّ

ذكر متلك مجهور الفرنساوية األقطار املرصية : "مثال نقوال الرتكى ىف كتابه

ِ، وإن كنت آخذ عىل الكاتبة أهنا مل حتاول أن تفهم القارئ " الشاميةوالبالد ْ ُ

معناها بل استخدمتها وحسب، زيادة عىل أهنا مل تضبطها حتى يقرأها القارئ 

وكان يمكن مثال أن تضع ىف مقدمة الرواية معجام بالكلامت التى . صحيحة

وأمام كل كلمة معناها سوف يقابلها القارئ ىف الرواية مما مل يعد يستخدم اآلن، 

َّعد الصلدات"وىف معجم رينهارت دوزى . آنذاك، مع ضبطها نادى عىل "أى " َ

ومن تلك الكلامت املوحية بجو التاريخ الذى دارت فيه الرواية ". اجلنود

" الفرنساويون"و) املحنة" (العكسة"و) العثامنيون" (العثامنىل"كلامت 

 أشيع ىف كتابات اجلربتى مؤرخ العرص "الفرنساوية"وربام كانت . الفرنسيون(

َبامتياز، إذ قد استخدمت مئات املرات ىف كتابه الذى أرخ فيه للحملة  ِ ْ ُ

ضا هبذا " الفرنساوى"وهناك . وقد استعملتها الكاتبة أحيانا. الفرنسية أ

وعندنا كلمة "). الفرنساوية"املعنى، لكنها حمدودة جدا بالقياس إىل 
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وهى من الكلامت التى . ى العرض املرسحى، أ )٦٨ص" (السبكتاكل"

استعملها رفاعة تعريبا للكلمة الفرنسية حني كان ىف فرنسا وشاهد املرسح 

ه كان شيئا جديدا عليه  هناك، ومل يكن يعرف ماذا يمكن أن يسميه بالعربية أل

وال أعرف ": "ختليص اإلبريز"قال رمحه اهللا ىف . وعىل العرب ىف ذلك احلني

: معناه" سبكتاكل"غري أن لفظ ". التياتر"أو " السبكتاكل" بمعنى اسام عربيا

ضا ىف نفس اجلملة ". منظر أو متنزه أو نحو ذلك إال أن الكاتبة قد استخدمت أ

ز"مرسحية"و" مرسح"كلمتى  ثم إن املتكلم . ، فاهتزت الصورة بعض االهتزا

 ال أحد مستعمل هذه الكلمة هو فابيان الضابط الفرنسى ىف جيش نابليون

املرصيني الذين خرجوا ىف ركاب الفرنسيني املنهزمني بعد فشل محلتهم عىل 

نا متفرجني ىف مرسح نشاهد سبكتاكل، وبعد : "قال. مرص نعيش حياتنا وكأ

ضا كلمة ". قليل ستنتهى املرسحية وسنعود إىل أهلنا ومن هذا القبيل أ

ا"الطبلية" ": العالية"ئدة واصفا إياها بـ، التى يطلقها فضل اهللا ىف فرنسا عىل ا

ضا " الطبلية"وكان رفاعة يستعمل كلمة ). ١٢٢ص" (الطبلية العالية" للامئدة أ

كام ىف النص التاىل الذى يتحدث فيه عن تناوله هو ورفاقه الطعام ىف فرنسا 

أحرضوا لنا عدة خدم فرنساوية ال نعرف لغاهتم، ونحو مائة : "ألول مرة عليها

البالد يستغربون جلوس اإلنسان عىل نحو  يها ألن هذهكرسى للجلوس عل

ّاجللوس باألرض، ثم مدوا السفرة  ًسجادة مفروشة عىل األرض فضال عن

للفطور ثم جاءوا بطبليات عالية ثم رصوها من الصحون البيضاء الشبيهة 

ز ًبالعجمية وجعلوا قدام كل صحن قدحا من القزا ًوسكينا وشوكة وملعقة،  ّ
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اء وإناء فيه ملح وآخر فيه فلفل، ثم رصوا  طبلية وىف كل زتني من ا ُّنحو قزا َ
 َّكراسى لكل واحد كرسى، ثم جاءوا بالطبيخ فوضعوا ىف كل حواىل الطبلية

ًطبلية صحنا كبريا أو صحنني ليغرف أحد أهل ويقسم عىل اجلميع  الطبلية ً

ّفيعطى لكل إنسان ىف صحنه شيئا يقطعه بالسكني التى قدامه ثم  ً يوصله إىل فمه ّ

بشوكة غريه أو سكينه أو  ًبالشوكة ال بيده، فال يأكل اإلنسان بيده أصال وال

دا ت ". يرشب من قدحه أ كذلك نراها تستخدم أسامء الشهور اجلديدة التى أ

  . وهذا بال شك أمر جيد. هبا الثورة الفرنسية كشهر فلوريال وشهر فركتيدور

ال بل استخدمت كلامت مل تكن قد لكنها لألسف مل متض عىل هذا املنو

، إذ كانت الكلمة املستعملة حينئذ هى "املسيحيون"عرفت بعد آنذاك ككلمة 

قد " معاهدة"بمعنى " اتفاقية"وباملثل مل تكن كلمة . كام ىف اجلربتى" النصارى"

عرفت بعد هبذا االصطالح بل كانت تستعمل صفة بمعنى أن األمر حدث عىل 

ٌحادثة اتفاقية: "تخطيط املسبق كقولنا مثالسبيل املصادفة ال ال ومما يؤخذ ". ٌ

 la"ترمجة لكلمة " اجلمهورية"عىل الرواية ىف هذا املجال استعامهلا كلمة 

ræpublique " رغم أن تلك الكلمة مل تكن قد دخلت العربية بعد بل كانت

ِحسبام يقول معجم روىف" اجلمهور"أو " املشيخة"تستعمل ىف ترمجتها كلمة  ُ 

)Ruphy ( م ومعجم إلياس بقطر ١٨٠٢الصادر ىف فرنسا عام)Elious 

Bokhtor ( ضا عام م، واملعجم الصادر عن املطبعة ١٨٢٨الصادر ىف فرنسا أ

، وكذلك " فرنساوى عربىصقامو"م بعنوان ١٨٣٧الكاثوليكية ببريوت عام 

ن كتاب نيقوال ترك  الديار أخبار املشيخة الفرنساوية ىف: "حسبام نقرأ ىف عنوا
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يف "املرصية ، وهو مرجع من املرجع التى اعتمدت عليها الكاتبة ىف تأ

 مجهورذكر متلك "وله . روايتها، فكان ينبغى أن تتنبه إىل ذلك بسهولة

، وفيها نقرأ من افتتاحية أول "الفرنساوية األقطار املرصية والبالد الشامية

طرف اجلمهور من : "منشور يصدره بونابرت حني دخوله مرص ما نصه

الفرنساوى املبنى عىل أساس احلرية، والرس عسكر الكبري بونابارته أمري 

من شهر  ىف ثالثة عرش: "، وجترى خامتتها عىل النحو التاىل"اجليوش الفرنساوية

 حمرم سنة أعنى أواخر شهر. مسيدور سنة ست من إقامة اجلمهور الفرنساوى

، التى مل تعرفها )٧٧ص" (ياتالتقن"ومن هذا الوادى كلمة ". هجرية١٢١٣

العربية إال بعد منتصف القرن العرشين فيام أذكر، أى بعد قرن ونصف عىل 

، ومل )٣١ص" (تكتيكات"وهناك ". technique"وهى تعريب لكلمة . األقل

، التى مل يعرفها )٣٢ص" (جداول زمنية"ومثلها عبارة . تكن معروفة أوانئذ

كذلك ورد ىف الرواية عىل . بوقت طويلالعرب وال املرصيون إال بعد ذلك 

، وهى من )٦٥ص" (اإلمرباطوريات"لسان القسيس عبد امللك كلمة 

الكلامت اجلديدة التى مل يكن للعرب هبا عهد من قبل، ومل تقابلنى لدى اجلربتى 

وقد ترمجها روىف . وال غريه من الكتب التى تتصل بتلك احلقبة مما وقع ىف يدى

، أما إلياس بقطر فقد "سلطان" بينام ترجم اإلمرباطور بـ،"دولة"ىف معجمه بـ

" قيرص"و" سلطان"بـ" اإلمرباطور"، وترجم "سلطنة"ترمجها ىف معجمه بـ

وبقطر هذا هو أحد الذين خرجوا من مرص مع جيش االحتالل . مجيعا

الفرنسى واستقر ىف فرنسا، وكان ىف مرص يتعاون مع الغزاة مرتمجا هلم، ففر من 
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ذكر : "ولكن لدن مطالعتى كتاب نقوال الرتكى. م كام أرشنا من قبلمرص معه

أخبار "، وهو نفسه "متلك مجهور الفرنساوية األقطار املرصية والبالد الشامية

اإلنرباطور ملك : "، وجدته يقول"املشيخة الفرنساوية ىف الديار املرصية

 مستخدما بدل "امللك اإلنرباطور"أو " ملك النمسا اإلنرباطور"أو " النمسا

ى ذكره  . امليم نونا كلام أ

ا يكونا قد عرفا أوانئذ، وأوهلام تتاىل عدة مجل دون  ِكذلك هناك تركيبان  ُ َّ

و ىف هذا  حرف عطف بخالف األمر ىف اللغة العربية، التى كثريا ما تستعمل الوا

رين باألسلوب اإلنج ليزى السياق عطفا أو استئنافا، وثانيهام هو قولنا مثال متأ

ال أعرف : بدال من قولنا" ال أعرف ما إذا كان سعيد قد نجح أم ال: "والفرنسى

جح سعيد أم ال را دار بني العقاد وبني د". أ نى . وأذكر أن حوا أمحد فؤاد األهوا

كر العقاد  نى ىف ترمجة أحد الكتب، فأ حول هذا الرتكيب الذى استعمله األهوا

لكن الذى هيمنا .  عىل نحو أو عىل آخرعليه ذلك، وإن كنت أرى أن له مساغا

  . هنا هو أن ذلك الرتكيب مل يكن من لغة ذلك العرص

وىف الرواية أغالط لغوية كثرية جدا رغم أن ىف أسلوهبا انسيابية وتدفقا، 

ى فتفسد شيئا كثريا ىف هذا  وأحيانا حيلق أسلوهبا حتليقا، لكن األغالط تأ

ها اإلعرابى، ومنها الرتكيبى، ومنها فمن: وهذه األغالط متنوعة. التحليق

حتدث : "فمن أخطاء الرتكيب قوهلا. الرصىف، ومنها املعجمى، ومنها اإلمالئى

ونا عبد امللك  وهو . أى عىل عكس جرجس(الذى كان عىل غري جرجس وأ

أمحل األسلحة "، و)١٩ص" (أقل هلعا وأكثر هدوءا) استعامل غريب جدا
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املجلس اليومى "ومنها ) ٢٨ص" (رد لندنُالتى عرفت فيام بعد أهنا واو

، ٧٦..." (رأس لورد دى بركو والتى"، ..."ومنها جتارتنا والتى"، ..."والذى

دا وال ىف األحالم ) ٧٧ بوضع واو بني املوصوف والصفة، وهو ما ال جيوز أ

نا لسنا هنا أمام حالةعطف بل نعت وهذا كثري عند الكاتبة وعند كتاب . أل

ام بام ىف ذلك الباحثون ىف مرحلة الدكتورية بأقسام اللغة كثريين هذه األ

ا أسميها. العربية وآداهبا الواو االستئنافية "قياسا عىل " الواو اللعينة: "وأ

و العاطفة وواو املعية وواو القسم و احلالية والوا ضا من نفسى ". والوا ا أ فأ

بالبحث عن القبط الحظ كريستيان انشغاىل : "أما قوهلا. أضفت هذا املصطلح

فاملشكلة فيه أكرب إذ ) ١٣٤ص" (إجيبسيان: والذى كان حيلو له تسميتهم

" القبط"، و"القبط"ألهنا نعت لـ" الذى"بدال من " الذين"املفروض أن تكتب 

و التى قبلها عيناه كانتا " ومنها . مجع ال مفرد، فضال عن وجوب حذف الوا

، وهو تركيب عامى )١٣٤ص" (ويةداكنتني قليال عن اللون املعتاد للفرنسا

به  ًأو أكثر دكنة(كانتا أدكن "صوا َ ْ عندنا كذلك ". من اللون املعتاد للفرنساوية) ُ

َسبحة" ْ َسبحة"بكرس السني، وصحتها ) ١٧ص" (ِ ْ بضمها، وهى صيغة " ُ

َمسبحة"سامعية من صيغ اسم اآللة، أو  ْ إذا أرادت أن تستعمل صيغة قياسية " ِ

  .من صيغ اسم اآللة

وهى كثرة . وكثريا ما تثبت الكاتبة مهزة الوصل جاعلة إياها مهزة قطع

بل إن اهلمزة قد تكتب عىل عكس ما ينبغى أن توضع لو افرتضنا . ختزق العني

جواز كتابتها أصال، فتوضع فوق األلف ىف حالة كرسها مثال كام هو احلال ىف 
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، وىف "ّاحتد"عوضا عن " َّأحتد صوته"، وىف "اسم"بدال من " أسم"

ضاممى إىل اجليش" ". بإثنني"، وىف "بإحتقار"، وىف "يا رب، إرحم"، وىف "أل

بفتح " ّأن"وباملناسبة يكثر عندها استعامل . وهذا كثري جدا جدا جدا عندها

نراها قد ) ٢٦ص" (أما هو هدأت نربته قليال: "وىف قوهلا. اهلمزة بعد القول

ى وجدته، عند الكتاب ، وهو ما ال أ"ّأما"حذفت الفاء من جواب  ذكر أ

ل  ئهم من املحدثني واملعارصين الذين حيتذون، طوا ء القدماء ونظرا َوالشعرا َْ َ َ ْ ُ

ءة فيها عن وعى بالصواب واخلطإ، ال ىف  ت السنني التى مارست القرا ُعرشا

ألمحد شوقى، " عنرتة"القديم وال ىف احلديث،  إال مرة ىف مرسحية 

لرضورات الشعرية، عالوة عىل أن شوقى ليس ومعروف أن الشعر يتسع ل

ه شاعر كبري، وإال مرة يتيمة أخرى، وىف بيت  َمثاال ىف اللغة حيتذى رغم أ

ضا، ولكنى ال أذكر اآلن ملن كان ذلك الشعر وهذا الكالم ال ينطبق . شعرى أ

بطبيعة احلال عىل كثري من الكتابات املعارصة الصحفية وأشباهها ومن كتاب 

َإنام الكالم عمن حيتذى بلغتهم وأساليبهم كام . لثانية والثالثة وما دوهنامالدرجة ا َ ْ ُ

ْوعىل الرغم من حماولتى الدائمة لكن كان هناك : "وهناك الرتكيب التاىل. قلت

، وهذا الرتكيب منترش عىل طول الرواية، فهو سمة )٣٦ص" (شىء جديد

ئمة كان هناك شىء وعىل رغم حماولتى الدا"والصواب . واضحة ىف أسلوهبا

ومن أخطاء . ، إذ ال موضع هنا لالستدراك ما دامت اجلملة مل تتم"جديد

ضا  ومن هذا ". األشبه بكذا"، والصواب )١١٨ص" (األشبه إىل كذا"الرواية أ

َسوى باخليانة: "اللون من األخطاء قول كاتبتنا ألن " إال باخليانة"، والصواب "ِ
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. ف للجار واملجرور بل إىل اسم مثلهاسم مضاف، واملضاف ال يضا" سوى"

ام بل لقد وجدت ناقدا يشار إليه بالبنان وبغري . وهذا منترش ىف كتابات هذه األ

ومن . البنان يستخدم هذا الرتكيب اخلاطئ ىف مقال له عن ضحى عاىص نفسها

ضا  الطعام ..." ما إن دخلنا شارع كذا طلب منى احلوذى"تلك األخطاء أ

، وقد تكرر هذا الرتكيب مرة "َحتى طلب منى احلوذى"بدال من ) ١٧٧ص(

ا ينفد النفط أفعل كذا"ومنها ). ١٨٨ص(أخرى عىل األقل  ) ١٩٢ص" (َّو

، والصواب )٢٥٥ص" (الغري متوقعة"ومنها ". وعندما"بمعنى " ا"باستعامل 

 :ومما تكرر خطؤها ىف استعامله األعداد كام ىف األمثلة التالية". غري املتوقعة"

بعة عرش" بعة عرشة"، والصواب )٥١ص" (كانت ىف الرا بخمس "، و"الرا

ائتني "، و"بخمسة وثالثني عاما"، والصواب )٨٥ص" (وثالثني عاما امنا ا َأ
ائتني والستة واخلمسني"، والصواب )١٦٣ص" (وستة ومخسني امنا ا ، "أ

ف"و ف"، والصواب )٢٦٧ص" (مائتني أ ْمائتى أ َ َ  بحذف النون بسبب" ِ

  .اإلضافة

بية والرصفية بالكوم والكاتبة تستطيع بسهولة، لو . وهناك األخطاء اإلعرا

صح منها العزم، أن تستكمل هذا النقص بشىء قليل من االهتامم بمراجعة 

لقد شاع بني معظم الطالب واخلرجيني والكتاب املتأخرين أن . النحو والرصف

له كاتب حقيقى، وإال فهل وهو كالم ال يصح أن يقو. القواعد العربية صعبة

يعقل أن يشكو نجار مثال من أن دق املسامري أو تغرية قطع اخلشب أو استعامل 

أمر صعب؟ إذن فكيف يكون نجارا؟ كذلك هل يصح أن ) الفارة(املسحجة 
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. َّخترج سيدة إىل الشارع ىف مالبس زرية أو مبقعة أو ممزقة مثال؟ فهذا مثل هذا

 خيطئون ىف اللغة رغم أن معظمهم ليس خريج أقسام ولقد كان كتابنا الكبار ال

اللغة العربية، بل رغم أن بعضهم مل حيصل عىل شهادة عالية بل حتى وال 

ازنى مثال خيطئ؟ كال وحاشا. ثانوية هل كان توفيق احلكيم . هل كان ا

دا هل كان باكثري ! هل كان حممد عبد اهللا عنان خيطئ؟ بعد الرش. خيطئ؟ أ

من جيرؤ أن . هل كان العقاد خيطئ؟ اهللا أكرب. لسان من يقول هذاخيطئ؟ قطع 

يقول هذا؟ ترى من جيرؤ أن يشكك ىف سطوع الشمس ىف عز الظهرية ىف 

الصيف بمرص؟ هل كان الرافعى خيطئ؟ مل يبق إال هذا؟ هل كانت مى زيادة 

هل كانت . هل كانت عائشة التيمورية ختطئ؟ كله إال ذاك. ختطئ؟ مل حيدث

ت جاد فيام تقول؟ وهكذا وهكذا وهكذاباح فلامذا . ثة البادية ختطئ؟ هل أ

خيطئ كثري من كتاب العرب وكاتباهتم اآلن وبكل هذه األرحيية، وبخاصة إذا 

  كانوا وكن ذوى وذوات مواهب ىف فنهم؟ 

بية والرصفية عند كاتبتنا قوهلا ّأذكرك بشىء قد : "ومن األخطاء اإلعرا

به )٢٤ص" (يكون غائب عنك ومنها . منصوبا" يكون"خربا لـ" غائبا"، وصوا

به "نحن القبط مل نعتاد عىل هذا" ْمل نعتد"، وصوا َ ف الفعل " َْ عىل هذا بحذف أ

هبا )٢٦ص" (مل تبدو عىل جبهتى أى استجابة"ومنها . األجوف جزما ، وصوا

ء دخول " ُمل تبد" اسرتدت "ومنها . عىل الفعل املضارع" مل"عىل اجلزم جرا

. عىل النصب مفعوال به" َاسرتدت هدوءها"، وصواهبا )٣٠ص" (هاهدوئ

ٌتىل ذلك أمطار"ومنها  ّباأللف ألن أصلها واوى " تال"، وصواهبا )٣١ص" (َ
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ُيتلو( ْ " ومخسني"، وصواهبا )٣١ص" (حواىل مائة ومخسون جنديا"ومنها ). َ

ّألهنا معطوفة عىل مضاف إليه، فتجر مثله َ ، "من قبلأشياء مل أراها "ومنها . ُ

بحذف األلف من الفعل األجوف ) ٣٢ص" (مل أرها من قبل"وصواهبا 

ْبكلتى يدهيا"ومنها . املجزوم كام وضحت قبل قليل ىف مثال مشابه َ ْ ، )٣٧ص" (ِ

، وإن كان من العرب قديام من يعرهبا هكذا رغم "بكلتا يدهيا"والصواب 

ومنها .  جد بعيدلكن هذا أمر مىض وانقىض منذ زمن. إضافتها إىل اسم ظاهر

ُّحتى يشلون حركتها" ِ هبا )٣٩ص" (ُ بحذف النون عىل " حتى يشلوا"، وصوا

فكثري : "وعكس ذلك قوهلا. عىل الفعل املضارع" حتى"النصب بسبب دخول 

، والصواب إثباهتا "يعرفون"بحذف النون من ) ٧٤ص" (منهم ال يعرفوا شيئا

ه مل يسبق الفعل املضارع ناصب وال جازم ْواقعة رضب اجلنديان"نها وم. أل َ "

ب )٤٣ص( وكان "ومنها . باخلفض عىل اإلضافة" رضب اجلنديني"، والصوا

ًواضحا أن وضعهم صعبا ٌأن وضعهم صعب"، والصواب )٤٨ص" (ّ عىل " ّ

ّدون أن يشن عليها هجوما منظام"ومنها ". أن"الرفع ال النصب ألهنا خرب  َُ "

َّدون أن يشن عليها "، والصواب )٤٧ص( ٌهجوم منظمَُ " هجوم"برفع " ٌ

" ًكان واضحا أن وضعهم صعبا"ومنها . ألهنام نائب فاعل وصفته" منظم"و

ْدون أن يمسسها "ومنها ". ٌصعب: "، وحقه الرفع"أن"بنصب خرب ) ٤٨ص( َ ْ َ

َّدون أن يمسها برش"، والصواب )٥١ص" (برش َ بإبقاء اإلدغام عىل ما هو " َ

رت بالقرآن ىف قوله . زومعليه دون فك ألن الفعل منصوب ال جم ويبدو أهنا تأ

وقوله خماطبا املسلمني " ومل يمسسنى برش: "عىل لسان مريم ىف أكثر من موضع
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ٌإن يمسسكم قرح: "بعد غزوة أحد َْ ْ َ ْإن متسسكم حسنة تسؤهم"، و..."َْ ُ َ ، وقوله "ٌ

َوإن يمسسك اهللا برض فال كاشف له إال : "خماطبا النبى عليه السالم ٍّ ُ ُ ْ َ ْ "... هوَ

ّولكن فاهتا أن الفعل ىف هذه األمثلة كلها ىف حالة جزم فصح أن يفك . وهكذا َ ُ َّ َ

مات املعلم شبه "ومنها . إدغامه، أما ىف عبارهتا فليس جمزوما بل منصوبا

ه مضاف إليه" ٍشبه وحيد"والصواب ). ٦٢ص" (وحيدا ومنها . باخلفض أل

َّاملربات" َ َّمربى"مجعا لـ) ٧٦ص" (ُ َ َمربيات"اهبا ، وصو"ُ َّ َ َمصليات: "كام نقول" ُ ََّ ُ "

َّمصالت"ال  َ َمستشفات"ال " مستشفيات"، و"ُ ْ َ ْ َمنتديات"، و"ُ َ َ ْ َمنتدات"ال " ُ َ ْ ُ ..."

ضا ىف ترمجته " َّمربات"حممد مندور ىف استعامل . وقد وقع د. وهلم جرا هو أ

 وغريه ىف ، وجيد القارئ كالمى عن هذا اخلطإ"مدام بوفارى: "لرواية فلوبري

. د: "الفصل الذى خصصته للحديث عن ترمجة مندور لتلك الرواية من كتابى

إنك "ومنها ". حممد مندور بني أوهام االدعاء العريضة وحقائق الواقع الصلبة

احا ومنها . ، وقد سبق أن نصصنا عىل خطإ مشابه هلذا اخلطإ)٧٦ص" (ذكيا و

مل "ومنها . ة، والصواب فتحهابكرس اهلمز) ٧٦ص..." (عرفت فيام بعد إهنا"

، وقد مرت اإلشارة إىل ذلك "مل أرها"والصواب ). ٧٦ص" (أراها من قبل

ْمن مائتى وأربعني شخصا"ومنها . اخلطإ من قبل من "والصواب ). ١٠٥ص" (ِ

ب ). ١٢٤ص" (إحدى األعياد"ومنها ". مائتني وأربعني شخصا أحد "والصوا

ْاملخلة" ومنها .مذكر ال مؤنث" العيد"ألن " األعياد العامية بدال من " ِ

ْاملخالة" ، وصواهبا )٢٧٩ص" (ُدعيت اهللا"ومنها ). ١٧٤ص(الفصحى " ِ

ُدعوت اهللا" ْ   )... يدعو(واوية " دعا"ألن األلف ىف " ََ
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وهذه جمرد عينة صغرية جدا جدا جدا من األخطاء اللغوية ىف الرواية، 

ف له ألن الرواية من الناحية وهو أمر يؤس. التى تعج باملئات من هذه األخطاء

الفنية جيدة رغم ما نختلف فيه مع كاتبتها، فكان ينبغى أن تكون مربأة من تلك 

وىف هناية احلديث عن اللغة ال أدرى مل كتبت دار النرش . العيوب الكثرية املتلتلة

ن العربى باللغة اإلنجليزية ه ال معنى لرتمجة . عنوان الرواية فوق العنوا الواقع أ

أما إن كان ال بد، وهو ما ال أراه، لقد كان يبغى ملن . العنوان ىف رواية عربية

فالرواية ): مثالDes Nuages Franæais (فعلوا ذلك أن جيعلوه بالفرنسية 

تتحدث عن احلملة الفرنسية، كام جترى معظم أحداثها ىف فرنسا بعد فشل 

ك الفرنسيس ىف البقاء بمرص وانكساحهم إىل غري رجعة وب صحبتهم أو

اخلونة الذين تعاونوا معهم ضد وطنهم ومواطنيهم، وخافوا العواقب إن هم 

بقوا ىف أرض املحروسة، وحياول البعض حتسني صورهتم امللطخة بعار اخليانة 

ْوالغدر من خالل الزعم بأهنم كانوا يسعون الستقالل مرص باالستعانة بفرنسا  َ َْ
جرمني يمكن أن تأخذهم الشفقة وبريطانيا، وكأن القتلة اللصوص امل

واإلنسانية بمن كانوا يريدون احتالل بالدهم وتقتيل مئات اآلالف منهم 

هلم ْلكن ما أكثر املتنطعني ذوى اجللود السميكة والوجوه . واالستيالء عىل أموا

  .وهللا ىف خلقه شؤون! التى ال تعرف احلياء بيننا

فهذه أول مرة ىف حدود : ورغم كل ما سبق فإن الرواية جيدة كام قلنا

ذم احلملة  ُّعلمى حتاول رواية من الروايات تتبع حياة عدد ممن هربوا مع رشا

. الفرنسية من الذين تعاونوا معها ضد وطنهم وضد إخوان هذا الوطن
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لقد صورت . فاملوضوع جديد متاما ىف نطاق علمى، ولعىل ال أكون خمطئا

ع أو اللقاء بني ال ء تم هذا اللقاء ىف بلد الرواية العربية الرصا رشق والغرب سوا

ليعقوب رصوف، " فتاة مرص"غربى أو تم ىف بلد عربى كام هو احلال ىف 

" نادية"لتوفيق احلكيم، و" عصفور من الرشق"لطه حسني، و" أديب"و

ليوسف " ٦٠فيينا "لسهيل إدريس، و" احلى الالتينى"ليوسف السباعى، و

موسم اهلجرة إىل " جودة السحار، ولعبد احلميد" جرس الشيطان"إدريس، و

" أصوات"لعبد الرمحن منيف، و" قصة حب جموسية"للطيب صالح، و" الشامل

لصنع " العاممة والقبعة"ألحالم مستغانمى، و" عابر رسير"لسليامن فياض، و

لنجالء حمرم، أما تتبع حيوات املتعاونني مع " الغزو عشقا"اهللا إبراهيم، و

عىل مرص فهو إن مل يكن موضوعا جديدا متاما ىف نطاق الفرنسيني إبان محلتهم 

  . علمى إنه ملوضوع نادر أشد الندرة

ام وىف  ِوحيسب للكاتبة أهنا استطاعت أن تعيشنا ىف مرص ىف تلك األ ُ

ضا وتنجح ىف ذلك إىل حد معقول لقد قرأت مثال رواية صنع اهللا . فرنسا أ

ى فيها شديد منذ سنوات وكتبت" العاممة والقبعة: "إبراهيم  عنها، وكان رأ

أما روايتنا هذه فرغم مالحظاتى السلبية عنها فإهنا أفضل كثريا من . السوء

ك ". العاممة والقبعة" ا أطالع الصفحات التى تتناول حياة أو لقد كنت، وأ

ام الثورة الفرنسية نى فعال ىف فرنسا، ومتى؟ أ بطبيعة احلال مل . اهلاربني، أشعر أ

بيد أن األفالم . لم بكيفية احلياة ىف فرنسا ىف تلك الفرتةيكن عندى ع

ام النبالء وامللكية مثال يمكنها  والروايات الفرنسية التى تتناول فرنسا القديمة أ
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ثم إن األمر هنا ىف األول . أن تقدم لنا مساعدة فعالة وقيمة ىف هذا السبيل

لكن ال بد . مهمتهاواألخري هو أمر إحساس داخىل بأن الكاتبة قد نجحت ىف 

نا نوافقها عىل  دا أ أن يكون القارئ عىل ذكر طوال الوقت من أن هذا ال يعنى أ

فتلك نقرة، وهذه نفرة، ونرجو . ما تريد أو ما نتصور أهنا تريد قوله ىف روايتها

  .أال يتم اخللط بينهام

كذلك قدمت الكاتبة صورة للثورة الفرنسية جعلتنا نعيشها حية نابضة ال 

نى هناك فعال زمانا ومكانا. الما حمنطا ىف الكتب التارخييةك . لقد كنت أحس أ

. ٍلقد كنا نسمع عن معاداة الثورة للدين ورجاله مثال، لكن ما راء كمن سمعا

فسامعى هلذا شىء، ومصاحبتى للقسيس عبد امللك الشفتشى إىل الكنائس أو 

ى إىل ما يقول واستيعابى ىف مسكنه ومرورى معه بالتجارب التى مر هبا وإنصات

إنه . ا قام به من حتليل لألمور الدينية واألوضاع الكنسية شىء آخر متاما

الفرق بني متثال جامد بارد وإنسان حى يمور باحلرارة واحلركة واالنفعال 

ئز ه ىف الرواية عن حتويل الكنائس إىل معابد للعقل كى . والغرا ويكفى ما قرأ

ضاأعرف جيدا موقف الثورة ولقد .  من املعابد الدينية بل ومن الدين نفسه أ

عشت مع الكونتيسة مبارشة، وركبت معها عربتها التى يسوسها احلوذى ذو 

ر الذى كانت حتاذيه  البدلة ذات األزرار الذهبية الالمعة، وتطلعت إىل هنر اللوا

العربة وهى تنهب األرض هنبا، ودخلت بيتها وأكلت طعامها وسمعت حديثها 

تها و حتليلها لألحوال االجتامعية والسياسية واالقتصادية والدينية، بل ورأ

وهى ختلع مالبسها بغتة كام ولدهتا أمها وهتب نفسها لفضل اهللا وهى تتفلسف 
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. إلقناعه بالتهامها وتغريه بجسدها العريان بذلك االلتهام ىف ذات الوقت

ه قد سارع بو وا الرواية متفكها أ ضع يده عىل عينه كيال ويضيف أحد من قرأ

ِيرى هذا املنظر املوقع ىف الفتنة والذى مل خيض، كام قال، جتربة مثله ىف حياته  ُ

ّقبال بينام يفرج الشيطان ابن الذين ما بني أصابعه حتى ال حيرم عينه متاما من 
  !لعنة اهللا عىل الشياطني. التطلع واخلروج بشىء من املنظر

رعة ىف تتبع مسار حياة كل واحد من وقد كانت الكاتبة بوجه عام با

وكان مسار حياة كل واحد . هؤالء اهلاربني منذ أول اهلروب حتى انتهاء الرواية

وهذا نجار . فهذا قسيس: منهم خمتلفا عن اآلخر حتى لو تقاطع املساران أحيانا

صار ضابطا ىف اجليش الفرنسى واشرتك ىف حرب الروسيا، ومات هناك غرقا 

ألهنار ميتة شنيعة عجيبة برعت الكاتبة ىف تصويرها وإشعارنا هبا ىف ثلوج أحد ا

نى أخوض الثلوج بنفسى وأجد له عىل جلدى برودة ال  حتى لقد كنت أحس أ

وهذه جارية هربت من . حتتمل عرفتها من جتربة ىل مع اجلليد ىف بريطانيا مرة

ت إىل فرنسا واشتغلت غسالة ىف مغسل عام و قاست بيت سيدها ىف مرص وأ

  .وهلم جرا... شظف العيش واحلياة

وهنا نبلغ سببا آخر من أسباب نجاح الرواية، أال وهو ما تبدو عليه 

فمثال نراها تصف املغسل الذى : الكاتبة من خربة ىف كثري من شؤون احلياة

اشتغلت فيه جني فرياى بعض الوقت واألسلوب املتبع ىف تلك املغاسل وكأهنا 

نا مجيعا اآلن بام فينا الريفيات قد رصنا نستعمل كانت تعمل فيها بنفسه ا رغم أ

ت أحدا . الغساالت اآللية ونسينا طرق الغسل القديمة نى رأ بل ال أذكر أ
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يعرص املالبس املغسولة بالدق عليها بالعصا، ومع هذا مل تنس الكاتبة أن تصور 

ّهذه الطريقة القديمة ىف عملية العرص وترينا ما جتشمه الغاسل ْ َة من تعب َ

كذلك تكلمت عن األرابيسك الرتكى الذى برع فيه عبد امللك . ومشقة

الشفتشى، ذلك القسيس الذى مل يستطع إنشاء كنيسة قبطية ىف فرنسا فارتد إىل 

صنعته القديمة قبل التحاقه بالكنيسة، وهى صنعة النجارة، وانتهى األمر به إىل 

اث ذى الصبغة الرتك ية الذى كان رائجا ىف فرنسا ىف إنشاء رشكة لصناعة األ

ا تقوله الرواية ضا عرص العنب ىف فرنسا . ذلك احلني طبقا  ْومما وصفته أ

ْالستخالص اخلمر منه بدوس الفتيات اجلميالت بأقدامهن اجلميلة عليه، كام  َ

وصفت مزارع العنب هناك، تلك التى يملكها فابيان الضابط الكبري الذى 

َضا عىل ما كان يرتكب ىف الثورة من جتاوزات ال استقال من اجليش اعرتا َ ْ ُ

  .تغتفر

حتى احلرب استفاضت كاتبتنا ىف احلديث عنها لدن الكالم عن احلرب 

الفرنسية الروسية معتمدة كام هو واضح عىل كتب التاريخ وبعض الكتب التى 

تتناول فن احلرب ذاته حسبام ذكرت ىف قائمة املراجع التى استعانت هبا ىف 

ا عن تلك احلرب واألسباب التى أدت إىل هزيمة . يف روايتهاتأ وكلنا قرأ

نابليون وعودته جيرر ذيول الفشل واخلزى بعدما كان منترصا انتصارا باهرا ىف 

اه ىف كتب التاريخ وما كتبته ضحى  بداية املعارك، ولكن شتان بني ما قرأ

ثلجى الشنيع عاىص ىف وصف تلك احلرب وحكاية وقائعها وتصوير اجلو ال
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الذى قاد إىل اهلزيمة الفرنسية املخزية والذى وصل إىل الذروة ىف وصف 

ء الثلوج بأحد األهنار الروسية   . الطريقة الرهيبة التى مات هبا فضل اهللا ىف أطوا

ضا الطريقة التى رسدت هبا الكاتبة لنا روايتها ولقد سبق أن . وهناك أ

ُ هذه الدراسة قبال وأخذت عليها ُرشحت تلك الطريقة بشىء من التفصيل ىف

لكن هذا ال يعنى أن تلك الطريقة . شيئا هاما يمكن القارئ الرجوع إليه بنفسه

إن فيها رغم عيبها تنوعا وجدة وشاعرية، وهو ما خيفف من ذلك . كلها معيبة

دا أن . ُالنقد الذى وجهته إليها حدث عن جدة تلك الطريقة ال أقصد أ وحني أ

مبتدعتها بل أقصد أهنا طريقة جديدة ىف القص عندنا ضحى عاىص هى 

  .عموما

وإذا كنت قد أخذت عىل الرواية أهنا حتتوى عىل أخطاء لغوية كثرية فإن 

األسلوب، بمعنى تركيب األلفاظ بعضها مع بعض بعيدا عن اإلعراب، هو 

كام أن اللغة ىف العموم . أسلوب منساب ىف الغالب ليس فيه ركاكة وال عسلطة

وهناك عدة . عة ىف يد الكاتبة تعرب عام تريد التعبري عنه تعبريا واضحا موحياطي

وهى اللوحة التى : لوحات ارتفعت فيها الكاتبة ىف تصويرها ارتفاعا كبريا

صورت فيها خوزقة سليامن احللبى من خالل حلم حمبوبة بأن اخلوزقة هلا هى 

ء براع ء ذلك وتومهنا جرا ة الكاتبة أن حمبوبة هى فعال ُّومعاناهتا ىف احللم جرا

ولكن مل جلأت الكاتبة إىل هذا . التى خيوزقوهنا، وىف الواقع وليس ىف احللم

ء أال  راها أرادت للقرا االستبدال فوضعت حمبوبة بدال من سليامن احللبى؟ أ



 
١٨٢

نية جريا مع  يتعاطفوا مع احللبى الشهيد قاتل كليرب املجرم بل مع حمبوبة النرصا

  له وروحها السائد؟جو الرواية ك

ِدفع الباب دفعة قوية، مل يكن لدهيا الفرصة : "وهذه هى اللوحة املذكورة ُ

جذبوها عنوة، أطاحوا هبا . ألن ترى أحدا ممن اقتحموها واقتحموا البيت

ّأرضا حتى سمعت صوت ارتطام عظامها، وىف ثوان معدودة كانت جتر  َ ُ

خ كل من حوهلا ىف َمعصوبة العينني من يدهيا ورجليها وشعرها جر ا وسط رصا

تداخلت أصواهتم املفزعة فأصبحت ال تفرس ما يقال وال بأى . البيت واحلارة

ْكل ما أدركته أهنا هى املقصودة، فقد كانت تسمع اسمها جيلجل ىف . لغة

  .حمبوبة. حمبوبة: حناجرهم

المس جسدها املجرور إىل غري وجهة احلصري الذى افرتشته وصنعته 

اعز يدى سليمة ْ، حىص الطريق الذى مجعته ولعبت به ىف طفولتها، وروث ا َ
التى ترتع أمام دارها تؤنس جسدها املنقول إىل حيث ال تدرى، فتشعر به 

  .ّيطمئنها أهنا ال تزال عىل األرض اجلامء التى تعرفها، تشم رائحتها

ن يقتادها هؤالء؟ اختفت روائح البيوت، تغري ملمس  ال تعرف إىل أ

، ابتعدت أصوات حفيف األشجار التى عهدهتا، أخذت يداها األرض

تتخلعان من جسدها من شدة السحب، هكذا هيىء هلا، توقف من يسحبوهنا 

ُّعن جرها، فكوا العصبة من عينيها لرتى اآلالف من املحتشدين كأهنم ىف  َ

واهنم شتى، ومالبسهم خمتلفة. سوق ويل، ومالبس فرسان : أ جالليب ورسا

ى من بعيد، أطاحوها أرضا، وبرسعة شديدة ينفذ صو. وجيوش ت آمر يأ



 
١٨٣

أخذت ترصخ . قام أحدهم بإلقائها عىل بطنها، وفتح رجليها. امللثمون األمر

كانوا . وتدافع عن عفتها، وتعلن أهنا لن متكن أى رجل منها، تستنجد بالعذراء

فها حتى يشلون حركتها متاما ويمنع وهنا من ثامنية، تكفل كل اثنني بأحد أطرا

أى مقاومة، قام آخر بشق رشجها بموس، ثم حشاه بعجني، بينام اجلالد حيرض 

تلك العصا الطويلة ذات القمة املدببة والتى طوهلا يزيد عن ثالثة أمتار، وبدأ 

ه املوت، بدأ . ىف إدخال اخلازوق ومع أول دخول للعصا فيها أدركت حمبوبة أ

ا با اذا أ ا؟  اذا أ خها يعلو،  : لذات؟ صوت قهقهات جييبها من بعيدرصا

ك اجلميلة ت صاحبة اخلري: وآخرون. أل كانت شبه عارية، شعرها األسود . أ

بدأ اجلالد يدق اخلازوق بمطرقة ىف دبرها، . الكثيف ينسدل عىل ظهرها احلنطى

أخذ يمرره بني عمودها الفقرى وجلدها بمهارة وخفة دون أن يمس قلبها أو 

 أن تظل عىل قيد احلياة مدة أطول ليثبت مهارته، تزداد كان حريصا. رئتيها

نشوته كلام تعلو رصخاهتا املحمومة املمزوجة من األمل، وينتفض جسدها مع 

من  .كل متريرة، حتى أخرجه من أعىل كتفها األ

دخل الليل، انفضت احلشود، بينام هى املعلقة عىل اخلازوق متهافتة من 

خ تبدلت حمبوبة فشاب شعرها، هدأ الضجيج . األمل ال تقوى حتى عىل الرصا

أصبحت ال تسمع إال فحيحا ورصرصة ونعيقا . من حوهلا، وساد الصمت

قبون  ء، ظلت ليلتها ال ترى إال هؤالء امللثمني الذين مل ينفضوا بعد، يرا وعوا

انا الذى: "آالمها، تأوهاهتا، استغاثتها اخلافتة، هذياهنا، صلواهتا الباكية ، ..."أ

  . املتناثر، جسدها وهو ينزلق تدرجييا إىل األسفلشعرها



 
١٨٤

َكيف دمرت احلواس؟ كانت ىف البداية تستنجد من العذاب، ولكن عندما  ِّ ُ

خ والتعبري،  ارتفعت درجة األمل فقدت اإلحساس به، فقدت القدرة عىل الرصا

ه راحتها ظل جسدها عىل اخلازوق طول الليل حتى أكلته . متنت املوت أل

فها رائحة و. اجلوارح ُمع الشفق بدأت تسمع من جديد صوت الرحى، وشم أ َّ َ

  .طلع النخل، بينام الطري يقف عىل شعرها يداعب خصالته

عندما عدت ىف إجازتى التالية، حتدث معى جرجس غزال أن حمبوبة 

حالتها سيئة، هتامجها الكوابيس واألحالم املزعجة بكثرة منذ تلك الليلة التى 

ِّعلق فيها احلل بى عىل اخلازوق ىف تل العقارب، أصبح نومها قليال، وصحتها ىف ُ

تغريت كثريا، أصبحت تشكو دائام من ثقل وصداع متنقل، رأسها ال . تدهور

جيدى معه أى دواء، صارت متخبطة ىف أفعاهلا وأقواهلا، مل يعد لدهيا أى شهية 

 كارهة للطعام، ترفض األكل دائام، تبكى أحيانا وتضحك أحيانا بدون سبب،

ورافضة للجميع، هذا غري اهلذيان بأقوال وحركات غري مفهومة، لدرجة أن 

  ".تتغري معها مالمح وجهها إىل شىء خميف

ضا اللوحة التى صورت فيها جسد الكونتسية  ومن هذه اللوحات أ

ز حني نضت عن نفسها كل ثياهبا وقالت لفضل اهللا َهيت لك، وتم هلا : فرانسوا ْ َ

ه مكتوب فعال بعني وقلم رجلوكل من ي. ما كان . قرأ هذا الوصف حيس أ

راها براعة من الكاتبة ىف تقمص مشاعر الرجال نحو املرأة؟ أم تراها تنظر  أ

إليها بعني املرأة لكنها وضعت الكالم عىل لسان رجل؟ أم ماذا؟ وهذا نص ما 

ز ىل الباب تدعونى إىل: "قالته، والكالم عىل لسان فضل اهللا  تفتح فرانسوا



 
١٨٥

تشعل املصابيح وترتكنى قليال، ثم وبدون . الدخول إىل غرفة الضيوف املظلمة

ُأغمضت عينى كمن ال يستطيع أمام . مقدمات تعود وتقف أمامى عارية متاما

ة من قبل. الضوء الشديد أن يرى نعم، ولكن دون أن : اخرتقته. مل أر جسد امرأ

َّنظرت إىل بدهشة عجيبة. أراه ْ :  

ت أهيا الفار   س تغمض عيناك وتدير وجهك؟أ

نى  تنا ىف الظالم وأ ر لنختبئ بشهوا وا نا نطفئ األ كيف هلا أن تفهم أ

ف مرة شجاعة شمشون حتى أعتاد النظر إىل جسد  أحتاج إىل شجاعة تفوق أ

ز أغمض عينى نسوا   :قالت بكل وضوح وغنج. َّامرأة؟ مل تدعنى فرا

 ال يستحق أن يكون الرجل الذى ال يقوى عىل النظر إىل جسد امرأة

  كيف للحب أن يكون دون أن ننظر إىل ما نحب؟. فارسها

كم هى خمتلفة تلك املرأة التى قادتنى دون أن أدرى إىل كل هذا التيه ىف 

ه بركان ال يسمح ألحد أن هيرب من فوهته االخرتاق بكل ما فيه من . جسد كأ

م معجون بلذة ء كل هذه السخونة؟ وكي. أ ف ىل أن أطفئ كيف هلذه الشقرا

ظر إىل هذا  بركاهنا املتقد حتت رسهتا؟ استفزتنى وجترأت عيناى شيئا فشيئا أل

اجلسد العارى املنحوت بدقة، إىل تلك البرشة البيضاء املرمرية، وهذا اجللد 

األملس، إىل ثدييها النافرين تتوسطهام قمتا جبل ورديتا اللون، هذا اخلرص 

 إىل الرباح حتت رسهتا يشعل الرغبة التى النحيل الذى يقودك كخارطة طريق

ز أى فرصة لالرتباك. ْتنال منى كوحش وقعت ىف قبضته نسوا . مل تعطنى فرا



 
١٨٦

َّأخذت يدى ووضعتها عىل جسدها املندى . كانت تقودنى إىل كل شىء ْ ْ

  :بقطرات الشهوة قائلة

  كيف للحب أن ينضج دون أن تلمس ما حتب؟

المست فيها كل . كل هذه احلريةألول مرة تتجول يدى بجسد امرأة ب

وبينام أصابعى . شىء، كل شىء، كل جزء من شعر رأسها حتى أصابع قدميها

  : تكتشف كل املمنوعات اقرتبت منى أكثر وأكثر قائلة

  كيف للحب أن يكون دون أن نتذوق ما نحب؟

كانت حرارة زفريها ىف . وضعت جبلها الوردى ىف فمى ثم سحبته برفق

. ِّاحلب والرغبة الرشهة التائهة بني شفتيها، وريقها يبلل كىلَّأذنى، مهسات 

ء   :تطالبنى بفيضانات االرتوا

ت فارسى   .تى إيه مون كافالري. أ

ة، وألول مرة أعلم أن للشفاه طعام، وألصابع القدم  ذوق امرأ ألول مرة أ

ا ممسكا بشعرها . طعام آخر وىف حلظة كانت فرانسواز جاثمة عىل ركبتيها، وأ

طرت بجسدها إىل ساحة العشق .  اخللف كفارس يمسك جلام فرسهمن

ئحة مل أشمها من قبل، ممزوجة بعرق الرغبة أدارت . والنشوة مدفوعا برا

كانت تبعدنى . جسدها، جذبتنى إليها، أحاطتنى بساقيها املتلفتني حول جذعى

وتقربنى بساقيها كام تشاء مسافة أقل من كف يد، ولكن بني ثوانى البعد 

صوت ارتطام محيم يعلو . َّالقرب تتولد ىف أميال من الشهوة والرغبة فيهاو

  . وهيبط إيقاعه كصليل السيوف ىف معركة



 
١٨٧

ز ىف نوبة من التأوهات، وجسدها ينتفض برعشة  نسوا اندفعت فرا

ا  متقطعة، وصوهتا يعلو مصحوبا بتأوهات سكارى من نبيذ الشبق، بينام أ

بداخىل زئري . اقد اإلحساس بالزمن واملكانجاثم عليها بني احللم واحللم ف

مكتوم أسمعه ىف عروقى النافرة وجسدى املتأجج الذى حتول إىل قطعة من 

غربت عيناها ىف عامل آخر، . احلديد عىل وشك االنصهار حتت وطأة حرارهتا

ْكفت عن إبعادى عنها كانت ساقاها تضامنى هلا أكثر وأكثر، تدفعان بى أكثر . َّ

َّاحتضنتنى ضاغطة عىل بشدة، تلك الضغطة التى فجرتنى، . لعمقوأكثر إىل ا ً

ًفعال صوتى بالنهيم، بينام هى ترصخ وتشهق وختتبئ وتبكى بقوة مبللة جسدى  ٍ

بدموعها التى أفزعتنى وأخرجتنى من نشوة االكتامل فأعادتنى إىل الزمان 

  :واملكان قائال بجزع

متك؟ هل ِاذا تبكني يا فرانسواز؟ هل آ ُ ْ   ُ ضايقتك ىف شىء؟َ

ء قائلة   :َّنظرت إىل وىف عينيها ملعان ثاملة االرتوا

  أال تعرف ما هذه الدموع؟

مل يكن هذا الضابط البالغ من العمر واحدا وعرشين عاما حقا يعرف ما 

هذه الدموع، فقد كانت خربته ىف معرفة النساء قليلة، وكانت عواطفه أشبه 

  ".بعواطف مراهق متطرفة متأرجحة

ئعة، وهى لوحة وثم  لوحة أخرى كانت براعة الكاتبة ىف رسمها فوق الرا

وألدع القارئ أمام هذا النص الفريد . موت فضل اهللا ىف ثلوج النهر املتجمد

ىف . النجاة من الصقيع مل تكن آخر املخاطر، اجلوع الذى ال يرحم: "البديع



 
١٨٨

ودنا جيادهم مذبحة مجاعية لرشكاء الرحلة واملصري أكل من تبقى حيا من جن

: فعلها كوتوزوف ونفذ ما وعد به ليلة دخولنا موسكو. حتى ال يموتوا جوعا

  . سأجعلهم يندمون عىل دخول روسيا، سأجعلهم يأكلون جيادهم

كنت أطيل النظر إىل هذا األدهم اجلامح، بلونه األمحر وعنقه الطويلة 

ه يستش . عر اخلطرذات العضالت السمينة وجذعه املربع الناعم األملس كأ

َّوعىل الرغم من الربد واجلوع كان ذكيا صبورا، حنونا عىل يداعبنى بذيله 
يقول ىل ذلك بنظرات عينيه . الطويل وشعره احلريرى، يفهم أن هنايته وشيكة

كام اعتاد هو أن يفهمنى، مل . الواسعتني الصافيتني، والتى اعتدت أن أفهمها

دا ىف املعارك َ ولكن مل أقو عىل أن آكل رشيك الرحلة اجلوع ينهشنى،. خيذلنى أ ْ َ

  .واألصل

مل يبق إال عدة أميال ونصل إىل احلدود، ولكن . بدا ىل أن النجاة وشيكة

دمروا اجلرس الوحيد الذى يعرب النهر . الروس اعرتضوا انسحابنا عند هنر ترزينا

م كان نابليون رشسا ىف مقاومته، هدم بعض البيوت، واستخد. ليأرسوا نابليون

ا ىف عبور جرس ترزينا. الضباط املهندسون أخشاهبا لبناء جرس ىف البداية : بدأ

ى ال حتملنى عىل . نابليون وبعض مساعديه، وبدأ اجلنود يعربون كانت قوا

كنت أشعر . منهك حتى ىف شعور العبور املشجع. احلركة برسعة شديدة

حملها، مالبس املوتى ال ر، رائحة جسدى التى مل أعد أ تى أرتدهيا، بخوا

ضا شعور غريب أقوى منى، أقوى حتى من . جوادى املجهد املقاوم خار هو أ

، : كان اجلنود يرصخون، يشجع بعضهم البعض. الرغبة ىف النجاة متاسكوا



 
١٨٩

اذا أعرب اجلرس؟  ا  اعربوا اجلرس، مل يبق إال أميال ونصل إىل الوطن، أما أ

رس، نقع مجيعا ىف تلك املياه اجلرس يتكرس من حتت أقدامنا، دمر الروس اجل

َمن عرب ال يلتفت وراءه ملن . اجلليدية، مئات من اجلنود والضباط واخليول َ َ ْ َ
 .وقع

ُأخذت ىف فك الرسج، حررته، كانت املحاولة األخرية لنا، . ربام ينجو ُ

ا فبحركة الإرادية ىف البداية ضممت رجىل إىل . ٍّفلكل قدره، ربام ينجو أما أ

أن أقاوم قليال، ولكن بدأت العضالت تتيبس، وقدرتى عىل صدرى، حاولت 

ه قريب منى ىف إحدى تلك الثقوب التى  احلركة تقل، أما جوادى فمن املؤكد أ

ملحته وهو يقاوم وينظر ىل، يقاوم . ْشكلتها أجسادنا ىف تلك الطبقة اجلليدية

ن كانت آخر حركة استطاعت ذراعى أ. ليس للخروج، ولكنه يتحرك باجتاهى

 .ال بد أن ينجو، ال بد أن ينجو أحدنا. تفعلها، رضبته عىل مؤخرته، هنرته

كان سيفيز معلقا ببقايا اجلرس متشبثا باحلياة، ومتلؤه الرغبة ىف العودة إىل 

قاوم سيفيز أن يسقط، ملح جسدى الطاىف فوق املياه بني الثقوب، مد . الوطن

  :يسحبنىيده ىل، أراد الشاب بقدر رغبته ىف احلياة أن 

  .جنرال فضل، أعطنى يدك

  .إهنا دقيقة، ربام أقل، سيسقط سيفيز إذا حاول إنقاذى

طقها، بدأ الدم  مل يسمع سيفيز حتذيراتى، فقد كنت أضعف من أن أ

ينسحب من وجهى وأطراىف، بدأت الرعشة ترسى ىف جسدى، بدأت أفقد 

ىف، ومل أعد قادرا عىل احلركة، العضالت تتصلب،  جسدى الطاىف الشعور بأطرا



 
١٩٠

فة العابرة للمكان والزمان كنيسة األمري : عىل املياه اجلليدية، وروحى الطوا

تادرس الشطبى، أمى، دق الصليب، ضحكاتى ىف النيل، ىف الغطاس، ميدان 

النشابة، وجه حمبوبة عندما وقع برقعها ىف مولد سيدى العريان، املعلم يعقوب، 

  .نيشان الليجون دوأونر، شمس املحروسةفابيان، الباخرة باالس، أوسرتليتز، 

بدأ جسدى يتجمد، بدأت أفقد اإلحساس، الحت أمامى صورة 

: الصلبوت، تذكرت كلامت اللص عىل يمني ربنا يسوع املسيح حينام رصخ

خرجت آخر . رددهتا وراءه ىف داخىل". اذكرنى يا رب متى جئت ىف ملكوتك"

تى، إليك أستودع روحى: "كلامتى   ".يا أ

ء كل شىء، أخذ اجلسد ىف اهلبوط تدرجييا حتى استقر عند الطبقة هدى

اما بني طبقات املياة اجلليدية ىف هنر . الثالثة ىف النهر املتجمد ظلت جثته معلقة أ

ام طفت عىل السطح جثة اجلنرال القبطى مع مئات من  تريزنا، وبعد عدة أ

  ".اجلثث القتىل التى ظلت أشهرا تسد هنر تريزنا

ضا طرحها عددا من القضايا ومما ي كسب الرواية احلالية أمهيتها أ

ز عن احلب والدين: اخلطرية لقد كانت . فمن ذلك ما قالته الكونتيسة فرانسوا

نية متمسكة، وكانت ترتدد عىل الكنيسة وتسمع عظات  ىف صباها وشباهبا نرصا

ِالقسس التى كانت ختوفها اجلحيم وتفهمها أن كل شىء تفعله هو خط ْ ُ يئة ّ

سوف يكون عقاهبا عليه رهيبا حتى صار اإلحساس باخلطيئة شيئا مالزما هلا ال 

ام وبخاصة بعد اشتعال الثورة، التى غريت  دا، لكنها تطورت مع األ يفارقها أ

إ الفضيلة املجردة بدال من إ : كل املفاهيم وحاولت أن حتل  مكان إ
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 العوامل احلاسمة التى جعلتها تبعد اإلنجيل، فكان هذا التطور املتسارع من

عن الكنيسة والقسس وتتخلص من هذا الشعور احلاد باخلطيئة وتنظر إىل 

ت، وممارسة  البحث عن اللذة واالستمتاع باحلياة وبكل ما تتيحه لنا من مرسا

ه دين جديد  م، وكأ   ).  وما بعدها٢٠٨ص(اجلنس بحرية ودون تأ

ما دامت كفرت بالدين فليس هناك ما لقد كفرت فرنسا الثورة بالدين، و

م ودون تفكري ىف اجلنة أو  يمنعها من ممارسة اجلنس دون مراعاة حلالل أو حرا

النار ودون اهتامم بام يقوله الدين والكتاب املقدس، إذ ىف هذه احلالة يكون 

ز ىف هذا بنت الثورة الفرنسية  نسوا فسهم، وكانت فرا الناس هم مقياس أ

إن الناس كثريا ما يزدجرون عن . ا، فيام عدا هذا، كانت ضدهابامتياز رغم أهن

املعاىص بسبب الدين، لكن مل يعد ثم دين، فام الذى يمكن أن يزجرهم؟ وىف 

" اإلخوة كارامازوف: "رواية الكاتب الروسى األشهر فيودور ديستويفسكى

 موجودا إذا مل يكن اهللا"عبارة قاهلا إيفان امللحد تلخص املوقف كله، أال وهى 

ز تقول ىف القسم اخلامس من الفصل السادس ". فكل شىء إذن مباح نسوا وفرا

: كل ما كان مسلامت من قبل ال جيوز املساس هبا تغري: "الذى تتوىل الرسد فيه

أصبحت معابد لرب آخر . فال امللك هو امللك، وال الكنيسة بقيت كام هى

قررت أن : "ختام هذا القسمثم تقول ىف ). ٢٠٩ص" (إهنا الثورة. اسمه املنطق

حث عن  أرفض كل ما تلقنته من قبل وأخلق لنفسى قاموسى اجلديد، وأن أ

  ).٢١١ص" (معناى اخلاص للفضيلة حتى لو ىف أحضان الفارس القبطى
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وهناك من فالسفة األخالق من جيعل اللذة هى هدف اإلنسان ىف احلياة 

.  حلو ال مشاحة ىف ذلكواللذة شعور. ويتخذ منها حمورا لألخالق الصحيحة

فقد يتعارض حتقيق اللذة مع حبنا . بيد أن اللذة ليست كل شىء ىف احلياة

إننا نحب احلياة ما ىف . ألوالدنا أو أرستنا أو أوطاننا ومواطنينا أو اإلنسانية

ن اللذة بل  وا ذلك أدنى ريب، لكن أوطاننا كثريا ما تدفعنا إىل التضحية بكل أ

نا ساعتذ لن نكون باحلياة ذاهتا، الت ى ال يمكن أن تكون هناك لذة بدوهنا أل

فامذا نفعل؟ هل نرتك وطننا ساعة اخلطر واقتحام . موجودين حتى نشعر هبا

نائه ونتمسك باللذة ونجعل  له وحتقري أ األعداء حلدوده واحتالله وانتهاب أموا

ِّمن البحث عنها وحتقيقها هجريانا؟ واألم التى يبكى رضيعها وحيت اج إىل ِ

هل يا ترى ينبغى أن تتجاهل رصخات : يقظتها ورعايتها وهى نائمة مرهقة

ًرضيعها وآالمه ومعاناته العاجزة ومتىض ىف النوم سادة أذنيها وقلبها عنه وعن  َّ

كام أن اللذة بعد قليل . حاجته إليها؟ إن احلياة ال يمكن أن متىض عىل هذا النحو

ى جعل اإلنسان منها حمور حياته وصار تفقد كثريا من بريقها وحالوهتا مت

ها، وتتحول ملال وسأما؟ بل إن اجلنس مثال  يعكف عليها وال ترى عينه سوا

فسهم  الذى يتهوس به أصحاب مبدإ اللذة ويكثرون منه وال حياولون فطم أ

دا رسعان ما ينحرف شذوذا جنسيا هربا منه ورغبة ىف التجديد وجتريب  عنه أ

وان أخرى منه مع أ نات بل مع اآلالت أ شخاص من نفس النوع بل مع احليوا

ذاهتا؟ بل إن احلضارات تنتهى إىل الفساد حني جيعل أصحاهبا اللذة مبدأ 

حياهتم ال يعرفون غريها، فيتبلدون وتضعف ىف نفوسهم قيمهم األخالقية 
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احلق أن احلياة حتتاج . األوىل التى جعلت منهم أصحاب حضارة قوية منترصة

قف واألحيان، وإال توقفت إىل فضيلة  اإليثار والتضحية ىف كثري من املوا

إن بحثه عن . لنفرتض أن شخصا يشتهى امرأة ما بينام هى ال حتبه. واهنارت

فهل هذا يصنع جمتمعا سليام . اللذة يقتضيه أن ينال منها ما يشتهيه ولو بالقوة

لذهتا إال ىف قويا؟ ولنفرتض أن زوجة جترى وراء لذهتا ومل تستطع أن حتقق 

خيانة زوجها وجلب العار ألوالدها، فهل نبارك هلا تلك اخليانة بحجة أهنا 

  بذلك حتقق لذهتا، التى جعلتها عمود حياهتا وبوصلة أخالقها؟ 

تنا عىل أهنا رش ىف كل  ولكن عىل الناحية األخرى ينبغى أال ننظر إىل شهوا

م، لكنها اخل. احلاالت ري كل اخلري متى أشبعناها ىف إهنا رش متى أشبعت ىف احلرا

احلالل ومارسناها باعتدال ووازنا بينها وبني واجباتنا نحو أرستنا وأصدقائنا 

انية اجلاحمة ال جتلب سعادة، أو ال جتلب  د اإلنسانية، وإال فاأل وأوطاننا وأفرا

د  دا مهام استزا سعادة صافية بل سعادة متازجها املرارة وال تروى صاحبها أ

 اإلنسان أن حيب ألخيه ىف الوطن وىف الدين وىف اإلنسانية ما حيب وعىل. منها

كذلك ينبغى أال يتطرف رجال الدين فيحرموا . لنفسه، وإال فسدت احلياة

. احلالل ويسدوا منافذه فال جيد الشخص مفرا من التمرد وكرس القيود كلها

ه إ قاس ينزل عقابه الصارم  العنيف عىل وباملثل ال يصح تصوير اهللا عىل أ

دا فاهللا سبحانه قبل أن يكون . عباده ألقل هفوة فال يرحم وال يراعى ضعفنا أ

ٍشديد العقاب ذا طول هو إ رحيم ْ وىف اإلسالم حياسبنا ربنا عىل احلسنة بعرش . َ

أمثاهلا إىل ما شاء سبحانه، أما السيئة فال حياسب عليها إال بمثلها، وكثريا ما 
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ضا أن اإلنسان متى فكر ىف عمل سيئة ثم كبح مجاح وفيه . يغفر فال يعاقب أ

نفسه فلم يعملها كتبت له حسنة، ولكنه إذا فكر ىف عمل حسنة ثم مل يعملها 

لسبب ما كتبت له حسنة واحدة لتتضاعف حسنات بال حساب لو حققها فعال 

إن الغرائز هى وقود احلياة وحمركها، ولوال . وهكذا... كام مرت اإلشارة آنفا

ئز لتوقفت احلياة وما حتركت إال األمام خطوة واحدةتلك لكنها إذا .  الغرا

تغولت واعتدت عىل املبادئ اخللقية الكريمة أفسدت احلياة، وصارت الدنيا 

ّغابة كل هم البرش هو السعى املحموم وراء اللذة، وتعارضت اللذات وحتولت  ً

عا رشسا يكون اإلنسان فيه إما قاتال وإما مق   وأى حياة تلك؟ . توالاحلياة رصا

وأهم تلك القضايا التى تثريها الرواية ما يزعمه بعضهم عمن يسمى 

ناء " املعلم يعقوب"بـ ه كان هيدف فيام عمله من إنشاء جيش قبطى أ من أ

وجود الفرنسيس بمرص وخروجه معهم بعد فشلهم ىف إخضاع املرصيني هلم 

هلم إىل استقالل مرص ذه دعوى وقحة مفعمة وه. واستذالهلم ورسقة أموا

َّفيا ترى من فوض هذا املجرم ىف احلديث بلسان : بالتنطع والكذب السافل

فسهم مل يكونوا كلهم  ماليني املرصيني من مسلمني ونصارى؟ إن النصارى أ

فئونه عىل إجرامه وخيانته، بل كان كثريون منهم يعارضون ما يفعل وكيف . يرا

ى وطنه ويؤلف جيشا يساعد الفرنسيس باهللا يوصف خائن مثله ينقلب عىل بن

ه  عىل التنكيل بالشعب الذى ينتمى إليه وعىل قتله ورسقته وإذالله وإهانته بأ

مكن أن يقال عن ذبح البرش إنه عملية  يسعى إىل استقالل ذلك الوطن؟ أ

جراحية هتدف إىل ختليصهم من اآلالم؟ من قال هذا؟ وهل يمكن أن يفكر 
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داء الوطن عىل حتقيق استقالله بعدما فشلوا ىف احتالله عاقل ىف االستعانة بأع

َواالستمرار ىف استنزاف ثرواته واستذالله وخرجوا باخلزى والعار، بله أن  ْ َ
ِّيكون جيشا ملساعدهتم يعود معهم من جديد بعد أن يضمدوا جراحهم 

ويعاجلوا فشلهم ليحتلوا مرص ويعينوها عىل االستقالل؟ أال إن هذا هو الدجل 

  ترى أى استقالل هذا يا إهلى؟ . التدليس بعينهو

والغريب أن يدافع عنه القسيس الشفتشى، ويكفى اسمه لننفر منه، 

ا كان معناها األصىل، بل " الشفتشى"فكلمة  ال ترتبط بشىء جاد وال حمرتم أ

ترتبط بمالبس النساء الغنجات اخلارجات عىل العرف الكريم، الغريب أن 

مية ينربى الشفتشى هذا  ليدافع عنه رغم وقاحته وغطرسته وإساءاته اإلجرا

فسهم، إذ دخل مرة الكنيسه عىل  ِاملتكررة التى مل يعف منها الكنيسة ورجاله أ ْ ُ

ار استياء  صهوة حصانه وأمر القسيس أن يناوله لقمة التناول وهو راكب، مما أ

:  وربىإى. القسيس، فيشبهه الشفتشى باملسيح، واملسيح عند النصارى رهبم

شبهه باملسيح، وكأن املسيح يبارك اخليانة والغدر والتنكر للوطن ومد يد 

د الشعب والتنكيل هبم  التعاون الدنس ألعداء البالد ومساعدهتم ىف تقتيل أفرا

هلم وممتلكاهتم َّمثل املجرم يعقوب هذا ال يشبه باملسيح بل بيهوذا ! ورسقة أموا

ه سلم ا ملسيح ألعدائه لقاء بضعة دراهم اخلائن الذى يذكر اإلنجيل أ

أما املسيح فرسول كريم عاىل . نعم إنه هيوذا عن جدارة واستحقاق. معدودات

القدر عند ربه سبحانه وتعاىل يعلم الناس حمبة األوطان والوفاء والرجولة 

والنبل وكرم النفس وطهارة الضمري ونظافة السلوك ال اخلسة والدناءة 
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م والوحشية  ٦١انظر مثال ص(َّسيح أن يشبه به اخلائن يعقوب جل امل. واإلجرا

