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مقدمة

مقدمـــة
مقدمـــة
اتسمت صورة املرأة يف اخلطاب الروايئ العريب احلديث ابلتنوع والتعدد  ،فقد
صورها الروائيون يف مناذج خمتلفة ويف حاالت متنوعة بني نظرة سلبية وأخرى اجيابية؛
مفهنم من ّكرس منوذج املرأة الفقرية المية املنحةل خلقيا والضائعة اجامتعيا حىت صار هذا
صورها يف صورة املتدينة املتشددة اليت تكفر بلك يشء
المنوذج ممجوجا  ...ومهنم من ّ
تريب أوالدها عىل هذا املهنج  ،ومهنا املرأة الغنية املتسلطة ،وقد
وتكفّر مجيع النّاس و ّ
تأرحجت املرأة يف مناذهجم بني ثورية واعية وسلبية مغرتبة عن جممتعها وممتردة عىل قميه .
وقد شاعت هذه الامنذج وتكررت اىل حد الابتذال عند كثري من الدابء احملدثني
من أمثال جنيب حمفوظ وجربا ابراهمي جربا وحسر خليفة وغسان كنفاين ويوسف ادريس
وغريمه .
ذلكل سوف أتناول ابدلراسة صورة املرأة يف اخلطاب الروايئ عند جنيب الكيالين،
ويه دون شك صورة قد ختتلف عن الامنذج السابقة .لن املرأة عند الكيالين قد
حظيت يف معظم رواايته بقدر جيّد من الاحرتام والتقدير واختذت مناذج أبرزت ماكنهتا
ودورها احلقيقي اىل جنب الرجل لتشاركه رحةل النضال ،وتقف معه يف معركة الصمود
والتحرير ؛ فهيي يف رواية (معر يظهر يف القدس) ممرضة ومناضةل ضد العدو الصهيوين ،
وقد اكن لها دور فعال مؤثر يف أحداث الرواية.
فاملرأة معوما اكنت شديدة احلضور عند الكيالين ،فقد جعل مهنا البطةل يف بعض
رواايته كام يف رواية ( الربيع العاصف ) حيث اكنت (احلكمية منال عبد اجمليد) بطةل
الرواية دون منازع ،وكذكل اكنت (برامع) يف رواية (ملكة العنب ) وغريهام من الرواايت
اليت جعل فهيا املرأة بطةل أو خشصية حمورية تدور حولها مجيع أحداث الرواية ...
مربرات ادلراسـة :
ان كثريا من القراء عندما يدخلون عامل الدب ويرشعون يف قراءة الرواايت ال يطرق
أسامعهم اال أسامء روائيني معينني سلفا كنجيب حمفوظ ويوسف ادريس ويوسف
أ
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الس باعي وجوريج زيدان وغريمه .ولكهنم ال يسمعون ابمس جنيب الكيالين اال بعد حني
من الزمن عىل الرمغ من كرثة أعامهل الروائية ؛ اال أنه يف احلقيقة يأيت يف املراتب الوىل
من حيث المك قبل كثري ممن ذاعت شهرهتم وأطبقت الآفاق .
ولقد جت ّذر امليل اىل البحث يف صورة املرأة يف رواايت جنيب الكيالين منذ أن
وقعت بني يدي روايته الشهرية (معر يظهر يف القدس) واليت قرأهتا مرات متعددة دون
أن أمل قراءهتا بل ا ّين لكّام أعدت قراءهتا اكتشفت جمددا عبقرية هذا الروايئ الفذّ .مث ا ّن
هناك أس بااب متعددة ذاتية وموضوعية متثلت عىل وجه اخلصوص فامي ييل :
 1ـ أن رواايت جنيب الكيالين مل حتظ بعناية ادلارسني والباحثني املهمتني ابلدب الروايئ
العريب؛ حىت أن الناقد ادلكتور طه وادي مل يعر الكيالين أدىن ذكر يف دراس ته القمية
املوسومة بــ ( صورة املرأة يف الرواية املعارصة) .فمل تقم حول رواايت الكيالين دراسات
علمية وافية ؛ فلك ما كتب عهنا ال يتعدى الحباث اجلزئية واملقاالت القليةل املوجودة
هنا وهناك يف بعض الكتب واجملالت ،مع أ ّن كرثة عددها وتنوع مضاميهنا كفيل اباثرة
الاهامتم والانتباه  ،ابالضافة اىل أ ّن قسام مهنا قد حاز عىل جوائز تقديرية من هيئات
رمسية خمتلفة .
 2ـ امليل اىل دراسة الرواايت امياان ّمّن بأ ّن الرواية يه اجلنس الديب الكرث قدرة عىل
التعبري عن واقع اجملمتع العريب واالساليم احلديث اذلي يسعى فيه املثقف جادا اىل التغيري
حنو الفضل .
 3ـ االجابة عن كثري من الس ئةل أو ابلحرى التساؤالت اليت ما فتئت تراودين ،مهنا
عىل اخلصوص :اىل أ ّي مدى خيتلف جنيب الكيالين يف تصوير املرأة عن الصورة السلبية
اليت رمسها لها جنيب حمفوظ مثال ؟ ّمث أيضا :ما يه الامنذج الكرث حضورا يف رواايت
جنيب الكيالين؟ وهل يه الامنذج التقليدية ذات القوالب اجلاهزة للمرأة العربية السلبية
العاجزة عن التغيري ؟ أم أّنّ ا املرأة االجيابية الفعاةل اليت ترتبع عىل عرش احلدث الروايئ كام
ترتبع عىل املاكنة الرائدة يف واقع اجملمتع ؟
ب
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 4ـ الرغبة امللحة يف التواصل مع املعرفة جلعل احلياة انبضة ابحلياة ،ملؤها احلركة املس مترة
حبثا عن التجديد لتجديد الرغبة يف اجلديد .
 5ـ السعي ادلؤوب اىل التواصل مع الآخرين لتجاذب املعرفة الهيم والاس تفادة مما يمتتعون
به من معطى معريف ابداعي زاخر جيب الالتفات اليه والالتفاف حوهل يف عرص ال ماكن
فيه ملن يتوارى منطواي عىل نفسه يف حاةل الظالمية وخيىش سطوع نور الوعي وارشاق
مشس احلقيقة ..
وتلمك يه الس باب اليت حدت يب اىل اختيار جنيب الكيالين دون غريه من أدابء عرصه،
فضال عن أن انتاج الكيالين ال يزال حدائق غناء مل يرتع فهيا الباحثون وادلارسون خاصة
يف اجلامعات اجلزائرية اليت ال ي َ ْع ِر ُف فيه الكيالين وال انتا َج ُه اال القلي ُل من اخلاصة.
أدبيات ادلراسة :
أما من هجة موضوع ادلراسة ( جتليات صورة املرأة يف رواايت جنيب الكيالين) مفن
الواحض أن الرواية العربية منذ نشأهتا قد تصدت ملسأةل املرأة  ،وقد ظهرت هذه الصورة
ربّام بشلك واحض يف الرواية أكرث من ابيق الجناس الدبية الخرى ،ولعل السبب يف
ذكل قدرة اخلطاب الروايئ عىل عكس العمليات الاجامتعية والثقافية والاقتصادية ومتثلها
يف حركة منوها وتطورها وتعقيداهتا .
وميكن القول ان ادلراسات والبحوث اليت تطرقت اىل موضوع املرأة يف رواايت
جنيب الكيالين ابدلراسة والتحليل مل تكن ـ عىل الرمغ من أهـميهتا ـ اكفية لبسط الضوء
عىل مجيع العامل الروائية للكيالين .حيث أن ادلراسات اخملتلفة مل تتجاوز الرواية أو
الروايتني كام أّنا جاءت موجزة وغري وافية بطبيعة املاكنة اليت حتتلها املرأة يف االنتاج
الروايئ عند الكيالين ،بل ا ّن احلديث يف بعض تكل ادلراسات عن املرأة اكن اثنواي
وعارضا ليس مقصودا ذلاته .
ومن تكل ادلراسات اليت تعرضت ملوضوع املرأة يف رواايت جنيب الكيالين نذكر :
ج
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 1ـ دراسة ادلكتور أيب القامس دقة املوسومة بـ ( التحليل الس مييايئ للخطاب الرسدي يف
رواية ( الربيع العاصف) لنجيب الكيالين ) واليت ركز فهيا عىل التفاعل املنطقي لسري
الحداث وتفاعلها مع الشخصيات حيث اكنت الشخصية احملورية احلكمية منال عبد اجمليد
 2ـ ادلراسة اليت ذيل هبا الس تاذ محمد حسن عبد هللا رواية (الربيع العاصف) واليت
عنوّنا بـ (جوةل يف الربيع العاصف) حيث انقش فهيا مدى حتمك الروايئ يف خشوص
الرواية واحلبكة الرسدية.
3ـ ادلراسة اليت قام هبا حلمي محمد القاعود حتت عنوان (مملكة البلعوطي لنجيب
الكيالين) ويه كام يدل علهيا العنوان دراسة نقدية مقترصة عىل رواية واحدة من رواايت
الكيالين ،حيث درس فهيا قضية الرصاع الطبقي ومنه الرصاع بني اخلري والرش يف اجملمتع
الريفي املرصي  .كام درس فهيا أيضا بعض وسائل البناء الفّن والصياغة الروائية .
4ـ دراسة لعبد هللا بن صاحل العريّن بعنوان (الاجتاه االساليم يف أعامل جنيب الكيالين
القصصية) عرض فهيا الباحث موقف الكيالين من قضااي املرأة املعارصة وتذبذهبا بني
الفضيةل والرذيةل ،اضافة اىل دراسة القضااي الفنية للرواية اكلشخصيات واحلوادث واحلبكة
مع ربط أعامل الكيالين القصصية ابدلعوة االسالمية.
 5ـ دراسة بعنوان (جنيب الكيالين روائيا ) لسهيل ايسني توفيق  ،ويه رساةل ماجس تري
تناول فهيا الباحث احلديث عن حياة الكيالين وأآاثره الدبية والفكرية عىل اختالفها
وتنوعها بني نرثية وشعرية  ،وقد أفدت مهنا كثريا س امي يف اجلانب االجرايئ يف تقس اميت
الرواية .
أما املصادر واملراجع اليت ارتكز علهيا البحث فقد مت بعون هللا تعاىل احلصول عىل
معظم مؤلفات املرحوم جنيب الكيالين ،ممتثةل يف أغلب رواايته عدا املفقودة مهنا
وامليؤوس من احلصول علهيا حىت من مؤسسة الرساةل للطباعة والنرش ببريوت  ،واليت
نرشت معظم مؤلفات الديب كام أفدت من ادلراسات السابقة اذلكر  ،كام اس تعنت كثريا
العدد التاسع والعارش من جمةل الدب االساليم وهو عدد خاص ابلديب جنيب
د
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الكيالين حيث راسلت رئيس رابطة الدب االساليم ابلرايض  ،واذلي أمدين بنسخة
مهنا وحلسن احلظ فقد اكنت النسخة الخرية املتبقية .
وعىل هذا الساس فاين أآمل أن تكون دراس يت هذه متسمة مبسح شامل يف دراسة
االنتاج الروايئ للكيالين من حيث صورة املرأة يف جانهبا املضموين ،وأن تكون ممكةل ملا
س بقها من ادلراسات يف هذا اجملال .
اشاكلية املوضوع :
ان أول ما يشدان اىل جنيب الكيالين هو وفرة انتاجه حيث أثرى املكتبة الروائية
العربية بأكرث من أربعني رواية تدور يف أغلهبا يف فكل الدب االساليم  ،وتناقش قضااي
الواقع الاجامتعي من منظور اساليم .فقد كتب الرواية الرومانس ية والاجامتعية واليت
عرب من خاللها عن مهوم الناس والمراض الاجامتعية املتفش ية يف اجملمتعات العربية ،ولعل
من أمه أعامهل الروائية يف هذا االطار (الطريق الطويل) و( ابتسامة يف قلب الش يطان)
و( اذلين حيرتقون) و( ليل اخلطااي ) و(طالئع الفجر) و( حاممة سالم ) وغريها .
كام كتب يف الرواية التارخيية حيث اس تلهم التارخي االساليم ،والسرية النبوية
الرشيفة مثل رواية (معر يظهر يف القدس) و( قاتل محزة ) و( نور هللا) و( النداء اخلادل)
و(دم لفطري صهيون) و(اليوم املوعود) و(أرض النبياء) .ومل يكتف بعرض مهوم العامل
العريب بل عرب ابلرواية اىل حدود العامل االساليم الوسع يف كثري من أقطاره غري العربية،
وقد ظهر ذكل فامي يسمى ابلرواية االسترشافية اليت حتدث فهيا عن املسلمني خارج حدود
العامل العريب ،خاصة ادلول االسالمية اليت اس تقلت عن الاحتاد السوفييت ـ سابقا ـ ويف
الصني ويف اندونيس يا ونيجرياي واثيوبيا وغريها ،من ذكل رواايت( :ليايل تركس تان)
و(الظل السود) و(عذراء جاكرات) و(عاملقة الشامل).
كام حاول من خالل رواايته أن يعارض الواقعية الوروبية (الواقعية الانتقادية)
والواقعية الاشرتاكية ( املاركس ية) ابلواقعية االسالمية حيث عرب فهيا عن املس تضعفني يف
الوطن العريب معوما ويف وطنه الم مرص خصوصا ،وجتىل ذكل يف رواايته  ( :اعرتافات
ه
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عبد املتجيل) و( امرأة عبد املتجيل) و( قضية أبو الفتوح الرشقاوي ) و(ملكة العنب)
وغريها .
اال أنه وعىل الرمغ من هذه الوفرة وهذا التنوع يف القضااي اليت عاجلها الديب يف
رواايته مل يبلغ به هذا االبداع الزاخر ما بلغ بغريه من أمثال جنيب حمفوظ مثال .ولعل
السبب يف هذا التجاهل والتنكر لهذا الديب هو أن رواايت جنيب الكيالين أو أدبه
بصفة عامة ال ميثل ابلنس بة لصناع القرار وأتباع الفكر الغريب سوى انتاجا مضادا وعىل
أقل تقدير انتاجا ميثل املايض العتيق اذلي يعيق حركية التطور ويقف جحر عرثة أمام جعةل
الريق والتقدم .
ذلكل مل حيظ انتاجه مبا حظيت به انتاجاته أقرانه من الدابء من اهامتم الباحثني
وادلارسني مبا يتناسب وقمية أدبه ،بل ان الكيالين قد عاىن من ويالت احلياة جراء ما لقي
من ظمل وتعسف عىل أيدي الطغاة ممن مل يرسمه اجتاه الفكري  ،مما جعهل حيرم من أبسط
حقوقه اكنسان ،حق احلرية الشخصية وحق حرية االبداع ،حيث زج به يف غياهب
السجن مرات متتالية ..
ذلكل تظل الس ئةل من هذا النوع تالحقنا وتقض مضاجعنا لكام قرأان رواايت
الكيالين ،ومن مجةل الس ئةل امللحة ،هذا السؤال اذلي يقف أمامنا اكلطود الشامخ ،
ياكد يطرح نفسه بنفسه فيقول  :اىل أي مدى ربط جنيب الكيالين الصورة الروائية
لشخصية املرأة ابملرجعية الرتاثية والانامتء الفكري للاكتب جتاه عامله وعرصه؟ مث أيضا
هل اس تطاع جنيب الكيالين أن جيعل هذه الصورة ذات مرجعية انسانية عاملية من هجة
ووظيفة جاملية فنية من هجة اثنية؟ واىل أي مدى اس تطاع جنيب الكيالين أن يكون
صادقا يف ابراز صورة املرأة ومدى ارتباطها ابلواقع وعالقاهتا ابجملمتع وما يه دالالهتا
الفكرية والاجامتعية والنفس ية ؟
تلمك يه بعض الس ئةل اليت ميكن أن حتفّز ذاكرة القارئ لكام قرأ رواايت جنيب
الكيالين  .ذلكل سأحاول من خالل هذه ادلراسة اماطة اللثام للكشف عن معوم هذه
و
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الس ئةل امللحة وغريها وتبيان جتليات صورة املرأة يف أدب جنيب الكيالين الروايئ  .وان
اكن ميدان البحث يف صورة املرأة يف رواايت جنيب الكيالين ما يزال خصبا واعدا
وحباجة اىل من خيوض يف غامره لصرب أغواره والكشف عن أبعاده ورصد تطورات الرؤى
الفكرية وامجلالية والفنية يف أدب هذا الروايئ املغمور واذلي ظل غائبا عن عقول الناس
ومل يأخذ حقه اذلي يس تحقه ...
املهنجية :
ان مسعى الرواية العربية عامة هو تأكيد اذلات العربية أو الهوية العربية يف رصاعها مع
الآخر والس امي الغريب معوما والهيودي عىل وجه اخلصوص ،وهو الهدف اذلي سعى
جنيب الكيالين اىل تأصيهل يف رواايته عامة ال س امي الرواايت اليت بنيت علهيا ادلراسة ،
ويه أربعة وعرشون رواية موزعة عىل أربعة حماور كربى تناولها الكيالين يف رواايته
ويه :الرواايت املمتثةل ابلرومانس ية والرواايت اليت تس تلهم التارخي االساليم ،والرواايت
اليت تعرب عن واقع الشعوب االسالمية خارج حدود الوطن العريب واليت سامها النقاد
الرواايت الاسترشافية ،وكذكل رواايت الواقعية االسالمية اليت عارض هبا رواايت الفكر
الاشرتايك املاركيس .
وقد حاولت الالزتام يف دراس يت مبهنج حتليل املضمون  ،كونه أكرث تاكمال مع أهداف
ادلراسة  .معمتدا عىل النصوص الروائية يف الكشف عن بنيهتا ادلاخلية وحتليل دالالهتا
متتبعا صور املرأة من نص لآخر ومقتفيا مناذهجا لالجابة عام تثريه تكل النصوص من أس ئةل
وما تطرحه من قضااي مثرية للجدل واشاكالت تس تحق الرد احلامس والرأي الصادق .
هذا من هجة ومن هجة أخرى سأضطر ـ وهذا وفقا لطبيعة ادلراسة ـ اىل
الاس تعانة مبناجه أخرى أحس هبا رضورية مهنا عىل وجه اخلصوص املهنج الاجامتعي يف
حتليل الشخصيات الروائية النسوية وتتبع حركيهتا داخل البناء الروايئ كلك اذلي مياثل
الواقع اخلاريج أو الواقع الاجامتعي بشلك أو بأ آخـر  .كذكل املهنج النفيس دلراسة ما
ز

مقدمـــة
تعتلج به دواخل الشخوص الروائية ونوازعها النفس ية ومربراهتا يف اختاذ القرارات وانهتاج
الترصفات .
وجتدر الشارة يف هذا الصدد أن هذه ادلراسة ليست معنية ابلتناول الفّن للرواايت،
لكهنا حماوةل متواضعة اللقاء الضواء عىل بعض قضااي املرأة اليت وردت يف الرواايت اليت
بّن علهيا البحث  ،ويه يف احلقيقة القضااي اليت تعكس احلياة الاجامتعية للمرأة يف الواقع
السائد ..
وقد صادفّن يف سبيل اجناز هذا البحث عدة صعوابت وعراقيل  ،ولعل أكرثها
تأثريا هو سعة انتاج الكيالين اذ بلغ مجموع رواايته اليت قرأهتا حرفيا أربعا وثالثني رواية
تناولت ابدلراسة أربعا وعرشين مهنا ،يضاف اىل ذكل قةل ادلراسات النقدية لها  ،فضال
عن انرصافها يف أغلهبا اىل دراسة البناء الفّن من حيث الزمان واملاكن واحلبكة ،دون
الاهامتم ابجلانب املضموين خاصة ما تعلق بشخصية املرأة ،مما أحوجّن اىل الاعامتد عىل
اجلهد اخلاص يف الاس تقراء والاس تنباط  ،مث حتليلها للوقوف عىل مالحمها ..
خطة ادلراسة :
لقد اقتضت طبيعة البحث تقس ميه اىل مقدمة ومدخل وثالثة أبواب(تتضمن اثنا
عرش فصال) وخامتة .
فاملقدمة ال تعدو أن تكون توضيحا لس باب اختيار املوضوع وطرح االشاكلية ومهنج
ادلراسة ومربراهتا .
أما املدخل اذلي عنونته بـ ( يف مفاهمي ادلراسة )  ،فقد تناولت فيه ثالثة عنارص
أساس ية متثلت يف الصورة الدبية ( الصورولوجيا ) من حيث املصطلح ونشأته  ،وتطور
الصورة الروائية يف اخلطاب النقدي الغريب والعريب عىل حد سواء .
مث املرأة العربية وماكنهتا يف اجملمتع والواقع الاجامتعي والثقايف والس يايس والاقتصادي للمرأة
العربية  .وأخريا الرواية العربية  :النشأة والتطور ومدى انعاكس مناذج املرأة العربية يف
النصوص الروائية .
ح
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أ ّما الباب الول ( :جنيب الكيالين والفن الروايئ)  ،اذلي تضمن ثالثة فصول ،فيدرس :
يف الفصل الول واذلي جعلت عنوانه (سرية حياته ومصادر ثقافته) حياة الكيالين بلك
منعرجاهتا من النشأة حىت الوفاة  ،مث مصادر ثقافته ومراتع معرفته.
ويف الفصل الثاين  :اذلي عنوانه (انتاجه الديب والفكري)  :مراحل التجربة الروائية عند
الكيالين ،ورواايت جنيب الكيالين من حيث (أنواعها وموضوعاهتا)،وأآثـاره ،وغزارة انتاج
جنيب الكيالين ،وأخريا امليداليات واجلوائز اليت حتصل علهيا.
ويدرس الفصل الثالث  :اذلي عنونته بـ أآراؤه النقدية ومواقفه الدبية) قضيتني أساس يتني:
الوىل متثلت يف عرض مجةل من الآراء النقدية اليت أاثرها الكيالين مهنا عىل وجه
اخلصوص :احلرية والالزتام يف الدب ،وادلين والفن ،والدب واجلنس ،ومشلكة اللغة
أو بني الفصحى والعامية ،ومتثلت القضية الثانية يف مفهوم الدب االساليم عند جنيب
الكيالين.
أ ّما الباب الثاين ( :قضااي املرأة العربية يف رواايت جنيب الكيالين)،اذلي تضمن أربعة
فصول  ،فيدرس :
يف الفصل الول (احلرية الشخصية وحتقيق اذلات)  :نضال املرأة من أجل احلرية
الشخصية وحتقيق اذلات منذ العرص اجلاهيل وصوال اىل عرص الهنضة حيث دخل
مصطلح حترير املرأة الوجود العريب ،وقد جتذر عىل أيدي الرواد الوائل منذ امحلةل
الفرنس ية عىل مرص  ،كام أوحضت يف هذا الفصل اختالف هؤالء رجاال ونساء حيال
قضية حترر املرأة  .ويف العنرص الثاين املمتثل يف املرأة والسعي اىل احلرية وحتقيق اذلات
يف رواايت جنيب الكيالين ،فقد بينت فيه كيف عاجل جنيب الكيالين قضية حترر املرأة
من خالل مناذج نسائية متعددة عرب كثري من رواايته الاجامتعية والس ياس ية والتارخيية.
ولعل من أبرز الامنذج اليت جسدت هذا ادلور ،جند خشصية(صابرين) يف رواية (النداء
اخلادل)،وخشصية ( جليةل ) يف رواية (رمضان حبييب).
ط