  )!فام بعدها من الرواية

: وهذه بعض نقول من اجلربتى تسجل خيانات يعقوب املجرم الدنس

سافر عدة كبرية من عسكر الفرنساوية إىل جهة الصعيد وكبريهم ديزه، "

ِيعقوب القبطى ليعرفهم األمور ويطلعهم عىل املخبآت وصحبتهم ْ ُ ما وأ"، "ِّ

ًيعقوب فإنه كرنك ىف داره بالدرب الواسع جهة الرويعى، واستعد استعدادا  َ َ ْ َ

قعة  ًكبريا بالسالح والعسكر املحاربني، وحتصن بقلعته التى كان شيدها بعد الوا
 َّوركب سارى عسكر من يومه ذلك وذهب اىل اجليزة، ووكل"، "األوىل

ْم وكلوا بالفردة العامة ثم إهن"، "القبطى يفعل ىف املسلمني ما يشاء يعقوب ِ َّ َ

ال يعقوب القبطى، وتكفل بذلك وعمل الديوان لذلك ببيت  ومجيع ا

رزوا"، "البارودى ضا بتقرير مليون عىل الصنائع واحلرف يقومون  وأ ًأوامر أ

نسة، ويكون  بدفعه ىف كل سنة قدره ف ريال فرا ف وستة وثامنون أ مائة أ

ت كل يدفع من املقرر الثلث، وهو اثنان : شهرأربعة أ الدفع عىل ثالث مرا

ف فرانسة َفدهى الناس. وستون أ ِ وحتريت أفكارهم واختلطت أذهاهنم  ُ

يعقوب القبطى تكفل بقبض ذلك من املسلمني،  وزادت وساوسهم، وأشيع أن

به من شياطني أقباط النصارى  ومنها أن"، "ويقلد ىف ذلك شكر اهللا وأرضا

ا تظاهر مع  يعقوب الفرنساوية وجعلوه سارى عسكر القبطة مجع القبطى 

َّشبان القبط وحلق حلاهم وزياهم بزى مشابه لعسكر الفرنساوية مميزين عنهم  ٍّ ٍَّ َ

َّبقبع يلبسونه عىل رؤوسهم مشابه لشكل الربنيطة، وعليه قطعة فروة سوداء من  ُ
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د  جلد الغنم ىف غاية البشاعة مع ما يضاف إليها من قبح صورهم وسوا

داهنم، وصريهم عسكره وعزوته، ومجعهم من أقىص أجسامه َم وزفارة أ َّ َ

النصارى التى هو ساكن هبا خلف  الصعيد، وهدم األماكن املجاورة حلارة

ج وباب كبري حييط به  را َّاجلامع األمحر، وبنى له قلعة وسورها بسور عظيم وأ

راجا ىف ظاهر احلارة جهة بركة األزبكي ة، وىف مجيع ًبدنات عظام، وكذلك بنى أ

راج طيقانا للمدافع وبنادق الرصاص عىل هيئة سور مرص  ًالسور املحيط واأل

ًالذى رمه الفرنساوية، ورتب عىل باب القلعة اخلارج والداخل عدة من  َّ َِّ َ َّ َ
دهيم البنادق عىل طريقة  ًالعسكر املالزمني للوقوف ليال وهنارا، وبأ ً

: جدوا ىف شفيق غربال من يطلق عليهموهؤالء األوغاد اخلونة و" (الفرنساوية

أول جيش وطنى منذ الفراعنة، بينام هو جيش الغدر والعاملة واالنحطاط 

وانعدام الوطنية ألن اجليوش الوطنية ال تقوم عىل الطائفية واالنحياز إىل 

املستعمر، فضال عن أن ترجو عىل يديه املعاونة ىف احلصول عىل االستقالل، 

 اخلضوع للمستعمر الفرنسى كرة أخرى بعد أن يعود فهو استقالل من أجل

َّاجليش الفرنسى املهزوم املنهوك إىل بالده ويرمم نفسه ويتقوى من جديد ثم 

نائها ويكسح ثرواهتم ويذهلم  يرجع ليحتل مرص ويستعمرها ويبطش بأ

دة وينتقم منهم فكهذا تكون اجليوش الوطنية عند . وهيينهم ويقتلهم بال هوا

عبد اهللا من طرف : َّوىف عرشينه توكل رجل قبطى يقال له"، )ال فالغربال، وإ

يعقوب بجمع طائفة من الناس لعمل متاريس، فتعدى عىل بعض األعيان 

زهلم من عىل دواهبم وعسف ورضب بعض الناس عىل وجهه حتى أسال  َوأ َ
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ضا وسلموا "، "دمه َّوفيه أرسل إبراهيم بك أمانا ألكابر القبط، فخرجوا أ ً ً

َّوأما يعقوب فإنه خرج بمتاعه وعازقه وعدى إىل . ُورجعوا اىل دورهم َ

الروضة، وكذلك مجع إليه عسكر القبط وهرب الكثري منهم واختفى، 

ْواجتمعت نساؤهم وأهلهم وذهبوا إىل قائمقام وبكوا وولولوا وترجوه ىف  َّ َْ َ َ َ
ء وأصحاب صنائع  نجار وبناء ما بني إبقائهم عند عياهلم وأوالدهم، فإهنم فقرا

ه يرسل إىل ه ال يقهر منهم من ال يريد  يعقوب وصائغ وغري ذلك، فوعدهم أ أ

أى إىل فرنسا بعد هزيمة الفرنسيني وخروجهم من (الذهاب والسفر معه 

ك الفرنسيس اخلرب بموت"، "مرص ضا صحبة أو ُوحرض أ َ القبطى،  يعقوب ً

 ه وأرادت أخذ ذلك عىلفطلب أخوه االستيالء عىل خملفاته، فدافعته زوجت

مقتىض رشيعة الفرنسيس، فقال أخوه إهنا ليست زوجته حقيقة بل هى 

معشوقته، ومل يتزوج هبا عىل ملة القبط، ومل يعمل هلا اإلكليل الذى هو عبارة 

كرت ذلك، فأرسل الفرنسيس يستخربون من قبط مرص  ْعن عقد النكاح، فأ

با بأهنا مل عن حقيقة ذلك،  تكن زوجته عىل مقتىض رشعهم ًفكتبوا هلم جوا

َوملتهم، ومل يعمل ْ   ."بينهم اإلكليل، فيكون احلق ىف تركته ألخيه ال هلا ُ

م يقل املسيح عليه  ثم ما دخل رجال الدين النصارى ىف السياسة؟ أ

أعطوا ما لقيرص لقيرص، وما هللا هللا؟ أال يقول املسيح : السالم ىف اإلنجيل

باعه بكل قوة وحتمس ِأح: "أل ُبوا أعداءكم، أحسنوا إىل مبغضيكم، باركوا َ ُِ َ ْ ُ ْ َُ ِ ِ ِْ ْ َُّ ِ ُ َ ََ ْ

ْالعنيكم، وصلوا ألجل الذين يسيئون إليكم ُْ ُْ ُ َ ْ َ ََ َّ ُِّ َ ُ ِ ِ ِ ِِ َ ْمن رضبك عىل خدك فاعرض . َ ْ َِ َ َ ِّ َ َ َ َ َ َ ْ َ
ضا ضا، ومن أخذ رداءك فال متنعه ثوبك أ ًله اآلخر أ ًْ ْ ُ ْ َ ْ َ ْ َُ َ ََ ََ َْ َ ََ َ َ َ َ َِ َ َ ُّوكل . َ ُ ك فأعطه، َ ِمن سأ ِ ْ َ ََ َ َ َ َْ
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ُومن أخذ الذى لك فال تطالبه ْ ْ َِ َِ َ َُ َ َ َ َّ َ َ تم . َ ْوكام تريدون أن يفعل الناس بكم افعلوا أ ُُ ُ ُْ َ َُ ََ ُ َ َ َْ ْ ْ َُ ِ َّ ِ َ َ

ضا هبم هكذا َأ َ ْ ِ ِ ً ْ ض. َ ًوإن أحببتم الذين حيبونكم، فأى فضل لكم؟ فإن اخلطاة أ ْْ ُ ُّ ُّ َ ْ َ ْ ََ ََ َ َُ َّ َ َ َ ْْ ِ ِْ ْ ُُ ُ َُ ٍَّ َ ِ ا ِ

ْحيبون الذين حيبوهنم ُ َ ُّ َ ُِّ ُِ ُِ َّ ْوإذا أحسنتم إىل الذين حيسنون إليكم، فأى فضل لكم؟ . َ ْ ْ ْ َُ ُ َُ َ َّْ َ َ َ ََ ْ َ ْ َِ ِ ُِ ِْ ِ َ ُ َ

ضا يفعلون هكذا َفإن اخلطاة أ َ ْ َ َّ ََ ُ َ َ ْ ًُ َ َ ْ ْوإن أقرضتم الذين ترجون أن تسرتدوا منهم، . ِ ْ ْ ُ َُ ُّ ُ َ َْ ِ ِِ َ َ َ ُْ َ ْ َْ ََّ ْ ِ

ْفأى فضل لكم؟ ُ َ ْ َ ضا يقرضون اخلطاة لكى يسرتدوا منهم املثلََ َ فإن اخلطاة أ ْ َ َ ْ َ َّ َِ ْ ُ ُْ ُّ َ ُ ُ ْ ُْ ِ ِِ َ َ َ َْ ُْ ًِ َ ْبل . ِ َ
تم ال ترجون شيئا، فيكون أجركم  ْأحبوا أعداءكم، وأحسنوا وأقرضوا وأ ُ ْ ْ ْ َُ َ ُْ َ ْ ُ َ َ ْ َ َُّ َ َ َ َ ََ َ َ ُْ ً ُ َْ ُ ََ ْ ِ ُ ِ ِ

ِعظيام وتكونوا بنى العىل، فإنه منع ِ ِْ ُ ُ َ ََّ ُ َِ َ ّ ِ ْ َ ُ ً رَ ِم عىل غري الشاكرين واألرشا َ ْ َ َ َ ِ ِ َّ ِ ْ َ َ َ َفكونوا رَمحَاء . ٌ ُ ُ ُ َ

ضا رحيم اكم أ ٌكام أن أ َ ِْ ً ْ َ َ َُ ََ َّ ُوال تدينوا فال تدانوا. َ َ ُ ََ َ ُ ِ َ َال تقضوا عىل أحد فال يقىض . َ ْ َ ُْ ََ ٍَ َ َ ُ َ َ

ْعليكم ُ ْ َ ْاغفروا يغفر لكم. َ ْ ُُ َ َ ْ ُْ ِ ، كيال جيدا م. ِ ُأعطوا تعطوا ً ُِّ َ ْ ْ ًْ َ َ ُ ْ ًلبدا مهزوزا فائضا َ ً ُِ َ ْ ََّ ً َ

ْيعطون ىف أحضانكم ُ ِ َ ْ ْ َُ ِ َ ه بنفس الكيل الذى به تكيلون يكال لكم. ُ ْأل ُ َ ََ ُ ُ َّ ُْ ْ َُ ِْ ِ َِ ِ ِِ ِ َ َّ   ؟ "َ

لكن القسيس الشفتشى يكذب ويقول إن املسيح كان ثوريا يعتمد 

ه لو كان . أسلوب العقاب الصارم واهلجوم العنيف مع األعداء نعم يكذب أل

اجيل التى يؤمن هبا املس ا هنا إنام أعتمد عىل األ يح عليه السالم كذلك، وأ

َالشفتشى، لكان دافع عن نفسه يوم وشى به هيوذا  َ َشبيه يعقوب ىف الغدر (َ

ه مل يبق إليها سوى ساعات قضاها ىف ) واخليانة وعرف أن هنايته قد دنت وأ

رة، كأس الصلب االبتهال إليه سبحانه أن يعفيه من رشب تلك الكأس امل

لكنه عليه الصالة والسالم مل حياول الدفاع عن نفسه بتاتا، بل ومل . واملوت

دى ظامليه وجالديه واستسلم استسالما تاما، مكذبا هذا  ًحياول الفرار من أ ِّ َ ُ
َالشفتشى، الذى أريد له أن يسبق عرص قساوسة أمريكا الالتينية دعاة  ِ الهوت "ُ
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يته مضطربا ألن هذا الالهوت مل يكن قد هل ، فجاء تصوير شخص"التحرير

هالله بعد، بل كان عىل التاريخ أن ينتظر أكثر من قرن ونصف، عالوة عىل أن 

الهوت التحرير إنام يقوم عىل الكفاح ضد االستعامر وغشمه وإجرامه ودنسه 

وقذاراته ال عىل اخليانة والغدر والتعاون مع االستعامر واملستعمرين ضد البالد 

هذا ما كان من أمر املجرم يعقوب حني كان ىف مرص، أما لدن خروج . عبادوال

الفرنسيس من بالد املحروسة فكان ال مناص له من اخلروج معهم حتت 

َآباطهم وإال لقطع قطعا ورميت قطعه لكالب السكك، فتعافها وتشمئز منها  َ ِّ ُِ ًِ

  . وكراهية األوطانوال تقرهبا ألهنا حلم مسموم مغموس ىف عار الغدر واخليانة 

وأخريا وليس آخرا ها هو ذا سجل حياة املجرم يعقوب خائن مرص 

نه  املعلم يعقوب "وغدارها كام نقرؤه ىف مقال للدكتور عبد احلليم عويس عنوا

بط التاىل"اخلائن العميل : ، وقد نقلته من املشباك عىل الرا

/posts/542310659262038/com.facebook.www://https

ولد يعقوب حنا ىف ملوى بصعيد مرص سنة : "/916198808539886

وهو ينتمى إىل أرسة قبطية متوسطة احلال، وقد تلقى ىف طفولته . ًم تقريبا١٧٤٥

ءة والكتابة واحلساب وحفظ بعض النصوص الدينية  املسيحية، مبادئ القرا

وشأن . وذلك ىف أحد الكتاتيب القبطية التى كانت منترشة بصعيد مرص آنذاك

وحتصيل " الكتابة"كثري من األقباط احرتف يعقوب منذ صباه الباكر حرفة 

األموال وضبط احلسابات، ومن هنا اتصلت أسبابه باألغنياء وأهل اليسار، 

رياء    . املامليك، وهو سليامن بك أغاوانتهى أمره إىل العمل مع واحد من كبار أ



 
٢٠١

ومن خالل العمل ىف هذا املجال استطاع يعقوب أن يكتسب خربة 

الية اإلدارية ومعرفة عميقة بحياة عموم املرصيني  واسعة بالشؤون ا

ًوأوضاعهم، كام متكن من مجع ثروة طائلة أورثته شيئا غري قليل من الغرور  َّ

ناء ًوالكربياء، فكان حريصا عىل أن يبدو  ًخمتلفا عن اآلخرين من بنى جلدته وأ

وف عاداهتم وما درجوا عليه، فكان خيالفهم ىف  َطائفته، مولعا باخلروج عىل مأ َُ ً َ

الزى واهليئة وأسلوب الكالم وطريقة احلياة حتى إنه اختذ امرأة سورية من غري 

ومن مظاهر اختالف يعقوب عن سائر . جنسه يترسى هبا بطريقة غري رشعية

وقد اشتهر عنه نزوع إىل القتال . قباط إتقانه بعض مهارات الفروسية وفنوهنااأل

ه حارب بالفعل ىف صف املامليك ضد قوات القبطان  ِّوالنزال، ومن ذلك أ

ْحسن باشا، التى أرادت تثبيت احلكم العثامنى ىف مرص قبيل الغزو الفرنسى  َ ُ

  . بقليل

حني وصلت " لم يعقوباملع"كان : املعلم يعقوب ونابليون بونابرت

رياء القبط وزعامئهم املربزين، سواء ىف  ِّاحلملة الفرنسية إىل مرص معدودا من أ ً

أقاليم الصعيد أو ىف القاهرة، وكان الفرنسيون منذ اللحظة األوىل التى وطئت 

فيها أقدامهم مرص بحاجة إىل مساعدة األقباط ألهنم كانوا عىل دراية كبرية 

ا فهم الذين يسجلون امللكية الزراعية، وهم الصيارفة، : ليةبشؤون اإلدارة ا

ئب واألموال العامة َوهم جباة الرضا وبعبارة أخرى كان األقباط حيتكرون . ُ

ادى  البيانات الصحيحة بالدخل العام للبالد، وبالتاىل فإن تأمني الوجود ا



 
٢٠٢

 مساعدة للجيش الفرنسى وتوفري األموال الالزمة لتدبري احتياجاته يتوقف عىل

  . القبط للغزاة ومدى تعاطفهم معهم

ًواحلق أن بعض األقباط مل جيدوا حرجا ىف التعاون مع الفرنسيني، ومل 

ل وحتصيل  يؤرق ضامئرهم أن يكونوا ذراع املحتل الغاضب ىف جباية األموا

ئب، ومن هنا قبل املعلم جرجس اجلوهرى أن يكون مسؤوال عاما عن  ًالرضا ِ َ

ئب  اليةحتصيل الرضا أما . العقارية، كام قام ىف الوقت نفسه بتنظيم املوارد ا

ًاملعلم يعقوب فقد بادر إىل عرض خدماته عىل الفرنسيني، وكان خملصا ىف 

َّتعاونه معهم بقدر ما كان خائنا للبلد الذى نشأ فيه والناس البسطاء الذين شب  ً

ء كانوا من املسلمني أم القبط املخلصني الذين فوا أن يضعوا بينهم، سوا ُ أ ِ َ

دهيم ىف يد املحتل الفرنسى ومهام يكن من أمر فقد وافق نابليون بونابرت . أ

فق املعلم يعقوب اجلنرال ديسيه ىف محلته عىل الصعيد نظرا لسابق  ًعىل أن يرا
الية واإلدارية وقد بذل . ّمعرفته بأقاليم الصعيد، واطالعه عىل أوضاعها ا

ية إلنجاح محلة ديسيه، فأرشف عىل جتهيز ما يلزم ًاملعلم يعقوب جهودا مضن

الية واإلدارية  َّاحلملة، وأمن هلا طرق السري، وتوفر عىل ضبط الشؤون ا
لألقاليم املفتوحة، وعمل عىل التوفيق بني األوامر اجلديدة التى كان يصدرها 

وفة ىف البالد أ ظمة القديمة ا   . اجلنرال ديسيه واأل

 ىف مساعدته للفرنسيني أشد ما يكون السخاء، إذ مل وكان يعقوب سخيا

الية واإلدارية لصاحلهم، بل شارك ىف العمليات  يكتف بتوظيف خربته ا

ًوتقديرا . ٍاحلربية مشاركة فاعلة تنبئ عن نفس حاقدة عىل اإلسالم واملسلمني
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ًحلسن بالئه ىف املعارك منحه اجلنرال الفرنسى سيفا تذكاريا منقوشا عليه ً 

  ". م١٧٩٨ ديسمرب ٢٤ -معركة عني القوصية "

مل يكد يمىض عام عىل الغزو الفرنسى : املعلم يعقوب واجلنرال كليرب

ته،  ملرص حتى أدرك نابليون، بعد الصعوبات اهلائلة التى تعرض هلا هو وقوا

استحالة حتقيق حلمه ىف بناء إمرباطورية فرنسية بالرشق تكون مرص قاعدة هلا، 

َّومن ثم ك ًان بقاؤه ىف مرص عبثا ال نفع من ورائه، فعاد إىل فرنسا ىف مطلع َ

ًم تاركا قيادة احلملة للجنرال كليرب، الذى قام بقمع ١٧٩٩أغسطس سنة 

ًثورات املرصيني ىف وحشية بالغة وقسوة سجل املؤرخون كثريا من مظاهرها َّ .

لقضاء عليهم ُّىف قمع الثورة وتعقب الثوار وا" قذر"وكان للمعلم يعقوب دور 

ًحيث حتصن بداره ىف الدرب الواسع جهة الرويعى، واستعد استعدادا كبريا  ً

بالسالح والعسكر املحاربني، وحتصن بقلعته التى كان شيدها بعد ثورة القاهرة 

  .األوىل

وقد انضم إىل املعلم يعقوب ىف حروبه ضد العثامنيني أو املامليك بعد 

م واألروامٌنقض معاهدة العريش عدد من القبط وبعد نجاح كليرب ىف .  والشوا

ًإمخاد الثورة فرض عىل املرصيني كثريا من األموال عقابا هلم، وىف الوقت نفسه  ً
ن الدعم واملعونة العسكرية  وا كافأ املعلم يعقوب عىل ما قدمه للفرنسيني من أ

َّبأن سلطه عىل املسلمني يفعل هبم ما يشاء ْ قباط ومن املؤسف حقا أن بعض األ. َ

ونصارى الشام، وخاصة من التحق منهم بخدمة الفرنسيني، تطاولوا عىل 

ويشري . املسلمني، وأساؤوا إليهم بالقول والفعل بعد إمخاد ثورة القاهرة الثانية
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اجلربتى إىل تعسف الفرنسيني ىف حتصيل األموال التى فرضوها عىل املرصيني 

ًمنوها بدور األقليات املسيحية ىف ذلك كل ذلك بإرشاد القبط وطوائف و: "ِّ

ألهنم هم الذين تقلدوا املناصب اجلليلة، ) أى األقليات املسيحية(البالد 

ال ونزل كل كبري منهم إىل إقليم، . وتقاسموا األقاليم، والتزموا هلم بجمع ا

وأقام برسة اإلقليم مثل األمري الكبري، ومعه عدة من العساكر الفرنساوية، وهو 

باع واخلدم والفراشونىف أهبة عظيمة ... ، وصحبته الكتبة والصيارفة واأل

ضا، ومعهم  ًويرسل إىل واليات األقاليم من جهته املستوفني من القبط أ

ال  فني، فينزلون عىل البالد والقرى ويطلبون ا العسكر من الفرنساوية والرصا

َوالكلف الشاقة بالعسف، ويؤجلوهنم بالساعات، فإن مضت ومل يوفوهم  ُ

  ". َّاملطلوب حل هبم ما حل من احلرق والنهب والسلب والسب

وكذلك فقد منح اجلنرال كليرب املعلم : املعلم يعقوب والفيلق القبطى

، وجعله عىل رأس فرقة عسكرية من شباب القبط كان "كولونيل"يعقوب رتبة 

ًأمر تدريبهم منوطا بعدد من الضباط الفرنسيني ُ ويذكر بعض مؤرخى األقباط . َ

َّأن املعلم يعقوب هو الذى جهز هذا الفيلق القبطى بالسالح واملرية من ماله 

ًعسكرا من القبط، فجمعوا ) أى الفرنسيون(طلبوا : "يقول اجلربتى. اخلاص
ِّمنهم طائفة وزيوهم بزهيم، وقيدوا هبم من يعلمهم كيفية حرهبم ويدرهبم عىل  ُ ْ َّ َ

 نحو األلفني، وأحرضوهم إىل ذلك، وأرسلوا إىل الصعيد فجمعوا من شباهبم

ومعنى ذلك أن الفيلق القبطى الذى تزعمه ". مرص وأضافوهم إىل العسكر

املعلم يعقوب كان عبارة عن فرقة عسكرية مدربة ملحقة باجليش الفرنسى 
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شئت ملعاونة الفرنسيني ىف حرهبم ضد املامليك والعثامنيني واحلق أن سياسة . ُأ

ن اء األقليات الدينية ىف مرص مل تكن مقصورة عىل الفرنسيني ىف جتنيد بعض أ

وقد وقعت هذه السياسة . القبط، بل اتسعت دائرهتا لتشمل اليونانيني وغريهم

ًمن نفس يعقوب موقعا حسنا، وصادفت منه جتاوبا واهتامما ً ً وكام يقول . ً

َفإن الفرنسيني بخطتهم االستعامرية ويعقوب "الدكتور أمحد حسني الصاوى 

 وتطلعاته التقيا عىل إرادة واحدة جتسدت ىف إنجاز واحد هو تكوين بأحالمه

  ". الفيلق القبطى

وقد أراد األستاذ شفيق غربال أن يمحو عن املعلم يعقوب وصمة اخليانة 

ًلألمة املرصية وخطيئة العاملة لالحتالل الفرنسى، فحاول أن جيعل منه رائدا 

ًليك والعثامنيني مجيعا عن طريق للتحديث وداعية من دعاة االستقالل عن املام

ز الغربى يكون أداة الستقالل مرص . تكوين جيش مرصى مدرب عىل الطرا

تر من  ٌوهى حماولة ال تقوم عىل سند صحيح من التاريخ، وتصور يناقض املتوا ُّ ٌ

ء كانوا من املرصيني أو  روايات املؤرخني املعارصين للحملة الفرنسية، سوا

فسهم علم يعقوب، ىف ضوء الروايات، قبطى مارق وضع يده فامل. الفرنسيني أ

ُوأعجب من حماولة األستاذ غربال . ًىف يد املحتل الفرنسى، وكان حربا عىل أمته

َتصوير يعقوب ىف صورة املرصى الوطنى واملناضل الغيور عىل أمته احلريص 
ه مثال لعامل الدين التقليدى  ُعىل استقالهلا غمزه للسيد عمر مكرم بأ ْ الذى َ

يركن إىل هتييج العامة وإثارة عواطفهم دون وضع قاعدة سليمة للعمل 

اىف تقديم املعلم يعقوب اخلائن عىل السيد عمر . السياسى الدائم وثالثة األ
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ُمكرم العامل املناضل املخلص الذى ال ينكر دوره الوطنى املجيد إال صاحب  َ َّ َ
بالقاهرة عىل رأس الفيلق ومهام يكن من أمر فقد مكث املعلم يعقوب . ًهوى

  .ِّالقبطى املساند لالحتالل الفرنسى، املؤيد خلططه وبراجمه

ومل يكد كليرب ينجح ىف قمع ثورة القاهرة : املعلم يعقوب ىف عهد منو

ت قيادة ١٨٠٠ يونيو ١٤الثانية حتى اغتيل عىل يد سليامن احللبى ىف  م، فآ

يؤدى مهمته ىف " عهد منو وقد ظل املعلم يعقوب ىف. احلملة إىل جاك منو

نه ىف أداء هذا العمل عىل حساب  خدمة السلطات الفرنسية، ويتفانى هو وأعوا

هلم واحلق ". أمن املرصيني وسالمتهم وحرياهتم وكرامتهم وحرمة بيوهتم وأموا

ًأن تعاون هؤالء اخلونة مع الفرنسيني مل يكن نابعا من جمرد التعصب الدينى 

رة العمياء التى جترد النفوس من فحسب، بل كان يغلب عليه  الطمع واأل

وقد واصل هؤالء تعسفهم ىف مجع األموال التى . املشاعر اإلنسانية الطيبة

  . فرضها االحتالل الفرنسى عىل املرصيني

نه ىف تقديم املساعدة العسكرية  ىف عهد منو استمر يعقوب وأعوا

يني عندما اقرتبوا منها للفرنسيني حيث قاموا بتحصني القاهرة ىف وجه العثامن

توكل رجل قبطى يقال : "وىف ذلك يقول اجلربتى). م١٨٠١مايو (للمرة الثانية 

عبد اهللا من طرف يعقوب بجمع طائفة من الناس لعمل املتاريس، فتعدى : له

زهلم من عىل دواهبم، وعسف ورضب بعض الناس عىل  عىل بعض األعيان، وأ

ومن املؤسف حقا ...". ن ذلك القبطىوجهه حتى أسال دمه، فتشكى الناس م

ن يعقوب ىف قهر املرصيني وإذالهلم، ويذكر  أن بعض املسلمني كانوا من أعوا
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ُاجلربتى منهم رجال يدعى مصطفى الطاراتى، وكان من موظفى اإلدارة : ً

وقد تم القبض عليه وإعدامه ىف ميدان . العثامنية ثم التحق بخدمة الفرنسيني

ًوتقديرا إلخالص املعلم يعقوب . حيل احلملة الفرنسيةباب الشعرية بعد ر
ل  ن الدعم واملساندة فقد منحه منو رتبة جنرا وا للفرنسيني وما قدمه هلم من أ

  . م١٨٠١ىف مارس 

ام األخرية للحملة الفرنسية َّحترج موقف الفرنسيني : املعلم يعقوب واأل
 واإلنجليز حيث نتيجة الضغوط العسكرية التى مارسها عليهم العثامنيون

زحف اجليش العثامنى نحو القاهرة، ىف حني زحف اجليش اإلنجليزى من 

وزاد من صعوبة املوقف . ًرشيد بعد أن فرض حصارا عىل منو ىف اإلسكندرية

الفرنسى انتشار مرض الطاعون ىف صفوف اجلند وحصده أرواح كثري منهم، 

َّومن ثم مل جيد الفرنسيون بدا من الدخول ىف مف اوضات مع العثامنيني َ

مرت عن توقيع اتفاق اجلالء عن مرص   .واإلنجليز، وهى املفاوضات التى أ

وقد تضمنت اتفاقية اجلالء مادتني مهمتني تتعلقان بوضع عمالء 

الفرنسيني ومعاونيهم من قبط مرص وغريهم إبان فرتة االحتالل، وهاتان 

ادتان مها ا كا-١: ا ن دينه أن يصحب الفرنسيني  كل من أراد من أهل مرص أ

 يكون  كل من التحق بخدمة الفرنسيني ال-٢. ىف عودهتم إىل فرنسا فله ذلك

ِوهكذا فقد أمن عىل نفسه وماله وعياله كل من . ًقلقا عىل حياته أو ممتلكاته َ

هيم بك . تعاون مع الفرنسيني إبان االحتالل وقد أصدر األمري اململوكى إبرا

وقد قرر عدد غري . ًأمانا ألكابر القبط، فخرجوا وسلموا ورجعوا إىل دورهم
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يل معهم إىل فرنسا، وعىل رأس هؤالء قليل ممن كان يتعاون مع الفرنسيني الرح

املعلم يعقوب، الذى خرج بمتاعه إىل الروضة ىف صحبة عدد كبري من عسكر 

القبط، فاجتمعت نساؤهم وأهلهم وتوجهوا إىل القائد الفرنسى بليار يبكون 

ويرجونه أن يدع هؤالء القبط الفارين، فوعدهم بليار أن يرسل إىل يعقوب 

ومع ذلك فقد آثر اهلجرة إىل فرنسا . ال يريد السفر معهَّيأمره بأال جيرب من 

مجهور غفري من القبط واألروام ونصارى الشام وجتار اإلفرنج وبعض 

ه بعد مرور  املسلمني ممن كانوا يتعاونون مع الفرنسيني، بيد أن اجلربتى يذكر أ

حرضت مجاعة من عسكر "نحو شهر من خروج هؤالء املهاجرين إىل القاهرة 

ط الذين كانوا ذهبوا بصحبة الفرنساوية، فتخلفوا عنهم ورجعوا إىل القب

  ". مرص

ًومعنى ذلك أن جزءا من عسكر الفيلق القبطى التابع للمعلم يعقوب 
ر اهلجرة وقرر البقاء ىف مرص ومما ساعد عىل ذلك حرص . تراجع عن قرا

ر املناداة باألمان وإشاعة جو من التسامح والت جاوز عن العثامنيني عىل تكرا

اىض وبدء صفحة جديدة ىف العالقات بني خمتلف طوائف السكان وكان . ا

يد أهل مرص مجيعا،  ًالعثامنيون هيدفون من وراء هذه السياسة إىل اكتساب تأ

ه بعد مرور . ُّومنع وقوع أى منازعات طائفية ترض بأمن البالد ويذكر اجلربتى أ

َّنودى بأال أحد يتعرض باألذية "شهر من توقيع اتفاقية اجلالء عن القاهرة  ِ ُ

نى وال هيودى، سواء كان قبطيا أو روميا أو شاميا، فإهنم من رعايا  لنرصا

اىض ال يعاد ومل تكن إذاعة هذا األمان مقصورة عىل القاهرة، ". السلطان، وا
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ًولكنها شملت عددا من أقاليم الوجه البحرى والقبىل، وهو األمر الذى سمح 

اليةلألقباط  ولة وظائفهم اإلدارية وا   . بالعودة مرة أخرى إىل مزا

أما املعلم يعقوب فلم يرتاجع عن قرار اهلجرة إىل فرنسا، وقد رافقه من 

ومن اجلدير . أرسته والدته وزوجته وابنته وأخوه حنني وابن أخته غربيال

 أن حياول بالذكر أن السلطة العثامنية أرسلت إىل القائد الفرنسى بليار تطلب منه

الية واإلدارية، ولكن  ته ا إقناع املعلم يعقوب بالبقاء ىف مرص لتنتفع بخربا

ه خشى أن تكون دعوة العثامنيني له  ًاملعلم يعقوب رفض البقاء رفضا قاطعا أل ً

بالبقاء مؤامرة قد تودى بحياته جزاء خيانته لوطنه وأمته إبان االحتالل 

حرت السفينة الفرنسية باالس حتمل وىف العارش من شهر أغسطس. الفرنسى  أ

وبعد إقالعها بيومني نزل عقاب . عىل متنها، فيمن حتمل، املعلم يعقوب ورفاقه

ْالسامء باخلائن يعقوب حيث أصيب بحمى شديدة ومات ىف عرض البحر بعد  ُ

ام   ".وظلت جثته عىل ظهر السفينة حتى مرسيليا حيث دفن هناك. أربعة أ
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Error!

  

  



 
٢١١

  "عودة احلشاشني"

 لعبد احلميد السنبسى

رك للمؤلف تلخيص روايته بقلمه حسبام طلبت منه  قبل أى شىء سأ

 األحداث طبعا أى رواية ال يمكن تلخيصها ألن: "قال. واستجاب مشكورا

ريها وحيويتها، لكن هذا ما استطعت عمله وأرجو أن يفى بالغرض  :تفقد تأ

موت الغامضة املرتبعة عىل هام اجلبال الشاهقة التى خترتق  ُمن قلب قلعة آ َّ ِ ِ َ ُِّ َ َ ُ َ

فها املدببة ىف صحارى بالد فارس رصاصة حمشوة حشيشا،  ًالسحب بحوا َ ُِّ َ ُ َ َ َُّ َ ْ ِّ

غازه مغلفة باألحاجى واألرسا ر انطلقت من القرن العارش بتعاويذه وأ

َوغموضه عابرة فوق اهلضاب والوهاد، والسهول واألودية، خمرتقة حجب  ُ ُ ً ُ ِ ِ ِ

ًاألزمنة واألمكنة لتستقر ىف قلب القرن احلادى والعرشين متنكرة بوسائله  ِّ

أعظم وأدهى عقل إجرامى ىف القرن العارش، طبقت شهرته اآلفاق . وتقنياته

نفسه مكان مظلام ىف زوايا التاريخ مرتبعا عىل قمة الدهاء االجرامى ىف وحجز ل

عرصه استعان به اخلصوم السياسيون ىف تصفية حساباهتم والتخلص من 

خصومهم، انبعث هذا العقل اجلهنمى من جديد ىف تالفيف القرن احلادى 

 والعرشين ليصول وجيول مستفيدا من وسائل العرص احلديثة وعلوم اإلدارة

ئح املجتمع يعمل  املحرتفة ىف تكوين هيكل دموى جديد قادر ومتمدد ىف رشا

عىل تقديم خدماته خلاصة اخلاصة الذين ال يريدون التعامل مع العامل السفىل 

املهم الرقيقة بأقذاره وأوزاره ليقوم بدال منهم بتنفيذ ما  وال أن تتلوث أ



 
٢١٢

اطع بشكل غامض مع يرغبون وينفذ أهدافه الشخصية التى ىف كل مرة تتق

  .مصاحلهم

والشخصية املحورية فيها هو الشيخ . تارخيى وعرصى: الرواية هلا شقان

ه  ن ظهر وما هى أهدافه، غري أ َمسعود، وهو شخصية غامضة ال يعرف من أ ْ ُ

يلبى حاجة ىف املجتمع يسعى إليها بشغف الفاسدون واخلارجون عىل القانون 

وهذا الشيخ ىف حقيقته . دهيم بالفعل املبارشمن علية القوم دون أن يلوثوا أ

وقد حصل عىل بعض املعلومات الدينية . ليس شيخا، وإنام من خلفية أخرى

وحفظ بعضا من املصطلحات يستخدمها بذكاء ىف أحاديثه لكى يستدر 

  .تعاطف السامعني

ر جده االكرب عرب   وهذا الشيخ له خلفية جمهولة للعامة، لكنه تتبع أ

ه ينتمى إىل الشيخ احلسن الصباح صاحب ومؤسس القرون ال سحيقة ووجد أ

 املشهورة باالغتياالت السياسية والفكر الباطنى التى كان "طائفة احلشاشني"

موت أو أالموت"مقرها ىف قلعة منيعة ىف جبال بالد فارس اسمها قلعة  ". آ

وقام الشيخ مسعود بتطوير تلك الوسائل مستفيدا من ظروف وإمكانات 

. لعرص احلديث، وقام ببعث تلك الطائفة من جديد ىف ثوب عرصىا

ة أفكار ثورية حياول نرشها،  ديولوجية أو أ ه ليست لديه أ االختالف فقط ىف أ

ال والنفوذ وكان بارعا ىف علوم . وإنام جهاز خدمى يسعى فقط من أجل ا

قدة من وهو موسوعى الثقافة واسع احليلة ختدمه شبكة مع. اإلدارة احلديثة

ء وقد استغل ثقافته . العالقات واملصالح ىف قمة وقاع املجتمع عىل حد سوا
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. ودهاءه ىف الرش، وأفاد من املتناقضات املوجودة ىف املجتمع ووظفها لصاحله

ت مجة ىف نظامه  لكن الرياح ال جترى دوما بام تشتهى السفن، فقد حدثت ثغرا

  ".أدت إىل عواقب مل تكن ىف حسبانه

ولكى يتضح ما قاله عن . تبه املؤلف تعريقا بروايته وتلخيصا هلاهذا ما ك

" املعرفة"احلسن الصباح ها هى ذى ترمجة الرجل استقيناها من موقع 

ِ ولد.حسب التسمية األوروبية" احلشاشني"فهو مؤسس مايعرف بـ: املشباكى ُ 

ه ولد ىف ١٠٣٧ - ه٤٣٠عام  بالري  قم م، وإن كان بعض املؤرخني قد ذكروا أ

مركز من مراكز  الرى، وهى ثم انتقلت عائلته إىل االثنى عرشية معقل الشيعة

 ١٧الفاطمية وعمره  اإلسامعيليةنشاطات الطائفة اإلسامعيلية، فاعتنق الطريقة 

ته عن تلك الفرتة ًعرشة دارسا  ظللت حتى السابعة: "سنة، وقال ىف مذكرا
وذات يوم . ًوباحثا ىف املعرفة ولكنى ظللت عىل عقيدة أجدادى االثنى عرشية

 نظرية اخللفاء عمريه زاراب كان من وقت آلخر يدعو إىل: التقيت برجل يدعى

وكان عمريه زاراب ذا شخصية قوية، وعندما ناقشنى ألول مرة قال ... مرصىف 

عندما ختلو إىل التأمل : وكان عمرية يقول ىل. إن اإلسامعيلية يقولون كذا وكيت

ناء الليل سو  ٤٧١وىف عام  .ف تعرف أن ما أقوله لك مقنعىف رسيرك أ

 م ذهب إىل مرص ىف زمن املستنرص باهللا الفاطمى، وعاد بعد ذلك ١٠٧٨/

  .لينرش الدعوة ىف فارس

حسن ىف قراءة كتب اإلسامعيلية، وبعد ذلك لقى معلام  وقد استمر

ى أداء التعاليم اإلسامعيلية حتى اقتنع، ومل يبق أمامه سو إسامعيليا آخر، فلقنه
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لكنه أدى تلك اليمني أمام مبرش إسامعيىل نائب . الفاطمى لإلمام يمني الوالء

 .والعراق إيران عن عبد امللك بن عطاش كبري الدعاة اإلسامعيليني ىف غرب

 وصل عبد امللك بن عطاش ملدينة الرى، فلقيه حسن ١٠٧٢وىف أوائل صيف 

ثم وافق عىل انضاممه، وحدد له مهمة معينة ىف الدعوة، وطلب منه  صباح،ال

  .بالقاهرةمرص لكى يسجل اسمه ىف بالط اخلليفة الفاطمى  السفر إىل

ثم اجته  أصفهان  ورحل إىل١٠٧٦ وقد ترك حسن مدينة الرى سنة

فبقى فيها إىل أن طرده قاىض  ميافارقني َّرج عىلَومنها ع، أذربيجان صوب

كر حسن سلطة علامء السنة وأرص عىل أن اإلمام وحده هو  املدينة بعدما أ

، ومن هناك رحل فلسطني ين، فأكمل رحلته إىلالذى لديه احلق ىف تفسري الد

حيث بقى فيها نحو ١٠٧٨ أغسطس ٣٠/   ٤٧١ صفر ١٩بحرا إىل مرص ىف 

، فسجنه بدر الدين اجلاميل ويقال إنه اختلف مع أمري اجليوش. ثالث سنوات

ومن هناك . شامل أفريقيا اجلامىل ثم طرده من مرص عىل متن مركب لإلفرنج إىل

ظل ينتقل حتى وصل فارس، التى أخذ يتنقل فيها تسع سنوات حتى بدأ 

وكان يتفادى املدن ىف تنقالته ويفضل أن . ومازندران إقليم الديلمدعوته ىف 

َّوحوهلا قاعدة له يبعث منها الدعاة  دامغان الصحراء حتى استقر ىف ينتقل عرب

 سنوات حتى ٣إىل املناطق اجلبلية جلذب السكان من هناك، واستمر بذلك ملدة 

َانكشف أمره، وأمر الوزير  َ  باعتقاله، ولكنه أفلت وهرب إىل نظام امللكَ

  .قزوين
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صار ومل  يكن هم حسن الصباح ىف تنقالته نرش دعوته وكسب األ

 السالجقة فحسب، بل وكذلك العثور عىل مكان مناسب حيتمى به من مطاردة

موت اره، ومل جيد أفضل منويتخذه قاعدة لنرش دعاته وأفك ُقلعة أ َ . املنيعة َ

وال ،  مرت٢,١٠٠فهى حصن قديم فوق صخرة عالية وسط اجلبال عىل ارتفاع 

عىل منحدر مصطنع جيعل غزوها عمال ىف  يوصل إليها إال بطريق واحد يلف

ريوذكر . غاية الصعوبة واخلطورة احلسن الصباح كان يطوف عىل   أنابن األ

م م يضلهم، فلام رأى قلعة أ ُاألقوا َ أهل تلك النواحى أقام عندهم  وت واختربَ

ئهم ودعاهم ىف الرس وأظهر الزهد وكان العلوى . فتبعه أكثرهم وطمع ىف إغوا

فلام أحكم احلسن . إليه للتربك صاحب القلعة قد أحسن الظن به فكان جيلس

فتبسم . اخرج من هذه القلعة: ًأمره دخل يوما عىل العلوى بالقلعة قائال

بعض أصحابه بإخراج العلوى،  ح، فأمر ابن الصباحالعلوى وظنه يمز

 . فأخرجوه إىل دامغان وأعطاه ماله وملك القلعة

 سنة كان يقىض جل وقته خالهلا ىف ٣٥وقد بقى فيها إىل آخر حياته طوال 

ءة ومراسلة الدعاة وجتهيز اخلطط صار جدد والسيطرة  وكان مهه. القرا كسب أ

جيه الدعاة إىل القرى املحيطة، وإرسال لذلك استمر ىف تو. عىل قالع أخرى

بذلك قتلوا الناس  اجلنود ألخذ القالع عن طريق اخلدع الدعائية، وإن فشلوا

وقد استغل حسن الصباح تذمر الناس من السالجقة . وارتكبوا املجازر

والءهم للشيعة واإلسامعيليني وسيطر عىل كثري من األقاليم  واستغل كذلك

َويذكر أن. والقالع ْ ً رجاله دعوا مؤذنا من أهل ساوة كان مقيامُ فلم  بأصبهان ً



 
٢١٦

ا بلغ . جيبهم إىل دعوهتم، فخافوا أن يشى هبم فقتلوه، فهو أول قتيل هلم و

ِّأمر بقتل القاتل، فقتل ومثل به نظام امللك خربه ُُ ِوسحل ىف األسواق، فهو أول  ِ ُ
  . قتيل من طائفة حسن الصباح

  بدأ السالجقة ىف مواجهة حسن الصباح عسكريا، فبعث١٠٩٢وىف سنة 

موت، والثانية عىل قهستان، لكن: لكشاه محلتنيسلطاهنم م  واحدة عىل قلعة أ

عساكر الصباح تصدت للسالجقة بمساعدة االهاىل املتعاطفني معهم، 

وبعدها . ١٠٩٢فانسحبت القوات من قهستان بعد وفاة السلطان ملكشاه سنة 

)  ٤٨٥ (١٠٩٢ ديسمرب ١٦أمر حسن الصباح باغتيال الوزير نظام امللك ىف 

وكانت هذه بداية لسلسلة طويلة . ن طريق فدائى متنكر ىف زى رجل صوىفع

وقادة اجليوش وعلامء  من االغتياالت استهدفت عددا من امللوك واألمراء

موت عام  عىل فتنتهم بالرشق   وقىض١٢٥٦الدين حتى احتل هوالكو قلعة أ

ري حسن الصباح . بعدما استمرت نحو قرنني من الزمان ه ووصف ابن األ بأ

وقد توىف عام . رجل حاد الذهن عامل باهلندسه واحلساب والفلك والسحر

  . م ىف قلعته١١٢٤/ ٥١٨

" ساملينا"هذا، وقد متت مناقشة الرواية ىف الندوة التى عقدت بصالون 

وكان . م٢٠٢٠بدار الفؤاد للنرش بمدينة نرص مساء األحد األول من مارس 

ورة من يرى أن لغة الكاتب لغة قوية عالية، من بني املتحدثني ىف الندوة املذك

نبها، لكن مل يرش أى من املعلقني إىل أن ىف  وهى فعال كذلك ىف بعض جوا

الرواية مالحظات نحوية ورصفية،  إال إشارة رسيعة وعارضة وغري 
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وعىل الناحية األخرى كان هناك . واضحة إىل ذلك، ومن دون رضب أمثلة

لرواية ألهنا حتتوى عىل مفردات صعبة ال يعرفها هذا انتقاد من بعضهم للغة ا

ه ال يتعمد شيئا من هذا بل يمتح مما ىف ذهنه مما  َاجليل، وكان رد املؤلف أ ْ َ

ه يقول ءاته املختلفة، فكأ ا مل أفعل . اجلود من املوجود: َّحتصل له من قرا وأ

من وكان واضحا أن . وهذا كل ما هنالك. َّشيئا سوى أن عرضت ما لدى

مدحوا لغة الرواية إنام قصدوا معجمها، فهم يرون أن حصالة الكاتب من 

ومعروف أن اللغة ليست معجام . األلفاظ غنية وتشتمل عىل كلامت قاموسية

ا لن أقف هنا عند . فحسب بل معجام ورصفا ونحوا وبالغة وما إىل ذلك وأ

ناول النواحى الرصفية واإلع بية، وإن كان ثروة الكاتب من األلفاظ، بل سأ را

من الواجب املبادرة إىل القول بأن أسلوب الكاتب رغم هذه املالحظات 

أسلوب قوى وسلس، فمعجمه اللفظى واسع بالقياس إىل كثريين ىف ظروفه، 

ته بوجه عام بناء حمكم متامسك َولو عرى عن . كام أن بناء مجله وفقرا ِ َ

بية والرصفية التى أخذهتا عليه ل  . كان له شأن آخراملالحظات اإلعرا

وسوف أسوق طائفة من املالحظات ىف هذا الصدد يتبني منها أن ثمة 

بية ورصفية غري قليلة تتضمنها الرواية رغم ما ذكر ىف صفحة  ِمالحظات إعرا ُ

وقد كنت قرأت للمؤلف . املرآة اخلاصة هبا من أهنا قد متت مراجعتها لغويا

فيته ىف ذلك الكت اب يبدى غريته الشديدة عىل اللغة كتابا آخر قبل روايته وأ

العربية ويشري إىل ما ىف كتابات الكثريين من املؤلفني املوجودين اآلن عىل 

د املالحظات اللغوية . الساحة من أخطاء لغوية ه ييرس عىل إيرا َّوهذا ما أرى أ
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ا نلتقى عند حب العربية والرغبة  التى وعدت هبا قبيل قليل، فإننا هو وأ

ولست بحاجة إىل القول بأن . صيانتها وتسديد أقالم من يكتبون هباالصادقة ىف 

سوق تلك املالحظات ليس من باب التعامل، فهى مالحظات أولية ىف الغالب 

درسناها ىف مقتبل حياتنا التعليمية ونحن صبيان صغار ندرس ىف املعهد 

اىض، ومن ثم ال تدل عىل ع لم األمحدى بطنطا ىف بداية ستينات القرين ا

عميق، بل عىل جمرد الرغبة ىف خدمة لغتنا وتنبيه الكتاب إىل أن اللغة هى أهم 

عنرص ىف اإلبداع األدبى، وال يصح من النقاد السكوت عىل ما يرونه تقصريا 

  . فيها أو إمهاال هلا

كام أن العبد هللا يؤمن إيامنا شديدا أن العربية ليست من الصعوبة كام يظن 

 طالب أقسام اللغة العربية ىف الكليات املختلفة عىل بام فيهم! ًالطالب خط

د تلك املالحظات . امتداد العامل العربى كله وفوق هذا فإن انشغاىل بإيرا

يسوقنى من حيث أريد أو ال أريد إىل مراجعة كثري من دقائق النحو والرصف 

التى قد تكون شحبت ىف ذهنى مع السنني، فتنشط مرة أخرى وأخرج من األمر 

.  استفدت استفادة عظيمة قبل استفادة من أكتب عنه وعن عمله األدبىوقد

ومن هنا أرى أن كتابتى ىف موضوع تصويب األخطاء وما جير إليه من مناقشات 

ه إزالة الرهبة من قواعد اللغة العربية وحتبيبها إىل الطالب والكتاب  من شأ

ا أوهلم نى رصت ومما استفاده العبد هللا من هذا الن. مجيعا، وأ شاط التصويبى أ

أميل إىل التيسري ىف أمر اللغة مثلام أميل إىل التيسري ىف أمور الدين مع الرتكيز 

الشديد عىل اجلوانب احلضارية ىف اإلسالم من علم وعمل وإتقان ونظام 
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ونظافة وإبداع وتعاون وانشغال بمعاىل األمور ال بسطحياهتا وشكلياهتا التى 

د من رب العباد مما تكون يغرم هبا كثري جدا من  املتدينني ويرون أهنا غاية املرا

نتيجته أن املسلمني ال يتقدمون ويظلون يراوحون أماكنهم بل يتقهقرون ىف 

  .كثري من األحيان إىل اخللف وهم حيسبون أهنم حيسنون صنعا

ْسحنة"وأول ما أقف عنده هو ضبط مؤلفنا لسني  ىف أول صفحة من " ِ

تكررت ىف الصفحة الثامنة بعد الستني، وىف الصفحة العمل بالكرس، وقد 

ائة بعة بعد ا ضا كام يكرسها الناس . الرا ا أ وقد كنت ىف شبابى أكرس السني أ

وحني . مجيعا آنذاك، ثم فوجئت أن املعاجم تنص عىل فتحها، فرصت أفتحها

ه هو  بت ما أعرف أ تها ىف الرواية مكسورة وضعت عالمة عندها وأ ُّرأ

ت أن أرجع مرة أخرى إىل . ابالصو بت هذه املالحظة هنا رأ لكنى قبل أن أ

َّاملعاجم، فلعلنى نسيت والتاث األمر عىل، أو لعل هناك معجام أو أكثر جييز 
ا ال أعرف، وهو ما وجدته فعال، إذ ىف بعض املعاجم احلديثة  الكرس وأ

غة عند ما تقوله املعاجم التى متيل إىل التيسري وال تقف بالل: املتساهلة، أو فلنقل

هد القديمة، أهنا بالفتح والكرس مجيعا وهلذا لن أقول إهنا خطأ بل . أو الشوا

ا كثريا ما أضبط فاء . سأضع رشيط سيلوتيب عىل فمى وأسكت عند " فقرة"وأ

نى أرى أن  اشرتاكى ىف مناقشة رسالة جامعية بالكرس والفتح مجيعا، معقبا بأ

  .ن هذه مثل تلكفلتك. كال الضبطني صحيح

ضا أن الكاتب يفتح امليم األوىل من  َجممرة"ومن الرصف أ ْ ، )١٥ص" (َ

وهذا استعامل عامى، أما االستعامل الفصيح فبكرس هذه امليم ألن الكلمة اسم 
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ة، وأسامء اآللة التى عىل وزن  تكرس ميمها األوىل إال ىف بعض " مفعلة"آ

ُمكحلة"األمثلة الشاذة مثل  ْ َمكنسة، : "العامية فنفتحها عادة ونقولأما ىف ". ُ ْ َ
َمقشة، مطحنة، معجنة، منقلة، حمفضة، مقلمة، مفرمة، مسطرة، مبخرة،  ْ َ ْ ََ ْ َ َ َ َ َ َ َ ََ ْ ْ َ َ ْ ََ ْ َ ْ َّ

َمنجلة، مبولة، مزولة، منشفة، ملطشة ْ َ َ َ َ ََ ْ َْ َ ْ أى أن املؤلف قد تنكب الفصيح ...". َْ

دا. حلساب العامى ه تعمد ذلك أ ، بل جرى عىل ما انطبع ىف وال أقصد هبذا أ

ه هو الصواب   .ذهنه أ

ِيشفى"ومن هذا الوادى ضم ياء  ْ َيشفى غلته: "ىف قوله" ُ َّ ُ ِ ْ ، )٢٧ص" (ُ

ِواملقصود إذهاب الغلة كأهنا مرض وعولج وتم الشفاء منه والفعل الدال عىل . ُ

ِشفى، يشفى، اشف: "الشفاء ثالثى جمرد ِ ِْ ْ ََ ىل أما ع". الشاىف"، واسم الفاعل "َ

ِأشفى يشفى"كالم املؤلف فالفعل هو  ْ ُْ َ ٍفالن مشف : "ونقول ىف اسم الفاعل". َ ْ ُ
أشفى فالن عىل : "نقول مثال. أى قارب أن يقع منه أو له كذا" عىل كذا

َشفى"وإذن فـ. وليس هذا هو ما يقصده الكاتب. ، أى قارب أن هيلك"اهلالك َ "

َأشفى"غري  ْ ِشفىَي"ومن ثم فالصواب هو فتح ياء ". َ   .ال ضمها" ْ

ضا ضم القاف وامليم من  كام ينطقها ) ٢٨ص" (قرمزى"ومن هذا أ

وقد كنت درجت عىل هذا طوال صباى وشبابى حتى ذهبت إىل . معظم الناس

ذكرها اآلن أقرأ كثريا ىف الكتاب املقدس،  بريطانيا، وهناك رصت ألسباب ال أ

وظننت . يم ال بضمهامفالحظت أن مرتمجيه يضبطون الكلمة بكرس القاف وامل

ىف البداية أن األمر ربام يكون خطأ، فعدت إىل املعاجم أستشريها، فقالت 

ا أكرس وال أضم. املعاجم ىل إن الصواب هو الكرس ال الضم . ومن يومها وأ
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. وهذه فرصة أوضح فيها الصواب حتى ال أكون ممن يكتم علام علمه اهللا إياه

ِقرمز"والكلمة نسبة إىل  ُلقرمزا"، و"ِْ ِ ٍصبغ لونه أمحر قان يقال إنه عصري نوع  :ِْ ُ ُ ُْ ٌ ِ

  .كام جاء ىف املعاجم" من الديدان الصخرية

ْرتل"ومن ذلك كذلك ضبط املؤلف كلمة  بتسكني التاء، ) ٢٩ص" (َ

ُالرتل"و َ ر بعض: َّ َمجاعة من اخليل أو السيارات يتبع بعضها أ وهو، كام ترى، ". ُ

تها منذ وقد . بفتح التاء ال بتسكينها ضا قبل ذلك أسكنها، لكنى رأ ا أ ّكنت أ

ا  عدة سنني ىف املعاجم وىف كتب الكتاب الكبار مفتوحة التاء، ومن يومها وأ

وأحب للمؤلف ىف طبعته القادمة أن يصححها ويفتح تاءها هو . أفتح تاءها

ضا حتى أدعو له وأحس أن كالمى جاء بثمرة ضا تشكيل . أ ومن هذا أ

َساد جو من اهلرج واملزاح: "ىف قوله" هرج"املؤلف كلمة  بفتح ) ٢٩ص" (َ

ء، واملفروض هبذا املعنى تسكينها ال فتحها : وهذا ما جاء ىف املعاجم. الرا

ٌهرج" َ َهرج مصدر: َ ِ ُهرج البعري. َ ِ َ َْ ِ ِّزاغ برصه وانقطع نفسه من شدة احلر: َ َُ ْ ِ ِ َِّ َ ْْ ُ َ َ َُ َ َ َُ َ َ َ .

ُوهرج الولد َ َْ َ ِ ْتوالت أ: َ َ ْ َ َ ْفاسه من العياء أو من شدة احلر أو من املشىَ َ ْ َ ْ ْ َ َ َ ُِ ِ ِ ِ َِ َِّ َُ ْ َّ ِ ْ وليس ". َ

ُاهلرج"هذا بطبيعة احلال هو املقصود هنا، بل املقصود  ْ بسكون الراء، وهو " َ

ت التى حتدث عند االشتباك والقتال ُالفتنة واالختالط، أو األصوا ُ َ.  

ه يعلم كل : "وىف قوله ِيدخل ىف روعهم أ ِْ َُ نرى املؤلف ) ٥١ص" (شىءْ

ء من  ْالروع"، و"روع"يفتح الرا د " َّ د، بل املرا هو الفزع، وليس هذا هو املرا

ِبضم الراء، أى يدخل ىف باهلم أو عقلهم مثال أن األمر كذا" ُّالروع" ْ ُ.  
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نيهم : وىف املعاجم ِفالن نازل بني ظهرهيم أو بني ظهرا ْ ْ َْ َ َْ بفتح النون ال (َ

ْأو بني أظ) بكرسها ِهرهم، أىَ أقام بينهم عىل سبيل االستظهار هبم واالستناد َ ُ

ف ونون مفتوحة تأكيدا، ومعناه أن َهلم، وزيدت فيه أ ًظهرا منهم قدامه وظهرا  َْ ً ْ َ

ُوراءه فهو مكنوف من جانبيه إذا قيل ْ نيهم أو بني ظهرهيم، ومن : َ بني ظهرا

نبه إذا ِبني أظهرهم: قيل ِجوا ُ ْ ِىف اإلقامة بني القوم ثم كثر حتى استعمل . َ

نيه !.ًمطلق ْوكل ما كان ىف وسط يشء ومعظمه فهو بني ظهريه وظهرا ْ ْ ْ َْ َ َ ََ هذا ما . ُِ

بني "تقوله املعاجم، لكن املؤلف ترك الصوابات كلها وكرس النون ىف 

نيهم وهذا التعبري، بغض النظر عن ضبط النون، هو من ). ٥٣ص" (ِظهرا

 وصف لغة الرواية بالصعوبة واستعامل التعبريات التى تدفع البعض إىل

امنا يمكن أن يستعمل مثل هذا  األلفاظ القاموسية، فال أظن أحدا من كتاب أ

  . التعبري، بل ال أظنه يعرفه أصال

ْقشعريرة"وىف الصفحة اخلامسة والستني نجد  َ ب " َ بفتح القاف، والصوا

َردهة"بضمها، ونجد  ْ ء، والصواب بفتحها" ُ كرر ضم راء وقد ت. بضم الرا

ائة" ردهة" " عنوة"ومثلها ضم عني . ىف الصفحة اخلامسة عرشة بعد ا

بعة والتسعني نجد . ، وهى بالفتح ال بالضم)١٦٢ص( وىف الصفحة الرا

ُبحبوحة" ْ ائة . بفتح الباء األوىل، والصواب ضمها" َ بعة بعد ا وىف الصفحة الرا

َعنوة"نجد  ْ ب فتحها" ُ بعة والثامنني وىف ا. بفتح العني، والصوا لصفحة الرا

َصحب: "يقابلنا الفعل ، والصواب "صحبوا معهم عاداهتم االجتامعية"ىف " َِ

فمعناها أهنم " صحبوا"أما . ، أى أخذوا معهم عاداهتم االجتامعية"اصطحبوا"
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وليس هذا هو املقصود، بل املقصود . هم الذين ذهبوا مع عاداهتم االجتامعية

  . االصطحاب

ائة يستعمل املؤلف صيغة وىف الصفحة ال َأفعل"ثامنة بعد ا َ ْ : من الفعل" َ

َأوى" َأوى"بدال من " َ ُآوى اخلدم إىل خمادعهم"نفسها ىف عبارة " َ واملفروض ". َ

وإذا كان الشىء بالشىء يذكر فإنى مل أجد ". أوى اخلدم إىل خمادعهم: "أن نقول

تعمل الزما بل متعديا الثالثى املزيد هبمزة يمكن أن يس" آوى"ىف املعاجم أن 

ى، ىف حتليىل لرواية . فحسب للدكتور طه حسني " دعاء الكروان"أقول هذا أل

َأوى"، قد الحظت أن كلمة "فصول من النقد القصىص: "بكتابى كثريا ما " َ

اذا. تكتب ىف كتب د َّطه حسني بمدة عىل األلف، وال أدرى حتى اآلن  فهو . َ

ُآوى الرجل إىل ب: "يقول مثال َأوى"، بدال من "جلأ إليه أو دخله"، بمعنى "يتهَ َ "

اىض ىف هذا السياق ترى هل كفر العبد هللا . كام ينبغى أن تكون صيغة الفعل ا

حني الحظ هذه املالحظة؟ لكن اللجنة التى عهد إليها أن تقرأ أعامىل منذ أكثر 

ا، ثم مل تكتف هبذا ب نى أ ل من ثالثني سنة كان هلا رأى آخر، إذ خطأ

َّاستشهدت بالقرآن عىل صواب استعامل الـمدة بدل الفتحة هنا وهذان مها . َ

نى هبام ِسآوى إىل جبل يعصمنى ): أى ابن نوح(قال : "الشاهدان اللذان خطأ

اء وكان ". ِلو أن ىل بكم قوة أو آوى إىل ركن شديد): أى لوط(قال "، "من ا

َّرأى اللجنة أن القرآن الكريم قد استعمل الـمد ة ال الفتحة عىل اهلمزة كام هو َ

ا" (السيد الباحث"فامذا يريد . احلال أمامنا بعد هذا؟ وطبعا هذا ) الذى هو أ

كام يقال ىف مرص، بل هو فضيحة " ىف اهلجايص"أو " ىف البطيخ"كالم 



 
٢٢٤

ُأويت"الفضائح، إذ الفعل هنا مضارع ال ماض، وماىض هذا املضارع هو  ْ َ َ" ،

َّأما الـمدة ىف اآلي تني فسببها مهزة املضارعة ال مهزة التعدية، وهو ما يعضد ما َ

ترى باهللا عليك أهيا القارئ . قلت، إال أن كالم اللجنة طبعا ال ينزل األرض

  الكريم ماذا يمكن أن يقال ىف مثل هذا الكالم؟ 

َكام يمرق السهم من الرمية): "١٢١ص(وىف قول املؤلف  ْ كان ينبغى أن " َّ

َّالرمية: "ريةيكتب الكلمة األخ ِ َ، أى الشىء الذى يرمى بالسهم"َّ ْ َّالرمية"فـ. ُ ِ َّ "

َفعيلة"عىل وزن  ِ َالرمية"أما ". مفعولة"بمعنى " َ ْ فاسم مرة، أى مصدر يدل عىل " َّ

د، فالرمى ال يمرق السهم منه بل  ْأن الفعل وقع مرة واحدة، وليس هذا هو املرا َّ
صحيح "حديث نبوى، فقد جاء ىف والعبارة مأخوذة من . ّمن الشىء املرمى

َسيخرج ىف آخر الزمان قوم أحداث األسنان، سفهاء األحالم يقولون ": "مسلم َ ُ َِ َ ْ َ ْ ْ ُ َُ ُ ْ ٌ َ ُ َِ َِ َ َ َّ ِ ِ ْ

ِمن خري قول ْ َ ِ ْ َ ْالربية، يقرأون القرآن ال جياوز حناجرهم، ِ َ ْ َُ ِ َ َ َ َُّ ِ َ ُ َ ُ َ ُْ ِ ِ ِيمرقون من الدين َ ِّ َ َِ َ ُ ُ  كام ْ

ُيمرق ُ ْ ُالسهم َ ِن الرميةِم َّْ َِّ ََّ."  

ْسيامء"كذلك نرى املؤلف يكتب  ء " َ بفتح السني، والصواب كرسها سوا

َسيامء أو سيام أو سيمة: "قلنا ِ ِ َِ وىف القرآن املجيد عن املؤمنني . ، وهى العالمة"َ

باع حممد عليه الصالة والسالم ر السجود: "من أ َسيامهم ىف وجوههم من أ ِ ."

ْلكم: "ُّية تعرف الرسول عىل أمته يوم القيامةوىف احلديث الرشيف عن كيف ُ َسيام َ ِ 

ْليست ألحد غريكم َُ ِ ٍ َ َ ِتردون عىل غرا حمجلني من آثار الوضوء: ْ ُ َُ َّ ُِ َ َِ َ َِ َ ُ ُ َ وعن عروة ". ِ

ٍنزل جربيل عليه السالم يوم بدر عىل: "قال َ ُ َسيام ُ ٍالزبري وهو معتجر بعاممة  ِ ٌ ِ

ء  ".َصفرا
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يثبت نون ) ١٥ص(لنحو فنجد مثال أن الكاتب هذا ىف الرصف، أما ىف ا

ه منصوب  ليقبلونهتوسط الشيخ : "فعل مضارع من فئة األفعال اخلمسة رغم أ

بدون نون، إذ األفعال اخلمسة ترفع " ليقبلوه"، واملفروض أن تكون "عضوا

ومن هذا . بإثبات النون األخرية فيها وتنصب وجتزم بإسقاطها كام هو معروف

ضا ق نى، ال : "ول املؤلف عىل لسان أحد األشخاص ىف الروايةالباب أ يا إخوا

ْأفمتم حتى . يدخل اجلنة إال من مات ُّ ِ والصواب هو ). ١٤٦ص" (؟تدخلوهناَ

فاألمر عىل العكس من ) ٤٠ص" ( مالينييكونواقد "أما ىف ". حتى تدخلوها"

ْذلك، إذ حذفت نون الفعل دون ناصب أو جازم، وكان جيب إثباهتا ف َ ِ قد : "يقالُ

البطش والقمع سوف : "ومثلها قول املؤلف ىف نفس الصفحة". يكونون

ضا اجلملة ". سوف يمنعاننا"، والصواب " من حماسبتهميمنعانا ومثلها أ

ْبسط األمن والسيطرة ال : "التالية "  إال عرب الطرق املروية بالدماءيكوناَ

ناصب أو دون أن يكون ثمة " يكونان"حيث حذفت النون من ) ١٦٣ص(

  .جازم

ا هو ". هوحرض مجيع األطباء إال ): "٣١ص(وقد كتب املؤلف  وطبقا 

معروف ىف قواعد االستثناء التى درسناها فإن الضمري املستثنى ينبغى أن يكون 

ى وجدت . َمنصوبا ىف هذا الرتكيب ألن االستثناء فيه استثناء تام موجب بيد أ

، "ًمتى معاىف إال املجاهرونكل أ: "حديثا للرسول عليه السالم يقول

ضا، والضمري املستثنى مرفوع كام ىف عبارة  واالستثناء فيه استثناء تام موجب أ

م أن أخطئ الرفع، بيد أن هذا . الكاتب بالضبط ِّوقد كنت حريا قبل عدة أعوا
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احلديث قد بعثنى عىل التفكري وإعادة النظر، ثم وجدت أن هناك شواهد أخرى 

ضا ىف هذه احلالة، ومنها قوله غري ذلك احلديث ا َلرشيف يرفع فيها املستثنى أ ْ ُ

َّفرشبوا منه إال : "تعاىل ىف إحدى القراءات ِ ُ ْ ِ ُ ِ َ ٌقليلَ ِ ُ منهمَ ْ ءة " ِ بالرفع، " ٌقليل"ىف قرا

ٌتغري املنزل إال باب"ومنها  ُ من كان يؤمن باهللا : "، ومنها قوله عليه السالم"َّ

ٌامرأة أو مسافر أو مريض ُواليوم اآلخر فعليه اجلمعة إال ٌ فتفرقوا "، ومنها "ٌ

 :، ومنها البيت التاىل"ُقتادةكلهم إال 

ٌ            وبالرصيمة منهم منزل خلق  َعاف تغري إال = ٌ َّ ُالنؤى والوتدٍ ْ ُّ  

وعىل هذا ال أرى . للمرحوم عباس حسن" النحو الواىف"حسبام ورد ىف 

ك من كان يرفع املستثنى ىف هذا موجبا لتخطئة ذلك االستخدام ما دام هنا

  . الرتكيب

فقد نصب كاتبنا ) ٤٧ص" (ًليس هلذه الرسالة إال معنى واحدا"أما ىف 

املستثنى وصفته كام هو واضح، وكان جيب رفعهام ألن االستثناء هنا استثناء 

ِمفرغ، إذ حذف املستثنى منه ىف مجلة منفية، وىف هذه احلالة يعرب املستثنى كام  ُ

ليس هلذه الرسالة إال : "غري موجودة، ويكون الكالم هكذا" إال "لو كانت

نا نقول عند حذف " ٌمعنى واحد عىل " ٌليس هلذه الرسالة معنى واحد": "إال"أل

وقريب من . ِّاملتأخر ونعته، فريفعان" ليس"هو اسم " ٌمعنى واحد"أساس أن 

َما هى إال هرطقات ومزاعم: "هذا قول املؤلف به، وصو)١٦٣ص" (ٍ ما : "ا

عم ُهى إال هرطقات ومزا ٌخرب " ٌهرطقات"ألن االستثناء هنا استثناء مفرغ، و" ٌ
  .معطوف عليه، ومن ثم فهو مرفوع مثله" مزاعم"مرفوع، و" هى"لـ
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كان املريض من علية القوم : "العبارة التالية) ٣٢ص(وجاء ىف الرواية 

، وهو شبه "كان"خرب رغم أهنا معطوفة عىل " ذو"برفع "  حيثية ىف املجتمعذوو

منصوب، وأن املعطوف عىل " كان"، ومعروف أن خرب "من علية القوم"مجلة 

وال أدرى كيف فاتت هذه عىل كاتبنا، وهى من السهولة . املنصوب ينصب مثله

  .بمكان مكني

فإما أن ) ٤١ص" (دقات قلبه تتسارع وكأهنا تسابق بعضها: "وىف قوله

وهذا ". وكأهنا يسابق بعضها بعضا: "يقالوإما أن " وكأهنا تتسابق: "يقال

ام وقد تكرر ىف . الرتكيب العامى يقابلنا ىف كتابات كثري من األدباء هذه األ

به )٩٣ص" (فنحن نعرف بعضنا جيدا: "الرواية ىف قول الكاتب ، وصوا

ضا قول الكاتب". يعرف بعضنا بعضا جيدا" بالرغم من أن رامى : "وعندنا أ

ه امتعض من الطريقة التى تعامل هبا فهيم كان عىل شاكلة رئيس ه ىف العمل إال أ

وهذا تركيب ال تقبله لغة الضاد، وصحته أن ). ٥٨ص" (مع أهاىل املخطوفني

وىف الصفحة احلادية والستني ". فقد امتعض/ برغم كذا فإنه امتعض: "يقال

واستهوت شخصية احلسن الصباح "األوىل . تقابلنا ثالث غلطات نحوية

ًاستهوت شخصية احلسن الصباح الشيخ مسعودا"، وصواهبا "ٍ مسعودُالشيخ َ ِ ِ ُ ."

كان "والثانية . ولست أحسبنى بحاجة إىل أن أرشح وجه اخلطإ ىف عبارة الرواية

" ذا شخصية قوية"، والصواب "الشيخ صعب املراس ذو شخصية قوية وآرسة

ه خرب ثان لـ" ذا"بنصب  ا حيني احل"والثالثة ". كان"أل ني مل تك تأخذه رأفة و

ا"ألن ..." وعندما حيني احلني"وصحة الكالم ". بأى هدف يقع ىف مرماه ّ "
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اىض، وأما إذا " عندما/ حينام/ حني"بمعنى  ال تدخل عىل املضارع بل عىل ا

اىض املستمر . دخلت عىل املضارع فإهنا جتزمه وتقلب معناه من احلارض إىل ا

ه مل يقم من نومه بعد" ن نومها يقم سعيد م: "فحني نقول   . يكون معناه أ

يظنون أهنم ": "َّأن"وبعد ذلك بثامنى عرشة صفحة نفاجأ بنصب خرب 

ه كانت هناك لغة قبلية ىف ".  كل البعد عن تلك األخالقبعيدين صحيح أ

ثم . وأخواهتا وخربها مجيعا، لكن مل يعد ذلك مقبوال" إن"القديم تنصب اسم 

ّد ذلك البتة، فال يعتد إذن بذلك بل نعده خطأ، ونطالب إن الكاتب مل يقص َ ّ َُ ْ ُ

" متحرجابدا أن شوقى : "وعىل ذلك املنوال جرى الكاتب ىف قوله. بتصويبه

ُضمن أحد "أما ىف ". ٌبدا أن شوقى متحرج: "، وكان ينبغى أن يقول)١٢٨ص( َ ِ َ

بدال من " إهنائها: "فقد جر املفعول به) ١١١ص" ( ملصلحتهإهنائهااألطراف 

ني فيه سلبياهتم : "ويشبهها قوله ىف الصفحة التالية". إهناءها: "نصبه ّأ
ه معطوف عىل " وأخطاءهم"عوضا عن " أخطائهمو عىل النصب أل

فقد "  الصقرعيناعينان زرقاوان تشبهان : "أما ىف قوله. املفعول به" سلبياهتم"

ِتشبهان عينى : "رفع املفعول به، وكان جيب أن يقول َ ْ ومرة أخرى كان ". الصقرَ

من العرب القدماء من يعربون املثنى باأللف دائام ىف كل األحوال رفعا وجرا 

ومرة أخرى نقول إن ذلك صار ىف خرب كان، ومل يعد مقبوال أن . ونصبا

ِال يبني : "وأما ىف النص التاىل. نستعمله فقد ) ١٧٤ص" ( حتت أقدامهمَالعشبَ

  .  فاعال كام هو واضح متام الوضوحرغم كوهنا" العشب"نصب الكاتب 
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 يواجه شوقى فهيام بام يصل إليه من ىف كل مرة: "وىف قول الكاتب

) ١٣٠ص" ( لدى فهيم احلجة احلارضة والعذر الواضحإال وجيدمعلومات 

ما من مرة : "يرتبك الرتكيب، وكان ينبغى أن يكون الكالم عىل النحو التاىل

ن معلومات إال وجيد لدى فهيم احلجة يواجه شوقى فهيام بام يصل إليه م

  ". احلارضة والعذر الواضح

كان حممود العزاوى : "أما ىف النص التاىل فرتتبك الضامئر ارتباكا واضحا

ِّورجب اليتيم من الفتيان الذين كلفوا بأعامل أخفقوا فيها، وتم التخلص منهام  ُ

را ما الذى حدث هلام، ومل يدر أحد من بقية الفتيان . دون أن يرتكوا خلفهم أ

دا ولو أردنا أن ). ١٤٦ص" (فهم قد دخال الغرفة السوداء، ومل خيرجا منها أ

كان حممود العزاوى ورجب : "نكتبها مستقيمة الضامئر جلاءت عىل هذا النحو

ِّاليتيم من الفتيان الذين كلفوا بأعامل أخفقوا فيها، وتم التخلص منهام دون أن  ُ

را يدر أحد من بقية الفتيان ما الذى حدث هلام، فهام قد ومل . يرتكا خلفهام أ

ّدخال الغرفة السوداء، ومل خيرجا منها قط نى قد ". َ ولعل القارئ قد الحظ أ

دا"غريت  دا"للامىض، و" قط"ألهنم علمونا أن " قط"ىف آخر النص إىل " أ " أ

ُعوض"للحارض، و ح رش"وما زلت أحفظ البيت التاىل من كتاب . للمستقبل" َْ

  ": ابن عقيل

ْ               أعوذ برب العرش من فئة بغت  َ َ ٍ ُعىل، فام ىل عوض إاله نارص= ِّ ِ ُ ُْ َ ََّ َ  

فام : "وكان معنا زميل فلسطينى كان ينطق اجلملة األخرية عىل النحو التاىل

ُىل عوض إاله نارص ٌ َ وعبثا كنت أرشح له أهنا ليست من التعويض بل هى ". ِ
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دا"، ساكن الواو، مضموم الضاد، ومعناه ظرف زمان مفتوح العني " أ

  . للمستقبل

ضا حذف حرف العلة األخري من الفعل  ومن املالحظات النحوية أ

ِيدرمل يكن : "ىف اجلملة التالية" يدرى: "املضارع ْ ن يتوجهَ ) ١٤٨ص" ( إىل أ

وربام . دون أن يكون هناك جازم، إذ ال حيذف مثل هذا احلرف إال بسبب اجلزم

" يكن: "قد جزمت الفعلني املضارعني" يكن"، التى تسبق "مل"لكاتب أن ظن ا

وقد تكرر هذا . مجيعا ال الفعل األول فقط، وهو ما ال يمكن أن يكون" يدر"و

در:"احلذف دون جازم، ومن نفس الفعل، ىف اجلملة التالية ت؟ِأ   ".  يا أ

 عن فرقة هذا، وقد سبق جرجى زيدان عبد احلميد السنبسى بتاليف رواية

وبى عىل مرسح السياسة  احلشاشني ىف بدايات ظهور صالح الدين األ

واصطدامهم به، وهو ما دفعنى إىل املوازنة بني الروايتني ورصد وجوه االتفاق 

ء  ء كانت هناك صلة تارخيية بني العملني أو ال، أى سوا واالختالف بينهام سوا

ر هبا أو  واملوازنات األدبية جمال . مل يفعلكان السنبسى قد قرأ رواية زيدان وتأ

  : وإىل القارئ بيان ذلك. من جماالت النقد األدبى

فأما رواية زيدان فرواية تارخيية ألهنا تتكلم عن احلشاشني الذين كان 

طال تارخييون طاهلا أ موت وحيكمون املنطقة هناك، وأ ُيسكنون قلعة أ َ صالح : َ

وبى وعامد الدين وقراقوش واخل ليفة الفاطمى العاضد وأخته سيدة الدين األ

دثها تارخيية وأسامء الشخوص وأسامء املواضع التى تدور فيها . امللك، وحوا

ك الشخوص وهذه األماكن وكان زيدان . احلوادث هى األسامء احلقيقية ألو
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: حريصا عىل إثبات أسامء شخوصه ىف بداية الرواية، بل إنه قد بدأها بام يسميه

 يلخص فيها أوضاع العرص وعالقته بأحداث الرواية، ويمهد "فذلكة تارخيية"

ام هبذا التمهيد وبعد مطالعته قائمة  لوقائع روايته بحيث إن القارئ، بعد اإل

طال الرواية، جيد نفسه ىف قلب الرواية دون حاجة إىل إرهاق ذهن، وذلك  أ

ت عىل العكس من رواية السنبسى، فهى رواية عرصية،  إال الصفحا

اىض ىف عرص احلشاشني  األخرية منها التى قفز فيها بغتة من احلارض إىل ا

وفيام عدا هذه الصفحات القليلة التى تبدو غري ذات . وحتدث عن زعيمهم

صلة ببقية الرواية ليس ىف الرواية اسم واحد حقيقى لشخص من أشخاصها أو 

ن الغموض ال يتضح مكان من أمكنتها، وجيد القارئ نفسه منذ البداية ىف جو م

وكثري من شخوص روايته شخوص عاديون، وبعضهم أقل من . إال شيئا فشيئا

  . العاديني

صحيح أن أوصاف بعض من ورد ذكرهم فيها تنطبق عىل بعض 

" األستاذ"األشخاص املعروفني ىف مرص كذلك الصحفى الكبري املعروف بـ

بتدخني السيجار الكوبى والذى طبقت شهرته اآلفاق املحلية والعاملية واملغرم 

وصاحب الدارة الكبرية التى بناها وسط احلقول والبساتني عىل أطراف 

القاهرة، وكذلك الناشط السياسى املتنقل بني بعض اجلامعات السياسية والذى 

انتهى األمر به إىل العمل مع الدولة، إىل جانب سيدة األعامل التى تومئ إىل من 

وأسامؤهم عىل هذا الرتتيب هى ". ة احلديديةالسيد"كانت تسمى ذات يوم بـ

اطرة، والسيدة نوال، وعزت اخللفاوى وإذا كان لكل شخص من . صديق األ
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ِّشخوص رواية زيدان موضعه القار من الرواية دون أن يشكل عبئا عليها، أى  ّ
دون أن يكون زائدة من الزوائد التى ال حتتاجها الرواية، فإن عزت اخللفاوى 

رغم ما حاوله املؤلف من ربطه " عودة احلشاشني"ه دور ىف رواية مثال ليس ل

  .عىل نحو أو آخر هبا

والطريف أن زيدان كان حريصا دائام عىل القول بأن كل ما ىف رواياته 

، تارخيى مائة ىف "صالح الدين ومكائد احلشاشني"اإلسالمية، بام ىف ذلك رواية 

ى هبا ائة،  إال قصة احلب التى يأ ء العاديني ا  ىف كل رواياته لتشويق القرا

ءة تارخيهم، ىف الوقت الذى نجد السنبسى حريصا  كام يقول حتى يقبلوا عىل قرا

والواقع أن كال منهام قد أخطأ ىف . عىل القول بأن روايته كلها حمض خيال

ائة وال رواية السنبسى حمض  توصيف عمله، فال رواية زيدان تارخيية مائة ىف ا

  . خيال

ذلك بأن القول باخليال املحض يفرتض أن كل ما تتضمنه الرواية ال 

ال، ألن ما : ولكن هل هناك عمل خياىل حقا؟ اجلواب. عالقة له بالواقع

هو ىف احلقيقة جتميع لعنارص متفرقة ىف الواقع وتشكيلها من " خياال: "نسميه

قعية هى الرو. جديد اية التى وإذا كان بعض الناس يظنون أن الرواية الوا

وقعت أحداثها كام هى بالضبط، والتى تتضمن أشخاصا حقيقيني، فهذا ال 

يمكن أن يكون ألن احلياة ال متدنا برواية جاهزة ومكتملة ومبنية بناء فنيا جذابا 

دا قعية، أما الفهم . أ ة حال فهذا هو الفهم العامى والسطحى للوا وعىل أ

النقد فهو أن تكون أحداث العميق الذى يأخذ به ويقصده أهل األدب و
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ه ونسمع به من حولنا وال خترج  الرواية وشخصياهتا منطقية مقنعة، وتشبه ما نرا

عىل نظام احلياة أو ختالف الطبيعة البرشية أو تناقض اجلو التارخيى الذى تنتسب 

وعىل هذا . إليه أو تدابر أوضاع الطبقة االجتامعية أو الثقافية التى صدرت عنها

 السنبسى ليست رواية خيالية، وإن كان بعض أحداثها أو ترصفات فإن رواية

بعض أشخاصها مما ال يقتنع به العقل بسهولة، إذ ما من مشكلة من املشاكل 

التى تقابل احلاج مسعود أو صبيانه الذين يستخدمهم ىف تنفيذ ما يريد إال وهلا 

عىل الدوام دائام حل، وحل رسيع وسهل، مع أن احلياة ليست هبذه السهولة 

  . ّوال تنحل فيها املشاكل بتلك الرسعة

ْوعىل كل فإن النقاد عادة متى رأوا هذا التحذير الذى وضعه األستاذ  َ َ
ه  ئه ىف أول روايته من أن الرواية حمض خيال قر ىف روعهم أ ِالسنبسى لقرا ُ َّ َ

ُحتذير فشنك املقصود به إزالة احلرج الذى يمكن أن يتعرض له املؤلف  ُ ْ ِ ِ ُأو درء ٌ
َّاملخاطر التى قد تصيبه جراء فهم البعض أهنم هم املقصودون بام ىف الرواية،  َ

وهو ما قد يدفعهم إىل رفع دعوى أمام املحكمة عىل أساس أن ما ىف الرواية 

وقد يكون املقصود هبذا التحذير إيقاظ حاسة الشوق . ّيشهر هبم ويسىء إليهم

اية بمنتهى الوعى واالهتامم والرتكيز لدى القارئ واستحثاثه عىل قراءة الرو

فهو حتذير ىف الظاهر، بينام هو ىف . وتوجيهه إىل فهم معني ألحداثها وأشخاضها

ء وإثارة   . احلقيقة إغرا

أما أن روايات زيدان تارخيية هى بمثابة بحث علمى ىف التاريخ فهو ما 

ت اليمكن أن يكون، إذ البحث التارخيى يستعرض الروايات والتفسريا
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التارخيية املختلفة للوقائع واألشخاص ويقلبها ويقارن هبا ويدرسها ثم يصدر 

حكمه عليها شافعا كل ذلك برأى مؤلفه، أما الرواية فال تتسع هلذا كله، وإال ما 

ِّومعروف أن النقاد بوجه عام يقولون بحق الروائى التارخيى ىف . كانت رواية ِّ ِّ

للوصول إىل ما يريد تقريره أو اإليامء إليه من إعادة صياغة التاريخ واختاذه سلام 

قف ثم إن مزج حكاية عاطفية بأحداث التاريخ معناه أن . أفكار وآراء وموا

ه ال  القارئ سوف يتصور أن تلك احلكاية هى بدورها تارخيية، فضال عن أ

ترى هل يمكن فضل . يمكنه جتريد الرواية منها، وإال أفسد كل شىء

وات مثال عن  اء وامللح والصلصة والتوابل بعد مزج ذلك كله اخلرضا ا

َووضعه عىل النار واحلصول ىف النهاية عىل الطبق املشتهى أكله؟ فكام أن هذا 

وكالم زيدان ىف هذا املجال سفسطة ال معنى . غري ممكن فكذلك هذا غري ممكن

  . هلا وال مصداقية

بل قد يضيف ًوزيادة عىل ذلك فإن زيدان ال يكتفى بالقصة العاطفية 

شارل وعبد : "ففى روايته: أشياء أخرى خطرية غري تارخيية عىل أهنا تاريخ وقع

مثال، جيعل عبد الرمحن الغافقى، وهو قائد عسكرى شهري ىف تاريخ " الرمحن

تييه، فينزل النهر ويتقدم فيه  دلس، ينتحر إثر هزيمة املسلمني ىف معركة بوا األ

ة حماو لة للفلفصة ختلصا من آالم االختناق ومتسكا ويرتك نفسه يغرق، ودون أ

ه ثانيا مناقض للطبيعة  ه مل حيدث أوال، وأل باحلياة، وهو ما ال حقيقة له أل

ه  البرشية، التى تغلب صاحبها ىف آخر حلظة فتحاول الفرار من املوت حني ترا

يابه يريد أن يلتهمه التهاما د وباملثل يفرتى زيدان عىل هارون الرشي. مكرشا أ
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الكذب فينسب إليه قتل ولدى أخته العباسة من زوجها خالد الربمكى، وهذا 

ضا غري صحيح ا صبى صغري ىف . أ وقد بلغ ابتالعى هذا الطعم الزيدانى، وأ

املرحلة اإلعدادية، أن صدقت كل ما قاله ىف روايته وانطلقت أشتم اخلليفة 

ه بالوحشية والقسوة العباسى عىل ظهر إحدى رسوم الرواية شتام شديدا وأهتم

ة خشية من  ه قد قتل الطفلني الربيئني حقا وصدقا دون أ البشعة تصورا منى أ

ة مراعاة لإلنسانية   .اهللا أو أ

وبالنسبة للغة فإن لغة زيدان أصوب من لغة السنبسى رغم ما ىف لغة 

وال يمكن االعتذار عن . األول من حيادية، وما ىف لغة الثانى من دفء وحرارة

ه غري متخصص ىف اللغة العربية، إذ إن زيدان أخط اء رواية كاتبنا املعارص بأ

ه ينبغى أن يتقن كل متعلم عربى  ضا، فضال عن أ غري متخصص فيها هو أ

لغته، وإال فام الداعى لدراسة اللغة وقواعدها وأدهبا منذ املرحلة االبتدائية 

 اآلن من عجز الغالبية حتى التخرج من اجلامعة إذا كانت النتيجة هى ما نراه

احقة من خرجيى اجلامعات عن الكتابة الصحيحة بلغتهم؟ ولقد  الساحقة ا

كانت ابنتى الكربى منذ عدة ليال، وىف غرفة مكتبى التى أكتب فيها حاليا هذا 

ِّالكالم الذى يقرؤه القارئ، كانت تعلم ابنها الصغري ذا السنوات السبع وابن 

العمر، درسا من دروس القواعد الرصفية، وهو صيغة أخيها، وهو مماثل له ىف 

التعجبية، فكان الطفالن الصغريان جييباهنا بشىء واضح من اليرس " ما أفعل"

ذ كذا، وما أدفأ كذا: "ومها يتقافزان ويضحكان قائلني ". ما أمجل كذا، وما أ

ى كنت متابعا لشىء ىف كاتوبى ا معطيهم ظهرى أل هذان : فقلت ىف نفسى وأ
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ى االعتقاد و ن يأ لدان صغريان يتابعان درسا ىف الرصف دون عناء، فمن أ

ءة والكتابة؟ ال  بصعوبة العربية بعد ذلك واليأس من معرفتها ومراعاهتا ىف القرا

نقول إن لغتنا سهلة متام السهولة، ولكن هل هى أصعب من العزف عىل 

 من لعب الكرة مثال؟ اآلالت املوسيقية أو من السباحة أو من قيادة السيارة أو

ِإن كل شىء ىف احلياة يلزم من يريد تعلمه بذل اجلهد وحتمل العناء حتى إذا ما  ْ ُ

قنه صار األمر يشبه التنفس والدم الذى جيرى ىف العروق سهولة  ّجوده وأ

عد اللغة التى حيتاجها الكاتب، وبخاصة ىف عرصنا، ليست . وتلقائية ثم إن قوا

با كاملة كبابى كثرية حتى إننا نستطيع  وا عد اآلن أ أن نسقط من كتب القوا

" إال"مثال دون أن نخرس شيئا، وأن ننصب كل املستثنى بـ" االشتغال والتنازع"

عدا وخال "ماعدا مستثنى االستثناء املفرغ، وننصب كذلك دائام أى مستثنى بـ

واب األخرى "وحاشا ، وأن نرضب صفحا عن توجيه اإلعراب ىف بعض األ

ى بعد فنقول  ينصب وجير ويرفع، دون أن " ال سيام"مثال إن االسم الذى يأ

ه أن يكظ الذهن ويربك املتعلم، وخاصة أن  نضيف أى شىء آخر من شأ

واب املشاهبة هى توجيهات  بية ىف هذا الباب وىف بعض األ التوجيهات اإلعرا

اية مصطنعة ال تقنع أحدا وتتسم بالسخف والتهافت، والتقدم وال تؤخر ىف هن

فلو وضع املتعلمون هذا ىف أذهاهنم وركزوا وهم يراجعون النحو . املطاف

واهبام لوجدوا األمر أسهل أو فلنقل وجدوه أقل : والرصف عىل املفيد من أ

ثم إن احلياة بطبيعتها مرهقة ال تعطى ثامرها ملن ال . صعوبة مما كانوا يظنون

  . جيتهد ويتعب ويأخذها مأخذ اجلد
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ضا وجه شبه وما دمنا ماض ني ىف سبيل املقارنة بني الروايتني فهناك أ

ة الفصول، إذ كال الكاتبني يعنون فصول روايته وال يرتكها غفال : بينهام ىف مسأ

يعنون فصول " صالح الدين ومكايد احلشاشني: "فجرجى زيدان ىف روايته

والد وصالح العاضد تارخيية، اخلليفة فذلكة: "روايته عىل النحو التاىل  ين، أ

قوش، امللك، عامد واحلشاشون، سيدة احلسن  آخرة الدين، اهلكارى وقرا

ى احلسن، هناء مقتل احلشاشني، زعيم الدين، عند نور الفاطميني، السلطان  أ

اللقاء الغامض، : "، وعبد احلميد السنبسى يعنون فصول روايته هكذا"احلبيبني

لفردوس، الدكتور، بسيونى، النشأةاألوىل، النادى، السنوسى بك، املعسكر، ا

املنشاوى، الوهم، السنوسى بك، الرسالة، السباعى املشلوح، فهيم، فهيم 

ان، الشيخ الكبري مسعود، السحب الغامضة، اليوم املوعود لعبود،  ّوالرب

فس املستباحة،  يض، االتفاق، األ اجلدار املسدود، الدكتور شفيع، املوت األ

جهة، اللقاء العاصف، اهلدية، املحادثة املجهولة، احلشيش، السابق فائز، املوا

اطرة،  ل، الرحلة األخرية، مدكور بك، عزت اخللفاوى، صديق األ السيدة نوا

د القاىض، األخطاء القاتلة، شوقى والشيخ مسعود، النظام اجلديد، اخلواجا  مرا

 سميث، املذيع الشهري، أوهام حقيقية، إماطة اللثام، التمرد، عبود، املحقق

موت، اهلاوية، هوالكو املهلك، احلصار، لقاء األضداد، النرص  مهاب، قلعة آ

بت عناوين روايته ىف "املنقوص، الصفحة األخرية ، وإن كان زيدان قد أ

الفهرست الذى يسبقها، ىف حني أن السنبسى مل يضع لروايته أى فهرست ال 
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ه دخل ىف روايته عىل الفور ة فذلكات ال قبلها وال بعدها، عالوة عىل أ  دون أ

  . تارخيية وال غري تارخيية

وال شك أن القارئ قد الحظ بكل سهولة أن عناوين السنبسى أكثر كثريا 

وهناك فرق . من عناوين زيدان رغم أن الروايتني متقاربتان ىف عددالصفحات

آخر بني العملني، وهو أن الفصول ىف رواية زيدان متوازنة ىف عدد صفحاهتا 

جد عند السنبسى فصال ال يزيد عن ثلث صفحة، وفصال آخر يصل بينام قد ن

كام أن عناوين زيدان كلها تقريبا عبارة عن أسامء . إىل نحو عرش صفحات

أعالم، بخالف عناوين السنبسى، التى قد تكون كذلك، وقد تكون إشارة إىل 

د به  بعض أحداث الرواية مثال، عالوة عىل أن ىف بعضها غموضا مقصودا يرا

ءإ   . شعال حاسة الشوق عند القرا

كذلك يربط زيدان فصول روايته بعضها ببعض من خالل القول ىف أول 

نائه إنه ترك فالنا يفعل كذا، ولنذهب أو فلنعد اآلن إىل عالن  الفصل أو ىف أ

وهذا األسلوب ىف الربط بني . لنتابع ما كنا نقوله عنه، أو كالما هبذا املعنى

ا بعض الفصول وبعض وعدم  ترك األمر للقارئ يقوم به بنفسه هو امتداد 

ف ليلة وليلة"نجده أحيانا ىف بعض الكتب الرتاثية كـ ، التى نجد فيها النص "أ

ى احلسن  أمر  وأما ما كان من.أمرها هذا ما كان من: "التاىل عىل سبيل املثال أ

ى إىل دار فإنه مل يزل ىف دكانه إىل آخر النهار فلام مىض النهار قام وقفل دك انه وأ

كام أن شهرزاد حني ترشع ىف فصل جديد من فصول حكايتها ". عىل بن بكار

جتد لزاما عليها أن تلخص ما سبق أن حكته حتى تربط الالحق بالسابق، فتقول 
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ا احلسن ذهب باجلارية ودخل البيت، فلام : "مثال بلغنى أهيا امللك السعيد أن أ

و احلسنعىل بن بكار فرح به، فقال ل رآه ًسبب جميئى أن فالنا أرسل إليك : ه أ

جاريته برقعة تتضمن سالمه، وذكر فيها أن سبب تأخره عنك عذر حصل له، 

. أدخلوها: فقال عىل بن بكار؟ فهل تأذن هلا بالدخول. واجلارية واقفة بالباب

و احلسن أهنا جارية شمس النهار، ففهم اإلشارة فلام رآها حترك . وأشار له أ

  ". كيف حال السيدة شفاها اهللا وعافاها؟: هلا باإلشارة وقالوفرح 

ف ليلة وليلة"ومثل  مفاكهة اخلالن ىف "ىف ذلك هذا النص املوجود ىف " أ

ابن عم قاىض البلد  أمر وأما ما كان من: "البن طولون" حوادث الزمان

اجلالل ابن البرصوى  أمر البدرى فإنه تضاعف ىف صيدا، وأما ما كان من

مرسمني عليهام،  سيد الصلتى القصري فإن نائب صيدا أرسل معهام مشاةوال

ووجههام إىل أستاذه النائب، وهو اآلن عىل ما قيل نازل عىل العرجاء بالقرب 

من الرملة، وذهب مع قاىض البلد إىل الروم نائبه العالى بن محص، والشيخ 

 يضعك مبارشة أما السنبسى فال جيرى عىل هذه الوترية بل". معروف احلرشى

بل إنه قد هيمل اإلشارة ىف أول الفصل إىل أشياء كان من . أمام الفصل اجلديد

. شأهنا، لو ذكرها، أن تسهل عىل القارئ االندماج الرسيع مع الفصل اجلديد

وباملناسبة فقد يغلو بعض الكتاب الروائيني ىف هذا االجتاه مما ينجم عنه أن جيد 

  .  الوقائع والشخوصالقراء صعوبة شديدة ىف تتبع

و احلسن واحلشاشون"وهذا نص من فصل  من رواية زيدان يبني هذا " أ

 الدين نجم خروج بعد الذهب ىف قاعة العاضد اخلليفة ْتركنا: "الذى نقول
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و معه َيبق ومل وابنه، َّالكرديان خرج فلام. احلسن إال أ ْ ى  أن احلاجب أمر ُ يأ

ه هثيابه وحال عنه لينزع اللباس بصاحب يأذن  وأال الراحة إىل ىف حاجة أل

هناء " ثم هذا نص من آخر فصل ىف الرواية، وهو فصل ."ألحد ىف الدخول

 عن سكوتنا طال فقد القاهرة، إىل ولنعد يسرتحيون ًمجيعا فلنرتكهم": "املحبني

ْصلب تركناهم بعد. أهلها  عامد رسول وخروج املتآمرين وأصحابه عامرة َ

 سيدة بال اطمأن وقد. املقدس بيت إىل الكتاب واجلواهرب الرحيم عبد الدين

َّورسها امللك ى احلسن نقمة من كان ما ذكرنا  وقد.حبيبها ببال خطرت أهنا َ  أ

ه ىف دمشق فشله بعد  كان، بأى وجه امللك من سيدة االنتقام مهه أصبح وأ

 إىل هو الختطافها وذهب االحتيال عىل الفدائيني من األشقياء بعض فأغرى

   ."مرص

ومن أوجه املقارنة بني روايتى زيدان والسنبسى أن زيدان حني يصف 

شخصا أو شيئا ألول ظهوره ىف الرواية فإنه يصف كل شىء فيه تفصيال، وىف 

ومثاال عىل ذلك نسوق . مرة واحدة، ال يرتك شاردة وال واردة إال ذكرها

ه عند جميئه وصف صالح الدين حني خرج اخلليفة العاضد الفاطمى ليستقبل

...: عمر قال: "وهذا الوصف متاح ىف الفصل األول من رواية زيدان. إىل مرص

وأرى  ىف يشء، اخلليفة موكب عن يقل ال موكبه إن الذى أراه؟ هذا َىل من قل

  .لباسه من أفخر ًلباسا عليه

 هو الذى عليه الثوب وهذا. الوزير الدين صاحبى صالح يا هو  هذا-

ْخلعة  ترى، كام وهى،. سنوات ثالث نفسه اخلليفة هذا عليه هاخلع السلطة ِ
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ز ثوب وحتتها مذهب، طرف تنيس هلا من نسج بيضاء عاممة . ذهب ديبقى بطرا

ّاجلبة وكذلك  مطرز طيلسان ذلك وفوق .الذهب من طرازها التى عليه، فإن ُ

ْترى العقد؟ هل :ىف عنقه وانظر. بالذهب  آالف يساوى عرشة اجلوهر من إنه ِ

 ثامنية قيمتها فرس وحتته آالف دينار، بخمسة ُحمىل ٌسيف جانبه وإىل ار،دين

 إىل وانظر .حبة جوهر مائتا وىف رأسها مذهب، رسج وعليها. دينار آالف

 وفيها شدة بذهب، قصبة رأسها وعىل جوهر، عقود أربعة حوهلا فإن قوائمها،

 من أكثر اهليبة إىل يدعو منظره إن. الدين صالح هو هذا. بيض بياض بأعالم

ه وال ىف وجهه، ظاهرة الشجاعة أن وكيف هيبته، إىل انظر. منظر اخلليفة  يرا

َيقال واحلق. احرتمه وخافه إال إنسان  اآلمر وهو ىف يديه، اآلن األمور إن ُ

 :هلم ُيقال قوم وفيهم بموكبه، املحيطني إىل الرجال وانظر. لك قلت الناهى كام

 إىل يمشون مئات وهم. خيتارهم لنفسه ألجنادا أقوياء من "الزرد صبيان"

 والصنوج وراءه الطبول. اخلليفة فسحة مثل أمامه فسحة اجلانبني، وبينهم

ّالرب؟ يدوى به صوهتا تسمع أال .والصفافري ى حامل الوزير موكب ووراء َ  يأ

ْتأمله،. الرمح  قصري سنان وله اللؤلؤ، من منظوم ىف غالف لطيف رمح فإنه َّ

 املطلب، عبد بن محزة درقة إهنا يقولون بكوامخ درقة ومعه الذهب، من بحلية

  ...".عنه رىض اهللا

وقد صارت هذه الطريقة ىف الوصف قديمة ال يأخذ هبا أحد اآلن تقريبا 

من كتاب القصة والرواية، بل ينثرون أوصاف أشخاصهم وأماكن حتركاهتم 

ٍ وال ىف نفس واحد، نثرا ىف أرجاء العمل وقليال قليال ال ىف مكان واحد َ َ
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َوالجيعلون وكدهم ذكر كل شىء ىف هذه الصفات، بل يركزون عىل ما يريدون  ْ ِْ َ ُ

طال . إبرازه من الشخص أو الشىء املوصوف لنأخذ مثال وصف عبود أحد أ

م : "الرواية ىف أول صفحة من أول فصل منها سار الفتى النحيل ذو القوا

له البالية، ومنقبضا عىل نفسه من قسوة املنحنى من سوء التغذية متلفعا بأسام

ء  الشتاء جير ساقيه بخطوات الهثة، خارجا من امليدان الفسيح املتأللئ األضوا

وما إن دلف إىل ذلك الزقاق ومر حتت بقعة الضوء . إىل الزقاق الضيق املظلم

اخلافتة الصادرة عن عمود اإلنارة القديم حتى انتفض فجأة واعرتاه خوف 

ثر قبضة باردة وعنيفة من يد قوية خشنة امللمس ذات أصابع طويلة شديد عىل إ

...". مستدقة التفت حول عنقه حتى كادت تتالمس من جانبى رقبته النحيلة

فاملؤلف مل يتطرق من وصف عبود إال إىل رقبته النحيلة وقوامه املنحنى 

ه القارئ ه أراد . وأسامله البالية، وبذلك االختصار الذى يرا ز وذلك أ إبرا

ادية املتهالكة حتى يقدر القارئ قيمة النغنغة التى سينتقل إليها عقب  ِّحالته ا

ذلك حني يوظفه الشيخ مسعود ىف تأدية املهامت القذرة التى يضطلع هبا 

  . حلساب كبار القوم ىف عامل رجال األعامل السفىل املفعم باملؤامرات واإلجرام

زنة بني ال ضا عىل املوا روايتني مشهد وصول أحد احلشاشني ومما يبعث أ

ه معرض للهالك إن مل يرعو عام  د حتذيره وختويفه من أ إىل غرفة نوم شخص يرا

وبى ذات ليلة بخنجر : يفعل فأما ىف رواية زيدان فقد بوغت صالح الدين األ

حتت وسادته وورقة ىف غمد اخلنجر ممتلئة بالتهديد، وأما ىف رواية السنبسى 

 رصاصة وورقة هتديدية سبقه مكاملة هاتفية حتذر فمظروف حيتوى عىل
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د حتذيره من املنافسة ىف السوق بغية احلصول عىل صفقة هائلة  الشخص املرا

  . حتقق ملن يفوز هبا مكسبا شديد الضخامة

صالح الدين ومكايد "فقد جاء ىف رواية . وإىل القارئ التفاصيل

 مرص ىف أمر يفكر وهو كعادته الليلة تلك الدين صالح بات": "احلشاشني

 القرص مصابيح أطفئت وقد فنام، النعاس غلب عليه حتى فيها ومطامعه

 بقربه الدين صالح اختصه أن بعد فإنه شعر الدين، عامد إال احلراس واطمأن

ه  فحلم ىف ذلك، يفكر وهو فبات. عىل حياته ًوسهرا يقظة أكثر يكون أن جيب أ

 يسمع فلم بسمعه ًهض مذعورا وأصاخيناديه، فن الدين صالح أن قلقه لفرط

ه يقني عىل وهو يوقظ مواله أن فخاف َّويتسمع ينهض أن نفسه فحدثته ًشيئا،  أ

 اليقظة تقلبه بني وكثر نومه طار وقد فراشه إىل فعاد. ىف احللم ذلك سمع

ت، وقع يسمع هو وإذا. واملنام ًيسمع شيئا،  فلم َّوتسمع رقاده من َّفهب خطوا

ه رهخاط عىل فغلب  قريب الفجر أن فعلم السامء إىل ونظر. ًهاجسا يسمع أ

ه ا. ثيابه فلبس الرقاد عىل ًقادرا يعد مل ورأى أ  عىل ليطل خرج الفجر الح وحا

كالعادة،  بالباب واحلراس هادئ، يشء وكل مقفلة، فرآها صالح الدين غرفة

   .غرفته إىل فعاد

 فرآه غرفته، ودخل َّفلباه يناديه الدين صالح سمع حتى هنيهة ِمتض ومل

 فصاح َّوحياه، إليه فأرسع. الدهشة أخذته وقد النوم بلباس ًجالسا عىل رسيره

 ًخنجرا فرأى الدين عامد فتقدم. رأسه عند الوسادة إىل صالح الدين، وأشار به

قى عند قد قديم دم عليه آثار ًمسلوال ِأ ْ  الوسادة من الدين صالح رأس موضع ُ
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 ىف هذه لكنى صحوت أدرى، ال: فعل هذا يا سيدى؟ فقالمن : وصاح فأجفل

ت الساعة  يشء عىل برصه فوقع ِّيفكر الدين عامد فأطرق. كام تراها احلال فرأ

ْغمد هو فإذا قدمى الرسير، عند ه يذكر فلم وتأمله فتناوله اخلنجر، ذلك ِ  أ

 ودفعها استخرجها بطاقة رأى ىف جوفه إذ فيه َّيتفرس هو وبينام. صاحبه يعرف

 الدين عامد إىل ثم دفعها ىف عينيه، البغتة فبانت وقرأها، ففضها مواله، إىل

 الدين والده نجم ينادى األمري أن فأمره الغلامن، أحد عليه فدخل َّوصفق،

 وأعاد وتأمله اخلنجر وتناول قراءهتا وأعاد البطاقة قرأ فإنه الدين عامد  أما.ًحاال

ا الناس يدخل كيف: النظر فيه، فقال صالح الدين  هذا داخل نائم عىل وأ

واب موصدة، القرص،  أن الدين عامد احلراس؟ فأحس من أحد يشعر وال واأل

ه نحوه موجه التوبيخ ِفأرتج إليه، احلراس أقرب أل ْ ر، شدة عليه من ُ  َّوهم التأ

 تناول البطاقة احلال ىف تلك رآمها فلام دخل، قد الدين بنجم وإذا جييب، أن

   :فيها وإذا ا،وقرأه

 يا اعلم. الدين يوسف صالح إىل اإلسامعيلية مريدى سيد أحد من"

ك، وإن يوسف واب عليك أقفلت أ  تنجو من أن تقدر ال احلراس، وأقمت األ

اجلبل  شيخ ونسيت وظلمت وتطاولت ىف القحة بالغت قد أراك. القصاص

قيت ا الليلة قتلك أردت لو .اإلسامعيليني زعيم  ولكننى عفوتعليك،  أ

ا. عنك ْمن تعرف أن تطمع وال. سريك من تصلح أن منذرك وأ ا، َ  ذلك فإن أ

ىف  ًخيطا أكون وقد حارسك، أو خادمك أو أخاك أكون قد إذ بعيد املنال،
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ت ىف رأسك، شعرة عاممتك أو  حدك، تلزم أن منك أطلب وإنام! تدرى ال وأ

   ".والسالم

 الدين عامد إىل الدين نجم أشار مث. حلظة اجلميع عىل السكوت فاستوىل

 يتقد وقلبه ففعل أحد، عليهم يدخل ال ىف خلوة جيلسوا وأن يقفل الباب أن

 احلراسة فيها َّالتى توىل األوىل ىف الليلة األمر حدوث هذا ساءه وقد ًغيظا،

 فناداه قلقه الدين نجم وأدرك يدرى ما يقول، ال اجلمود وأصابه اخلاصة،

  ...". خوف يداخلك بنى وال يا تضطرب ال: وقال له وابتسم

وهو ما نجد شيئا قريبا منه ىف رواية األستاذ السنبسى مع اختالف ىف 

ء اختالف عرص صالح الدين عن العرص احلديث  بعض التفصيالت جرا

واختالف طبيعة العمليات القذرة التى يرتكبها احلشاشون القدماء عن 

ِّحشاشى عرصنا، فقد كلف عبود أحد احل شاشني ىف الرواية، وهم الشبان ُ

املدربون عىل القيام بالعمليات القذرة حلساب بعض رجال األعامل ضد بعض 

نظري عمولة هائلة للشيخ مسعود، بحمل رسالة مغلقة بداخلها رصاصة 

والتسلل هبا إىل غرفة نوم السنوسى بك ودسها حتت وسادته عىل سبيل 

 وجه بعدما ارتدى مالبس للغوص وقد قام عبود باألمر عىل خري. التهديد

ر وأركب سيارة تنهب األرض هنبا إىل أن وصلت قريبا  َتناسب تسلق األسوا ُ َ ْ َ ِ ْ ُ

ًمن فيلال السنوسى بك، وكانت مقامة ىف أحد األحياء اجلديدة عىل ربوة عالية  ُ
ِعىل مساحة تزيد عىل ثالثة آالف مرت، وإن مل يبن منها إال منزل صغري، وترك  ُ َ ْ ُ

ء حتتوى عىل محام سباحة وبرجوال خشبية يتعاطى فيها الباق ُى مسطحات خرضا ْ ِ
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َالسنوسى بك النرجيلة مع أصدقائه عند السمر ُّوقبل الفيال بقليل نزل عبود ال . َّ

ْتكاد قدماه تالمسان األرض من فرط احلامسة وتدفق األدرينالني ىف جسده،  َ

َّاحلديقة ومنها إىل سلم وتسلق السور اخللفى بخفة الفهد، وقفز إىل داخل  ُ
العاملني حتى وصل إىل املطبخ حيث كان الصمت العميق يلف املكان، إذ كان 

َففتح باب املطبخ بمهارة شديدة حسبام درب، . ُسكان الفيلال ىف سبات عميق ُِّ
ُودلف إىل الداخل بخطوات واثقة، ثم إىل غرفة النوم مرسعا، وبيد مرتعشة من  َ َ َ

َّفرط اإلثارة دس ِ ه الشبح، لكنه ْ ِ املظروف حتت الوسادة وخرج من الغرفة كأ

ّفوجئ بصوت رصير باب يفتح وصفري سعال أحد الرجال يدوى ىف املكان،  ُِ ِ ُ َ ْ ٍ َ
فاسه، ويده عىل قارورة  ْفتسمر ىف مكانه خلف أحد أعمدة البهو حابسا أ َ َّ َ َ

ذنه املخدر، ومجد ىف مكانه حتى ليكاد يسمع صوت الدماء ىف جتاويف أ

َّوما هى إال برهة حتى مر السفرجى من أمامه دون أن يلحظه ىف . الداخلية ُ
ُّسبيله إىل احلامم ليتوضأ استعدادا لصالة الفجر، فتنفس عبود الصعداء، ثم 

ى بنفس الطريقة وما إن قفز من السور اخلارجى حتى . تسلل عائدا من حيث أ

لداخل، ثم مد يده إليه مهنئا وجد بسيونى يفتح له باب السيارة الرياضية من ا

بنجاح املهمة، وأسدل عىل وجهه قطعة القامش السوداء حتى ال يستطيع أحد 

َّالتعرف عليه، ثم انطلقت السيارة تشق الطريق إىل املقر، وزف اخلرب إىل الشيخ  َ

بعدها أغلق اهلاتف ونزع الرشحية " متت: "برسالة هاتفية من كلمة واحدة

ق   . اها ىف عرض الطريق حسب التعليامتوشقها نصفني، ثم أ
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وكانت رسالة مكتوبة قد وصلت السنوسى بك عىل هاتفه املحمول قبل 

هذا حتذره من املزامحة عىل بعض مشاريع البيزينس وحماولة التهام كل شىء 

ورسعان ما عثر السنوسى بك عىل مظروف الرصاصة حتت خمدته، إذ . وحده

الوسادة حتى شعر بشىء ما حتتها، فمد يده ما إن أخلد للنوم ووضع رأسه عىل 

قل من أن حيتوى عىل ورقة  بحذر، وإذا به جيد مظروفا صغريا أمحر اللون وأ

ه رصاصة  فقط، ففضه ليسقط منه شىء صلب تدحرج حتت الرسير، واتضح أ

نحاسية المعة وسليمة، كام عثر ىف املظروف عىل رسالة ورقية حتتوى عىل نفس 

  .التهديد السابق

وكام يرى القارئ فهناك تشابه قوى ىف اخلطوط العامة للمهمتني، وإن 

تكن أداة التهديد ىف رواية زيدان خنجرا ملوثا بدماء قديمة ورسالة ىف غمد 

ّاخلنجر تنذر صالح الدين بأن قتله أهون شىء إن مل يرعو عام يفعل، أما هنا 

للسنوسى بك إن فأداة التهديد رصاصة سبقتها رسالة هاتفية مكتوبة تقول 

ْالقدر الكبري من الطعام يصيب بالتخمة وثم فرق آخر هو أن صالح الدين مل . َ

َيقتل، أما السنوسى بك فقد تسلل عبود مرة أخرى إىل فيلته وخدره ثم حقنه  ْ ُ

وكانت العملية كلها حلساب أحد منافسى . بحقنة سامة أودت بحياته

البيزينس، ومل جيد وسيلة السنوسى، الذى كان يضيق ذرعا به ىف ميدان 

كذلك فبينام نرى العملية احلشاشية القديمة ذات . للتخلص منه إال بالقتل

طبيعة سياسية ودينية نجد أن العملية احلشاشية املعارصة ذات طبيعة اقتصادية 
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وجيد القارئ تفاصيل . وتتصل بالتنافس اجلامح بني لصوص البيزينس الكبار

  ".اليوم املوعود لعبود"و" الرسالة"و" نوسى بكالس"العملية كلها ىف فصول 

ر هبا، لكنه نفى ذلك قائال . وكنت أظن أ السنبسى قد قرأ رواية زيدان وتأ

إن حادثة اخلنجر مذكورة ىف كتاب برنارد لويس الذى ترمجه حممد العزب 

وفعال يذكر هذا الكتاب ".  فرقة ثورية ىف تاريخ اإلسالم-احلشاشون: "موسى

صباح قد استطاع جتنيد أحد اخلصيان ىف قرص السلطان سانجار أن حسن ال

السلجوقى، وبعث إليه بخنجر رشقه ىف األرض بجوار رسيره بعد أن أوى 

ذات ليلة إىل الفراش خممورا، وحني استيقظ السلطان ىف الصباح وشاهد 

ه مل يكن يعرف من يمكنه اهتامه بذلك . اخلنجر مأله الرعب، لكنه كتم الرس أل

ته رسالة من حسن الصباح تقول لهوه نى أردت بالسلطان : "نا أ أال ترى أ

خريا، إذ إن هذا اخلنجر الذى غرس ىف األرض الصلبة مل يغرس ىف صدره 

، وهو ما ترتب عليه أن خافه السلطان وتوقف عن مهامجة احلشاشني "الطرى؟

وما ولكن ال يوجد ىف كتاب لويس وصف ملشهد اجلنة . ومال للسالم معهم

سطة وثرية تغوص فيها األقدام وأطعمة وأرشبة  فيها من مروج فيحاء وأ

ٌّومالبس فخمة، وهو املشهد الذى فصلت القول فيه كل من روايتى زيدان  َ َِ َّ َ

ُفهل كان ذكر ذلك ىف رواية األخري جمرد مصادفة؟ ولكن هل يعقل . والسنبسى ْ ِ

رواية زيدان منذ وقت أن يكون مشهد كهذا حمض صدفة؟ أم ترى املؤلف قرأ 

ه قرأها؟ ال أدرى ا فقد اتضح ىل بعد مراجعة بعض . جد بعيد ونسى أ أما أ

نى ما برحت أذكر منها جيدا " صالح الدين ومكائد احلشاشني"فصول  أ
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تفصيالت مشهد اخلنجر ومشاهد النعيم ىف اجلنة من حور عني وطعام ومياه 

ا جارية وما إىل ذلك رغم مرور نحو ستني عاما ءتى لرواية زيدان وأ  عىل قرا

  .صبى صغري ىف أواسط ستينات القرن البائد

ناء  ولكن كيف كان يتم تدريب احلشاشني القدماء واحلشاشني من أ

عرصنا؟ لقد كان الشيخ مسعود ىف رواية السنبسى جيمع املعلومات عن الشبان 

ملخلصني والرجال الذين يريد استخدامهم ىف عملياته ثم يكلف أحد رجاله ا

املقربني منه باصطيادهم وإحضارهم حيث يومههم، من خالل ما كان قد مجعه 

ه مطلع عىل الغيب  عنهم من معلومات دقيقة تشمل كل شىء دون أن يدروا، أ

ه سوف يوفر هلم كل ما  ويعرف عن طريق هذا االطالع مجيع خفايا حياهتم، وأ

فسهم من طعام وترف ىف أحالمهم كتصبرية  عام ينتظرهم ىف احلياة تشتهيه أ

اآلخرة إن سمعوا وأطاعوا كل ما يقوله هلم ويكلفهم بعمله دون نأمة 

وهو ما كان احلشاش القديم يمر به ىف خطوطه العامة، وإن مل يصل . اعرتاض

موت حتتوى،  األمر إىل مرحلة التطابق، إذ ىف الوقت الذى كانت جنة قلعة أ

فرتض أهنن حور عني، مل يكن فردوس ضمن ما حتتوى، عىل النساء الالتى ي

ب الفخم واملسكن  الشيخ مسعود يشتمل عىل عنرص النساء بل األكل والرشا

َوكان كال الشخصني يعطى مرشوبا يغيبه عن الوعى بعض . املرتف ليس إال ْ ُ

الوقت ليستيقظ بعده فيجد نفسه ىف اجلنة هناك، وىف الفردوس هنا، ثم يعود 

قعى بعد ختديره ثانيةكرة أخرى إىل العامل الو   . ا
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و احلسن واحلشاشون"جاء ىف فصل  من رواية زيدان أن أصل هؤالء " أ

احلشاشني املوجودين ىف عرص صالح الدين والعاضد باهللا آخر خلفاء 

باع هم الفاطميني  من أكثر بأمر اهللا قبل ىف زمن احلاكم الصباح بن احلسن أ

موت قرب قزوين ىف قلعة ابن الصباح هذا سنة، إذ أقام ومخسني مائة ُأ َ ف َ  َّوأ

َويعرفون املوت، خيافون ال الذين الفدائيني مجاعة من ْ  إىل نسبة باحلشاشني ُ

ِّالعقار املخدر املعروف الذى كانوا ىل َّ زعامء  عليهم يتناولونه، وأهنم قد توا

زعيمهم  إىل اآلن والعراق والشام إىل أن صار األمر فارس ىف بالد كثريون

 حلب حيث أعامل السامق من يقيم ىف جبل سنان، الذى الدين  راشداحلاىل

املوت دون أى تردد  يطيعونه حتى جمربون رجال وعنده بالقالع، هناك يعتصم

 ًحاال، وأهنم قد الطاعة إىل بادر سلطان أو ملك بقتل أحدهم أمر بحيث إذا

ىف مالبس  عادة يتنكرون الفدائيني هؤالء هبذه الطريقة كثريين، وأن قتلوا

َّالسياس باع من يكل وخيتلطون اخلدم أو ُّ  فإذا الفرص، يرتقبون ًزمنا فون بقتلهَّبأ

حتى  يبالون وال بعد ذلك ماذا يصيبهم هيمهم ال ثم فعلهم فعلوا فرصة سنحت

ِلو قتلوا   .سعيدة حياة السبيل ىف هذا القتل يرون ألهنم ُ

وبىصال"السامق، حسبام نقرأ ىف فصل  جبل اشتهر وقد من " ح الدين األ

 وأمهها قلعة مصياف اإلسامعيلية، التى ختص طائفة الرواية الزيدانية، بالقالع

 نصف يوم مسافة آنذاك يقيم هبا عىل اإلسامعيلية زعيم حيث كان راشد الدين

نبه ٍصخر عىل قائمة  وهى قلعة شدية املناعة.محاة غرب  يعرس عمودية جوا

 عقد سقفه باب إال له ليس سميك بسور صنةحم تسلقها أشد العرس، كام أهنا
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 القلعة قمة إىل الداخل من يصل عقود كله ىف ممر سار منه دخل الرجل إذا متني،

 السور الصلد، وعىل احلجر من مبنية وكلها الغرف، وفوقها من وراءها وما

راج  احلامية ترمى كل من تسول هلم نفوسهم مهامجتها هبا تقيم متالصقة أ

 بحيث يستحيل بعيدة بمسافة الباب إىل وصوهلم قبل باحلجارة أو بالسهام

   .األلوف منهم قتل بعد إال استيالؤهم عليها

نقرأ ىف حديث اجلنة " عند زعيم احلشاشني: "وىف الفصل املسمى

ووصفها وكيفية الوصول إليها واالستمتاع بلذائذها ما يىل مع بعض الترصف، 

عة رغبة ىف االلتحاق بفدائيى راشد الدين، والكالم فيه عن أحد من بلغوا القل

ب، فرشبه وأومأ. وحاز القبول املبدئى ِّوكان قد قدم له قدح من الرشا  إليه ُ

ا.رشده عن غاب ثم باخلدر قليل بعد وأحس يقعد، فقعد أن الشيخ  أفاق  و

اجلارية  األهنار من به يصفوهنا كاجلنة بام ىف حديقة نفسه غيبوبته رأى من

   .وسابح صادح املتجاوبة من واألطياراملتعانقة  واألشجار

 هى يد جبينه، فإذا ملست ويد وجهه عىل مر نسيم رقاده من نبهه ما وأول"

لشفافيته،  يكسوها ال لكنه جيللها ثوب عليها البدر كأهنا أو حورية غادة

ها وضعت هبا، وقد له ِّتروح النعام من ريش مروحة وبيمناها  جبينه عىل يرسا

 تلك يفقد أن هنض إذا وخاف ىف حلم وهلة نفسه أول فظن عرقه، متسح كأهنا

: قائلة رخيم بصوت ختاطبه بتلك احلورية فإذا ًقليال، فصرب البديعة املناظر

 يشبه ًثوبا عليه فرأى نفسه إىل ونظر الرقاد؟ فنهض متى إىل. حبيبى يا اهنض

واب ء أ  عاممة رأسه ، وعىلمنه أحسن الدين السلطان صالح عىل َير مل األمرا
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سطة أمجل من عىل بساط جلس بالقصب، وقد مزركش نسيج من  عليه عرصه أ

 إىل ًتارة ينظر أخذته الدهشة، وقىض برهة، وقد .بالذهب املنسوجة الصور

 من عليه برصه يقع ا أو يديه بني ا ًوآونة احلورية، تلك إىل ًوطورا نفسه،

اء خرير من يسمعه وما واألزهار األشجار من  يفوح وما األطيار، وجتاوب ا

 تقدمت ىف ذلك يفكر هو  وبينام.بباله خطر وال مثله َير مل مما العطرية الروائح

 الذهبى عىل شعرها رأسها وأرسلت عن نقاهبا أزاحت وقد الغانية تلك إليه

 احلب تنطقان بعبارات تكادان بعينني الدين عامد إىل وهى تنظر كتفيها،

م لواعج وتشكيان    .الغرا

ه عىل  للمصافحة، يدها منها، فمدت يبدو ا وصرب إليها ونظر َّجتلد أ

امله وهى تقول عىل فقبضت ىف رؤيا، نفسه حيسب زال ما وهو يده فناول  ما: أ

سيت ىف منام؟ نفسك حتسب زلت اجلبار؟ ما عبد يا بالك ك َأ  ماء رشبت أ

 إال يدخلها التى ال اآلن نةىف اجل إنك األكرب؟ الشيخ موالنا يد من احلياة

 اعتقاده عىل فغلب الدين، راشد يد من الذى رشبه القدح فتذكر. املستحقون

ه ذلك الرجل دعوى صدق  وأشجارها بأهنارها اجلنة إىل انتقل ىف الواقع وأ

ة ما هذه وأن وأطيارها،  امللك سيدة َّتذكر ثم .حورها من هى إال حورية املرأ

 ا هلذه املرأة هتم بقلبى لتختطفه وهو ليس ىل؟ وتباعدم: ىف نفسه وقال فأجفل

عينيه،  عن ثم غابت عنه َّوحتولت ىف وجهها العتب وبان فتباعدت، عنها،

 املزركش كالبساط اللون األخرض بالعشب مكسوة أرض عىل ومشى فرتكها

ٍبعد عن برصه فوقع املنعشة، الروائح منه وقد فاحت ْ اء جيرى فيها قناة عىل ُ  ا
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ه الزالل، ًمعاال  من الشمس أشعة وقعت وقد الفاكهة، أشجار ضفتيها وعىل كأ

اء عىل ذلك األغصان خالل ن َّفتلون جيرى، وهو ا وا  من قزح، فدنا قوس بأ

قعة األشعة إىل ضفتها ينظر عىل ووقف القناة تلك  احلىص ىف قاعها عىل الوا

 من برزت حورية خراآل رأى ىف اجلانب إذ لفى ذلك وإنه. تتكرس وتتلون كيف

 دون حتول قناة وبينها أن بينه َّله، فرسه وهى تبتسم نحوه ومشت األشجار بني

 هى جتاوزت وختاطبه، فإذا األخرى الضفة عىل تقف أن َّوتوقع إليه، وصوهلا

اء سطح فوق إليه ماشية تزل ومل الضفة  دهشته  وتعاظمت.قدماها تبتل ومل ا

اء اجلارى ال سطح فوق تنتقالن العاريتان وقدماها إليه، وصلت رآها ا  تقع ا

ه لديه سريه، فتحقق تعيق أو تعكره وال فيه ك األرض، وأن غري ىف مكان أ  أو

ء إليه احلورية تلك وصلت. املالئكة من احلور ويالعب  بشعرها يعبث واهلوا

ف  احلورية وصلت ريثام فوقف تستقبله، كأهنا نحوه يدها ردائها، وبسطت أطرا

  .ىف وجهها يتفرس وهو وتصافحا فمد يده نحوه، يدها ومدت إليه

 كتفه، عىل يدها فوضعت ثوهبا، من رائحة الطيب فاحت منه دنت فلام

ت من: هلا فقال بدنه فاقشعر ا؟ قالت هذه؟ يا أ ن أ ن تعرف أال :وأ ت؟ أ  أ

باعه ُّمقر وهذا: قال .األكرب اإلمام موالنا اجلبل شيخ ىف جنة إنك مجعني؟ أ أ

ْمن إال فيها يمكث ال نعم، ولكن :قالت  وأمسكت. ىف طاعته البالء أحسن َ

هنيهة  َّالقناة، فرتدد تلك فوق يتبعها أن إليه وأومأت فمشى، ومشت، بيده

اء وبني قدميه بني يفصل صلب يشء عىل خيطو هو فإذا فمشى، اء فظن .ا  ا

ىف  الرغبة شديد وهو الفتاة مع وسار اآلخر اجلانب إىل ووصل. قدميه حتت مجد
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ه، ما حقيقة معرفة ا باق هنا؟ قالت:قال قوهلا سمع فلام يرا ت: هل أ  حديث أ

باعه املوىل أعده ما لرتى جئت وإنام العهد، . بأوامره قاموا إذا ومريديه أل

  . املستحقني من تكون أن وعسى

ه فعلم  وعيناه النفس، لرتويح فمشى. يعود أن يلبث وال أجل إىل هناك أ

دى تلك بني تتنافر األطيار ويرى والرياحني، األشجار تنتقالن بني  احلورية، أ

واهنا الكراكى والطواويس وفيها  تتجاوب واحلساسني اجلميلة، والبالبل بأ

يها الزقزقة، والفتاة تنادهيا، أو بالتغريد  وتنتقل يدها عىل أو كتفيها عىل وتقع فتأ

ه علم ًزئريا الدين عامد سمع  ثم.لغتها تفهم كأهنا تأمرها كام  األسد، زئري أ

يس :وقال فأجفل ًمرارا، سمعه قد وكان وهل . بىل: قالتاألسد؟  زئري هذا أ

 مربض من دنت حتى ومشت. خفته؟ إن األسود ال تؤذى أهل هذه الدار

ٍمقع هو فإذا شجرة، حتت ألسد ْ مكانه،  من ينتقل مل لكنه تربقان، وعيناه ُ

اهلر،  بشعر تعبث كام بشعره وعبثت رأسه إىل يدها ومدت إليه اةالفت فتقدمت

ضا ذلك الدين عامد فاستغرب فلم يتحرك،   .ًأ

 مفردة غرف عىل احلديقة جوانب ىف بعض نظره فوقع، السري إىل وجاء

ها عنها، فقالت  استحقوا الذين مساكن هذه: تغطيها األزهار واألغصان، فسأ

 املسري وبعد. أحد ذلك عليهم يعكر ال والنعيم، اتيتمتعون بامللذ هنا البقاء

. انظر إىل هنا: له وقالت حائط عند الفتاة به وقفت وهبوط صعود بني برهة

اء من فيه ال يشء أجرد ٍواد عىل ترشف ىف احلائط كوة من فنظر اخلرضة،  وال ا

 ،البرش مجاجم بني ترسح املفرتسة والوحوش الثعابني من هناك رآه ا فأجفل
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ِتطع مل فلو. هى هذه نعم،: قالت. هى اجلحيم هذه أظن :هلا فقال  اإلمام الشيخ ُ

َّطويال فتحول، هناك يقف أن يشأ مل. هنا عليهم املغضوب ىف عداد لكنت ً 

ىف  كالتائه وهو وتعطيه، الثامر وتقطف من وهى تالطفه حوريته معه وعادت

 أدهبا حلسن احلورية تلك ىلإ بارتياح شعر قد وكان. يرى يدرى ماذا ال أفكاره

 العمر، ىف مقتبل شاب قلبه وهو واجتذاب ىف سبيل اسرتضائه بذلته ما وكثرة

ه اعتقاده عىل فغلب  من معجزة أو بكرامة جاءه اجلنة يشبه أو مكان ىف جنة أ

 ذلك سمع فلام .امللك سيدة يشتغل عن أن وأوشك الدين، راشد معجزات

ه َّتوهم الصوت  يشتغل فال حب حبيبته عىل بالثبات ناديهي ضمريه صوت أ

ها، عنها   .النعيم ذلك من اخلروج َّوود بانقباض، فأحس بسوا

 غري خطوات وقع سمع ًشامال وال ًيمينا يلتفت ال ىف ذلك يفكر هو  وفيام

 من بمنطقة متنطق قد ًوهباء ًطلعة كالبدر ًغالما فرأى فالتفت خطوات رفيقته

ّاخلز  وعليه ذهبية، ضفائر شعره وأرسل كاملئزر، األمام ىلإ ًجانبا منها أرسل َ

 وقال االحرتام انحناء انحنى الدين عامد من دنا فلام ساموى اللون، ثوب

ه ؟أال يتفضل املوىل لتناول الغداء: رخيم بصوت  فالتفت إىل رفيقته كأ

 وقت آن فقد الطعام، تفضل يا موىل إىل: قائلة له فابتسمت ًبيانا يستزيدها

ِذكر فلام الطعام، عن ىف شغل وكان. َداءَالغ  باجلوع فمشى ىف طرقة أحس له ُ

ة ِكأهنا فرشت َّمسوا  اجلميلة األزهار من سياج اجلانبني من هبا حيف بالزعفران ُ

 فاحت الباب إىل الوصول وقبل. القرص الفخم بباب كباب ينتهى ىف آخره

ناء فاطمينيال ىف قصور إال يعرف مثله مل الطعام الشهى مما روائح   .األعياد ىف أ
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ا ِفتح الباب ذلك من اقرتبوا و  ِّيرحبان آخران غالمان بنفسه، وتقدم ُ