مقدمـــة
يف الفصل الثاين(حق املرأة يف التعلمي والعمل)  :مطالبة املرأة حبقها يف التعلمي والعمل حيث
أثرت هذه القضية من خالل توضيح قضية معل املرأة اليت شلكت رصيدا كبريا للروائيني
العرب رجاال ونساء .ويف الشق التطبيقي من هذا الفصل وحتت عنوان (املرأة واملطالبة
حبق التعلمي والعمل يف رواايت جنيب الكيالين)  ،تناولت ابدلرس هذه القضية من خالل
مجموعة من النسوة العامالت يف خمتلف اجملاالت الاقتصادية والاجامتعية.
وقد وجد يف رواايت جنيب الكيالين مناذج متعددة للشخصيات النسوية اليت متثل
املرأة املطالبة حبقها يف التعلمي والعمل  ،ذلكل اقترصت يف ادلراسة التطبيقية لتكل الامنذج
املتوفرة يف رواايت عىل مجموعة من الشخصيات النسوية ،يه  :احلكمية (فضيةل عالم) يف
رواية(رجال و ذئاب) ،واملمرضة (رجاء) يف رواية (معر يظهر يف القدس) ،والفنانة
املدرسة (نبيةل عبد هللا) يف رواية ( رحةل اىل
(صايف) يف رواية (ليايل السهاد) ،و ّ ِ
هللا)،والصحافية (صفاء) يف رواية ( رأس الش يطان)  .ويه الامنذج الكرث تعبريا عن
قضية مطالبة املرأة حبقها يف التعلمي والعمل .
ودرست يف الفصل الثالث  :قضية اكراه املرأة عىل الزواج  :الاختيار واالكراه يف الزواج،
وقد ختريت منوذجا ميثل هذه القضية أحسن متثيل ويمتثل يف خشصية ّنرية يف رواية (يف
الظالم) .
أما يف الفصل الرابع ( :قضية العنوسة والطالق) :فيدرس حال املرأة بني مطرقة العنوسة
وس نداين الطالق مث املرأة وظاهرات العنوسة والطالق من خالل رواايت الكيالين ،
ومتثلت الامنذج اخملتارة للتطبيق يف بنات أيب العز سلمي يف رواية (مملكة البلعوطي)،
واملمرضات العوانس يف رواية (اذلين حيرتقون) ،واملرأة املطلقة هدى يف رواية (اذلين
حيرتقون) .
أ ّما الباب الثالث  ( :مناذج املرأة يف رواايت جنيب الكيالين ) :واذلي هو معود هذا
البحث وذروة س نامه ،فيدرس أبرز الامنذج النسوية اليت جسدها الكيالين يف أعامهل تبعا
ي
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لتفاوت مس توايت وعي املرأة وتعدد انامتءاهتا وتباين مواقفها ،وقد قسمته اىل مخسة
فصول ،اكلتايل :
عرضت يف الفصل الول (منوذج مرمي ـ املرأة الطاهرة املقدسة ) من خالل نوعني هام:
املرأة الم متجسدة يف خشصية (مسعدة) أم محمد حسب هللا يف رواية (ملكة
العنب)،وخشصية( أم أمحد) اجملاهد يف رواية(رمضان حبييب) .أما النوع الثاين  :املرأة
الزوجة من خالل خشصيتني هام(:أم العز) زوجة ( املعمل حامد) يف رواية (الربيع
العاصف) و( قطيفة) زوجة أبو الفتوح الرشقاوي يف رواية( قضية أبو الفتوح الرشقاوي).
ودرست يف الفصل الثاين ( :منوذج شهرزاد (املرأة قاهرة الرجال ) :وقد جتسد شهرزاد
املرأة قاهرة الرجال يف رواايت جنيب الكيالين من خالل ثالث خشصيات‘ يه (:سكينة)
يف رواية (حاممة سالم) و( فاطمة ) يف رواية ( عذراء جاكرات ).واملمرضة (منال عبد
اجمليد ) يف رواية( الربيع العاصف)
ويف الفصل الثالث ( منوذج بلقيس  ( :املرأة وسلطة اجلاه واملال وامجلال ) :فتحدثت يف
البداية عن بلقيس من حيث الشخصية القوية والقرار احلكمي  ،مث املرأة وقوة الشخصية
وحسن الاختيار يف رواايت جنيب الكيالين  ،من خالل ثالث خشصيات يه (:جشرة
ادلّ ّر) يف رواية ( اليوم املوعود) والفنانة ( صايف) يف رواية ( ليايل السهاد) و( برامع ) يف
رواية ( ملكة العنب).
كام درست يف الفصل الرابع (منوذج زوليخة ( املرأة الغانية ) :حيث عاجلت يف البداية املرأة
العربية بني قهر اجملمتع ومأساة البغاء  ،مث يف اجلانب التطبيقي املرأة املنحرفة بني البغاء
واخليانة الزوجية يف رواايت الكيالين وجتسد منوذج البغي يف املومس(زمردة) يف رواية
(اليوم املوعود ) واملومس( جنمة الليل) يف رواية( ليايل تركس تان).أما منوذج الزوجة
اخلائنة جفسدته (وهيبة) يف رواية (ليل اخلطااي) و(عناايت هامن ) يف رواية (ليل
وقضبان) أو (ليل العبيد).
ك

مقدمـــة
وخنلص اىل الفصل اخلامس( منوذج املرأة غري العربية) :اذلي درست فيه منوذج املرأة
الغربية جمسدا يف ثالث خشصيات يه(:صوفيا) يف رواية (الرجل اذلي أآمن) و(هيدلا) يف
رواية (مواكب الحرار) و امللكة (مارجريت) يف رواية ( اليوم املوعود).
وخمتت هذا الفصل ومن خالهل الباب الثالث بمنوذج املرأة الهيودية واكنت أكرث بروزا من
املرأة الغربية ،حيث منحها الكيالين أدوارا كثرية يف رواايته وقد جتسدت أكرث يف خشصية
(راش يل) يف رواية (معر يظهر يف القدس) (اكميليا) يف ( دم لفطري صهيون ).
وانهتيى البحث اىل خامتة تضمنت رحيق هذا البحث وخالصته دونت فهيا أبرز ما
توصلت اليه من نتاجئ .
وختاما ال يسعّن اال أن أتقدم جبزيل الشكر  ،وعظمي الامتنان اىل أس تاذي الفاضل
الس تاذ املرشف عىل هذا البحث الس تاذ ادلكتور الطيب بودرابةل اذلي رعاه وأحاطه
ابلعناية منذ أن اقرتحته عليه فكرة وموضوعا اىل أن غدا حقيقة مشهودة ومعال جمسدا،
ومل يبخل يوما يف تقدمي مالحظاته وتوجهياته القمية ولفتاته اذلكية يف تواضع العظامء.
كام أتقدم ابلشكر للك الساتذة الفضالء أعضاء هيئة املناقشة اجلليةل ،اذلين
سيتجشمون عناء قراءة هذا البحث واسداء النصح والتسديد والتصويب جفزامه هللا
تعاىل لك خري وابرك هبم وحفظهم من لك مكروه وأجزل هلم العطاء يف ادلارين .
ويف اخلتام  ،فهذا البحث هجد املقل  ،أسأل هللا أن أكون قد وفقت يف االجابة عن
أبرز التساؤالت اليت أثرهتا يف دراس يت من خالل هذا اجلهد املتواضع  .فان أصبت فهذا
قصدي  ،وما اكن فيه من خلل وزلل مفن هجدي  ،وحس يب أنّن بذلت ما بوسعي  .وما
زال الباب مفتوحا للبحث يف ابداع جنيب الكيالين الروايئ ودراس ته للكشف عن
مواقف ورؤى هذا الفنان الف ّذ.
وال يفوتّن يف هذا الصدد أن أتقدم جبزيل الشكر والامتنان اىل رفيقة دريب ،
زوجيت اليت سهرت الليايل من أجيل ،وكثريا ما تعبت يف مساعديت  ،وهيأت يل
الظروف املناس بة لدلراسة والبحث ،جفزاها هللا لك خري .
ل
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ويف الهناية أشكر لك من أعانّن عىل اجناز هذا العمل  ،من قريب أو بعيد ،أساتذة
وزمالء وأصدقاء وأهل وأقارب ولو ابللكمة الطيبة وابلنصح والتشجيع اذلي خفف عّن
وطأة البحث ومتاعبه  .وأآخر دعواان أن امحلد هلل رب العاملني والصالة والسالم عىل خامت
النبيني محمد وعىل أهل وحصبه أمجعني .

م
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أأوال  :الصورة ا ألدبية أأو الصورولوجيا
اثنيا :املر أأة العربية وماكنهتا يف اجملمتع
اثلثا  :الرواية العربية  :النشأأة والتطور
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متهيد

ان مناقشة اشاكلية هذه ادلراسة املتعلقة بتجليات صورة املرأة يف رواايت جنيب
الكيالين تفرض عىل ادلارس اس تعراض املفاهمي اللصيقة هبذا املوضوع وتوضيحها ،لن
تعريف مصطلحات ادلراسة يعد الانطالقة املهنجية الصحيحة لفهم اشاكليات املوضوع.
وليك تتضح الهداف املراد حتقيقها من خالل هذه ادلراسة  ،ويكون املسار حصيحا
ممهنجا فانه ال مندوحة يل من توضيح املفاهمي اليت هبا تنفتح بعض مس تغلقات هذه
ادلراسة حماوةل يمّن ازاةل لك لبس أو اهبام ،واكن من الرضوري التطرق يف البداية اىل
التعريف مبصطلح الصورة الدبية (الصورولوجيا) .مث أعرج عىل املرأة العربية وماكنهتا يف
اجملمتع .
وأخمت هذا املدخل ابحلديث عن الرواية العربية من حيث النشأة والتطور .
وبذكل أكون قد أملمت ابلعنارص الساس ية املشلكة لعنوان هذا البحث ويه ( الصورة ـ
املرأة ـ الرواية).
أوال ـ الصورة الدبية ( الصورولوجيا ):
ان الناقد املهمت بدراسة الصورة الدبية عامة وصورة املرأة خاصة ،جيد نفسه ملزما
ابلتوقف عند عتبات هذا املصطلح مبا حيمهل من دالالت متشعبة أسهب النقاد يف تأصيلها
منذ القدم ،حيث بينوا أسس الصورة الفنية وأنواعها وأشاكلها التعبريية ،وأوحضوا قميهتا
وأمهيهتا  ،فهي تعد عنرصا أساس يا يف اخلطاب الديب اىل جانب عنارص أخرى ال تقل
عهنا أمهية .لقد أوردت القواميس العربية ( لسان العرب  ،اتج العروس والصحاح)
مفاهمي لغوية للفظة( صورة) تاكد تكون متقاربة؛ جاء يف لسان العرب حتت مادة
(ص.و.ر) أن " يف أسامء هللا تعاىل :املصور وهو اذلي صور مجيع املوجودات ورتهبا
وأعطى لك يشء مهنا صورة خاصة وهيئة مفردة يمتزي هبا عىل اختالفها وكرثهتا ،والصورة
صو َر ُه فَتَ َص َّو َر  ،وت ََص َّو ْر ُت اليشء  :تومهت
يف الشلك :وامجلع ُص َو ٌر و ِص َور ُوص ْو ٌر ،فقد َّ
صورته فتص َّو َر يل  ،والتصاوير  :الامتثيل  .قال ابن الثري  :الصورة ترد يف الكم العرب
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عىل ظاهرها وعىل معىن حقيقة اليشء وهيئته  ،وعىل معىن صفته  ،يقال :صورة الفعل
كذا وكذا أي هيئته ،وصورة المر كذا وكذا أي صفته "(. )1
وقد وردت لفظة (صورة ) يف قوهل تعاىلَ (:اي أَيَّ َا االن ْ َس ُان َما غَ َّركَ ِب َ ِرب ي َك
إ
2
َّ
الْ َك ِر ِي( )06اَّ ِذلي َخلَ َق َك فَ َس َّواكَ  ،فَ َع َّد َ َكل(ِ )07يف أ ِيي ُص َورة َما َشا َء َرك َب َك(.) ( )08
وتقرتب املعاين اليت أوردها قاموس (الصحاح يف اللغة ) للفظة (صورة) مما ورد يف
تصو ْر ُت اليشء:
لسان العرب ،حيث جاء فيه َ ":
وص َّو َر ُه هللا صورة حس نة فَتَ َص َّو َر ..و َّ
تومهت صورته فتصور يل ،والتصاوير  :الامتثيل "(.)3
الص َور ُة ابلضم:
أ يما (اتج العروس) فقد وردت فيه معاين لكمة ( صورة ) اكلتايلُّ " :
الشلك والهيئة واحلقيقة والصفة مجع ُص َّو ٌر بضم ففتح ِ ،
وص َو ٌر َك ِعنَب  ،و ي ِ
الص َو ُر بكرس
الصاد  :لغة يف ي ِ
الص َو ِر مجع صورة ،وينشد هذا البيت عىل هذه اللغة يصف اجلواري :
أ ْش هبَ ْ َن من بقر اخلَلْ َصا ِء أ ْع ُيهنَ َا و ُه َّن أ ْح َس ُـن من ِص َرياِنِ َا ِص َو َرا ُوص ْو ٌر بضم فسكون..
الص َور ُة مبعىن النَّ ْوعِ و ي ِ
صو َر ُه صورة حس نة فَتَ َص َّو َر َ َّ :
الص َف ِة ومنه
تشلك  .وت ُ ْس َت ْع َم ُل ُّ
وقد َّ
ُ
احلديث  :أاتين الل َّ ْي َ ََل َر ِ ييب يف أ ْح َس ِن ُص َورة  ،تَ ِر ُد يف الك ِم ال َع َر ِب عىل ظا ِه ِرها وعىل
معىن َحقيق ِة ْ
َ
اليش ِء وهيئته وعىل معىن ِصفَ ِته يقال ُ :ص َور ُة ال ِف ْع ِل كذا وكذا أي َه ْيئ ُته
متزي هبا عن غريه وذكل
الص َور ُة ما ينتقش به االنسان وي َّ ُ
ُوصور ُة ال ْم ِر كذا أي ِص َفتُهُّ ..
نسان وكثريٌ من احليواانت ُكص َور ِة االن ْ َسان وال َف َر ِس
َض ِ
َض ٌب حمسوس يُ ْدر ُكها اال ُ
ابن ْ َ :
َْ
وا ِحل ِامر .
اكلص َور ِة اليت ا ْختُ يص االن ْ َس ُان هبا من
والثاين  :مع ُقو ٌل يُ ْد ِركه َّ
دون ال َعا َّمة ُّ
اخلاص ُة َ
شار تعاىل بقوهل َ"و َص َّو َر ُ ُْك فأ ْح َس َن
ال َع ْق ِل وا َّلروييض ِة وامل َ َعاين اليت ُم ِ ي َزي هبا واىل ُّ
الصورت َْْي أ َ
 /1ابن منظور  ،محمد بن مكرم  :لسان العرب  ،دار بريوت للطباعة والنرش  ،ج1955، 4م . 492 ،
/2سورة الانفطار  :الآايت  6 :ـ . 8
 /3اجلوهري  ،أبو نرص اسامعيل بن حامد  :الصحاح يف اللغة  ،ط  ، 4حتقيق  :أمحد عبد الغفور عطار دار
العمل للماليْي ،بريوت  ،ج  ، 1يناير 1990م  ،ص . 400
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ُص َو َر ُ ُْك "" يف أ ِيي ُص َورة ما شا َء َركَّ َب َك "" ه َُو ياذلي يُ َص ي ِو ُر ُ ُْك يف ال ْر َحا ِم َك ْي َف ي َشا ُء".
هللا عليه َّ
نسان
وقوهل صىل ُ
وسمل " ا ين َ
هللا َخل َ َق أ آ َد َم عىل ُص َورتِه " أراد هبا ما خ ََّص اال َ
كثري من َخلْ ِقه واضافَتُه اىل ِ
هللا
صري ِة وهبا فضَّ هل عىل ِ
رص وال َب َ
به من الهَ ْيئ ِة امل ُ ْد َر َكة ابل َب َ ِ
سبيل ا ِمل ْ ِ
هللا عن ذكل وذكل عىل
تعاىل عىل ِ
ْل ال عىل سبيل ال َب ْع ِض َّية والت َّ َش ُّبه تعاىل ُ
هللا وانق ُة ِ
رش ِيف كام قيل ُ :ح َر ُم ِ
هللا وحنو ذكل" (.)1
ِ
سبيل الت َّ ْ ِ
مفعاين الصورة الواردة يف هذه القواميس ال خترج عن الصفة والهيئة والشلك ،ويه
تدل عىل الظاهر احملسوس والباطن املدرك عن طريق العقل .كام دلت(الصورة) يف
الآايت القرأآنية والحاديث الرشيفة السابقة عىل معاين التسوية والتعديل والرتكيب.
وقد علق االمام محمد عيل الصابوين عىل هذه املعاين بقوهل " ..مث عدد نعمه عليه فقال
( اذلي خلقك فسواك ) أي اذلي أوجدك من العدم  ،جفعْل سواي سامل العضاء تسمع
وتعقل وتبرص( فعدكل) أي جعْل معتدل القامة منتصبا يف أحسن الهيئات والشاكل
(يف أي صورة ما شاء ركبك ) أي ركبك يف أي صورة شاءها واختارها كل من الصور
احلس نة العجيبة ،ومل جيعْل يف الشلك اكلهبمية كقوهل تعاىل ( لقد خلقنا االنسان يف
أحسن تقوي ) " (.)2
أما مفهوم الصورة يف الاصطالح فقد حظ ابهامتم النقاد وادلارسْي املعارصين  ،ان
عىل املس توى النظري أو عىل املس توى التطبيق االجرايئ اال أِنم مل يتواضعوا عىل
تعريف جامع مانع لهذا املصطلح اذلي أخذ تشعيبات كثرية حىت غدا "ملصطلح الصورة
مفاهمي خمتلفة دلى أفرع املعرفة يف عرصان احلديث ؛مففهومه يف عمل النفس ،غري مفهومه
يف الفلسفة ،ومفهومه يف الفلسفة غري مفهومه يف النقد الديب أو الشعر ،بل ان مفهومه
 /1الزبيدي  ،محمد مرتىض احلسيّن  :اتج العروس من جواهر القاموس  ،املطبعة اخلريية  ،مرص 1307ه
1890م ،ج ، 1ص.379
 /2الصابوين  ،محمد عيل  :صفوة التفاسري ،ط(4منقحة) ،دار القرأآن الكري  ،بريوت 1981 ،م  ،جمدل ، 3
ص .528
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يف الشعر ليس واحدا دامئا ،وامنا هو يف حتوير وتبديل مس مترين حىت أن لك مدرسة
تعطيه املفهوم اذلي يتفق وفلسفهتا العامة "(.)1
وقد أمجع النقاد عىل تسمية دراسة الصورة الدبية ابلصورولوجيا ()imagologie
ويه فرع من فروع الدب املقارن" والظاهر أن تسديدات لفظ (صورة) العريب ،تْل
تشرتك مع مقابالهتا الجنبية يف االحاطة مبعاين اخلفاء والتجيل ،اذ جند صيغيت( )image
و( )figureتس تعمالن لدلالةل الاش تقاقية بقمي معنوية يلتبس فهيا احليس ابجملرد " (.)2
وتعد اللغة املادة الوىل اليت تنتج الصورة يف النص الروايئ لِنا املكون السايس يف
تشكيهل ،كام أن للخيال دورا أساس يا يف حتويل الصورة اذلهنية اىل صورة لغوية يف
النص الديب جتسدها اللكامت اليت ترمس الفعال والشخصيات من خالل اللغة لتتحول
اىل صور يف ذهن القارئ واملتلق  ،وابلتايل فالصورة تربط بْي لك من اللغة والفكر
لتنتج يف الهناية علام جمازاي موازاي قد يش به عامل الواقع أو خيتلف عنه ،وعىل هذا
الساس" تشلك الصورة مبا تنطوي عليه من أبعاد جاملية مؤسسة عىل الشعرية وبالغة
اجملازات والاس تعارات والرموز ،فاعلية مؤثرة يف البىن النصية للخطاب الديب بشلك
عام"(.)3
اال أن حتديد مفهوم الصورة حتديدا دقيقا من الصعوبة مباكن  ،ذكل أن
هذه التحديدات قد تباينت وتعددت عند املنظرين وفقا الجتاهاهتم الفنية ومنطلقا هتم
الفلسفية " وقد شهدت دراسة الصورة الدبية ازدهارا ملحوظا يف الآونة الخرية ،يف
 /1الرابع  ،عبد القادر  :الصورة الفنية يف النقد الشعري _ دراسة يف النظرية والتطبيق  ،مكتبة الكتاين،
اربد 1995،م،ص . 85
 /2رشف ادلين ،ماجدولْي :بيان شهرزاد( التشالكت النوعية لصور الليايل ) ط ، 1املركز الثقايف العريب،
ادلار البيضاء 2001 ،م  ،ص . 13
 /3علاميت  ،يوسف محمود " :صورة املرأة عند الشعراء الصعاليك يف العرص اجلاهيل "،جمَل العلوم االنسانية،
لكية الآداب  ،جامعة الكويت ،العدد  ، 14صيف 2007م  ،ص . 238
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خمتلف الآداب القومية ،وبنسب متفاوتة ،وفق تطور ادلراسات الدبية يف هذا البدل أو
ذاك ،ونظرا لتخط دراسة الصورة حدود الآداب القومية فقد اكنت موضع اهامتم علامء
الدب املقارن فقد ع َّدهَا بعضهم ميداان أساس يا من ميادين البحوث املقارنة ،كام أطلقوا
عىل ادلراسات اليت تتخذ من الصورة موضوعا لها تسمية (الصورولوجيا)،واس تخدم
لدلالةل عىل دراسة الصورة الدبية أو الصورولوجيا.)1("imagologie
ويبدو أن أول من اس تعمل هذا املصطلح (الصورة ) مه الرومانس يون ،وهو عندمه
ترمجة لللكمة الفرنس ية (، )imageوقد عرفها الشاعر الفرنيس ( بيار ريفاردي )
( 1889 Pierre Reverdyـ  ") 1960بأِنا ابداع ذهّن رصف ،ويه ال ميكن أن
تنبثق من املقارنة ،وامنا تنبثق مع امجلع بْي حقيقتْي تتفاواتن يف البعد قَل وكرثة  ،ولكام
اكنت العالقات بْي تْل احلقيقتْي معيقة ومتينة لكام اكنت الصورة شديدة التأثري ،صادقة
التعبري " (. )2
وهذا يعّن أن الصورة الدبية عند هذا الشاعر ،وعند غريه من الرومانس يْي  ،يه
ابداع ذهّن خالص يعمتد أساسا عىل اخليال والعقل ؛ فاخليال يبدعها والعقل حيدد
عالقاهتا من خالل خمزوانته القبلية يف اذلاكرة .والصورة عند ( دانيال هرني ابجو Daniel
 /1أمحد  ،س يف ادلين  ":صورة املرأة الوروبية يف رواايت د .شكيب اجلابري " ،جمَل جامعة دمشق،
اجملدل ،18العدد الول2002،م  ،ص . 04
* /النص الفرنيس لبيار ريفاردي كام ورد يف معجم مصطلحات الدب :
(L’image est une création pure de l’esprit, elle ne peut naître d’une comparaison,
mais du rapprochement de deux réalités plus au moins éloignées. Plus les
rapports des deux réalités rapprochées seront lointains et justes, plus l’image sera
forte, plus elle aura de puissance émotive et de réalité poétique ).
Pierre Reverdy Le Gant de Grain 1926.
 /2وهبة ،جمدي  :معجم مصطلحات الدب ،مكتبة لبنان  ،بريوت 1984 ،م ن ص . 237
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 ) Henri Pageauxفهي " التعبري الديب أو غريه عن جفوة كبرية بْي نظايم الواقع
الثقايف .وهكذا فالصورة الدبية يه مجموعة الفاكر واملشاعر حيال الجنيب اليت تتخذ يف
خضم التكوينْي الديب والاجامتع  ،تفيض الصورولوجيا ابلباحث اىل ملتقيات اشاكلية،
حيث حيتك الدب من بْي علوم انسانية أخرى  ،بعمل الاجامتع والنرثوبولوجيا ،وحيث
تصبح الصورة من عوامل الكشف عن الوظائف اليديولوجية(عىل حنو العنرصية ،االغراب
 )Exotismeواملتخيل الاجامتع " (. )1
فالصورة الدبية اذن ،يه نتاج التفاعل بْي قوميتْي أو بْي شعيب يشالكن طرفْي
هام الان والخر ،وغالبا ما تبىن هذه الصورة عن الخر عىل سوء التفامه وعالقات العداء
بْي المم والثقافات ،وينجم عن هذا الامتس مواقف عن الآخر اما سلبية أو اجيابية  ،ويه
أيضا " تعبري أديب أو غريه عن تباعد ذي دالالت بْي نظامْي من الواقع الثقايف " (.)2
وعليه فان صورة الآخر يف الدب القويم تصدر" عن وع همام اكن صغريا ،ابلان
مقارنة ابلآخر وهنا مقارنة مباكن أآخر " (. )3
أما الصورة عند الناقد العريب حسن درويش فهي " الكم مشحون حشنا قواي يتألف
من عنارص حمسوسة  ،خطوط وألوان ،حركة ظالل ،تتحمل يف تضاعيفها فكرة
وعاطفة ،أي أِنا تويح بأكرث من املعىن الظاهر ،وأكرث من انعاكس الواقع اخلار ي ،
وتؤلف يف مجموعها الكما منسجام ،وأِنا تنحرص يف جانبْي هام :اجلانب احليس املرتكز