ائدة إىل غرفة وصل حتى باب إىل باب من يديه بني ومشيا بالقادم  وهو ا

 الستائر املصورة من املمرات جدران عىل ما أدهشه وقد اجلانبني، إىل يلتفت

 وجتتذب النظر وتلفت والرخاء، البذخ قفوموا والقصور البساتني متثل

ائدة غرفة  وأما.القلب  ونسى مكانه احلرية موقف وأوقفته برشده ذهبت فقد ا

يا مكسوة جدراهنا األربعة ألن  الشخص الواحد فيظهر .احلائط طول عىل باملرا

ت  الدين عامد إىل وأشارت ًأوال الفتاة  فتقدمت.جانب من كل املرات من عرشا

 مائدة يديه وبني املزركش، مغشى بالديباج مقعد عىل ، فجلسيتفضل أن

 األطباق تواردت حتى ِمتض دقائق قليلة ومل. الوردى احلرير من بمالءة مكسوة

 عامد احلورية بجانب تلك وجلست. والفاكهة اللحوم من األلوان وعليها

والغلامن  ىف إكرامه، وتبالغ اللقمة بعد اللقمة له ِّوتقدم وهى تالطفه الدين

دهيام بني وقوف  وقد امللك سيدة نسيان إىل الدين عامد فعاد باألوامر، للقيام أ

 وفيها األقداح دارت أن بعد سيام ولطفها، وال بجامهلا الفتاة سحرته تلك

ه ىف ذهنه وقام الساعة، تلك غري يعرف فأصبح ال اللذيذة، اخلمور  ىف النعيم أ

  . احلقيقى

ا ض أخذت ورضاه ميله الفتاة رأت و  ًشغفا، يزداد وهو عنه ىف اإلعرا

 فلام. َّوهى تتمنع ويغازهلا إليها َّيتزلف أصبح حتى ًاندفاعا زادته اخلمور وقد

ت حدك، عن خترج ال: هبا قالت افتتانه حتققت  سبيل عىل هنا إىل جئت إنام فأ

 ىف النفس بذل دونه من إن. ًسهال فيه تطمع ما إىل الوصول وليس. التجربة
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ض هذا عليه َّفشق. األكرب اإلمام طاعة  كنت قد: وقال ًافتتانا زاد لكنه اإلعرا

ا تتقربني هنيهة منذ عد وأ  أن بد ال ولكن كال،: ختادعيننى؟ قالت ِكنت فهل .أ

ى عمال  إرادتك، طوع أكون ذلك وعند ًدائام، النعيم ىف هذا املقام إىل يؤهلك ًتأ

ه ما وليس. كل يشء احلقيقى من النعيم دوجت أجابتك، األطيار خاطبت وإذا  ترا

  واحلق.لبلوغه يؤهلك ًعمال تعمل أن فعسى النعيم، ذلك من ًصغريا ًمثاال إال

ُإنى فتنت ُيقال ْ ِ  .أحد نحو ًقبال به أشعر مل بام نحوك وشعرت وبسالتك، بجاملك ُ

ًشيئا  أخفى عليه أن أقدر وال موالنا، رضا خيالف ًآتى أمرا أن أقدر ولكننى ال

ه فاحص ئر خفايا عىل َّيطلع القلوب أل  بيننا املودة لعالئق ًولكننى تأكيدا .الرسا

واهبا بني من علبة واستخرجت ذلك قالت. شعرك أدهن  منها ففاحت فتحتها أ

وشعره،  يديه به ودهنت الطيب بعض فأخذت .ىف حياته مثلها يشم مل رائحة

ئحة هذه حفظا: قالت له ثم. نفسه وطابت ذلك له َّفلذ  حتى بيننا ًتذكارا الرا

ًهتيبا هو فازداد، ىف عينيها اإلعجاب وبان. إن شاء اهللا الدائم نلتقى اللقاء  من ُّ

 .فسكت العجيب، الشيخ ذلك

غ وبعد ب الطعام من الفرا  النعاس إىل بميل الدين عامد أحس والرشا

 تداعبه جانبه ىلإ احلورية وتلك النعام بريش املحشو احلرير ًفراشا من َّفتوسد

 .ىف رقاده واستغرق النوم عليه غلب حتى قليلة دقائق ِومل متض عنه، وتعرض

 وعليه قبل، من كان كام الدين راشد ىف قاعة هو فإذا التاىل، ىف اليوم وأفاق

يض، وشعره ىف ثوبه،  وينظر ًوشامال ًيمينا يتلفت فجعل .حملول الثوب األ

ه أول وهلة ذهنه إىل فتبادر ىف  الطيب رائحة شم أن لبث ما ثم .ًحلام ىرأ أ
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ه عنده َيبق فلم ويديه، شعره  لنفسه قليل بعد وانتبه. حقيقة رآه ما رأى شك أ

 له َّفهش بجانبه، الرحيم عبد ورأى صديقه تركه، كام ًجالسا الدين راشد فرأى

 ًهنيئا .شعرك من تنبعث إن رائحة اجلنة: الرحيم عبد له فقال صدره، إىل وضمه

َيتاح أن وعسى !لك ْواج قم. الدائم النعيم لك ُ  ِّوقبل قدمى موالنا عند ُثَ

  .بقائه بطول ُوادع ركبته

 َّبكرامته، وقبل صحيح اعتقاد عن قدمى الشيخ عىل وترامى فنهض

نائنا من اآلن تأ: الشيخ له قال ثم َّفقبلها، يده إليه ودفع فمنعه ركبته،  أ

ك ال ويلوح الفدائيني،  إىل قم .املستنريين ّمصاف ترتقى إىل أن لبثت ىل أ

 أن خروجك قبل ولكننى أحب. بك خريا دبوس الشيخ أوصيت وقد .غرفتك

ىف  ِّحيدق وهو معه عامد الدين وأهنض وهنض، ذلك قال. منى بعهد أزودك

 تغلبه أن الرجل وتوشك عينى ذلك من تنبعث بقوة يشعر الدين وعامد عينيه،

  ومكث.ًشديدا ًقبضا بيديه الدين يدى عامد عىل شيخال قبض أمره، وقد عىل

 كن فدائيا: ففتحه، فتفل فيه وقال. افتح فمك: به صاح ثم دقائق عدة كذلك

 غرفة إىل فمشيا. وتركه وأشار إىل عبد الرحيم أن يذهب به إىل غرفته. ًمطيعا

 الدين، وأصبح عامد عىل الدهشة استولت وقد صامتان، ومها دبوس الشيخ

ْمن أو أخوذكا ْالسحر أصابه َ الدين  عامد َّبدل دبوس الشيخ إىل وصال فلام .ِّ

 ونقوده خنجره إليه وأعاد األكرب، الشيخ رضا من ناله بام دبوس َّوهنأه ثيابه،

   ."منهم ًواحدا وجواهره، وأصبح
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موت وما فيها مما يقال إنه هو اجلنة التى تنتظر لذائذها كل  َّهذا عن قلعة أ ُ

ه عىل فدائى  من احلشاشني بعدما يربهن عىل صدق والئه وخلوص وفائه وأ

ّاستعداد ألن يرمى نفسه من حالق فتدق عنقه طاعة للشيخ الكبري َ وأما املكان . ُ

الذى قصده عبود ىف أول رواية األستاذ السنبسى حني التقطه بسيونى ليال من 

ّاحلارة املظلمة فهو شقة ىف بيت زرى اهليئة ىف منطقة ِ ّ شعبية فقرية زرية مثله، َ ِ َ

لكن الشقة التى يسكنها الشيخ مسعود كانت شيئا آخر من الداخل، إذ كانت 

سطة تكاد األقدام تغوص ىف وبرهتا، وقد علقت اللوحات العاملية  َمفروشة بأ ِّ ُ

وان مرحية للعني واألعصاب وحني دعاه بسيونى إىل . عىل جدراهنا املدهونة بأ

يخ مسعود وجد الشيخ يعرف كل شىء عنه وعن أرسته الدخول ملقابلة الش

وظروفه وعمله ومعارفه، وكان حوله شبان ىف مثل سن عبود وشكله وبني 

ئحة، وأمام الشيخ جممرة متقدة تنفث دخانا  ب معطر الرا دهيم أقداح رشا أ

أخرض ىف زرقة، وعيناه النافذتان تلقيان ىف قلبه الرهبة وتكادان أن تقيداه كلام 

جس، هم بق ة كلمة حتى لو كانت استفسارا، مما أدهش الفتى ومأله باهلوا ول أ

واهبا  ه لن جيد معه إال ما يرضيه وأن اجلنة فد فتحت أ ه بأ بيد أن الشيخ طمأ

  .له

فس، وكان مريضا  وكان عبود قبل ذلك يلتقط رزقه فتاتا حيصله بشق األ

ذلك كله قد صار ىف أعجف ال يعرف جسمه النظافة وال بطنه الشبع، بيد أن 

خرب كان، وتغريت حالته وأوضاعه وأصبح يأكل ويرشب ملء بطنه من الطعام 

ب اهلنىء، ويامرس التمرينات الرياضية التى هيأها بسيونى ىف  الفخم والرشا



 
٢٦٠

دية الرياضية جتهيزا له للنهوض باملهام التى سوف يكلف هبا ىف عامل  أحد األ

له إن الشيخ حيب أن يكون الناس أقوياء اتباعا البيزينس القذر املظلم، وإن قيل 

حلديث الرسول القائل بأن املؤمن القوى خري وأحب غىل اهللا من املؤمن 

الضعيف، حتى صار ىف النهاية شخصا آخر يوحى مظهره وثيابه وعالمات 

ه مل يعرف الفقر وال اجلوع وال القذارة  فرة الواضحة عىل جسده بأ النعمة الوا

ّوكان بسيونى يفهمه دائام أن الشيخ مسعود رجل خري حيب . يوماوال األمراض 
. مساعدة املحتاجني، ومن ثم التقطه من الفقر واملعاناة ليكفل له حياة كريمة

ورغم أن عبود مل يقتنع متاما هبذا التفسري فإن النعمة التى وجد نفسه عىل حني 

  . غرة يتقلب فيها جعلته يسكت وال يفكر ىف هذا املوضوع

وكانت هذه التدريبات ىف الواقع إعدادا لعبود وأمثاله للمهام التى 

ّيكلفهم هبا الشيخ مسعود، وهى مهام شاقة وحمفوفة باخلطر، إذ تقتضيهم القفز 
ر املستعصية  فوق األسوار والتسلل إىل البيوت واملخادع واحلصول عىل األرسا

وهم يرتدون عند . مرمن مكامنها، بل والقتل ىف بعض األحيان إذا استلزم األ

ذلك مالبس تناسب تلك املهام وتساعدهم عىل التسلق واالنسياب 

ّواالقتحام، ومعهم بعض األدوات التى يفشون هبا األقفال والكوالني، إىل 

حد منهم إن استلزم األمر ىف وجه  جانب بخاخة حتتوى عىل غاز خمدر ينفثه الوا

 حركته، إىل جانب بعض ضحيته أو من يشكل عليه خطرا حتى يسكته ويشل

  .احلقن السامة وما أشبه مما تقتضيه بعض املهام اخلاصة



 
٢٦١

وبعد تدريبات النادى بدأت مرحلة أخرى إلعداده هو وأمثاله إعدادا 

أقسى وأعنف ىف معسكر خاص حيث تعلموا الدفاع عن النفس والتخفى 

ف مدربني حمرتفني يتم وكان الفتيان الذين . والتسلق والرماية حتت إرشا

جتهيزهم عىل هذا النحو يقيمون ىف عنابر كعنابر اجليش، ويتناولون طعاما كافيا 

فسهم بتنظيف أرسهتم وغرفهم وفق نظام صارم ال هتاون  َّشهيا، ويقومون بأ ِ َ

ثم تلت ذلك مرحلة خمتلفة متاما هى مرحلة دخول الفردوس، وهو مكان . فيه

ء حتيط به املروج السندسية و جترى من حتت أرضيته الزجاجية بعيد ىف الصحرا

األهنار وتقدم فيه أفخر األطعمة واملرشوبات ويلبس فيه الشباب أفخم الثياب 

ولكن قبل أن ينتقلوا إىل . املزركشة املرتفة، وخيدمهم فيه صبيان صغار

الفردوس حيقنهم الدكتور الذى يشتغل ىف خدمة الشيخ مسعود بحقن خمدرة 

ن النائى ويفتحون عيوهنم فيه دون أن يعرفوا شيئا بحيث ينتقلون إىل ذلك املكا

َعام حدث هلم فيظنون أن ما يرونه ويسمعونه ويأكلونه ويرشبونه ويلبسونه إنام  ْ ََ
ا سوف  بأهم الشيخ مسعود بأهنم سوف حيلمونه كمقدمة  هو احللم الذى أ

ء وفاقا لطاعتهم إياه وخدمتهم له من هذه وبعد االنتهاء . ينالونه ىف اجلنة جزا

الفقرة الفردوسية يتم ختديرهم مرة أخرى بوضع املخدر فيام يتناولونه من 

ُّأرشبة، ثم ينقلون كام جاؤوا ىف حافلة تقلهم وهم نائمون ال يدرون من أمرهم  ِ ُ

َشيئا حتى إذا ما استيقظوا من خدرهم حسبوا أهنم كانوا ىف اجلنة ىف املنام كام  َ

بأهم الشيخ، الذى كان بارعا ىف  حديثه ىف تلك األمور وىف اللعب عىل عقوهلم أ

  .الساذجة اجلاهلة، فكانوا يصدقون ما يقول



 
٢٦٢

وال ريب أن القارئ قد رأى وجه الشبه الكبري بني جنة احلشاشني 

َّالصباحيني وبني فردوس صبيان الشيخ مسعود،  ما عدا أن الفردوس 

سطة التى. املسعودى خيلو من احلور العني  تغوص فيها األقدام، وهنا فهناك األ

ضا األقدام وهنا وهناك . املرج الذى ينبت فيه العشب الكثيف وتغوص فيه أ

ب اهلانئ الفخم الوفري ضا الولدان الذين يقومون . الطعام والرشا وهنا وهناك أ

وهنا وهناك املياه التى جترى من حتت األرضيات . بخدمة الشبان طوال الوقت

َرغبة الشباب املغرر هبم من قبل شيخ اجلبل والشيخ وهنا وهناك . الزجاجية ِ

ب ومالبس ومروج  مسعود ىف معرفة حقيقة ما يستمتعون به من طعام ورشا

أهو جمرد حلم أم هو واقع فعىل؟ وىف جنة احلسن ): ونساء هناك فقط(وبساتني 

الصباح حني يستيقظ عامد الدين من خدره ويتذكر اجلنة التى كان يستمتع 

ء التخدير يتنبه إىل رائحة الطيب الذى ضمخته بلذائذها َّ قبل أن يفقد وعيه جرا
ِّإياه احلورية ىف تلك اجلنة، وهو ما استغربه أشد االستغراب، إذ الطيب الذى 

َّيطيب به اإلنسان ىف املنام ال يبقى عالقا بجسده بعد اإلفاقة، وهو ما يذكرنا  َُ

 له حني كان يتلذذ بمتع بالندبة التى ختلفت عن جرح ىف يد عبود حدث

الفردوس ثم خاطوه له وهو ال يزال ىف دار النعيم حتى التأم ولكن بقيت منه 

ندبة الحظها عبود بعدما صحا من نومه حسبام أفهموه، واستغرب بدوره 

  . بقاءها رغم أهنا إنام نتجت عن جرج وقع له ىف احللم

الف العرصين ومع هذا كانت هناك اختالفات صغرية هامشية تبعا الخت

فمرص مثال ليس . واإلقليمني واختالف الوسائل املتاحة ىف كل عرص وإقليم



 
٢٦٣

َفيها جبال شاخمة تكاد تالمس صفحة السامء وال قالع فوق قنن تلك اجلبال،  ُ

ولكن فيها صحراء شاسعة بنى فيها الشيخ مسعود ذلك القرص العجيب الذى 

ه ىف الفردوس  حافالت تنقل الشبان إىل ذلك ومرص فيها. يوحى للمقيم فيه بأ

النعيم وهم خمدرون، بينام عرص احلشاشني القدامى مل يكن يعرف السيارات، 

  .وهكذا... بل كانت وسيلة املواصالت هناك هى اخليول

ضا أن القارئ هنا مطالب بإسكات حاسته النقدية إن أراد أال  وال شك أ

ءة، وإال فكي ف مثال بنى الشيخ مسعود يعكر عىل نفسه صفو االستمتاع بالقرا

ء بام يرتتب عليه من معرفة  هذا القرص الفخم الضخم ىف تلك الصحرا

املهندسني والعامل واملقاولني بمكانه ووضعه املريب، ثم يسكت كل هؤالء 

فال يبلغون احلكومة أو يثرثرون به فتتسع دائرة املعرفة بالقرص إىل أن تصل 

ضع ىف عرص احلشاشني القدامى خيتلف بطريقة أو أخرى إىل احلكومة؟ إن الو

متاما عن عرص احلشاشني اجلدد، ففى العصور القديمة كانت احلكومة ىف تلك 

األماكن النائية املنعزلة وسط اجلبال وفوق قممها هى حكومة شيخ اجلبل 

نفسه، أما اليوم فيصعب أشد الصعوبة مع وسائل اإلعالم املختلفة من صحف 

ل يستحيل أن يفلت الشيخ مسعود بام صنعه من خالل وإذاعة وتلفاز ومشباك ب

ه غري  صبيانه الذين يكلفهم بمهامته القذرة فال تلحظه عيون احلكومة وكأ

باعه . موجود ومن ثم فإنه إذا صح أن شيخ القلعة ونواحيها كان يأمر أحد أ

من الفداوية أن يلقى بنفسه من حالق فيقفز وتدق عنقه وال يسأل أحد عن 

ن من أمره هو احلاكم نفسه، فكيف يصح أن يأمر الشيخ مسعود أحد صحته أل



 
٢٦٤

صبيانه من الشبان الذين يدرهبم ويطعمهم للقيام بام يكلفهم به من مهام قذرة 

بأن يقفز من فوق سطح بناية شاهقة، ثم ينفذ الشاب ما أمر به ويموت 

ه كلب ) ٢٧ص( دون أن يستتبع ذلك سؤال أحد عنه وال حتى الدولة وكأ

ومات، وليس للكلب أحد هيتم به أو يستفرس عن مصريه، فالكالب ىف بالدنا 

عىل قفا من يشيل؟ كذلك كيف كانت هناك مروج سندسية منداحة ىف 

ء تغوص فيها األقدام كأهنا السجاجيد العجمية الوثرية؟    الصحرا

ا أقرأ هذه الرواية، عامال نفسى من بنها، فكنت أقرأ دون  لكننى كنت، وأ

اض أو انتقاد تاركا نفسى راقدا بكل راحة وانسجام فوق حمفة اخليال التى اعرت

ه  فردها ىل األستاذ السنبسى فحملتنى وأخذت تسبح بى ىف الفضاء، وبخاصة أ

ا من صبيانه إال  ما من مشكلة كانت تواجه الشيخ مسعود أو أحد معاونيه أو أ

را  يمكن أن يقود إليه أو ينم وحيلها، يا أخى، ىف احلال ودون أن يرتك وراءه أ

ه أستاذ إبليس ذاته ه إبليس، ال بل كأ ه ىف هناية املطاف . عليه، وكأ وسوف نرا

ئم ومؤامرات ينفض يده من مجيع  بعد خراب برصة وبعد كل ما اقرتف من جرا

ه فص  ذلك ويأخذ قبعته ويفلسع دون أن يضع أحد من الدولة يده عليه كأ

م أقل لكم إنه. ملح وذاب السنبسى هو صانع .  أستاذ إبليس؟ ومع أن أأ

ة مشكلة مهام كانت  ه متى واجهته أ ا موقن أ الشيخ مسعود بل هو خالقه فأ

ا العبد  تافهة ضئيلة الشأن ال خطورة هلا فلسوف يغرق ىف شرب ماء مثىل أ

  .العاجز الضعيف الفقري إىل ربه تعاىل



 
٢٦٥

أخذ راجع إىل أهنا تدور ولعل استمرارى ىف مطالعة الرواية رغم هذا ا

حول احلشاشني، وما أدراكم ما احلشاشون وما احلشيش الذى حيششه 

را بجو احلشيش، وجو احلشيش ال منطق  ُاحلشاشون؟ لقد كنت، فيام أظن، متأ

ومن الواضح أن . فيه وال وعى بصواب أو خطإ بل كله فرفشة وانسجام

 فهى قد استبدلت بكثري من الرواية تراوح بني العرص احلديث والعرص القديم،

األشياء القديمة ما ال يتفق مع عرصنا كام فعلت حني نقلت الشبان ىف حافالت 

إىل الفردوس ال عىل ظهور اإلبل أو اخليل مثال، لكنها استبقت أشياء أخرى مل 

تفكر ىف تغيريها أو تبديلها كام هو احلال حني أمر الشيخ مسعود أحد صبيانه 

ارة أن يقف ليتفرج بالقفز من مبنى شا هق ليموت دون أن يفكر أحد ولو من ا

أساوية الغريبة ولعل هذا يفرس لنا كيف رجع بنا املؤلف . عىل هذه احلادثة ا

القهقرى قرونا طواال وحتدث عن احلشاشني القدامى ىف هناية الرواية وكأن هلم 

ئهم اجلدد صلة، وصلة قوية، مع أهنم قد مضوا ىف التاريخ ا لبعيد وانطوت بنظرا

صفحتهم من الوجود متاما ومل تعد هلم صلة بأحد، إذ صاروا جمرد أخبار ىف 

  . الكتب

ه مطلع عىل كل ما  كذلك فاملؤلف، حسبام نرى ىف الرواية، يبدو وكأ

يدور ىف العامل السفىل لرجال األعامل، وعىل عامل اجلامعات الدينية، وعىل عامل 

لصحافة، وعىل عامل التقنية، وعىل عامل األطباء اإلدارة ىف الدولة، وعىل عامل ا

واملمرضني والصيادلة والسموم والتخدير، وعىل أساليب أجهزة اإلعالم ىف 

مسح عقول الشعوب وملئها بام تريد هى ال بام هو حق وصدق، وعىل عامل 



 
٢٦٦

املحاكم والقضاء، وعىل عامل املؤامرات والتخطيط، وهو ما جيعلك تصدق 

فك ما حيك ٍّيه لك مهام يكن فيه من تأب عىل املنطقرغم أ َ عالوة عىل دفء . َ

لغته وانسيابيتها بوجه عام وكثرة حمصوله التعبريى وتنوع معجمه اللفظى رغم 

با فقط كام قلت من قبل  بية عليها، إذ اللغة ليست إعرا مالحظاتى اإلعرا

  . ووضحت

قبيل " ةدقات عىل باب الغرب: "وكنت قد قرأت لألستاذ السنبسى كتابه

قف وتعليقات  هذه الرواية فاستمتعت بام فيه من آراء وذكريات وقصص وموا

ام استمتاع حتى لقد انتهيت منه ىف اجلامعة  عىل أحوال احلياة وأوضاع البرش أ

ت، فكان انعكاس ذلك الكتاب  ا جالس ىف مكتبى بعد املحارضا مرة واحدة وأ

علنى أزدرد ما فيها دون اعرتاض املمتع اللذيذ الشهى عىل الرواية قويا، إذ ج

يذكر، أى دون أن ينشب ىف حلقى شىء من هذه الوجبة األدبية يمنعنى من 

وفوق ذلك فهو رجل دافئ الشخصية هادئ دمث . املىض معها حتى النهاية

لطيف املعرش يدخل قلبك عىل الفور ألول تعارف بينكام، ومثله يصعب عليك 

د نفسك متساحما معه تساحما كبريا مثلام هو أن حتاسبه بالدانق والسحتوت بل جت

إننى مل أره سوى مرتني طوال حياتى، وهتاتفنا . متسامح معك ومع احلياة نفسها

اضية، ومع هذا أحس أن  ضا مرتني ال غري، وكل ذلك ىف األسابيع الثالثة ا أ

ت أرسته معه مرة، وكان األوالد . معرفتنا ترجع إىل أول اخلليقة وقد رأ

يهم هدوءا ودفئا ودماثة وظرفاوالب ِفكيف أفسد كل هذه . نات ال يقلون عن أ ْ ُ

املكتسبات من أجل أن يقال عنى إننى ناقد نحرير ال تفلت منه شاردة وال 



 
٢٦٧

و خاش النقد إذا كان يغضب منى  ِواردة من عيوب ما يبدعه األدباء؟ ملعون أ ْ ُ

الغريب الظريف الذى ثم هذا اللقب . إنسانا لطيفا طيبا كاألستاذ السنبسى

يس من حقه عىل بام فيه من ظرف ووقع "السنبسى"أسمعه ألول مرة، لقب  َّ، أ
  موسيقى مجيل أن أكون لطيفا بدورى مع صاحبه وروايته؟ 

كذلك ال ينبغى أن ننسى ما ظهر ىف العقود األخرية من عرصنا هذا من 

قعية السحرية، وقصصها الذى يقوم عىل ما يسمى بـ ، أى يغلب "نتازياالفا"الوا

وقد كانت ىل جتربة كاملة مع إحدى الروايات . عليه عنرص الغرائب والعجائب

اىض رواية سلامن  قعية السحرية حني قرأت ىف أواخر ثامنينات القرن ا الوا

رشدى املسيئة لإلسالم والنبى والقرآن واهللا سبحانه وتعاىل، ووضعت عنها 

ت ْدراسة مفصلة تناولت لغتها ىف مخسني  صفحة، وبناءها الفنى ىف عرشا

. الصفحات، وأرجعت كل شىء فيها إىل أصوله، وفرست ما كان منها غامضا

ُّوقد وجدت ىف البداية صعوبة بالغة ىف فهم ما أقرأ وتتبعه واالقتناع به إىل أن 

وضعت املنطق اإلنسانى والتارخيى ومنطق الطبيعة البرشية جانبا وأخذت 

ِ جمتهدا ىف التأقلم معها ال مرصا عىل أن تتأقلم هى معى أطالع الرواية كام هى ُ ً

فمثال بدأت . َّومع ما لدى من أفكار وآراء وفهم للحياة والتاريخ واإلسالم

الرواية بانفجار طائرة ىف أعاىل السامء وكيف تناثرت ىف الفضاء وهلك كل من 

 من علو مرتين فيها حاشا رجلني نزال بسالم إىل األرض دون مظلة وكأهنا قفزا

طاهلا يعيش ىف عدة عصور متباعدة وبشخصيات خمتلفة. مثال . كام أن كال من أ

ء وقد  وباملثل صورت اخلمينى تصويرا عجيبا غريبا، إذ جعلته يطري ىف اهلوا



 
٢٦٨

ه وحش  تلفع بلحيته اهلائلة ونبت حاجباه عىل نحو خميف وطالت أظفاره كأ

انت تفتح فمها فتتدفق الفراشات كذلك فإن إحدى بطالت الرواية ك. خراىف

ألورويل " مزرعة احليوانات"وىف رواية . وهكذا... إليه تدفقا فتلتهام التهاما

نرى اخلنازير تدير مزرعة من مزارع احليوان وجتلس للتفاوض مع أصحاب 

نا هلم وعىل شاكلتهم ىف الفهم  املزارع األخرى من البرش بوصفها جريا

ء بسواءواإلدراك والقدرة عىل اإلد " خريف البطريرك"وىف . ارة والتحاور سوا

جلابرييل جارسيا ماركيز جيلس رئيس الدولة الطاغية اجلاهل مع ضباط جيشه 

ائدة وقد وضع بأمره طبق كبري أمامهم حيتوى عىل وزير الدفاع  ِالكبار عىل ا ُ

ْالذى كان ينوى أن يقوم بانقالب، وقد تم تتبيله وشيه ووضعت ىف فمه  َ ُ ُِّ حزمة َ

ئح من حلمه ويأكلون بكل شهية ومن ثم ما . بقدونس، ورشعوا يقتطعون رشا

ى كنت مقتنعا هبذا، إذ ال  انع أن أقرأ الرواية عىل هذا األساس؟ ال أقصد أ ا

أظن املؤلف قد خطر ىف ذهنه هذا التوجه، بل أقصد أن هذا ربام كان ىف مؤخرة 

ا أطالع الرواية وحفزنى عىل إمتامه ا رغم ما فيها من تأب عىل املنطق رأسى وأ

وعىل كل حال فإن ما ىف . ىف بعض أحداثها، وإن مل أكن واعيا بذلك أصال

اليصل ىف فانتازيته إىل عرش معشار ما ىف رواية " عودة احلشاشني"رواية 

  . الزنديق سلامن رشدى من خروج عىل كل معامل املنطق ومعانيه

فإن ثمة عالقة "  الكبري مسعودالشيخ"وعىل كل حال فكام جاء ىف فصل 

شديدة بني حشاشى السنبسى وحشاشى التاريخ القديم ال ىف األحداث 

وطبائع الشخصيات فحسب بل ىف أن الشيخ مسعود املرشف عىل إنشاء مجاعة 
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احلشاشني اجلدد ومستعملهم ىف أغراضه حلساب من يدفع له من رجال 

م بتاريخ الفرق والطوائف األعامل كان قد قرأ بعض العلوم الرشعية واهت

وامللل والنحل واستوعب كثريا مما ورد فيها من أفكار، وبخاصة مجاعة 

هتم  احلشاشني اإلسامعيلية وأفكارها، وأعجب بحيلهم وأالعيبهم ومغامرا

موت ُوزعيمهم احلسن الصباح وبراعته ىف إدارة قلعة أ َ بل إنه، ىف غمرة . َ

ءة عن الصباح وطائف ه ينحدر من ساللة ذلك انخراطه ىف القرا ته، قد اكتشف أ

الرجل وأن به مشابه كبرية منه، وهو ما زاده شغفا به وتعمقا ىف علم الكالم 

ري بحديثه عىل اآلخرين بلسانه وإيامءات  حتى صار بارعا براعة شديدة ىف التأ

َّليس هذا فحسب بل إنه من فرط شغفه بالصباح وحشاشيه قام برحلة . جسده

مو ُإىل أ َ ا جاء ىف الرواية َ ت لريى كيف كان يعيش جده األعىل طبقا 

احلشاشني : ومن هنا أوجد املؤلف صلة بني طائفتى احلشاشني). ٦١ص(

ة جمرد نزوة نبتت ىف دماغ الكاتب،  القدماء واحلشاشني املحدثني، ومل تعد املسأ

اث بل إننا سوف نراه قرب هناية الرواية يرتك عرصنا متاما وأحد. والسالم

دينا ويعود القهقرى إىل احلشاشني القدماء لريينا كيف تم  روايته التى بني أ

ه يريد الربط بني الطائفتني ىف نشوئهام وىف اهنيارمها، وهو  القضاء عليهم، وكأ

ِما يكسب القصة قدرا إضافيا من إحكام البناء ْ لقد حتدث عن احلشاشني . ُ

د احلديث عنهم ىف أواخرها، ليتداخل القدماء ىف أوائل الرواية، وها هو ذا يعي

ظار ويشد  اىض مع احلارض ىف روايته عىل نحو غري اعتيادى فيلفت األ ا

  . االنتباه
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عىل أن املشابه بني روايتى السنبسى وزيدان ليست هى كل شىء ىف رواية 

كاتبنا، فقد الحظت مثال تعدد الكالم ىف الرواية عن العقاقري والسموم واحلقن 

، وهو ما يذكرنا بالقصص البوليسية التى ٧٦، ٣٥، ٣٤، ٣٢الصفحات كام ىف 

ئم القتل ىف تلك القصص تتم  كتبتها أجاثا كريستى، فقد كان كثري من جرا

بالسموم، والسبب ىف ذلك هو أن أجاثا كريستى كانت تشتغل ىف احلرب 

ٍالعاملية األوىل ممرضة، وىف احلرب العاملية الثانية مساعدة صيدالنية،  فلدهيا َ

هى رواية بوليسية بكل " عودة احلشاشني"ورواية . خربة واسعة ىف هذا املجال

فقا غري مقصود فبها ونعمت وإال فليس . استحقاق وجدارة فإن كان هذا توا

ر املؤلف بمؤلفة قصص بوليسية مشهورة يعرفها العامل أمجع حتى  غريبا أن يتأ

 مليارى نسخة، وترمجت أعامهلا لقد جتاوز عدد النسخ التى طبعت من رواياهتا

َإىل ثالث ومائة لغة، وال يسبق كتبها ىف الرواج، حسبام قرأت، سوى اإلنجيل 

ا مثال ىف صباى وشبابى األول عددا كبريا من رواياهتا،  وشكسبري، وطالعت أ

. َّالتى كانت تستفز عقىل ويصعب عىل التوصل إىل معرفة املجرم فيها ولو ختمينا

 كريستى قد زارت مرص زيارة غري قصرية ىف بدايات العقد وفوق هذا فإن

بع من القرن املنرصم كانت ثمرهتا أن وضعت رواية بوليسية تدور معظم  الرا

ضا مرتمجة ىف " Death on the Nile"أحداثها ىف مرص اسمها  قرأهتا أ

  . ْكام كتبت مرسحية عن امللك املرصى أخناتون. صغرى

ضا وجه شبه يربط  " ١٩٨٤: "بني روايتنا ورواية جورج أورويلوهناك أ

حيث يعيش الناس ىف الدولة االشرتاكية التى تدور فيها األحداث داخل سجن 
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قبة الدائمة ليل هنار، وىف أى مكان يذهبون إليه بام ىف  خانق مرعب، وحتت املرا

ذلك أن الشيخ مسعود قد وزع سامعات ىف أرجاء املكان . ذلك دورة املياه

 فيه صبيانه وفق نظام صوتى بديع ابتكره السباعى، وهو راهب الذى يعيش

مشلوح يشتغل عند الشيخ مسعود مهندسا كهربائيا، بحيث يصل صوت 

َّالشيخ إىل كل مكان ىف املبنى املذكور عن طريق ميكروفون خمبإ بني طيات 

ه حتت برص الشيخ وسمعه طوال الوقت ال  مالبسه، فيتصور كل من باملكان أ

وهذا يذكرنا نوعا ما باألخ ). ٦٠ص(أن يلعب بذيله عىل أى نحو يمكنه 

ورواية . ىف رواية جورج أورويل املشار إليها آنفا) Big Brother(الكبري 

ضا ال  أورويل قد يمكن النظر إليها من إحدى الزوايا عىل أهنا رواية بوليسية أ

  . رواية سياسية وعقائدية ونبوئية فقط

اية الرواية لكل شخصية أو أكثر من شخصياته وقد خصص املؤلف ىف بد

ه ىف الفصل األول . فصال يقدمها إىل القارئ ويعرفه هبا فعىل سبيل املثال نرا

األول شاب فقري بائس، : يقدم إلينا عبود وبسيونى" اللقاء الغامض: "املسمى

ك  والثانى هو كشاف الشيخ مسعود، أى الشخص الذى يبحث له عن أو

حيتاج إليهم الشيخ ىف تنفيذ عملياته القذرة ىف عامل البيزينس، تلك الشبان الذين 

العمليات التى تستلزم ممن يقوم هبا أن يكون رياضيا قوى البنية خفيف احلركة، 

قادرا عىل تسلق األسوار واملواسري، بارعا ىف التخفى واهلرب، رابط اجلأش 

قف احلرجة، و أن يكون قبل ذلك كله رسيعا ىف اختاذ الترصف املالئم ىف املوا
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مطيعا ينفذ ما يسند إليه من مهام دون أخذ ورد حتى لو كان املطلوب هو إلقاء 

موت ا كان جيرى قديام ىف قلعة أ   . نفسه من شاهق، وذلك اتباعا 

وقد كان املؤلف بارعا ىف بدء روايته إذ استطاع أن جيعل افتتاحها مشوقا 

 ىف أسامله البالية ىف الزقاق الضيق تشويقا كبريا، فقد صور عبود وهو يمشى

ه فأر  ، وكأ املظلم راجعا إىل بيته ليال جير رجليه من اإلرهاق واجلوع جرا

متهافت أعجف مسكني انقض عىل قفاه قط متوحش وأمسكه بمخالبه التى ال 

تفلت شيئا، وقد استسلم الفأر املسكني للقط اجلبار دون أن يبدى أى قدر من 

لقد شل . الستفسار عام جيرى، وكأن األمر ال خيصه ىف شىءاملقاومة أو حتى ا

م املنحنى من سوء التغذية متلفعا : "الرعب لسانه سار الفتى النحيل ذو القوا

بأسامله البالية، ومنقبضا عىل نفسه من قسوة الشتاء جير ساقيه بخطوات الهثة 

ء إىل الزقاق الضيق َخارجا من امليدان الفسيح املتاللئ األضوا  املظلم، وما إن ُّ

َدلف إىل ذلك الزقاق ومر حتت بقعة الضوء اخلافتة الصادرة عن عمود اإلنارة  َ َ

القديم حتى انتفض فجأة واعرتاه خوف شديد عىل إثر قبضة باردة وعنيفة عىل 

ّعنقه من يد قوية خشنة امللمس ذات أصابع طويلة مستدقة التفت حول عنقه  ٍ ٍ

توقف الفتى فجأة ليجد نفسه . ه النحيلةحتى كادت تتالمس من جانبى رقبت

وجها لوجه أمام بسيونى ذلك الرجل الغامض الذى يظهر فجأة، وخيتفى 

مهس ىف أذنه بسيونى بلهجة لطيفة وابتسامة فاترة مع ضغطة آمرة عىل . فجأة

  .اتبعنى: كف يده قائال
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ه مسحور، وكأن بسيونى يربطه إليه بخيط غري  تبعه الفتى ىف صمت كأ

ْ متسللني عرب األزقة الضيقة املظلمة إال من بصيص ضئيل من الضوء مرئى َ ِّ

الذى تلقيه أعمدة النور الصدئة عىل مسافات متباعدة كانا يمرات حينها خالل 

الظالم الدامس، فكأهنا تتصدق عىل الزقاق ببعض نورها وتضن أن متنحه 

قية عىل الفقرية بب عض ما زاد عن ضياءها الكامل مثلام تتصدق األحياء الرا

حاجتها لتظل تلك األحياء عىل حاهلا ال تنهض لتعتمد عىل نفسها وال تقتلها 

  ...الفافة فتتعرض لالهنيار، ومن ثم تصبح مشكلة لألرستقراط

وكانت أمام الشيخ جممرة كبرية تنفث دخانا أخرض مشوبا بزرقة خفيفة له 

ئحة التى استنشقها الفتى من مدخل املنزل  الفتى بأحاسيس شعر. تلك الرا

َّمد الشيخ مسعود إليه يده . خمتلطة وغريبة، لكنها كانت أحاسيس مرحية مبهجة

: فوجئ الفتى بأن الرجل يعرف اسمه، فتساءل"! ُّعبود"أهال يا : مرحبا

َأوتعرفنى؟ رد الشيخ ست عبود بن حممود السامك الذى كان يبيع السمك ىف : َ َّأ ُّ َ ْ َ

يت ذى الغرفة الواحدة، والذى باعه أخوك أول زقاق الشيخ هاشم ىف الب

ت اآلن بال مأوى؟ أصابت  قى بكم ىف عرض الشارع منذ سنتني، وأ ِوأ

رة املعلومات التى يعرفها الشيخ عنه، فارجتف  َالدهشة قلب الفتى من غزا َ ْ
ْواعرتاه خوف شديد، وأوشك أن يطلق ساقيه للريح هربا من هذا املوقف  َُ َْ ٌِ َ ْ

اليد الناعمة الدافئة للشيخ استبقت راحته فيها، وأخذ يضغط الغامض، غري أن 

ٍعليها بحنو بالغ قائال اطمئن يا بنى، ليس عندنا إال ما يرضيك وقد فتحت : ٍّ

واهبا ِانتحى بسيونى بالفتى جانبا ومهس ىف أذنه. لك اجلنة أ ُ َ َ ِأطع الشيخ يا : ْ ِ َ
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واب اجلنة، كام قال لك، وال خت ْعبود تفتح لك أ َ ُْ ، "إيده طايلة"َش شيئا، فالشيخ ُّ

  . ّوال تقف كراماته عند حد

ّمل يفهم الفتى ما يدور أمامه وال ماهية هؤالء الفتية الصامتني الذين كلام 

ه وحى منزل ّذكر الشيخ شيئا أومأوا باملوافقة عىل كالمه كأ َ كانتا عينا الشيخ . ْ

نه بالرهبة وتكادان تقيدانه  ِالنافذتان تشعرا ِِّ َ ُ َ َّبخيوط غري مرئية كلام هم ُ َ ٍ

باالعرتاض أو االستفهام أو حتى االستفسار عن سبب استدعائه، وأوحت إليه 

صمت . نظرات بسيونى أن جمرد االعرتاض عىل كالم الشيخ قد يعترب إهانة له

َالفتى منقادا عىل غري رغبة منه، لكنه كان اليزال قلق النفس مزعزع الوجدان َ ْ َ ُ َ َِّ َ ٍ .

َيخ بيده كأسا مرتعة من ذلك العصري الذى يرشبون، وما إن أدناها أعطاه الش َ ْ ُ
الفتى من شفتيه حتى شعر بطعم غريب لكنه رائع، وألول مرة يتذوق طعام 

دته متعة، وبدأ روعه يفرخ دون  ئحة الزكية إىل خياشيمه فزا ُمثله، وصعدت الرا َْ َ ُ َْ

بسيونى هيمس ىف أذن الفتى ّاستمر . ًأن يعرف سببا للقلق أوال وال للراحة بعده

ه  ادى التى قدمها ألهل احلى وشبابه، وأ َّويرسد عليه من كرامات الشيخ واأل ُ َِ ْ
َثم ران . ْسوف يناله من كرامات الشيخ الكثري رشط أن يطيعه ىف كل ما يأمر به

قام الشيخ . ٌعىل البهو صمت عميق مل يقطعه إال أذان الفجر من املسجد القريب

ى الشيخ يتوضأ، وقا م الفتية مثله يتوضأون، ووجد الفتى نفسه وحيدا، ثم أ

اء من حليته وأشار للفتى بلطف قائال دخل . ِّتوضأ وصل معنا الفجر: يقطر ا

ِالفتى إىل احلامم املزخرف من الداخل، وبلغت حريته منتهاها عندما مل يدر كيف  ْ َ َ ُُ َْ ِ ْ َ ْ َّ
ا فقد األمل ىف كيفية فتح يفتح صنبور املياه، وباءت حماوالته بالفش ل، و
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ْالصنبور، حانت منه حركة عفوية اصطدمت بمقبض الصنبور املزخرف فتدفق  ِْ ِ َ

ه  اء منه، ساعتها عرف كيف يفتحه، ثم وقف جامدا، فلم تنته بعد حريته أل َا ْ َ ُ

َّبلل الفتى وجهه ويديه وقدميه . مل يتوضأ من قبل وال يعرف كيفية الوضوء

ا اء، و َ خرج وطئ البساط النفيس بقدميه املتشققتني، اللتني مل يغمرمها با ِ

اء جيدا، فنبهه الشيخ إىل أن يعيد الوضوء ويسبغه عىل أعضائه، وتقدم  َا ِ ْ ُ ُ َ َّ َ َ

ه . الشيخ ليصىل هبم ِمل يكن عبود يدرى ما يقول ىف صالته وال ما يفعل، غري أ ْ َ

َحاكى حركات الصالة كام يفعل الفتيان، وفع ل مثلام فعلوا، وقىض وقته ىف َ

ُالصالة يفكر فيام وضع نفسه فيه وهو مأخوذ، وكان يتمتم بكل ما يعرف من  ِْ َ ُ

ه  ًأدعية وآيات أو ما ظن أهنا آيات سمعها عرضا من تلفاز املقهى أو من أفوا ََ َّ

الناس، فقد كانت هذه أول مرة يصىل فيها، ومع ذلك شعر براحة عجيبة 

حاء جسد فها من قبل وال يعلم هلا سببا، ثم جلس تتمشى ىف أ ه ومفاصله مل يأ

كان مما قاله الشيخ إن هذه الدنيا ممر . الشيخ حيدثهم ىف أمور الدنيا والدين

ا غانام، ثم صمت  َوليست بمستقر، وقد أفلح من نجا منها وعرب جسورها سا َ

  . وىف طاعتنا اخلري والسالمة: وزاد بعدها

ّكالم ألول مرة، وما معنى ممر؟ أهناك حياة أخرى كان الفتى يسمع هذا ال َ َ

غري التى نحياها؟ وما شكلها؟ وما قوامها؟ ثم ما الداعى إىل حياة أخرى نعانى 

ِفيها شظف العيش مثلام نعانى اآلن؟ مل يكن الفتى يدرى شيئا عن ذلك، فهو مل  َ َ

ِيعط الدين جانبا من حياته قط، وإنام يسري مع الناس فيام هم س ْ ائرون، ينام ُ

ويصحو ويامرس حياته بنفس النمط يوما بعد يوم، ومل تك حتمل له كلمة 
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َإال أن هذا اليشء ممنوع وال يدرى من الذى حرمه ومل" حرام" كان أحد شباب . َّ

َالزقاق يقوم عىل حتفيظ القرآن ألوالد احلى، وكلام حادث عبودا ىف ذلك اعتذر  َ

خ جعله يفكر مرة أخرى ىف معنى احلياة َّله بضيق الوقت، لكن ما قاله الشي

َّانقطع وارد الفكر لدى عبود عندما هب الشيخ واقفا، وكانت هذه . األخرى ُّ

ف الفتية ٍبدا الشيخ ذا قامة رياضية وطول فارع، كام أن . إشارة إىل انرصا

عضالته املجدولة كانت بادية من خالل الثوب احلريرى الفاخر الرقيق الذى 

ٍالم الشيخ ينزل عىل قلب الفتى عبود بردا وسالما إال من غصة كان ك. يرتديه َّ ًُ ً
ُتلوح دائام ىف ثنايا كالمه جتعله يشعر بعدم االرتياح قليال مثل املرارة اخلفيفة ىف 

ًسؤر الشاى الثقيل الذى كان يرشبه ىف قهوة اللبان عندما يكون مورسا ِ َّ َّ ِ ْ كان . ُ

، كام مل يكن الفتى الذى يقع عليه اختيار ُّعبود ال يرتاح ملرأى بسيونى بطبعه

ن ذهب  ". ْبسيونى يظهر ىف احلى مرة أخرى، ومل يكن أحد يدرى إىل أ

ام كنت  ت األوىل من هذا النص وجدتنى أطري إىل أ ا حني قرأت الفقرا وأ

أقرأ قصص أرسني لوبني والدكتور واطسن وهركيول بوارو وغريهم من 

طال القصص البوليسية الغرب ا أقرأ هذا الكالم . يةأ ذا اآلن أضحك وأ وهأ

الظريف الذى مل أقرأه منذ عقود بعيدة وأعيش حلظات مستعادة من صباى 

ردد عىل مكتبة فافا ىف شارع  الساذج حني كنت ال أزال ىف املرحلة اإلعدادية وأ

القاىض بطنطا ألستبدل بكل عدد أقرؤه من أعداد هذه القصص عددا آخر مل 

ِّصحيح أن الرواية ليست كلها مشوقة إىل . ع ىف املقابل نصف قرشأقرأه وأدف

هذا احلد وال مقنعة إىل هذا احلد، ولكن البداية عىل كل حال بداية ناجحة بل 
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لقد وضعنا املؤلف ىف قلب احلدث مرة واحدة، ونرش الغموض نرشا . بارعة

ذى ال شمل الزقاق الضيق املظلم، وصور لنا األظافر وصاحبها الغامض ال

ّنعرف عنه شيئا وهو ينشبها ىف قفا شاب مسكني نجهل كل شىء عنه، فازبأر 
ْشعر رأسنا خوفا ورعبا واستنفرت كل حواسنا وعقولنا وخياالتنا انتظارا  َ ِ ْ ُ

اذا حيدث وإالم سينتهى ثم لدينا كذلك . ملعرفة طبيعة هذا الذى حيدث و

تسوده رائحة نفاذة الغموض ذاته يسيطر عىل جملس الشيخ مسعود، الذى 

ضا، والذى يتصدره الشيخ ذاته ويواجه الشاب املسكني بام يدل  غامضة هى أ

ه يعرف عنه كل شىء صغريا كان أو كبريا، وهو ما يزيدنا تشوقا وهلفة   . عىل أ

وقد جرى هذا كله ىف شقة فخمة مرتفة رغم أن املنزل الذى تقع فيه 

ساءل. الشقة منزل زرى اهليئة ككل شىء ىف احلى كيف استطاع : وإنى أل

اث الفخم وتلك اللوحات  الشيخ مسعود أن يؤثث الشقة بكل ذلك األ

العاملية، وكيف كانت شقته مقصدا هلؤالء الشبان وأمثاهلم ىف تلك املنطقة 

م، والعوام شديدو الفضول،  الشعبية دون أن تثري فضول أهلها، وهم عوا

ه ال يمكن أن حيدث ىف منطقته م املزدمحة التى يعرف كل شخص وبخاصة أ

فيها كل من حوله شىء من غري أن يستلفت نظرهم؟ وقبل هذا مل كان ال بد أن 

ك الشبان  يزين جدران الشقة باللوحات العاملية، وروادها كام نعلم هم أو

ء أميون أو أشباه  الذين يكلفهم الشيخ بتنفيذ مهامه القذرة، وهم كلهم فقرا

 سوى األكل والرشب واللبس، وليس هلم ىف الثقافة أميني وال يعنيهم شىء



 
٢٧٨

والفن الراقى قليل أو كثري؟ بل كيف يمكن أن توجد شقة متسعة ومؤثثة هبذا 

ئية؟ اث املرتف ىف تلك احلارة العشوا   األ

ِعىل أى حال فالرواية تضم عددا من الشخصيات أحسن تصويرها بوجه  ْ ُ

وهذا أمر . خصيات األخرىعام، وتتفرد كل شخصية بسامت ال تعرفها الش

فعندنا عبود، وقد عرفناه هو وبسيونى، وعندنا الدكتور، وهو : حيسب للراوى

شاب ابن ناس كان قد ورث عن أهله الكثري، لكنه بترصفاته اخلرقاء والمباالته 

بالعواقب وإدمانه قد ضيع كل شىء وانتهى به احلال إىل فصله من عمله 

 مسعود، الذى يعرف كيف يستغل مثل تلك باملستشفيات ليقع ىف يد الشيخ

وعندنا كذلك السباعى، . الظروف ويضع يده عىل أصحاهبا ويضمهم لرجاله

الراهب املشلوح البارع ىف أمور الكهربا وما يتصل هبا، والذى سقط كغريه ىف 

باعه   . وهكذا... كف الشيخ فضمه أل

ر الكاتب عزت ولكن إذا كان هلؤالء وأمثاهلم دورهم ىف الرواية فام دو

اخللفاوى؟ لقد ظهر ىف فصل خاص به بغتة ثم اختفى ىف احلال بغتة كام ظهر، 

ر عىل أحداث الرواية أو شخصياهتا . ومل يرتك وراءه شيئا يمكن أن يكون له أ

ه عز عليه أن يكون  لقد صنع له املؤلف فصال خاصا ال حتتاجه الرواية، وكأ

الشخص ثم ال يستغلها ىف تزويد روايته لديه بعض املعلومات املفيدة عن ذلك 

ر التى قد ال جيدها القارئ ىف مكان آخر هبذه السهولة ومن هذا . ببعض األرسا

الفصل نرى كيف أن اجلامعات الدينية ليست كلها أشخاصا طيبني متجردين 

للدعوة واإلسالم بل فيها انتهازيون منافقون ال يعملون إال ملصلحتهم، فهم 
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قى ىف يدورون مع املص لحة وجودا وعدما، ومنهم اخللفاوى ذاته، الذى أ

ء عىل اجلامعة الدينية التى  كالمه مع حماوره بالفصل اخلاص به بعض األضوا

ر وما حيرك ترصفاهتا من بواعث ودوافع  كان عضوا فيها وما حييط هبا من أرسا

  . وهكذا... وعىل أى أساس ترسم مواقفها

ى الفصل الذى يعقبه، وإن كان أقل ومثل الفصل اخلاص بعزت اخللفاو

: وهو خاص بمن سمته الرواية. منه انفصاال عن جسد الرواية كام سوف نرى

اطرة" إنه فصل شائق ومهم ىف حد ذاته، وفيه تصوير حساس ". صديق األ

لشخصية ذلك الصحفى املعروف وتفسري لبعض ترصفاته ووصف لدارته 

ف القاهرة اجلنوبية وإشارة إىل واقعة القائمة وسط املزارع والبساتني عىل أطر ا

اها وقتذاك ىف الصحف لكن الفصل رغم كل هذا ال يرتبط ببقية . هامة قرأ

إنه مهم ومثري ىف حد ذاته، لكنه ال يمتزج . فصول الرواية ارتباطا عضويا

اء بل يظل كل منهام مستقال عن اآلخر،  إال أن  بالرواية امتزاج السكر با

لب من الشيخ مسعود احلصول له عىل بعض املستندات من دارة بعضهم قد ط

اطرة، لكن صبيانه فشلوا ىف العثور عليها، ثم ال شىء آخر بعد  صديق األ

وكال الفصلني يقوم عىل حوار بني صاحبه وشخصية مهمة تلقى عليه . ذلك

ر غري املعروفة للناس  األسئلة فيجيب عنها بام يلقى الضوء عىل بعض األرسا

إال أن هناك فرقا بني الفصلني، فقد كانت الشخصية اهلامة التى . جه عامبو

اطرة هى الشيخ مسعود ذاته، إذ ذهب بناء عىل استدعاء  حاورت صديق األ

الصحفى نفسه لعله يساعده عىل معرفة اجلهة التى كانت وراء اقتحام الدارة ىف 



 
٢٨٠

ى متت حماولة الرسقة غيابه بأوربا بينام كان الشيخ مسعود ذاته هو الشخص الذ

  . بأمره حلساب طرف آخر مل تفصح الرواية عنه وال أومأت إليه

ل، التى كانت تعمل ىف أحد املصارف  وهناك فصالن عن السيدة نوا

ل بعض  الكربى بالقاهرة والتى استغلت وظيفتها ىف االستيالء عىل أموا

ك الع مالء، العمالء، ومنهم مدكور بك صاحب أكرب مبلغ رسقته من أو

ٌوتريد اآلن أن يقتلها أحد قتال صوريا حتى يكف مدكور بك عن مطالبتها برد 

ت املاليني التى أخذهتا من حسابه دون وجه حق والتى كوهنا هو بدوره  عرشا

وقد اتصلت من ثم بالشيخ مسعود لريتب . من التالعبات والرسقات املرصفية

د حتقيق شكىل يتم فيه غلق هلا أمر ذلك القتل الصورى واخلروج من البالد بع

القضية، ثم حتويل تلك املاليني هلا ىف البلد الذى سوف تستقر فيه باسم جديد 

ائة من املبلغ املذكور وىف نفس الوقت . لقاء عمولة قيمتها مخسة وعرشون با

كان مدكور بك قد اتصل بمسعود واتفق معه عىل مساعدته ىف اسرتداد ماليينه 

ل مقاب ضا، ووضع معه خطة للتخلص منها من السيدة نوا ل عمولة سخية أ

ه بعد أن تم قتلها وحول مدكور بك عمولة الشيخ . بعملية قتل حقيقية واملهم أ

. إليه كان الشيخ قد رتب أمره بحيث يستوىل هو عىل املاليني كلها لنفسه

كانت هذه هى العملية الوحيدة التى شذ فيها الشيخ عن استخدام وسائله "و

يق كام جاء " ة ىف مثل تلك العمليات لطبيعتها اخلاصة وغنيمتها الكبرية منهااأل

وال شك أن هذا . ىف هناية الفصل الثانى من الفصلني اخلاصني يالسيدة نوال

الفصل بالذات يشهد عىل اتساع معرفة الكاتب بعامل البيزينس وتياراته اخلفية 
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أقرب شىء إىل ذلك ىف و. ىف عامل الظالم والفساد والرسقات واالختالسات

يا : "عامل الرواية العربية ما كتبه إحسان عبد القدوس ىف روايته املشهورة

، فهى تقوم عىل أن كال من بطىل الرواية يبذل جهده "عزيزى، كلنا لصوص

اجلبار خلداع اآلخر لريى ىف النهاية أن الطرف اآلخر قد أحبط له تآمره بتآمر 

  . أدهى

هذين الفصلني شيئا جديدا ىف بناء الرواية، إذ وقد استعمل املؤلف ىف 

أومهنا كالمه ىف الفصل األول منهام أن هذه أول مرة يسمع فيها الشيخ مسعود 

ه كان يعرف  باسم السيدة نوال أو يعرف شيئا عنها، لنفاجأ ىف الفصل الثانى أ

ضا قد صمم خطته عىل أساس  ه أ أمرها منذ بعض الوقت من مدكور بك، وأ

حك عىل الطرفني مجيعا ويستوىل عىل الغنيمة كلها دوهنام مضافا إليها أن يض

عمولته التى حوهلا له مدكور بك فور علمه بقتل نوال حسبام خططا السرتداد 

ماليينه عن طريق الشيخ، ولكنه بعد موهتا وضع يده عىل كل شىء، إذ كان 

ونوال لصان املبلغ هائال يغرى بالتنكر ألصول اللعبة، وبخاصة أن مدكور 

فليفز هو هبا ما دام . حقريان وال يستحق أى منهام شيئا من تلك املاليني

  ترى هل هو أقل من أهيام؟. اآلخران الحق هلام فيها

وهذا األسلوب الفنى ىف بناء القصة قد تكرر، وعىل نحو أوضح، ىف 

الذى يصور لنا " شوقى والشيخ مسعود"فصلني آخرين عىل األقل، ومها فصل 

ج، وكأن القتل مل يتم بعد رغم : ر االتفاق عىل قتل عم شوقىحوا الرشيف رسا

ه قد تم وانتهى األمر ىف الفصل السابق اخلواجا "وهو ما ينطبق عىل فصل . أ
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وقد ظننت ىف البداية أن هذا خطأ أو سهو من املؤلف، لكنى عدت ". سميث

ه أراد أن يرشح لنا األمر  ه قد قصد ذلك قصدا، وأ ه ففهمت أ ر رجعى، فنرا بأ

رات ىف  من زاوية جديدة غري معهودة ىف الروايات حتى ترسخ األحداث واحلوا

يلها، ويبدو األمر بطعم خمتلف جديد ى قرأت . الذاكرة ال تزا ولست أذكر أ

ى روائى ىف املستقبل فيستثمر هذا . شيئا مثل هذا من قبل ومن املحتمل أن يأ

.  الرواية جيرى عليه اجلميع ويفاخرون بهاألسلوب ويطوره فيصري فتحا ىف عامل

وحينئذ يقال إن عبد احلميد السنبسى هو ابن بجدهتا وإنه هو خمرتع هذا 

ا ما .  إال إذا ثبت أن أحدا آخر قبله هو خمرتع هذه الطريقة. األسلوب أ

فهذه . يكن األمر فقد كان ال بد من اإلشارة هنا إىل تلك التقنية غري املعهودة

ى كثريا ما أعيد النظر إىل . ى مهام النقد والنقادإحد ولكى أوضح األمر أذكر أ

بعض الكوارث بعني أخرى حني أراجع ما كان يدور ىف نفوس املكروثني من 

رث، فأستغرب كيف كانت آماهلم ىف  آمال تطاول السامء قبل أن تقع تلك الكوا

  . املرعبةذروهتا ىف نفس الوقت الذى كان القدر يعد هلم مباغتته 

ليتكو مدريد منذ  ومثاال عىل ذلك أشري إىل املباراة التى لعبها ليفربول وأ

ام، وكان عىل الفريق اإلنجليزى أن يفوز عىل ضيفه األسبانى هبدفني إذا أراد  أ

ه كان قد هزم ىف أسبانيا ىف  ِأن يتأهل لنصف النهائى ىف كأس االحتاد األوربى أل ُ

ت املباراة بتفوق واضح لليفربول، الذى استطاع وبدأ. مباراة الذهاب هبدف

إحراز هدف وضاعت منه أهداف حمققة أو شبه حمققة ىف الشوطني األصليني، 

ا لعب الفريقان الشوط اإلضاىف األول سجل ليفربول هدفه الثانى الذى  ثم 



 
٢٨٣

آمال املدرب وآمال الالعبني : وهنا كانت اآلمال ىف القمة. يكفل له الصعود

جلمهور وآمالنا نحن املتحمسني ملحمد صالح العب ليفربول، وآمال ا

واشتعلت محاسة الالعبني الليفربوليني يريدون أن حيرزوا هدفا ثالثا، ورابعا 

ضا، ومل ال؟ لنفاجأ هبجمة مرتدة غري متوقعة يسجل منها الفريق الضيف  أ

ليفربول هدفا أول يتبعه هدف ثان فهدف ثالث ىف آخر دقائق املباراة، ويطاح ب

وخيرج اجلمهور غري مصدق، ونحزن نحن من أجل ابن بلدنا الذى يلعب 

ق منذ فرتة ق ذلك املساء كام مل يتأ واآلن حني أعيد الفرجة . لليفربول والذى تأ

عىل تسجيل املباراة وأستمع إىل املعلق قبل إحراز اإلسبان أهدافهم وهو يثنى 

يتحدث عن الصعود الوشيك له عىل العبى ليفربول، وبالذات حممد صالح، و

هال انتظرت قليال أهيا املعلق؟ لسوف ترى : ولفريقه أضحك ىف حزن وأقول

إن طعم . ليفربول وهو خيرج مكسورا حمبطا حزينا ال يصدق وال نصدق نحن

املباراة ىف املشاهدة املسجلة شىء آخر متاما، وبدال من الفرحة هبدىف ليفربول 

ًأى أن مشاهدتنا للمباراة مسجلة تشبه . مثل هذافهذا . نشعر بتعاسة مضاعفة

ه  طال الرواية ال عىل أ ءتنا للفصل الذى يعرض علينا ما دار ووقع بني أ قرا

ه حارض يبسط أوراقه لنا اآلن   . ماض راح وانقىض بل عىل أ

ال واألعامل وعامل القضاء وعامل  ر كثرية من عامل ا وىف القصة أرسا

 الدينية كام قلت، وجيد القارئ كثريا منها مفيدا اإلعالم وعامل اجلامعات

ءته للرواية هو أن الفساد متغلغل ىف . وجديدا واالنطباع الذى خيرج به من قرا

كل مفاصل الدولة، وأن األمر من التعقيد والرسوخ بحيث يصعب التغلب 
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وقد ظل الشيخ . عىل ذلك الفساد،  إال إن وقعت تغريات حاسمة وصعبة

امرس خدماته الشيطانية لرجال األعامل وأشباههم إىل أن شك عبود مسعود ي

ىف أمر اجلنة وبدأ يتصور أن ما يراه من لذائذها هو لذائذ واقعية حقيقية ال 

وقد جلأ عبود إىل حيلة ساذجة كى يتيقن . أحالم ومنامات كام أومههم الشيخ

ل إن اإلنسان إذا وهنا أحب أن أقو. من احلقيقة، فاتضح له أن شكوكه ىف حملها

كان متيقظا ال تعرتيه الشكوك ىف أن ما يدركه ىف يقظته إنام هو أحالم ومنامات، 

ه حلم ال يقظة ومن هنا فمن . أما ما يراه ىف املنام فال حيدث أن يتصور أ

َّالصعب أن يصدق صبيان الشيخ مهام كانوا عوام جهلة أن ما يأكلونه من طعام 
وبات رائعة ويرتدونه من مالبس فخمة غالية إنام شهى لذيذ ويرشبونه من مرش

  .هو حلم كام يومههم الشيخ

وزاد من مترد عبود ما تناهى إىل سمعه باملصادفة املحضة من أن الشيخ قد 

ه قد اشتبه ىف معرفته حقيقة أمره واعتزم عىل  رشع يرتاب فيه وىف إخالصه وأ

. خ ويبلغ عنه السلطاتالتخلص منه، وهلذا قرر عبود أن هيرب من قبضة الشي

وبعد عدة مغامرات تشبه املغامرات الساذجة التى نراها ىف بعض األفالم 

املرصية السطحية التى ال يبتلع ما فيها من مبالغات وتفاهات سوى ذوى 

ابة بحقيقة الشيخ،  العقول املغرقة ىف العامية واجلهل استطاع اهلرب وتبليغ ال

ضا، كان من احلنكة والدهاء لكن الشيخ، كام ىف األفالم امل رصية املضحكة أ

بحيث استطاع اهلرب من القبض عليه متخفيا ىف مالبس غري التى كان يرتدهيا 
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ز  بعد أن أحدث باحلالقة بعض التغيريات ىف سحنته، وانطلق إىل املطار بجوا

  .سفر واسم جديدين حيث استطاع اإلفالت إىل خارج البالد

 هناية الشيخ مسعود عىل هذا النحو كان قد ولكن قبل أن يتناول املؤلف

ام كان احلسن الصباح يديرها  موت أ عاد القهقرى ىف التاريخ إىل قلعة أ

وكام مترد عبود عىل الشيخ مسعود . وحيكم املنطقة حوهلا وخيضع اجلميع إلمرته

يه وخيالفه ىف عقيدته اخلارجة  فينا حممد ابن الشيخ حسن الصباح يتمرد عىل أ أ

َوقد حاول الشيخ أن يثنى ابنه عن هذا التمرد، .  عقيدة اإلسالم الصحيحةعىل َ ِ ْ َ

لكن حماوالته ضاعت أدراج الرياح، فصمم عىل قتله، وأخرجه إىل اجلمهور 

ه وجده يرشب اخلمر، ومن ثم قرر أن يقيم  ذات يوم مقيدا بالسالسل زاعام أ

مر بل احلد الذى يقام عليه احلد، لكن ليس احلد الذى يقام عىل من يرشب اخل

بة، فهو ابنه، وال بد أن يقسو ىف معاقبته كى يعرف القاىص  عىل أهل احلرا

دا ه ال يتساهل مع فلذة كبده أ ثم . والدانى أن الشيخ ال يفرط ىف حدود اهللا وأ

صاح باجلالد أن يتقدم فيوقع العقوبة عىل ولده، فام كان منه إال أن امتشق 

ّ رقبته، فسقط الولد من فوق اجلبل املشمخر إىل حسامه، وبرضبة واحدة طري
ثم تطورت األمور بعد ذلك تطورا . الوادى السحيق لتأكله الصقور والنسور

ا  فها الغربية، و خميفا، وهجم املغول عىل الدولة اإلسالمية انطالقا من أطرا

موت شددوا عليها احلصار ومل يرتكوا شيئا من الطعام يمر  وصلوا إىل قلعة أ

إليها، مما أدى ىف النهاية إىل استسالمها بقيادة ابن آخر للحسن الصباح بعد أن 

وه قبل االستسالم بقليل، وكان مصري االبن أن قتله املغول َمات أ َ َ ْ َ .  
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دع األستاذ السنبسى ىف تصوير مشهد اللحظات األخرية ىف حياة  وقد أ

ىف الفصل كله إحسانا حممد بن احلسن الصباح وىف تنفيذ حكم اإلعدام فيه بل 

وإىل القارئ الكريم هذا النص . عظيام، وكان أسلوبه متوترا شديد احلساسية

ام ": "اهلاوية"املتميز، وهو اجلزء األول من الفصل املسمى بـ صباح أحد األ

ُاملطرية كانت السامء ملبدة بالغيوم الداكنة وتنذر بقرب العاصفة، وقد احتجبت  ِ ْ ُ ً َُ َّ

ر ىف السامء الشمس متاما خل ُف السحب السوداء املقبضة للنفس، ومل يبد هلا أ ِ ْ ُ ْ

ِكأهنا مل تطلع ذلك اليوم، واقرتبت السحب ىف هذا الصباح من هام اجلبال  ْ َ

ِتلوث عليها أستارا سوداء وسقطت ندف متناثرة من الربد تركت آثارها عىل  َ َ ً َ ُ َُ ُ

باحلزن واألسى ال ّاألرض كالقطن املندوف، وخيم عىل القلعة شعور عام 

ُيعرف له سبب، وانقبضت قلوب احلارضين وهم يتوجسون رشا من هذا  ََّ َ َ ْ َُ

عا . َّاالجتامع الذى دعا إليه احلسن الصباح ىف الصباح الباكر فجأة انفتح مرصا

ِالباب الكبري مصدرا رصيرا مرعبا، وحرض احلراس بأزيائهم املنمقة املزركشة  ِ َِ َ ْ َّ ً َُ ُ ُ ْْ َْ َ

 واحدا بخطوات بطيئة متثاقلة تسبقهم أصوات الدروع التى يسريون صفا

ِيلبسوهنا حتى لتجعل أسنان احلضور تصطك من جرسها احلاد ْ َ.  