 /1ادلايه  ،محمد  " :الآخر املتعدد يف املؤلفات التخيلية لعبد هللا العروي " ،جمَل (فكر) للعلوم االنسانية
والاجامتعية ،الرابط  ،العدد ، 09الس نة 2010م  ،ص . 13
 /2سلامين  ،نبيل  :وع اذلات والعامل  ،دار احلوار  ،الالذقية 1985،م  ،ص . 73
 /3محود  ،ماجدة  :مقارابت تطبيقية يف الدب املقارن ،احتاد الكتاب العرب  ،دمشق 2000،م ،
ص . 108
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عىل الفكرة والعاطفة ،واجلانب الاس تعاري اذلي يضف عىل الشلك أكرث من معناه
اخلار ي " (.)1
فهي ابداع ذهّن أي أِنا معلية عقلية تعاجلها ايخميَل وتع ر عن جانبْي  ،أحدهام
فكري وهو املوضوع اذلي تويح به من هجة ،والثاين وجداين متثهل العاطفة اليت أحسها
الديب وكذكل التأثري الانطباع اذلي يسعى اىل ترس يخه يف ذهن املتلق قارئا اكن أو
مس متعا من هجة اثنية .
وبذكل تكون الصورة الدبية ـ أيضا ـ رؤية فكرية وأدبية عن واقع ثقايف ما حبيث
ينظر اىل الصورة عىل أِنا "مجموعة من الفاكر عن الجنيب ُأ ِخ َذ ْت مضن صريورة
التأديب ،أي جعل اليشء أدبيا " (.)2
وميكن تصنيف نظرة الان اىل الآخر اىل ثالثة مواقف  ،يه :
1ـ الهوس ابلآخر أو ما يسمى بـ ( :)La Manieحيث تَ ْع َت ِ ُ ر الان ثقافة الآخر ثقافة فوقية
تكون المنوذج اذلي حيتذى به عىل اعتبار أن الثقافة اذلاتية ثقافة دونية تدل عىل الضعف
والعجز وحىت العار أحياان "حيث تس يطر عىل الان املبدعة أو ادلارسة مشاعر ادلونية ،
فتمت من خاللها رؤية الواقع الثقايف الجنيب يف حاةل من التفوق املطلق عىل الثقافة الوطنية
الصيَل وبذكل يرتافق التفضيل االجيايب للجنيب مع عقد نقص تعاين مهنا اذلات جتاه
ثقافة الآخر وأسلوب حياته ،فنجد أنفس نا أمام اكتب أو جامعة من الكتاب يعانون من
حاةل تصل اىل حد الهوس ابلآخر ،فيس يطر ومه الانهبار عىل الوجدان مما يؤدي اىل رمس
صورة الآخر الجنيب عىل حساب الصورة احلقيقية هل ،اىل درجة جند بعضهم مل يكتف أن

 /1درويش ،العريب حسن  :النقد الديب احلديث (مقاييسه واجتاهاته وقضاايه ومذاهبه)،ط،2مكتبة الهنضة
املرصية1984 ،م،ص . 194
 /2محود ،ماجدة  :مقارابت تطبيقية يف الدب املقارن  ،ص .112
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يكون من دعاة احلضارة الغربية بل وجدانه يغض الطرف عن مشالكهتا  ،وال يتبىن أي
موقف نقدي جتاهها . )1( "..
وابلتايل يصبح الواقع الثقايف الجنيب متفوقا عن الواقع الثقايف الوطّن تفوقا لكيا أو
جزئيا  ،وينظر للواقع الاجامتع الجنيب عىل أنه أكرث تطور وتقدم وازدهار من الواقع
الاجامتع الوطّن ،وتكون الثقافة الوطنية ثقافة دونية مقارنة ابلثقافة الجنبية ،اذ "يعد
الواقع الجنيب ابلنس بة للاكتب أو امجلاعة متفوقا حامت عىل الثقافة الناظرة  ،الثقافة
الصلية ،هذا التفوق يؤثر جزئيا أو لكيا يف الثقافة الجنبية املنظورة ،ومن نتيجة ذكل
ابلنس بة للثقافة الصلية أن الاكتب أو امجلاعة تعد أقل مس توى يف موازاة التفضيل
الاجيايب للجنيب هناك رؤية سلبية ،انتقاصية للثقافة الصلية "(.)2
من ذكل ما حدث لالجنلزي جتاه الفالسفة الفرنس يْي ،أو الروس جتاه الفرنس يْي
أيضا .وقد درج املثقفون العرب ممن تبنوا هذا املوقف عىل متجيد الغرب  ،وقد صار
بعضهم " يعط للغرب صورة العامل املنظم  ،واملتفوق والعقالين  ،و ال يرى يف هذا العامل
اال اجلانب الاجيايب  ،اذلي مينعه من رؤية احلقائق املوضوعية "(. )3
ورمبا وجدان من ميجد الغرب الاس تعامري ويرى بأنه صاحب رساةل حضارية انسانية،
ومن هذا القبيل مواقف بعض املثقفْي العرب من امحلَل الفرنس ية عىل مرص.
َاب أو ما يسمى بـ (  :) La phobieاذ حتدد الان عالقاهتا عىل اعتبار أن ثقافة
 2ـ ا ي ِلره ُ
الان متفوقة عىل ثقافة الآخر  ،وتسعى الان لفرض هذه الثقافة بش ىت الوسائل ،وقد تلجأ
 /1محود ،ماجدة  :صورة الآخر يف الرتاث العريب  ،ط ، 1منشورات الاختالف  ،اجلزائر2010،م،
ص . 28
 /2دانيال ،هرني ابجو :الدب العام واملقارن  ،ترمجة د .غسان الس يد ،منشورات احتاد الكتاب العرب ،
دمشق 1997 ،م ،ص . 101
 /3الس يد  ،غسان  " :صورة الغرب يف الدب العريب رواية (فيَّاض)  ،خلريي اذلهيب أمنوذجا " ،
جمَل جامعة دمشق ،اجملدل ، 24العدد الثالث +الرابع 2008،م  ،ص. 92
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اىل اس تعامل القوة والتشويه والزتوير لتبيْي حقارة الآخر ودونيته كام حصل مع الياابن
والوالايت املتحدة المريكية ،حبيث" يُ ْن َظ ُر اىل الآخر عىل أنه يف مرتبة أدىن من اذلات
وهذا املوقف اذلي يش متل عىل تقيمي سليب اىل الآخر ،حيمل يف ثناايه اجعااب اجيابيا
واعتدادا ابذلات سواء أاكن فامي خيص واقعها الثقايف أم حياهتا الاجامتعية  ،اذ ينظر الهيا
عىل أِنا طرف متفوق يف معادةل العالقة ابلآخر "(. )1
ويه نظرة مؤسسة عىل تراكامت قبلية الشعورية عند اذلات جتاه الآخر اذ "
تس يطر عىل الان املبدعة أو ادلارسة مشاعر التفوق عىل الآخر  ،وغالبا ما تعززها
العالقات العدائية مع الآخر ع ر التارخي  ،مما يؤدي تشكيل صورة سلبية عن الآخر
املعادي  ،نظرا للمشاعر العدائية وسوء الفهم ،ذلا لن يسمح بسامع صوت هذا الآخر،
ولن يتاح هل حرية التعبري عن ذاته ،وبذكل تعد الصورة السلبية وليدة عالقات متوترة
مشوه (تشوَيا سلبيا)،مفثال بدت لنا صورة الورويب
تَضَ ُع الآخر مضن اطار واحد ي
(امل ُ ْس َت ْع ِم ُر)يف كثري من نصوص الدب العريب مشوهة (مادي ،غري أخاليق ،يزرع
الضغينة حيامث حل "(.)2
غري أن مثل هذا املوقف الصادر من ادلكتورة ماجدة محود ،هو موقف حيمل
دالالت مضنية ت رئ ساحة الورويب امل ُ ْس َت ْع ِم ُر؟ !أمل يكن الاس تعامر الورويب (ماداي،
غري أخاليق ،يزرع الضغينة حيامث حل)؟ !وليس بعيدا عنا الاس تعامر المرييك للعراق،
وأدىه منه الاحتالل الصهيوين لفلسطْي ولبنان واجلوالن.
ولعل من أبرز أمثَل هذا املوقف للان جتاه الآخر ما حصل بْي القوميتْي الملانية
والفرنس ية ،ومثهل املواقف الصادر من الوروبيْي والمريكيْي معوما جتاه العرب املسلمْي

 /1أمحد  ،س يف ادلين  :صورة املرأة الروبية يف رواايت د .شكيب اجلابري  ،ص . 04
 /2محود  ،ماجدة  :صورة الآخر يف الرتاث العريب ،ص. 27
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خاصا بعد أحداث احلادي عرش سبمت ر وما جنم عهنا من مواقف عدوانية حبق وبغري حق
ضد لك ما يش مت منه راحئة العريب املسمل.
َاب اذن " عكس الهوس  ،ويؤدي اىل اعتبار الواقع الجنيب متدنيا مقابل تفوق
فالره ُ
يِ
الثقافة الصلية "(.)1
وهذا ما حصل حيامن تومهت فرنسا ال ربرية اجلرمانية الملانية ،والمر نفسه حصل بْي
اس بانيا والوالايت املتحدة المريكية  ،مما أدى اىل نشوب احلرب بيهنام وانتصار الوالايت
املتحدة المريكية واحتالل املس تعمرات الاس بانية القدمية عام 1898م (كواب ،بورتوريكو
والفلبْي (.)2
وأحصاب هذا املوقف من الكتاب العرب يرون أن الغرب لكه رش وأ ين الان يه اخلري
لكه ،حبيث " خيتار الفريق الثاين الاجتاه املناقض لالجتاه الول ،فال يرتك صفه سلبية اال
ويلصقها ابلغرب ،ويركز بصورة خاصة عىل ما ينسجم مع الالشعور امجلع العريب
االساليم من حيث وصف الغرب ابلكفر والفساد والاحنالل الخاليق "(.)3
وهذا أيضا موقف فيه كثري من التحامل عىل الغرب  ،حيمل تشوَيا مقصود منه تعبئة
الان ضد الغرب والتحذير منه ،فالغرب ليس لكه رش و ال هو أيضا جنة هللا عىل
الرض ،بل فيه ما هو اجيايب يس تحق المتجيد ،وفيه من الاحنراف عن الطبائع البرشية
الفطرية ما يس تحق التنبيه اليه والتحذير منه لتفاديه.
 3ـ احلب أو التسامح أو ما يسمى بـ (  :) La philieويه النظرة الواقعية للآخر
حبيث تنبّن العالقة بيهنام عىل أساس من الندية والتاكمل ،وهو ما يدعو اليه العامل اليوم
من حوار بْي الثقافات وتسامح بْي الداين  ،من أجل ذكل " تس يطر عىل الان املبدعة
أو ادلارسة الرؤية املتوازنة لذلات والآخر ،فرتمس صورة الآخر بروح موضوعية يسودها
 /1دانيال  ،هرني ابجو :الدب العام واملقارن  ،ص. 102
 /2ينظر  :املرجع نفسه  ،ص.102
 /3الس يد  ،غسان " :صورة الغرب يف الدب العريب رواية (فيَّاض)  ،خلريي اذلهيب أمنوذجا "  ،ص. 93
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التسامح ذلكل لن تنحرف أو تبالغ يف تعاملها مع اذلات أو الآخر ،فيمت تقدي الصورة ع ر
رؤية واعية ،تعمتد العمل  ،وتصغ لنبض االنسان ،وبذكل تس تطيع أن تنظر للآخر
ابعتباره ندي ا لذلات ،فينتف الهوس والانهبار(الاس تعارة من الآخر)،كام ينتف الرهاب
اذلي ينف الآخر وياكد يصل المر حد افرتاض املوت الرمزي هل"(. )1
وهو املوقف اذلي ينظر اىل الواقع الجنيب ،وحيمك عليه بصورة اجيابية ،ويدرج مضن
الثقافة الناظرة اليت تعد يه بدورها اجيابية وممكَل للثقافة املنظورة .التسامح هو احلاةل
الوحيدة للتبادل احلقيق والثنايئ (.)2
وهو املوقف اذلي تبناه العديد من املثقفْي ع ر العامل ،وكذكل الكثري من املؤسسات
العاملية ايخمتصة يف العالقات االنسانية وادلعوة اىل نبذ العنف وَضورة حماربة لك أشاكل
العنرصية واالرهاب أاي اكن مصدره  ،وصار هذا املوقف هو الشائع يف جممتعنا املعارص.
ذلكل يقف املثقفون العرب املنمتون اىل هذا التيار موقفا "وسطا بْي التيارين حياول أن
يوحض هذه العالقة امللتبسة مع الغرب  ،ويضعها يف اطارها التارخي لينطلق مهنا بعد ذكل
اىل بناء عالقة اجيابية ممثرة تقوم عىل الخذ والعطاء ،بعيد عن التعصب اذلي يعم
البرص والبصرية " (.)3
ولعل احلضارة االنسانية ع ر العرص املتعاقبة قد تبنت مثل هذا املوقف املتسامح
اذلي يفرض َضورة التاكمل ،وهو المر اذلي وقع فعال ،حيث اغرتفت احلضارات
املتعاقبة من منابع العمل واملعرفة بدءا حبضارة املرصيْي القداىم مرورا حبضاريت الرومان
واليوانن  ،مث احلضارة االسالمية وانهتاء ابحلضارة الغربية احلديثة اليت اخزتلت قروان من
الزمن حيامن استندت اىل احلضارة االسالمية ،وال أدل عىل ذكل تْل املفارقة التارخيية
 /1محود ،ماجدة  :صورة الآخر يف الرتاث العريب ،ص. 28
 /2ينظر  :دانيال ،هرني ابجو :الدب العام واملقارن  ،ص. 102
 /3الس يد  ،غسان " :صورة الغرب يف الدب العريب رواية (فيَّاض)  ،خلريي اذلهيب أمنوذجا "  ،ص. 94
31

يف مفاهمي ادلراسة

مدخل

العجيبة ويه اقرتان سقوط غرانطة أآخر معقل للمسلمْي يف الندلس يف أيدي االس بان
س نة 1492م واكتشاف كريس توف الكمبيس للقارة المريكية يف نفس التارخي .
فبناء الصورة الدبية يستند عىل أحد املواقف السابقة ؛ فقد تتسم ابلتشويه
والتشويش  ،فال يكون الآخر اال عدوا دلودا حيذر الاكتب من تأثريه عىل الثقافة القومية،
أو قد يكون الآخر اتفها يف نظر الثقافة املبدعة أو ادلارسة  ،فينبه ادلارس اىل َضورة
جتنب تقليده  ،كام أن الصورة قد تتسم بيشء من املوضوعية جتاه الآخر  ،فيدعو الاكتب
اىل التسامح والتوافق مع الآخر  ،بل قد يدعو اىل أبعد من ذكل  ،فيحمس قومه عىل
الخذ عنه واحلذو حذوه  ،وهمام يكن من المر فان " الصورة اليت يرمسها الديب جملمتع
أجنيب تنبع أوال وقبل لك يشء أآخر من مشالكت الديب نفسه  ،ومن أوضاع جممتعه
القويم  ،ويه تليب ابدلرجة الوىل حاجات نفس ية أو فنية أو ثقافية للديب وجممتعه و ال
تليب حاجات ثقافية أو اجامتعية للمجمتع الجنيب امل ُ َص َّور"()1
ويف مجيع الحوال  ،فانه جيدر ابلباحث املقارن املهمت بدراسة الصورة الدبية عن
الآخر أن يس تجمع من املعارف ما يعينه عىل معرفة أحوال المم والشعوب وحضاراهتا
ومزيدا من أدوات النقد احلديث والعلوم املعارصة كعمل الاجامتع وعمل النفس والتارخي وعمل
السالالت وعمل النرتوبولوجيا ،اضافة اىل ما ينبغ أن يتحىل به من صفات الناقد الناحج
اكلفطنة والنباهة واذلوق السلمي مما من شأنه أن يسعفه يف دراسة صورة الآخر واس تنباط
جامليات الآاثر الدبية املتعلقة بتْل الصورة .
ودلراسة الصورة الدبية أمهية ابلغة لِنا تسامه اىل حد بعيد يف توس يع أفق اذلات
املبدعة أو ادلارسة ليك تسعى اىل تصحيح الفهم املغلوط جتاه الآخر ،ومن خالل ذكل
فاِنا تعمق فهمنا ذلواتنا لن فهم الآخر مير حامت ع ر ذواتنا ومن خالل ذكل منتْل القدرة
عىل فهم ذواتنا وفهم الآخرين وتقوميهم تقوميا موضوعيا "ولهذا جيب التعامل حبذر مع
/ 1محود ،ماجدة  :مقارابت تطبيقية يف الدب املقارن  ،ص . 119
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صورة الآخر اليت تقدهما النصوص الدبية حىت ال خترج دراستنا عن الضوابط النظرية
الرضورية جلعل ادلراسة تبتعد َّمعا ح يذر منه الباحثون ،وجيب أن تدرس صورة الجنيب
عىل أِنا عرض لواقع ثقايف"(.)1
عىل أن تكون تْل ادلراسة موضوعية اىل حد ما لن السؤال يطرح دامئا حول مدى
موضوعية ادلراسات االنسانية اليت ال ترىق ـ همام حاول ادلارس ـ اىل مس توى موضوعية
العلوم التطبيعية أو التجريبية  .ولعل هذا يرجع بنا اىل البداايت الوىل دلراسة الصورة
الدبية كفرع من فروع الدب املقارن  ،واليت خطت خطواهتا الوىل من فرنسا وحتديدا
منذ تْل الزايرة اليت قامت هبا الديبة الفرنس ية (مدام دي س تايل)( (Madame de
 Staël1766 1817اىل أملانيا يف النصف الول من القرن التاسع عرش يف الوقت اذلي
تصاعدت فيه حدي ة التوتر والعداء وسوء الفهم بْي الشعبْي الفرنيس والملاين حيث رمس
مشوهة عن الآخر يتزنه اذلات وحتقر الآخر ويه صورة مغلوطة ت رز أثر
لك مهنا صورة ي
العالقات العدوانية بْي القوميتْي؛ فقد اكتشفت (مدام دي س تايل) بعد طول اقامة
بأملانيا كثريا من احلقائق املثرية عن الشعب الملاين .
فقد توصلت ـ فامي توصلت اليه من حقائق صاعقة مفادها أن الشعب الفرنيس جيهل
تشوه الثقافة
الكثري من المور عن أملانيا  ،فقد رمس صورة لملانيا غري انسانية وال واقعية ي
والدب وحىت الطبيعة يف أملانيا ،فالملان يف أذهان الفرنس يْي شعب فظ غليظ التعامل
غري متحرض وال ممتدن  ،يتلكم لغة غري مجيَل وال ميْل أية اجنازات فكرية وال ثقافية .فقد
اس تطاعت هذه الديبة من خالل اخل رة اذلاتية واملعايشة اليومية للشعب الملاين أن
تكتشف مزااي كثرية ميتلكها الملان اكلطيبة والصدق والاس تقامة ،وأن الدب الملاين
غّن ،وأن الفلسفة الملانية قد بلغت مس توى رفيعا  ،مما جعل الديبة تسعى اىل تصحيح
 /1الس يد  ،غسان  " :صورة الغرب يف الدب العريب رواية (فيَّاض)  ،خلريي اذلهيب أمنوذجا " ،ص. 96
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هذه النظرة اليت يشوهبا كثري من التحامل عىل الملان ،فألفت كتااب يف هذا املوضوع أمسته
( من أملانيا)).(De L’Allemagne
ويعد هذا الكتاب البداايت الوىل لعمل دراسة الصورة أو الصورولوجيا  ،وهذا
جيعلنا نقول أن أمهية دراسة الصورة تظهر عىل مس توايت خمتلفة  ،فأ َّما " عىل املس توى
امجلاع فتفيد يف ترصيف الانفعاالت املكبوتة جتاه الآخر أو يف التعويض وتسويغ أوهام
اجملمتع الاكمنة يف أعامقه  ،وكذكل تبْي الصورة املغلوطة املكونة عن الشعوب فتسهم يف
ازاةل سوء التفامه وتؤسس لعالقات معافاة من الوهام والتشويه" (.)1
وجتدر االشارة يف هذا الصدد اىل أن مثَّة من النقاد من رفض ادراج دراسة الصورة
الدبية مضن فروع الدب املقارن؛ مهنم عىل سبيل املثال املقارن الفرنيس الكبري(رينيه
اتيامبل ) René Etiembleو(رينيه ويليك ،)René wellekوقد أمسهتم ادلكتورة
ماجدة محود بـ ( أعداء دراسة الصورة الدبية يف الدب املقارن ) حيث تقول ":مثة من
يعارض دراسة الصورة الدبية مضن اهامتمات الدب املقارن ،ويراها ممثَل للمدرسة
الفرنس ية يف ادلراسات املقارنة اليت ترتكز عىل العوامل التارخيية واملؤثرات امللموسة ويه
ذلكل تعمتد الوضعية اجلديدة كام قال رينيه ويليك منذ عام 1953م يف مقاهل الس نوي
للدب املقارن ،بعد ذكل بعرش س نوات ندد اتيامبل يف كتابه (comparaison n’est
 pas raison)ابدلراسات اليت هتم املؤرخ وعامل الاجامتع ورجل ادلوةل  ،وعىل رأسها
دراسة صورة الآخر "(.)2
ويرجع هؤالء هذا الرفض اىل خوفهم من أن تتحول ادلراسات املقارنة يف هذا الباب
( دراسة الصورة ) اىل ميادين لدلراسات التطبيقية االحصائية اكلتارخي وعمل الاجامتع
 /1محود ،ماجدة  :مقارابت تطبيقية يف الدب املقارن  ،ص . 113
(/املقارنة ليست احلقيقة ).
 /2املرجع نفسه  ،ص . 112
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وهتمل اجلوانب الفنية امجلالية للدب.ويعد رينيه اتيامبل من أشهر املقارنْي الفرنس يْي
اذلين انتقدوا املركزية الوروبية ـ أيضا ـ فقد " َح َّث املقارنْي عىل تعمل اللغات الرشقية
والاطالع عىل أآداهبا بغية توس يع أآفاقهم الدبية وأيد احياء مفهوم( الدب العامل ) اذلي
جاء به (غوته) وطالب ابجراء مقارانت أدبية عىل املس توى العامل ،ال َيدف تتبع
عالقات التأثري والتأثر واس تكامل اترخي الآداب القومية امنا بغرض التوصل اىل (شعرية
مقارنة) "(.)1
وميكن القول ان دراسة صورة الان تتباين عن دراسة صورة الآخر  ،مبعّن أنه جيب
المتيزي بْي مس تويْي من دراسة صورة الآخر ،وهام :
أ ) ـ صورة شعب يف أدبه  :أو الآخر القريب اذلي يعيش مع الان ويقامسه البيئة والثقافة
واللغة والآمال والهداف ،مثل صورة الفرنس يْي يف الدب الفرنيس ،أو صورة اجلزائري
يف الدب اجلزائري املعارص ،أو صورة املرأة الملانية عند أديب أملاين معْي ،أو صورة
املرأة يف رواايت جنيب الكيالين ـ وهو موضوع هذا البحث ـ
وهذا النوع من ادلراسات ال يتعدى اطاره القويم واللغوي وادليّن  ،وغرضه
البحث عن فنيات الدابء يف تناول مثل هذه املوضوعات ابلوصف والتحليل ،فهي يف
العموم دراسات نقدية ملواضيع يف أدب معْي أو دلى أديب ابذلات يف اجملمتع ،
فـ " صورة الان تستند اىل جتارب وخ رات غنية عاشها الديب يف اجملمتع اذلي يصوره ،
اذ ودل ونشأ يف ذكل اجملمتع ،وهو يعرف العديد من أبنائه عن كثب ،وتربطه ببعضهم
عالقات قرابة وصداقة وغريها من العالقات الاجامتعية والنفس ية  ،وهكذا فان املعرفة
العميقة والشامَل ابجملمتع اذلي يصوره الديب جتعل الصورة اليت يرمسها يف أدبه

 /1عبود  ،عبدة  :الدب املقارن (مشالكت وأآفاق) ،منشورات احتاد الكتاب العرب ،دمشق1999 ،م ،
ص.81
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غنية ودقيقة وتفصيلية وذكل خالفا لصورة يقدهما أديب لشعب أجنيب ال يعرفه حق
املعرفة "(.)1
فصورة الان جملمتعه اذلي يرتبط به ماداي واجامتعيا ونفس يا وأخالقيا وعقائداي تكون
صورة حيرص من خاللها الديب عىل جتلية الظواهر املعيبة يف اجملمتع رغبة منه يف
اصالحه وتنويره " فقد يرمس الديب أحياان صورة سلبية جملمتعه  ،وهذا ما نالحظه يف
كثري من العامل الدبية ،لكننا جند وراء تْل الصورة رغبة عارمة يف االصالح والتغيري
حنو الفضل ،وليس االساءة اىل اجملمتع و هدمه  ،وهذا ال ينطبق عىل صَل أديب مبجمتع
أجنيب ال تربطه به عالقة توحد قويم "(.)2
وقد ِنج كثري من الدابء هذا املهنج يف توعية اجملمتع واصالحه ،واكن للرواية ادلور
الساس يف تنوير اجملمتع وهدايته اىل س بل التقدم والتطور الس امي يف عرصان هذا اذلي
جعت فيه احنرافات الش باب وخروهجم عن مألوف ماكرم الخالق ،وانتشار كثري من
الآفات الاجامتعية اليت عصفت بعقول الش باب .
ب ) ـ صورة شعب يف أدب شعب أآخر  :أو الآخر البعيد اذلي ال يشرتك مع الان ال يف
الرض وال يف الهواء ،وهو الغريب عىل وجه عام ويضاف اليه االرسائييل الصهيوين ،من
ذكل صورة الشعب اجلزائري يف الدب الفرنيس  ،أو صورة الملاين يف الدب الفرنيس،
أو صورة الهيودي يف الدب الفلسطيّن أو العكس ،وغالبا ما تكون هذه الصورة َمز َّو َرة
ومغشوشة بسبب الرتاكامت العدائية بْي الشعوب والقوميات ،وذلكل ينبغ أن تكون
مبنية عىل املعايشة اذلاتية و التجربة الواقعية واملالحظة العينية" فأغلب الظن أن الصورة
املبنية عىل املعايشة اليومية والتجربة واملامرسة أمشل وأوحض وأقرب اىل الواقع ،لن
الشعب املتأثر يتحدث عن جتربة معاشة مارسها زماان همام تكن ظروفها اخلاصة هبا ،ومعىن
 /1محود ،ماجدة  :صورة الآخر يف الرتاث العريب ،ص. 15
 /2محود ،ماجدة  :مقارابت تطبيقية يف الدب املقارن  ،ص . 109
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ذكل أن صورة الآخر ختتلف عن الصورة الخرى ،لن هذه الصورة تكونت بواسطة
املعايشة والاحتاكك اليويم "(.)1
غري أن هذه املعايشة ال حتدث يف كثري من الحيان ؛فقد صور بعض الدابء شعواب
وقوميات مل يعرفوها عن كثب  ،ومل تطأ أقداهمم أوطاِنا ومل يزوروها ولو مرة واحدة ،ومع
ذكل فقد كتبوا عن تْل الشعوب ونقلوا عهنا صورا يه يف كثري من الحيان مس تقاة من
خميلهتم أو من القصص والرواايت التارخيية اليت قرؤوها عن تْل الشعوب  ،فقد" ال جند
الصورة مرسومة عىل أساس املعرفة املبارشة للبدل الجنيب اذ كثريا ما ترجع تْل الصورة
اىل مطالعات الديب أو اىل أحاديث مسعها حول البدل الجنيب مما يؤدي ابلصورة اىل
االيغال يف الوهام ،وقد وجدان قسام كبريا من الدابء الغربيْي قدموا يف أعامهلم صورة
للرشق العريب االساليم دون أن تطأ أقداهمم ذكل الرشق اذلي صوروه ! اكلديب
الملاين (غوته) اذلي عرف الرشق ع ر كتاب (ألف ليَل وليَل ) والشعر القدي
(املعلقات ،الشريازي  ،معر اخليام ) والقرأآن الكري وكتب التارخي "(.)2
اال أن هذا ال ينطبق عىل لك الدابء اذلين كتبوا يف الصورة أو صوروا جممتعات
أجنبية عن جممتعاهتم ،فهناك اس تثناءات خترج عن هذا املسار  ،نذكر عىل سبيل املثال
الديب الفرنيس (جان ماري غوس تاف لو لكزييو) اذلي كتب عن الهنود امحلر بعد طول
معايشة هلم يف بالدمه ؛فقد عاش مدة أربع س نوات مع قبيليت( المبرياس والفوانانس)
وهام أك ر قبيلتْي يف ابانما.
 /1حنون  ،عبد اجمليد  :صورة الفرنيس يف الرواية املغربية ،د ط  ،ديوان املطبوعات اجلامعية ،اجلزائر
1986م،ص . 78
* /يوهان  ،فولفغانغ غوته :ودل يف (  28أغسطس 1747م  22 -مارس 1832م ) هو أحد أشهر أدابء أملانيا
املمتزيين.
 /2محود ،ماجدة  :صورة الآخر يف الرتاث العريب ،ص . 16
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نذكر أيضا يف هذا الس ياق الديبة الفرنس ية (مدام دي س تايل ) اليت كتبت عن
الشعب الملاين بعد ان عاشت س نوات طويَل يف أملانيا وقد اكن لكتاابهتا أثر ابلغ يف تغيري
وهجة نظر الفرنس يْي عن الشعب الملاين والقومية الملانية ،حيث أعطت كتاابهتا صورة
مغايرة لتْل الصورة املشوهة اليت اكن حيملها الشعب الفرنيس عن الشعب الملاين .كام أنه
من املفيد التنبيه اىل أن " الصورة اليت يرمسها أديب ما جملمتع أجنيب ال تع ر عن مشالكت
ذكل اجملمتع و مهومه و قضاايه  ،وال تنبع من الزتام الديب حيال اجملمتع الجنيب ومن
رغبته يف اصالحه أو تغيريه حنو الفضل  ،ويه ليست وليدة توحد الديب مع ذكل
اجملمتع اذلي ال يرتبط به قوميا  ،فالصورة اليت يرمسها الديب جملمتع أجنيب تنبع أوال وقبل
لك يشء أآخر من مشالكت الديب نفسه ومشالكت قومه يف مواهجة الآخر  ،ذلكل
تليب الصورة الدبية يف ادلرجة الوىل حاجات نفس ية أو فنية "(.)1
ويف بعض الحوال فان الصورة الدبية تليب حاجات الان والآخر عىل حد سواء ؛
فهي تليب حاجات الان حيث يبحث من خالل صورة الآخر عن متطلبات اجامتعية
ونفس ية ال تتوفر يف جممتعه .كام أن الان تسامه عن قصد أحياان من خالل دراسة صورة
الآخر يف تلبية متطلباته من خالل صورة مشوهة .عن الان نفسه كتشويه صورة
االسالم ،وهو ما خيدم الآخر أكرث من خدمة الان وهذا ما يفعهل الآخر جتاه الان أيضا ،
ومن هنا " تنشأ عالقة الان ابلآخر وفق قانون نفيس اجامتع عقيل  ،وهبذا ميكن لحد
طريف الثنائية من الس يطرة وينشأ نوع من القهر ال تتجاوزه الان اال اذا وعت نفسها جيدا
وأدركت دوافع سلوكها ويالحظ هذا المر يف الفراد وامجلاعات اليت يكون دلَيم شعور
ابلنقص أمام الآخر"(.)2
 /1محود ،ماجدة  :صورة الآخر يف الرتاث العريب  ،ص ص 16ـ. 17
 /2اجليار  ،مدحت  :النص الديب من منظور اجامتع  ،ط ، 1دار الوفاء دلنيا الطباعة والنرش،
االسكندرية 2000 ،م،ص .135
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وذلكل فان وع اذلات مرهون بوع الآخر  ،أي أن هذه اذلات أو الان ال ميكن
أن تع نفسها اال ع ر الآخر وخاصة حيامن تشعر ابلنقص أو العجز جتاه هذا الآخر،
فالآخر هو املرأآة اليت من خاللها تنعكس صور ذواتنا ،وابلتايل فان أمناط الوع ابلآخر
/الغرب تتعلق أساسا ابلكيفية اليت يُ َت َص َّو ُر هبا هذا الغرب ،أو ي َ َت َص َّو ُر هبا الان الآخر
مكوضوع غريب ج َّذاب  ،أو كخصم وعدو يف الآن نفسها "وهذا ال يستبعد تدخل مجموعة
من العوامل اذلاتية ميكن أن تلعب دورا يف تشكيل الصورة وتوجيه أبعادها ادلاللية ،ومن
ذكل جتارب املبدع وخ رته املكتس بة من عامل الناس ،أو من مطالعاته.
فقد تكون الشخصية  /الصورة خالصة خشصيات حقيقية صادفها الروايئ يف حياته،
أو عايشها أو مسع عهنا  ،يمث أعاد تشكيلها وأضفى علهيا من خياهل وروحه ووجدانه ومزاجه،
من وعيه وال وعيه ،فقد يسقط عىل هذه الشخصية أو تْل أحالمه واستهياماته
وتطلعاته ،كام قد يتيخذ مهنا حامال لفاكره ومعتقداته االيديولوجية "(.)1
ونتيجة ذلكل ينشأ الاقتداء ويتجسد بقوة مما يؤدي اىل هامش ية اذلات لن الاقتداء
يعد مصدر اخلضوع للآخر والاعرتاف هل ابلس يادة  ،وهذا ما ع ر عنه رميون اكرابنتيه
حْي قال" :ان الآخر فينا حىت الآن اما أتباع أو أعداء ،فالتباع نعّن هبم من نعمتد علهيم
ويتحقق هبم اتفاقنا واايمه طبيعيا وعضواي اما ابلزتاوج أو ابلعائلية وابملدنية وابملس توى
اجملمتع ،أما العداء فنعّن هبم منافسينا وخصومنا اذلين ال ي يمتزيون يف طبيعهتم العمياء اال
بأِنم أدىه منا حيَل وأكرث منا عددا"(.)2
وذلكل فاذلات تواصل تطورها الطبيع وتتبلور جتارهبا من خالل حميطها اخلاص هبا
وابلآخر ،ففهم ذواتنا حيمت علينا أن مير ع ر تيار الآخر ،ويف ضوء ذكل لكه تتعمق رؤيتنا
 /1فعاليات منتدى الروائيْي العرب  :صورة املرأة يف الرواية العربية  ،ط ، 1دار حسر للنرش  ،تونس ،
2005م  ،ص . 105
 /2اكرابنتيه  ،رميون  :معرفة الغري  ،ط 1ن ترمجة نس مي نرص  ،دار منشورات عويدات  ،بريوت،
1975م ،ص . 12
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للهوية العربية ،وال بد هنا من االشارة اىل أن " اشاكلية الهوية تشمل جوهراي عالقة
العريب ابلآخر ومن َّمث بذاته ع ر الآخر بقدر ما أصبح هذا الآخر حمورا موضوعيا للتفكري
ابذلات أو الوع ابذلات "(.)1
وتعد الرواية الشلك الديب اجلامع لكثري من التأثريات نتيجة حلجمها ولمتتعها
ابماكنيات كثرية اكلوصف والتحليل  ،مما ميكهنا من عرض أوحض للصورة الدبية  ،ولكن
ال يعّن هذا أن الشاكل الفنية الخرى خالية من صورة الشعوب .
ويعت ر حبثنا هذا أمنوذجا ميزتج فيه نوعا الصورة املذكورين أآنفا ـ أقصد ـ صورة
شعب ما يف أدبه وهو لب هذا البحث وأساسه (:جتليات صورة املرأة يف رواايت جنيب
الكيالين ) أي صورة العريب يف الرواية العربية ،ولكن ال مانع من أن نتناول صورة الآخر
يف هذا الس ياق أيضا الس امي صورة املرأة غري العربية ،لن "الصَل بْي ادلاخل واخلارج
وثيقة ،فاالنسان ال خيرج عن ذاته ولكنه ال يلبث أن يعود الهيا  ،فهو ال حيقق أفعاهل يف
العامل اخلار ي اال لزييد من خصب حياته الباطنية  ،مفامرسة حريته هو حتقيق لوجوده
مضنيا فتتحول االماكنية اىل فعل بعد حتطمي وحدة اذلات أو عزةل الان ،وينف اغرتاهبا من
انحية ويقهر الرضورة من انحية أخرى "(.)2
لن معرفة االنسان ابدلوافع النفس ية والظروف الاجامتعية والس ياس ية احمليطة به متكنه
من معرفة أهدافه وأغراضه ،وال شك يف أن التعرف عىل طريقة تفكريه متكننا من القدرة
عىل التنبؤ املس تقبيل بسلوكه .
أما فامي يتعلق بدراسة الصورة الدبية عند النقاد العرب اذلين انكبوا عىل دراسة
صورة املرأة يف الرواية العربية ؛ فقد وجدهتم قد اختلفوا يف حتديد مفهوم هذه الصورة،
حيث سعى لك مهنم اىل انهتاج مهنج خاص يف تصنيف صور املرأة أو مناذهجا .
 /1غليون ،برهان  :اغتيال العقل  ،د .ط  ،املؤسسة الوطنية للفنون املطبعية وحدة رغاية  ،اجلزائر،
1990م  ،ص. 33
 /2اجليار  ،مدحت  :النص الديب من منظور اجامتع  ،ص .134
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فاين وجدت الباحثة مليكة كينا يف دراس هتا لصورة املرأة يف خامس ية (مدن امللح) لعبد
الرمحن منيف اعمتدت يف تصنيفها عىل أساس طبق جغرايف اجامتع حيث تشلكت
عندها ثالثة أمناط للمرأة  ،ويه ( املرأة يف عامل البدو ،املرأة يف عامل الوافدين ،واملرأة يف
عامل القرص).
أما الاكتبة أروى عبيدات يف دراس هتا لصورة املرأة يف الرواية الردنية ،فقد صنفت
صورة املرأة تبعا لتواجدها يف الريف أو املدينة  ،واكن تصنيفا طبقيا أيضا ( الطبقة
الفقرية ،الطبقة الوسطى ،الطبقة الارس تقراطية ).
ويقرتب اىل هذا التصنيف ما سعت اليه الباحثة زينب مجعة يف دراس هتا املوسومة
بـ ( صورة املرأة يف الرواية " قراءة جديدة يف رواايت اميل نرص هللا ") حيث تقول عن
هذا التصنيف " وبعد رصد صورة املرأة اكن ال بد من التعرف اىل كيفية تشكيل هذه
الصورة من خالل الامنذج النسائية ايخمتلفة الواردة يف الرواايت  ،فاكن الباب الثاين حول
تشكيل صورة املرأة  ،وتضمن فصلْي  :الول اس تعرضت فيه الامنذج النسائية الريفية ،
ويه ذات احلضور الغالب يف الرواايت  ،والفصل الثاين تناولت فيه الامنذج النسائية
خارج اطار القرية أي يف املدينة واملهجر"(.)1
كذكل ُ
وجدت الباحثة (ران أمحد عبد الفتاح عبد احللمي ) قد اتبعت تصنيفا أآخرا يف
دراس هتا لصورة املرأة يف رواايت (حنان الش يخ) يركز عىل ثالثة أمناط لصورة املرأة يه
( التقليدية  ،املستبدة وأخريا املمتردة ) وتتفرع عهنا تصنيفات جزئية .
وملا اكن المر هبذا الشلك من التداخل يف تصنيف صور املرأة يف الرواية عند
هؤالء الباحثْي وغريمه دون اعامتد مناذج موحدة لصورة املرأة تكون منطلقا لدلراسة عند
الباحثْي وادلارسْي  ،حاولت الاجهتاد سعيا مّن النهتاج تصنيف قد يكون أقرب اىل
 /1مجعة  ،زينب  :صورة املرأة يف الرواية (قراءة جديدة يف رواايت امييل نرص هللا )  ،ط ، 1ادلار العربية
للعلوم ،بريوت2005 ،م  ،ص . 14
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ادلقة وال يدع جماال للبس واخللط ،فاع ُ
متدت عىل ما كنت ُ قد اس تقرأته من الرواايت
موضوع البحث  ،فتشلكت عندي مجموعة من مناذج صور املرأة مهنا (منوذج مري ،منوذج
بلقيس ،منوذج شهرزاد  ،منوذج زوليخا(امرأة العزيز) ،ومنوذج املرأة غري العربية ،وتندرج
حتت هذه الامنذج صور متعددة للمرأة مهنا املرأة الم  ،الزوجة  ،التاجرة  ،املدرسة ،
الصحافية  ،الفالحة ،البغ  ،العامَل  ،ادلاعية  ،اجملاهدة ).
اثنيا ـ املرأة العربية وماكنهتا يف اجملمتع :
جاء يف لسان العرب حتت مادة (مرأ) ما نصه  " :امل ُ ُروءة َك ُ
امل ُّالر ُجو ِل َّية َم ُر َؤ الرج ُل
ي َ ْم ُر ُؤ ُم ُروءة فهو َم ِري ٌء عىل فعيل َومت ََّرأ عىل تَ َف َّع َل صار ذا ُمروءة .وقد أنَّثوا فقالوا َم ْرأ ٌة
و َخفَّفوا التخفيف القيايس فقالوا َم َر ٌة برتك اهلمز وفتح الرا ِء ،وقال سيبويه وقد قالوا َمرا ٌة
وذكل قليل ونظريه َ َمَك ٌة ،وقالوا ا ْمرأ ٌة فاذا َّعرفوها قالوا املَرأة و ا ْم َرأ ٌة تأْنيث ا ْم ِرئ ،وقال ابن
إ
َ
ِ
النباري اللف يف ا ْمرأة وا ْم ِرئ ألف َو ْصل ،وللعرب يف املرأة ثالث لغات يقال يه ا ْم َرأتُه
اكلرجل "(.)1
ويه َم ْرأتُه ويه َم َرتْه وحىك ابن العرايب أنه يقال للمرأة إاِنا ال ْم ُر ُؤ ِص ْدق َّ
كام جاء يف لسان العرب أيضا وحتت مادة (أنث)ما ييل  " :ا ُلنْىث ُ
خالف اذلكر من لك
يشء وامجلع ا ٌ
انث و ُأن ٌُث  ،ويقال للرجل أنثت تَأْنيث ًا أي ِل ْن َت هل ومل تَتَشَ دَّد ،ويقال هذه
إ
َ
َ
َ
ِ
ِ
امرأة ُأنىث اذا ُمد َح ْت بأِنا اكمَل من النساء كام يقال رجل ذكر اذا ُوص َف ابلكامل ،وأآنَث ِت
إ
إ
َ
ِ
ِ
ِ
ْناث والرج ُل مئ ٌ
انث فان اكن ذكل لها عاد ًة فهي مئ ٌ
املرأ ُة ويه ُم ْؤن ٌث َو َدل ِت اال َ
ْناث أيضا
إ إ
لِنام يس تواين يف م ْفعال  ،وزمع ابن العرايب أن املرأة امنا مسيت ُأنىث لن املرأة ألْ َ ُْي من
إ
الرجل ومسيت ُأنىث لليهنا "(.)2