َّجاء من خلفهم جمموعة أخرى جيرون حممد بن الشيخ حسن الصباح  ُّ
َمقيدا ومكمام، وأمام هذا اجلمع الغفري من الناس الذين متت دعوهتم حلضور  َّ َُ َّ َ

َّد، وكان الشيخ حسن الصباح هو الذى تال عىل الناس أن ابنه تم حماكمة حمم

ضبطه البارحة وهو يتعاطى اخلمر، وهو لن يقيم عليه حد اخلمر وهو اجللد، 

ه  ه ابنه وأل بة واإلفساد ىف األرض تعذيرا له أل َّلكنه سوف يقيم عليه حد احلرا
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َجيب أن يكون قدوة للناس ال أن يتعاطى املسكر، وكام ِْ  أن كرامات الكبار ُ

  .كبرية، فكذلك عقوبتهم إذا ضلوا الطريق كبرية

ره الذى قام خطيبا ىف الناس يمدح احلسن  أشار احلسن إىل القاىض بجوا

ه  ّالصباح بكل ما أوتى من بيان، ويضفى عليه صفات األولياء تزلفا إليه أل َ َ َّ

ِضحى بفلذة كبده تنفيذا ألحكام الرشع، وقد حكم عليه ِ ِِ َ َ  بأقىص عقوبة ليكون َْ

َوكال القاىض للحسن من املديح واالستحسان ما أوشك أن يضعه . ِعربة لغريه

جم  بياء والصديقني، والناس ما بني مصدق متملق وبني مكذب أ َىف رتبة األ َ ُ ُ َُ َ َْ ٍِّ ِّ ٍ َ ِّ ٍْ

ْاخلوف لسانه، لكن تعبريات التهكم والغضب كانت قد علت أوجه بعضا من  َ َ ِ ُّ َ َ

راب حم ضا وَمجُوا ومل ينطقواأ َمد بن احلسن الصباح، لكنهم أ ّكان العامة . َّ
سنتهم، ومجَّد اخلوف  ْيستمعون إىل كالم الشيخ ىف وجل، وعقدت الدهشة أ ُ َ ََ َ ِ ْ َ ٍ

قلوهبم، وساد الصمت حتى ليسمع القوم حفيف أوراق األشجار وخفقات 

م الشيخ كالمه قائال. قلوهبم التى ىف الصدور َ تنفيذ احلد اآلن سيتم: ثم أ ِّ

ًليكون عظة وعربة ملن خلفه َ ْ ِ ًِ ًورمق بطرف عينه ثلة من الشباب الذين كانوا . َ ُ َ
  .ّيتبعون ابنه

ِّأمر القاىض احلارس أن يرفع اللثام عن وجه حممد ِكان وجه الفتى ممتقعا . َ َ ْ ُ

ه أن به مسا من اجل ئغة توحى ملن يرا ته الزا نون، وشاردا عىل غري العادة، ونظرا

ا وجه إليه القاىض السؤال لكى يدفع عن نفسه  ه كان يعاقر اخلمر فعال، و ّأو أ ُِ

ًالتهمة أمام الناس اكتفى بأن نظر إىل القاىض نظرة َمحَّلها كل ما ىف وجدانه من 
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َتعبريات االشمئزاز واالحتقار، ومههم بكالم غري مفهوم، ثم نظر إىل السامء،  ٍ َ َ ْ
  .َوالذ بالصمت

َحنة القاىض، وقد فهم معنى النظرات التى حدجه هبا حممد، تغريت س َّ

ه ىف قرارة نفسه حيتقره إلذعانه دائام ألوامر احلسن، وهو أجبن من أن يعىص  ْوأ ُ ِْ َ َ

ه ال يأمن صولته إذا عصاه ، وقد أغدق عليه العطايا، كام أ َللحسن أمرا أمر . َ

ُى من هذا املوقف املهنيالقاىض اجلندى الواقف خلفه أن يبدأ التنفيذ لينته ْ .

َّاقتيد حممد بخطى متثاقلة إىل ربوة عالية تْرشف عىل هاوية عميقة، وسل اجلندى  َ ُ ٍ ً

ْحسامه الصقيل، فربق ىف أشعة الشمس التى ظهرت من فرجة صغرية من بني  َُ ُ

َّالسحب كأهنا ترقب املشهد الدموى، وأهوى به عىل عنق الولد الذى تفجرت  ُِ ُ ُ ُ ْ َ

ُاء وخر رصيعا إىل هوة الوادى السحيق ليرتك هناك، فتخطفه الطري أو منه الدم ُ َّ َ َْ َ َ ْ ُ َّ
  . َّتنهشه الضوارى

ف، فرتكوا  َّعم الوجوم وجوه القوم، وأشار هلم الشيخ حسن باالنرصا

َاملجلس يغشاهم اخلوف، ويتصبب العرق البارد من جباههم فرقا ووجال َ .

رها الكبري ىف نف وس الناس، وكانت حمل جدهلم تركت هذه احلادثة أ

ُّونقاشاهتم، أما العامة فقد زاد احرتامهم وخشيتهم من الشيخ حسن ألهنم ظنوا  ّ
ْفيه التقى والورع حيث أقام احلد عىل ابنه وفلذة كبده دون أن هيتز له طرف ّ َُّ .

ْوأما آخرون فقد كانوا يرون احلادثة بعني اخلبث والدهاء، وأن احلسن داهية  َ
. َ بابنه ليأمن الثورة عليه من أقرب الناس إليه، وهو ابنه ورفقاؤهماكر ضحى

ارها ابنه قبل موته رويدا رويدا،  وىف كل األحوال خفتت حدة املعارضة التى أ
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وإن بقيت جذوة أفكاره ىف عقول بعض الشباب خافتة، لكنها مل متت ألن 

الرماد بالرغم األفكار التى زرعها حممد ىف نفوس تابعيه كانت كاجلمرة حتت 

مرت مرحليا ىف التخلص من معارضة ابنه ومن وراءه،  َمن أن خطة احلسن أ
ٍوتم تثبيت دعائم السلطة ىف القلعة وما حوهلا من إقطاعيات كانت حتت 

  ".حكمه

ومن الواضح أن الكاتب قد أراد أن ينهى صفحة احلشاشني اجلدد مع 

م ت إليها صفحة حشاشى قلعة أ ه يريد أن يقول لنا إن النهاية التى آ وت، وكأ

ال احلشاشني القدامى وال : احلشاشني ال يمكن أن يفلحوا ولو طال الزمن

ْولكن كان كاتبنا ىف غنى عن هذا وعام احتوته الرواية من . احلشاشني املحدثني

إما أن يكتب رواية : أحداث وترصفات غري واقعية لو اختذ خطة من اثنتني

وىف هذه احلالة لن جيد من ينظر . يها عىل أوضاعنا احلاليةتارخيية مع إسقاط ما ف

ظر هبا إىل عمله كام تقدم ىف هذه الدراسة وإما أن . إليه بالعني املتشددة التى أ

يكتب رواية عرصية لكن دون أن حيتذى ما ورد ىف كتب القدماء عن احلشاشني 

 إىل قاع الوادى َّواستعداد كل منهم لرمى نفسه من فوق اجلبل الطامح الذؤابة

نا، اختط سبيال صعبة جدا فعرض نفسه النتقادات . وما إىل ذلك لكنه، كام رأ

خمتلفة كان يستطيع جتنبها بكل سهولة لو اختار هذه اخلطة أو تلك، وهو ما 

حث له عن بعض األعذار لتخفيف ما وجهته إليه من انتقادات  بعثنى عىل أن أ

ء ىف الصفحات ا   . اضيةحسبام الحظ القرا
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وكام ربط املؤلف بني بدايات روايته وهناياهتا عن طريق احلديث عن 

موت وما يوازى ذلك ىف عرصنا متمثال فيام يصنعه الشيخ  احلشاشني وقلعة أ

مسعود كذلك ربط املؤلف ثانية بني بدايات الرواية وهناياهتا، ولكن من طريق 

ملرصيني، الذى تعرف إليه آخر، وهو عالقة عبود بثامر ابن أحد رجال األعامل ا

ام كان يتلقى هو وزمالؤه صبيان الشيخ مسعود تدريبات رياضية  بالنادى أ

إعدادا هلم للقيام باملهام القذرة التى يكلفهم هبا الشيخ، إذ وجد فيه ثامر ضالته 

التى يبحث عنها ليطبق عليه ما يعرفه ويتحمس له من االشرتاكية كعادة بعض 

ين يتخذون من هذا التحمس وسيلة للقضاء عىل ما ىف أوالد األغنياء الذ

فسهم أهنم ناس تقدميون وذوو نوازع إنسانية  حياهتم من ملل وإلهيام أ

وحيبون االرتقاء بمستوى املستضعفني ماديا وفكريا، واستطاع عبود أن يلتقط 

ام بينهام،  اركسية عىل قدر فهمه ونطقه، ثم باعدت األ بعض املصطلحات ا

فى عبود نفسه متورطا ىف إىل أن  وصلت الرواية قريبا من خط النهاية حيث أ

قتل والد ثامر، وهو ما وخز ضمريه وجعله، مع بعض العوامل األخرى، يعمل 

ابة  اه قد قتله الشيخ مسعود، مما حرك ال عىل الوصول لثامر وخيربه بأن أ

َن علم مسعود بام َوالقضاء ضد مسعود، وإن كان األمر قد انتهى، كام عرفنا، بأ ِ َ ْ

ينتظره من حماكمة وعقاب شديد عىل أفعاله اإلجرامية الرشيرة، فغري هيئته 

وشكله ومالبسه وحلق حليته وارتدى قبعة واستخرج جواز سفر مزورا حيمل 

  . اسم شخص آخر، وفلسع من البالد إىل غري رجعة
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  " اجلالد"

 للدكتور عادل مرسى
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للدكتور عادل " اجلالد"نتناوهلا ىف هذه الدراسة هى رواية الرواية التى 

، وعنده أربع ٢٠١٥مرسى، وهو طبيب بيطرى من دمنهور بدأ الكتابة عام 

، ثم روايتنا "األفاعى"و" اللعنة"و" مرت الوطن بكام؟"روايات منشورة هى 

ز، وله كل احلق ىف ذلك، أن بيتهم". اجلالد: "احلالية  كان له ويذكر كاتبنا باعتزا

. دور واضح ىف حبه للقراءة وأن والدته كانت دوما توجهه إىل تلك الناحية

يفه هى أن كل ما  ه قد وضع لنفسه قاعدة يسري عليها ىف تأ وباملثل نراه يؤكد أ

دا ه أطفاله ال يفكر ىف كتابته أ ه حيب نجيب حمفوظ حبا مجا . خيجل أن يقرأ كام أ

واآلن نبدأ ". أشباه مثقفني: "امجونه ويسميهموال يرى له نظريا، ويسخر ممن هي

تناول الرواية عىل اسم اهللا وبركته، ونرجو أن تكون أخطاؤنا فيام نكتبه قليلة 

  .غري فادحة وال فاضحة كام أقول دائام كلام كتبت شيئا

ا أوليها اهتامما شديدا عىل عكس طائفة من النقاد اآلن ال  ونبدأ باللغة، وأ

ورس اهتاممى هبذا اجلانب ىف اإلبداعات األدبية هو أن . نقطةتلتفت إىل هذه ال

كثريا من كتاب احلقبة احلالية، وبخاصة الروائيون منهم، ال حيسنون لغتهم، 

فتقع منهم أخطاء كثرية دون داع، وكان يمكن أن يتجنبوا هذه األخطاء لو أهنم 

ثال وطعامهم اهتموا بعض االهتامم بتصويب أساليبهم كام هيتمون بمالبسهم م

وحديثهم ومسكنهم، وما كانوا ليجدوا عنتا لو اهتموا هذا االهتامم، فقواعد 

عد ىف أى ميدان آخر  ة قوا اللغة ليست غوال يأكل من يقرتب منها بل هى كأ

من ميادين احلياة متى عرفها اإلنسان وراعاها نجا بأسلوبه من العيوب التى ما 

أن يقرأ الواحد منا كتبا قديمة ىف النحو وليس رشطا . كان ينبغى أن تكون فيه
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وال كتبا معقدة وال كتبا مفصلة، بل يكفى أن يدرس ما يدرسه طالب 

املدارس، ولكن باهتامم وحب ورغبة ىف التعلم والرتقى، ولسوف جيد بعدها 

ه قلام يقع ىف خطإ ًأن لغته قد صحت صحة عظيمة وأ ً ْ َّ َ .  

 ما هو عليه مفخرة ينبغى احلرص أما إن أرص عىل أن يبقى كام هو، وكأن

ّعليها والتمسك هبا، فعليه أن يعهد بام يكتب ملن ينظر فيه ويعدل ما حيويه من  َ ْ َ

اقته بقدر املستطاع ويتكلف ىف . أغالط يس كل منا حيرص عىل مظهره وأ أ

ضا قدرا كبريا من التوتر؟  ال والوقت واجلهد، وربام أ ذلك الكثري من ا

ولغة .  وأسلوبه بنفس الطريقة التى حيرص هبا عىل مظهرهفليحرص عىل لغته

والشخص . الكاتب جزء من شخصيته مثلام أن مظهره جزء من تلك الشخصية

املتحرض ال هيمل أسلوبه، فام بالنا لو كان كاتبا، وكانت صحة اللغة عنرصا 

طرق إىل الكالم عن أن اللغة هى إحدى  جوهريا من متطلبات الكتابة؟ ولن أ

مات شخصيتنا الوطنية والقومية والدينية، بل يكفى أن أقول إن االهتامم هبا مقو

. مظهر من مظاهر التحرض عىل اعتبار أن من عنارص التحرض الصحة واجلامل

م  وهل يمكن أن تكون اللغة مقبولة دون صحة أو مجال؟ نعم إن العوا

م هم مقياس  التحرض ىف وأشباههم ال يلتفتون إىل ذلك، ولكن متى كان العوا

ام؟    يوم من األ

وكاتبنا ليس ضعيف املوهبة، بل يمتلك من أدوات الفن القصىص 

ام أن يبلغ درجة متقدمة بني القصاصني، وبخاصة إذا  الكثري، ويمكن مع األ

امتلك ناصية اللغة السليمة ومل يعد يقع ىف تلك األخطاء الساذجة التى 
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نبغى أن حيل مشكلة األخطاء لقد كان ي. أستغرب أن يقع فيها قصاص مثله

وال أستطيع أن أمخن ماذا كان . اللغوية مبكرا ما دام قد نوى أن يكون أديبا

يمكن أن يقول له طه حسني مثال لو رأى كل تلك األخطاء التى تربقش روايته 

ه كان سيكون قاسيا ىف مالحظاته  وتفسدها فسادا غري قليل، ولكن من املؤكد أ

وقد شجعنى عىل مصارحة أديبنا هبذه املالحظة . غتهوتوجيهه إىل إحسان ل

ر له بـ ى ذكره ىف هذه الدراسة تأكيده ىف حوا " العربى اليوم"وغريها مما سيأ

ه يستفيد من مالحظات األصدقاء والنقاد عىل ما ) ٢٠٢٠/ ٢/ ٢بتاريخ ( أ

غى مما أقوله هنا سوى اإلصالح وأن يتفوق أديبنا عىل نفسه . يكتب ولست أ

وأرجو أن . طور ويرتفع أعىل وأعىل، وهو فيام أرى من القادرين عىل ذلكويت

ام ما أقول   .يكون كالمى ىف حمله وأن تصدق األ

نا متعددة من األخطاء بحيث يصح أن نقول  وا وقد الحظت عند مؤلفنا أ

عد النحوية والرصفية كلها عىل نحو منهجى بحيث : له عليك بمراجعة القوا

 دفعة واحدة فال ينسيك قراءة فصل من فصول النحو ما تقرؤها مجيعا وعىل

ه من فصول قبل ذلك، ثم معاودة قراءهتا مرة أخرى وأخرى حتى  كنت قد قرأ

ك قد رصت شيئا آخر ك قد متألت منها وأ ءة . تشعر أ كذلك ال بد له من قرا

فحول األدب املعارص عىل األقل حتى يكتسب األسلوب اجلزل اجلميل 

قبته اكتسابا كام  يترشب أى صبى أصول الصنعة من عمله مع األسطى ومرا

وتقليده واالستامع إىل توجيهاته واالجتهاد املستمر واملخلص ىف تطوير نفسه، 

: ، وحتى ال يقول"أحد املنازل"بدال من " إحدى املنازل: "حتى ال يقول مثال
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َتسري كأهنا مساقة" َ َمسوقة"بدال من " ُ ُ َساق"ألن فعلها " َ َأساق"س ولي" َ َ َ" ،

وحتى ال حيذف نون الرفع من آخر األفعال اخلمسة دون ناصب أو جازم أو 

يفعل العكس فيثبت نون هذه األفعال رغم جزمها أو نصبها كام ىف األمثلة 

اث الشقة: "التالية باإلضافة إىل نصب " (إنترش املخربين والعساكر يقلبوا أ

بدأوا يدفعوا سيد "، )هنا فاعلأل" املخربون"أو جرها، وصواهبا " املخربين"

ِحفنة حماميني فاشلني وحاقدين ينتظروا بلهفة وشوق خسارته "، "للخارج

وهى بالفتح أو الضم، وكتابة " حفنة"باإلضافة إىل كرس حاء " (القضية

كل مرة حتاوىل إهبارى "، )بياءين كام ىف العامية، وهى بياء واحدة" حماميني"

ْمل يستمعون"،  "بأشياء ب ذلك".َ " يقلبون: " وهذا كثري جدا، وصوا

" مل يستمعوا"بإثبات النون ىف آخر الفعل املضارع، و" ينتظرون"و" يدفعون"و

يث والتثنية واجلمع وضامئرها  بحذف النون، وحتى ال يضطرب أمام صيغ التأ

ِخرج منه ليجد جتمع من املمرضات يتهامسن فيام : "فيقول عىل سبيل املثال ّ
هم بلهجة آمرةبينهم وهم ينظ : رون إليه وعىل وجوههم عالمات الذعر، سأ

باستخدامه نون " (ّجوة ىف أوضة بريى: فني دكتور يونس؟ ردت إحداهن

وعىل . وهم ينظرون"ثم تذكريهن ىف " يتهامسن"النسوة للممرضات أوال ىف 

هم. وجوههم ، فضال عن "إحداهن"ليعود إىل نون النسوة كرة أخرى ىف " سأ

ًجتمعا"وجوب نصب  : ، وحتى ال خيطئ ىف إعراب كلامت سهلة كام ىف قوله")ُّ

كل مرة حتاوىل إهبارى بأشياء أرى أن بإمكان أى شخص ذو مهارة خاصة أن "

جمرورة " ذى"، إذ إن "أى شخص ذى مهارة"والصحيح " (يفعل ذلك بسهولة
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ه مضاف إليه، و" شخص"، و"شخص"ألهنا صفة لـ جتر بالياء " ذو"جمرور أل

ليجدوا . إجتهت العيون كلها ىف هذا اإلجتاه: "وقوله) هنا من األسامء اخلمسةأل

ه مفعول به، فضال عن " كلبا"واملفروض أن تكون " (كلب أسود اللون أل

، وهذا خطأ كام عرفنا، وفضال "اإلجتاه"و" إجتهت"وضع مهزة حتت األلف ىف 

ويعامله مثل : " وقوله)رغم أن اجلملة مل تتم" اإلجتاه"عن وضع نقطة بعد كلمة 

ه اسم منقوص نكرة جمرور" ٍحمام"وصحتها " (أى حمامى آخر ، وحتى ال )أل

وبإنتشار رسيع أحاطوا بإحدى : "يثبت كل مهزات الوصل، ومنها املثال التاىل

املنازل، إندفعت نصف القوة للطابق الثانى وبرضبة كتف قوية من أحد 

حيث كان ينبغى أن يكتب " إلقتحاماملخربين إنتزع باب الشقة اهلش ونجح ا

ولو راجع . بدون مهزات أسفل األلفات" انتشار، اندفع، انتزع، االقتحام"

اضية التى عىل وزن  عد الرصف لعرف أن األلف األوىل ىف األفعال ا قوا

َانفعل، افتعل، استفعل" َ ََ َ َْ َْ َ ْْ ْافعل، افعل، افعل، "وأفعال األمر التى عىل وزن " ِ ْ ُْ َْ ُ ْ ِْ ِ ِ

ْانفعل، افتعل، استفعل ْ ِْ ِ ِ ِ ِ ِْ ْ ََ َ " انفعال، افتعال، استفعال"واملصادر التى عىل وزن " ْْ

تكتب بدون مهزة " الرجل، الصفحة"واأللف والالم التى تعرف االسم مثل 

دا، وكذلك ال تنطق إال  ألن مهزاهتا مهزات وصل، ومهزة الوصل ال تكتب أ

رى مهزاهتا مهزات وصل، وهى وهناك أسامء أخ. إذا كانت ىف أول الكالم

ة، "عرشة، لكن الذى هيمنا منها ىف عرصنا وبالنسبة لكاتبنا هى  اسم، امرؤ، امرأ

ْاست، ايمن اهللا، ابنم"أما ". اثنان، اثنتان، ابن، ابنة ُ ُْ ْ ه ال حاجة " ْ فال داعى هلا أل

م له هبا، إذ هى تنفع الذين حيتكون باألدب العربى القديم ويدرسونه، لتساعده
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كذلك هناك . عىل فهم نصوص ذلك األدب، واملؤلف ليس حمتاجا إىل ذلك

طق املؤلف شخصياته أحيانا بالفصحى، وأحيانا أخرى بالعامية ر، وقد أ . احلوا

ه حني يكتبه  ويا حبذا لو كان جعله كله بالفصحى وأراح واسرتاح، وبخاصة أ

دا أن ىف األمر أى بالفصحى يظل حمتفظا باحليوية والواقعية وال يشعر القار ئ أ

  .تكلف

وباملناسبة فليس كل ما يكتبه املؤلف خطأ بل فيه صواب كثري، إال أن 

كذلك فرتكيب اجلملة عنده هو ىف الغالب . نسبة األغالط العالية تشوه روايته

: وهذه نقطة حتتاج إىل جتلية. تركيب سلس رغم األخطاء النحوية والرصفية

لقرب منهم من ناحية النحو والرصف، لكنهم فهناك كثري من الناس يدك وا

ر الكلمة وضعا صحيحا بال تقديم أو تأخري أو فصل  يضعون الكلمة بجوا

فاظ أو عبارات يفسد  بينهام بجملة أو عبارة اعرتاضية ال داعى هلا أو إسقاط أ

وهناك كتاب ال خيطئون ىف النحو والرصف، . حذفها املعنى وخيل ببناء الكالم

واملؤلف .  لكالمهم يتسم باملعاظلة والتشابك ويفتقر إىل السالسةلكن تركيبهم

ز األول وأذكر هبذه املناسبة ما قاله صنع اهللا إبراهيم عن نصيحة . من الطرا

يوسف إدريس له بخصوص ما ىف كتاباته من أخطاء لغوية كثرية، إذ هون منها 

ة تافهة عالجها واحد أزهر: "قائال له ىف المباالة عىل ". ى مقابل شلنإهنا مسأ

إى واهللا هكذا كان العبقريان ينظران إىل "! ّواحد شاى وصلحه"وزن 

األسلوب الذى يكتب به األديب، وبدال من الشعور باخلجل والعار لعجزمها 

عن استعامل لغة سليمة كام ينبغى أن يفعل األديب كان إدريس يفاخر بأن 
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ة يمكن تسويتها بشلن تعطيه أزهريا يعرف ّ النحو والرصف، فيصوب املسأ

وباملناسبة كان إدريس ىف بداياته الكتابية يكتب بلغة تشبه . لك أخطاءك

احلجارة املدببة، وكلها أخطاء وعبارات اعرتاضية ولفلفات ومجل طويلة قبيحة 

ى بالذئب من  ه قد أ وخلط بني العامى والفصيح عجزا وضعفا، وهو يظن أ

هد بام يكتب، فيام أرجح، إىل من يصحح له ذيله، وإن كان حني كرب قد صار يع

كيبه وجيعل مجله مقبولة عىل قدر االستطاعة وأحسب . أخطاءه ويسوى قبح ترا

فق ىف هذا العالج العسري الشلنات والربايز والرياالت واجلنيهات التى ىف  ه أ أ

دى التى قامت  الدنيا كلها، ولكن ظل أسلوبه رغم ذلك حيمل بصامت األ

  .بالتصحيح

وبالنسبة ملوضوع الرواية فالكاتب، فيام يبدو ىل، عىل معرفة جيدة بشؤون 

املحاكم واملحاماة والرتافع أمام القضاء وما إىل ذلك، إذ مل أشعر بأى تصنع أو 

وتصويره ملرافعة سليم اجلالد أمام القضاة . سطحية ىف تناول مثل تلك الشؤون

اذا يتخذ هذا املحام. تصوير مقنع ى ىف خميلتى صورة حسني وال أدرى 

ِالرشبينى ىف خطوطها العامة مضافا إليها براعة عادل إمام ىف املحاماة ىف فلمه  ِْ

لنظيم شعراوى املحامى الشهري وريقة صغرية فيه املشهور الذى كان يقدم 

حتوى نقاطا مركزة تدمر متاما الدعوى املقامة ضد موكله كلها وخيرج املتهم من 

العجني، وإن مل يكن سليم اجلالد حماميا من حمامى الظل القضية كالشعرة من 

كعادل إمام ىف الفلم املذكور بل هو حمام ملء هدومه، وله مساعدوه وال يساعد 

ساءل. هو أحدا تهز الفرصة وأ عرفيا، أن : هل جيوز، عىل األقل: لكنى هنا أ
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َحيرض قاض جلسة حماكمة لقاض زميله ويرتافع فيها أخوه كام حدث ىف  الرواية ٍ

حني حرض القاىض أمحد مرافعة أخيه سليم ىف إحدى القضايا التى ينظرها أحد 

بى ليس إال، وقد يكون  معارفه من القضاة؟ جمرد تساؤل يعرب عن استغرا

بى ىف غري موضعه  .استغرا

وباملثل فتصوير الرواى للعالقة بني سليم اجلالد ومساعديه ىف املكتب 

ده روح الدعابة حني يكون هناك مكان  تصوير حى وحيوى ومقنع، وتسو

وهو ممتع . للدعابة، أو اجلد بل اجلهامة حني ال يسمح الظرف بشىء من املرح

ك فعال ىف مكتب حمام، وأن ترصفات سليم  ت تقرأ أ ىف احلالني، وتشعر وأ

كذلك . وكالمه ال يمكن أن يكونا ىف هذا املوقف أو ذاك شيئا آخر سوى هذا

ى أميل بو : جه عام إىل التقليل من قيمتى، ربام كام يقول بعض الناسفرغم أ

را باإلنجليز ملعارشتى إياهم ست سنوات ىف بالدهم، وإن كنت أرجح أن  تأ

هذا امليل هو ىف األساس ميل إسالمى، فإنى قد أحببت جدا شدة ثقة سليم 

ها اآلخرون، أو ربام كانت هى فعال، غرورا  أن ذلك. بنفسه، تلك الثقة التى يرا

هذا الغرور، لو كان غرورا حقا، ليس غرورا أجوف وال غرورا أمحق بل غرورا 

ينهض عىل الدراسة العميقة املفصلة للقضايا املوكلة إليه وخدمتها خدمة 

ا لست  جيدة، وعلم واسع بالقانون وتشعباته وخباياه، أو هكذا خييل ىل، فأ

 كانوا جيلسون أمام حماميا وال قاضيا وال حتى كاتب عرضحاالت من الذين

املحاكم ويصطادون الريفيني واألميني ليكتبوا هلم طلباهتم القانونية لقاء 
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ام كانت ثروة اإلنسان تقدر بالقروش  ام زمان، أ درهيامت معدودات أ

   .واملالليم

ه ال يباىل أن يرتافع عن املتهمني  أما ما يأخذه البعض عىل حمامينا من أ

به عىل ذلك  أن املتهم برىء حتى تثبت إدانته، وهو إنام حياول الفاسدين فجوا

ءته التى يتصف هبا ىف نظر القانون قبل أن يثبت العكس، وإال فلنلغ  إثبات برا

مهنة املحاماة إذن ما دمنا نصدر احلكم عىل الشخص باالهتام قبل ثبوت 

 كام أن الرواية مل تقدم لنا سوى قضية واحدة كان املتهم فيها فاسدا. التهمة

حقيقة، وكان سليم نفسه يعرف ذلك، ومع هذا قدم للقاىض وجهة نظره ومل 

ِخيف البتة أن موكله منحرف، لكنه ركز عىل أن وضعه ىف السجن لن حيل  ْ ُ

وقد حصل له فعال عىل حكم  خمفف كان قد قضاه حتى . املشكلة بل سيفاقمها

اجلنسى وكان متهام بالشذوذ . ذلك الوقت ىف احلبس، ومن ثم وجب خروجه

السالب، وأقر سليم ىف املرافعة، كام قلنا، بأن موكله فعال شاذ، لكنه ينوى أن 

ه إن وضع ىف السجن فسنكون قد وضعنا  يتوب، لكن اخلشية كل اخلشية ىف أ

َالنار بجانب الكربيت، إذ سيصري معرضا ىف كل حلظة إىل انتهاك عرضه من قبل  ِْ ِ ِْ
نة، وهو ما يزيد األمر   .   تعقيدا وفسادا ال إصالحازمالء الزنزا

ءات اقتحام الرشطة  كذلك من الواضح أن الكاتب ملم جيدا بإجرا

لبيوت املتهمني والطريقة التى يتعاملون هبا معهم والعبارات التى يردون هبا 

ِعىل استغراهبم للقبض عليهم والصفعات أو اللكامت التى يكيلوهنا  بفتح ياء (َ

هلم إذا ما بدا هلم أن يعرتضوا )  املؤلف لألسفاملضارعة ال بضمها كام كتبها
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ه ىف أول فصل من فصول الرواية . عىل شىء مما حيدث هلم عندئذ وهو ما نرا

د العبارات املالئمة لكل  حيث برع الكاتب منذ البداية ىف تصوير املواقف وإيرا

نا ال نقرأ رواية بل نشاهد األحداث مشاهدة،  شخصية عىل لساهنا، فنحس أ

شقت ثالث سيارات رشطة : "قال املؤلف. ع أقوال املتحدثني سامعاونسم

ئية بالقاهرة، مرت بمهارة بني حوارهيا ثم متركزت  ّسكون ليل منطقة عشوا
حتت املطر نزل الضباط والعساكر، وبإنتشار رسيع أحاطوا . بطريقة مدروسة

ن أحد بإحدى املنازل، إندفعت نصف القوة للطابق الثانى وبرضبة كتف قوية م

  . املخربين إنتزع باب الشقة اهلش ونجح اإلقتحام

ر منال زوجته،  إنقض أحد الضباط عىل غرفة النوم حيث يرقد سيد بجوا

خ أطفاهلام الثالثة من  رها إرتفع رصا التى أطلقت رصخة رعب عالية عىل أ

ضا الوحيد الذى إحتفظ برباطة جأشه هو . ًغرفة النوم املجاورة بعد إقتحامها أ

هو : د نفسه، الذى نظر بدهشة وإرتياع للضابط وهو ينتزعه من فراشه قائالسي

ا عملت إيه؟   ىف إيه يا باشا؟ أ

خ األطفال،  اث الشقة وسط رصا إنترش املخربين والعساكر يقلبوا أ

 .إلىل بيحصل ده غلط يا بشوات: ًفصاح سيد، الذى حياول أن يبدو متامسكا

مة هبا ملحة هتكمأشهر أحد الضباط ورقة ىف وجهه قا ده إذن : ئال برصا

ابة يا ابنى، يعنى شغلنا قانونى وزى الفل   .ِضبط وإحضار وتفتيش من ال
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ش وأعطاها  ِأخرج أحد العساكر علبة شكلها غريب من أسفل الفرا

. للضابط الذى فتحها، ليجد بداخلها حبيبات فضية داكنة ذات رائحة غريبة

ًنظر سيد إىل زوجته مستفرسا    العلبة دى يا منال؟إيه: ُ

  .معرفش وربنا يا سيد: نظرت بدهشة قبل أن ترد بإرتياع

رها بدأوا يدفعوا سيد  أشار أحد الضباط للمخربين إشارة خاصة عىل أ

ا عملت إيه؟: طيب حد يقولىل: للخارج، فصاح فيهم بيأس   أ

. ِمش عارف عملت إيه يا روح أمك: رد الضابط بحدة وهو يدفعه أمامه

  .امىّإنجر قد

وسط اهلمهامت والعويل وإستيقاظ اجلريان دفعوا سيد إىل باب املنزل، 

. ًإقتادوه حتت املطر وهو ال يدرى إن كان مستيقظا أم أن هذا كابوس خميف

بالقرب من سيارة الرشطة وقبل أن يركب دبت الدماء ىف عروقه وبدأ يقاوم 

ا عملت إيه يا جدعان؟: سائال   ّطيب فهمونى أ

مة إهنارت مق ًاومته رسيعا مع سيل من الرضبات وهو يسمع الرد برصا

  :من أحد الضباط

  .َقتلت واحدة بس يا حيلتها. معملتش حاجة_ 

قوه ىف السيارة وإندفعوا  وهذا آخر ما قيل، إذ بعدها رفعه املخربون وأ

  .بعد تنفيذ العملية بنجاح
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 املياة ّعىل آخر الطريق وبينام كانت مساحات السيارات جتاهد إلزالة

املرتاكمة عىل زجاجها وسط إضاءة شبه معدومة، إذ فجأة متر عجوز شمطاء 

  .متكئة عىل عصا أمام أول سيارة

ُمتكن العسكرى من تفادهيا بصعوبة بالغة ثم أخذ يكيل هلا السباب ُ ِ.  

  : لكنها للعجب مل تغضب، وإنام إبتسمت وهى تقول بغموض

  .اهللا يساحمك. كده برضه تشتم واحدة قد جدتك؟ معلش_ 

ًبالرغم من خفوت صوهتا إال أن سيد إنتفض ىف جلسته صارخا بأعىل 

  :صوته

  .إحلقينى. إحلقينى يا شيخة درة_ 

ره قبل  ًلكنه هدأ رسيعا بعد تلقيه رضبة عىل رأسه من املخرب اجلالس بجوا

  ".أن يكملوا طريقهم

من ، وهو "وربنا: "فانظر إىل اليمني الذى أقسمته زوجة سيد عاشور

امن الشعبية، بينام نحن املتعلمني نقول هذه " وربنا"، أما "واهللا: "صيغ األ

، "يا جدعان"ومثلها ىف ذلك كلمة . فتالئم متام املالءمة امرأة مثلها من طبقتها

ومثلها . التى خياطب هبا سيد العساكر واملخربين الذين محلوه ىف البوكس

، "يا حيلتها"، "يا روح امك"، "شغلنا قانونى وزى  الفل"كذلك عبارات 

وهناك . ، التى خاطبه هبا الضابط املكلف بضبطه وإحضاره"انجر قدامى"

ضا الشيخة درة، التى تعمد الكاتب إظهارها ىف املشهد منذ اللحظات األوىل  أ

من الرواية والتى قدمها عىل نحو يثري الفضول، إذ من هى تلك العجوز التى 
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ألرحيية ويستنجد هبا سيد وال يستنجد بأى رجل ترد عىل رجال الرشطة هبذه ا

من اجلريان؟ لنعرف فيام بعد أهنا جنية ال إنسية، وإن كانت تترصف ىف مواقف 

ا أقر وأعرتف بأن الشيخة درة قد . كثرية مثلنا وتتحدث طوال الوقت لغتنا وأ

بى وشوقى منذ أول حلظة بدت فيها داخل إطار األحداث ارت استغرا   .أ

ه هو قاتل إيناس بنت دوكان سيد  حاتم سعيد، إذ . عاشور قد اهتم بأ

ِكان يعمل طباخا ىف بيتهم، وحني اكتشف أن اآلنسة قد ماتت بسم الزرنيخ  ُ

وأن اسمه هو آخر اسم جرى عىل لساهنا، وقيل إنه كان حيبها وعندما علم أن 

 إمهاهلا له شخصا تقدم خلطبتها شعر بغرية نارية محلته عىل قتلها انتقاما منها عىل

ه هو القاتل بوجود علبة السم حتت حشية  وقرب ضياعها من يده، ثم تأكد أ

يها هى التى دبرت مقتلها . الرسير ىف غرفة نومه واحلقيقة أن شاهيناز زوجة أ

بعدما استعانت بالساحر غيال إليذائها حتى مرضت نفسيا وأصيبت بالرصع 

ى ترصفات غريبة، فتخرج اللحم ني ئا من الثالجة وتأكله كام هو وصارت تأ

اث، وصار من حوهلا ىف البيت وىف  ْدون غسل أو طبخ، وتشعل النريان ىف األ َ
من أحد اجلان، وقد عملت زوجة األب عىل أن " ملبوسة"اجلامعة يقولون إهنا 

يها تتصل بزوجها  ِتلبس سيد عاشور التهمة، إذ اكتشفت الفتاة أن زوجة أ ْ ُ

عدا عىل اللقاء ىف منزله لتعويض ما ضاع من السابق ويتباثان الغر م وتوا ا

عمرهيام والتكفري عن اخلطإ الذى ارتكباه بالطالق، وإن مل تذهب مع هذا إليه، 

اها  فصارت تقرعها وتتطاول عليها وحتقرها أمام صديقاهتا وهتددها بأن خترب أ

 أن باألمر وتسمعه تسجيل املحادثات الغرامية مع زوجها األول، ولكن دون
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تفعل ذلك كى تظل حتت رمحتها، فارتعبت املرأة وخشيت أن تفعلها البنت 

اها بام اكتشفته ويكون دمار حياهتا عىل يدهيا، فسارعت بالتخلص  وتبلغ أ

قذ زوجة . منها ضا قد أ ثم نجح سليم اجلالد ىف إظهار احلقيقة، وإن كان أ

ِاألب بحيلة قانونية ألسباب وجيهة عنده، فحكم عليها  بخمسة عرش عاما ُ

تقضيها ىف مصح لألمراض العقلية بدال من املشنقة بوصفها تعانى مرضا 

  . عصبيا سببته هلا إيناس

وقد توىل سليم قضية سيد بباعث من درة، التى كانت تعطف عىل سيد 

ه اإلنسان الطيب الوحيد ىف العامل، وكأن  عاشور دون الناس مجيعا، إذ ترا

 أحد، فضال عن أن حتب الطيبني، فوعدت العفاريت يمكن أن تعطف عىل

سليم أهنا متى أخرج سيد من هذه القضية امللفقة الظاملة، وعاوهنا ىف هزيمة 

الساحر بل اجلنى غيال، الذى كان يقف مع زوجة األب ضد سيد، فلسوف 

وهو ما . تساعد هى ابنته ىف اإلفاقة من غيبوهتا التى كانت فيها منذ عام تقريبا

: إن كانت الرواية قد ساقت األمر بحيث حيتمل التفسريين معاوقع فعال، و

التفسري الذى يرى أن الفتاة شفيت بفضل درة، والتفسري القائل بأن الفضل ىف 

  . شفائها هو الدواء اجلديد الذى أحرضته املستشفى من اخلارج خصيصا هلا

 مل واحلق أهنا". رواية رعب"هذا، وقد وصف مؤلف الرواية روايته بأهنا 

ر، كام قلت  ترعبنى البتة، فليس فيها ما خييف، وإن كان ال مناص من اإلقرا

آنفا، بأن املؤلف قادر عىل التشويق، وإن كان ىف بعض األحيان تشويقا رخيصا 

ومع ذلك فإن هذه القدرة . كالتشويق الذى تثريه احلواديت ىف نفوس السامعني
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كايات البرشية التى ال دخل كانت تعلن طوال الرواية عن نفسها حتى ىف احل

ءه إليه برباعته ىف الرسد وىف حلم  للجن فيها، فقد استطاع املؤلف أن يشد قرا

ه : احلكايات املختلفة بعضها ببعض حكاية  بنت  الدكتور، التى اهتم سيد بأ

هو قاتلها، وحكاية ناهد أخت زوجة القاىض أمحد أخى سليم بطل الرواية، 

فعاته وزوجته التى ماتت ىف وحكاية سليم نفسه ومكتب ه وموكليه وقضاياه ومرا

دا  ظروف غامضة، وبنته التى بقيت ىف املستشفى ىف العناية املركزة ال تتحرك أ

ل عام، فكأهنا ميتة إكلينيكيا، ومع هذا عادت ىف النهاية إىل احلياة، وصارت  طوا

يخة درة مائة فل وعرشة، وحكاية القاىض وزوجته وابنه وابنته، وحكاية الش

والساحر غيال، وكل منهام بلوى مسيحة، وإن كانت درة أقرب إىل قلوبنا 

وحتظى بتعاطفنا لظرفها وخمالطتها لنا نحن البرش وترصفاهتا التى تشبه متاما 

وباملثل . ترصفاتنا حتى لتدخن السجائر وترشب القهوة وتنكت وتناكف مثلنا

ء احلوارات بني شخصيا هتا وجعلها مالئمة إىل حد كان  سليم بارعا ىف إجرا

نا   .بعيد للمتحدثني كام سبق أن رأ

كذلك فإن املؤلف قد جعل شخصيات روايته شديدة التميز، وتتمتع كل 

ها ىف آخر الرواية غريها ىف  منها باملرونة، وختضع لعوامل التطور الطبيعية، فنرا

رواية بلقبه، فعىل سبيل املثال فإن سليم اجلالد املحامى، الذى سميت ال: أوهلا

ه صفة له ال لقب ألرسته، إذ يترصف ىف  ء من مطالعة اللقب أ ويظن القرا

ه جالد يرضب خصمه بعنف وينترص ىف قضاياه انتصارا  حياته املهنية عىل أ

ه يأخذ القضايا التى يتظاهر كثري من املحامني  حاسام ال يعرف الرمحة رغم أ
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 بينه وبني أخيه القاىض أمحد قطيعة بتعففهم عن قبوهلا، سليم اجلالد هذا كانت

يه ىف أن يكون قاضيا مثله ومثل أخيه األكرب  م بسبب مترده عىل رغبة أ منذ أعوا

لولة حقه ىف  ومتسكه بأن يكون حماميا، وحتمله لذلك حرمانه من املرياث وأ

يه إىل ذلك األخ، لكن قبل أن تنتهى الرواية يتم التصالح بني األخوين  تركة أ

ألخ األوسط معتز اإلعالمى الشهري الذى يتميز بخفة الظل، إذ كان بفضل ا

عىل عالقة طيبة باالثنني واستطاع التقريب بينهام رويدا رويدا حتى عادت املياه 

بني االثنني إىل جمارهيا وانتهى األمر بإعادة القاىض للمحامى حقه ىف املرياث 

ء كام أن سليم ىف هناية الرواية تبدو. عن طيب خاطر  عليه عالئم اإلرهاق جرا

تقدمه ىف السن وصار هيمل مظهره قليال عىل عكس ما كان عليه اهتاممه قبل 

والقاىض ينفصل عن زوجته، التى اكتشف أهنا ترتدد عىل السحرة تستعني . هذا

ا تقول إن سليم قد فعله مع  ر بابنة أخيه سليم انتقاما  بسحرهم عىل اإلرضا

ج لكنه ختىل عن وعده هلا مما جعلها تكتئب وترتدد عىل َّأختها إذ عشمها بالزوا

السحرة لعلها تستعيده لكن عبثا، وانتهى األمر هبا إىل االنتحار، فلم تنس 

أختها زوجة القاىض له ذلك مع أن اخلطأ هو خطؤها هى وأختها ىف األصل، إذ 

أمل ىف مل يبد سليم رغبة حقيقية ىف الزواج من ناهد أختها، بل هى التى كانت ت

وهناك سيد، . ذلك وتلجأ إىل حيل النساء جلذب انتباهه وإيقاعه ىف غرامها

الذى تبدأ الرواية بمشهد القبض عليه والعثور حتت حشية رسيره عىل علبة سم 

ه األداة التى قتل هبا بنت الدكتور حاتم سعيد، الذى  ابة أ الزرنيخ واعتبار ال

 الرواية بحصول سليم اجلالد له عىل كان يعمل عنده طباخا، فسيد هذا تنتهى
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. الرباءة بعد ماراثون قانونى ىف دنيا العفاريت والبرش مرهق أشد اإلرهاق

ضا الشيخة درة، التى ظننا ىف البداية أهنا شيخة من قارئات الودع وما  ولدينا أ

، لكن دمها خفيف وتدخن "ُّالىل ما يتسموش"أشبه ثم عرفنا تدرجييا أهنا من 

ه الوحيد الشخص الطيب السجائر  وبنت نكتة ومدمنة قهوة وحتب سيد أل

ع حياة أو موت مع غيال، إن كان  الوحيد بني البرش ىف نظرها وتدخل ىف رصا

العفاريت واجلن يموتون مع أن الرواية تقول أو يفهم منها أهنم ال يموتون 

ء وتبخرا ىف اجلو حني  استضافهام بدليل أهنام احرتقا وحطام األستوديو عىل اهلوا

معتز ىف برناجمه عىل أهنام من املعاجلني الروحانيني البرش، ثم يتضح بعد ذلك 

الن حيني يرزقان ويرزآن، إن  كان اجلن يرزأ مثلنا نحن البرش خيبة  أهنام ال يزا

ثم عندنا بنت سليم، التى ظلت ميتة إكلينيكيا أو . األمل التى تركب اجلمل

 شفيت وقامت من رسير املرض أو من رسير شيئا شبيها هبذا ملدة سنة، ثم

  .إلخ... املوت بعافية وصحة ورشعت تزاول احلياة من جديد

ومعروف أن املجتمع املرصى يؤمن إيامنا شديدا راسخا بالعفاريت 

ري اجلن عىل البرش وظهورهم هلم وتلبسهم هبم، ويقيم كثري منا حياته عىل  وتأ

عامل السفلية التى أفسدت حياة هذا وما أكثر ما أسمع عن األ. هذا األساس

الشخص أو ذلك عىل نحو جازم حاسم يقينى ال يقبل شكا وال نقضا وال 

وغالبا ما حيكى الشخص صاحب الشأن األمر بنفسه، وال يمكن . إبراما

وعبثا حتاول أن تفهمه أن ما حيكيه ال يمكن أن يكون . زحزحته عام يؤمن به

قيادات الدولة ىف مرص متارسه قبل كذلك معروف ما كانت بعض . صحيحا
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نا مجيعا قد سمعنا عىل .  من حتضري لألرواح١٩٦٧هزيمة يونيه  وال شك أ

األقل بحفالت الزار، التى تقام ملن يعتقد أو يعتقد أهله، وهو ىف الغالب امرأة، 

ه ملبوس، أى يركبه جنى، ويريد أهله أن خيلصوه من ذلك اجلنى والعجيب . أ

نى قرأت ىف ا امنية كانت مشهورة عىل أ لسرية الذاتية ملقدمة برامج غنائية أ

مستوى القارة األوربية كلها أسلمت وتزوجت مغربيا ثم طلقت منه أهنا كانت 

حتب غشيان حفالت الزار ىف مرص، وإن كانت تنظر إليها عىل أهنا ممارسة 

ة تلمذة وكانت هذه الفتاة اجلميلة عىل عالق. للتطهري الروحى أو ما إىل ذلك

ج الدين  ى بكر رسا ) مارتن لنجز(روحية ببعض املسترشقني املسلمني كأ

اىض  ِّالربيطانى، الذى كان يدرس األدب اإلنجليزى ىف أربعينات القرن ا
بآداب القاهرة وكتب سرية النبى صىل اهللا عليه وسلم باإلنجليزية، والذى 

ه مل خيتت صحيح أن الغربيني . نشكك بعض املرصيني ىف دينه وأشاروا إىل أ

ئبية مثل روايتنا هذه، لكنهم إنام يفعلون ذلك كنوع من  ينتجون أفالما غرا

التغيري إلذهاب امللل جراء حمارصة العلم الصارم هلم من كل اجتاه، فهم 

كام أهنم، عند بحثهم مثل تلك . يريدون التفلفص قليال بعيدا عن العقل

رب العلمية حتى يكون كالمهم املوضوعات، يعملون عىل إخضاعها للتجا

أما نحن فال نريد تشغيل املخ وال مراجعة اخلرافات . منضبطا بقدر اإلمكان

العفنة التى سكنت عقولنا لقرون بل نحرص عليها ونستزيد منها ونبغض كل 

  . من أراد تطهري مجامجنا منها، وشغلنا كله بزرميط
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قعية وقد خطر ىل أن من املمكن تصنيف الرواية عىل أهنا  من روايات الوا

بيد أن الرد ىف  البداية رسعان ما جاء بأن املؤلف مل يضمن روايته . السحرية

حكايات اجلان لتلطيف الواقع اجلامد، بل أراد أن يناقش قضية وجودهم من 

فأما االجتاه األول فمنه . اجتاه موافق واجتاه خمالف: عدمه بني اجتاهني ىف الرواية

ية املحامى سليم اجلالد وزوجة أخيه القاىض أمحد اجلالد، معتز أخو بطل الروا

ٍوأما االجتاه املخالف فيمثله بكل قوة املحامى سليم اجلالد ذو العقل الصارم 

الذى ال يؤمن إال بالوقائع الصلبة ويفرس كل ما خرج عن الواقع تفسري عقالنيا 

 ىف هناية الرواية ال يقبل ىف ذلك مراجعة، وإن كان قد نزل عىل رأى اخلالة درة

عىل االستعانة باجلن ىف شفاء ابنته التى كانت ىف غيبوبة بالعناية املركزة بأحد 

ه قد جلأ إىل األطباء، ففشلوا ىف  املستشفيات منذ عام كام وضحنا، وكان منطقه أ

انع من االستعانة باجلن ما دمنا لن نخرس شيئا، وقد  ) وقد(عالجها، فام ا

  نكسب؟

القضية عىل النحو الذى طرحتها به الرواية تدعو إىل لكن مناقشة 

ب، فاجلن، حسبام تصورهم املخيلة الشعبية، إنام يظهرون ليال وىف  االستغرا

األماكن اخلربة أو البعيدة عن العمران أو حني يروح الناس من احلقول وجتد 

العفاريت واجلن بالليل الفرصة لالنطالق عىل راحتهم، وحينئذ يا ويل من 

كام أن اجلن ! تكون أمه قد دعت عليه. سوقه قضاؤه إىل مقابلة أحد منهمي

دا عىل عكس ما صنعت درة، التى اتضح ىف  يعادى البرش وال حياول مساعدته أ

أواخر الرواية أهنا جنية، إذ كانت تساعد الطباخ سيد عاشور عىل النجاة من 
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ن عباد اهللا أوالد آدم حبل املشنقة، ومل نسمع أن جنيا قد فكر ىف مصلحة أحد م

ء بتاتا، بل كل اجلن يعمل ما ىف وسعه إليذائنا وإيقاع الرضر البالغ بنا ثم . وحوا

ماذا يظن القارئ الكريم ىف الدافع الذى جعلها تفكر ىف إنقاذ سيد؟ الدافع هو 

ه رجل طيب، بل هو الرجل الطيب الوحيد ىف العامل كله وهذه أول وآخر . أ

 ىف إنقاذ رجل طيب، واملفروض أن كره اجلن البن آدم مرة نرى جنية تفكر

ودعنا من دعوى أن سيد . وحقدهم عليه بتناسب طرديا مع طيبته وطهارته

وأشد . وهذا أمر مضحك. الطباخ هو اإلنسان الطيب الوحيد ىف الدنيا

كذلك إذا ما كانت، وهى اجلنية، تريد . إضحاكا منه أن يكون هذا حكم جنية

ذا جلأت إىل سليم املحامى؟ ترى متى كان اجلن حيتاجون إىل إنقاذ سيد فلام

املحامني، وهى كجنية، بمقدروها أن تدخل السجن وخترج سيد منه دون أى 

قوا القبض عليه  عناء؟ بل كان بمقدورها أن ختلصه من رجال الرشطة حني أ

ا ومحلوه ىف البوكس إىل القسم ومروا هبا عند خروجهم من احلارة التى يسكنه

املتهم وشتموها ظنا منهم أهنا تعرض نفسها للخطر بعبورها الشارع أمام 

ه ال يصح أن يشتم السائق امرأة ىف  السيارة، واكتفت هى باالبتسام والقول بأ

سن أمه؟ ودعنا من طيبة قلبها وجنوحها إىل املساملة رغم اإلهانة التى تلقتها 

  . عىل عكس طبيعة اجلن

نية أن خترب سيد مقدما بأن الرشطة سوف بل لقد كان بمقدورها كج

. تدامهه ىف بيته كى يتخلص من أداة االهتام التى وجدوها حتت حشية الرسير

بل لقد كان بمقدورها أن متنع املتسلل من اقتحام شقة سيد ووضعه علبة 
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الزرنيخ السام حتت احلشية أو ترتكه يضعها ثم تأخذها وتتخلص منها 

يستعني اجلن بالبرش، وطول عمرنا ونحن نسمع أن وأغرب منه أن . بطريقتها

فالرواية، كام ترى، قد قلبت األمر رأسا عىل . البرش هم الذين يستعينون باجلن

واب أو . عقب نا درة تدخل املنازل واملكاتب املغلقة دون أن تعوقها أ ولقد رأ

ء قبل السجن أو  أقفال، فكيف كانت عاجزة عن فعل ذلك ىف حالة سيد سوا

ضا من املضحك أن درة اجلنية مدمنة عىل القهوة وتدخن السجائربع . ده؟ وأ

واحلمد هللا أهنا مل تكن من مغرمى احلشيش واألفيون والكوكايني واهلريوين، 

َمالبس ومالمح : ثم هناك مظهرها البائس. وإال ما خلصنا ىف يومنا َ

اذا تركت نفسها هبذا املنظر ومل تظهر ىف صور. ًوشيخوخة ة أفضل ومل ترى 

ضا ىف قرص كمنافسها غيال، وإن مل أفهم سبب العداوة والتنافس بني  تسكن أ

جنيني مثلهام؟ وأدهى من ذلك كله أن درة قد وقعت ىف قبضة الرشطة وقبض 

! عليها وقدمت للمحاكمة، وترافع عنها سليم اجلالد وحصل هلا عىل الرباءة

طم وأشق هدومى؟   أ

جلنى غيال هو الذى يعوقها عن مساعدة وأغرب من ذلك أن تقول إن ا

املحامى سليم اجلالد ىف شفاء ابنته، وإهنا تستطيع التخلص من زميلها اجلنى لو 

وهل اجلن حيتاج . قدر سليم عىل أن خيرجه من قرصه الذى يتحصن فيه بحرسه

فقه خارج  إىل حرس حيميه من زمالئه اجلن؟ ثم أال يستطيع احلرس أن يرا

ة مؤامرة تدبرها له درة؟ أال متكن محايته إال وهو متحصن القرص وحيميه من  أ

بالقرص؟ ولكن هل يسكن اجلن  القصور مثل البرش وبني البرش ويعرف الناس 
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مجيعا أن فالنا اجلنى يعيش ىف هذا القرص ويقصدونه لالستعانة به ىف إنزال 

ر به؟ إن املستعينني باجلن، حسب امل خيلة الرض والرش بمن يريدون اإلرضا

الشعبية، إنام يستدعوهنم وال يذهبون إليهم، كام أن اجلن ال يسكن  ىف مبان 

يتخذها لنفسه وحرسه بل يعيش ىف اخلرائب واألماكن املظلمة البعيدة عن 

العمران كاحلقول والغابات واجلبانات مثال، ومتى استدعاهم الساحر 

  . استجاب له

قال القرآن الكريم عن إبليس وقبل ذلك كله فإن اجلن ال يظهر للبرش، إذ 

كم هو وقبيله من حيث ال تروهنم: "وقومه، واجلن هم قومه فاملسلم ". إنه يرا

إذن ال يمكنه أن ينكر اجلن، ولكنه يعرف ىف نفس الوقت أن اجلن ال يظهر 

والرسول نفسه عليه . وهذا أقىص ما يمكن عقيدة املسلم أن تصل إليه. للعيان

الذى أخربه بوجودهم وبسامعهم له وهو يقرأ القرآن السالم مل ير اجلن، بل 

وبإيامهنم باإلسالم وتوليهم إىل قومه يدعوهنم للدخول ىف الدين اجلديد هو اهللا 

ه استمع نفر من اجلن فقالوا: قل: "سبحانه وتعاىل ٌأوحى إىل أ ََّ ِ نا : ُ إنا سمعنا قرآ

ّهيدى إىل الرشد فآمنا به، ولن نرشك بربنا* عجبا  ْ ُّ ِ
ْ وإذ رصفنا إليك "، " أحداَ

صتوا: نفرا من اجلن يستمعون القرآن، فلام حرضوه قالوا ْفلام قىض ولوا إىل . ِأ َّ َ ِ ُ

ِيا قومنا، أجبيوا داعى اهللا وآمنوا به: قالوا* قومهم منذرين  فإذا كان القرآن .". َِ

اه  يقول إن إبليس وقبيله ال يظهرون للبرش، وكان الرسول ذاته مل يرهم بل أ

خربهم من القرآن، فامذا ينبغى أن يعتقد املسلم فيهم؟ إذن فالرواية، ىف هذه 

ر بالفيلم املرصى. النقطة، قد صنعت قضية من القضية : وأظن املؤلف قد تأ
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َّ، الذى ناقش هذا املوضوع وتغيا إثبات وجود اجلن من خالل "اإلنس واجلن"

وعىل سبيل . من صنع البرشبعض احلوادث الغريبة التى ال يمكن تعليلها بأهنا 

ضا ت أن هناك نية لتحويل روايتنا هذه إىل فلم هى أ د فقد قرأ   .       االستطرا

ومع هذا فإنى أعلن استلطاىف للجنية درية ونفورى من زميلها ىف الكار 

ْفجرس اسمه عىل اللسان ووقعه عىل السمع غري : غيال، وذلك ألكثر من سبب َ

، وأغرب من ذلك أن يسكن غيال بني الناس وال مريح، واالسم كله غريب عنا

وثانيا ألن درة امرأة ديمقراطية شعبية، فهى تسكن . ُجيد الناس ىف اسمه شذوذا

احلارة ال القرص، وختتلط بالناس وال تلوذ بنفسها بعيدا عنهم كام يفعل غيال، 

وتعطف عىل سيد املسكني، وظلها خفيف، وتدخن السجائر فتذكرنى بالعجوز 

ى كنت أراها قبل كورونا ىف طريقى عىل قدمى إىل اجلامعة ومنها آخر النهار الت

إىل البيت، والتى كنت أشرتى هلا بعض الشطائر من املخرب املالصق قبالة مرتو 

منشية الصدر، لكنها كانت تفضل اللفائف، وال تكف طول الوقت عن شتم 

صوت عبد املنعم األوالد والكبار من جرياهنا بصوهتا املتحرشج الظريف ك

. ، وهم يضحكون وال يبالون"طيب يا صرب طيب: "مدبوىل ىف أغنيته السخيفة

كام أن درة مدمنة قهوة وترشهبا بمزاج، وقد رصت ىف السنوات األخرية 

ْمج(أحرص عىل رشب القهوة ىف كوب مزخرف كبري  ينى به ) َ خاص بى يأ

نا بل متلذذا كام أحتسى أى َّمحزاوى ىف القسم بالكلية، وأرشهبا مسكرة ال إدما

م بام فيه الكفاية   . مرشوب عطرى، وغايتى تنشيط خمى حني آتى إىل العمل ومل أ
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ا أحب درة هلذا كله، وإن كانت هى مدمنة للقهوة خالفا ىل، وتدخن،  فأ

ا ال أدخن وال أحب التدخني لكن ال مانع من حبها، فهى جنية، وجيوز . وأ

خاصة أن اجلن خملوقون من نار، فالسجائر املشتعلة للجن ما ال جيوز للبرش، وب

لن تؤذهيم ىف شىء ولن ترض رئاهتم بل تزيدهم صحة وجربوتا عىل صحة 

ة حال، فلم نسمع أن جنيا مرض،  . وجربوت ثم الخوف عىل اجلن عىل أ

إال اجلنى الذى قيل ىل ىف القرية عىل سبيل النكتة إنه كان جيلس ىف لياىل الشتاء 

اردة املظلمة كالكحل قبل دخول الكهربا عىل مصطبة هناك ىف مكان مقطوع الب

تصطك ركب من تسوقه أقداره للمرور باملكان، فام بالك حني يسمع الصبى 

املسكني صوت عفريت عجوز جالس ىف الظالم ىف الربد والوحل ال يستطيع 

مد يده احلركة وال النهوض لكرب سنه وضعف بنيانه يطلب منه أن يرفق به في

ْبخ: "ويعاونه عىل القيام حتى يستطيع أن خييفه ويقول له ؟ كذلك كانت درة !"ِ

: حني جتلس تضع، وهى العجوز الفقرية، ساقا عىل ساق حمققة املثل الشعبى

ء! ، وحيب التقميز...عريان الـ ا أحب هذا الصنف املتعنطز من الفقرا  . وأ

َّذى خلقها وشكلها عىل والفضل ىف ذلك كله يرجع إىل املؤلف، فهو ال

هذا النحو وأجرى عىل لساهنا األحاديث الشائقة وجعلها بنت نكتة حتى إهنا 

لتلعب بسليم املحامى لعبا وتسخر منه وتتهكم عليه فيسكت مع أن لسانه 

فتصوير شخصية درة، رغم كل ما قلته عن عدم . كالسوط ال يصمد أحد له

الرواية، هو من اجلوانب اإلجيابية توفيق املؤلف ىف إقحامه موضوع اجلن ىف 

ُولو قابلتها عند . وقد أمتعتنى كثريا، ولكن بعيدا عن أهنا جنية كام قلت. فيها
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ال ما تستطيع أن تشرتى به بعض املالبس  مرتو منشية الصدر ألعطيتها من ا

واملهم أال تأخذ . اجلديدة الالئقة وطرحة معتربة تغطى هبا شعرها األشيب

طيش السجائر األجنبية الغالية لزوم الفلوس وتشرت ى بدال من ذلك بعض خرا

يست جنية؟ فأكون قد حرمت نفسى وزوجتى وأوالدى من هذه  الفشخرة، أ

ت واملؤلف ىف . الفلوس، وأخذهتا هى وأحرقتها ىف التدخني منك هللا يا درة أ

ام إرباك. يوم واحد ه التى ال َّ تب عىل من مهنة الناقد هذ. لقد أربكتامنى أ

ى من ورائها إال وجع الدماغ سواء من اجلن أو من البرش، وهم ال يقلون إن  يأ

  . مل يزيدوا سوءا ورشا عن اجلن والشياطني

وهذا شىء من حواراهتا مع سليم املحامى يرينا شخصيتها وظرفها 

بع كل خطإ إمالئى أو . وحسها الفكاهى وثقتها ىف قدراهتا العفاريتية وسوف أ

!: ًبتصويبه بني قوسني ما عدا مهزات الصلة التى يثبتها املؤلف خطلغوى 

إرتفع رنني هاتفه فجأة، فإنتفض بعنف، مد يده املرتعشة وإلتقطه، نظر فيه "

ليجد الشاشة بيضاء بالكامل، بال أى أسامء أو أرقام، تردد حلظات ثم رد 

و: بحذر   .أ

اه صوت الشيخة درة وهى تقول بمرح   د يا سليم؟ّإزيك يا وا: أ

 إنتى فني يا درة، وسايبانى ىف املصيبة دى لوحدى؟: صاح بلهفة

ا قد . عيب يا واد تنادينى بإسمى حاف كده: أطلقت ضحكة متقطعة ده أ

  .جدتك



 
٣١٧

. إنتى فني يا شيخة درة. ماشى: كظم غيظه بصعوبة وهو يكرر سؤاله

  حلو كده؟

ا عندك ىف املكتب، وبقاىل ساعة ىف ال: ردت ببساطة ْبوفية مش القية غري أ ِ

  فني البن بتاعك يا واد يا سليم؟. البن بتاع املوظفني

َنظر ىف ساعته فوجدها الواحدة بعد منتصف الليل، واملكتب يغلق ىف  ْ ُ

قظه من تساؤالته صوهتا )ًمساء(ًالعارشة مساءا  ْ، كيف تكون هناك إذن؟ أ ِ

  فني البن؟: وهى تصيح بخشونة

   عندك ىف املكتب؟مني إلىل: رد سؤاهلا بسؤال

  .مفيش حد خالص، وبالش أسئلة غبية: أجابته ببساطة

: بس األول. ياهللا بقى تعاىل برسعة: ثم إستدركت صائحة بلهجة آمرة

  فني البن يا واد؟

ّبس الدرج مقفول . البن بتاعى ىف درج مكتبى): ببطء(أجاهبا ببطئ  َ
  .باملفتاح

 طب برسعة قبل ما القهوة :ًأطلقت ضحكة عالية أرهبته كثريا وهى تقول

  .تربد

  .برشهبا مظبوط: ًحاول أن يبدو شجاعا وهو جييبها

  .إستمرت ىف الضحك حتى أهنت املكاملة

*   *   *  
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ر املكتب، إقرتب بخطوات صارمة من املدخل،  ِوضع سليم سيارته بجوا

ه بحسم بة، سأ ر البوا   ىف حد طلع مكتبى؟: وجد فرد األمن ىف موقعه بجوا

ْمش فاهم قصد حرضتك إيه يا أستاذ : رجل قليال قبل أن جييبإرتبك ال ِ

  .ِبس من ساعة ما األستاذ شوقى نزل، ومفيش حد دخل العامرة أصال. سليم

األلغاز تزداد، وحان وقت : ًهز سليم رأسه ثم إجته للمصعد متمتام

ا الشيخة درة موجودة ىف املكتب فلن تغادره قبل فك شفرة كل . حسمها طا

 .ًالليلة وليس غدا. لليلة أضع يدى عىل احلقائق كاملةا. شىء

فتح باب املكتب وإجته لغرفته، دخل وسط إضاءة خافتة فوجدها جالسة 

هبدوء . ِمن القهوة يتصاعد منهام البخار) قدحان(عىل مقعده، وأمامها قدحني 

 ًدايام بتبهرينى: جلس أمامها، وعىل شفتيه إبتسامة متحفزة قبل أن يقول بتهكم

  إيه جو اإلثارة ده؟ . واهللا يا درة

  .إرشب قهوتك يا سليم قبل ما تربد: جتاهلت هتكمه قائلة

حة قلقان من القهوة دى: أشعل سيجارة وهو يقول بإستخفاف   .برصا

أكيد هتبقى أحسن من إلىل .يا راجل، إرشب: إستعارت هتكمه قائلة

  .رشبتها عند دكتور حاتم

قهوة ىف عيادة الدكتور حاتم؟ لكنه كيف عرفت بأمر ال: ّهم بسؤاهلا

  .دى كانت قهوة زبالة مكملتهاش. آه واهللا يا درة: إستبعد السؤال قائال

ْما إلىل عمل لك القهوة عارف إنك مش هتكملها: ردت بالمباالة أصل . ِ

  .كفاية شفطة واحدة
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. يبقى أكيد كان عليها حاجة للهلوسة: رسح حلظات قبل أن يغمغم

  ... ؤات وعشان كده شفت هتي

مة مكنش عليها حاجة للهلوسة، وإلىل شفته عند حاتم كان : قاطعته برصا

  .ّحقيقى، وكويس إنك مشيت برسعة

ًمد يده وتناول القهوة آخذا منها رشفة بسيطة، ثم قال متهكام . حلوة: ً

  .ِتسلم إيدك

  .تسلم إيد إلىل عملها: ردت هتكمه ساخرة

ّا، ثم نظر ىف عينيها، تأمل ملعتها ًمل يرد عليها، أخذ يدخن سيجارته صامت
مة ها برصا ّإنت دخلت مكتبى إزاى؟: الغريبة وهيأهتا األغرب قبل أن يسأ ِ ِ  

قبة ىف املدخل وعند باب مكتبك: ردت هبدوء روح . عندك كامريات مرا

  .شوفها

ْمش كده؟. أكيد هالقيها عطالنة: ضحك قائال ِ  

! قديمة:  وهو يقول، فإستمر بضحكه)ببطء(ًهزت رأسها إجيابا ببطئ 

ته ّعندى موكل عملها وقتل مرا َ   .يعنى مفيش سحر ىف املوضوع وال حاجة. ُ

ْإنتظرت حتى هدأ من نوبة الضحك ثم قالت هبدوء عارف يا سليم : ِ

ّمشكلتك إيه؟ إنك مش مصدق إن ىف سحر وناس واصلة، بإيدهيا تعمل كتري،  ِ

  .مع إنك شفت بعينك كذا مرة، وبالدليل

ا مش القى أى أدلة:رد بسخرية كله كالم، وكالم فارغ . ِ دليل إيه؟ أ

  .كامن
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ممكن تثبتيىل بطريقة عملية إن ىف سحر وناس واصلة : َثم إعتدل مستطردا

  .واهلرى ده

  .ّده أكرب دليل قاعد قدامك بنفسه: أجابته متهكمة

ًتصنع اخلوف وهو يرد ساخرا ْتصدقى إترعبت، خفت خفت يعنى: ّ ُْ ُ.  