 /1ابن منظور  ،محمد بن مكرم  :لسان العرب ،ج ، 1ص . 154
 /2املصدر نفسه  ،ج ، 2ص . 212
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ويف لسان العرب وحتت مادة (رجل ) ،جند أن ":العرب أنثوا لفظة رجل وأطلقوا
( َر ُج ََل ) عىل النىث وقد ورد هذا عند امليداين يف بعض أمثاهل حيث يقول :ان أول مثل
قالته العرب هو( املرأة من املرء ولك أدماء من أآدم )"(. )1
وال يبتعد معجم ( الصحاح) عن هذه املعاين اللغوية لهذه املفردات  ،فقد ورد فيه
حتت مادة (مرأ) ،ما ييلَ " :م ُر َؤ الرج ُل :صار ذا ُمروءة فهو َم ِري ٌء عىل فَعيل .وتَ َم َّرأ:
تَ َلكَّ َف املروءةَ .وامل َ ْر ُء :الرج ُل ،يقال :هذا َم ْر ٌء صاحلٌ ومررت مبرء صاحل ورأيت َم ْر ًءا
صاحل ًا .وبعضهم يقول :هذه مرأ ٌة صاحل ٌة و َم َر ٌة أيض ًا برتك اهلمزة "(.)2
وال يوجد يف اللغة العربية مجع للكمة امرأة ذلا اس تخدموا لفظة أخرى ختص املرأة
دون الرجل ويه لفظة نساء  ،وقد جاءت من نسأ ينسأ ونيسء ويه املرأة املظنون
هبا امحلل ،ويقال مرأة نيسء اكلن َّ ُسو ِء عىل فعول ونسوة ونساء أي تأخر حيضها ور ي
محلها (.)3
ويف ضوء هذه القراء املعجمية ،ومن خالل ما ورد من املعاين نس تنتج أن اجملمتع
العريب ـ منذ القدم ـ اكن ميزي بْي املرأة والرجل من خالل الاس تعامل اللغوي للمفردات
ادلاةل عىل جنس لك مهنام ،وهذا ما تؤكده الباحثة سعاد احلكمي يف حديهثا عن املؤنث
احلقيق واملؤنث اجملازي من خالل مناقش هتا أآراء ابن عريب يف املرأة ،فهي ترى أن املؤنث
اجملازي " خيضع للك أليات الترصيف اليت خيضع لها املؤنث احلقيق  ،وهو أمر يكشف
عن تصور أن(التذكري) هو الصل الفاعل  ،واملؤنث ال فاعلية هل ،وحبمك هذه الفاعلية
ُرص اللغة العربية عىل أن يعامل امجلع اللغوي
للمذكر من حيث هو الصل الفاعل ت ِ ُّ
معامَل ( مجع املذكر) حىت لو اكن املشار اليه ابلصيغة مجعا من النساء ،برشط أن
 /1ابن منظور  ،محمد بن مكرم  :لسان العرب  ،ج  ، 11ص. 265
 /2اجلوهري  ،أبو نرص اسامعيل بن حامد  :الصحاح يف اللغة  ،ج، 2ص.164
 /3ينظر  :املصدر نفسه  ،ج.168 ، 1
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يكون بْي امجلع رجل واحد ،هكذا يلغ وجود رجل واحد جممتعا من النساء فيشار اليه
بصيغة امجلع "(.)1
وقد أرجع بعض العلامء اطالق مصطلح النساء عىل االانث البالغات لعدة احامتالت
مهنا:
 1ـ تأخر خلق املرأة عن الرجل حبسب السطورة اليت تقول  :ان حواء خلقت من ضلع
أآدم ،وهذا التعليل من املوروث الثقايف ادلخيل عىل الثقافة االسالمية من ثقافة أهل
الكتاب.
 2ـ اعتقاد اذلكور حبسب املوروث الثقايف اجلاهيل أن جنس االانث متأخر يف عقهل وفهمه
للمور (انقصات عقل ودين ).
 3ـ تأخر حيض املرأة عن وقته فأطلق عىل اجلنس مجع النساء .
 4ـ بقاء جنس النساء متأخر خلف الرجال يف البيوت لرتبية الوالد  ،فأطلق علهين
وصف النساء(.)2
وهذا المتيزي اللغوي بْي اذلكور واالانث دليل عىل ما تعرضت هل املرأة ع ر التارخي
الطويل من قهر واضطهاد وس يطرة  ،وعىل الرمغ من التباين بْي احلضارات واختالف
بْي الثقافات ،اال أن الغالب المع يه تْل النظرة اليت تقوم عىل اعتبار أن جنس اذلكر
هو املمتزي وأن جنس النىث هو التابع للرجل واخلاضع لس يطرته وج روته .
وقد تأرحجت ماكنة املرأة يف احلضارات القدمية بْي التقديس والتدنيس وبْي التأليه
والتحقري " فف جممتع ما قبل التدوين اكنت الم يه العائَل واكن البناء يعيشون يف كنف
أهماهتم ،وقد أخذ فعل الوالدة ِبلُ ِ يب الرجل وشغافه ،ودعا اىل تقديس املرأة وتألهيها ،كذكل
 /1احلكمي  ،سعاد  " :املرأة ولية ..وأنىث ( قراءة يف نص ابن عريب )"  ،جمَل الرتاث العريب  ،احتاد الكتاب
العرب ،دمشق  ،عدد  ،80متوز 2000م  ،ص. 07
 /2اسالمبويل ،سامر :املرأة مفاهمي جيب أن تصحح ،الوائل للنرش والتوزيع واخلدمات الطباعية،
دمشق1999،م ،ص ص112ـ. 113
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فعل جممتع احلضارات القدمية مثل بالد ما بْي الهنرين ومرص الفرعونية ،مع بعض النساء
ورفعهن اىل مرتبة القداسة والعبادة واملْل ،فاكنت االلهة عش تار وامللكة مسرياميس
والفرعون حتشبسوت "(.)1
ومن هذا املنطلق ربطت املرأة ابللوهية (أصبحت الهة) و احتلت ماكِنا السايم،
ومن خالل هذه اخلاصية أصبح فوق النقد ملا تضمنته من معاين عديدة تؤكد أمسيهتا.
وابعتبارها الطبيعة املرافقة للطبيعة الصلية ومن حيث قابليهتا للتحول و التغيري
واالخصاب  .من ذكل الثالوث النثوي (الالت-العزة -مناة) اليت جتسد أآخر ادلايانت
الوضعية اليت عاشت يف اجلزيرة العربية يف ظل اجلاهلية واليت اتسمت بأِنا دايانت
أمومية أنثوية متاما  .فلقد مجعت هذه االالهات بْي الشمس والقمر واحلياة واملوت ويه
رموز تع ر عن الثقافة السائدة يف القدي .
فالقراءة املتأنية دلالالت أسامء هذه االالهات ،تفيد أن (الالت) تتجذر من أصل
(ايل) أو( االه)،وهو حيمل معاين العظة والقمية املرموقة اليت اكنت تمتتع هبا( الالت ) ،
فهي ترمز اىل الشمس وهذا يؤكد أمهيهتا املمتزية ،ابالضافة اىل أِنا اكنت زوجة اهل القمر
الميّن يف املقة أو مكة (اليت تعّن معبد اللهة) (.) 2
أما ( مناة ) فهي ال تشري اىل املوت فقط من املنية بل اِنا تتضمن عنرصي احلياة
واملوت معا ؛ فلكمة (مناة) تتضمن املن " :الصل املنية أو املوت "(.)3
ويه أيضا حتمل من خالل امسها املّن :بذرة احلياة  .أما فامي خيص(:العزى )فهي ":تشري
اىل القوة والعظمة ويه تتضمن ما يتعلق ابحلياة و املوت معا " (.)1
 /1طه  ،جامنة  :املرأة يف منظور ادلين والواقع (دراسة مقارنة )  ،منشورات احتاد الكتاب العرب2004،م ،
ص.35
 /2ينظر  :فار  ،حسن  :أقوال أشهر من قائلهيا موسوعة يف القوال املأثورة ،ط ، 2واكةل الهرام للتوزيع،
القاهرة ،د  .ت  ،ص. 54
 /3املرجع نفسه  ،ص.45
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ولكن هذا التأليه والتقديس والمتليك مل يكن الغالب يف العصور واحلضارات
الالحقة ،بل ان املرأة قد تعرضت اىل الكبت والصمت والهتميش ،ووقوف الرجال من
املرأة مواقف غري اجيابية  ،اكنت يف حاالت كثرية عدائية عدوانية .
وقد نظر بعض الفالسفة اليوانن اىل املرأة نظرة احتقار ؛نذكر عىل سبيل املثال
سقراط وأفالطون وفيثاغورس وأرسطو اذلي اكن يرى أن الطبيعة البيولوجية للمرأة
جتعلها أقل ماكنة من الرجل وأن النساء مثلهن مثل الطفال ميكن اعتبارهن عاهة  ،وهن
والطفال مل يكمتل منومه العقيل ذلكل جيب عىل الرجال أن حتمك النساء والطفال وأن
يكونوا مسؤولْي عهنم  ،ويعقد مقارنة بْي النساء والرجال ويرى أن النساء أكرث حسدا
وأكرث ميال اىل الكذب والافرتاء من الرجال ؟ !
وتتجسد هذه النظرة العدائية الاس تعالئية بْي الرجل واملرأة من خالل بعض
الساطري اليواننية اليت تروي كيفية س يطرة الرجل عىل املرأة واحداث الانقالب الكبري
يف مزيان القوة والتحمك وهو الانقالب اذلي غري جمرى اترخي المم فامي بعد ،حبيث مل تعد
املرأة يه املتحمكة يف اجملمتع اذلي حتول من جممتع أموي اىل جممتع أبوي " يف صباح أحد
الايم وقبل أن يطلق عىل أثينا امسها املعروف ،أفاق أهل املدينة عىل حادث جعيب.
حيث نبتت يف ليَل واحدة جشرة زيتون خضمة ،وعىل مقربة مهنا انبثق نبع ماء غزير.
وأدرك الناس أ َّن وراء ذكل رساً الهي ًا ،فأرسل املْل يس تطلع عرافة معبد دلف المر،
فأجابوه بأن جشرة الزيتون يه االلهة (أثينا) وأ َّن نبعة املاء يه االهل (بوس يدون) ،وأ َّن
االلهْي خيريان الساكن أي الامسْي يطلقون عىل مدينهتم .فصوتت النساء اىل جانب
(أثينا) وصوت الرجال اىل جانب (بوس يدون)،و َّم اطالق امس أثينا عىل املدينة ل َّن
النساء َّكن أكرث من الرجال .وهنا غضب بوس يدون فأرسل مياهه املاحلة العاتية فغطت
أرايض أثينا .ولهتدئة خواطر االهل الغاضب ،فرض رجال املدينة عىل نساهئا
 /1فار  ،حسن  :أقوال أشهر من قائلهيا موسوعة يف القوال املأثورة  ،ص.46
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متتعن حبق التصويت العام بعد اليوم .اثني ًا لن ينتسب الوالد
ثالث عقوابت :أو ًال لن ي َّ
بعد اليوم اىل أهماهتم ،بل لآابهئم .اثلث ًا لن حتمل النساء لقب الثينيات ويبقى ذكل وقف ًا
عىل الرجال "(.)1
وهكذا أخذ جنس النىث منحى ادلرجة الثانية بعد جنس اذلكر ،وال خيفى ما يف
هذه السطورة من دالالت اترخيية واحضة املعامل.
وقد تأرحجت ماكنة املرأة يف احلضارة الرومانية بْي القبول اترة وبْي النفور يف أكرث
الوقات لن العرص الروماين اكن يعد عرص الرجل أو العرص البوي  ،ومع ذكل فقد
اكنت للنساء سطوة وس يطرة واحضة عىل الرجال مما جعل أقوى خطباء الرومان وأعظم
كتاهبم يف زمانه (ماركس بورس يوس اكتو  )Marcus Porcius Catoامللقب باكتو
الكبري يشكو هذه الس يطرة بقوهل  " :ا َّن الرجال يف مجيع أحناء العامل حيمكون النساء ،أ َّما
حنن الرومان اذلين حنمك مجيع الرجال فا َّن نساءان حيمكننا " (. )2
ويرى أن الرجال مه اذلين تسببوا يف ضياع نفوذمه عىل النساء بتخاذهلم أماهمن يف
البيوت ،فيقول " :لو أننا لكنا قد اس متسكنا يف بيوتنا حبقوق الزواج وسلطاِنم ،ملا
تورطنا الآن يف هذه املشالك مع نسائنا .أ َّما وحنن مل نس متسك هبذه احلقوق وهذا
السلطان ،فا َّن نفوذان اذلي قىض عليه استبداد النساء يف البيت قد وطئته القدام وقُيض
عليه هنا يف السوق .ا َّن الساعة اليت يصبحن فهيا مساوايت لمك يه الساعة اليت يصبحن
فهيا ذوات المر والهني عليمك " (.)3
ومل يكن المر خمتلفا كثريا يف احلضارات القدمية الخرى  ،اكحلضارة الروس ية
والفارس ية؛ فف روس يا القدمية اكنت متارس عادة غريبة عىل النساء ليَل الزفاف ،فقد اكن
 /1طه  ،جامنة  :املرأة يف منظور ادلين والواقع (دراسة مقارنة )  ،ص ص  39ـ . 40
 /2ول وايزيل ،ديورانت :قصة احلضارة ،ترمجة زيك جنيب محمود  ،ج ، 9االدارة الثقافية جلامعة ادلول
العربية ،القاهرة  ،دت  ،ص.216
 /3املرجع نفسه  ،ص ن.
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وادل العروس يرضب ابنته ابلسوط ليَل زفافها مث يقدم السوط اىل زوهجا ليرضهبا هو
الآخر بدوره ال ليشء سوى الرهاب الزوجة فتكون بعد ذكل زوجة مطيعة  ،ختضع
لزوهجا خضوعا اتما .
أما يف احلضارة الفارس ية القدمية ،فيذكر أن الرجال اكنوا اكلرجال العرب يكرهون
االانث وال يرغبون يف اجناب البنات " ان الرجال ال يدعون هللا أن يرزقهم بنات،
واملالئكة ال حتس هبن يف النعم اليت أنعم هبا عىل بّن االنسان " (.)1
كذكل فمل يكن يسمح للمرأة أن تقرتب من النار املقدسة عىل اعتبار أِنا اكئنا
جنسا ،واكن يوضع جحاب يفصل بيهنا وبْي النار املقدسة حىت ال تدنس أنفاسها النار
املقدسة  ،اال أِنا ومع ذكل فقد حظيت ببعض املاكنة الالئقة هبا " فاكنت تسري بْي
الناس باكمل حريهتا سافرة الوجه ،واكنت متتْل العقار ،وترصف شؤونه ،واكن يف وسعها
أن تدير شؤون زوهجا وابمسه أو بتوكيل منه ،واكن لبعض النساء الفارس يات يف مجيع
الوقات سلطان قوي يف بالط امللوك حىت العهود املتأخرة "(.)2
وهمام يكن من المر  ،فان املرأة عامليا قد قدمت بصورة سلبية سواء يف الساطري
أو يف التارخي  ،فمل يكن لها وجود يذكر ،ويكف أن نعمل أن مؤمترا عقد بأورواب س نة
586م ليبحث :هل املرأة انسان أو غري انسان ؟ !
ومل تكن املرأة العربية بأوفر حظا من غريها  ،فقد اكنت يف العرص اجلاهيل حمرومة
من كثري من احلقوق املرشوعة ،ولقد تعرضت للكبت والصمت واكنت عبارة عن سلعة
تباع وتشرتى يف السواق ،واكن الرجل يرث فامي يرث من متاع عن أبيه زوجته ؟ !بل
أكرث من ذكل  ،فقد اكن الرجل جين جنونه ويفقد صوابه اذا ما برش ابلنىث مما جيعهل
يدفهنا حية ختلصا من العار اذلي قد جتلبه للرسة وللقبيَل .
 /1ول وايزيل ،ديورانت :قصة احلضارة  ،ج ، 2ص. 442
 /2املرجع نفسه،ص .216
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ُرش أ َحدُ ُمه ِاب ُلن ُْىث َظ َّل َو ْ ُهج ُه
وقد صور القرأآن الكري ذكل يف قوهل تعاىل  " :وا َذا ب ِ ي َ
إ
ُرش ِب ِه أيُ ْم ِس ُك ُه عَ َىل هُون أ ْم
ُم ْس َودًّا َو ه َُو َك ِظ ٌمي ي( )58ي َ َت َو َارى ِم َن القَ ْو ِم ِم ْن ُسو ِء َما ب ِ ي َ
ون (.)1( ")59
يَدُ ُّس ُه ِيف ُّ َ
الرت ِاب أ َال َسا َء َما َ ْحي ُمكُ َ
أما بعد جم ء االسالم فقد حتول وضع املرأة حتوال جذراي  ،وتغريت حياة املرأة
العربية من خالل دفاع االسالم عن حقوق املرأة الساس ية ومساواهتا مع الرجل يف احلياة
االنسانية الكرمية ،فأصبح الرجل أكرث رفقا ابملرأة وأمعق تفهام ملاكنهتا يف اجملمتع متبعا ما ورد
يف الترشيعات ادلينية من مثل قوهل تعاىلَ " :اي أَيُّ َا النَّ ُاس ات َّ ُقوا َ بر َّ ُ ُمك َّ ِاذلي َخلَ َق ُ ْمك
ون
ِم ْن َن ْفس َوا ِحدَ ة َو َخلَ َق ِمهنْ َا َز ْو َ َهجا َوب َ َّث ِمهنْ ُ َما ِر َجا ًال َكثِ ًريا َو ِن َسا ًء َوات َّ ُقوا َ
هللا َّ ِاذلي ت َ َّسا َءلُ َ
هللا َاك َن عَلَ ْي ُ ْمك َرِقي ًبا(.)2(". )01
ِب ِه َوال ْر َحا َم ا َّن َ
إ
جمل
وقد اعت ر االسالم املرأة شقيقة الرجل تسامه معه مسامهة اجيابية يف بناء ا متع لقوهل
صىل هللا عليه وسمل " امنا النساء شقائق الرجال "((. )3رواه أمحد وأبو داود عن عائشة
ـ ريض هللا عهنا ـ).
وقد ألف االسالم من املرأة والرجل عنرصا واحدا فعاال يف حياة اجملمتع ،اذ لكف
املرأة مبا لكف به الرجل من العامل عىل اعتبار أِنا شقيقته ومساوية هل يف اجلنس
والطبيعة االنسانية فهي اذن لها حق المتْل وحق االرث وحق التعاقد والترصف يف مالها
ابلبيع والرشاء والهبة وحق اختيارا لزوج وحق التعمل  .وهكذا فقد رفع االسالم من شأن
املرأة وأعاد الهيا الاعتبار ورد الهيا الكرامة واعرتف لها حبقوقها  ،حفررها من العبودية
ووضع عهنا القيود اليت اكنت تطوقها وخلص من ظمل الظاملْي وأعتقها من اضطهاد
املضطهدين .
 /1سورة النحل  :الآيتْي  58ـ . 59
 /2سورة النساء :الآية . 01
 /3الس يد  ،سابق  :اسالمنا  ،د  .ط  ،دار الكتب العريب  ،بريوت  ،د  .ت  ،ص .210
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وهبذا يكون االسالم قد حرر العقل البرشي ـ العريب وغري العريب ـ من خرافات
العرص اجلاهيل اليت أحالت املرأة اىل دمية يف يد الرجل يلهو هبا كيفام شاء ومىت شاء
ويرتكها وقت ما يشاء .ونبه االسالم عىل املاكنة السامية للمرأة يف بناء اجملمتع وترصيف
شؤونه ،وكفل لهل احلقوق وأقر لها الواجبات وأوجب علهيا الالزتام ابلتعالمي االسالمية
مثلها مثل الرجل ال ليشء اال للحفاظ عىل كرامهتا واحلفاظ عىل النسل واحملافظة عىل
متاسك الرسة ومحلة اجملمتع .
اال أن ماكنة املرأة العربية قد تراجعت يف العصور الالحقة لصدر االسالم ،يف
العرص الموي ويف العرص العبايس ،حيث كرثت االماء والقيان وتدحرجت ماكنة املرأة
اىل ادلراكت السفىل يف سمل اجملمتع  ،واحنرص دورها يف البيت واالجناب وتربية الطفال .
وبقيت احلال عىل ذكل عصورا طويَل يف الاحنطاط والتخلف حىت تشتت أوصال
اخلالفة االسالمية ،ووقوع البالد العربية من اخلليج اىل احمليط حتت وطأة الاس تعامر
الورويب فعاث فسادا يف لبالد والعباد وتساوى يف ذكل الرجال والنساء .
ومل خيتلف المر كثريا يف اجملمتعات العربية بعد حتررها من ربقة الاس تعامر وحصولها
عىل نعمة احلرية والاس تقالل  ،فقد عاودت سطوة الرجل عىل املرأة اذ جردت من كثري
من احلقوق اليت اكنت تمتتع هبا مما اضطرها اىل املطالبة هبذه احلقوق املهدورة .وقد نظر
الدابء واملفكرون العرب اىل قضية املرأة من زوااي خمتلفة  ،مفهنم من أيد هذا املسعى
واعت ره مرشوعا  ،ومهنم من اكن معاداي مناوئا ولك ينطلق من انامتئه الفكري أو
اليديولو ي  ،حىت صار بعضهم يرى " أن املرأة ليست شيئا سوى العورة أي ليست
انساان  ،وامنا يصورها ـ أفقهم الضيق ـ خملوقة حقرية عىل اس تعداد لبيع نفسها لول عابر
سبيل اذا غفل الرجل حلظة واحدة عىل حراس هتا  ،فاملرأة من دون الرجل مال
سايب"(.)1
 /1عبد البايق  ،زيدان  :املرأة بْي ادلين واجملمتع  ،د ط  1977 ،م  ،ص . 496
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ويه عند بعضهم أسوأ من لك ذكل  ،فهي " متْل أصول الشهوات  ،ويه ادلمار
واخلذالن  ،واملرأة يه اجلحمي  ،يه البالء يصبه هللا عىل رؤوس العباد  ،يه الكرب
اذلي يس بق املوت  ،واملرأة يف مجيع أحوالها مصدر فساد  ،ولها مداخل اىل الفتنة يعجز
عهنا ابليس "(. )1
بل يه عند بعضهم الآخر ابب الش يطان ،ويه اليت أغوت أآدم وقد جعز الش يطان
عىل اغوائه ،فأخرجته يه بدهاهئا من اجلنة ،ويراها العقاد " وثنية مل تتدين قط "(.) 2
ويراها أيضا " بأِنا مظهر القوة اليت بيدها لك يشء يف الوجود ولك يشء يف االنسان،
بل ان هذه القوة تصبح يف قوهتا وبطشها وظلمها كقوة دوةل طاغية"(.)3
ومن الوروبيْي من نظر اىل املرأة نظرة دونية  ،فهذا جان جاك روسو يعتقد" أن
الرجال يعيشون حياة أفضل من دون النساء  ،أما النساء فال ميكن أن يعشن حياة
أفضل من دون الرجال ( .)4ويؤازره الفيلسوف شوبهناور بقوهل " انه يكفيك أن تنظر
كيف تكونت املرأة لتدرك أِنا مل ختلق للعمل اجلاد سواء أاكن فكراي أم اكن عضليا  ،ان
نصيب النساء من احلياة هو التحمل والص ر وليس الفعل "(.)5
ويظهر من هذه املواقف السابقة أن اجملمتعات ،ومن خالل بعض مثقفهيا وفالسفهتا،
قد وصفت املرأة أوصافا سلبية  ،ويه يف احلقيقة تعكس وع هؤالء ابلعالقة بْي الرجل
واملرأة  ،ويه تاكد تكون يف مجملها عالقة كراهية وأمل وفرار وعذاب وقسوة جتاه املرأة .

 /1السعداوي  ،نوال  :الوجه العاري للمرأة العربية  ،دار مطابع املس تقبل ،ط  ، 3القاهرة 1993 ،م ،
ص . 55
 /2املرجع نفسه  ،ص. 126
 /3املرجع نفسه  ،ص. 127
 /4املرجع نفسه  ،ص ص  40ـ . 44
 /5املرجع نفسه ،ص . 40
51

يف مفاهمي ادلراسة

مدخل

وقد أسهم هذا الوع بشلك كبري يف ترس يخ الصورة المنطية للمرأة يف الرسة ومن
خالل املؤسسات الثقافية والتعلميية اليت بنت براجمها عىل هذا الساس من التفرقة بْي
الرجال والنساء " فاملدرسة تسامه يف تنش ئة الفراد ويف تعلميهم القمي الاجامتعية السائدة
وتسامه يف حتديد ادلور الاجامتع للفرد من خالل الامنذج اليت تقدهما سواء مضمون
املناجه والكتب املدرس ية أو أسلوب التعلمي أو من خالل النشاطات واللعاب ،حيث
تظهر السامت الاجامتعية اليت تليق ابذلكور اكالس تقالل وامليل للمنافسة والطموح وامليل
للمخاطرة والشجاعة والقوة اجلسدية والزعامة والس يطرة ،بيامن تظهر سامت االانث
اكالتاكلية والافتقار اىل املبادرة والضعف والرقة والوقار "(.)1
وقد سامهت الرسة العربية يف تكريس هذه الصورة المنطية وتنش ئة الفتاة عىل قمي
وتقاليد صبغت حياهتا الاجامتعية ودفعهتا اىل الاقتناع مبصداقية هذه القمي وعدم اخلروج
عهنا قيد أمنَل  ،وان فعلت ذكل فهي حترش يف زمرة الفتيات غري املتخلقات.
ويف هذا الشأن يقول الناقد نزيه أبو نضال " تبدأ معلية ال رجمة املنظمة للفتاة منذ
نعومة أظافرها والقالب الصيّن جاهز حىت ال خترج الفتاة عن حدود مقاسه  ،فهناك
تقس مي صارم للعمل يف اطار الرسة ؛ فالكنس والطبخ واجليل وصنع القهوة من همامت
البنت  ،أما الودل فانه يكون يف هذه الثناء يلعب مع أقرانه يف اخلارج واذا ما أرادت أخته
مشاركته يصفها احمليط العائيل والاجامتع ابلتعبري الشائع ( حسن صيب )،واذا اكنت
كبرية واقرتبت من أعامل الرجال أو مارست بعض سلوكياهتم فس يقال عهنا عىل الفور
( امرأة مسرتجَل ) كام ختضع البنت منذ الصغر لرقابة مسلكية وأخالقية صارمة ،

 /1حداد  ،ايسْي  ":الصورة المنطية للجنسْي  :مضاميهنا وأبعادها " ،جمَل دراسات  ،العدد 1988 ،15م،
ص . 408
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فصوهتا جيب أن يكون خافتا وحضكهتا منخفضة ،وحركهتا هادئة ومشيهتا مزتنة ،ونظرهتا
منكسة ،ولباسها حمتشام " (. )1
وقد أدت هذه التنش ئة اىل اقناع املرأة بأن هذا هو ادلور الاجامتع املنوط هبا ،وأن
اخلروج عنه يعد من احملال والشذوذ عن طبيعهتا التسوية  ،وأِنا فعال أدىن مرتبة من
الرجل ،بل ان مصريها مرتبط به ومرهون به ،وأن وجودها معقود عليه " فاملرأة العربية
اكئن بغريه ال بذاته  ،فتتحدد هويهتا لكوِنا زوجة فالن ،أو بنت فالن ،أو أم فالن ،أو
أخته  ،ووصفها يرتبط ابلنظام الطبق  ،حفيث تكون العالقة بْي س يد ومسود يصعب أن
جتد فيه املرأة احلرية  ،وأن تس تعيد فيه انسانيهتا "(.)2
وعىل الرمغ من هذه الاعتبارات السلبية للمرأة يف حتديد ماكنهتا الاجامتعية  ،جند
يف املقابل بعض الآراء اليت تدعو اىل انزال املرأة مزنلهتا الالئقة هبا اكنسان  ،واملامتش ية مع
طبيعهتا الفطرية  ،وأن املرأة مل تعد نصف اجملمتع ـ كام يقال ـ حفسب  ،بل يه أكرث
من ذكل بكثري  ،فهي اجملمتع لكه حيامن تقوم بواجباهتا وحتقق حقوقها  ،فتصبح من هذا
املنظور " زينة ادلنيا وفتنهتا ونضارة احلياة وهبجهتا وانتعاش الرغبة واخرضارها  ،ولوالها
لعمت الراتبة والبالدة  ،وأمست احلياة جدابء موحشة  ،يه مبدأ اخللق ورمحه  ،كيف
ال ويه القوام المجل ،والصورة البدع والشلك الجعب واحلس الروع ،ويه احلضور
الشد وقعا وتأثريا  ،والوجه الكرث فيضا وارشاقا  ،ويه اليت جتدد للرجل شهيته وتهنض
به من احنطاطه  ،ومتل عليه وجوده  ،فتحفز ارادته وتوقظ حواسه وتطلق خياهل وتلهب
عواطفه  ،وتشغل خاطره  ،وتيضء عامله ،اِنا كون من اللطاف احلس ىن ؛ اذ يه
اللطف وجودا ،والآنس حضورا ،والرق طبعا ،والرفق معامَل ،ولرشق جسام،
والخف روحا ،وان جاملها هو المسى ،والشوق الهيا هو القوى  ،والوجد لفقدها هو
 /1نزيه  ،أبو نضال  :الرشط الاجامتع وقصور الوع يف الرواية النسوية العربية  ،يف خصوصية االبداع
النسوي ،د  .ط  ،وزارة الثقافة َ ،عامن  1997 ،م  ،ص . 215
 /2قبييس  ،برشى  :املرأة يف التارخي واجملمتع  ،ط ، 1دار أمواج  ،بريوت  ، 1995 ،ص . 125
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العظم  ،وذكرها هو الحب  ،وعشقها هو الهبج  ،أما وصلها فهو المتع وهو أحق
كنت أنت  ،وال ما اكن هو  ،وملا ُ
وصال ؛ اذ لوالها ملا اكن مثة خلق  ،وملا َ
كنت أان ،
وهو النتج لن املرأة أنفع حرث يؤىت  ،وأطيب منبت ينبت فيه غرس ،وهو الروع ،ا ِذ
املرأة أروع ما ينفرج وينفتح وأبدع ما يزهر ويتفتيح "(.)1
عىل الرمغ من أن هذه الوصاف مبالغ فهيا اال أِنا القرب اىل طبيعة املرأة
وأنوثهتا ،ويه يف الواقع جتس يد واحض ملؤهالت املرأة النفس ية واجلسدية والعاطفية
والفكرية.
ولقد أصبح الاهامتم مبوضوع املرأة مما يعد قضية أساس ية وحامسة يف املعاجلات
الاجامتعية االنسانية ،وابتت الشغل الشاغل للمرأة ومنظامهتا ولقادة ادلول واجملمتعات
واملؤسسات املدنية وللمختصْي واملربْي واملصلحْي عىل اختالف مدارسهم ومناهلهم
املادية والروحية ،حيث الشعور السائد بْي طبقات اجملمتع اكفة بأن املرأة ما زالت أسرية
الفاكر اليت تصادر دورها وتسلط الرؤية اذلكورية والنظمة القمعية اليت زادت المور
تعقيدا نتيجة الاقتتال املفتعل عىل املصاحل اخلاصة .وقد ارتفعت دعوات كثرية يف عرص
الهنضة العربية وبعده رافعة شعارات حترير املرأة واعادة حقوقها ،واخراهجا من قوقعهتا اليت
فرضهتا علهيا تقاليد اجلهل والظمل ،كدعوة قامس أمْي وانزك املالئكة وغريهام كثري  ،مما ال
يتسع اليه اجملال وقد خيرج بنا عن طبيعة موضوعنا وهدفه .
من خالل رسد تْل املواقف املتناقضة حول ماهية املرأة وطبيعهتا وماكنهتا يف
اجملمتع ،يتضح " أن الرصاع بْي الرجال والنساء مل يكن يف البداية موجودا ،أو عىل القل
مل يكن واحضا وضوحه اليوم ،كام مل يكن هناك عرص نساء  ،وال عرص رجال ابملعىن
املطلق لهذه التسمية ،فوجود رابت من النساء وحاكامت من النساء ،ال يعّن أن اجملمتع
 /1حرب  ،عيل  :احلب والغناء وتأمالت يف املرأة والعشق والوجود  ،ط ، 1دار املهنل للطباعة والنرش
والتوزيع  ،بريوت 1990 ،م  ،ص ص  21ـ . 22
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اكن مدينا لس يادة املرأة .كام أن وجود رقيقات من النساء ،ال يعّن أن اجملمتع اكن حمكوما
من قبل الرجال  .فاملرأة مل تكن مس يطرة متاما وال مضطهدة متاما ووضعها معوما مثل وضع
الرجل  ،مع اختالف النسب العددية بيهنام ،فكام أن هناك رجاال قادة وأرشافا  ،اكن
هناك رجال عبيد وأرقاء مسحوقون ،فلوال سواعد العبيد ملَـ َا ش يدت املعابد والهيالك
والهرامات "(. )1
وخالصة القول يف هذا املقام انه عىل الرمغ من ادلعوات الكثرية واملتكررة اليت
تصدر عن كثري من النخب والهيئات الاجامتعية احلكومية وغري احلكومية عن حقوق
املرأة ومساواهتا ابلرجل  ،فان هذه ادلعوات مل تبلغ مبلغها من التحقيق عىل أرضية الواقع،
اذ رسعان ما ترتطم بعنت الفكر املتحجر فتتحطم كام تتحطم أمواج البحر عىل الصخور ؛
ذكل أن النظرة ادلونية للمرأة ما تزال متجذرة يف العقول ترواح ماكِنا وال ت رحه يف
العديد من اجملمتعات العربية  ،وال أدل عىل ذكل من أن بعض اجملمتعات العربية ال تزال
متنع فهيا املرأة من املشاركة يف الانتخاابت وقيادة الس يارة وغريها من أبسط احلقوق
االنسانية .
اثلثاـ الرواية العربية  :النشأة والتطور :
َ
احلديث و ِ ي
الش ْع َر ْيرويه ِرواية
ابلرجوع اىل لسان العرب يف مادة (روى) جند "روى
رض ِب فانه
وتَ َر َّواه ويف حديث عائشة ريض هللا عهنا أِنا قالت تَ َر َّو ْوا ِش ْعر ُح َج َّية بن امل ُ َ يِ
إ
الفيل شا ِغ ٌل
دان و ِ
يُ ِع ُْي عىل ِ يِ
ال ر وقد َر َّواين اايه ورجل راو وقال الفرزدق أما اكن يف َم ْع َ
إ
ٌ
عيل ال َقصائدا؟ ورا ِوية كذكل اذا كرثت رواي ُته والهاء للمبالغة يف صفته
ِل َع ْنبَس َة َّالراوي
َّ
إ
ِ
للرواية عنه قال اجلوهري
ابلرواية ويقال ر َّوى فالن فال ًان شعر ًا اذا رواه هل حىت َحفظه ي ِ
يِ
إ
الشعر من قوم ُرواة َور َّويْ ُته ِ ي
الشعر ِرواية فأان راو يف املاء و ِ ي
َر َويْ ُت احلديث و ِ ي
الشعر تَ ْروي ًة

 /1طه  ،جامنة  :املرأة العربية من منظور ادلين والواقع ،ص. 42
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أي محلته عىل ِروايتِه وأ ْر َويْ ُته أيض ًا وتقول أنشد القصيد َة اي هذا وال تقل ْار ِوها اال أن
إ
تأْمره بروايهتا أي ابس تظهارها "(.)1
ويفهم من هذه املعاين اللغوية أن الرواية يه نقل احلديث وانشاد القصيدة
واس تظهارها.
أما يف املصطلح فالرواية حتمل عدة معان مهنا ان الرواية فن من الفنون النرثية
الدبية اليت تعاجل خمتلف مشالكت احلياة يف صور فنية ممتعة .ويه ديوان احلياة اذلي
حيمل بْي طياته لك خصائصها وسامهتا " فهي قطعة من احلياة أو يه احلياة نفسها ،ولكن
صيغت بطريقة فنية ختضع العتبارات الفن الروايئ وقواعده وتقنياته "(.)2
ويه فن أديب راق يشلك قطعة متحركة تشلك فس يفساء حية من التارخي
والاقتصاد والاجامتع والس ياسة وادلين والطب والعمل واجلنس والسحر بل الشعر
وادلراما والقصة والسيناريو واحلوار واخلطبة والرسائل والواثئق واملقال...اخل .فالرواية هبذا
الشلك تعت ر أم الفنون لِنا من املمكن أن تس توعهبا مجيعها يف جعبهتا .
ومع ذكل فهي واحدة من الفنون الدبية النرثية اليت تتجاوب حبساس ية كبرية مع
ضغوط العرص ومتغرياته ،وما يطرأ من تغيري يف سلوك الناس وتفكريمه  ،فقد تكونت
الرواية يف ظل دينامية خاصة لتنظمي العالقات اليت يطرهحا الواقع والاجامتع واذلايت
مبا يه عالقات يتبعها التوتر واجلدل يف الغالب" (. )3
مما جيعل الرواية من أرىق الفنون الدبية ،اليت اجتاحت الساحة الفنية بشلك اكحس،
اذ تناولت خمتلف قضااي اجملمتع خاضعة يف ذكل يخمتلف اعتبارات الفن الروايئ ،وقواعده
 /1ابن منظور  ،محمد بن مكرم  :لسان العرب  ،ج  ، 14ص . 345
 /2ش بلول  ،أمحد فضل  :احلياة يف الرواية ،قراءات يف الرواية العربية واملرتمجة ،د  .ط  ،دار الوفاء
للطباعة والنرش ،االسكندرية2001 ،،م ،ص .5
 /3القرصاوي ،هما حسْي  :الزمن يف الرواية العربية ،ط ،1املؤسسة العربية لدلراسات والنرش ،بريوت،
2004م  ،ص . 36
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وتقنياته ،وهبذا فقد سامهت يف اثراء االنتاج الديب بشلك كبري ،سواء عند العرب أو
الغرب ،مما يفتح أمام القارئ أآفاقا واسعة لدلراسة وتذوق الفن ،ذلكل اكنت " غاية الرواية
ابعتبارها تعبريا فنيا يه جتس يد احلياة االنسانية عىل حنو أمعق وأخصب "(.)1
اضافة اىل ذكل فقد أصبحت الرواية أداة ادراك معريف ،اذ ميكن أن تزودان برؤية
انجضة وحصيحة عن عامل احلياة والعالقات واالنسانية حيث ترتك أثرا فنيا ال مييح من
ذاكرة املتلق .
ومن اجلدير بنا أن نشري بداية اىل نشأة الرواية العربية أو بصورة أكرث مشولية اىل
نشأة الفن القصيص العريب ،فقد أمجع املنظرون واملؤرخون العرب عىل أن للقصة جذورا
عريقة يف القدم ،ولكن ما عرفه العرب من قصص مل يكن بشلكه الفّن اذلي سطره النقاد
الغربيون ،وامنا يه حاكايت وأساطري وخرافات يف الغالب المع ،مهنا ما هل أصل واقع
لكن ترصف فيه الرواة واحملديثون ابلنقص أو الزايدة .
يظهر الواقع التارخي أن العرب قد عرفوا القصة يف خمتلف عصورمه ،وأِنم توصلوا
اىل أنواع خمتلفة من القصص ،وأفانْي متنوعة من اخليال .ورمبا أنكر بعض املنكرين معرفة
العرب للقصة ،ذكل أن هؤالء امنا يتحدثون ويف ذههنم تْل القصص الفنية احلديثة ـ وهذا
تصور جمحف يف حق القصة العربية  ،لن القصة مبعناها الفّن مل تعرف يف الدب الغريب
اال حديثا ،بيامن جند أن " القصة يف العربية قدمية قدم هذه اللغة  ،ولست أريد هنا القصة
املش متَل عىل العنارص الفنية املصطلح علهيا حديثا بْي النقاد يف خمتلف الآداب ،من زمان
وماكن وحوادث وحبكة وحوار وعقدة ورصاع وحل أو خامتة ،ولكن أقصد اىل هذه

 /1روجورب ،هينلك  :قراءة الرواية مدخل اىل تقنيات التفسري ،تر :صالح رزق ،د  .ط  ،دار غريب
للطباعة والنرش والتوزيع ،القاهرة 2005 ،م  ،ص.177
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القصوصة أو القصة البس يطة اليت انبنت عىل الواقع طورا وعىل اخليال طورا اثنيا وعىل
الواقع املمزوج ابخليال طورا اثلثا " (.)1
فقد عرف العرب القصة مبعناها الواسع يف خمتلف عصورمه ،فقد اكن للعرب قصص
متنوع يف العرص اجلاهيل ممتثَل يف أايم العرب وحروهبم املتكررة كحرب (داحس
والغ راء) ،واكنت هلم أيضا أساطري كثرية يرددوِنا يف منتدايهتم ونوادي أسامرمه الليلية ،
كتْل الساطري اليت نسجت حول لقامن عاد " فقد تزوج نساء عدة لكهن خنه ،المر
اذلي عقد نفسه حول النساء ،وأخريا تزوج جارية صغرية مل تعرف الرجال ،ونقر لها بيتا
يف سفح اجلبل جعل هل درجات بسالسل يزنل هبا ويصعد ،فاذا خرج رفعت السالسل،
حىت عرض للجارية فىت من العامليق ،وحتايل حىت اس تطاع أن يصل الهيا ،وانهتيى المر
خبيانة اجلارية وانكشاف المر للقامن "(. )2
كام أن القرأآن نزل بنحو مخسْي قصة ع رة لوىل اللباب ،وقد أولع العرب هبذه
القصص ،وانطلق املفرسون والقصاصون يفرسون تْل القصص مس تعينْي بقصص أهل
الكتاب .
أما يف العرص الموي ،فقد كرث يف احلجاز نوع من القصص ع ر خري تعبري عن
الظروف الس ياس ية والاجامتعية اليت ابتىل هبا احلجازيون يف ذكل احلْي ويه تْل
القصص اليت نسجت حول العشاق والس امي العذريْي مهنم من أمثال قيس ابن امللوح
وقيس بن ذرحي ومجيل بن معمر وكثري عزة ،وهو النوع القصيص اذلي أسامه الناقد ابراهمي
محمد عبد امحليد بــ ( قصص العشاق النرثي ) (.)3
 /1مراتض  ،عبد املاكل  :القصة  ،ط  ، 1دار مكتبة الرشكة اجلزائرية للتأليف والرتمجة والطباعة والتوزيع
والنرش لحصاهبا مرازقة وبوداود ورشاكهئام  ،اجلزائر 1968 ،م  ،ص . 19
 /2ابراهمي محمد ،عبد امحليد  :يف الدب والنقد ،د .ط  ،ادلار القومية للطباعة والنرش1966 ،م،
ص .15
 /3ينظر  :املرجع نفسه  ،ص . 16
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كام وجد يف هذا العرص بعض القصص كتْل اليت تصور أحداث الفتنة بْي االمام
عيل بن أيب طالب ـ كرم هللا وهجه ـ ومعاوية بن أيب سفيان ـ ريض هللا عنه ـو" الشك
يف أن للعرب قصصا،
وقد أشار البحث اىل ذكل أكرث من مرة  ،فليس العرب بدعا يف المم ليكونوا
شعبا من غري قصة وال بد من أِنم بدأوا ـ كام بدأ العامل لكه ـ ابحلاكية ...ومل تلبث
احلاكية القصرية أن صارت حاكية طويَل ...وقد فقد الكثري من هذه احلاكايت ،كام
هو طبيع يف فن يقوم عىل املشاهبة والشعبية ،وانرصفت العناية اىل الشعر يف اجلاهلية
وما بعدها "(.)1
أما يف العرص العبايس فقد متثلت يف ما كتبه اجلاحظ يف كتاب (البخالء) وما كتبه
ابن املقفع والس امي ترمجته لكتاب ( لكيَل ودمنة) وأقرب معل للقصة يف العرص العبايس
هو املقامة .
أما يف عصور الاحنطاط فقد كتب العرب عديدا من القصص متثلت يف قصة(
الظاهر بي رس) وقصة (س يف بن ذي يزن ) وقصص (ألف ليَل وليَل ) وقصة( تغريبة
بّن هالل ) وقصة (عيل الزيبق ) وقصة ( محزة العرب) ...اىل غري ذكل من القصص.
مما جعل الباحث محمود عيل ميك يعود ابلرواية ونشأهتا اىل أصول عربية مستشهدا
بأآراء الباحث االس باين( أمريكو كسرتو) ( )AmericoCastroاذلي يرى أن البحث
عن أصل الفن القصيص الورويب ليس يف امللحمة القدمية وامنا يف(الحاديث) القصصية
العربية اليت عرفهتا أورواب عن طريق اس بانيا ؛ فالقصص مبفهومه احلديث يدين بوجوده
للحديث العريب اذلي اكن يعّن حاكية لك ما هو طريف  ،حبيث وجد هذا الباحث "
أن الوروبيْي ما بْي القرن الثامن والثاين عرش اكنوا يقبلون عىل سامع الحاديث
 /1الطاهر  ،عيل جواد  :مقدمة يف النقد الديب  ،ط ، 1املؤسسة العربية لدلراسات والنرش ،بريوت ،
1979م  ،ص . 235
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التارخيية والسطورية اليت اكن حيكهيا العرب يف جمالسهم ،فنقلوها اىل تراهثم ومن مث
انترشت بْي الشعوب الوروبية ،ويستشهد عىل ذكل بأن لفظة(حديث) العربية املزدوجة
ادلالةل (فهي تعّن ما حيىك و ما هو جديد) وقد انتقلت اىل لغات أورواب ،يف االس بانية
وااليطالية تقابلها لكمة (  ) Novelوتقابلها يف الفرنس ية القدمية (  ) Novaويف
الجنلزيية (  ) Novelوهبذا يس تنتج أن الرواية ابملفهوم الورويب احلديث مل تودل من
امللحمة القدمية ،وامنا من احلاكايت الشفوية املنقوةل عن احلديث العريب ،والحاديث
القصصية العربية"(.)1
ويف أواخر القرن التاسع عرش اطلع العرب عىل الدب الغريب  ،فقرأوه وتذوقوه،
وتأثر كثري مهنم هبذا الفن اجلديد ،وقد رأوا فيه قصصا غري اذلي كتبه أجدادمه فولعوا به
وساروا عىل درهبم مقدلين يف البداية مث جمددين أخريا  ،حيث " أدت زايدة الصالت مع
الغرب وأدبه اىل ترمجة العديد من الكتاابت القصصية الوروبية اىل اللغة العربية ،ومن مث
اقتباس مثل هذه العامل ،وبعد ذكل تقليدها اىل أن ظهرت تقاليد عربية حديثة خاصة
ابلقصة العربية " (.)2
وقد مرت الرواية العربية يف العرص احلديث مبراحل ثالث :أولها مرحَل الرتمجة
ومتثلت يف احملاوالت اليت قام هبا بعض الدابء لرتمجة ما اكن يقرأ من قصص أورويب "
ويف أواخر القرن التاسع عرش من العرص احلديث حْي نشطت حركة الرتمجة ،ظهرت

 /1ينظر  :ميك  ،محمود عيل  " :الفن القصيص يف اس بانيا " ،جمَل عامل الفكر الكويتية  ،العدد الثالث،
1972م،ص . 43
 /2ألن  ،روجر  :الرواية العربية  ،ترمجة حصة ابراهمي املنيف  ،اجمللس العىل للثقافة،بريوت1997،م ،
ص. 31
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قصص مرتمجة عن الدب الغريب كقصة ( مغامرات تلاميك) اليت ترمجها رفاعة رفعة
الطهطاوي رائد الرتمجة احلديثة " (.)1
مث تلهتا مرحَل احملااكة والاقتباس حيث " تعد قصة (عيىس بن هشام) أول ابكورة
قصصية تقليدية ،فقد اختار املويلح أسلوب املقامات ورمس صورة خشصياته عىل ذكل
املنحى اذلي اكن متداوال ومستساغا يف ذكل احلْي  ،وان جاءت قصصه خالية
من احلبكة الفنية وترابط احلوادث ،مع أِنا مجموعة منسقة من الطرائف والسخرية
والفاكهة "(. )2
ويذهب اىل هذا الرأي ادلكتور محمد غـنــيـم هالل ويرصح بأن  " :أوحض مثل
للتأثر بفن املقامة العربية اىل جانب التأثر ابلآداب الغربية هو قصة ( حديث عيىس ابن
هشام) حملمد املويلح وفهيا جند البطل والراوي عنه ورسد ايخماطرات املتالحقة اليت ال
يربط بيهنا سوى خشصية البطل مع العناية البالغة ابلسلوب وتْل وجوه تأثره ابملقامة ،
ولكن التأثري الغريب واحض يف تنويع املناظر ويف نوع املغامرات ويف التحليل النفيس
للشخصيات يف رصاعها مع الحداث ،مث دالةل ذكل لكه عىل جوانب النقد الاجامتع
لعهد جديد تتصارع فيه القمي التقليدية مع الوع الاجامتع الوليد "(.)3
بيد أن املرتمجْي مل يتقيدوا ابلنص الصيل ملا اكنوا يرتمجون ،فغريوا منه وبدلوا فيه
حسب متطلبات جممتعهم مثلام فعل حافظ ابراهمي يف ترمجته لكتاب( البؤساء) ( لفيكتور
هيجو)(، )Victor Hugoومن الدابء من أابح لنفسه الترصف الاكمل يف الثر املرتمج