. إثبتى ىل بالدليل يا درة: ًرته بعصبية وهو يستطرد صائحاثم اطفأ سيجا

  .ده لو تعرىف

دا مع سنها ثم دارت حول املكتب  ًهبت واقفة بطريقة ال تتناسب أ ّ

تريد دليل يا : وجلست أمامه، نظرت ىف عينيه فشعر ببعض اخلوف ثم قالت

  .سليم؟ إذن عليك اإلستامع إىل حديثى للنهاية قبل الرد عليه

فقا بتحدى هز رأ   .ماشى: وهو يقول) ٍّبتحد(ًسه موا

ًمدت يدها وإلتقطت فنجان القهوة برشاقة قبل أن تعتدل واضعة ساقا  ً

ه مذكور ىف . فوق أخرى ِأن تصدق بالسحر من عدمه فهذه مشكلتك مع أ ّ ُ

بياء بأعينهم . القرآن، وهذا ال يثري العجب ِالكثري من الناس رأوا األ

  .ِ ذلك كانوا من الكافرينوسمعوهم بآذاهنم، ومع

َّده سكة، وإلىل إحنا بنتكلم . ِسيبك من الكالم ده يا درة: قاطعها بضجر ِ

َّفيه سكة تانية خالص ِ.  

  .إوعى تقاطعنى تانى ألحسن أزعل منك: ردت بصوت كالفحيح

ِشعر باملزيد من التوتر فأشار هلا أن تكمل ِْ ُ ِأخذت رشفة أخرية من . َ

أى أدلة دامغة تريد؟ أمامك : عيون هبا بريق عجيبقهوهتا ثم نظرت إليه ب
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عجوز تفيد األدلة الدامغة أهنا مذبوحة منذ عامني، وها هى جالسة أمامك 

  .ًتضع ساقا فوق ساق

هل بعد ما عانت منه إيناس بنت دكتور : ثم إبتسمت بسخرية مستطردة

م أحذرهم من خطر وشيك، ولكن بجهلهم مل ْحاتم وإنقاذى هلا دليل؟ أ ِ 

  ؟)مل يسمعوا(يسمعون 

مة وهى تكمل م ترى . ونظرت ىف عينيه برصا م تر(أ بنفسك دكتور ) َأ

قذتك منه بعد أن كبحت مجاحه،  ا التى أ ت من عليه؟ وللعلم أ ُحاتم أو رأ ْ َ
وإن رفضت اإلعرتاف بام هو واضح ورصيح بامذا تفرس حالة . ُولو تركته آلذاك

قدة منذ عام بني م يفشل العلم والربهان إبنتك الوحيدة الرا  احلياة واملوت؟ أ

: ِواألدلة الدامغة ىف شفائها أو حتى جمرد تفسري حلالتها؟ ولتكن عىل علم

  .فاشلني) سيظلون(سيظلوا 

ُوإعتدلت ىف جلستها وهى تنظر ىف عينيه نظرة شعر معها كأهنا تسرب 

ره وتغوص فيها قائلة تذكر كيف ماتت؟: أغوا تذكر والدة بريى؟ أ م تنتبه أ  أ

ِبعد إىل شىء؟ ماذا تريد أكثر من ذلك لتعرتف بأن معتقداتك ومفاهيمك خطأ، 

  َوما آمنت به طوال عمرك حيتاج إىل تعديل؟

دا مع  ًأهنت حديثها ثم إبتسمت بثقة وهى تنحنى برشاقة ال تتناسب أ

هيئتها أو اخلشونة املفرتضة ىف مفاصلها وإلتقطت سيجارة وعلقتها ىف شفتيها 

ها هبدوء) حاجبيه(عقد سليم حاجباه . لزرقاوينا خلصت : حلظات ثم سأ

  كالمك؟
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بس كفاية إلىل . مع إن عندى أدلة تانية كتري: ًهزت رأسها إجيابا قائلة

  .معاك

. ًطبعا حق الرد مكفول: نظر ىف عينيها بقوة وهو يشعل سيجارته قائال

ْمش كده؟ ِ  

كعادته أخذ ينفث دخانه . ًهزت رأسها إجيابا بثقة وهى تلوك سيجارهتا

ىف البداية جيب توضيح : للحظات وهو جيمع أفكاره، ثم إبتسم بسخرية قائال

ء(ّأن كل حديثك ما هو إال هراء  َهرا   .ليس أكثر) ُ

ه به مستطردا ًإرتسم الغضب عىل مالحمها، لكنه مل يأ تى تقارنى : ُ أ

بياء، ) تقارنني( ه كفر باأل ك أحدهم، بني كفرى بالسحر واجلن وكأ وكأ

ى من مرشكى اجلاهلية   .ِوكأ

ا مقولتش كده يا سليم. أل: قاطعته بحسم   .أ

  .ّماتسيبينى أكمل كالمى بقى يا درة: ّرد بندية

ِنظرت له بتحفز وهى تشري له أن يكمل ْ : أطفأ سيجارته بقوة وإسرتسل. ُ

ك من الواصلني الذين  ِتدعني أن وجودك أمامى اآلن هو خري دليل عىل أ ّ

ولو كان هذا صحيح . للحياة مرة أخرى) يعودون(يموتون ثم يعودوا 

ِأو هناك من هيبه اهللا هذه امليزة لكان من هم أفضل منك يعيشون ) صحيحا( ِْ ْ َْ َ
  .بيننا اآلن

ِوإبتسم بثقة مكمال ْ ْمن قتلت . إنام ىف الواقع الشيخة درة مل متت أصال: ُ َ ِ ُ ْ َ
نادية التى كان سيد يزورها عىل . هى سيدة أخرى كانت نائمة ىف فراشها
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ى القاتل، ال أدرى سبب جميئه، عىل . ىف الغالب كانت مكانك. األرجح أ

ت ثم ) أهنا(األرجح هو أحد أعدائك، دخل عشتك وذبح نادية عىل إهنا  ِأ

يت فوجدهتا مقتولة، سكبت عليها ماء النار لتشويه اجلثة  ِإنرصف، بعدها أ ِِ

ِدرة قد ماتت للتخلص من مطاردة أشخاص غري وإهيام اجلميع أن الشيخة 

  .معلومني

ُمع إن املقاطعة : رفعت درة يدها تطلب املقاطعة، فإبتسم سليم قائال

ْممنوع بس إتفضىل َ.  

ك : ضحكت بسخرية قبل أن تقول أطالب بإثبات ىف حمرض اجللسة أ

قاتل ال تدرى "، "ىف الغالب"، "عىل االرجح"ًإستخدمت كثريا كلامت مثل 

مرة أخرى، ىف النهاية " عىل األرجح"، ثم عدت إلستخدام كلمة "بب جميئهس

َقلت ْ ، وكل هذا إن دل عىل شىء فهو يدل أن القصة "أشخاص غري معلومني: "ُ

ْكلها من وحى خيالك وال يوجد عليها أى أدلة دامغة ِ.  

ِثم منحته إبتسامة ساخرة وهى تشري له أن يكمل ْ شعر سليم ببعض . ُ

ّختيل عندما يفاجئها بإستنتاجه طريقة موهتا املزعومة أن تنهار الضيق، فقد 

واإلحرتافية تقتىض أال يناقش ما . وتعرتف ال أن تتعامل معه بإحرتافية كهذه

عقد حاجبيه برتكيز قبل أن . يعجز عن إثباته بالرضورة، لذا ختطى هذه اجلزئية

ك قمت: يستطرد ِتفرتضني أن إيناس أصاهبا مس شيطانى وأ ِ ّ ما .  بعالجهاَ

ر  را(الدليل عىل هذا اللغو الذى مل يرتك أ َسوى بعض النريان اخلفيفة قبل ) ًأ ِ
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ُأن ختتفى، وقد يكون سيد هو من أطفاها وقام بتهريبك مستغال إنشغال حاتم  َْ

  بإبنته؟

ِوإيناس خفت إزاى من : مل تلتزم درة بعدم املقاطعة إذ قالت بحدة ّ ّ

  مرضها يا عبقرى؟

م ِ، وإنت )مرضا نفسيا(أعتقد ألهنا كانت تعانى مرض نفسى : ةرد برصا

ت( ك عىل درجة ما ) ِوأ َلك القدرة عىل عالج هذه النوعية من األمراض أل ِ ِ

  .ِمن العلم بدليل نجاحك هذا

ْمش مالحظ إنك ". بدليل"، "أعتقد: "إبتسمت بتهكم وهى تقول ِ

  بتستخدم املصطلحات دى كتري؟

ِأطل الضيق واضحا من  ته ىف : عينيه وهو يكملً أما بخصوص ما رأ

ا واثق من أن القهوة  ِعيادة الدكتور حاتم والتحوالت التى حدثت لوجهه فأ

  . التى رشبتها هناك هى السبب، وكل ما شاهدته كان جمرد هتيؤات

مها للمقاطعة وهى تصيح ا عرفت إزاى . طيب: إستمرت ىف عدم إلتزا وأ

ْفت إنك شفت إلىل راكب حاتم؟إنك رشبت قهوة هناك؟ وإزاى عر ُ  

ِأكيد لك حد ىف العيادة بينقل لك أخباره: رد بإرتباك ِ.  

ّوالنبى إنت مصدق إلىل . ال يا شيخ: أطلقت ضحكة مرعبة ثم قالت

  بتقوله ده؟

  .ّكمل يا سليم: ثم إبتسمت بسخرية مستطردة
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ًحاول أن يكمل، لكنه شعر بالعجز، والعجز شعور نادرا ما راوده ِ ْ ل ظ. ُ

ّيا درة، إزاى أصدق بالسحر واجلن : ًصامتا فرتة قبل أن يقول بقلة حيلة

والكالم الفاىض ده؟ لو احلاجات دى حقيقة كان زمان حالنا غري كده خالص، 

ا عندنا سحرة شاطرين زيك كده   .ّكان زماننا أسياد العامل طا

ا كنا شاطرين ىف السحر: ردت بثقة اكر َهو إنت ف. كنا أسياد العامل 

  االهرامات دى إتبنت إزاى؟ وال حضارة الفراعنة دى أساسها إيه؟

  إيه؟ كل ده بالسحر؟: رد بإستنكار

لو كان العلم يقدر كانوا . ًطبعا بالسحر: أطلقت ضحكة عالية قائلة

  .عرفوا فن التحنيط وال بنينا هرمني تالتة زى إلىل عندنا

ام ما كنا بنسخر: ثم إستطردت بحرسة  اجلن يعمل لنا اهللا يرحم أ

  .مسالت

إسمع يا : ًثم إعتدلت ىف جلستها وأشعلت سيجارهتا أخريا وهى تقول

  .ًسليم، وإنتبه ملضمون الكالم جيدا

تؤمن . كام بدأت كالمى سأهنيه: ُونفثت دخاهنا ىف وجهه مستطردة

ك الذى لن يغري من األمر شىء  ِبالسحر أو ال تؤمن فهذا شأ ، واألمر )ًشيئا(ّ

ا أحاول حتجيمههو أن إب ْنتك ملبوسة، ومن عليها جنى عتيد، وأ لو تركته . َ

  .حلاله فستلحق إبنتك بأمها، وبنفس الطريقة

َعقد سليم حاجبيه وهو يقول بصوت به مزيج من الغضب واألسى ِإنت : ِ

  ليه بتفكرينى كل شوية بأمها؟ هى مروة اهللا يرمحها إيه عالقتها باملوضوع؟
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  .ّألن األصل واحد، والعمل دساس: ثقةّهبت واقفة وهى تقول ب

ْلقد حذرهتم من قبل أن من ). ببطء(ثم أولته ظهرها وهى تسري ببطئ  َ ِ ُ
  .يقوى عىل إيذاء إيناس هبذه الطريقة لن يعجز ىف أن حياول مرة بعد مرة

ى دورك : وصلت لباب الغرفة وهى تقول بصوت كالفحيح واآلن أ

ِفعت يدى عنها، ومصري إبنتك من إبنتك ستنال مصري أمها لو ر. ألحذرك ُ

ا من أمحيك: ولتعلم. مصري سيد   .َأ

ثم إلتفتت نصف إلتفاته، فبالكاد رأى وجهها حتت اإلضاءة اخلافتة 

َفشهق بقوة، فقد كان وجهها مغطى بشعر كثيف، فمها مسحوب تظهر منه  ُ
ء قانية ياب بارزة وعيون محرا لب كانت بوجه شديد الشبه بوجه الك. سنون أل

ام ّثم سمع صوهتا الساخر دون أن يتحرك . ًالذى كان رابضا فوق سيارته منذ أ
ُّفكها وهى تقول قابلنا قبل كده؟: َ   ".هو إحنا أ

وية التى قلنا إهنا إحدى وجهتى النظر ىف  ى ال أحب، من هذه الزا عىل أ

 موضوع الرواية، مغادرة هذا املوضوع قبل أن أعلق عىل ما قالته اجلنية درة،

صور أهنا أفكار املؤلف قد وضعها عىل لساهنا م . وأ ذلك أن تفسري بناء األهرا

واملسالت عىل أهنا عمل من أعامل السحر ال يرشفنا ىف شىء وهيبط بقيمتها 

متاما ألن السحر ال يبنى حضارة وال يصنع دولة قوية وال حيل مشاكلها وال 

ب وال يرقى عقوهلم ىف يرفع مستوى معيشة املواطنني وال حيميهم ىف احلرو

م واملسالت واملعابد ثمرة أعامل السحر فقد . شىء وحتى لو كانت األهرا

تفوق العلم عىل كل هذا تفوقا عظيام بإبداعاته ىف العرص احلديث ىف مجيع 
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م واملسالت ىف قليل أو كثري ثم ها نحن أوالء . املجاالت مما ال تبلغه األهرا

م واملعابد، ومع هذا فنحن متخلفون أحفاد السحرة الذين بنوا بسحرهم  األهرا

ة مشاركة ىف مسرية احلضارة سوى االستهالك  ىف مجيع امليادين، وليست لنا أ

ما دامت درة تتمتع بكل هذه القدرات : وشىء آخر، وهو. الغبى ليس إال

العفاريتية اجلنية العظيمة وتستطيع أن تصنع ما صنعته وما تقول إهنا يمكن أن 

ذا مل تسارع بإنقاذ سيد من السجن وشفاء ابنة سليم النائمة بالعناية تصنعه فلام

املركزة ىف أحد املستشفيات والتى يدفع هلا شيئا وشويات دون كل هذا اللف 

  والدوران املسبب للصداع ووجع الدماغ؟

لكن تعجبنى مع ذلك ثقافة درة، فهى تناقش باملنطق وتستخدم 

هتا ىف دنيا البرش، وتدخل مع املحامى ىف املصطلحات التى ال تعرفها شبيها

ا  سجال عقىل يدل عىل أهنا جنية خمربشة بحق وحقيق ومتلطمة وبنت إبليس أ

ومن الواضح .  اجعل كالمنا خفيفا عىل األسياد! حابس حابس. عن جد

م واملسالت وأن اجلن هم الذى  أهنا جنية مرصية أصيلة، فهى تفاخر باألهرا

كام أن الكالم الذى يقوله كل منهام مفصل عىل قدر . ر البديعةصنعوا تلك اآلثا

كام جعل املؤلف الشيخة درة بنت نكتة مؤصلة . احلاجة بال زيادة أو نقصان

لكنى مل أكن أحب للمؤلف أن هيريق . عىل نحو مذهل، وهو ما زادنى حبا هلا

ريه عىل حياة  البرش موهبته عىل موضوع اجلن والعمل عىل إثبات وجوده وتأ

ذلك أن عقلية شعوبنا، بحمد اهللا، عقلية . ومصائرهم وخطورة السحر

هليهىل، وليس ينقصها مزيد من اإليامن هبذه اخلرافات، فلدينا خرافات تكفى 
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ضا، وتستطيع أن جتعلها دنيا متخلفة ىف  الدنيا وتتبقى منها بقية للمستقبل أ

املعترب الذى جهزناه هلا ظرف ثوان، وهو الوقت الذى ترشب فيه الدنيا الكوز 

لتتجرعه وتكون متخلفة مثلنا، لكن املشكلة أن الناس اآلخرين ال يشاطروننا 

ري السحر واألعامل اجلنية عىل عامل البرش   . االعتقاد املتخلف ىف تأ

ْعىل أن ليست درة هى الشخصية الوحيدة التى برع ىف رسمها املؤلف بل  َ

عته ىف رسم معظم الشخصيات فعندنا سليم املحامى املعتز بنفسه : ظهرت برا

وه يريده له من مهنة، إذ فضل املحاماة عىل  وبعقله واملتمرد عىل ما كان أ

بع اختياره، ومنها حرمانه من املرياث، والناجح ىف  القضاء وحتمل كل توا

ميدان عمله نجاحا منقطع النظري جعل زمالءه يكرهونه ويتمنون له الفشل، 

وقد صوره املؤلف قويا متامسكا واثقا بنفسه موفقا أشد . وهو ما مل حيدث قط

التوفيق ىف إدارة مكتبه والتعامل مع مساعديه، ومنهم حممود ابن أخيه أمحد، 

ضا وفضل أن يكون حماميا مع عمه وكان . الذى مترد عىل مهنة القاىض هو أ

: املؤلف موفقا ىف رسم عالقته بعمه داخل املكتب وىف املحكمة أو خارجهام

فهو باخلارج ابن أخيه، ومن حقه أن يأخذ راحته ىف احلديث معه ويداعبه 

ويضحك دون حرج، أما ىف شؤون العمل فيا ويله لو نسى نفسه واستباح شيئا 

عىل أن املؤلف رغم ذلك مل ينس أن . من الدعابة مع عمه ولو بكلمة عارضة

لكثرة أعبائه ىف يصور لنا سليم مرهقا ىف بعض مواضع الرواية مهمال مظهره 

. العمل وىف حياته اخلاصة، وجعله يقر أن حكم الزمن عليه ال يمكن جتاهله

وكانت هذه لفتة جيدة من املؤلف حتى ال يتحول حمامينا إىل سوبر مان ال 
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قعية . يضعف وال يغلط وال حيزن وال ينسى نفسه، مما يتناىف ومتطلبات الوا

هو موجود ىف كل احلكايات التى يشتمل وباملناسبة فسليم هو حمور الرواية، إذ 

. عليها العمل، ويمثل أهم شخصية فيه بوصفه حمامى املتهم ىف كل حكاية منها

ولو حذف سليم من الرواية الهنارت ىف احلال عىل رؤوس شخصياهتا، إذ لن 

  .يعود ثم رابط يربط بعضها إىل بعض

حول إىل نقطة أخرى، أن أستشهد ببعض ما  جاء ىف وأود، قبل أن أ

لقد . الرواية عن تفوقه ىف املحاماة وقدرته عىل نسف أى ادعاء موجه إىل موكله

ه حني حتقق أهنا ختونه  كان يرتافع عن أستاذ جامعى اسمه عز قتل امرأ

ش مع صديقه ورشيكه ىف املؤسسة التى يمتلكاهنا مع  وشاهدها فعال ىف الفرا

ه كان بعيدا عن صديق ثالث، ورتب أموره بحيث يشهد له بعض من ي عرفهم أ

لكن تصادف أن رأى الواقعة رجل جار لذلك الصديق كان جيلس . موقع القتل

ر التاىل بني سليم واملتهم، واسمه . ىف رشفة شقته فعة جرى احلوا وىف يوم املرا

  :  حازم، والقاىض

قام حازم وإجته بخطوات واثقة ناحية املنصة، تفحصه سليم بنظرة "

ْقى القسم، سدد سليم أول أسئلتهعابرة، وبعد أن أ أستاذ حازم، حرضتك : َ

  مظبوط؟ . مدير ىف رشكة أمن

مة   .مظبوط: أجابه برصا

ه بإحرتام) ًوقلام(مسك سليم دفرت أوراق وقلم  ممكن : وهو يسأ

 حرضتك تقول لنا إيه إلىل حصل؟
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ليلة احلادثة كنت ىف البلكونة برشب سيجارة، الشقة إلىل قصادى : رد بثقة

  .ِن فيها األستاذ عىل اهللا يرمحه، وكانت معاه واحدة ستساك

  .شوية كده ودخل األستاذ ده: ثم أشار عىل الدكتور عز وهو يستطرد

  .ومعاه األستاذ التانى: وأشار عىل عامد مكمال

ّاالستاذ األوالنى طلع مسدس ورضب : ثم نظر إىل سليم وهو يقول

ّاألستاذ عىل بالنار هو والست إلىل كانت    .معاهِ

ابة للقاىض فأذن له َأشار وكيل ال مرفق مع سيادتك ىف أوراق القضية : ِ

ابة التى تبني أن الشاهد يستطيع رؤية مرسح األحداث من  ِصورة من معاينة ال ِّ
ُموقعه بوضوح، كام مرفق لسيادتكم تقرير طبى يفيد أن الشاهد يتمتع بحاسة 

  .نظر جيدة

 بخياله الشيخة درة وهى حتذره مما شعر سليم بإنقباضة ىف قلبه وطاف

ه تلفت ىف القاعة باحثا عنها، لكنه مل جيدها وإنام وجد  ًحيدث اآلن لدرجة أ

منحه إبتسامة فاترة ثم . ًشقيقه أمحد جالسا ىف آخر القاعة يتابع القضية برتقب

أشكر للنيابة مقاطعتها، ولكن ليس هذا حمور أسئلتى، : إلتفت للقاىض قائال

  .ا بصدد اإلستفسار عن شىء آخروإنام أ

به إلتفت سليم نحو حازم سائال . ِأذن له القاىض بأن يكمل إستجوا

  أستاذ حازم، إنت عايش لوحدك؟: بإحرتام

وة: ًهز رأسه إجيابا وهو يقول ا ومراتى منفصلني والوالد عايشني . أ أ

  .معاها
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اذ عىل هو األست: طب ممكن حرضتك تقولىل:  إبتسم له بود قبل أن يسأل

ِكان يعرف ستات كتري، وال املجنى عليها كانت الست الوحيدة ىف حياته؟ ِ  

حة األستاذ عىل، اهللا يرمحه، كان : ضحك حازم وهو جييب ال برصا

  .خارهبا

ِتعاىل صوت الضحكات ىف القاعة، مما جعل القاىض يعيد اهلدوء ُ .

ف سليم بإبتسامة   :إستأ

عيد معينة وال ىف أى ّطيب هو األستاذ عىل كان بيقابل ال_  ّستات ىف موا َّ ِ

  وقت؟

ِمن بعد الساعة تسعة . ًهو غالبا كان بيجيبهم بالليل: ّرد حازم بتلقائية

  .كده

ابة قائال بقليل من احلدة َهب وكيل ال َسيدى القاىض، من الواضح أن : ِ ِ

  .أسئلة الدفاع بعيدة كل البعد عن صلب القضية

ًرفع سليم يده معرتضا ابة ال تدع ىل فرصة سؤال سيدى الر: ُ ئيس، ال

  .ُشاهد اإلثبات الوحيد، رغم أن إجاباته سيتوقف عليها حكم عدالتكم

فقا وهو يقول   .إعرتاض مقبول: ًهز القاىض رأسه موا

ابة وهو جيلس حمتقن الوجه، نظر سليم إىل حازم، وقبل  إمتعض وكيل ال

ا يا أستاذ، حرضتك بت: أن يتحدث وجد حازم يتحدث بثقة سأل ىف إيه؟ أ

ّشفت الراجل إلىل ىف القفص بعينى وهو بيقتل األستاذ عىل والست إلىل معاه ِ .

ا يعنى هشهد زور ليه؟    وأ
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حاشا هللا أن أقول عىل : رد سليم بصوت به نربة إعتذار وإحرتام واضحة

ا بس عايز أعرف إيه إلىل حصل قبل ما املتهم يوصل . شاهد زور: سيادتك أ

  .ويقتلهم

  ِيعنى إيه؟ مش فاهم؟: ً له حازم مستفرسانظر

يعنى املجنى عليها كانت البسة إيه؟ رقصت له مثال وال : أجابه سليم بود

ّدخلوا ىف املوضوع عىل طول؟ رشبوا كاسني؟ ولعوا سيجارتني؟ إيه إلىل 

  حصل يا أستاذ حازم؟

. االستاذ عىل دخل أوضة النوم األول: ًعقد حازم حاجبيه متذكرا ثم قال

ّبعد كده هى حصلته، تقريبا كانت ىف احلامم ً ا دخلت كانت البسة . ّ أصل هى 

  .قميص نوم

ه   قميص نوم لونه إيه؟: ّدون سليم كلامت ىف أوراقه وهو يسأ

  .وفيه ريش. أمحر وقصري: ضحك حازم وهو جييب

ضجت القاعة بالضحك، أعاد القاىض اهلدوء وهو ينظر لسليم بضيق 

  :سائال

  لكالم ده يا أستاذ سليم؟إيه الزمة ا_ 

ّقربت أخلص. خالص. إحتملنى معاليك: إبتسم بغموض وهو جييبه ّ.  

  املجنى عليها رقصت له يا أستاذ حازم؟: ثم نظر حلازم سائال بإهتامم

  .بس هى قبل كده رقصت له. أل: أجاب بثقة
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ه بود يعنى هى أول ما وصلت دخلوا ىف : ضحك سليم وهو يسأ

  املوضوع عىل طول؟

وة: ًاب ضاحكاأج ْأصل األستاذ عىل، اهللا يرمحه، كان سخن قوى . أ ُ
  ليلتها؟

حرضتك : طب معلش آخر سؤال. اهللا يرمحه: إبتسم سليم بثقة قائال

هم املتهمني وصلوا عىل طول وال املجنى عليهم قضوا وقت ىف : ممكن تقولىل

  الرسير األول؟

ّيادوب الست وصلت ب. عىل طول: رد حازم عىل الفور عدها بثوانى دخل ِ

  .ّاملتهمني وصفوهم

ِالست ملحقتش تقلع قميص ! يا عينى: جتاوب معه سليم قائال بأسى

و ريش   .النوم أ

وة: رد حازم بأسف   .أ

ِلقد إنتهيت من إستجواب الشاهد، : ملعت عينا سليم، وهو يشري للقاىض

فعة   .معاليك، وجاهز للمرا

لسة وتعود لإلنعقاد بعد ترفع اجل: نظر له القاىض نظرة طويلة ثم قال

فعة الدفاع   .ساعة لسامع مرا

  .متزعلش منى: ًمال سليم عىل حازم مصافحا وهو هيمس ىف أذنه

  .عىل إيه؟ إنت معملتش حاجة: أجابه حازم بود

  .متزعلش من إلىل هعمله. أل: إبتسم سليم وهو يقول
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نرشب ما تيجى : ّهبدوء مر بجوار أمحد، وبإبتسامة قال. ثم تركه وإنرصف

  .قهوة

ببوفيه املحكمة جلس ) ٍمنزو(قام أمحد معه دون أن يرد، وىف ركن منزوى 

ر أمحد، الذى بدأ احلديث بإقتضاب غاضب بتدافع عن واحد إنت : سليم بجوا

  متأكد إنه قاتل؟ هو ده إلىل إتفقنا عليه؟

ِإنت بتتكلم من زاوية القاىض مع إن : أشعل سليم سيجارته وهو يقول

  .نية خالصىف زاوية تا

  .زاوية اجلالد. ًطبعا: نظر أمحد ىف عينيه وهو يقول بجدية

طب ممكن تسمع وجهة نظر : إبتسم سليم وهو ينفث دخان سيجارته

  .اجلالد لو سمحت

: وعىل غري عادته سحب أمحد سيجارة من علبة سليم وأشعلها قائال

  .إتفضل

ت حتكم دائ: رسح سليم حلظات ثم أطفأ سيجارته وهو يقول ًام بعقلية أ

ْنعم هذا الرجل قتل، لكن من قتل؟ . القاىض بغض النظر عن العدل ذاته كقيمة َ َ َ

اذا؟ قتل زوجته، التى ختونه مع صديق عمره يس هذان . و باهللا عليك أ

اإلثنان يستحقان القتل؟ هل الزوج املغدور يستحق العقاب؟ هل جيب أصال 

ر وترصد، ؟ لكن بالقانون فهو"قاتل"أن نطلق عليه لقب   قتل عن سبق إرصا

قبها ْفقد شك ىف زوجته وأرسل من يرا َ تتبع خطواهتا، ثم إنتظر حتى دخلت . ّ

فهو ) ٍكقاض(ِمن وجهة نظرك كقاىض . منزل عشيقها وإنقض عليهم وقتلهم
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ِمذنب، وكان ينبغى أن يطلقها أو يرفع عليها دعوى زنا، أما من وجهة نظرى  ّ

ّلذكى جائزة الدولة التشجيعية عىل ترصفه كجالد فيجب إعطاء هذا الرجل ا
: اإلختالف بيننا سيدى القاىض ليس ىف املبدأ، فكالنا يبحث عن العدل. النبيل

ت تريده مثبت  َأ ْ ، ىف )ٍكقاض(باألدلة والرباهني عىل الورق كقاىض ) ًمثبتا(ُ

ى أريد العدل بأى وسيلة كجالد   .حني أ

*   *   *  

فعته، هبدوء ِعادت املحكمة لإلنعقاد، أذ ْن القاىض لسليم أن يلقى مرا ُ َ

قى نظرة بإجتاه أمحد اجلالس ىف آخر القاعة، وبثقة  ِتقدم سليم من املنصة، ثم أ

َسيدى القاىض، نحن أمام قضية غريبة، أمام رجل قتل ىف فراشه : حتدث ِ ُ

ره زوجة خائنة ِإذن من الطبيعى أن زوجها املغدور هو القاتل حتى وإن . وبجوا

ِد مع أشخاص آخرين ىف نفس توقيت اجلريمة، حتى وإن مل يره أحد من تواج

قبة   .اجلريان أو البواب أو إلتقطته كامريات املرا

ف هبدوء ًبناء(ُلكن موكىل صار موضع إهتام بناء : صمت حلظة ثم إستأ ِ (

ِّعىل رؤية شاهد إثبات له وهو ينفذ جريمته َ ِهذا جيعلنا نلقى الضوء عىل . ُ ْ ُ

ابة أن من رشفته يستطيع رؤية الشاهد ا بتت ال ِلوحيد ىف القضية والتى أ

ه قوى البرص بتت أ   لكن ماذا عن البصرية؟. اجلريمة بوضوح كام أ

ه بإهتامم وإيه دخل البصرية ىف القضية يا : عقد القاىض حاجبيه وهو يسأ

  أستاذ سليم؟
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 إثبات سيدى القاىض، ببساطة نحن لدينا شاهد: إبتسم سليم وهو جييبه

يته ىف احلياة أن يتابع  وحيد ىف القضية، رجل يعيش بمفرده ىف منزله، وكل هوا

النشاط اجلنسى لرجل آخر، يعرف مواعيده الغرامية مع عشيقاته، يعرف 

باهللا عليك هل شخص كهذا يمكننا . عددهم، يتلذذ برؤيته هلن ىف الفراش

  اإلعتداد بشهادته؟ 

رجل الزال ىف : سل بال مباالةإحتقن وجه حازم بشدة، وسليم يسرت

أال يمكنه أن ينصحه أو ينتقده أو حياول تقليده بدل . كامل قوته البدنية كام نرى

ْالفرجة عليه؟ ُ  

ّأى شخص سوى ىف مكانه كان : ُرفع درجة صوته قليال وهو يكمل ِ َ
اذا مل يتزوج . ليفعل أى شىء إال متابعته ّاذا مل يطلب منه إغالق نافذته؟ أو 

ا إستبدت به األمور هكذا؟ط   ا

نحن أمام رجل مريض نفسى : ثم أشار عىل حازم دون أن ينظر إليه

ءة ) دليال(ُومع ذلك أعلم أن مرضه هذا ال يعترب دليل . يتحتم عالجه عىل برا

تزعها من شهادته نفسها. موكىل ْإنام الرباءة سأ ِ.  

ّلقد رصح سيدى الرئيس، : ِوإقرتب خطوة من القاىض وهو يكمل بثقة
  .شاهد اإلثبات أن املجنى عليها كانت ترتدى قميص نوم أمحر

ضا: ًثم إبتسم بسخرية مستطردا   .هكذا قال. ًوفيه ريش أ

فقا وهو يسأل   وإيه املشكلة ىف ده يا أستاذ سليم؟: ًهز القاىض رأسه موا
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املشكلة، يا سيدى، : نظر سليم للقاىض ثم رفع درجة صوته وهو يقول

املجنى عليها دخلت الغرفة بقميص النوم ثم إستلقت ) إن(ل أن أن الشاهد قا

حلظات، ودخل موكىل ومعه : كام قال. بجوار املجنى عليه ومل ختلع قميصها

م يقل هذا؟ . صديقه وأطلق عليهام النار   أ

وة قال كده: رد القاىض بحذر   .أ

مرفق مع سيادتك ىف أوراق القضية : إبتسم سليم بمكر وهو يستطرد

ير الطب الرشعى الذى يوضح أن املجنى عليه تلقى ثالث رصاصات ىف تقر

املجنى عليها تلقت ) أن(ًمتاما، كام ان ) ٍعار(منطقة الصدر والبطن وهو عارى 

ًمخس رصاصات ىف منطقة الرقبة والصدر وأسفل البطن وهى عارية متاما بدون 
نى عليها كانت وهذا ال يتطابق مع شهادة األستاذ حازم بأن املج. أى مالبس

ُىف الفراش مرتدية قميص نوم مل ختلعه، وأوضح الشاهد أن القميص كان لونه 
ِإذن شاهد اإلثبات مل ير شيئا، وشهادته كلها من وحى . أمحر قصري وبه ريش ً َ

  .خيال رجل مريض مهووس بمتابعة األفالم اجلنسية واملقاطع الساخنة

فاسه ثم أكمل بقو ا : ةوتوقف سليم حلظة يلتقط أ سيدى القاىض، أ

أشكك بوضوح ىف شهادة شاهد اإلثبات بدليل تضارهبا مع تقرير الطب 

  .ُالرشعى املرفق مع أوراق القضية

فعة ْوبثقة إستطرد بطريقة من ينهى املرا سيدى القاىض، نحن أمام قضية : َ

بت بالدليل تواجده بعيدا عن مرسح األحداث، ومل يره أحد  ًاملتهم فيها أ
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ِن موقع اجلريمة، وال دليل عليه سوى شهادة رجل جيب وضعه حتت ِبالقرب م

ف الطبى   .اإلرشا

إرتفعت اهلمهامت ىف القاعة، فطرق القاىض بمطرقته عدة طرقات ليعود 

تؤجل القضية جللسة عرشين : بعد حلظات صاح القاىض بصوت وقور. اهلدوء

َرفعت اجللسة. فرباير للنطق باحلكم ِ ُ."  

 عالقة سليم بأخيه األكرب القاىض ال جترى عىل وترية وباملثل كذلك كانت

لقد ظلت العالقة بينهام متوترة وال يطيق أى منهام اآلخر، إىل أن فكر . واحدة

معتز أخومها األوسط، اإلعالمى الشهري والفكه الطبع، أن حياول التقريب 

تعاد بينهام وإزالة اجلفوة التى استحكمت مع السنني وحرص كل منهام عىل االب

. عن اآلخر، ونجح ىف إذابة كتل اجلليد التى كانت تنتصب عالية وسميكة بينهام

وقد حدث هذا ال دفعة واحدة مما يتناىف والواقع بل عىل درجات، ومع تصلب 

كل من الطرفني ىف موقفه ىف البداية ثم ليونته قليال قليال حتى عادت املياه إىل 

وكانت هناك . مى نصيبه ىف الرتكة كامالجمارهيا لدرجة أن القاىض قد رد للمحا

ه مل يتزوج أختها  ضا زوجة القاىض، التى كانت تكره سليم كراهية من نار أل أ

رغم ما بذلته هى واألخت من حماوالت جلر رجله نحوها وبدا ىف البداية أهنام 

َّنجحتا ىف ذلك، لكن انتهى كل شىء بالفشل وانتحرت األخت، فحملت 
  . ه سليم التبعة ىف ذلكزوجة القاىض أخا

وهنا ظهرت براعة الكاتب، فقد صور العالقة احلساسة بني زوجة األخ 

األكرب وبني أخيه والنفور الذى يفصل ىف كثري من األحيان بني الزوجة وأهل 
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كام وفق ىف تصوير تلك الزوجة من ناحية ما يسمى . زوجها تصويرا فوق اجليد

اء هنا وهناك ىف أرجاء حني جعلها تؤمن " اللون املحىل"بـ باألعامل وترش ا

ها زوجها عام تفعل قالت إنه ماء للربكة اللون "ومعنى . الشقة، وكلام سأ

هو ما يميز بيئة عن بيئة، وبيئتنا واحلمد هللا تؤمن بالسحر واألعامل " املحىل

السفلية إيامنا راسخا جازما قاطعا ال يتزعزع وال يتلجلج وال هيتز قيد شعرة 

لو انطبقت السامء عىل األرض بل حتى لو نزلت املالئكة من األعاىل تعلن حتى 

بصوت جهورى تسمعه اخلالئق كلها بام فيهم اإلنس واجلن أن ذلك كله 

هم كام يرد عىل  َّخرافات متخلفة ال تصح وال تليق، بل سوف يردون بكل قوا
ض"لكن السحر مذكور ىف القرآن: "طالبى بكل يقني ا عىل ، وهو ما جاء أ

لسان بعض الشخصيات ىف الرواية، وكأن القرآن حتول، من كتاب هداية 

وحضارة وتعديل ملسار التاريخ املنحرف إىل كتاب من كتب السحر واألعامل 

السفلية والتواصل مع اجلن لالستعانة هبم ىف هذه األعامل، مع أن القرآن مل 

ه باطل وفاسد وال ي ري يذكر السحر ىف آياته إال ليؤكد أ مكن أن يكون له أى تأ

حقيقى، وأن اهللا ال يصلح عمل السحرة، وأن أعامهلم ليست سوى ختاييل 

فسهم  وخفة يد ال أكثر وال أقل، وأن اجلن ال يعلمون الغيب وال يملكون أل

رضا وال نفعا، فام بالنا بالنسبة لغريهم؟ بل إن الرسول ذاته صىل اهللا عليه 

. نفعا وال يعلم الغيب حسبام جاء ىف القرآنوسلم ال يملك لنفسه رضا وال 

َمن : "ليس هذا فحسب بل حذر الرسول حتذيرا شديدا خميفا من إتيان السحرة
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ى فا أ ًعرا ّ ه عن شىء مل تقبل له صالة أربعني ليلةَ ً فسأ ْ ََ َ ْ َْ َ َ َُ ٌ ُِ َ ْ َْ َ ىَمن "، "َ فا أ ًعرا  أو ّ

ُساحرا أو كاهنا يؤمن بام يقول فقد كفر بام أ َ ُ ُ ِ ًِ ِ ٍزل عىل حممد ً   ". ملسو هيلع هللا ىلصِ

ْونسى هؤالء أو تناسوا ما يقوم عليه اإلسالم من حترى الصدق  َ َ ِ َ

والتواضع واإلخالص والتعاون عىل الرب والتقوى والطهارة والنظافة واحلفاظ 

عىل النظام واجلامل وإعامل العقل وطلب العلم وفقه احلياة والتفكر والتدبر 

اعتناقه دون ضغط أو إكراه ووجوب العمل وتقديم الربهان واحلرية التامة ىف 

وإتقانه وأن العربة فيه باإلنجاز ال بالشعارات وأن كل إنسان مسؤول عن 

بياء وأن  أفعاله ومصريه وأن اهللا ال يكلف نفسا إال وسعها وأن العلامء ورثة األ

ّالعلامء أفضل من العباد وأن طلب العلم فريضة عىل كل مسلم ومسلمة وأن  ُ

طالب بالسعى الكتساب العلم من املهد إىل اللحد وأن املؤمن القوى املسلم م

خري من املؤمن الضعيف، وإن كان ىف كل منهام خري، ولكن شتان مع هذا بني 

ء واملساكني والعاجزين واملحتاجني نصيبا مفروضا  قوى وضعيف، وأن للفقرا

ه ال بد من التكافل بني املنتمني إىل اإلس الم أفرادا وطبقات ىف مال املسلمني وأ

ه ال  دا ليال وهنارا إىل يوم القيامة وأ وشعوبا وأمما وأن باب التوبة مفتوح دائام أ

اب، وحتى لو  ذنب إال ويغفره اهللا مهام تكن شناعته ما دام صاحبه قد تاب وأ

ارتكس فيه ضعفا كرة أخرى وأخرى وأخرى فليتب من جديد، وتوباته مقبولة 

ه ال حاجز يفصل اهللا عن عباده بل هو أقرب بمشيئته تعاىل ما كان ت خملصة، وأ

إلينا من حبل الوريد وأن حممدا هو نبى يبرش الناس وينذرهم ويقود أمته، وعبد 

ه ليس من حقه  من عباد اهللا ال يملك لنفسه أمام اهللا رضا وال نفعا، وأ
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ليه السيطرة عىل البرش أو الوكالة عنهم وأن كل إنسان مسؤول عن عمله، وع

املحافظة عىل استقالل فكره وإرادته فال يكون إمعة، وأن احلاكم خادم للشعب 

جيب عليه الرفق به وحترى مصلحته ال التسيد عليه وال االستبداد باألمر من 

إن اإلسالم ببساطة هو الدين ... دونه، إذ احلكم شورى ال ملك عضوض

بوجه عام حولوه إىل دين احلضارى الوحيد بني األديان، ومع هذا فإن املسلمني 

فولكلورى عجيب حتى إن كثريا منهم ربام ال يعرف عنه سوى أن السحر 

  .  واحلسد مذكوران ىف القرآن

فهذه سيدة راقية وزوجة قاض كبري من أرسة قضاة وحمامني، لكنها تؤمن 

ة امرأة عامية مل تذهب إىل املدرسة ومل تنشأ ىف أرسة راقية ذلك أن . بام تؤمن به أ

ء، واملتعلمني  نا مجيعا، األغنياء والفقرا ننا املحلية مثلام أ وا هذا هو أحد أ

واجلهالء، نأكل الفول والطعمية ونحشو هبام بطوننا قبل الذهاب إىل العمل كى 

يساعدانا عىل النوم جيدا فوق املكتب فال نؤدى شيئا ىف املصلحة التى نشتغل 

النهار بدون أى إنجاز وممتلئني رضا عن فيها ونعود آخر النهار مثلام ذهبنا أول 

نا مل ننجز شيئا ىف يومنا املهبب فسنا وفرحة هبا أ اح ىل . أ فشكرا للكاتب أن أ

ز  ء براعته ىف رسم الشخصيات وإبرا ء عىل هذا النحو جرا أن أضحك مع القرا

واهنا املحلية   . أ

نى أستغرب كيف تم دفن أخت زوجة القاىض املنتحرة عىل أهن ا إال أ

قت بنفسها من النافذة أمام الناس مجيعا، ومع هذا  ماتت ميتة طبيعية رغم أهنا أ

ر الذى دار بني . مل يفكر أحد ىف تبليغ الرشطة قل اآلن جانبا من احلوا ولسوف أ
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القاىض وزوجته حول هذا املوضوع وبعض املوضوعات األخرى التى كانت 

األخطاء بني قوسني ما عدا بمثابة القشة قاصمة ظهر البعري، وأضع تصويب 

ته ) إحدى(جلست سلمى تشاهد أحد : "مهزات الوصل املكتوبة، وإال مل أ

حلقات مسلسل تركى وهى حتاول أن تبدو هادئة ىف حني بداخلها عواصف 

ًصامت دائام رغم ختطيها . عالقتها بأمحد ىف أدنى مستوياهتا منذ زواجهام. عاتية
ىف مكتب سليم، ) ابنهام(ة أن يعمل حممود ُما حدث يوم احلفل وقبوهلا مرغم

عد نفسه عن  فقد إستعانت بأمحد إلقناع إبنه بالعدول عن هذا القرار، لكنه أ

املوضوع وتركها تواجه حممود بمفردها، وهو يعلم أن صدامها به لن يكون ىف 

ضا تعلم ذلك، لذا قررت إعالن حالة اإلكتئاب ىف املنزل ربام  ًصاحلها، وهى أ

ظل حممود يعاملها كأفضل ما . وحتى هذا مل جيد صدى). يرتاجعون(عوا يرتاج

ًيكون متمسكا بحقه ىف إختاذ ما يراه مناسبا ملستقبله، وظل أمحد عىل احلياد إىل  ً

هذه املرة فوجئت بأن . أن قررت الرتاجع وإهناء حالة احلزن التى بدأهتا بنفسها

ت متجهة لغرفة حممود لتجده قام. داخله رس يرفض البوح به. أمحد مل يستجب

ًنائام ىف فراشه، فقد أصبح أكثر إلتزاما منذ إلتحق بالعمل سليم ال يرحم، . ً

آخر ىف مكتبه بال أى إمتيازات، وهذا جيربه أن ) ٍحمام(ويعامله مثل أى حمامى 

  . فهى تذاكر ىف غرفتها) ابنتهام(ًينام مبكرا ألن عنده حمكمة ىف الصباح، أما ندى 

ِهبدوء من غرفة املكتب، وأخذت تراقب أمحد املنكب عىل أوراق إقرتبت 

قت سؤاهلا هبدوء به ملحة ود: أمامه بإهتامم نظر إليها ونحى . مشغول؟ أ

  .إتفضىل: األوراق من يده قائال
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الطبيعى : جلست أمامه وهى تفكر ىف بداية للحديث ثم قالت بإبتسامة

ها : ِلك؟ وهى ترد بقرف وتقولهما: ِإن الراجل هو إلىل يروح للست ويسأ

  .مفيش

ويقعد يتحايل عليها، وهى تتقل : وصمتت حلظة ثم أكملت بضحكة

  .عليه

ا عارفة إن عمرك ما هتعمل كده: فجأة برتت ضحكتها مستطردة   .بس أ

ا تبقى : ًأخريا حتدث هبدوء ا عارف إنك مش هتتكلمى غري  ْزى ما أ ِ

  .عايزة

ِحتام هو خيفى . ج ما يدور ىف رأسهنظرت ىف عينيه وهى حتاول إستنتا ْ ُ ً
طيب يا : ًشيئا، لذا قررت إهناء لعبة القط والفأر فقالت بإبتسامة متوجسة

  َمالك؟ . سيدى، تعاىل نعكس األدوار

ِثبت حلظات ثم هبدوء أخرج ورقة من درج مكتبه وأعطاها هلا دون أن 

بسحب مبلغ ِنظرت ىف الورقة فوجدهتا من البنك وتفيد . ينطق بحرف واحد

ف جنيه من رصيده ْمائة أ إيه ده يا أمحد؟ إنت : نظرت له بإرتباك وهى تقول. ِ

  بتفتش ورايا؟

مته املعتادة ّإنتى فامهة كويس إنى ال بحاسبك وال الفلوس دى : رد برصا

ا إلىل يفرق إنك تسحبيها بالتوكيل إلىل معاكى من غري ما . تفرق معايا ِأ

  .تقوليىل

ْيعنى رحت البنك وعملت: لةّحاولت التهرب قائ ُ.  
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مة البنك إلىل بيبعت ىل بيان مسحوبات بصورة . أل: قاطعها بنفس الرصا

  .دورية

ْومش ده موضوعنا: ًثم نظر ىف عينيها بغضب مستطردا ِ.  

ْبالرغم من ثقتها بمقصده لكنها  حاولت كسب وقت ") لكنها"حتذف (ِ

ت   طب إيه موضوعنا؟: للتفكري بأن سأ

ها بحدةمل يمنحها الو   عملتى إيه بالفلوس دى؟: قت الكاىف، فقد سأ

دا التهرب منه، لذا أجابت  ّكانت تعلم أن هذا سؤال مبارش، وال يمكنها أ ً

  .أل: ماما كانت عاوزة فلوس، ومقدرتش أقول هلا: بربود

ا أقدر أقول حلامتى: أخذ يعبث بقلم ىف يده ثم سأل بربود طب . أل: وال أ

  مقولتليش ليه؟

ىف : ِأهنا ىف مأزق حقيقى، وال مفر من اهلجوم، فصاحت ىف وجههشعرت 

ا عطتها؟ وال  ا ماما طلبت فلوس وأ إيه يا أمحد؟ هو حتقيق وال إيه؟ إيه يعنى 

  هى يعنى عشان فلوسك؟

كنت بحسب إننا واحد : صمتت حلظات ثم إسرتسلت بصورة أكثر حدة

ِّمش إتنني، وبالذات بعد كل السنني دى   .سارةبس يا خ. ِ

ّإنتى فامهة كويس إن : إمتص حدهتا بربود وهو يقول بلهجة ذات مغزى

ا إلىل مش فاهم حاجات كتري يا  ْاملوضوع مش فلوس، إنام املشكلة إن أ ِْ ِ

  .سلمى
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ْكمن(ّهبت واقفة وهى تقول كمن  َ بكرة الصبح هروح : ينهى احلديث) َ

ا آسفة عشان قربت من فلوسك غى التوكيل، وأ ِأ ّ.  

فقا وهو يقول هبدوءهز رأس كويس، يبقى نروح سوا الشهر : ًه موا

وه. العقارى ا كامن رايح بكرة أرجع لسليم حقه ىف مرياث أ   .ّما أ

ْما هو مش معقول معملش حاجة ىف مرض : ثم أردف بلهجة غامضة ِ

  .بنته، وكامن آخد حقه ىف املرياث

  .براحتك: ردت بغضب

ًاجز اجلليد بيننا يزداد سمكا ح: ًجلس وحيدا يفكر. ثم تركته وإنرصفت ْ ُ
ام ًىف السابق أومهت نفسى بعدم رؤيته، اآلن صار واضحا حتى بالنسبة . مع األ

ًصربت كثريا عىل أشياء غري مفهومة حتى مللت الصرب. ملحمود وندى ُ :

ْغموضها، نفورها من كل ما خيص عائلتى كلها ّاذا أشتم . ليس سليم فقط. ِ
ها تقولًأحيانا روائح غريبة،  ر : وعندما أسأ اذا ترش بإستمرا بخور مغربى؟ 

ه ماء مبارك؟ أى بركة ىف هذا؟ كل هذه األفعال ال  ّماء ىف زوايا املنزل وتدعى أ

اذا إذن أحجمت . تصدر إال من سيدة هلا باع ىف امليتافيزيقا ا هى كذلك  ْوطا

اضيه القديم؟ كان جيب عل يها مساعدته ْعن مساعدة سليم حتى وإن كرهته 

وإن مل تستطع فكان يتحتم إرشادى ألول الطريق ال أن . ِمن أجىل عىل األقل

ة . تضع أمامى سد النهاية وهى تؤكد أن حالة بريى ميئوس منها، وموهتا مسأ

ن هلا بتلك الثقة؟ وما هذه السلبية؟ من الوارد أن هذه . شهور عىل األكثر ِمن أ

ُر البعري، أو ربام نفر البعريالسلبية كانت القشة التى قصمت ظه َ.  



 
٣٤٦

*   *   *  

ت رسيعة وعانقته ته ندى بخطوا : فتح أمحد باب شقته وهو جير قدميه، أ

  .حبيبى. بابى

  عاملة إيه ىف املذاكرة يا دكتورة؟. حبيبة بابى: عانقها بحنان وهو يقول

بدأت أصدق نفسى " يا دكتورة: "ِواهللا من كرت ما بتقولوا: داعبته قائلة

 .كشف عىل الناسوأ

ها   ماما رجعت وال لسه؟: منحها قبلة عىل جبينها وهو يسأ

وة رجعت من ساعة، وبتتكلم  مع تيتة ىف : أجابته وهى حتمل حقيبته ِأ

  .التليفون

هز رأسه وتركها تضع حقيبته عىل املكتب، ىف حني إجته هو إىل غرفته 

نبها حتى ملح م إجته . ا توقع وجودهّوأغلق الباب، أخذ يتجول بعينيه ىف جوا

ُهبدوء إىل زاوية الغرفة وأزاح طرف الستائر، إنحنى مالمسا بإصبعه جزء مبلل  ً ُ
ًجزءا مبلال( ِمن األرضية، ثم إبتسم بغموض وهو يعود ليجلس عىل طرف ) ً

اء املبارك التى كانت حتكى عنه ما هو إال ماء مسحور: فراشه وإن . إذن ا

ًفتشت جيدا حتت الفراش أو ىف نة املالبس ال أستبعد وجود حجاب أو ُ  خزا

ْعمل  َ   .ِأو ما شابه من أفعال اجلهلة) ٍعمل(َ

قى بظهره عىل الفراش متأمال سقف الغرفة حمدثا نفسه بحرسة ًأ ِّ ُ اآلن : ُ

ِكثرة الصمت عىل نفس اخلطأ ما هو إال نوع من . عليك دفع رضيبة صمتك



 
٣٤٧

ك رشيك ىف اجل طؤ، والتواطؤ يعنى أ واع التوا ريمة، اجلريمة التى أرجح أ

  .بدايتها منذ سنوات

ء يدخل صدره بصعوبة، ثم  رشع يفك رابطة عنقه عندما شعر باهلوا

ف مناجاته لنفسه ا مضطجع ىف هذا : إستأ ت ىل سلمى، وأ ُقبل سنوات أ
الفراش، وهى تطلب منى مباركة زجية عىل وشك احلدوث بني هدير أختها 

ة بازغة عىل وجهى بدأت رسد احلكاية من وسليم أخى، وعندما رأت الدهش

ن . وجهة نظر الراوى بالطبع ِقالت وعىل شفتيها إبتسامة ثقة ال أدرى من أ

تها إن سليم منذ شهور يلهث خلف هدير أختها ِبالرغم من عدم واقعية هذه . أ

ى تغاضيت عنها عىل مضض ا . العبارة إال أ َمن يتحدثون عنه هو أخى وأ

ه  ا . مل يلهث طوال حياته خلف أحدًأعلم جيدا أ يه  إن كان مل يلهث خلف أ

ى أستبعد إستحواذ هدير عىل  لهث خلف أختها؟ عالوة عىل أ شعر ظلمه أ

قع هى كانت فاتنة، لكن هبا العديد  إهتامم سليم، ليس ألهنا غري مجيلة، ففى الوا

دا عىل عقلية سليم املرتبة َّمن النقاط التى لن متر أ ً  منه بعدة سنوات، هى أكرب. ِ

ِنمطية جدا، وهو يكره هذا النوع من النساء ً كذلك غريبة األطوار عىل عكسه . ّ

ه مل يسبق له الزواج. ًمتاما كل هذا كنت . فوق كل هذا فهى أرملة ىف حني أ

ًأعلمه من الوهلة األوىل، لكنى آثرت الصمت مبديا إعرتاض رصيح  ًاعرتاضا (ُ

مل . انت هناك قطيعة بينى وبني سليم ىف هذه الفرتةهلذه الزجية، فقد ك) ًرصحيا

ُتيأس سلمى من إعرتاىض هذا وأخذت حتاول إقناعى بكل السبل أن ربام  ِ



 
٣٤٨

ِألصل رمحى مع أخى ) ًسببا(، وقد تصبح سبب )ًخريا(تكون هذه الزجية خري  َ

  .وأهنى فرتة اجلفاء وما إىل هذا احلديث

ن ذهب إ: ُإبتسم أمحد بسخرية متسائال حلاحها لصلة الرحم املزعومة أ

  اآلن؟

ة مواصال إجرتار ذكرياته ُإعتدل وأخذ يتأمل وجهه ىف املرآ ُفضلت احلياد : ّ

ِكنت عىل يقني من وجود خطأ ما وأن سليم لن . ِومتابعة املوقف من بعيد

ه بدأها من األساس. يستمر ىف هذه العالقة بالفعل بعد . ِهذا إن إفرتضنا أ

تها رفضت . هر عىل سلمى عالمات العصبيةمرور شهور بدأت تظ عندما سأ

ّالبوح ىف البداية ثم إهنارت ورصحت بأن سليم شخص قذر وغري سوى، وىل  ِ َ ّ
ّكل احلق ىف مقاطعتى له، فقد تالعب بمشاعر أختها ووعدها بالزواج ثم تنكر 

ُإحتملت بصعوبة التطاول الساخر ). دنىء(هلا كام يفعل أى رجل دنئ 

نعم هناك خصومة بينى وبينه، لكن كثرة التطاول عليه . ن سليمِواملستمر م

ه قريب من سليم، وبالتأكيد  ِآذى أذنى بشدة مما إضطرنى للحديث مع معتز أل

ت احلكاية من الزاوية األخرى. عىل دراية هبذا الشأن ْهدير هى من : ِهنا أ َ
 زوجها ِذهبت إىل سليم ىف مكتبه وطلبت منه رفع دعوى قضائية عىل أهل

  .ِمن مرياثها الرشعى) ًجزءا(السابق بحجة أهنم رسقوا جزء 

ْهنا تساءل معتز، ومن قبله سليم ) ِحمامى(اذا تركت هدير كل حماميى : ِ

ًمرص وذهبت إليه، وهى تعلم متاما أن هناك خصومة بينه وبني زوج أختها؟ 
ليم رفض أضاف معتز أن س). منطقيا(ًوإحقاقا للحق وجدت تساؤهلم منطقى 



 
٣٤٩

ِقبول القضية ىف البداية، فهذه النوعية من القضايا ال تستهويه، ثم قبلها بعد 

َبعدها حدث نوع من التقارب . ذلك لسبب غري معلوم، وإنام يمكن إستنتاجه ِ

رها بة أطوا هدير كانت عاشقة لكل ما له عالقة : بينهام، ثم إكتشف سليم غرا

ج والسحر، أما س را كل هذا بل ) فريفض(ليم يرفض بالفلك والنجوم واأل

: ِكيف يتفقان إذن؟ ومن السهل ختمني باقى احلكاية. ودائم السخرية منه

ِطرفان تقاربا، عرفا بعضهام أكثر، حدث نفور من أحد الطرفني ومتسك من  ٌِ ُّ ٌ
الطرف اآلخر، قرر الطرف األول إهناء العالقة، فحدثت صدمة عنيفة للطرف 

  .وقد كان. الثانى

ر ىف موجة إكتئاب حادة إستدعت عالجها ىف إحدى دخلت هدي

ل،  املصحات لشهور ثم خرجت منها شبح إنسانة، إزدات هزاال عىل هزا

أصبح تسليتها االوىل أو ربام الوحيدة هى الذهاب للدجالني واألفاقني حتى 

ًحتسنت حالتها كثريا . ُعرفت أهنم ذهبوا إىل معالج روحانى مغربى إسمه غيال ّ
ًتى أصبحت شبه طبيعية، فقط نظرة عينيها كانت تبدو احيانا عىل يديه ح ْ ِ

ُحتى إستيقظت ذات صباح عىل حمادثة . غريبة أو للحق نظرة ملعونة) أحيانا(

خ وعويل، ثم صدمتنى بخرب كالصاعقة هدير : بني سلمى ووالدهتا إنتهت برصا

وال أدرى حتى اآلن كيف متوت سيدة . ِببساطة سقطت من الرشفة. ماتت

  !ِطت الثالثني ببضعة أعوام حال سقوطها من رشفة بالطابق الثانىخت

ع ) ًأحدا(ودون أن يمنحوا أحد  عا(ُفرصة التساؤل وجدت إرسا ) ًإرسا

َّغري مربر لدفن اجلثة والصالة عليها َ ِيومها تلقت عينى نظرة من سلمى . ُ



 
٣٥٠

هدير ماتت بسبب غدر وهجر . أخوك قتل أختى: كالرصاص، نظرة تقول

ًومن يومها واحلال يزداد سوءا فوق سوء. هلاسليم  ْ ِ.  

إنت صاحى؟ : ِفتحت سلمى باب الغرفة لتنتشله من رسب ذكرياته قائلة

ا بحسبك دخلت تنام شوية   .ده أ

ها مبارشة ِإنت رحت فني النهاردة؟: ًهز رأسه نفيا وهو يسأ ِ  

ره   .إشرتيت شوية حاجات: أجابت وهى جتلس بجوا

  ِمنني؟: إبتسم بغموض

ت : دأت تنظر له برتقب وهى جتيبب إيه هو إلىل منني؟ إنت عمرك ما سأ

  .سؤال زى ده

: بعد حلظات أجابت بحذر. ًظل صامتا وهو ينظر هلا بصرب منتظر اإلجابة

ّمن املول إلىل عىل أول التجمع ِ.  

ّيبقى إيه إلىل وداكى نزلة : أشاح بوجهه عنها ثم عاد ينظر هلا بغضب قائال

  السامن؟

اله عليها كالصاعقة، إرتبكت حلظات ثم قررت تغيري طريقة هبط سؤ

ر، فصاحت ىف وجهه   هو ىف إيه يا أمحد؟ إيه؟ هو حتقيق وال إيه؟: احلوا

مة مالحمه وهو جييب بربود ممكن . بالظبط: إمتص هجومها عىل رصا

  .تعتربيه كده

  : وعىل عكس طبعه إرتفع صوته وهو يعيد صياغة سؤاله بحدة



 
٣٥١

ا دلوقت عا_  ِإنت كنت عند الساحر إلىل إسمه غيال ده : يز أعرفأ ِ

  بتعمىل إيه؟

شعرت أهنا كالفأر ىف املصيدة، وموقفها هذا ال يفيد معه الدفاع أو 

  .ّده شىء ميخصكش: اهلجوم، لذا ردت ىف حماولة يائسة للنجاة

ا يبقى ىف أذى بيحصل . ّال، خيصنى: ًواصل هجومه صارخا ىف وجهها

ِذى ده بيحصل بفلوسى، وإنت ممكن تبقى السبب، يبقى لبنت أخويا، واأل

  .ّخيصنى

ِبنت أخوك؟ من إمتى : حاولت املراوغة بتغيري دفة احلديث قائلة بسخرية

  .يعنى حاسس إن سليم أخوك أو هيمك أمره

ها  ه مل يسمعها، ظل عىل ثبات مالحمه ثم سأ ًكأهنا مل تقل شيئا، أو كأ

مة أكثر   الفاشل إلىل إسمه غيال ده بتعمىل إيه؟كنتى عند الساحر : برصا

ْغيال مش فاشل: إنتفضت قائلة   .إوعى تقول عليه كده. ِ

ِإزاى مش فاشل؟ مش هو سبب : ًرمقها بنظر نارية قبل أن يرد متهكام ِْ ّ

  موت هدير، اهللا يرمحها؟

السبب إنت عارفه . ِمش هو سبب موهتا. أل: رصخت ىف وجهه بحدة

  .كويس

  ِمش كده؟! ى سليمتقصد: أجاهبا هبدوء

وة: ردت بغضب   .أ



 
٣٥٢

وده إلىل خالكى تعمىل له سحر عشان هتدمى : إستطرد بنفس اهلدوء

  حياته؟

وة: ردت بغضب أكثر   .أ

ا بدأ يعاجلها قررتى ختلىص من البنت عشان : إستكمل بغموض ِدلوقت 

  حترقى قلبه عليها؟

وة: ردت بثورة   .هو كده بالظبط. أ

 سلمى تلهث بشدة وهى حتاول هتدئة إلتزم أمحد الصمت، وأخذت

ِنفسها، ثم نظرت إليه لتفاجئها تلك النظرة، نظرة هبا مزيج من الدهشة 

ِشعرت وقتها أهنا مل تكن ىف مصيدة من األساس، وإنام . والعتاب واإلحتقار

وقعت ىف الفخ املنصوب هلا للتو، فقد نجح القاىض ىف إستفزازها حتى حصل 

  .عىل إعرتاف رصيح

إنت عارف إن سليم يستحق أى . أمحد: جبينها بإرتباك ثم قالتمسحت 

ْإنت عارف إنه مش مالك. مصيبة حتصل له ِ.  

مة   .وال شيطان: إجته آلخر الغرفة وهو يرد برصا

طيب خليك : ًحاولت أن تقول أى شىء فخرج صوهتا متحرشجا

ا شايفة الراجل إلىل إتسبب ىف موت أختى . مكانى املفروض أعمل إيه وأ

  ّايش ومتهنى وال ىف دماغه؟ع

َمحَل أمحد حقيبة كبرية ووضعها فوق الفراش ثم رشع جيمع مالبسه قائال 

  .ِسليم مش سبب موت أختك، السبب هو اجلهل واملشى ورا الدجالني: بربود



 
٣٥٣

ه   إنت بتعمل إيه؟: نظرت له بدهشة وهى تسأ

 بتعمل إيه إنت: مل يرد وإنام أخذ جيمع مالبسه، فكررت سؤاهلا بنربة رجاء

  يا أمحد؟

ه ينطق منطوق حكم بعد جلسة  أطلق زفرة ضيق عالية ثم أجاهبا كأ

رك وحدك، ونفذت خطتك وحدك، فلتتحمىل العاقبة . حماكمة ِأخذت قرا ِ

تينى ألجبتك، ولو حتريت . ِمن البداية مل ترشكينى ىف األمر. وحدك ِلو سأ ّ
. ِ رغبة لديك ىف تصديقهاأو ربام تعلمني احلقيقة وال. بصدق جلاءتك احلقيقة

ضا ًواحلقيقة أن سليم خمطئ، وهدير أ ه مل يؤذها للدرجة التى تدفعها . ُ احلقيقة أ

ات نصف أهل األرض. لإلنتحار . لو كل عاشق إنتحر بسبب هجر حبيبه 

دا(احلقيقة أن ىف قلبك حقد وكراهية وسواد  ًحقدا وكراهية وسوا ً ال أعلم هلم ) ً

  .سببا) هلا(

مةثم أغل ِعاملتك بام يرىض اهللا لسنوات رغم : ًق حقيبته مستطردا برصا ْ ُ

د قلبك كيف أستمر؟   ِشكى أن هناك ما ال أعلمه، واآلن بعد أن تيقنت من سوا

أمحد، ممكن نتكلم : بدأت عيناها ترتقرق بالدموع وهى تقف ىف مواجهته

  ؟...ونوصل حلل و

  حل؟ حل إيه يا سلمى؟: قاطعها بعصبية

. ِسليم عرف إنك كنت عند غيال النهاردة. عىل فكرة: غضبثم إستطرد ب

منك لسليم . ِولو حصل لبنته أى مشكلة جديدة يبقى إنت السبب مفيش كالم

ا مش طرف ىف املوضوع   .ِبقى، أ



 
٣٥٤

ا ميفرقش معايا سليم وال : وضعت يدها عىل كتفه وهى تقول برقة أ

  .إلىل فارق معايا إنت يا أمحد. خايفة منه

ًعند باب الغرفة وقف ملتفتا إليها وهو . ن أمامه هبدوء ومىضِأزاحها م ُ
َّبنظرة، نظرة تعنى أن كذبك عىل وغدرك كان القشة التى ) يلقى عليها(يلقيها 

ُقصمت ظهر البعري، أو ربام نفر البعري َ."  

ا، وإن كنت ال أعرف معنى عبارة  هذه، أود اإلشارة إىل " ُنفر البعري"وأ

تها هدير ليستا مها الوحيدتني ىف املجتمع املرصى اللتني أن زوجة القاىض وأخ

ج، بل كل املجتمع تقريبا مشغول بالسحر  را تؤمنان بالسحر وتنشغالن باأل

ج عقول كل أفراده،  را راج حتى لقد طارت أ واألعامل السفلية ومنشغل باأل

غري ومل يعودوا يفكرون تفكريا منطقيا وال غري منطقى، بل يرددون بمناسبة وب

وهذا هو الشىء الوحيد الذى يعرفونه . لكن السحر مذكور ىف القرآن: مناسبة

وغيال : ثم من يدرى؟ ربام لو سئلوا لقالوا. أن السحر مذكور فيه: عن القرآن

ضا والشيخة درة مذكوران ىف القرآن ا الوحيد، ومعى . أ وباملناسبة فلعىل أ

املجتمع العجيب ذى العقل سليم اجلالد، اللذان ال نؤمن بالسحر ىف هذا 

ت وهو أن الشبان املتعلمني اآلن ىف كل قرية . الفسافيسى تصور يا مؤمن أ

فسهم ليال وهيجمون عىل املقابر ىف محلة وال محلة نابليون عىل عكا  جيمعون أ

تصوروا شبانا . َّللبحث عن أعامل السحر ىف اجلبان ومجعها والتخلص منها

أهنم سيفتحون عكا بقيامهم هبذه احلملة املتخلفة متعلمني ىف اجلامعة يظنون 

ريه لقد كان األحجى . التى ال تقل بل تزيد عن ختلف املعتقدين ىف السحر وتأ
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. هبم أن يقرأ كل منهم كتابا ينور عقله املظلم بدال من هذا العمل املضحك

ون العامل وصل إىل القمر ويفكر ىف الوصول إىل املريخ وشباننا املتعلمون يقوم

بحمالت جلمع أعامل السحر من املقابر، فيذكروننا بأوربا ىف عرص ظلامت 

تى ىف اجلامعة وىف . القرون الوسطى ِّوهللا يا زمرى الذى أزمره ىف حمارضا
. الندوات وأكتبه ىف الكتب والفيس بوك ومواقع التواصل االجتامعى األخرى

له وأرشب نى ال بد أن أمجع كل ما كتبت وأ  ماءه وأموت بام فيه اآلن آمنت أ

وأسرتيح وأريح الدنيا من ) غري فريوسات كورونا يا رب(من فريوسات 

  !أفكارى الشاذة

فالرجل حتى ىف . أما احلوار بني القاىض وزوجته فهو حوار دقيق وطبيعى

غضبه ومرارته وخيبة أمله ىف زوجته ال ينسى نفسه ومنصبه ومكانته االجتامعية 

" حتت إهبامه"ة جارحة، لكنه ىف ذات الوقت يضعها وأخالقه وال يتلفظ بكلم

ها  ه مسيطر عليها، فيسأ طول الوقت كام يقولون ىف اإلنجليزية، يقصدون أ

أسئلة تستفزها وتستخرج ما كان مكنونا وكامنا ىف أعامق نفسها، وتقع ىف الفخ 

ا تقول أو تفعل فهو قاض، وال ينسى حتى ىف مساءلته . دون أن تتحسب 

ه قاضلزوجته ه ىف حديثه عن أخيه ال يفوته أن حيمله جزءا من .  أ كام أ

. املسؤولية، وإن أعلن أن املسؤولية الكربى تقع عىل كاهل هدير أخت زوجته

ه مل يكن يعرف بذهاهبا إىل  وزوجته من جهتها حتاول أن تلف وتدور ظنا منها أ

ه قد الساحر ذلك اليوم، وحني يدقق ىف السؤال ترد عليه بعتاب ش ديد وكأ

أصاهبا ىف رشفها بشكه بدون مربر ىف كالمها، وهو ما ال يصح بعد كل تلك 
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ا وجدت أن هذه الطريقة غري جمدية انقلبت فأفرغت كل ما ىف  العرشة، ثم 

وهذا هو الترصف املتوقع من . جعبتها واقعة ىف الفخ عىل وجهها دون تبرص

، التى "ميتافيزيقا"بتالع كلمة لكنى ال أستطيع ا. مثلها ىف مثل ذلك املوقف

يقصد أن زوجته متعلقة باخلرافات املتعلقة باجلن . وردت عىل لسان القاىض

إهنا كاجللباب . فهذا اصطالح فلسفى ال يصلح هلذا السياق العامى. والسحر

  .الواسع يرتديه رجل شديد النحول

دينا أن محلت عىل  إقحام هذا، وقد سبق فيام مىض من الدراسة التى بني أ

ولكن، كام قلت، هناك زاوية أخرى للنظر إىل الرواية وما فيها . اجلن ىف الرواية

من أحداث وشخصيات، إذ يمكن القول إن الكاتب ربام قصد إذابة الفواصل 

قعية  بني عاملى اجلن واإلنس بغية صنع عامل جديد طريف عىل طريقة الوا

وجه برشى ملن : ا بوجهنيالسحرية، فأدخل درة وغيالس دنيا البرش وأظهرمه

والقارئ . ال يريد االعرتاف بظهور اجلن، ووجه عفاريتى ملن يعرتف بذلك

طوال الوقت ينتقل من تلك النظرة إىل تلك النظرة، فريامها مرة إنسيني، ومرة 

ضا يترصفان باعتبارين وواحد مثىل حائر . برشى وجنى معا: جنيني، ومها أ

َبائر ال يستطيع الرسو عىل ب فسيد : ويتحول العامل الذى نعرفه إىل عامل آخر. ٍّرّ

يتعامل مع اجلنية درة بكل بساطة متصورا أهنا شيخة مباركة من شيخات بنى 

آدم الطيبات، وهى تعطف عليه وتبذل كل جهودها لتخليصه من السجن 

وعقوبة اإلعدام التى تنتظره عىل عكس طباع اجلن، الذين ال يمكن أن يفكروا 

داىف مصلحة َودرة تقتل، لكنها تعود إىل احلياة من جديد.  آدمى أ ترى هل . ُْ
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رأى أحد منا ميتا، فضال عن أن يكون هذا امليت قتيال، يرجع إىل دنيانا بعدما 

ونحن البرش حني نتصارع ونتعارك فإن أحدنا يصفع . غادرها؟ لكن درة فعلتها

ة ىف جبهته أو يعضه خصمه عىل وجهه أو يسدد له لكمة ىف فمه أو هيبده روسي

ىف أذنه أو يوقعه أرضا وتسيل الدماء من الطرفني أو ال تسيل، أما غيال ودرة 

فحني يتعاركان ىف برنامج األستاذ معتز عىل اهلواء فإهنام حيرتقان، ونظن نحن 

الغالبى الطيبني أهنام قد ماتا وراحا ىف ستني داهية وختلصنا منهام ومن أذامها 

نا وامهون، فها مها ذان ال يزاالن يتحركان بيننا حيني ورشورمها، ثم يتضح ْ لنا أ َّ َ

واب . صاغ سليم ونحن البرش حني نريد أن ندخل بيتا أو رشكة ثم نجد األ

مغلقة باألقفال الضخام نعود أدراجنا أو، إن كنا لصوصا مثال، نقفز من فوق 

نا أو يسمعنا، أما د رة وغيال فإهنام السور أو نحطم الباب إذا مل يكن أحد يرا

كيف؟ ال تسأل، فهام . خيرتقان اجلدران واألسوار دون أدنى عناء أو جهد

ون عام يفعلون؟ ونحن البرش . جنيان َومتى كانت العفاريت أو اجلن يسأ ْ ُ

ِحمفوظة معامل وجه كل منا ال تتغري إال مع الزمن وبعد وقت طويل، وتظل 
ُ ٌ

أما غيال . ا بعضا بمنتهى السهولةخطوطها العامة باقية رغم ذلك ويعرف بعضن

ة مشكلة، فتجد  ن أحبا دون أ ودرة فتتغري مالحمهام ىف ملح البرص كيفام ومتى وأ

ياب بارزة وشعر غزير ىف  درة مثال ىف غمضة عني قد صارت تشبه الكلب وهلا أ

بل إهنا قد تكون جالسة معك ىف السيارة ثم . وجهها وتشع عيناها ضوءا أمحر

 من أمام ناظريك وتنظر حواليك فال جتد إال ظال يتحرك عىل فجأة ختتفى

كام أهنا رغم جنيتها تدخن . األسفلت دون أن تكون هناك صاحبة الظل
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السجائر مثلنا وجتلس عىل كرسى ىف مكتب سليم وترشب القهوة وتضع ساقا 

عىل ساق وجتادله وتتهكم عليه كام نصنع نحن البرش بل وأفضل مما نصنعه نحن 

، وهو ما ال يفعله العفاريت، وإال فهل رأى أحدنا عفريتا أصال، فضال البرش

عن أن يكون قد رآه وهو جيادل ويتهكم ويدخن السجائر ويرشب القهوة، وهو 

نا مل نسمع شيئا مثل ذلك إال من املهاويس  واضع ساقا عىل ساق؟ الواقع أ

  . عريضةاملرىض ىف عقوهلم وخياالهتم أو الكذابني أصحاب الدعاوى ال

فاألمور فيه تتم . والعامل هبذه الطريقة يعجب كثريا من الناس ىف بالدنا

ُّدون تعب أو تفكري أو ختطيط، ونحن شعوب ال تريد تشغيل عقل أو حتمل 
نعشقها بل نموت . تعب أو بذل جهد، وهلذا تعجبنا تلك األالعيب العفاريتية

الدا حيصل فيها اإلنسان عىل ومثلها احلواديت التى كانت تقول إن هناك ب. فيها

، فيدخل دكان احلاتى مثال ويقول له ببساطة "بالصالة عىل النبى"كل ما يريد 

أعطنى كيلو كباب بالصالة عىل النبى، وال تنس الرز وجتمري اخلبز : متناهية

د اخللة  والسلطات واجلرجري والبقدونس بالصالة عىل النبى وبعض أعوا

عطرة والفوطة، فإذا باحلاتى حيرض له كل ذلك دون وبعض املناديل املبللة امل

أمم جوعى ومسكينة حتى ". بالصالة عىل النبى"أى مقابل سوى عبارة 

. النخاع، وتريد أن تكون احلياة سبهلال ال تبذل فيها جهدا وال تتعب فيها خما

ْوهلذا نراها باقية ىف موضعها مل ترمه منذ قرون ِ َ.  

تقدا ما صنعه املؤلف من إقحام بعض وأمس واليوم كتبت ما كتبت من

ء، لكنى خرجت بعد املغرب بقليل إىل  ناء آدم وحوا اجلن ىف عاملنا نحن أ
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ء املنعش وصليت املغرب هناك، ثم دعوت، ثم وضعت  الرشفة ىف اهلوا

ّالسامعات ىف أذنى عىل إذاعة األغانى وانجعصت عىل أحد كراسى الرشفة، 
 جناحها الرفراف، ألقوم فأجد حممد فوزى، وإذا بغفوة من النوم تأخذنى عىل

وهو باملناسبة من قرية قريبة من قريتنا، ىف سهرة الليلة يغنى أغانى منعشة 

ه يلحن كلامت  مطربة عىل عكس أغانى أمس، التى كانت فاترة قاتلة وكأ

ظر إىل الرواية بعني أخرى، والربكة ىف  اجلرنال ويغنيها، وعندئذ رشعت أ

  . ة ألغانى حممد فوزى الليلة رمحه اهللالنوعية اجلميل

وية األخرى،  وهذا هو التفسري الذى يمكن تفسري الرواية به من هذه الزا

قعية السحرية، ذلك  وهو أن املؤلف جرى ىف كتابة روايته عىل مذهب الوا

ايناألسلوب الذى اتبعه كثري من كتاب الروايات والقصص ىف   منذ األدب األ

بعد ذلك، ليجد طريقه إىل بعض  أدب أمريكا الالتينية مطلع اخلمسينيات، ثم

قعية عىل أساس مزج عنارص . األعامل ىف آداب اللغات األخرى وتقوم هذه الوا

متقابلة ىف سياق العمل األدبى، فتختلط األوهام والتصورات الغريبة بسياق 

ل حمتفظا بنربة حيادية موضوعية كتلك التى متيز التقرير الرسد، الذى يظ

وتوظف هذه التقنية عنارص فنتازية كقدرة الشخصية البرشية عىل . الواقعى

السباحة ىف الفضاء كام حدث مع بطىل رواية سلامن رشدى التى أزعجت العامل 

اىض ىف بريطانيا، وحت ام إزعاج ىف هنايات ثامنينات القرن ا ريك اإلسالمى أ

ء األحداث  األجسام الساكنة بمجرد التفكري فيها أو بقوى خفية بغرض احتوا

قعية املتالحقة وتصويرها بشكل يذهل القارئ ويربك حواسه فال يستطيع  الوا
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ّوتستمد هذه العنارص من اخلرافات . التمييز بني ما هو حقيقى وما هو خياىل َ َُ ْ
بيسواحلكايات الشعبية واألساطري وعامل األحالم   . والكوا

قعية السحرية   ويشري مؤرخو األدب والنقاد العرب إىل وجود أصول الوا

ف ليلة وليلة"ىف حكايات   كثري من عنارص ذلك االجتاه كام إذ حتتوى عىل، "أ

 عالء الدين مصباح ووالبساط السحريهو احلال ىف قصص اجلان والغيالن 

اءوحتول البرش إىل  ويمكن أن نضيف . أحصنة مثال وبراغيث وعيشهم حتت ا

إىل ذلك قصص احليوان حيث تتكلم احليوانات وتفكر وتترصف مثلنا متاما، 

كيف : "وهذا موجود ىف األدب اجلاهىل كام هو احلال ىف قصة املثل القائل

ر فأسك؟ ر وأخذ ورد بني " أعاودك وهذا أ إذ  حيصل تفاهم ثم عداء وحوا

، الذى يصور معركته مع الغول اإلنسان ط رشا  واحلية، وكام ىف شعر تأ

ء ذات ليلة فامحة الظالم، وكذلك ىف  البن املقفع عىل ما " كليلة ودمنة"بالصحرا

لسهل بن " رسالة النمر والثعلب"هو معروف، وىف بعض الرسائل القصصية كـ

، هارون، وهى تدور حول نمر حيكم البالد وثعلب يعمل مستشارا عنده

وتتتابع األحداث وتنشأ احلوارات وتقع املؤامرات كام ىف دنيا البرش بالضبط، 

، التى تصور يوم القيامة وما حيدث فيها من وقائع ال جترى "رسالة الغفران"وكـ

نني دنيانا كتكلم األسود وُمحُر الوحش واحليات وحتول اإلوز إىل نساء  عىل قوا

رسالة "فرجل ورمان عن حور عني، وكـفاتنات وانفالق ثامر اجلنة من تفاح وس

بع والزوابع حيث يتعايش ويتناقش البرش واجلن واإلوز ىف قضايا األدب " التوا

 ،مثال إذ يمسك" سرية عنرتة بن شداد"والنقد، وكالسري الشعبية كام نرى ىف 
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وهو صبى، شدقى األسد ويفسخهام فسخا، وحيث يدور برسعة الربق ىف 

رس إىل حتت بطنه ليظهر من الناحية األخرى معتليا املعركة من فوق ظهر الف

. وهكذا... ظهره كرة أخرى تفاديا من رضبة سيف مباغتة سددها له خصمه

قعية السحرية ىف كثري من املواضع  فالرواية، ىف ضوء ما قلناه، تتبع أسلوب الوا

ئبى الالمعقول، فنرى اجلن والعفاريت تتعايش مع البرش قعى بالغرا  إذ متزج الوا

نينه املعمول  ىف كل مكان ومتارس أفعاال مستحيلة ال تتسق مع نظام الكون وقوا

  . هبا ىف الدنيا، وإن كانت املخيلة الشعبية ترى هذه األفعال أشياء طبيعية جدا

ريه عىل حياة  لكن من الناحية الفكرية يبقى موقفى من ظهور اجلن وتأ

لنفسه، فضال عن أن يملك البرش كام هو، فاجلن ال يعلم الغيب وال يملك 

وأدمغتنا اخلربة، بحمد اهللا، ليس ينقصها مزيد من تلك . لغريه، نفعا وال رضا

فية، ففيها الكفاية وفوق الكفاية بحيث نستطيع أن نصدر  ّاالعتقادات اخلرا

جباال بل هضابا من هذه اخلرافات إىل كل بالد العامل ويتبقى منها ما حتتاج إليه 

ومن هذا ا ملنطلق فإنى، رغم استمتاعى مثال . إىل يوم الدينأجيالنا القادمة 

، الذى يغنيه غناء مضحكا رائعا إسامعيل يس من كلامت "احلسود"بمونولوج 

و الليل، أضيق أشد الضيق بام فيه من تأكيد عىل أن العني تصيب األشياء  أ

 يا ربى، وهل املرصيون بحاجة إىل: واألشخاص بمجرد النظر، وأقول لنفسى

مثل هذا املونولوج؟ إهنم يموتون ىف االعتقاد بالعني موتا، ويعللون كل شىء 

. فاملريض إنام مرض ألن جاره أو جارته الفالنية قد عانته: بالعني أو بالسحر

ء عمل سفىل من أعامل السحر وهدير ىف روايتنا، . والعانس إنام عنست جرا
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ا من حيل لغزو قلب سليم بدال من أن ترىض بنصيبها بعدما بذلت كل ما لدهي

كى يتزوجها وفشلت، نراها هى وأختها زوجة القاىض املوقر تلجآن إىل 

األعامل "السحرة وأعامل السحر، وعندما تفشالن تستعينان بام يسمى بـ

وكثري من املرصيني يضعون ىف . وهكذا... ىف إنزال الرضر ببنت سليم" السفلية

ومن رش حاسد : "جل اآلية األخرية فيهامن أ" الفلق"ردهة البيت الفتة بسورة 

ِحتى إذا ما فكر أحد من الضيوف أن يعني البيت " إذا حسد أى يرسل إليه من (َ

أوقفته اآلية الكريمة عند ) عينه التى تندب فيها رصاصة نظرة هكذا أو هكذا

وأصحاب . وصاحب السيارة يعلق خرزة زرقاء ىف مرآهتا درءا للعني. حده

واب الزجاجية يضعون مصحفا خلف الباب ليصد العني ىف املحالت ذات األ

 . غياهبم عن الدكان وما فيه من بضائع

ِّوما أكثر األغانى التى تتكلم عن احلسد واحلساد وتقرعهم كأهنم فعال 
يملكون القدرة عىل التحكم ىف حياة املحسودين والنعم التى يتقلبون فيها، 

. نهم وكالمهم ونربهم وقرهموباستطاعتهم أن يؤذوهم أذى شديدا بعي

أضحك ىف غيظ " يا حاسدين الناس: "وعندما أستمع إىل أغنية عبد املطلب

يات ِقائال رغم إعجابى بصوت طلب وباللحن وباأل منكم هللا مجيعا يا من : ِ

ا "ومثلها أغنية . ذكرت احلسد ويا من حلنت احلسد ويا من غنيت للحسد

رسالة ملغمة تدخل آذان املستمعني وتستقر ىف إهنا . لسعاد مكاوى" رمتنا العني

دا، ويزداد الناس إيامنا فوق إيامهنم  يا قلوهبم فال تربحها أ خاليا أخماخهم وطوا

ّإن أحدا ال يشاح ىف وجود احلسد حتى لو مل يذكره القرآن، لكن . بالعني والنرب
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  االعرتاض هو عىل تصور الناس أن العني تصيب بمجرد النظر أو أن الفم

ه لو ظل الفقري طول عمره ينظر إىل الغنى . يصيب بمجرد النرب والقر واحلق أ

ر، ولكن لو كان الفقري  ا كان لعينه أو كالمه أى أ بعينيه أو يقر عليه بلسانه 

لصا فاتكا مثال وخطط لرسقة الغنى أو قتله أو النصب عليه واالستيالء عىل 

د يرض املحسود هبذه الطريقة ال بالعني أريد أن أقول إن احلسد ق. ماله فقد يفلح

  .   وال بالقر والنرب

لكن الناس ىف بالدنا ال تفكر هبذه الطريقة، وليس ىف ذهنها أن الكون 

نني، وأن من يرد بلوغ غايته أو حل مشكلته فعليه بالعلم،  قائم عىل نظام وقوا

بيقه الذى خلقه اهللا سبحانه ووهب للعقل البرشى القدرة عىل حتصيله وتط

واالنتفاع به ىف جتميل حياة البرش وختليصها من املشاكل، أما االعتقادات 

فية فهى من سامت املجتمعات املتخلفة التى تظل قرونا تطارد عبثا خيوط  اخلرا

دا ىف  دخان األوهام واخلياالت العاجزة املريضة كى متسكها وال تفلح أ

ها وال ىف الرتقى وحتصيل اإلمساك هبا، ومن ثم ال تنجح بتاتا ىف حل مشاكل

أسباب الكرامة ىف جماالت الرزق والقوة واجلامل واالنشغال بكربى قضايا 

احلياة بينام غريها ماض قدما ىف سبيل احلضارة والقدرة والسيادة وفرض كلمته 

من " اخلنوع"عىل غريه بام فيهم نحن، وخنوع هذا الغري له بكل ما حتمله كلمة 

مادية كانت أو سياسية : ات، ومنها دفع اإلتاوةمعان وارتباطات وإحياء

  .  واقتصادية وعسكرية
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  "٦٧"رواية 

هيم  لصنع اهللا إبرا

: استضافنى أحد املنابر اإلعالمية ملناقشة رواية األستاذ صنع اهللا إبراهيم

 حني ١٩٦٧، التى صدرت بآخرة والتى يفرتض فيها أن تكون عن نكسة "٦٧"

ئيل الطريان  املرصى كله تقريبا ىف ساعات معدودات واحتلت دمرت إرسا

ضا ىف سوريا وكانت هناك بعض . سيناء مجعاء، واحتلت هضبة اجلوالن أ

ِاألسئلة التى سئلتها وطلب منى توضيح موقفى بشأهنا، ومنها االستفسار عام  ُ ُ ْ ِ ُ
ُكتبته قبل سنوات عن صنع اهللا إبراهيم والسبب ىف وصفى كتاباته الروائية 

وكان جوابى أن كتابات الرجل فعال كتابات ".  الكتابة االستمنائيةتيار"بـ

لقد . ّاستمنائية يبدو فيها البطل مهووسا هوسا شاذا باجلنس، واملنى بالذات

فيتها " اللجنة"، فوجدهتا رواية استمنائية، وقرأت "تلك الرائحة"قرأت له  فأ

، "اممة والقبعةالع"، فكانت استمنائية، وقرأت "رشف"استمنائية، وقرأت 

إن كان " بامتياز"، فكانت استمنائية "٦٧"فاتضح أهنا استمنائية، وقرأت أخريا 

ز" امتياز"هناك  وحني أقول إن . ىف الكتابات التى تبعث عىل القىء واالشمئزا
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هيم كتابات استمنائية فإنى لست وحدى ىف ذلك فها هو . كتابات صنع اهللا إبرا

 ىف التسامح وىف تشجيع الشباب من أمثال ذا حييى حقى نفسه، وهو من هو

ف صنع اهللا إبراهيم أوىل رواياته ام أ هيم أ ئحة: "َّصنع اهللا إبرا ، "تلك الرا

ا غاية ىف السوء ئحة . يرى فيها رأ لقد كان يعتقد أهنا رواية مجيلة، وأن الرا

ه املذكورة ىف العنوان رائحة زكية، لكنه ارتعب مما تغص به الرواية من جنس كل

  . قبح وفجاجة وغلظ ذوق وشذوذ

حرس : "قال حقى ىف مقال له نرش آنذاك عن الرواية املذكورة ال زلت أ

عىل هذه الرواية القصرية التى ذاع صيتها أخريا ىف األوساط األدبية، وكانت 

َّجديرة بأن تعد من خرية إنتاجنا لوال أن مؤلفها زل بحامقة وانحطاط ىف الذوق  َ

َجلد عمرية"م إلينا البطل وهو منشغل بـفلم يكتف بأن يقد ْ َ ُ ْ لو اقترص األمر " (َ

ر )عىل ذلك هلان ضا عودته ملكانه بعد يوم ورؤيته أل ، لكنه مىض فوصف لنا أ

تقززت نفسى من هذا الوصف الفيزيولوجى تقززا . ّاملنى امللقى عىل األرض

ًشديدا مل يبق ىل ذرة من القدرة عىل تذوق القصة رغم براعت ِ ْ إننى ال أهاجم . هاُ

هذا هو القبح الذى ينبغى . أخالقياهتا بل غلظة إحساسها وفجاجته وعاميته

َجلد عمرية"وباملناسبة فاملقصود بـ". حماشاته وجتنيب القارئ جترع قبحه ْ َ ُ ْ ىف " َ

ا بشىء من عندى؟. النص السابق هو االستمناء يت أ   أ

وية عن أ"وفوق ذلك ففى تلك الرواية  خ وأخت وعم يتحدث الرا

بنص " وأقارب ساردا تفاصيل محيمة عنهم من شأن بعضها أن يصدم القارئ

وكان الكالم، . تعبري املؤلف ذاته ىف مقدمة الطبعة الثالثة من الرواية املذكورة
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كام يقول، ينطبق عىل بعض أقاربه، مما أغضبهم وجعلهم يقاطعون كتاباته، 

 الرواية هو مشهد لواط ىف غرفة  بل إن أول شىء تقريبا ىف. ومعهم كل احلق

احلجز بالقسم ينتهك فيه أحد املحجوزين صبيا ممتلئا ذا شفتني ريانتني أمام 

مجيع املحجوزين وحتت سمعهم، وإن كان، محاه اهللا، قد جعل العملية اللواطية 

  ! واهللا فيه اخلري، فقد قام بالواجب وزيادة. تتم حتت بطانية

عىل سبيل  "هيدى آخر للرواية بعنوان كام يقول مؤلفنا، ىف فصل مت

، إن عبد القادر حاتم املسؤول األول عن الثقافة ىف ذلك الوقت قد "التقديم

ليشهده عىل ما توصل إليه الشيوعيون من "محل الرواية إىل مجال عبد النارص 

هيم" تبذل وانحالل وبطبيعة احلال مل يعجب صنع . بنص كالم صنع اهللا إبرا

هيم  هذا املوقف من روايته املغثية بل املقيئة، وكانت إحدى حججه اهللا إبرا

ها كيف يمكن أن ينرصف الكاتب إىل احلديث عن الزهور ومجاهلا : وأقوا

ء يمأل األرض، ومياه الرصف امللوثة تغطى الشوارع،  وروعة عبقها بينام اخلرا

الحظ واجلميع يشمون املياه النتنة ويشتكون منها؟ وهى حجة وجيهة جدا كام ي

ء، إذ ليس أمام الكاتب حينئذ إال أن يتكلم عن املامرسات اجلنسية  القرا

رع من مياه املجارى  بتفاصيلها العارية املقززة، فذلك كفيل بتنظيف الشوا

رعنا القذرة املنتنة ومعاناة الناس  ئها ونتانتها، أما أن نصور ىف أدبنا شوا وخرا

طنون واملسؤولون بقبح  احلياة ىف بالدنا فذلك  أمر سخيف منها حتى يشعر املوا

واضح أن ذلك الفصيل من الكتاب قد وضع لنفسه شعارا ثوريا . ال معنى له

ه القضاء عىل االستغالل الطبقى والرأساملية املتوحشة  كفاحيا من شأ
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أهيا الكتاب "واالستعامر العاملى ومتكني االشرتاكية ىف كل بالد العامل، وهو 

 كل مشاكل بالدكم وكل متاعب العامل عن طريق تستطيعون أن تقضوا عىل

فهذا هو السبيل الوحيد إىل حتقيق اجلنة األرضية بدال من . الكتابات االستمنائية

العجيب أن الشيوعيني ككل خصوم اإلسالم ". جنة السامء التى ليس هلا وجود

وهذا موقف . من مسترشقني ومبرشين يعيبون جنة اإلسالم بأهنا جنة اجلنس

 ومرشف حيسب هلؤالء االستمنائيني املتبتلني املتنزهني املتحرجني عظيم

  !ّاملتنطسني األعفاء الرشفاء

ومل يقترص األمر عىل تلك املقززات واملقيئات بل امتد إىل األخطاء 

هيم إن يوسف إدريس قد  والركاكات اللغوية، التى يقول عنها صنع اهللا إبرا

ة تافهة عالجها بواحد أزهرى : "هون منها آنذاك قائال له ىف المباالة إهنا مسأ

إى  واهللا هكذا كان العبقريان "! ّواحد شاى وصلحه"عىل وزن ". مقابل شلن

ينظران إىل األسلوب الذى يكتب به األديب، وبدال من الشعور باخلجل والعار 

لعجزمها عن استعامل لغة سليمة كام ينبغى أن يفعل األديب كان إدريس يفاخر 

وباملناسبة كان إدريس ىف بداياته الكتابية . ة يمكن تسويتها بشلنبأن املسأ

يكتب بلغة تشبه احلجارة املدببة كلها أخطاء وعبارات اعرتاضية ولفلفات 

ه  ومجل طويلة قبيحة وخلط بني العامى والفصيح عجزا وضعفا، وهو يظن أ

ى بالذئب من ذيله، وإن كان حني كرب قد صار يعهد بام يكتب،  فيام أرجح، قد أ

كيبه وجيعل مجله أسلس عىل قدر  إىل من يصحح له أخطاءه ويسوى قبح ترا

فق ىف هذا العالج العسري الشلنات والربايز . االستطاعة ه أ وأحسب أ
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ولكن ظل أسلوبه رغم ذلك حيمل . والرياالت واجلنيهات التى ىف الدنيا كلها

" قاع املدينة: "يتيهكذلك ففى روا. بصامت الضعف بطريقة ال ختطئها العني

عىل سبيل املثال نلحظ اهلوس باجلنس عىل نحو مزعج ال يتحمله " ٦٠فيينا "و

  . الناس النظاف

ضا لصنع اهللا إبراهيم كانت هناك أخطاء وركاكات " تلك الرائحة"وىف  أ

أسلوبية، لكن صاحبها ال يكتفى بتلك اخليبة التى يفاخر هبا بل يضمنها أشياء 

رى املفصل للريح الذى خيرجه بطل القصة وساردها ىف مثل الوصف العبق

صالون صديقه سامى وبحرضة ابنته الصغرية التى ما إن شمت رائحة الفساء 

ء"كاكا"حتى قالت إهنا تشم رائحة  ْ، أى خرا أما البطل فقد تظرف وأخذ ينظر . َ

ئحة: هنا وهناك متشمام وهو يتساءل ن؟ إىل أن اختفت الرا ن؟ أ وقد قرأت . أ

ألحدهم أن البطل قد فعل هذا ألن الصالون كان صالون رجل برجوازى، 

فإن صح هذا . ومن ثم ينبغى تعفريه وتعكريه بتلك الروائح الزكية العطرة

التفسري كان من الالزم التفكري ىف إطالق مصطلح مناسب عىل ما فعله البطل، 

ّالكفاح الطبقى الفسائى"وليكن هذا املصطلح هو  َِ صطلحا رائعا وأظنه م". ُ

دا. مناسبا غاية املناسبة ذا أهديه إياه بال مقابل، وليس خسارة فيه أ   ! وهأ

كذلك نشهد مع البطل الراوى امللتاث املهووس " تلك الرائحة"وىف 

باجلنس فتاة تىضء نور غرفتها املقابلة للرشفة التى يقف فيها ثم ختلع مالبسها 

عله ىف مرة أخرى مل تظهر فيها بحجرهتا كلها وتنام عارية عىل الرسير، وهو ما ج

العارية وال غري عارية يتخيل نفسه وقد مرر خده ويده التى حتتاج إىل القطع 
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ومن الوضوح بمكان أن هذه فرشة . عىل كل أعضائها واحدا واحدا عىل راحته

ى ملعة األصىل، فال جترؤ بنت ىف مرص أن تفعل هذا حتى لو كانت  ت أ من فرشا

َبنتا ملع ْ ُ ًبا، وإال لصارت مضغة ىف األفواه واغتيلت هى وأرسهتا معنويا، وهو ما ً

ولكن ماذا . ّحتى ال يبور سوقها وتعنس: ال ترضاه أى بنت لنفسها، عىل األقل

نقول ىف الشيوعيني وقذاراهتم التى يريدون أن يوسخوا هبا كل الناس من عن 

امهنم وشامئلهم وأمامهم وورائهم حتى يكون اجلميع    قذرا مثلهم؟ أ

ضا مومس حيكى لنا  البطل  الراوى جتربته هو وأصدقائه  وىف الرواية أ

وباملناسبة فهى رواية تافهة . معها بتفاصيلها املقززة بام ىف ذلك الواقى الذكرى

، التى كانت السبب ىف أن أكتب هذه الدراسة، "٦٧"شديدة التفاهة مثل رواية 

ري املرتابطة التى ال تعنى شيئا سوى أهنا إذ ال تزيد عن رسد بعض احلكايات غ

حدثت للبطل، فال انتقاء وال بناء فنى وال تطور لألحداث وال للشخصيات، 

دا أن . وال مغزى وراء أى شىء من ذلك احلق أهنا كتاب تافه، وال أستطيع أ

واملؤلف يذكرنا بأم عىل الرغاية التى كان يقوم بدورها أمحد . أقول إهنا رواية

ام زمان حني كنت طفال والتى مل تكن تكف عن الثرثرة الفارغة احلداد  أ

املزعجة، وحترص ىف كل مرة عىل أن تؤكد أهنا ليست رغاية كام يتهموهنا ظلام 

أما هنا فالثرثرة . وعدوانا، فنقهقه نحن وتكاد جنوبنا من الضحك أن تنفجر

ه الفاىض وقتل سخيفة وتافهة وختلو من الفن، ويتخذها املؤلف فرصة لقتل وقت

ضا   .سعادتنا أ
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فنفاجأ بأعضائها يطلبون من الشخص املتقدم بأوراقه " اللجنة"أما ىف 

ة  إليهم أن يرقص كالنساء املحرتفات، فيتحزم برباط رقبته وهيز أردافه كأ

ثم ال يكتفون هبذا بل يأمرونه أن خيلع مالبسه كلها حتى . راقصة حمرتفة

اسلية واسته فوق البيعة وهو يستعرض نفسه يستطيعوا أن يروا أعضاءه التن

أمامهم من قدام ومن وراء، ثم مرة أخرى ال يكتفون هبذا بل يضع أحدهم 

م أقل لك؟ : إصبعه ىف رسمه قائال ىف زهو وانتصار للرئيس بعد أن أخرجه أ

ومرة أخرى ال ينتهى األمر عند هذا احلد، إذ مل جيد الشخص املتقدم للجنة شيئا 

. حلارض يمكن أن تذكره به األجيال القادمة سوى زجاجة الكاكوالىف القرن ا

ته بل  ه ال يوجد شىء تتجسد فيه حضارة هذا القرن ومنجزا اذا؟ أل ولكن 

آفاقه مثل هذه الزجاجة الصغرية الرشيقة التى يتسع است كل إنسان لرأسها 

ل عاريا بلبوصا أمام أعضاء . هكذا نصا: الرفيعة اللجنة كام كل ذلك وهو ال يزا

ه سيشرتهيا؟. ال فائدة، فهذه عادته. ولدته أمه حسبام أكد لنا  أم ترا

ل عام إذا كانت  ه أحد أعضاء اللجنة ىف بيته بعد شهور طوا وعندما يسأ

: عنده صور جنسية عارية أخرى غري صورة حممود سعيد يرد عليه بقوله

ى لست من املغرمني بالصور العا. فهمت ما تقصده" رية، وإنام لألسف أ

َّأفضل الكتب اإلباحية، ولدى حمموعة من هذه الكتب إذا أحببت أن تلقى 

أما عندما حان ميعاد النوم، وكان ال بد أن يناما ىف رسير واحد، ". عليها نظرة

فلم يكن ىف خاطر البطل وباله شىء سوى أن عضو اللجنة يمكن أن يغتصبه ىف 

ا. الرسير ى ضحكت كثريا وأ كر أ .  أقرأ وصفه هلذا املوقف العصيبولست أ
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بيد أن هذا مل يشغلنى عن التنبه إىل السمة املميزة لكتابات صنع اهللا إبراهيم، أال 

وحني . وهى اهلوس بكل ما يتعلق باجلنس بدءا من االستمناء، وانتهاء باللواط

أراد البطل دخول احلامم ىف الصباح وإغالق الباب خلفه اعرتض عليه عضو 

لذى مل يرتكه ينفرد بنفسه بعيدا عنه قط طوال وجوده معه ىف مسكنه، اللجنة، ا

  . قائال إنه رآه عاريا ىف وضع أسوأ كثريا من وضعه لدن قضاء احلاجة

عىل أن الكارثة ليست  هنا بل ىف قوله بعد ذلك إن امللك خوفو صاحب 

ئيليا أو فرعونا مرصيا مستبدا استعان ب العبقرية اهلرم األكرب إما أن يكون إرسا

م  ىف احلالتني. اليهودية ىف بناء هرمه وهو ما كرره . أى أن اليهود هم بناة األهرا

ئيل شيئا أقوى من هذا . بعد ذلك ىف موضع آخر من الرواية وهل تريد إرسا

م احلقيقيون وأن ما يقال عن  حتاججنا به وتقنع الدنيا كلها أهنم هم بناة األهرا

 اهلجايص؟ إن هذا يتسق متام االتساق مع أهنا إنجاز مرصى صميم كالم ىف

ذال من حرب  ئيل١٩٤٨موقف شيوعيينا األوباش األ لقد .  بني العرب وإرسا

جاس ىف صف الصهاينة، وكان رأهيم أن دولة اليهود متثل  ك األ وقف أو

التقدمية ىف منطقتنا عىل حني أن الدول العربية دول رجعية ال حيق هلا االنتصار 

والغريب أن الشيوعيني نجحوا فيام بعد ىف تصوير . لصهاينةعىل عصابات ا

داء للمرشوع  فسهم بالكذب والبهتان وباحلنجل واملنجل عىل أهنم أعداء أ ُأ ٌ
  ! وأحسن م الرشف ما فيش. الصهيونى وأهنم هم رشفاء األوطان

ِّثم إن املؤلف، الذى يتحدث من خالل الراوى، ال يفوت الفرصة دون 

ة للبطل للتطاول عىل السيدات الالتى ال يعطينه فرصة أن يعطى الفرص
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وتوقفت عيناى عند راكبتني : "لالحتكاك هبن، فيقول واصفا سيدتني منتقبتني

متجاورتني ترسبلتا، بغية االنسحاب التام من عاملنا التعس، بثياب فضفاضة 

 غطت جسدهيام من الرأس إىل القدم فيام عدا ثقبني ىف موضع العينني، فبدتا

وبطبيعة احلال مها ". أقرب إىل بومتني أو اثنتني من الكائنات الفضائية املرعبة

خمطئتان ىف حق البطل ألهنام مل توفرا له فرصة للعبث بأجسادهن وااللتصاق 

  ! اجلائيات أكثر من الرائحات أهيا الوغد النجس. معلهش. هبن ىف زمحة احلافلة

قعة وتوفرت الوجبة ولكن انتظر أهيا القارئ الكريم، فقد وقع ت الوا

املطلوبة التى ينتظرها هذا املتقمم، فها هو ذا بطلنا الذى شبه املنتقبتني بالبومة 

يقول بعظمة لسانه الذى أدعو اهللا أن ينشك فيه حتى يرحينا من هذه القاممات 

ر سيدة ممتلئة ىف أواسط العمر أوشك أن : "السلوكية والفكرية َكنت إىل جوا َ ْ َ

من اخللف عمالق ىف قميص مفتوح الصدر أرسل برصه عرب النافذة يلتصق هبا 

متظاهرا بالرشود، وكانت السيدة دائبة احلركة ىف حماولة واضحة لالبتعاد عنه مما 

ُوتطلعت، كام . أفسحت هلا قليال بمقدار ما سمح الزحام. جعلها تصطدم بى

غ الضئيل بني ساقيه  فيته فعل أغلب الواقفني من حولنا، إىل الفرا ومؤخرهتا، فأ

ومل أملك إال أن رفعت إليه . قد ثنى ركبته قليال إىل األمام عىل أهبة التحرش هبا

وأرجو أال يظن القارئ الطيب النية أن استياء البطل ". عينى ىف استياء رصيح

. سببه الغرية عىل عرض السيدة بل ألن الرجل قد فاز دونه بالوجبة الدنسة

  .وهذا كل ما هنالك
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إنى شخصيا من : "مىض البطل الناقص الرجولة الفاقد النخوة قائالثم ي

ة بل ومن عشاق هذه اللحظات  املغرمني بذلك اجلزء البارز من جسد املرأ

ووجهة نظرى أن هذا السلوك  الذى قد يستهجنه البعض . َاملختلسة ىف الزحام

غربى حيث ليس إال بديال عربيا نابعا من واقعنا وشخصيتنا املستقلة للرقص ال

وهذا كالم . إلخ ذلك التفلسف املنحط"... يامرس الناس األمر ذاته متواجهني

سطحى، فقد قرأت، وهو جمرد مثال، أن بوش الكبري كان جالسا مع بعض كبار 

ره، فمد يده  ة إعالمية واقفة بجوا القوم ىف الواليات املتحدة ىف مكان عام وامرأ

ا بل ليقرصها ىف مؤخرهتا، وكتمت من خلفها ومن خلف احلارضين ال ليلمسه

شوفوا : هى دهشتها وسكتت، وأمرها إىل موالها، وهى حتسبن عليه وتقول

يض  الرجل الناقص ماذا يفعل؟ وما أمر كلنتون والفتاة املتدربة بالبيت األ

  . مونيكا لوينسكى وحترشه هبا ببعيد

ة ىف بلد غربى  حتت والليلة قرأت هذا التقرير عن حترش جنسى بامرأ

بقلم حممد فضل " فنانة شهرية تتهم خمرجا معروفا بالتحرش هبا ىف منزله"عنوان 

، ومثله كثري جدا ىف تلك البالد ٢٠١٩ نوفمرب ٩بتاريخ " املرصيون"بجريدة 

ا نعرفه من انتشار احلرية  التى كنا نظن أهنا بعيدة عن هذا الداء األخالقى 

قع اجلنسية فيها، فليست هبم حاجة للتحرش،  فضال عن االغتصاب، لكن الوا

يقول شيئا آخر متاما كام تقول التقارير املشاهبة التى كثريا ما نقرؤها ىف الصحف 

كشفت فنانة شهرية عن تعرضها : "يقول التقرير. والكتب وعىل الفيس بوك

للتحرش اجلنسى والتقبيل وملس أماكن حساسة من جسدها من جانب أحد 
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وأحدث ترصيح املمثلة أديل هانل حول .  منزلهاملخرجني الذى عملت معه ىف

َتعرضها للتحرش عندما كانت ىف املراهقة من قبل خمرج أول فيلم شاركت فيه  ِ

وقررت هانل التحدث عن تعرضها املزعوم .صدمة ىف عامل السينام الفرنسى

، الذى يروى عالقة نجم "مغادرة نفرالند:"للتحرش بعد مشاهدة الوثائقى

ري ذلك عىل حياهتامالبوب الشهري  : وقالت هانل. مايكل جاكسون بطفلني، وتأ

َّغري الفيلم منظورى" " ميديابارت"، وذلك ىف مقابلة مع موقع "َ

تعلقت برواية املخرج كريستوف روجيا لألحداث "وأضافت .اإلخبارى

يات السيطرة واإلعجاب. بشدة وكانت هانل، وهى ". جعلنى الوثائقى أفهم آ

، "الشياطني"ني، ىف الثانية عرشة عندما حصلت عىل دور ىف فيلم اآلن ىف الثالث

ولعبت ىف الفيلم دور فتاة يتيمة تغادر مع شقيقها للبحث . الذى أخرجه روجيا

 شاهدا ٣٠، الذى ضم "ميديابارت"ووفقا للتحقيق الذى أجرته . عن والدهيام

ممثلون وحتدث . آخر، فإنه يعتقد أن روجيا كان مهووسا بنجمته الصغرية

ناء التصوير ء املريضة أ وسافر االثنان . وتقنيون شاركوا ىف الفيلم عن األجوا

ه دعاها إىل منزله. معا للرتويج للفيلم وتقول هانل إن روجيا ملسها . ويعتقد أ

ناء الرتويج للفيلم، وحدثها عن حبه هلا . ألول مرة وحاول تقبيلها ىف منزله أ

خلت ىف أزمة عاطفية عميقة، وحاولت أن وعندما كانت ىف اخلامسة عرشة د

تقطع صلتها بروجيا، وحاولت احلصول عىل املساعدة من املحيطني به، ولكن 

دوا تعاطفهم معها ْالقليلني أ َ ْ وىف هذا األسبوع فصلت رابطة املخرجني . َ
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الفرنسيني، التى كان روجيا أحد رؤسائها، املخرج من عضويتها، وهى أول 

   ". هذه اخلطوةمرة تتخذ فيها مثل 

املهم أن واقعة احلافلة انتهت بأن هجم املتحرش عىل البطل الناقص 

الرجولة الفاقد النخوة، ولكمه لكمة رجت دماغه رجا عنيفا، ودفعه بقوة 

ِفارتطم بعمود احلافلة وانطرح أرضا والتوى ساعده وهبدل هبدلة مل حتدث له 
ْ ُ

ونَّمن قبل، وعرض الناس ىف تعليقاهتم عىل ما  ه مأ وقد رسنى هذا ال . وقع بأ

ى أعرف أن صاحبنا منافق كبري وأن تدخله  النحيازى للمتحرش املجرم بل أل

واعرتاضه عىل ما يصنع املتحرش ليس إال تعبريا عن حقده عليه لفوزه دونه 

  . بذلك التحرش القمىء

ه الضئيلة الشأن التافهة القيمة التى قرأهتا ل" رشف: "وىف روايته األخرى

فيت  اىض أصبت بخيبة أمل ال توصف، إذ أ ىف منتصف تسعينات القرن ا

ها الفنى متدنيا غاية التدنى، وموضوعها يدور حول السجن وما فيه من  مستوا

حرمان جنسى يؤدى باملسجونني إىل االستمناء، وإىل اللواط بمن يسوقهم 

فقتهم ىف احلبس ذا أطلقت عىل وهل. حظهم التاعس من الصبيان املساكني إىل مرا

نى مل أجد فيها تقريبا شيئا آخر، ". الرواية االستمنائية: "تلك الرواية ذلك أ

واستغربت أشد االستغراب أن يعكف روائى تطنطن له الصحافة وأقالم 

ه ٌمراهق ال  الكتاب اليساريني كل تلك الطنطنة عىل مثل هذه املوضوعات وكأ

 الشحنات اجلنسية املهووسة عن هذا يفهم للحياة معنى إال أهنا جمال لتفريغ

   .الطريق الشاذ
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تركيز حاد عىل مجاع البطل التافه، ىف الرواية التافهة " العاممة والقبعة"وىف 

لغة وبناء وتصويرا للشخصيات وغري ذلك، جلارية خرساء مسكينة من جوارى 

ة حقيقة تارخيية، إذ هى من بنيات أفكار الراوى االست منائية اجلربتى ليس هلا أ

التى ال يمكن أن ختتفى أو تتغري أو حتاول أن تتجمل ألهنا مركوزة ركزا ىف 

طبيعته وعقله ومشاعره وأحاسيسه، فيهجم عليها ىف الظالم ويرفع ساقيها 

ويصنع ما يصنعه أمثاله من األقذار األدناس بمثل تلك الفتاة املسكينة التى ال 

ه استط اع رغم الظالم الذى كان يسود يمكنها الدفاع عن نفسها، مباهيا أ

يعنى . مصنوع من القطن) وهذا تعبريه هو نفسه" (لباسها"املكان أن يعرف أن 

ه مل يكن فقط بارعا كالكالب ىف تشمم اجليف املنتنة عىل بعد سبعني سنة  أ

ضا" األلبسة"ضوئية بل كان يمكنه أن يتعرف ىف الظالم عىل طبيعة قامش  يا . أ

  . يل لهله من عبقرى ال مث

ّليس ذلك فقط، بل إن هذا املهووس باجلنس واملنى، وهو أمر حيتاج إىل 
ة عقد تكمن ىف تلك األركان  يا ويعرف لنا أ ٍحتليل نفسى يصل إىل أعامق الطوا َ ُ

ربة والعفونات والنتانات، يرسح مع  املظلمة التى ختيم عليها العناكب واأل

ولني عشيقة نابليون، وهى اخلياالت خياالته العامية املريضة عند الكالم عن ب

َّالتى أرى أهنا تدل عىل عنة أو عىل األقل عىل ضعف جنسى حياول الراوى : ُ

مداراته بادعاء الفحولة وانفتاح السبيل أمامه إىل مضاجعة عشيقة نابليون كلام 

أراد دون عائق من باب أو حارس أو عصبية أوربية ضد شاب صعيدى أجرد 
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ة فضيلة وال يعرف الرأس فقري قبيح ا لوجه والشكل ال يتميز وال يمتاز بأ

  .الفرنسية التى يمكن أن يتفاهم هبا مع من يضاجعها

بمجرد دخولنا : "وإىل القارئ أول شىء وقع بينهام ىف ميدان اجلنس

وفجأة حدث . ّمسكنها التفتت إىل واحتضنتنى ثم وضعت شفتيها عىل شفتى

فقد وجدنا . مل أدر ما جرى بعد ذلك.فقد أدخلت لساهنا ىف فمى. شئ غريب

ا فوقها، وعضوى داخلها فسنا فوق أريكة جماورة وأ احتضنتنى ىف قوة، . أ

ثم انفصلت عنى . انتظر: وفجأة جاء ظهرى فتشبثت بى وهى تردد الهثة

أزاحت عاممتى وعلقت . وأحسست أهنا مستاءة. وجففت مائى بطرف ثوهبا

اذا حتلقه؟ لو أرسلته يكون . ومجيل عمشعرك نا: عىل رأسى احلليقة قائلة

تريدين أن أصبح مثل املخنثني؟ فكت جدائل . أعوذ باهللا:  قلت.شكلك أمجل

 شعرها الطويل فتحسست خصالته التى تدلت فوق كتفيها حتى خرصها

قالت إهنا جتد صعوبة ىف تنظيمه ىف . وشممت رائحة الصابون تنبعث منه

ِّوإهنا تفكر ىف قصه . كصا من الورقخصالت متموجة، وتستخدم لذلك عا َ

هنضت واقفة . اجلديدة إىل خصالت قصرية تنسدل فوق اجلبهة حسب املوضة

كان فراشها وسط احلجرة عبارة عن . الغرفة الداخلية وأخذتنى من يدى إىل

واح خشبية حتيط هبا أربع خمدات فخمة، وأعىل ذلك  سجادة مبسوطة عىل أ

تناولت حقا . وحولت عينى برسعة عن الفراش. غطاء من احلرير أو املوسلني

ر الفراش ت مسحوقا أمحر .صغريا فوق منضدة بجوا : قالت. رفعت غطاءه فرأ

هل تعرف أن سيدات البالط . أستخدمه إنه روج لتحمري اخلدين لكنى ال
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 ظال خمتلفا واحدا فوق ١٣امللكى ىف فرنسا كن يستعملن لزينة وجوههن 

ا أكتفى بكري . أدهن به وجهى قبل النوم" ندى السوسن: "م إسمهاآلخر؟ أ

لل إصبعى الصغري وأمر به عىل حاجبى ورموشى حتى تلمع  .وعند اخلروج أ

كانت أقرص .ْأحطتها بذراعى فدفنت رأسها ىف عنقى. كانت تتحدث كاألطفال

ْقبلتها ىف عنقها فرفعت رأسها ووضعت لساهنا ىف فمى. منى قليال : غنيت هلا.ْ

ّأدينى جيت، وافعل كام ختتار فيه، أركب لك صدر برمان، وحتل :زاىلىل غ قال" ِّ َّ

فية م " الدكة األلفية"رشحت هلا معانى الكلامت وكيف أن ". دكة أ هى حزا

ف لون مطرز وىف هذه املرة خلعت مالبسى حتى . جذبتها إىل الفراش. بأ

لة وبدت نحي.رصت عاريا وساعدهتا عىل خلع تنورهتا وقميصها الداخىل

تأملت مبهورا جسدها العاجى ثم حتسست هندهيا فقالت إهنام صغريان، . للغاية

وإهنا عندما كانت ىف الثانية عرشة كانت تضع عند اخلروج أربعة مناديل حتت 

فهن يضعن . نصحتها أن تفعل مثل بناتنا. العباءة يمينا ويسارا مكان الثديني

 .لكنى مل أعد صغرية:  قالت.ومهالبابة اخلبز الساخن بني النهدين للتعجيل بنم

 التقطت ثدهيا بفمى وأخذت أمتصه وأجذبه إىل .عندى عالج آخر: قلت

أردت . انتفخت حلمتاها وبدأت تتنهد. ثم فعلت املثل بالثدى اآلخر. اخلارج

نى ساقيها إىل اخللف لكنها . ثم وجلتها برفق. رفضت وباعدت بينهام أن أ

 .ال تتعجل: أومأت برأسى فهمست محل؟تعرف ماذا تفعل كى ال أ: قالت

 وعندما فقدت السيطرة غادرهتا.جززت عىل أسنانى حماوال السيطرة عىل نفسى

سمعتها ترصخ ثم بدا ىل أهنا غابت عن . وأفرغت مائى فوق بطنها
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وإذا هبا متسك . ُّتطلعت إليها مصعوقا ثم تلفت حوىل بحثا عن قلة ماء.الوعى

. اعتدلت عىل ظهرها وتنهدت ىف رضا. فمها وتقبلهاترفعها إىل  بيدى باسمة ثم

وقالت . عىل بطنها وبللت أصابعها من مائى ثم دعكت ثدييها ثم وضعت يدها

رها واحتضنتها. هذا أفضل لنمو الثديني: ىف خبث أفلتت من . استلقيت إىل جوا

ى أحد: أحضانى وقالت ِّيا حلوىل". ال بد أن ننزل اآلن قبل أن يأ ُ َ!  

 القارئ الكريم أن يلتفت إىل أن الراوى مل يكن يعرف من وأرجو من

الفرنسية، وبالذات ىف أول معرفته ببولني، إال شظايا وشذرات قليلة نيئة ال 

كل ما يناقض املنطق  تغنى ىف مثل هذه املحاورة بشىء، إال أن صنع اهللا عىل

ُّوالواقعية جد قدير، وبه جد خبري ُِّ  وكانا يأخذان وقد تكرر هذا الدنس مرات،. ِ

يعيشان وحدمها ىف هذا العامل حتى إنه كان  راحتهام دون أى احرتاس وكأهنام

يذهب إىل مسكنها واحلراس واقفون عىل الباب محاية هلا ألهنا عشيقة نابليون، 

ه أحد ن هو ذاهب، فضال عن أن يمنعه من  فيمر باحلراس دون أن يسأ إىل أ

بونابرت خرب تردده عليها وبقائهام  يغالدخول، بل دون أن يفكر أحد ىف تبل

وواضح متاما ملن يقرأ الكتاب أن الكاتب . وحدمها ىف الطابق الثانى ملدد طويلة

اإلثارة اجلنسية مع أهنا ال تليق به وبسنه  ال يقبض عىل زمام فنه،  بل كل مهه هو

ا كان مقبوال، فكيف من شيخ ىف  ولو أن هذا صدر عن. املتقدمة شاب أرعن 

والعمل الذى ورد فيه ال يتطلب شيئا من ذلك  ن صنع اهللا إبراهيم؟ وكيف،س

ثم إن راوى . إنام هو إثارة رخيصة ليس إال وال له فيه دور يمكن أن يؤديه؟
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يقيم الكاتب بينه وبني شخصية تارخيية  الكتاب شخصية غري تارخيية، فكيف

  عشق وزنا؟نابليون خمادنة، عالقة  معروفة جيدا، وكانت بينها وبني

هيم ما  ومما يوضح هذه النزعة بل هذا التخصص ىف كتابات صنع اهللا إبرا

ه ىف كتابه ه، بعد وصلة تعذيب له ولزمالئه ىف " يوميات الواحات: "قرأ من أ

ى زعبل ىف منتصف مخسينات القرن الفائت، وىف  بداية وصوهلم إىل سجن أ

 معهم ىف ذلك السجن، مل التى مات فيها شهدى عطية، وكان نزيال ذات الليلة

بنص تعبريه، ربام " ًاستمنى خفية"ليلتها إال بعد أن  يستطع كاتبنا اهلامم النوم

ومل ال، ولكل قوم طقوس ! قياما بطقوس تشييع جثامن الفقيد لدى اليساريني

تأديتها ىف املناسبات اهلامة املختلفة؟ ترى هل ما زال هناك  خاصة حيرصون عىل

ى ظلمت األستاذ صنع اهللا إبراهيم حني وصفت ما من يمكن أن يتهم نى بأ

  ؟"تيار الكتابة االستمنائية"يكتب بـ

، التى نحن "٦٧"هذا بالنسبة إىل الروايات السابقة ىف الظهور عىل رواية 

فهل هذه الرواية األخرية ختتلف عن زميالهتا السابقات؟ ال، . بصددها اآلن

دا ه الرواية مفعمة بالنتانات والرجاسات وهذ. فالذى فيه داء ال يكف عنه أ

فالبطل إما يلهث خلف احلافالت املزدمحة التى يكثر فيها . اجلنسية املنحطة

النساء حتى تتاح له الفرصة ملامرسة شذوذه العفن ىف الوقوف خلفهن 

ٍوااللتصاق بأردافهن غري معف سيدة كبرية أو شابة صغرية وغري مرعو عن  َ ْ ُ ٍُ ْ

َّشاذ مهام كان رد فعل الضحايا املسكينات، إذ قد جلد وجهه سلوكه املنحرف ال ُ

من جلود النعال القديمة، فلم يعد حيس إحساسا إنسانيا واحدا، وإما يضاجع 
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زوجة أخيه، الذى أكرمه بإسكانه معه وائتامنه عىل زوجته وابنته، فكان أن خان 

ام مع أخيه أخاه واعتدى عىل عرضه وصارت زوجة أخيه تنام معه أكثر مما تن

وىف أى وقت تريد أو يريد، وىف أى مكان يتاح بام ىف ذلك شقة أخيه، بل وأمام 

حجرة األخ النائم بالداخل حيث يمكن أن يستيقظ أخوه ىف أى وقت فيخرج 

ليرشب أو ليدخل احلامم أو ليتبني رس التأوهات واهلمسات التى تصدر عن 

ْاملجرمني أمام غرفته ويرى املصيبة املهببة   .  بأم عينيهَ

التى كان ينتهجها جون فوسرت " حافة اهلاوية"ّوهو ما يذكرنى بسياسة 

 حتت رئاسة دوايت ١٩٥٩ إىل ١٩٥٣داالس وزير اخلارجية األمريكى من 

زهناور ة أزمة دولية ودفعها إىل " حافة اهلاوية"وتتمثل سياسة . أ ىف تصعيد أ

ى ا ك تأ ّلتنازل أو االستسالم ولو أدى حافة هاوية سحيقة، مع إهيام اخلصم بأ

وكان جون فوسرت داالس أول من من . األمر إىل اجتياز هذه احلافة املرعبة

إن الولد اخللبوص مل ير مكانا . ابتدع تلك السياسة واستخدم هلا هذا املصطلح

خيون فيه أخاه ويعتدى عىل عرضه متمثال ىف زوجته إال أمام غرفته بحيث 

 يامرسان فيه الزنا ويستمتعان باخليانة عىل صفيح يضعنا طوال الوقت الذى

  !لعنه اهللا هو وهى وداالس ىف وقت واحد. ساخن يشبه حافة هاوية داالس

نا هنا أمام حيوان ينتمى عىل سبيل اخلطإ إىل بنى اإلنسان بل إنه . والواقع أ

لينتهز فرصة الظالم ىف خمبإ العامرة التى يسكنوهنا فيقبل زوجة أخيه ويعبث 

ام طرب، غري مبالية بوجود زوجها  بجسدها، واملجرمة الشاذة تطرب هلذا أ

اس آخرين معهام ىف املخبإ وىف مرة من املرات كان الثالثة واقفني . وطفلتها وأ
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ىف ظالم الليل منحنني عىل جدار الرشفة ينظرون إىل ما جيرى ىف الشارع، فأخذ 

ني، وظل يصعد بيده التى يتحسس ساق زوجة أخيه التى كانت تقف بني االثن

، فعرف بذكائه اخلارق أهنا )مشعر(تستأهل القطع إىل أن وصل إىل مكان خشن 

ومرة أخرى كان يضاجع تلك ! يا للعبقرية. مل تكن تلبس مالبس داخلية

ا انتهيا من رجسهام  العاهرة ىف حجرته بعد أن أحكم إغالقها  من الداخل، و

ة تنظر ىف استغراب برىء إليهام، فأراد فتح الباب فوجد بنت أخيه الصغري

احليوان أن يداعبها، فمد يده إىل خدها لتبعدها عنها بضيق وغضب، لكن 

ر بشىء من ذلك، ومل خيزه ضمريه أو ينقح عليه عرق األخوة أو  نيته مل تتأ ْحيوا ِ َ

ن ينتمى عىل سبيل اخلطإ إىل بنى اإلنسان؟ . يفكر ىف الرتاجع م أقل إنه حيوا   أ

غ عهارة الزوجة مداها البعيد حني ترصح أمامه بأهنا راضية عن وتبل

فر هلا الزوج والعشيق والطفلة، وبقيت السيارة فقط ترى هل . حياهتا، إذ توا

يمكن أن تكون هناك امرأة مرصية ىف ذلك الوقت تنتمى إىل أسفل الطبقة 

نحطة التى الوسطى وموظفة بسيطة وغري مثقفة وال تفهم ىف احلذلقات املنتنة امل

يلوكها الشيوعيون وأمثاهلم عن اجلسد واجلنس وحرية العهر يمكن أن تباهى 

َهبذا أصال ولو بينها وبني نفسها، بله أمام اآلخرين، وبخاصة أمام عشيقها الذى  ْ َ
هو أخو زوجها؟ إن هذه أخالق الشيوعيني السفلة يريدون أن تشيع ىف 

  . عفنا وقذرا مثلهماملجتمع كله حتى يكون املجتمع كله نجسا و

اذا  وليس ىف الرواية تقريبا شىء آخر غري هذا العهر، ومن ثم ال أدرى 

؟ إن النكسة مل تظهر ىف الرواية إال عىل خجل شديد وعىل "٦٧: "سامها املؤلف
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قاها عبد النارص  نحو عارض مل تتمثل تقريبا إال ىف اإلشارة إىل اخلطبة التى أ

ام، واخلطبة ولو قرأ .  التى أعلن فيها رغبته الكاذبة ىف التنحىقبيل احلرب بأ

الرواية من ال يعرف تلك الفرتة وتلك اهلزيمة البشعة التى ناهلا عبد النارص ما 

كام أن البطل ال يفعل شيئا . فهم شيئا من تلك اإلشارات العارضة الغائمة

ه قد يشري بني احلني واحلني إ. طوال الوقت إال تلك العهارات ه صحيح أ ىل أ

ذاهب إىل اجلريدة، لكننا ننظر وندقق النظر ونطيله ونكرره فال نجده يصنع شيئا 

ىف اجلريدة وال يكتب شيئا للجريدة وال يعرض شيئا من األفكار التى تطرأ عىل 

ومعظم ما يفعله ىف اجلريدة يتلخص ىف اتصاله . عقول من يشتغلون ىف جريدة

ي ه ىف شقة صديقه ليضاجها أو لتصحبه بزوجة أخيه أو اتصاهلا هى به كى تأ

ضا   .معها إىل البيت كام يصطحب الرجل كلبه الذليل املطيع، ليضاجعها أ

. ال ينتمى إىل الوطن: والبطل حيوان ال يشعر باالنتامء إىل أى شىء

ه  م أو إحباط بل ال هيتم بام وقع أصال، وكأ فالنكسة تقع، ولكنه ال حيس بأى أ

 حياته الدنيئة كام كان يامرسها من قبل وكأن كارثة مل إنه يامرس. ليس مرصيا

إنه هيتم فقط باألكل والرشب والتدخني ومضاجعة . تنقض عىل أم يافوخ مرص

وهو ال حيس باالنتامء إىل األرسة، وإال فلو كان عنده ذرة من . زوجة أخيه

ن لكنه، كام قلت، حي. اإلنسانية أو الرجولة لتوقف عن خيانة أخيه ىف زوجته وا

ة قيم . يعد عىل سبيل اخلطإ واحدا من بنى اإلنسان كذلك ال ينتمى إىل أ

أخالقية أو اجتامعية من شأهنا أن تساعده بنورها عىل إبصار طريقه، بل يؤثر 

  . طريق الطني النتن والنجاسة العفنة عىل النظافة والطهارة
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ون أن ما َّومن هنا أرانى أستغرب مزاعم بعض النقاد اهلالسني الذين يدع

يصنعه هذا البطل السافل طوال الرواية إنام هو تعبري رمزى عن أوضاع مرص 

احلق أن هذا كالم سخيف بل وضيع، وإال لقد كان ينبغى أن . قبل النكسة

يكون مجيع املرصيني ىف تلك الفرتة عىل هذه الشاكلة املعوجة اعوجاج ذيل 

أن يكف بطل الرواية كذلك لو كان هذا الكذب صحيحا لكان ينبغى . الكلب

لكنه ظل يصنع بعد اهلزيمة املروعة . عن عهره ودنسه ونجاسته بعد النكسة

َالتى ما زلنا نعيشها ونحرتق هبا صباح مساء، ومساء صباح حتى اآلن وإىل ما  ََ َ
َشاء اهللا كام كان يصنع قبلها مل يتغري قيد شعرة ه مل يكن . ِ وقد سبق أن وضحت أ

هلزيمة، ومل هيتم إال بأن يأكل ويرشب ويتحرش بأرداف يباىل بأى بشىء بعد ا

ضا فوق البيعة ما تيرس  النساء ىف احلافالت ويضاجع زوجة أخيه ويضاجع أ

ني إىل بالدنا وأمثاهلا  من أشباه املومسات من السائحات الغربيات الالتى يأ

 ليجامعهن أشباه البرش ىف الرسير واحدا إثر واحد دون أى فاصل زمنى كتلك

قع ال يزيد عن كلب يبحث . السويدية األربعينية ذات الشعر الرمادى إنه ىف الوا

ك النقاد البكاشني إنام . عن اجليف ويشمها عىل بعد سبعني سنة ضوئية إن أو

يريدون أن خيلعوا عىل الرواية شيئا يرتفع هبا عن احلضيض القذر الذى تتمرغ 

ّفيه وال يمكنها مفارقته بله العلو علي َ ْ   . ه، ولكن هيهات ثم هيهات ثم هيهاتَ

ضا إن اجلنس ىف الرواية جنس مأزوم . َّوهؤالء النقاد املدعون يقولون أ

اسخ أن خيففوا من كم الرجس الذى يلطخ الرواية  ّحياولون هبذا الكالم ا َ

ّفالبطل يامرس اجلنس بكل أرحيية ورضا وانسجام ومائة فل وعرشة إن . تلطيخا ُ
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حيية والرضا واالنسجام إىل حيوان، وال يشعر بأى حرج أو صح أن ننسب األر