 /1داود  ،حامد حفّن  :اترخي الدب احلديث (تطوره ،معامله الك رى  ،مدارسه)  ،ديوان املطبوعات
اجلامعية ،اجلزائر1983،م ،ص .160
 /2الراكيب ،جودة  :الدب العريب من الاحندار اىل الازدهار ،ديوان املطبوعات اجلامعية1970 ،م اجلزائر،
ص . 391
 /3هالل  ،محمد غنمي  :الدب املقارن  ،دار العودة  ،بريوت1983 ،م ،ص . 243
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حسب ميول القراء وأذواقهم ومن هؤالء مصطفى لطف املنفلوط يف قصة ( الشاعر)
و( ماجدولْي) و( الفضيَل) و( يف سبيل التاج ) .
أما املرحَل الثالثة فهي مرحَل التأليف واالبداع ويعد محمد حسْي هيلك رائد
الدابء العرب املبدعيـن يف هذا الفن ،وتعد قصته (زينب) أول قصة مرصية وعربية معوما
وضعت عىل الطريقـة احلديثة أو عىل الشلك احلديث حبيث توفرت فهيا العنارص الفنية
للقصة احلديثة .وعىل هذا الساس تعد هـذه القصة أول ابتاكر عريب يف هذا الفن من
حيث املوضوع والسلوب ،اضافة اىل ذكل فهي تعبــر بصـدق عن معاانة الفالح وتصف
احلياة يف الريف املرصي خاصة.
وهو الرأي اذلي ذهب اليه محمد حسْي هيلك معمتدا عىل رأي املسترشق
(جييب) اذلي يعت ر أن القصة اكنت بدايهتا متأثرة بنظريهتا الغربية ذلكل جعل رواية
(زينب) الوىل يف اترخي الرواية العربية رمغ حديثه عن(عيىس بن هشام )
للمويلح وقصص شويق ورواايت جور ي زيدان(. )1
وال خيرج حي حق عن هذا الرأي يف تكريس أمهية املعيار الغريب يف نشأة
الرواية العربية فيعت ر رواية (زينب)أول رواية عربية حديثة انجضة "من حسن احلظ أن
القصة الوىل يف أدبنا احلديث قد ودلت عىل هيئة انجضة فاس تحقت رشف ماكنة الم
يف أخذ املدد مهنا والانتساب الهيا " (. )2
وان اكن مثل هذا الالكم بعيدا نوعا ما عن منطق تطور الش ياء ؛ فال جمال للحظ
يف تطور القصة العربية ،وامنا يه نتاج هجد مضّن بذهل العديد من الكتاب طوال س نْي
متالحقة .فالقصة واكبت لك العصور الدبية العربية ،فمل يعدم العرب اخليال املبتكر يف
أي عرص من العصور ،ومل يكن خياهلم ضيقا حمدودا بل متنوعا شاسعا واسعا ،اذ اختذت
 /1ينظر  :هيلك  ،محمد حسْي  :ثورة الدب  ،دار املعارف ،القاهرة1978 ،م  ،ص . 79
 /2حق  ،حي  :جفر القصة العربية  ،الهيئة املرصية العامة للكتاب  ،القاهرة 1975،م  ،ص . 41
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القصة عندمه أنواعا خمتلفة ،فهناك القصة ذات الطابع الفلسف كرساةل ( التوابع والزوابع
البن شهيد) واليت " يرى كثري من املسترشقْي أِنا ذات بذرة فنية مبكرة " (.)1
وهناك القصص ذات الصبغة احلاكئية :اكحلاكايت الغنائية واحلاكايت الفخرية ،وقد
مجع الس تاذ محمد أمحد جاد املوىل وزمياله تْل القصص وصنفوها يف كتاب من أربعة
أجزاء مسوه قصص العرب ،وهناك القصص ذات الصبغة امللحمية كقصة عنرتة
وس يف بن ذي يزن ،وهناك القصص ذات الاجتاه الاجامتع اكملقامات ،وهناك القصص
ذات املنحى ادليّن والغاية الهادفة كقصص القرأآن ،وهذا ما جشع بعض أدابءان احملدثْي اىل
القول " ان أمة تبدع حاكايت ألف ليَل وليَل ،يه أمة القصة يف دهما " (.)2
وعىل هذا الساس جند أن الرواية تعددت أمناطها واختلفت ؛ مفن الروائيْي من
ينصب اهامتمه يف الرواية عىل اجلانب العقيل والشعوري لشخصية ما  ،فتكون الرواية
ذات منط عقيل شعوري  ،وقد ينرصف الاهامتم يف رواايت أخرى اىل الطبيعة اخلاصة
جملمتع من اجملمتعات  ،أو قد يعتّن الديب بفكرة فلسفية جديدة ،حيللها ويناقشها من
خالل خشوص الرواية  ،وهناك رواايت تكون أكرث واقعية ،حيث تبلغ فهيا الشخصيات
درجة من حمااكة الواقع ،فتش به اىل حد كبري الشخاص احلقيقيْي ،يف حْي أن رواايت
أخرى تركز عىل العامل ادلاخيل اذلي تتصارع فيه املتناقضات من أمور احلياة فتبدو
الشخصيات تعيش يف واقع خارق للطبيعة .وهبذا تعددت مضامْي الرواية بْي رواايت
اترخيية واجامتعية ونفس ية وعاطفية وفلسفية ونضالية تكشف عن الرصاع احلضاري بْي
الان والآخر أو بْي العرب والغرب .
 /1ابراهمي محمد ،عبد امحليد  :يف الدب والنقد  ،ص .16
 /2موىس ،سلامين  :الدب القصيص عند العرب ،ط  ،5دار الكتاب اللبناين ،مكتبة املدرسة 1983 ،م ،
ص .26
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وقد تربعت الرواية يف العرص احلديث عىل عرش الكتابة الفنية  ،اذ أصبحت
حتظى مباكنة مرموقة بْي غريها من الفنون النرثية  ،والرواية فن اس تحدث يف الدب
العريب املعارص نتيجة االتصال ابلرتاث الورويب واحلضارة الغربية معوما ،وهو ما أمجع عليه
الكثري من الدابء والنقاد .ولعل تأخر فن الرواية يف البالد العربية تعود أس بابه ملعاجلة
مواضع معروفة أو ضيقة" .وظهرت الرواية أول أمرها يف ترجامت ش ىت من
الدب الورويب ،وظلت عىل هذا احلال ،فمل حتيا اال بعد احلرب العاملية الثانية،
وبعد هذه الفرتة أصبح لها صوت بعيد الصدى نتيجة اجتاه بعض القالم حنو التأليف
واالبداع الروايئ" (. )1
ويرجع ذكل اىل مجَل الرواايت املنشورة متسلسَل يف اجملالت اليت أصبحت متثل
احدى دعامئ املؤسسة الدبية اجلديدة ،ومن تْل اجلرائد واجملالت نذكر"(اجلنان 1830م)
لبطرس البس تاين ،مث لسلمي البس تاين ،و(املقتطف 1876م) ليعقوب رصوف ،و(الهالل)
جلر ي زيدان ،و(اجلامعة 1899م ) لفرج أنطوان و(الرواايت اجلديدة 1910م) وامسها
وحده حييل عىل وع بكتابة متفردة يف حقل االبداع الروايئ"(.)2
ويتضح مما سلف أن الآراء متناقضة ومتضاربة حول نشأة الرواية العربية  ،وأنه ال
ميكن اجلزم برأي قاطع و ال الانتصار لفريق عىل الآخر ،الس امي أن الاختالف اكن أكرث
وضوح يف اس تعامل املصطلحات بْي القصة والرواية  ،اال أِنم اكنوا متفقْي يف أغلهبم عىل
اعتبار رواية (زينب) يه أول رواية عربية مرصية تكتب عىل الشلك احلديث للفن
القصيص الروايئ وفق المنط الوريب .ويظل اخلالف قامئا وتس متر الرواية العربية تشق
طريقها سائرة لتقطع أشواطا يف التطور .
 /1املقديس ،أنيس  :الفنون الدبية وأعالهما يف الهنضة العربية احلديثة  ،ط  ،3دار العمل للماليْي ،بريوت،
1980م ،ص .515
 /2البيوري ،أمحد  :يف الرواية العربية التكون والانشغال ،ط  ، 1ادلار البيضاء 2000 ،م  ،ص .20
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واحلقيقة أن هذه احملاوةل املتواضعة للتأصيل للرواية العربية تقدم لنا صورة من صور
النقد الروايئ يف مرحَل ما اكن الاهامتم فهيا منصبا ـ يف أكرثه ـ عىل البحث يف الصل
والنشأة ،غري أن اليشء الواحض هو أن الرواية العربية احلديثة عرفت قطيعة مع الرتاث
القصيص العريب القدي  ،عىل العكس من الرواية الغربية اليت اكنت نتيجة تطور واس مترار
للنرث الورويب القدي .ومما ميكن قوهل يف هذا الصدد أن الرواية العربية وجه من أوجه
الرصاح اجلاري بْي الرشق و الغرب كام أِنا شلك من أشاكل التعبري الفّن اذلي صور
هذا الرصاع وكشف الاختالف بْي الرشق والغرب ،وتعد الرواية احلضارية أو رواية
املواهجة أمه أشاكل الرواية اليت جسدت جدلية الان والآخر وعكست بشلك واحض
صورة الان والآخر .
ولقد تصدت الرواية العربية منذ نشأهتا ملسأةل الصدام بْي الان والآخر ولعل اللقاء
بْي الرشق والغرب قد ظهر بشلك ممزي وواحض يف الرواية أكرث من ابيق الجناس الدبية
الخرى لقدرة الرواية عىل عكس العمليات الاجامتعية والثقافية ومتثلها يف حركة منوها
وتطورها وتعقيداهتا اذ "يطمنئ ادلارس اىل نتيجة تؤيدها كرثة الشواهد ادلاةل عىل الرمغ
من صعوبة الفصل بْي وع اذلات ووع الآخر مثلام تؤكدها دراسات سابقة  ،والنتيجة
يه أن الرواية العربية قطعت شوطا كبريا يف وع الآخر من (رحَل الش يخ عمل ادلين )
س نة 1882م لعيل مبارك ،و( حديث عيىس ابن هشام ) س نة 1898م ـ 1900م حملمد
املويلح اىل عرشات الرواايت اليت كتبت يف الس بعينيات والامثنينيات تقصيا لوضع
الآخر يف وع الروائيْي العرب "( .)1حيث عاجلوا يف الرواية ويف ادلراسات النقدية
أيضا صورة الآخر/الغرب من خمتلف اجلوانب ؛الس ياس ية والاجامتعية واحلضارية  ،وقد
اختلف دارسو الدب يف طرق أفاكرمه حول هذا املوضوع ،واهمت كثري مهنم بتجليات
 /1أبو هيف  ،عبد هللا  " :رؤى الآخر يف الرواية العربية "  ،جمَل املوقف الديب  ،منشورات احتاد
الكتاب العرب،دمشق،العدد،380،اكنوانلول،س نة2002م،ص،01
عنوان املوقعwww.awu.dam.org/mokifadaby/380.028htlm :
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الرواية احلضارية لعالقة الرشق العريب/الان ابلغرب الورويب  /الآخر  ،أذكر مهنم عىل
وجه اخلصوص" :محمد اكمل اخلطيب يف كتابه ( املغامرة املعقدة) س نة 1976م  ،وجورج
طرابييش يف( رشق وغرب :رجوةل وأنوثة ) س نة 1977م ونبيل سلامين يف (وع
اذلات والعامل  :دراسات يف الرواية العربية ) س نة 1985م ومنصور قيسومة ( الان
والآخر يف الرواية العربية احلديثة ) س نة 1994م وعصام هبي يف ( الرحَل اىل الغرب يف
الرواية العربية احلديثة ) س نة 1991م ومحمد جنيب التالوي يف(اذلات واملهامز :دراسة
التقاطب يف رصاع رواية املواهجة احلضارية ) س نة 1998م "(. )1ومصطفى عبد الغّن
يف كتابْي ،الول بعنوان (الاجتاه القويم يف الرواية العربية) س نة 1997م والثاين( قضااي
الرواية العربية ) س نة 1999م.
وجتدر االشارة يف هذا الصدد اىل أن محمد اكمل اخلطيب وجورج طرابييش قد
نظرا اىل عالقة الغرب ابلرشق من خالل جتنيس العالقات احلضارية ،ويف هذا الصدد
يقول جورج طرابييش يف كتابه( رشق وغرب :رجوةل وأنوثة) ويف الفصل الول منه
حتت عنوان( جتنيس العالقات احلضارية ) ":وزوال الاس تعامر بشلكه الاستيطاين
والاحتاليل املبارش ،ال يغري كثريا يف طبيعة العالقات بْي امل ُ ْس َت ْع ِم ِر السابق وامل ُ ْس َت ْع َم ِر
السابق فاذلكرايت ما ت رح حية دامية ،حمرقة  ،واملشاعر ما تزال متأججة ،والاس تغالل
الاقتصادي االم راييل اجلديد وغري املبارش ما يفتأ يقوم بنفس دور الاسرتقاق الكولونيايل
مس َت ْع َمرة سابقا ما تزال بفعل معلية املثاقفة
املبارش ،مث ان المة الُ ْ
( ،)acculturationأي اس ترياد ثقافة املرتوبول ،حتس احساسا ساحقا بدونيهتا
(املؤنثة) ازاء (رجوةل) ثقافة الغرب و(حفولهتا).
وما دمنا هنا بصدد الدب الروايئ اذلي يتناول ابلعرض واملعاجلة " العالقات
احلضارية بْي الرشق والغرب  ،فان العامل الخري أي املثاقفة  ،يبدو حامس الثر
 /1ينظر  / :أبو هيف  ،عبد هللا  " :رؤى الآخر يف الرواية العربية "  ،ص . 01
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يف الباس تْل العالقات احلضارية املزعومة رداء ومضموان جنس يْي"(.)1مث يتساءل
قائال ":كيف يرد املثقف الآيت من اجملمتع الكولونيايل عىل معلية مثاقفته يف احلواَض
املرتوبولية ؟"(. )2
وجنده جييب عن هذا السؤال بقوهل  " :فاملثقف الآيت من اجملمتع الكولونيايل يصدق
أوال لعبة املثاقفة املرتوبولية،يؤخذ هبا ،يسمل مبنطقها ،وبتعبري أكرث عيانية  :يعرتف
بتجنيس معلية املثاقفة والرجوةل ،ويقبل ال شعوراي عىل القل ،بأن يقمي عالقة تساو
و متاه بْي الثقافة والرجوةل ،ولكام هناكل أنه يعكس املعادةل  :مفادامت الثقافة رجوةل ،فان
الرجوةل أيضا ثقافة ،أو ابلحرى اذلكورة ،فاحساسه ابخلصاء الثقايف لن يزيده اال تشبثا
بذكورته ،ومعاانته من العنة الفكرية لن تزيده اال تأججا وحفوةل .فلنئ مل يكن رجال يف
مضامر الثقافة فليكن رجال وأكرث من رجل يف مضامر الرجوةل الطبيع "(. )3
ويف اطار هذه الفلسفة ( التجنيس ية ) ـ ان حص هذا التعبري ـ راح جورج طرابييش
حيلل ويدرس مجموعة من الرواايت املواهجة احلضارية ويه (عصفور من الرشق ) لتوفيق
احلكمي و( أحالم يوالند) لفؤاد الشائب و( احل الالتيّن) لسهيل ادريس و(رصيف
العذراء السوداء) لعبد السالم العجييل و(مومس الهجرة اىل الشامل) لطيب صاحل
و(الس نفونية الناقصة ) لصباح حم ادلين و(الجشار واغتيال مرزوق) لعبد الرمحن
منيف.يقول جورج طرابييش عن هذه الرواايت" :و ليس من قبيل املصادفة من وهجة
النظر هذه أن تكون مجيع الرواايت العربية اليت عاجلت مشلكة ما اصطلح عىل تسميته
ابلعالقات احلضارية بْي الرشق والغرب ،ابتداء من (عصفور من الرشق ) لتوفيق احلكمي
ومرورا بـ (احل الالتيّن ) لسهيل ادريس ووصوال اىل ( مومس الهجرة اىل الشامل)
 /1طرابييش ،جورج  :رشق وغرق  :أنوثة ورجوةل (دراسات يف أزمة اجلنس واحلضارة يف الرواية العربية)،
الطبعة الرابعة  ،دار الطليعة للطباعة والنرش  ،بريوت،ف راير 1997،م  ،ص .10
 /2املرجع نفسه ،ص.13
 /3املرجع نفسه ،ص.14
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للطيب صاحل قد اختارت اطارا ماكنيا لها ابريس و لندن أي ابلتحديد حاَضيت ادلولتْي
املرتوبوليتْي السابقتْي  ،فكن الغرب ليس غراب اال يف هاتْي العامصتْي  ،وكن الرشيق
ليس رشقيا اال فهيام"(.)1
أما نبيل سلامين يف دراس ته املعنونة (وع اذلات ووع العامل) فقد أضاف معطيات
جديدة اىل ادلراسات السابقة  ،مهنا خصوصا " تصنيف أنواع الآخر ومنه الآخر
االرسائييل بعد أن اكن مقترصاً يف ادلراسات السابقة عىل الآخر الغريب ،ومنه اللقاء يف
الوطن بعد أن اكن يتجه الاهامتم ابللقاء الآخر عىل أرض الآخر ،فرنسا .بريطانيا ،أملانيا...
اخل ،ابالضافة اىل تشخيص ظواهر جديدة يف معليات وع الآخر ،مثل الانكفاء
والتدمريية حيث جتس يد الهزامئ العربية(.)2
ومن الرواايت اليت تندرج يف هذا االطار رواية (معر يظهر يف القدس) لنجيب
الكيالين،واليت جتسد العالقة بْي الان/العريب ،والفلسطيّن خاصة  ،والآخر/االرسائييل،
اذ مل يكن اللقاء بيهنام عىل أرض الغرب ،مثل فرنسا أو اجنلرتا ،وامنا يه عىل أرض الان،
فلسطْي ،كام أن العالقة بيهنام مل تكنف اطار جتنيس العالقات احلضارية وامنا جتاوزهتا اىل
عالقة أخرى متثلت يف عرض أس باب الهزامئ العربية املتوالية والبحث عن الس بل الكفيَل
بعالج هذه الوضاع اليت يتخبط فهيا اجملمتعات العربية منذ اس تقاللها .
أما عصام هبي ادلين فقد اقترص يف حبثه عىل رواد الرواية العربية ،معيدا الس ئَل
املعتادة حول العالقة بْي الرشق والغرب ،وقد ركز عىل التباين الصارخ بْي التحرض
الغريب والتخلف العريب( .)3ويه من أكرث املسائل اليت عاجلها الروائيون العرب خاصة يف
الرواايت اليت تعكس مرحَل ما بعد اس تقالل البالد العربية من ربقة الاس تعامر الغريب .
 /1طرابييش ،جورج  :رشق وغرق  :أنوثة ورجوةل (دراسات يف أزمة اجلنس واحلضارة يف الرواية
العربية) ،ص .12
 /2أبو هيف  ،عبد هللا  :رؤى الآخر يف الرواية العربية  ،ص . 01
 /3ينظر  :املرجع نفسه  ،ص . 02
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أما منصور قيسومة ،فقد أوقف دراس ته عىل الرواايت الثالثة املشهورة اليت جتسد
العالقة ابلغرب واليت عاجلها ادلارسون ،ويه( :عصفور من الرشق ) لتوفيق احلكمي
و( احل الالتيّن ) لسهيل ادريس و( مومس الهجرة اىل الشامل) للطيب صاحل ،اال أنه
اس تطاع أن خيرج بوع اذلات من اطار جتنيس العالقات احلضارية بْي الرشق والغرب
اىل رؤية أكرث جتس يدا لتْل العالقة.)1( ..
أما محمد جنيب التالوي يف كتابه ( اذلات واملهامز)،فقد اختار يف دراس ته مجموعة
من الامنذج الروائية حيث بلغت ثالاث وعرشين رواية من خمتلف القطار العربية ،وقد
س بق أن عوجل الكثري مهنا دلى ادلارسْي السابقْي ،ومن تْل الامنذج رواية (أصوات)
لسلامين فياض و( اىل اجلحمي أَيُّ ا املْل ) لسميح القامس و(الثنائية اللندنية) لسمرية املانع
و(احل الالتيّن )لسهيل ادريس و(الضفة الثالثة) لسعد محمد عليو(عصفور من الرشق )
لتوفيق احلكمي و(قنديل أم هامش) ليح حق ...اخل (.)2
ويه يف احلقيقة مناذج س بق أن درسها النقاد من قبل ،اال أن هذه ادلراسةـ كام يرى
الناقد عبد هللا أبو هيف ـ تمتزي بأن صاحهبا قد مىض معيق ًا يف تالوين اذلات املهموزة
ابلآخرـ عىل حد تعبريه أما مصطفى عبد الغّن فقد مىض يف كتابه (الاجتاه القويم يف
الرواية العربية) اىل ابراز قضااي متعددة يف اطار العالقة احلضارية بْي الرشق
والغرب ،وأبرز ما عاجله يف هذا الصدد يف الفصل الثاين من الكتاب هو موضوع (البحث
عن الهوية يف الغرب) أو (العالقة مع الآخر)،وقد درس مناذج روائية من املرشق
واملغرب العربيْي و" يف ضوء ذكل لكه تتعمق رؤيتنا (للهوية) العربية ع ر نصوص روائية

 /1ينظر  :أبو هيف  ،عبد هللا  :رؤى الآخر يف الرواية العربية ،ص .03
 /2ينظر  :املرجع نفسه  ،ص .02
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كثرية ،لعل أمهها رواايت سهيل ادريس والطيب صاحل وفتح غامن وعبد الرمحن منيف
وعبد اجمليد بن جلون وعبد هللا العروي. )1( "...
ويف كتابه الثاين املوسوم بـ (قضااي الرواية العربية) ،فقد درس فيه مجَل من القضااي
اليت انشغل هبا الروائيون العرب يف رواايهتم ،وقد جعلها مثانية ،ويه :قضية املس تقبل،
قضية الغرب ،قضية التغيري ،قضية التحول ،قضية الهوية ،قضية التناص وقضية ادلالةل
وأخريا قضية اللغة .وحتت اطار لك قضية من القضااي السابقة درس مجموعة من الرواايت؛
فتحت عنوان (قضية الغرب) حلل رواية (اجلبل الصغري ) اللياس خوري مبينا أن هذه
الرواية تع ر عن أحداث احلرب الهلية اللبنانية ،وتصف تدخل العديد من القوى
والتدخل االرسائييل والتحالف اللبناين الفلسطيّن حيث يقول ":فاذا اكنت الرواية قد
بدأت من يح الرشفية يف الرشق ـ لبنان ـ فاِنا وصلت الآن ـ داخل النص ـ اىل
ساحة الكونكورد يف الغرب ـ فرنسا ـ فف هذه الساحة نعرث عىل الوجه الغريب اخلالص
دون قناع ،واذا اكنت احلضارة الفرنس ية قد زمعت أِنا امنا جاءت للرشق للقضاء عىل
الرموز الش يوعية وايخمربْي الفلسطينيْي وأنصارمه من النارصيْي ،ولنقل حضارة الغرب
اىل الرشق ...اذا اكنت زمعت أِنا جاءت للرشق هبدف نبيل ،فاِنا يف الغرب ـ الآن ـ
تزمع (وتريد أن نصدقها ) أِنا حتاول احلفاظ عىل حضارة الرشق القدي " (.)2
وهمام يكن من أمر فان الرواية احلضارية أو رواية العالقة احلضارية بْي الرشق
والغرب رصدت تغريات اجملمتع العريب منذ منتصف اخلس ينيات ،مث التغريات الطارئة بعد
اس تقالل معظم البدلان العربية .ويف ظل املشالك املتضخمة والزمات املس تفحَل وعدم
 /1عبد الغّن  ،مصطفى  :الاجتاه القويم يف الرواية العربية ،ط،2الهيئة املرصية العامة للكتاب،
القاهرة1998،م،ص .96
 /2عبد الغّن  ،مصطفى  :قضااي الرواية العربية  ،الطبعة الوىل  ،ادلار املرصية اللبنانية  ،يناير ،1999
ص. 48
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حتديد الهوية وازدايد درجة احلرمان املعييش ،ويف املقابل ـ يف الغرب ـ اكن ظل التطور
الغريب وحضارته ميتد اىل مساحات شاسعة يف العقل العريب يف البالد العربية.
ذكل جعل الدابء والروائيْي عىل وجه اخلصوص يع رون عن هذا الواقع جبميع
متناقضاته ومبا حيمل من اجتاهات فكرية ،كام ع ر هؤالء عن مواقفهم من الغرب هذه
املواقف اليت اكنت حتمكها العالقات الس ياس ية بْي العرب والغرب ،الس امي فرتة
الاس تعامر ،اذ ظهرت اجتاهات خمتلفة من الغرب؛ مفن الدابء من انهبر ابحلضارة الغربية
فامتىه فهيا ،وانصهر يف ماديهتا ،ومهنم من تقوقع عىل روحانيات الرشق ومل يقبل تغيري
جدله ومسخ حسنته ،ومهنم من مل تكن هل الشجاعة الاكفية يف ابداء رأي رصحي فأمسك
ابلعصا من وسطها ؛فال هو انمق عىل الغرب ،وال هو متحمس اىل الرشق ،وامنا هو بْي
هذا وذاك متذبذب ،اذ حدث هل ما حدث للغراب اذلي أراد أن يقدل امحلام فمل يس تطع،
فأراد أن يعود اىل مشيته الوىل فمل يمتكن من ذكل ،فبق يتدحرج ميينا وشامال ،ال هو
من هذه الفصيَل وال من تْل ...
وعىل العموم فان الرواية العربية احلديثة شقت طريقها حنو التطور واستيعاب لك
املتناقضات الاجامتعية والنفس ية والتارخيية والاقتصادية للمجمتع العريب فهي اليوم " ذات
احلساس ية اجلديدة والفق املرشع عىل أس ئَل متقاطعة  ،تتقصد اكتشاف احملمتل واملمكن
وترشحي (الهوية احملتجبة ) للواقع والاكئن ،من خالل رصد نبضه ايخمتل والتقاط حبوطاته
املتعددة الشاكل ،والتعقيدات املتشابكة لنفس يات شوهها مغر التناقض والزمات
املتداخَل ،أفضت اىل أزمة هوية لالنسان العريب اذلي انكرست أحالمه مع جفر
اس تقالالت مرشوطة  ،مث ازداد المر التباسا خالل نكسة 1967م ونكسات أخرى
عرفت جتلهيا مع دخول أمرياك وحلفاهئا عسكراي اىل منطقة اخلليج العريب والرشق
الوسط منذ تسعينيات القرن املايض ،حيث سقطت مرحَل لتودل أخرى من رماد
الاختالفات ،تغتسل بلك التبدالت حىت تعط رؤية روائية تالمس القضااي احلقيقية
املسكوت عهنا والباعثة عىل االدهاش ،رؤية اكبوس ية مطعمة ابلسخرية والفاتنتاستيك
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يف مجموع الوطن العريب واالساليم ،سواء يف املغرب العريب املشدود اىل القارة االفريقية
املنفصمة عن أي حداثة أو حتديث ،أو الرشق الوسط املش تعل بأطامع الام رايلية
والصهيونية "(.)1
ومضن هذا االطار من املتناقضات اليت ينغمس فهيا اجملمتع العريب واالساليم ـ رشقا
وغراب ـ تندرج رواايت جنيب الكيالين اليت اهمتت ابلقضااي الاجامتعية والتارخيية
والس ياس ية للمة العربية السالمية  ،ويه الرواايت اليت سأحاول قدر االماكن دراس هتا
من حيث صورة املرأة وجتلياهتا وادلور أو ابلحرى ادلوار اليت منحها الكيالين للمرأة
العربية مضن حركية اجملمتعات من خالل النصوص الروائية حمل ادلراسة  ،وسأسعى من
خالل ذكل أيضا اىل توضيح العالقة بْي الرواية العربية وصورة املرأة عند جنيب
الكيالين.