ذلك أن احليوانات ال حتس بشىء من . لذع ضمري أو اضطراب مشاعر أو حياء

را، هو حيوان ينتسب خطأ إىل بنى اإلنسان. ذلك مطلقا   . وبطلنا، كام كررت مرا

كذلك يقول هذا الرضب من نقاد آخر زمن إن البطل قد ترك مرص سخطا 

ولكن الرواية ال تقول شيئا من هذا عىل أى نحو من . ما وقع من هزيمةعىل 

حاء، بل إنه ترك مرص، والسالم لو كان األمر . وهذا كل ما تقوله الرواية. األ

م، لكنه  ناه يقاسى ويتأ ك املحسوبون عىل النقد األدبى لكنا رأ كام يقول أو

ام يأكل ويرشب ويامرس ا م الدنس كان طول الوقت وطوال األ جلنس احلرا

ري،  ة خاجلة من ندم أو خجل، ودون أن تؤثر النكسة فيه أى تأ دون أن حيس بأ

ته   . بل دون أن يتغري بعدها عام كانه قبلها أى تغري مهام كانت ضآ

ه مل يرض نرش الرواية ىف عهد السادات  ه يزعم بأ ومن املضحك أن نرا

ن . إىل عبد النارصحتى ال يتخذها اليمني الرجعى تكأة لإلساءة  ولكن أ

اإلساءة إىل عبد النارص ىف الكتاب؟ إن النكسة لتمر مرورا مكتوما ىف الرواية، 

فكيف يا ترى يمكن أن . التى ليس فيها أى انتقاد لعبد النارص من أى نوع

يستغلها أعداؤه ىف التشنيع عليه؟ إن هذا  الذى يقوله صنع اهللا إبراهيم كالم 

نملة، فالنكسة معروفة للعامل كله، ومل تكن رسا خفيا مضحك ال يدخل عقل 

بني صنع اهللا إبراهيم وعبد النارص حتى يقال إن الرواية يمكن اختاذها سببا 

للنيل منه، وكأن عبد النارص مل يرص هدفا لكل منتقد ومسىء ومتطاول ومتهكم 

َوفقد هيبته السابقة وصار وضعه يبعث عىل الرثاء منذ وقعت واقعة الن كسة َ
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ه كان جمرد خطيب جعجاع يربع ىف   الصاعقة املدمرة وظهر للقاىص والدانى أ

ُالكالم الزاعق ويردد الشعارات الطنانة ويعد بكل مستحيل، لكنه عند العمل  ِ َ

ل  ّيبلط ىف اخلط وال يريم وال ينجز شيئا، وعند اجلد ينال علقة ال تنسى طوا ِ ّ

ه التاريخ بل طوال اآلزال واآلباد من دويل را أ ة شذاذ اآلفاق التى كان يردد مرا

قتنا مجيعا بربطة املعلم ىف أعامق املجارى   .سوف يلقيها ىف البحر، فكان أن أ

ه مل ينرشها ىف  والغريب العجيب أن نسمع املؤلف يزعم ىف ذات الوقت أ

ام عبد النارص خوفا من عبد النارص ترى ما الذى ! أى كالم وطحينة. مرص أ

ا يسىء إىل عبد النارص حتى ليخشى صاحبها نرشها ىف مرص إبان ىف الرواية مم

حياته؟ الواقع أهنا ختلو متاما مما يمكن أن يسىء من بعيد أو من قريب إىل عبد 

فام معنى ذلك الكالم إذن؟ معناه أن املؤلف يريد أن يظهر بمظهر . النارص

ه ال رضر وال الرجل اخلطري الشأن الذى يمكن أن يرض الكبار وينفعهم مع أ

ٍنفع ىف  الرواية ولو جلرذ صغري حقري َ وهل عند بطل الرواية احليوان الذى ال . ُ

  يصنع شيئا سوى أن يأكل ويرشب وبسافد ثم ال شىءآخر رضر أو نفع؟ 

وقد سئلت هنا من معدة االستضافة املذكورة سؤاال يرتدد كثريا عىل 

سنة النقاد وغريهم، وهو العمل األدبى بمقياس هل يصح أن نحكم عىل : أ

ى هو أن العمل األدبى شكل ومضمون فأما الشكل . أخالقى أو دينى؟ ورأ

ى إليه فيام بعد وأما املضمون فيشمل أشياء كثرية منها حتليل . فسوف نأ

صحيح . نفسيات األشخاص داخل الرواية، بل وحتليل شخصية األديب نفسه

لها، لكنها عىل كل حال جزء أن أحدا ال يضمن أن تكون هذه التحليالت ىف حم
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ضا املنهج االجتامعى، ". املنهج النفسى"وهذا هو . من النقد األدبى وهناك أ

وهو يركز عىل األوضاع االجتامعية التى تنعكس ىف العمل األدبى من عادات 

وتقاليد وعالقات اجتامعية ومعتقدات شعبية وما إىل ذلك، بل ويدخل فيه 

ري تلك األمور ىف وقد تطور هذا املنهج فتفرع منه ما .  شخصية املبدعكيفية تأ

ء النص "املنهج الثقاىف"يسمى بـ باعه وكدهم التغلغل ىف أطوا ، الذى جيعل أ

، وهو كل ما يتصل بأمور الثقافة من "النسق الثقاىف: "واستخالص ما يسمونه

عادات وتقاليد وأخالق ودين وأدب شعبى وأدب مهمل ال حيظى لسبب أو 

  . إلخ... اهتامم النقاد املعروفنيآلخر ب

ع الطبقى وينحاز إىل العامل  اركسى، الذى كان هيتم بالرصا وهناك النقد ا

والفالحني ويعادى الرأسامليني والرجعيني ويدعو األديب إىل أن يكون متفائال 

وكانوا يطلقون عىل األدب الذى . مؤمنا بحتمية انتصار املستضعفني ىف املجتمع

ار سخرية املخالفني هلم بل وبعض "األدب اهلادف ":يراعى هذا ، وهو ما أ

ومل يكن النقاد ". األدب اهلاتف"َّاليساريني املعتدلني فحرفوا املصطلح إىل 

اركسيون بوجه عام يرون ىف ذلك ما يمكن أن يعاب فهذه معتقداهتم . ا

 أدبا وأخالقهم، وال بد أن يعكس األدب تلك املعتقدات واألخالق، وإال كان

وهناك من يدرس الروايات . رجعيا ينهالون بسياط نقدهم عىل ظهور مبدعيه

وما أكثر الكتب والرسائل والبحوث التى تتناول كتابات . من زاوية سياسية

  . وهكذا... نجيب حمفوظ وأمثاله من الناحية السياسية
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وال يمكن أن ننسى الرسالة التى كتبها طه حسني لدن خترجه من جامعة 

ى العالء املعرى، وفيها كالم عن عقيدة الشاعر العباسى الق اهرة، وكانت عن أ

ا قرش : "الكبري، ومل نسمع أحدا اعرتض عىل طه حسني أو قال له مل خلطت أ

م تعلم أن الدين ال ينبغى أن يدخل األدب يا فتى؟ ى قرشني؟ أ ". عىل أ

ة من القرن الفائت والتزال تلك الرسالة التى كتبت ىف أواسط العرشية الثاني

حمل ثناء من كثري من النقاد، وبخاصة النقاد الذين يشهرون ىف وجوه غريهم 

ثم إن طه حسني نفسه قد تناول، ". ال دين ىف األدب، وال أدب ىف الدين"الفتة 

ىف كتابه  عن الشعر اجلاهىل، ذلك الشعر من الناحية الدينية والسياسية، فقال 

هيم وإسامعيل إىل مكة وبنائهام مثال إن املسلمني قد استع انوا بأسطورة زيارة إبرا

وباملثل نجده، ىف اجلزء . الكعبة ىف التقرب إىل اليهود وعقد صلة نسب معهم

، يكر عىل بشار باهلجوم ويتهمه ىف دينه ويرميه "حديث األربعاء"الثانى من 

ضا هذه القضية ىف كتابه . وقد تناول د. بالنفاق عن بشار، حممد النوهيى هو أ

مل أدخلت الدين : "لكنه مل  يقل ملن كتب عن دين الرجل. وإن كان قد دافع عنه

  ". ىف األدب؟

ا، وأعوذ باهللا من قولة  ا"وأ ، قد عاجلت ىف كتابى عن شخصية املتنبى "أ

ه  ه مل يفارق اإلسالم بل كل ما ىف األمر أ بت أ ُّالتهمة التى رمى هبا ىف دينه وأ َ ُِ

ه يتهور أحيانا ن تقع ما دامت تعرب عام يريد أن يقول من أ  ىف عباراته ال يباىل أ

ء أن يلحق به ىف أفقه السامق بل لقد . شاعر متفوق ال يمكن غريه من الشعرا

ه ال يمكن أن يكون قد قاد ثورة ىف صباه ادعى فيها النبوة وهذا . توصلت إىل أ
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ثم ". دة حلياته وشخصيته دراسة جدي-املتنبى: "كله موجود بالتفصيل ىف كتابى

وقف هنا بل ترمجت بحث ماسينيون، الذى ادعى فيه عىل شاعرنا  إنى مل أ

ه كان قرمطيا، وشفعت الرتمجة بدراسة شديدة التفصيل لكل ما ورد  الكبري أ

فيها، وانتهيت إىل أن املتنبى ال عالقة له بالقرمطية بأى معنى من املعانى وال من 

ل كان يكرههم واشرتك ىف حماربتهم بالكوفة حتى أى جانب من اجلوانب، ب

ه مل خيرج عن . صدهم مع من صدوهم عنها بت ىف كتابى عن بشار أ ُّكذلك أ

قفه، وإن مل أقل  اإلسالم، مدلال عىل ذلك من  وقائع حياته ومن شعره ومن موا

ى نواس تناولت . إنه كان مثال املسلم التقى الورع وىف كتابى اآلخر عن أ

 موهبته الشعرية الكبرية التى ال يشك فيها عىل موضوعات اخلمر إراقته

بل إنى . والشذوذ اجلنسى، لكنى مل أحاول قط التهوين من موهبته وشاعريته

كثريا ما أقول لطالبى عىل سبيل الضحك، ولكنه الضحك اجلاد، إننا نتعلم 

نا تعلمنا اللغة واألسلوب والذوق ا ألدبى األدب من قليل األدب، وأقصد أ

ى نواس رغم أهنم مل يكونوا وال يمكن  الرائع من أمثال امرئ القيس وبشار وأ

  . أن يكونوا أمثلة عليا ىف اخللق والسلوك

الشعر املرصى : "كام أن الدكتور حممد مندور، ىف اجلزء األول من كتابه

ئعة"بعد شوقى  "ترمجة شيطان: "، قد هاجم كثريا مما قاله العقاد ىف ملحمته الرا

مكررا القول بأن ما قاله العقاد عىل لسان الشيطان هو أفكاره وعقائده هو، وأن 

اليس عىل ربه إنام هو مترد العقاد  و األ التمرد والتجديف الذى مترده وجدفه أ

قاله مندور عىل سبيل االهتام والزراية عىل العقاد ودفاعا، . وجتديفه ىف احلقيقة
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ومع ذلك كله مل نسمع . مندور. مر غريب من دوهذا أ. فيام يبدو لنا، عن الدين

  .   أن أحدا أخذ عىل مندور هذا الذى قاله

ثم إن كثريا ممن ينادون بتنحية الدين واألخالق عن النقد األدبى رسعان 

لقد كان النقاد . ما هيامجون أى مبدع يدعو إىل عكس ما يعتقدون هم

اركسيون ىف كتاباهتم حيملون محلة شعواء عىل ك ل من يشمون فيه رائحة ا

اخلروج عىل دعوهتم وشعاراهتم ويتهمونه بالرجعية والتخلف ومعاداة 

يس. املستقبل بالذى جيهله أحد من " ىف الثقافة املرصية: "وما كتاب العامل وأ

ة . النقاد، وهو مملوء هبذا الذى أقول دون مواربة أو مججمة عىل اإلطالق فاملسأ

خللق عن األدب، بل تنحية العقيدة واخللق إذن ليست تنحية العقيدة وا

اإلسالمى، وإال فام من ناقد أو أديب إال وهو يصدر فيام يكتب عن بنائه 

ه يكره عقيدة . العقيدى واخللقى، وال يمكن أن هيرب من ظله كل ما هنالك أ

وخلقا معينني، ويريد أن يفرض عقيدته وخلقه هو، وإن مل يرصح بام ىف قلبه، 

واألستاذ صنع اهللا إبراهيم خري مثال عىل ذلك، .  اللف والدورانبل يلجأ إىل

فهو هياجم من حيرمون اخلمر، ويصف املنتقبات بأهنن يشبهن البومة، ويعىل من 

عىل " اللجنة"وكالمه ىف رواية . شأن الزنا والعالقات غري الرشعية ىف كتاباته

لسفته الدنسة ىف لسان بطلها عن التحرش بالنساء والفتيات ىف احلافالت وف

ه   . ذلك واضح متام الوضوح ال يمكن أحدا الشك فيه أو الرتدد بشأ

ومن قبله، وهو جمرد مثال آخر، هناك حيدر حيدر القصاص السورى 

اركسى، الذى وضع رواية  ، وهجم فيها هجوما "وليمة ألعشاب البحر"ا
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الرسول ودعا شنيعا جمرما عىل اإلسالم وكل ما له صلة باإلسالم وشتم اهللا و

إىل الثورة من أجل متكني الطبقة العاملية من مقدرات البالد وحط من شأن 

العفة وأكد أن  حرية النساء والفتيات العربيات تتمثل ىف حرية الزنا، وجعل كل 

ئرية احلمقاء ما يريد من جسدها  هم بطله املنحط هو أن ينال من البنت اجلزا

قب التى يمكن  أن تتعرض هلا حني يكتشف أهلوها دون أن يفكر ىف العوا

يس قد نال . حقيقة األمر، وبخاصة إذا محلت" الرجعيون أوالد ستة وستني" أ

ذلك املجرم غايته وأطفأ شهوته؟ فلتذهب احلمقاء بعد ذلك إىل اجلحيم، وال 

عزاء هلا وال ألمثاهلا ممن ينخدعن ىف مثل ذلك املجرم وكالمه الرباق عن احلرية 

  . التقدميةوالتنويرية و

يهم يدافعون عنه بحجة أن األدب إبداع  وقد هب النقاد إياهم عىل بكرة أ

ه هو نفسه ىف روايته قد هاجم اإلسالم . حر ال يصح  تقييده وجتاهلوا أ

واألخالق الكريمة الفاضلة واملجتمعات العربية كلها والتاريخ اإلسالمى من 

ن امللتاثني عقيديا وخلقيا احلرية أى أهنم يعطونه هو وأشباهه م. أوله إىل آخره

الكاملة لقول ما يقولون رغم ما يسببه من أذى لنا، لكنهم حيرمون علينا أن نرد 

نا ثم إنى أسأل من هيامجون ! فانظر إىل هذا اخلبث اجللف. ونوضح ونقول رأ

نا ىف نقد  العقيدة واخللق الكريم سؤاال واضحا ورصحيا ما داموا يرفعون الفتة أ

هل هناك من يستطيع :  ينبغى أال نفكر ىف شىء غري الناحية الفنية، وهواألدب

منكم مهامجة أى حاكم تعيشون ىف سلطانه كام هتامجون الدين واألخالق بحجة 

  حرية األدب وحق األديب ىف أن يقول كل ما خيطر بباله؟ 
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ء أن  كذلك فإهنم حني يقولون ذلك يظنون، أو باألحرى يومهون القرا

. لهم يقولون هذا الذى يقولون، ويقفون من هذه القضية نفس املوقفالنقاد ك

ون إىل بعض ما قاله نقادنا القدماء  ويقتطعونه من سياقه ثم يتخذونه  وهم يأ

ى  احلسن . أداة إلثبات صحة موقفهم إهنم دائام ما يستشهدون بكالم أ

و كانت الديانة فل": "الوساطة بني املتنبى وخصومه: "اجلرجانى التاىل ىف كتابه

ُعارا عىل الشعر، وكان سوء االعتقاد سببا لتأخر الشاعر، لوجب أن يمحى اسم  ُ

ى نواس من الدواوين، وحيذف ذكره إذا عدت الطبقات، ولكان أوالهم  َأ ّ ُ

بذلك أهل اجلاهلية، ومن تشهد األمة عليه بالكفر، ولوجب أن يكون كعب بن 

هبام من  ُزهري وابن الزبعرى وأرضا َ َتناول رسول اهللا صىل اهللا عليه وسلم ِّ

ّوعاب من أصحابه بكام خرسا، وبكاء مفحمني، ولكن األمرين متباينان،  ِ ْ ُ
، متجاهلني أن اجلرجانى إنام يتحدث هنا عن الناحية "والدين بمعزل عن الشعر

َوقد سبق أن قلت إننى أكرب أسلوب . وهذا مما ال نشاح فيه. الفنية من اإلبداع ِ ْ ُ

س ى ىف شعره لغة وتصويرا وتركيبا وعبارات، لكننى ىف ذات الوقت أرى النوا

ه ضيع تلك املوهبة الكبرية التى ال يشاح فيها أحد عىل موضوعات اخلمر  أ

ُويدل عىل أن األمر عىل نحو ما قلت أن . والغلامن واملديح السخيف وما أشبه

فأما اهلجو : "الاجلرجانى نفسه وىف الكتاب املذكور نفسه يقول عن اهلجاء مث

لغه ما خرج خمرج التهزل والتهافت، وما اعرتض بني الترصيح والتعريض،  فأ

وما قربت معانيه، وسهل حفظه، وأرسع علوقه بالقلب ولصوقه بالنفس، فأما 

  ".القذف واإلفحاش فسباب حمض، وليس للشاعر فيه إال إقامة الوزن
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عىل ذلك " لشعر وآدابهالعمدة ىف حماسن ا: "وقد علق ابن رشيق ىف كتابه

وحسن ما ذهب إليه " الوساطة"ومما يدل عىل صحة ما قاله صاحب : "قائال

إعجاب احلذاق من العلامء وفرسان الكالم بقول زهري ىف تشككه وهتزله 

  :وجتاهله فيام يعلم

ُأقوم آل حصن أم نساء؟:     =   وما أدرى وسوف إخال أدرى ٌ ْ َ 

ُ  فحق لكل حمصنة هداء=   ٍفإن تكن النساء خمبآت     ِ  

ا قدم النابغة بعد وقعة حسى . وإن هذا عندهم من أشد اهلجاء وأمضه و

شدوه، فقال: سأل بنى ذبيان : ما قلتم لعامر بن الطفيل وما قال لكم؟ فأ

ثم . أفحشتم عىل الرجل، وهو رشيف ال يقال له مثل ذلك، ولكنى سأقول

 :قال

 فإن مطية اجلهل السباب=   فإن يك عامر قد قال جهال      

ء     ى برا يك أو كأ  تصادفك احلكومة والصواب=     فكن كأ

 من اخليالء ليس هلن باب=    فال يذهب بلبك طائشات     

 إذا ما شبت أو شاب الغراب=     فإنك سوف حتلم أو تناهى    

رس يوم حسى     أصابوا من لقائك ما أصابوا=  فإن تكن الفوا

 ولكن أدركوك وهم غضاب=     سبب بعيد    فام إن كان من 

ما هجانى أحد حتى هجانى : فلام بلغ عامرا ما قال النابغة شق عليه، وقال

 !".جعلنى القوم رئيسا، وجعلنى النابغة سفيها جاهال وهتكم يب. النابغة
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ٌّوهل يظن ظان مهام مجحت به الظنون أن اجلرجانى أو أى ناقد مسلم 

أن هيان دينه أو نبيه ىف شعر ويسكت فال يفتح فمه ألن يمكن أن يرتخص فيقبل 

الشعر بمعزل عن الديانة؟ نعم إذا أردنا أن نحكم عىل الناحية الفنية فقد نرى 

أن العمل األدبى عمل جيد، لكننا لن نسكت ىف ذات الوقت عىل البذاءة ىف حق 

ادا مرا كام نبينا أو التطاول عىل ديننا وكتاب ربنا مثال، بل سوف ننتقده انتق

ْمدحنا فنه ولغته وخياالته وبناء قصيدته وجتديداته إن  كان صاحب جتديدات َ َ .

ا مثال مل يمنعنى مثال من اإلشادة بكثري من أشعار بشار من الناحية الفنية ما  وأ

فيها من  فحش، مثلام مل يمنعنى ما ىف شعره من جودة فنية من انتقاده الشديد 

 . ءاتعىل تلك املفاحش والبذا

" ولدى: "حممد حسني هيكل ىف كتابه. ومن هنا فقد استغربت ما كتبه د

ه رأى أحد املسلمني ىف الكوميدى فرانسيز، حني كان يشاهد مرسحية  عن أ

نية ىف بعض فرتات التاريخ وتتهجم عىل  ع بني اإلسالم والنرصا تتناول الرصا

ارع الذى كان يشاهده، ديننا، قد قام من مكانه وأخذ يصفق إعجابا بالتمثيل الب

نه : وتساءلت ن حق دينه ونبيه وقرآ إذا كان هذا حق التمثيل املتقن عليه فأ

مكن أن يكون الدم الذى جيرى ىف عروق هذا املسلم قد  وتاريخ أمته؟ أ

استحال ماء مثلجا ففقد نخوته نحو دينه ومل يعد يباىل بام ينصب عليه ىف  

ء سوى أن التمثيل كان متقنا؟ أال إن هذا املرسحية من حقد وافرتاءات ال لشى

ًعمى، والعياذ باهللا َ!  
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ا بكر حممد بن "للحرصى أن " مجع اجلواهر ىف امللح والنوادر"وىف  أ

بارى كتب إىل عبد الل بن املعتز جرى ىف جملس األمري ذكر احلسن : "القاسم األ

شده وهو يؤم قوما ىف  صالة، وهو أن بن هانىء والشعر الذى قاله ىف املجون وأ

فكان حق شعر . لكل ساقطة القطة، وأن لكالم القوم رواة، وكل مقول حممول

سنتهم وال يدونوه ىف كتبهم، وال حيمله متقدمهم  هذا اخلليع أال يتلقاه الناس بأ

ّإىل متأخرهم ألن ذوى األقدار واألسنان جيلون عن روايته، واألحداث يغشون 

َبحفظه، وال ينشد ىف املساجد، ْ َّ وال يتجمل بذكره ىف املشاهدُ َ ِفإن صنع فيه غناء . َُ ُ

ه إنام يظهر ىف غلبة سلطان اهلوى، فيهيج الدواعى الدنيئة،  َّكان أعظم لبليته أل َِ

واإلنسان ضعيف يتنازعه عىل ضعفه سلطان القوى، . ويقوى اخلواطر الرديئة

ة كرة منحدرة من والنفس ىف انصباهبا إىل لذاهتا بمنزل. ونفسه األمارة بالسوء

ر فيه نار، إن مل حتبس بزواجر الدين واحلياء أداها انحدارها إىل  رأس رابية إىل قرا

  .ما فيه هلكتها

واحلسن بن هانىء ومن سلك سبيله من الشعر الذى ذكرناه شطار كشفوا 

دوا هلم مساوهيم وخمازهيم،  رهم، وأ رهم، وهتكوا عندهم أرسا ْللناس عوا ََ ْ َ ُ

فعىل كل متدين أن يذم أخبارهم وأفعاهلم، وعىل كل .  القبائحَّوحسنوا ركوب

: وقول هذا اخلليع. متصور أن يستقبح ما استحسنوه، ويتنزه من فعله وحكايته

ٌّترك ركوب املعاىص إزراء بعفو اهللا تعاىل حض عىل املعاىص أن يتقرب إىل اهللا  َ ُ ْ َ

ا إىل التهمة لقائله ىف وكفى هبذا جمونا وخلعا داعي. عز وجل هبا تعظيام للعفو

ى العتاهية. عظم الدين  :وأحسن من هذا وأوضح قول أ
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 "فكيف ترى حال من ال يتوب؟=      خياف معاصيه من يتوب   

و منصور . فهذا رأى عامل من علامئنا القدماء ىف هذا املوضوع وهناك أ

ى احلسن اجلرجانى ىف أن الديانة ليست  عارا الثعالبى، الذى كان يرى رأى أ

ى الذى ذكرته آنفا، إذ قال ىف  ء، ولكنه يعقب عليه بام يتفق مع رأ عىل  الشعرا

و الطيب املتنبى وما له وما عليه" ء ": "أ عىل أن الديانة ليست عيارا عىل الشعرا

وال سوء االعتقاد سببا لتأخر الشاعر، ولكن لإلسالم حقه من اإلجالل الذى 

ُال يسوغ اإلخالل به قوال وفعال  ومن استهان بأمره، ومل يضع ذكره . ونظام ونثراَ

وذكر ما يتعلق به ىف موضع استحقاقه، فقد باء بغضب من اهللا تعاىل، وتعرض 

ِملقته ىف وقته ْ َوكثريا ما قرع املتنبى هذا الباب بمثل قوله. َ َ:  

ٍيرتشفن من فمى رشفات     َ ْ َّهن فيه أحىل من التوحيد=     َّ ُ 

 :وقوله

ِونصفى الذى ْ ا احلسن : يكنىُ أ

  اهلوى
  

َونرىض الذى يسمى ْ ُْ ِ اإل وال : ُ

َيكنى ْ ُ  
   

 :وقوله من قصيدة مدح هبا العلوي

ه      وكم وإحدى ما لكم من مناقب=    وأهبر آيات التهامى أ  ِأ

َمثل الذى األفالك فيه والدنا=       تتقارص األفهام عن إدراكه   ُّ 

َ فيه والدنا هو علم اهللا عز وجلوقد أفرط جدا، ألن الذى األفالك ُّ .

 :وقوله
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هة      َوعبده كاملوحد اهللا=    ًالناس كالعابدين آ ِ ِّ ُ 

 :وقوله

 ىف الناس ما بعث اإل رسوال=   لو كان علمك باإل مقسام     

زل     التوارة والفرقان واإلنجيال=      أو كان لفظك فيهم ما أ

 :وقوله

ه لو كان ذو القرنني أعمل  ى الظلامت رصن شموسا=   رأ  ا أ

 ىف يوم معركة ألعيا عيسى=   َأو كان صادف رأس عازر سيفه   

اسم الرجل الذى أحياه املسيح عليه الصالة والسالم بإذن اهللا عز : عازر(

 )وجل

 ما انشق حتى جاز فيه موسى=      أو كان لج البحر مثل يمينه   

بياءوكأن املعانى أعيته حتى التجأ إىل وىف هذه .  استصغار أمور األ

 :القصيدة

دا، ونطرد باسمه إبليسا=     يا من نلوذ من الزمان بظله      أ

 :وقوله، وقد جاوز حد اإلساءة

قي؟=        ٍّأى حمل أرتقي؟  أى عظيم أ

ــــــــــــــــــــــ ــــه وما مل خيلق=وكل ما قد خلق اللــــــ ـــ ــ ـ ــ ـــــ ــ ـــ ــ  ِـــــ

ٌحمتقر ىف مهتى    ٍكشعرة ىف مفرقي= َ

وقبيح بمن أوله نطفة مذرة، وآخر جيفة قذرة، وهو فيام بينهام حامل بول 

 ".وعذرة، أن يقول مثل هذا الكالم الذى ال تسعه معذرة
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ولدينا كبري نقادنا القدماء عبد القاهر اجلرجانى، الذى يكثر ىف العقود 

ا كتبه ىف حقل النقد األدبى والبالغة هو األخرية الثناء عليه والتأكيد بأن م

فامذا يقول ذلك . أساس كثري مما جاءنا عن النقاد الغربيني ىف العقود األخرية

ر البالغة"الناقد الكبري؟ قال ىف  : تعقيبا عىل بيت للمتنبى استشهدنا به توا" أرسا

ه يدخل ىف هذا اجلنس قول املتنبي"  :ُومما كأ

َيرتشفن من فمى رش ََّ ِ َ ِهن فيه أحىل من التوحيد=   ٍفات      َْ َِّ َ ْ ََّ ُ 

وقد اقتدى به بعض املتأخرين ىف هذه . ِوالنفس تنبو عن زيادة القول عليه

 :اإلساءة فقال

ٍسواد صدغني من كفر يقابله  َ ْ ِبياض خدين من عدل وتوحيد=  ُ ٍ ْ ََّ 

عد ما يكون الشاعر من التوفيق إذا دعته شهوة اإلغراب إىل أن يس تعري ُوأ

ِّللهزل والعبث من اجلد، ويتغزل هبذا اجلنس ِ َ."  

، : "كذلك عندنا ابن رشف القريوانى ء عرصا هذا امرؤ القيس أقدم الشعرا

، وقد اتسعت األقوال ىف فضله اتساعا مل يفز به غريه  ومقدمهم شعرا وذكرا

د شعره ال يكبو، وحسام نظمه ال ينبو،  حتى إن العامة تظن بل توقن أن جوا

ء واالستدالل، يقول ىف وهي هات من البرش الكامل، ومن اآلدميني االستوا

  :قصيدته املقدمة، ومعلقته املفخمة

ٍ ويوم دخلت اخلدر خدر عنيزة ُِ ْ َْ َِ ِإنك مرجيل! ُلك الويالت: فقالت= ُ ِ ْ ُ 

! فام كان أغناه عن اإلقرار هبذا، وما أشد غفلته عام أدركه من الوصمة به

منها دخوله متطفال عىل من : ثرية من النقص والبخسوذلك أن فيه أعدادا ك
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، وهى قولة ال تقال إال "لك الويالت: "كره دخوله عليه، ومنها قول عنيزة له

مل : فإن احتج حمتج بأهنا كانت أرأس منه قيل له. َخلسيس، وال يقابل هبا رئيس

ب يكن ذلك ألن الرئيسة ال تركب بعريا يدرج أو يموت إذا ازداد عليه ركو

ه صرب عىل القول من أجل أهنا . راكب، بل هو بعري فقري حقري فإن احتج له بأ

 :وكيف يكون عاشقا هلا من يقول هلا: معشوقة قيل له

ِ  فمثلك حبىل قد طرقت ومرضعا  ْ ُ َُ ْ َ َ ْ هيتها عن ذى متائم حمول؟=   ُ ِفأ ِ ْ ُ ُ 

د بمعشوقته واطراح سواها، كالقيسني  ىف وإنام املعروف للعاشق االنفرا

هم كثري َّليىل ولبنى، وغيالن بمية، ومجيل ببثينة، وسوا َْ فلم يكن هلا عاشقا، بل . َ

ره بإتيان احلبىل . كان فاسقا ٍثم أهجن هجنة عليه، وأسخن سخنة لعينيه، إقرا ُ ُ

ض . واملرضع فأما احلبىل فقد جبل اهللا النفوس عىل الزهد ىف إتياهنا، واإلعرا

، وأشبه العلل باالستسقاء، ومع احلبل كمود ّمنها أن احلبل علة: عن شأهنا

وال يميل إىل . اللون، وسوء الغذاء، وفساد النكهة، وسوء اخللق، وغري ذلك

وأعجب من هذا أن البهائم كلها ال .هذا من له نفس سوقى، دع نفس ملوكى

تنظر إىل ذوات احلمل من أجناسها، وال تقرب منها حتى تضع أمحاهلا، أو تفارق 

ْفصالهنا ثم مل يكفه أن يذكر احلبىل حتى افتخر باملرضع، وفيها من التلويث . ُ

وقد أخرب أن ذا . بأوضار رضيعها، ومن اهتزاهلا واشتغاهلا عن أحكام اغتساهلا

هيتها عن ذى متائم حمول: "ٌالتامئم املحول متعلق هبا بقوله ِفأ ْ ُ ْ، وأخرب أهنا ظئر "َ ِ

ها، فدل  ومثل . بذلك عىل أهنا حقرية وقريةولدها، ال ظئر له وال مرضع سوا
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وهذه الصفات كلها تستقذرها نفس الصعلوك . هذه ال يصبو إليها من له مهة

  .واململوك

ضا ىف موضع آخر من هذا الباب من قصيدة أخرى  :وقد قال أ

ُسموت إليها بعد ما نام أهلها    اء حاال عىل حال= ُ ِسمو حباب ا ِ َ َ ّ ُ ُ 

ُحلاك اهللا: ْفقالت َ ست ترى السامر والناس أحوايل؟= ِك فاضحيّإن! َ َأ َ ُّ ََّ َ َ 

ِحلفت هلا باهللا حلفة فاجر َ ْْ َِ ُ ، فام إن من حديث وال صايل: = َ ٍلناموا ُ َ 

ه هني القدر عند النساء وعند نفسه برضاه قوهلا حلاك : "فأخرب هاهنا أ

فشهد عىل . من تلك" لك الويالت"من هذه، و" حلاك اهللا"فحصل عىل ". اهللا

ه مكروه ومطرود، غري مرغوب ىف مواصلته، وال حمروص عىل نف سه أ

ه رىض باحلنث والفجور، . معارشته، وال مرىض بمشاكلته ثم أخرب عن نفسه أ

ر، . وهذه أخالق ال خالق هلا ثم أقر ىف مكان آخر من شعره بام يكتمه األحرا

ر، فقال  :وال ينم بفتحه إال األوضاع األرشا

ا دنوت تسدي ْو َّ ََ ّفثوبا نسيت، وثوبا أجر=   ُتها      ُ ُ َْ ُ ِ َ َ 

ن هذا من قول  ر بالفضيحة عىل نفسه وعىل حبه؟ وأ وأى فخر ىف اإلقرا

ى يعقوب اخلزيمي  :أ

ِوال أسأل الولدان عن وجه جارتى  ْ َ َ ُبعيدا وال أرعاه وهو قريب؟=ُ َ ْ َ 

ه كا ُوإنام سهل عليه كل هذا حرصه عىل ما كان ممنوعا منه، وذلك أ ن َّ

وكل . َّمبغضا إىل النساء جدا، مفروكا ممن ملك عصبتها ألسباب كثرية ذكرت
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ِمن حرص عىل نيل شىء فمنع منه فعال ادعاه قوال اه، يدعون . ُ وله أشباه فيام أ

 :منهم الفرزدق، وهو القائل. ما ادعاه، إفكا وزورا، وكذبا وفجورا

ًمها دلتانى من ثامنني قامة       ْباز أقتم الريش كارسهَّكام انقض =   َّ ُ ِ ُ ٍ 

َلكان كاذبا لتقارص األرشية " من ثالثني قامة: "فهذا أول كذبة، ولو قال ِ ْ َ

 :وقد قرعه جرير هذا ىف قوله. عن ذلك

ًتدليت تزنى من ثامنني قامة     ِ ْ َ َ ََ ْ ِوقرصت عن باع العىل واملكارم=  َّ َ ُِ َ ْ ّ َ 

نع َوكان مغرما بالزنا مدعيا فيه، وقد بىل بموا ِ ِ تصدفه عنه، منها ما شهر به ُ ُ ُ ِ ْ َ

من النميمة بمن ساعده، واالدعاء عىل من باعده، ومنها دمامته، ومنها 

اشتهاره، واملشهور يصل إىل شهوة يتبعها ريبة، فكان يكثر ىف شعره من ادعاء 

غض فيه وأهجى له . الزنا، واستدعاء النسا وهن أغلظ عليه من كبد بعري، وأ

هؤالء األجناس، وهو سحيم عبد بنى احلسحاس، وخذ أطرف . من جرير

َأسيود ىف شملة، دنسة قملة، ال يواكله الغرثان، وال يصاليه الرصد العريان،  ُّ ِ ْ َ ُ

 :وهو مع ذلك يقول

ْوأقبلن من أقىص البيوت يعدنني ِ َِ ُ ئيا= ْ هد ال يعرفن خلقا سوا ِنوا ْ َ َ 

َّيعدن مريضا هن هيجن ما به     َّ ََ ْ ئد دائياُأال إنام بعض=    ِ   العوا

ٍتوسدنى كفا وحتنو بمعصم      َّ ْ َِ ِّ ِعىل وترمى رجلها من ورائيا=    ُ َ ْ َ 

ت تسمع هذا األسود الشن وادعاءه، وتعلم أن اهللا لو أخىل األرض،  فأ

ِفلم يبق رجال ىف الطول وال ىف العرض، مل يكن هذا الزنمة الزملة عند أدراك  ْ ُ

ٍواملمنوع من الشىء حريص عليه، مدع . عريالسودان إال كبعرة بعري، ىف مغر  َّ ُ
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ه، كاتم له مستغن ببلوغ مناه. فيه ٍواملعتد بام هيوا والدليل عىل ذلك أن املرقش . ّ

األكرب كان من أمجل الرجال، وكانت للنساء فيه رغبة، وشدة حمبة، وكان كثري 

أشعاره ٌاالجتامع هبن، والوصول إليهن، وله ىف ذلك أخبار مروية، ومل يكن ىف 

 .فحسبك بذلك صحة عىل ما قلناه. صفة شىء من ذلك

إنام وصفت عن امرئ القيس عيوبا من خلقه ال ىف شعره، : فإن قال قائل

مل يرد ذلك وإنام أراد : هل أراد بام وصف ىف شعره إال الفخر؟ فإن قال: قلنا

. فخرنعم، ال: وإن قال. فأمحق الناس إذا هو، ومل يكن كذلك: قلنا. إظهار عيبه

فأى . فقد نطق شعره بقدر ما أراد، وترجم عنه قريضه بأقبح األوصاف: قلنا

وكل ما خيزى من الشعر . خلل من خالل الشعر أشد من االنعكاس والتناقض

 ".فهو أشد عيوبه

عن اهلجاء وما ينبغى فيه وما ال " الذخرية"ويقول ابن بسام الشنرتينى ىف 

ه حيكم  هنا  ا صنت كتابى هذا عن : "حسه األخالقىينبغى، مما يدل عىل أ و

ْشني اهلجاء، وأكربته أن يكون ميدانا للسفهاء، أجريت هاهنا طرفامن مليح  َ

التعريض ىف إجياز القريض، مما ال أدب عىل قائليه، وال وصمة أعظم عىل من 

ف، وهو ما مل يبلغ : واهلجاء ينقسم قسمني. قيل فيه قسم يسمونه هجو األرشا

باص مقذعا وال هجرا مستبشعا، وهو طأطأ قديام من األوائل، أن يكون سبا

َّوثل عرش القبائل، إنام هو توبيخ وتعيري، وتقديم وتأخري، كقول النجاشى ىف  َ

ْبنى العجالن، وشهرة شعره تغنى عن ذكره، واستعدوا عليه عمر بن اخلطاب،  َْ َ ْ
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شدوه قول النجاشى فيهم فدرأ احلد بالشبهات ك بالزبرقان وفعل مثل ذل. وأ

شد قوله ه أن ينشد ما قال فيه، فأ   :حني شكا احلطيئة، وسأ

ت الطاعم الكاسى=دع املكارم ال ترحل لبغيتها  واقعد، فإنك أ

. واهللا ما أود بام قال له محر النعم: فسأل عن ذلك كعب بن زهري فقال

َمل هيجه وإنام سلح عليه بعد أن أكل الشربم، فهم : وقال حسن بن ثابت َ عمر َ

  .بعقابه، ثم استعطفه بشعره املشهور

احفظوا أحسابكم يا بنى أمية، فام أود : وقد قال عبد امللك بن مروان يوما

 :َّأن يكون ىل ما طلعت عليه الشمس وأن األعشى قال يف

َوجاراتكم غرثى يبتن مخائصا=ًتبيتون ىف املشتى مالء بطونكم    َْ ِ َ ْ َ 

ا سمع علقمة بن عالثة هذا البي حن نفعل هذا : ت بكى وقالو أ

ِفام ظنك بشىء يبكى علقمة بن عالثة، وقد كان عندهم . بجاراتنا؟ ودعا عليه ْ ُ

ِلو رضب بالسيف ما قال عى يقول: ُ ًهجوت مجاعة من : حس؟ وقد كان الرا

 .الشعراء وما قلت فيهم ما تستحى العذراء من إنشاده ىف خدرها

ا قال جرير  :و

َفغض الطرف إنك  ْ َّ َّ ٍمن نمري ُ ْ َ َفال كعبا بلغت وال كالبا=        ُ ْ َ َ ْ َ  

ه رأى أن قد بلغ  أطفأ مصباحه ونام، وقد كان بات ليلته متلمل، أل

ًفخرجنا من البرصة فام وردنا ماء من مياه :قال الراعى. حاجته وشفى غيظه
ينا حارض بنى نمري، فخرج إلينا  َالعرب إال وسمعنا البيت قد سبقنا إليه، حتى أ

َّقبحكم اهللا، وقبح ما جئتمونا به: النساء والصبيان يقولون ََّ َ! 
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إذا : والقسم الثانى هو السباب الذى أحدثه جرير وطبقته، وكان يقول

ِهجوتم فأضحكوا ْ ْوهذا النوع منه مل هيدم قط بيتا، وال عريت به قبيلة، وهو . َ َ ِّ ُ

َالذى صنا هذا املجموع عنه، وأعفيناه أن يكون فيه شى ا منصور َُّ ء منه، فإن أ

ُما شانه وسمه، وبقى عليه إثمه" يتيمته"الثعالبى كتب منه ىف  ُ ِْ َ َ َ." 

نخرج من تلك النصوص بأن من زعموا أن نقادنا القدماء مل يكونوا 

يبالون بالدين وال باخللق الكريم ىف نقدهم مل يقولوا الصدق أو مل يكونوا دقيقني 

ٍوليس نقادنا القدامى ببدع ىف .  صحتهأو مل يمحصوا كالمهم ويتأكدوا من ْ ِ

ذلك، فإن أرستوفان الكاتب املرسحى اإلغريقى هاجم ىف ملهاته املسامة 

زميله يوريبيدس الجرتائه عىل مبادئ الدين واخللق التقيدية، وىف " الضفادع"بـ

نى عىل أسخيلوس لدعوته إىل الفضائل واألخالق كذلك . ذات الوقت أ

ِّامللحمى لكثرة ما يقاسى األشخاص اخلريون فيه من هاجم أفالطون الشعر 
طال ن الشقاء، بينام كان يفضل الشعر الغنائى إلشادته املبارشة بأجماد األ وا . أ

أساة عنده  أساة عىل خلق كريم، إذ غاية ا طال ا كام دعا أرسطو إىل أن يكون أ

نتقلوا من خلقية ىف جوهرها، وكان يرى أن أشخاص املرسحية األخرية إذا ا

ز صمويل جونسون . وعند د. السعادة إىل الشقاوة فإن ذلك يؤدى إىل االشمئزا

ناه يدعو إىل أن . أن الفن ال يمكن أن يكون ممتعا إال إذا كان أخالقيا ومن هنا رأ

وقد . يكون املوضوع ىف الفن مهذبا من الناحية األخالقية خاليا من الشوائب

وكان السري فيليب سدنى يرى أن .  أساس خلقىكان انتقاده لشكسبري قائام عىل

كام كان توماس كاراليل . وظيفة الشعر التعليمية هى وظيفة أخالقية دينية
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وماثيو أرنولد وهربرت جروج ويلز، وهم من كبار الكتاب الربيطانيني، 

يرفضون نظرية الفن للفن ويرون أن األدب ينبغى أن تكون له وظيفة إنسانية 

  .واجتامعية

ِك محل تولستوى عىل األدب املثري للشهوة اجلنسية واملغرى بالزنا، كذل

مؤكدا أن انتشار هذا اللون من الكتابة ىف العرص احلديث إنام يرجع إىل انحسار 

ري الدين وشيوع امللل ىف نفوس األغنياء وارتداد الناس إىل القيم الوثنية  تأ

لناقد الفرنسى آالن أن الشىء ويؤكد ا. الداعية إىل انتهاب لذات احلياة الدنيا

اجلميل ذو قيمة أخالقية بالرضورة، وأن الفن مرتبط منذ القديم بالدين، ومل 

. ينفصل عنه إال بعدما صار انعكاسا للشهوات اإلنسانية وأصبحت اللذة هدفه

م ىف الكتابة، أى أن يكون هناك قضية  ومعروف أن سارتر كان  يدعو إىل االلتزا

وباملثل كان النقاد . عية يضعها الكاتب نصب عينيه ويدافع عنهاإنسانية أو اجتام

م بقضايا العامل والفالحني  ّالشيوعيون واالشرتاكيون يدعون الكتاب إىل االلتزا

ام اشتطاط حتى . وتصويرهم بصورة وردية بل إن كثريا منهم يشتط ىف ذلك أ

كام " دب اهلاتفاأل"بـ" األدب اهلادف"سخر من دعوهتم طائفة من النقاد سموا 

ويمكن القارئ الكريم أن يرجع فيام قلته هنا . قلت فيام سبق من فصلنا احلاىل

وليمة : "من كتابى" القول ىف حرية اإلبداع"ومراجعه إىل الفصل اخلاص بـ

  ". بني قيم اإلسالم وحرية اإلبداع- ألعشاب البحر

حف ىف الرجاء أال يفهم السادة ا ى لكنى ىف ذات الوقت أرجو وأ ء أ لقرا

ِّأريد لألدب أن جيعل هجرياه الدعوة إىل الفضائل ال خيرج عن  ذلك كال، فمن . ِ
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حق األديب أن يتناول أى موضوع من موضوعات احلياة التى ال تكاد تنتهى 

حتى لو كان غرضه من تناوله هو جمرد تسلية نفسه أو تسلية القارئ، عىل أن 

ء هبايبتعد عن البذاءات والعرى وتزيني الفوا بل من حقه أن . حش واإلغرا

بيد أن هذا شىء، . يناقش ىف عمله قضية الكفر واإليامن مثال بمنتهى احلرية

ية والرسول مثال شىء آخر   . والتطاول السفيه الوقح عىل الذات اإل

هذا عن املضمون، أما من  ناحية الشكل فإليكم ما الحظته ىف رواية 

أقصد . فالرواية تقع ىف مائة صفحة: لألستاذ صنع اهللا إبراهيم" ٦٧"

الصفحات املكتوبة فقط، وصلب الرواية دون املقدمات والصفحات التى 

وهى مكونة من اثنى عرش فصال حتذلق . كتبها ىف هنايتها للدكتور حممد بدوى

زاة هنا، . أحدهم فقال إهنا توازى شهور سنة النكسة وليس هناك من وجه للموا

ام معدودات، إن مل يكن ىف فالنكسة مل تستغرق عاما  بل وقعت وانتهت ىف أ

وفوق هذا فاملعروف، عندى عىل األقل، أن . ساعات حمدودات كام هو معروف

أم . سنة النكسة ال ختتلف عن سنوات غري النكسة، إذ كلها اثنا عرش شهرا

للناقد العبقرى رأى آخر؟ ثم إن املرصيني مل يعرفوا أن هناك حربا إال قبل 

نا لن نقوم بالرضبة . اماحلرب بأ وانربى فيلسوف الغربة العاملى مؤكدا أ

ئيل  هى األوىل واألخرية، ومن يومها ونحن نعانى  األوىل، فكانت رضبة إرسا

وكان عبد النارص قد . عقابيل تلك اهلزيمة املجرمة التى ليس هلا مثيل ىف تارخينا

ام مهددا متوعدا بقطع رقبة إرسا ئيل إن فكرت ىف املرور خطب قبيل املعركة بأ

ئيل رقابنا مجيعا ومرت سفنها ىف خليج  بخليج العقبة، فكان أن قطعت إرسا
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العقبة وال تزال، وذهب عبد النارص بخطبه املجلجلة املخدرة لوعينا وعقولنا، 

تنا كلها قبيحة فظيعة ومن ناحية الرواية فإن وقائع احلرب مل . وانكشفت سوآ

ة، وجاء احلديث فيها عن احلرب غائام مهوما كأن تشغل منها إال سطورا معدود

السارد خياطب نفسه حتى إنه ملن الصعوبة بمكان أن يفهم القارئ أن الكالم ىف 

أما سائر الرواية .  إن مل يكن من معارصى تلك الفرتة١٩٦٧الرواية عن نكسة 

ٌفخمر وحترش بالنساء والفتيات باحلافلة والتصاق بأردافهن ٌ ْ واتضح أن . َ

" اللجنة"لكاتب فلسفة ىف ذلك غاية ىف األمهية رشحها عىل لسان الراوى ىف ل

عىل ما رشحت سابقا، ومن الناحية األخرى مضاجعة بطل الرواية لزوجة 

أخيه، الذى أكرمه بإسكانه معه وائتامنه عىل عرضه، فكان شخصا سافال ال 

 له ضمري يصون األمانة وال حيفظ اجلميل وال خيجل وال يستحى وال يتحرك

دا . إنه، كام قلت من قبل، حيوان ينتمى عىل سبيل اخلطإ إىل بنى اإلنسان. أ

ثم .  وبني عدد فصول الرواية٦٧وعىل هذا كله فإنه ال يوجد أى تواز بني عام 

وهذا سبب . ال ننس من جهة أخرى أن البطل قد ترك مرص قبل أن ينتهى العام

  . وبني فصول الروايةآخر جيعلنا نرفض الربط بني عام النكسة 

واملالحظ أن كل فصل من الفصول هو بمثابة فقرة كاملة، فهو كتلة 

ت بل هو فقرة واحدة ال تزيد وهذا أسلوب ىف الكتابة . واحدة ال تتجرأ إىل فقرا

كذلك ال يستخدم الكاتب من عالمات . مل أخربه من قبل، وال أدرى سببه

وال . لنقطتني، وعالمة االستفهامالرتقيم سوى النقطة، وأحيانا قليلة جدا ا

ضا اذا أ ر . ومجله بوجه عام صغرية ومبارشة وختلو من املجاز. أدرى  واحلوا
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وأحيانا ". قال"عادة قصري، ودائام فصحوى، ويتم التمهيد له ىف كل مرة بكلمة 

، ثم بعد :..."قال: "ما حيكى الراوى كالما طويال ألحد األشخاص، فيقول

وهكذا حتى :..." وقال"، وبعد قليل يكرر عبارة :..."وقال ":قليل يعود فيقول

ر ذاتى، بل ليس فيها أى حماولة من جانب . ينتهى كالمه وليس ىف الرواية حوا

السارد الخرتاق نفسيات األشخاص اآلخرين واإلتيان بام يضطرب فيها من 

  .مشاعر أو نيات أو أفكار

 منهم، إن ذكر، سوى واألشخاص كثريون نسبيا، وال يذكر الراوى ألى

ِّوكذلك ال يعرفنا . اسمه األول، وبعضهم ال نعرف له اسام كاألخ وزوجته
بوظائفهم،  إال من كان صحفيا مثله، وفوق ذلك ال يصفهم بحيث كان 

ابعهم متابعة من يعرفهم وال تنمو شخصية أى منهم، بل . َّمن الصعب عىل أن أ

دايبقى كل واحد فيهم كام هو من أول ا بل إننا . لرواية إىل منتهاها ال يتطور أ

نجهل األسباب التى أدت إىل أن يكون كل منهم عىل ما هو عليه من صفات 

إننا نفاجأ هبم كام هم ىف البداية، ونجدهم هم هم ىف . عقلية ونفسية وخلقية

. إهنا رواية السكون واجلمود. هناية الرواية مل حيدث ألى منهم أى تغري أو تغيري

حلق أهنا ليست رواية بأى حال، بل هى ىف الواقع جمرد يوميات يوردها وا

السارد كام وقعت دون أن يكون لدى املؤلف نية ىف جعلها رواية، أو باألحرى 

  . كان أعجز من أن جيعل منها رواية

ورسم الشخصيات غري مقنع، فكلهم يرشبون اخلمر، وكلهم يامرسون 

ومن غري املقنع ىل إطالقا أن . ن تاح هلم ذلكالزنا أو عىل استعداد ملامرسته إ
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تكون زوجة األخ هبذا االنحالل والبالدة األخالقية والالمباالة بعواقب ما 

ه من الشاذ متاما أن تقول امرأة مرصية من أسفل . تصنع مع أخى زوجها كام أ

الطبقة الوسطى موظفة عادية غري مثقفة وغري شيوعية إهنا حمظوظة ألن لدهيا 

هذا كالم غريب عىل مثلها متام . ا وعشيقا وبنتا، وال ينقصها سوى السيارةزوج

بة ّيمكنها أن تزل مع أخى زوجها مرة واثنتني وثالثا، لكن لن يدعها . الغرا

. إن مل يكن ضمريها الدينى فضمريها االجتامعى: ضمريها تستمتع بام تصنع

ه مربمج  ى يامرس الزنا أل عىل ممارسة الزنا، فال هو لكنها ىف الرواية إنسان آ

ة، واآلالت ليس هلا ضمري وال إحساس وال  ه آ يكف عنه وال ضمريه خيزه أل

  . ختجل أو تستحى

حممد بدوى ىف هناية الرواية أن البطل ىف روايتنا هذه . وقد ورد ىف كلمة د

ء ملوثا  قبة، وأن باجلو هوا ه يشعر بوقوعه حتت سلطة املرا مريض بشكل ما، وأ

وهو كالم غري صحيح . ن الرئات جتاهد لكى تلقف أوكسجينا تتنفسهبحيث إ

ا يقع له أو لآلخرين إنه يعيش . وال تعضده أحداث الرواية أو رسد الراوى 

ه هو االنحشار ىف األوتوبيسات وراء أرداف النساء  حياته كام هيوى، وما هيوا

ة أخيه ا . والتحرش هبن، أو الزنا بامرأ يالحظه الدكتور من كام أن ىل تفسريا 

ه أقرب إىل اإلنسان اآلىل منه إىل اإلنسان احلقيقى، إذ  حيادية الراوى، أال وهو أ

إنه يأكل ويرشب ويتحرش ويضاجع ثم ال . هو بال قلب أو حس أخالقى باملرة

ن ينتمى عىل . شىء آخر فإن أردنا االرتقاء به ىف سلم املخلوقات فهو حيوا

ه . وهذا ىف الواقع كثري عليه. نسبيل اخلطإ إىل بنى اإلنسا حيوان "أما القول بأ
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كام وصفه حممد بدوى فهو جماوزة للواقع، إذ هو ال هيتم بالسياسة وال " سياسى

بشىء آخر غري االلتصاق بأرداف الستات والزنا بزوجة أخيه، التى ظل يزنى 

ت إليه ىف شقة زميله رمزى وضاجعها عىل  هبا حتى يوم مغادرته مرص، إذ أ

األريكة، وطلبت منه أن يرتفق وهو جيامعها بعدما خلعت حذاءها، ثم جورهبا، 

ائدة بعيدا حسبام جاء ىف الكتاب املسمى  الذى طوته بعناية ووضعته عىل ا

  ".رواية: "خطأ من جانب املؤلف، وتساهال من جانبى

وعىل نفس الشاكلة تقع األحداث، فهى أحداث متجاورة ال يؤثر أى 

ىف اآلخر تقريبا، ومن ثم ختلو الرواية من التطور عىل مدار صفحاهتا حدث منها 

ائة إهنا جمرد ثرثرة جنسية من . إن الرواية تبدأ وتنتهى دون أن تقدم جديدا. ا

حممد بدوى إهنا فضح للواقع السياسى . ومن ثم فقول د. أوهلا آلخرها تقريبا

إن الرواية ليست . ّكذبهلعهد عبد النارص هو حكم ال معنى له ألن الرواية ت

سوى يوميات عن نشاط السارد اجلنسى ىف األوتوبيسات وىف جمامعة زوجة 

فه من أن يكون له دور سياسى، بله أن تكون الرواية . أخيه إن صح (فهو أ

بدوى ال يتوقف هنا بل . ومع هذا فإن د. فضحا سياسيا") الرواية"تسميتها بـ

 الفضح السياسى إىل إنتاج صورة لعامل يمىض قائال إن الرواية جاوزت مهمة

، وهذا أمر "السياسى"معقد، فاملامرسات اجلنسية ىف الرواية ال تنتمى إىل عامل 

ترى هل فهم أحد شيئا؟ أو "...". الثقاىف"ينتمى إىل " اجلنس"طبيعى ألن 

عرف إالم هيدف الكاتب؟ هؤالء ناس يكتبون ما ال يمكن فهمه وال حتى من 

فالبيئة ىف الرواية غري واضحة، إذ ليس هناك كالم إال عن كذلك . جانبهم
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رع القاهرة  األوتوبيسات، واملرتو ذى السنجة الذى كان جيرى ىف كثري من شوا

ومل حيدث أن سها الراوى مرة فذكر مثال املسجد أو قال، ولو عىل سبيل . آنذاك

وال أسامء بل ل. الذهول، إنه سمع األذان أو رأى املصلني خارجني من الصالة

ا عرفنا أهنم عرب أو مسلمون طال الرواية الذين هلم أسامء    . أ
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 "العار" دراسة نقدية لرواية –واملسلمني 

 دراسة لشبهات املسترشقني واملبرشين حول -مصدر القرآن  .١٧

 الوحى املحمدى

 م١٩٨٠نقد القصة ىف مرص من بداياته حتى .١٨

 حممد حسني هيكل أديبا وناقدا ومفكرا إسالميا. د .١٩



 
٤١٣

يكن إال تاجرا  أستاذ جامعى يزعم أن حممدا مل - ثورة اإلسالم  .٢٠

 )ترمجة وتفنيد(

  "الرد عىل النصارى"مع اجلاحظ ىف رسالة  .٢١

 قراءة ىف فكره –حممد لطفى مجعة : كاتب من جيل العاملقة .٢٢

  اإلسالمى

 خطاب مفتوح - إبطال القنبلة النووية امللقاة عىل السرية النبوية  .٢٣

د ىف الدفاع عن سرية ابن إسحاق   إىل الدكتور حممود عىل مرا

   دراسة أسلوبية فنية مقارنة-سورة يوسف  .٢٤

ائدة  .٢٥    دراسة أسلوبية فقهية مقارنة-سورة ا

يا املشوهة  .٢٦  دراسة حول الشعر العربى ىف ضوء االجتاهات -ِّاملرا

  النقدية اجلديدة

   حياته وفنه-القصاص حممود طاهر الشني  .٢٧

   حتليل وتذوق-ىف الشعر اجلاهىل  .٢٨

   حتليل وتذوق-ىف الشعر اإلسالمى واألموى  .٢٩

   حتليل وتذوق- الشعر العباسىىف .٣٠

   حتليل وتذوق-ىف الشعر العربى احلديث  .٣١

  موقف القرآن الكريم والكتاب املقدس من العلم .٣٢

ن  .٣٣ سورة النورين التى يزعم فريق من الشيعة أهنا من القرآ

   دراسة حتليلية-الكريم 

  منكرو املجاز ىف القرآن واألسس الفكرية التى يستندون إليها .٣٤



 
٤١٤

  أدباء سعوديون .٣٥

   دراسة فنية حتليلية-عر عبد اهللا الفيصل ش .٣٦

  دراسات ىف املرسح .٣٧

  دراسات دينية مرتمجة عن اإلنجليزية .٣٨

قع . د .٣٩ حممد مندور بني أوهام االدعاء العريضة وحقائق الوا

  الصلبة

قية  .٤٠ اطيل-دائرة املعارف اإلسالمية االسترشا    أضاليل وأ

  شعراء عباسيون .٤١

هج التفسري  دراسات ىف منا- من الطربى إىل سيد قطب  .٤٢

  ومذاهبه

   مقارنة أسلوبية-القرآن واحلديث  .٤٣

اليسار اإلسالمى وتطاوالته املفضوحة عىل اهللا والرسول  .٤٤

  والصحابة

  حممد لطفى مجعة وجيمس جويس .٤٥

 - بني قيم اإلسالم وحرية اإلبداع " وليمة ألعشاب البحر" .٤٦

  قراءة نقدية

  ن الرسول هيان ىف مرص ونحن نائمو-لكن حممدا ال بواكى له  .٤٧

  مناهج النقد العربى احلديث .٤٨

 الدعوة إىل العامية تطل برأسها من -دفاع عن النحو والفصحى .٤٩

  جديد



 
٤١٥

  عصمة القرآن الكريم وجهاالت املبرشين .٥٠

   فضيحة العرص-الفرقان احلق  .٥١

  لتحيا اللغة العربية يعيش سيبويه .٥٢

  التذوق األدبى .٥٣

  "المية اخلليج"الروض البهيج ىف دراسة  .٥٤

نيةاملهزلة األركونية ىف  .٥٥ ة القرآ   املسأ

   فصول مرتمجة ومؤلفة-سهل بن هارون وقصة النمر والثعلب  .٥٦

 عرض -  للدكتور خورشيد أمحد فارق ”تاريخ األدب العربى" .٥٧

  )مع النص اإلنجليزى(وحتليل ومناقشة 

   شخصية زكى مبارك من خالل أسلوبه-األسلوب هو الرجل .٥٨

  فنون األدب ىف لغة العرب .٥٩

  )نصوص ودراسات(ليزية اإلسالم ىف مخس موسوعات إنج .٦٠

   مباحث واجتهادات- ىف األدب املقارن  .٦١

قية عن اإلسالم .٦٢   خمتارات إنجليزية استرشا

نظرة عىل فن الكتابة عند العرب ىف القرن الثالث اهلجرى  .٦٣

  )مرتجم عن الفرنسية(

  فصول ىف ثقافة العرب قبل اإلسالم .٦٤

؟  ماذا يقولون عن اإلسالم٢٠٠١بعد احلادى عرش من سبتمرب  .٦٥

  )وص وردودنص(

  دراسات ىف النثر العربى احلديث .٦٦



 
٤١٦

مع ( قراءة نقدية -هلاملتون جب" مدخل إىل األدب العربى" .٦٧

  )النص اإلنجليزى

بط واملناهج واالجتاهات-مسري التفسري  .٦٨    الضوا

مع (عرض ومناقشة : لبيري كاكيا"  نظرة عامة- األدب العربى " .٦٩

  )النص اإلنجليزى

ْبشار بن برد  .٧٠    الشخصية والفن-ُ

 نصوص من القرآن واحلديث وملحات - ضارة اإلسالميةاحل .٧١

  من التاريخ

  ىف التصوف واألدب الصوىف .٧٢

ْ نسخ التفسري البطرياركى للقرآن - النساء ىف اإلسالم  .٧٣ النص (َ

زية  )اإلنجليزى مع دراسة موا

طى املدنى  .٧٤  الرشكاء واملوارد -اإلسالم الديمقرا

م ٢٠٠٣ريكية لعام تقرير مؤسسة راند األم"ترمجة (واإلسرتاتيجيات 

  )عن اإلنجليزية" عن اإلسالم واملسلمني ىف أرجاء العامل

من سلسلة تقارير مؤسسة (صعود اإلسالم السياسى ىف تركيا  .٧٥

 مرتجم عن -راند األمريكية عن اإلسالم واملسلمني ىف العامل

 )اإلنجليزية

من سلسلة تقارير مؤسسة (بناء شبكات االعتدال اإلسالمى  .٧٦

 مرتجم عن -ة عن اإلسالم واملسلمني ىف العاملراند األمريكي

  )اإلنجليزية



 
٤١٧

ت ىف األدب املقارن .٧٧   حمارضا

  من قضايا الدراسة األدبية املقارنة .٧٨

  ست روايات مرصية مثرية للجدل .٧٩

  لفيليب حتى" تاريخ العرب"هوامش عىل  .٨٠

   قراءة ىف كتابات بعض العلامنيني العرب-أفكار مارقة .٨١

  الرد عىل ضالالت زكريا بطرس .٨٢

" قسمة الغرماء" مع -سم اهلجوم عىل اإلسالم واملسلمني مو .٨٣

  ليوتا" تيس عزازيل ىف مكة"ليوسف القعيد و

 النص اإلنجليزى مع ست -ألمينة ودود " القرآن واملرأة" .٨٤

  دراسات عن النسوية اإلسالمية

   صوىف من زماننا-عبد احلليم حممود  .٨٥

   إطاللة عىل عامله الفكرى-ثروت عكاشة . د .٨٦

   بني العلم والفنثروت عكاشة .٨٧

ءة ىف -التداعيات والدالالت : جيفرى النج. إسالم د .٨٨  قرا

  "النضال من أجل االستسالم: "كتابه

  دراسات ىف اللغة واألدب والدين .٨٩

ن "  مدخل إىل األدب العربى" .٩٠    عرض وتقويم-لروجر أ

  "احلضارة العربية: "عىل هامش كتاب جوزيف هل .٩١

   نظرة مغايرة-ابن رشد  .٩٢

  العربى من العرص اجلاهىل إىل هناية العرص األموىتاريخ األدب  .٩٣



 
٤١٨

  من ينابيع الثقافة اإلسالمية ىف العرصين اإلسالمى واألموى .٩٤

  حتت املجهر" مقدمة ىف فقه اللغة العربية: "كتاب لويس عوض .٩٥

   دراسة ىف األدب املقارن- " روبنسون كروسو" .٩٦

و نواس احلسن بن هانئ  .٩٧   ة دراسة فنية نفسية اجتامعية أخالقي-أ

ر (للصحفية األمريكية كارال باور " لو كان البحر مدادا" .٩٨ حوا

هيم عوض.  عرض وحتليل د-)مع الشيخ أكرم ندوى   إبرا

  اإلسالم والتنافس احلضارى .٩٩

   العرص العباسى-تاريخ األدب العربى  .١٠٠

  مباحث ىف الترشيع اإلسالمى .١٠١

  دراستان ىف األدب املقارن .١٠٢

رؤية (عربية  ثامنى روايات –روايات أخذت أكثر من حقها  .١٠٣

  )جديدة

   عرض ومناقشة وتفنيد–لبول كازانوفا " حممد وهناية العامل" .١٠٤

   دراسة أسلوبية أدبية-سورة الرعد  .١٠٥

نى  .١٠٦   )دفاعا عن الكتاب الكريم(ىف حتليل النص القرآ

   نصوص وحتليالت-من األدب املقارن ىف كتابات طه حسني  .١٠٧

  )مع الشعراوى ىف تفسريه(خواطر عىل اخلواطر  .١٠٨

ْتى َمع رواي .١٠٩ ى القمر"ألمحد شوقى و" عذراء اهلند"َ " ربام يأ

  )نقد قصىص(للسعيد نجم 



 
٤١٩

 حماولة لفهم -القرآن : "جولة ىف كتاب مصطفى حممود .١١٠

  "عرصى

قراءة ىف كتابات ابن حزم وابن رشد وابن مضاء حول النحو  .١١١

  والنحاة مع حماولة تيسري بعض املسائل النحوية

ءة ىف نسختها ال .١١٢   عربية اإلسالميةالقرآن ونظرية القرا

ءة تكاملية( حلمى القاعود روائيا -ىف النقد التطبيقى .١١٣   )قرا

للدكتور حسن حنفى " التفسري املوضوعى للقرآن الكريم"مع  .١١٤

  ) دراسة حتليلية تقييمية(

النقد الثقاىف ىف كتابات نقادنا القدماء مع دراسة خاصة عن  .١١٥

  الغذامى . نسق الفحل عند د

ى احلقيق  .١١٦   مقتل ابن أ

   كعب بن األرشف مقتل .١١٧

  مقتل األسود العنسى  .١١٨

  عالوة عىل الدراسات املنشورة ىف املواقع املشباكية املختلفة

  

  

  

  

  

  



 
٤٢٠

  

 



 
٤٢١

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



 
٤٢٢

  

  الفهرست

ْلفكرية شحرة " قلب حاف" َ  

  لضحى عاىص " غيوم فرنسية"

  لعبد احلميد سنبسى " عودة احلشاشني"

  للدكتور عادل مرسى " اجلالد"

  صنع اهللا إبراهيم ل" ٦٧"رواية 

 

 

 



 
٤٢٣

 