 /1حليف  ،شعيب  :شعرية الرواية الفانتاستيكية  ،ط ، 2دار احلرف للنرش والتوزيع  ،القنيطرة ،املغرب ،
 ، 2007ص. 06
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الباب ا ألول

جنيب الكيالين والفن الروايئ

متهيـــــــــد
لقد أأجنبت ا ألمة العربية الإسالمية يف القرنني التاسع عرش والعرشين امليالديني
خنبة من الشخصيات العمالقة اليت اش هترت يف العديد من جمالت العمل واملعرفة و أأثرت
يف احلياة الس ياس ية والاجامتعية والثقافية والفكرية وا ألدبية وادلينية ..وقد اكنت قضية
الس بق ملرص العربية اليت برز فهيا كثري من ا ألدابء واملفكرين من اذلين محلوا لواء الهنضة
الفكرية ،نذكر مهنم عىل سبيل املثال :أأمحد شويق وحافظ اإبراهمي ومحمود سايم البارودي
ومحمود عباس العقاد وطه حسني ومصطفى صادق الرافعي وحسن البناء وس يد قطب
وجنيب حمفوظ وتوفيق احلكمي وغريمه كرث.
واكن جنيب الكيالين جديرا ب أأن يكون واحدا من هؤلء اإل أأنه مهش ومل حيظ
ابملاكنة نفسها يف ا ألوساط الرمسية عىل الرمغ من كرثة اإنتاجه وغزارته  ،وذكل ما جعلين
اهمت هبذا اجلانب وسأأخصص هذا الباب اذلي اعتربه اباب نظراي أأحتدث فيه عن سريته من
حيث املودل والنشأأة ومصادر ثقافته و أأاثره املتنوعة يف الشعر والرواية والقصة القصرية
واملرسح وغريها و أأتوسع يف احلديث عن الفن الروايئ من حيث مراحل كتابته الرواية
وكذكل ا ألنواع اليت اهمت هبا ويه عىل وجه التحديد الرواية التارخيية والاجامتعية
والس ياس ية .ولن أأغفل احلديث عن اجلوائز اليت حظي هبا وسأأوحض أأس باب الإهامل
والهتميش وكذكل أأس باب جسنه أأكرث من مرة.
و أأخمت هذا الباب ابحلديث عن بعض القضااي اليت أأاثرها الكيالين يف رواايته مهنا
عىل وجه اخلصوص قضية الالزتام وقضية اللغة بني العامية والفصحى وغريهام من القضااي
ا ألخرى ،خاصة ما يتعلق اب ألدب الإساليم اكجلنس وا ألدب وادلين والفن ومصطلح
ا ألدب الإساليم يف حد ذاته.
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أأوال ـ سرية حياته:
ودل جنيب الكيالين ابراهمي عبد اللطيف يف اليوم ا ألول من شهر حزيران (يونيو)
س نة أألف واحدى وثالثني ميالدية (1931م)  ،واكن أأول مولود لوادليه واكن مودله بقرية
(رششابة) التابعة حملافظة الغربية عىل بعد عرشين كيلومرتا من طنطا .ونشأأ يف أأرسة
متواضعة كثرية العدد تتكون من جده ألبيه وجدته ألبيه ومعه عبد الفتاح والس يدة مباركة
احدى زوجات جده ا ألربعة و أأبيه و أأمه و أأخواته(.)1
واكنت ا ألرسة متتكل مساحة قليةل من ا ألرض ال تفي بأأعباء احلياة اخملتلفة  ،كام اكن
جنيب منذ صغره ميارس العمل مع أأبناء ا ألرسة يف احلقول .ومل يكن يف قريته الكبرية اال
مذايع واحد ،ومل تكن الصحف واجملالت تصل الهيا اال يف القليل النادر(.)2
واكن وادله الش يخ الكيالين ابراهمي عبد اللطيف يعامهل معامةل خاصة تتسم ابللطف
واللني  ،وعىل الرمغ من كونه أأميا اال أأنه اكن متدينا ومؤداي للفروض ،أأ ّما جده ألمه
– احلاج عبد القادر الشافعي -فقد اكن من كبار جتار القطن يف القرية  ،حسن السمعة،
حافظا للقران الكرمي ،وقد جشع عىل تدريس جنيب يف املدرسة الابتدائية ا ألمريكية.
اال أأن أأكرث ا ألشخاص تأأثريا يف خشصية جنيب الكيالين معه عبد الفتاح اذلي اكن املتعمل
الوحيد يف أأرسة وادله(.)3
وملا بلغ جنيب الرابعة من معره تلقى تعلميه ا ألول يف مكتب حتفيظ القران الكرمي،
واكن هذا املكتب يقوم بتحفيظ القرأن الكرمي  ،وتعلمي بعض مبادئ يف القراءة والكتابة "
وجدي هو اذلي أأخذين بنفسه اىل (مكتب القرية) و أأان يف الرابعة من معري ،أأذكر ذكل

 /1ينظر :سهيل ايسني ،توفيق  :جنيب الكيالين روائيا ،رساةل ماجس تري ،اجلامعة ا ألردنية1985 ،م،
ص .01
 /2ينظر  :ديوايل حايج  ،جامس عيل :اخلطاب النقدي عند جنيب الكيالين  ،رساةل ماجس تري  ،جامعة
املوصل ،العراق2005،م ،ص.23
 /3ينظر  :سهيل ايسني ،توفيق  :جنيب الكيالين روائيا  ،ص . 03
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جيداً ،واشرتى يل لوحا وحمربة وقلام من البوص ..كام اشرتى يل طباشري ولوح ًا من
(ا ألردواز) ومصحف ًا.) 1(" ..
وحني بلغ جنيب الكيالين السابعة من معره اكن قد أأمل ابلقراءة والكتابة ومبادئ
احلساب ،كام حفظ قدرا معتربا من السرية النبوية الرشيفة ،كام حفظ معظم القرأن
الكرمي يف هذا املكتب؛ " مفا أأن بلغت السابعة من العمر حىت أأملمت بقواعد القراءة
والكتابة ،ومبادئ احلساب ،وقدرا ال (يس هتان به) من القرأن الكرمي ،وبعض ا ألحاديث
النبوية ،و أأانش يد دينية ووطنية ،و أأسامء هللا احلس ىن ،و أأسامء الرسول ونس به و أأوالده،
وبعض القصص القرأين " (.)2
تاب عند جنيب تأأثريه املالزم هل حىت بعد دخول املدرسة الابتدائية اذ مل
وبقي لل ُك ْ
يرتك الطفل جنيب الكتاب " وهكذا أأصبح مرتبط ًا ابلكتاب (مكتب حتفيظ القرأن)
صباحا ،وابملدرسة ا ألولية ظهراً وال يفصل بيهنام سوى وقت قصري يكفي ابلاكد لتناول
طعام الغداء ابملزنل "(.)3
مث انتقل اىل املدرسة الابتدائية يف رششابة ،ومهنا أأرسل اىل املدرسة الابتدائية
ا ألمريكية بتشجيع من جده ألمه ــ كام سلف ذكره ـــ واكنت مدرسة االرسالية ا ألمريكية
تقع يف قرية (سنباط) اليت تبعد عن قريته ( رششابة) مخسة كيلومرتات ،واكن يذهب الهيا
مش يا عىل االقدام ذهااب وااياب .
وقد اجتاز الامتحان الهنايئ يف مدينة (طنطا) واكن من املتفوقني حيث حصل عىل
الرتتيب اخلامس ،بعد ذكل التحق ابملدرسة الثانوية يف مدينة (طنطا) ،وقد درس فهيا
مخس س نوات ألن يف تكل الفرتة مل تكن املرحةل االعدادية  .أأمت ادلراسة يف املرحةل الثانوية
وجنح يف امتحان الثانوية العامة يف طنطا مبعدل عال من العالمات مما أأههل لدلخول اىل
 /1الكيالين ،جنيب  :حملات من حيايت ،مؤسسة الرساةل ،بريوت ،ط ،1ج1985،01م  ،ص.28
 /2املصدر نفسه  ،ص .28
 /3املصدر نفسه ،ص . 29
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لكية الطب يف القرص العيين  ،جبامعة فؤاد ا ألول  ،جامعة القاهرة حاليا ،واكن ذكل عام
1951م (.)1
تأأثر جنيب الكيالين بفكر جامعة االخوان املسلمني حيث اكن كثري الرتدد عىل اندي
امجلاعة مبدينة طنطا واكن كثري الاطالع عىل منشورات امجلاعة اليت تتناول القضااي
الس ياس ية والفكرية وا ألدبية .عىل الرمغ من انامتء أأرسته س ياس يا حلزب الوفد خاصة أأن
أأحد أأخواهل اكن سكرتريا لزعمي احلزب مصطفى النحاس ...
انضم رمسيا اىل جامعة االخوان املسلمني س نة  1948م واكن معره أنذاك س بع
عرشة س نة (17س نة) .حيامن التحق ابدلراسة بيلية الطب ابلقرص العيين ،مل يس تطع
حتمل مناظر ادلماء وترشحي اجلثث ذلكل عزم عىل ترك اليلية والانتساب اىل لكية
احلقوق ،اال أأن وادله ومدرس يه بيلية الطب أأقنعوه برضورة مواصةل ادلراسة ابليلية،
و بذل وادله هجدا كبريا يف اقناعه بذكل ،وقد مت هل ذكل .ومل متنعه ادلراسة ابجلامعة من
الاهامتم ابلقضااي الس ياس ية الس امي أأنه صار عضوا فعاال يف التنظمي االخواين حيث اكن
عضوا يف فرع التنظاميت امجلاعية وقد سبب هل ذكل ادلخول اىل السجن مرتني ،ا ألوىل
عام  1955م حني اكن طالبا يف الس نة الرابعة وحمك عليه بعرش س نوات بهتمة العمل يف
اجلهاز املايل مجلاعة االخوان املسلمني .و أأفرج عنه بعقد حصي بعد قضاء مدة ثالث
س نوات ونصف يف  25نومفرب .1958
أأما املرة الثانية فاكنت عام  1965م  ،ومكث يف السجن س نة ونصف مث أأفرج
عنه س نة 1966م .تزوج جنيب الكيالين س نة  1959م من ا ألديبة الشهرية الس يدة
(كرمية شاهني) ابنة الش يخ محمود شاهني من قريته (رششابة) واكن حاصال عىل الشهادة
العاملية من ا ألزهر ،وقد اكن جنيب يزوره مرتني يف ا ألس بوع يتعمل عىل يديه علوم ادلين
والفقه .أأجنب مهنا ثالثة أأبناء مه  :املهندس(حسام ادلين) وادلكتور(جالل ادلين )

 /1ينظر  :سهيل ايسني  ،توفيق  :جنيب الكيالين روائيا  ،ص ص  5ـ . 6
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واحملايم(محمود) ،كام رزق بأأنىث واحدة يه ادلكتورة (عزة) .خترج جنيب الكيالين من لكية
الطب يف سبمترب س نة 1960م.
بعدها انتقل اىل احلياة العملية ،حيث معل طبيبا يف مستشفى ( أأم املرصيني) ابجلزية ملدة
س نة واحدة ،انتقل بعدها اىل قريته (رششابة) ،فعمل يف وحدهتا الصحية أأكرث من س نة،
مث نقل اىل مستشفى السكة احلديدية  ،وبعدها عني رئيسا للقسم الطيب ابملدينة السكنية
( أأبو زعبل ) ( .)1وبقي فهيا حىت مت اعتقاهل للمرة الثانية س نة 1965م.
وبعد أأن ضاق ذرعا من الاعتقاالت والسجون ،فكر يف اخلروج من مرص اىل
احدى دول اخلليج العريب ،وقد جشعته زوجته عىل ذكل ،فقرر السفر اىل الكويت واكن
ذكل س نة 1968م حيث أأقام بديب مع أأرسته .ومعل طبيبا عاما ابملستشفى الكوييت
بديب ،بعدها عني مسؤوال عن مستشفى ا ألمراض الصدرية ،اضافة اىل معهل كرئيس لقسم
التثقيف الصحي ،وشارك يف مؤمترات وزراء الصحة العرب كعضو يف وفد دوةل االمارات
الصحي.
ويف س نة 1992م أأحيل ا ألديب جنيب الكيالين عىل التقاعد بعد أأن معل طيةل
ثالث وعرشين س نة يف امليدان الصحي  ،اثرها عاد اىل بدله مرص ليعيش بني أأههل
و أأقرابئه ،حيث أأصيب بداء عضال ،أأجريت هل اثر ذكل عدة معليات جراحية مل جتد
نفعا ،فوافته املنية يف مرص وابلتحديد يف طنطا يف مساء اخلامس من شوال عام
1415ه املوافق للسادس من مارس عام 1995م .
اكن نعم االنسان املسمل الصابر احملتسب ،فقد ذكر جنل الراحل جنيب الكيالين يف
حوار خاص جملةل ا ألدب االساليم وصف فيه صرب وادله عىل معاانة املرض قائال  " :فقد
اكن صربه وحتمهل لآالم الرسطان  ،ومن قبهل مرض الكبد الوابيئ ال مثيل هل ،بل اكن يريد
أأن يتحمل الآالم وحده وال يرشك معه أأحدا ،واكن دامئا خيفي معن حوهل ما يعاين منه وما
يؤمله ،واكن أأمهل يف هللا قواي جدا حىت أخر حلظة ،ومع ذكل اكن مس تعدا للقاء هللا
 /1ينظر  :سهيل ايسني ،توفيق :جنيب الكيالين روائيا  ،ص . 10
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راضيا بقضائه ،ذاكرا هللا يف لك حلظة حىت أخر رمق هل ،واكن يرتل القرأن يف غيبوبته،
وقد خمت القرأن الكرمي عدة مرات يف شهر رمضان املايض – قبل وفاته بعدة أأايم –"(.)1
وخصصت جمةل ا ألدب االساليم العددين التاسع والعارش ل ألديب الراحل جنيب
الكيالين ،حيث تضمنت العديد من املقاالت اليت تناولت حياته ومسريته الفنية
وانتاجه ابدلراسة والنقد ،كام نرشت عدة قصائد يف راثئه ؛ فقد ورد يف افتتاحية العددين
ما نصه  ..." :ارتأأينا أأن نصدر عنه عددا خاصا وهذا أأقل ما نقدمه من تكرمي هل و ألدبه
...ومن هنا قدمنا دعوة مفتوحة يف افتتاحية العدد السادس للمشاركة يف هدا العدد
اخلاص ،وقد اكنت الاس تجابة أأكرب مما كنا نتوقع؛ فقد توالت ادلراسات وا ألحباث
وعروض الكتب وقصائد الشعر من مرص وسوراي واملغرب وا ألردن والسعودية وفلسطني
واجلزائر ابالضافة اىل لكمة سامحة الش يخ أأيب احلسن الندوي رئيس الرابطة واملرشف
العام عىل اجملةل .)2(" ....
راثه كثري من ا ألدابء والشعراء والنقاد داخل الوطن العريب وخارجه ويف مجموع
ا ألوساط الثقافية االسالمية  ،من ذكل ورد عىل لسان الش يخ أأيب احلسن عيل احلس ين
الندوي رئيس رابطة ا ألدب االساليم " واكن جنيب الكيالين أأديب مرص أأو أأديب اجملمتع
العريب ،وقد انل الاعرتاف الرمسي عىل انتاجه ،ولكن برحلته اىل ا ألدب االساليم صار
أأديبا عامليا ،وبتبنيه املثل اخلادلة س يخدل امسه وذاكرته ،وأاثره ،وتعيش روحه ،وان مل ينل
الاعرتاف من دنيا ا ألدب املادي احملرتف وان التارخي حافل بذكر ا ألعالم اذلين اضطهدوا،
واذلين أأوذوا يف سبيل احلق ،فأأغفل التارخي اذلين اضطهدومه ،وخدل أاثر ومأثر هؤالء

 /1أأمحد محمد ،عبد الرمحن " :جوانب مضيئة من حياة رائد ا ألدب االساليم املعارص" ،جمةل ا ألدب
االساليم ،مؤسسة الرساةل للطباعة والنرش والتوزيع  ،العدد  :التاسع والعارش ،رجب ـ ذو احلجة ،س نة
1416هـ ـ اكنون ا ألول(ديسمرب) 1995مـ نيسان ( أأفريل) 1996م . .
 " /2افتتاحية جمةل ا ألدب االساليم"  ،جمةل ا ألدب االساليم  ،العددان التاسع والعارش  ،ص . 01
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ا ألعالم ،وحفظ صفحات حياهتم اخلادلة لتكون نرباسا ل ألجيال القادمة " (. )1
راثه العديد من الشعراء من خمتلف البالد العربية من أأمثال الشاعر املرصي الكبري
محمد الهتايم ،والشاعر ادلكتور عدانن عيل رضا النحوي  ،والشاعر ادلكتور حسن
ا ألمراين رئيس حترير جمةل املشاكة  ،ورئيس مكتب رابطة ا ألدب االساليم العاملية يف
املغرب  ،واذلي راثه بقصيدة عنواهنا ( َو َم ْن ل َلد َِب ب َ ْعدَ كَ ؟) ،واليت يقول فهيا:
جيــــــــب *** قَد ش َّيعتـــــــــــك مدامـ ٌع وقلوب
القلوب َو
هَا َأن َْت تَ ْر َح ُل فَ ُ
ٌ
َذوب
تَبكيك " جاكـــرات " وقد غنيتــــَها *** تبكيك " تركس تان " ويه ت ُ
يه أأسري ٌة *** َ
ي َ
يب
عبث البغا ُة هبــــــا وعـــــــــاث ِّاذل ُ
بكيك لي ُل " القدس " َو ْ َ
ت َ
يه ُأ ُّم بـَ َّــر ٌة *** يَأْ ِوي الوليدُ ِل ُحضْ هنِ َا فَت َ ِش
ـــــــــــيب
ُ
بكيك " َط ْن َطا " َو ْ َ
اىل أأن يقول :
عصـــر ُكــــــــــ ْم*** ُحلَ ُل َّ
و َه َت َف ُّ
ــــــــــــب
الشهَاد ِة ن ُُوره َُّن َمهِيـــ
ابلشهداء هذا
ُ
ُ
يب(.)2
ديب ؟ َم ِن ال َف َىت؟** * ن ََط َق ُ
الزمان و قَا َل َ :ذاكَ َجن ُ
وا َذا يُ َقا ُل َ :م ِن ا َل ُ
ِ
رمحه هللا رمحة واسعة كفاء ما قدم لالسالم واملسلمني ..
اثنيا ـ ثقافته ومصادرها :
ميكن القول ان ثقافة جنيب الكيالين قد تنوعت مصادرها بني ثقافة اسالمية أأو ما
ميكن أأن نسميه املرجعيات ا ألصلية واملمتثةل يف الثقافة االسالمية الشامةل من قرأن كرمي
وفقه وتفسري وسرية نبوية  ،والثقافة النقدية أأو ما ميكن تسميهتا ابملرجعيات النقدية سواء
تعلق ا ألمر ابلثقافة ا ألدبية العربية أأو ا ألجنبية عىل حد سواء علام بأأن جنيب الكيالين قد
اطلع عىل بعض الروائع من ا ألدب العاملي خاصة ا ألدب الاجنلزيي والرويس.
اكن ل ألرسة والبيئة القروية اليت عاشها جنيب الكيالين بليغ ا ألثر يف تكوين خشصيته
وبناء ثقافته ،حيث ترىب يف كنف أأرسة متدينة حتافظ عىل أأداء الفرائض اخملتلفة ،تعمل
 /1الندوي  ،أأبو احلسن عيل احلس ين  " :تقدمي وتقدير " ،جمةل ا ألدب االساليم ـ العددان التاسع والعارش ،
ص . 03
 /2ا ألمراين  ،حسن " :ومن ل ألدب بعدك " ،جمةل ا ألدب االساليم  ،العددان التاسع والعارش  ،ص .179
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يف الزراعة لتوفري متطلبات احلياة ومواهجة مصاعهبا ،فلام اكن طفال اكن يراتد حلقات
اذلكر يف املناس بات ادلينية  ،مثل عيد املودل النبوي الرشيف  ،واكن يس متع اىل املداحئ
ادلينية املتصةل هبذه املناس بات ،وقد حفظ جنيب الكثري من هذه ا ألهازجي وا ألشعار(.)1
وحتدث جنيب الكيالين عن ذكل بقوهل " :يف قريتنا النامئة يف أأحضان املزارع
اخلرضاء ،مل تؤسس مكتبات ،ومل تقم أأندية أأدبية ،حىت الصحف اليومية واجملالت اكنت
اندرة  ،ففي مكتب القرية حنفظ القرأن وا ألانش يد ،ويف لك عام حيرض شاعر الراببة
لريوي لنا ابلشعر مالمح شعبية عن الهاللية ،والزير سامل ،وعزيزة ويونس ،و أأحصاب
الطرائق الصوفية يعقدون حلقات اذلكر ،ويرتمن احلادي بأأغاين عذبة عن حب الرسول
و أأهل بيته الكرام  ،وعن أأولياء هللا الصاحلني  ،أأضف اىل ذكل أأغاين ا ألفراح ،والرتانمي
احلزينة يف املأمت ،وبعض ا ألغاين اليت تقال خصيصا اابن مومس احلج وغري ذكل ،ومل خترج
متعتنا الفنية وحنن أأطفال عن هذه املصادر ...فنشعر بغري قليل من املتعة والسعادة،
فضال عن أأن ما فهيا من عظات وعرب اكن يؤثر يف أأفاكران وسلوكنا"(.)2
ولعل القصة القرأنية اكنت املعني ا ألول اذلي اس تقى مهنا الكيالين ثقافته ادلينية
وقد اكن يطرب لسامع تكل القصص يف طفولته املبكرة واليت اكنت تروهيا هل
جدته " اكنت جديت حتكهيا يل يف ا ألمس يات امجليةل فوق سطح مزنلنا الريفي  ،ويه
جالسة عىل جسادة الصالة ،وتضمين اىل أأحضاهنا ادلافئة وتربت عىل ر أأيس وجسدي يف
حنان"(. )3

 /1ينظر :سهيل ايسني ،توفيق  :جنيب الكيالين روائيا  ،ص .11
 /2الكيالين  ،جنيب :رحليت مع ا ألدب االساليم ،الطبعة ا ألوىل  ،مؤسسة الرساةل  ،بريوت1985،م ،
ص . 09
 /3الكيالين  ،جنيب  :جتربيت اذلاتية يف القصة االسالمية  ،الطبعة ا ألوىل  ،دار ابن حزم ،بريوت،
1991م ،ص . 14
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ومن القصص اليت اكنت تروهيا هل قصة فرعون وقتهل ل ألطفال وقصة س يدان نوح
عليه السالم والطوفان وقصة يوسف عليه السالم وحمنته مع امر أأة العزيز وقصص
معجزات الرسول محمد صىل هللا عليه وسمل .
واكن لتكل القصص ا ألثر البالغ يف نفس ية جنيب الكيالين حيث يقول يف
ذكل ":ومازالت مؤمنا بعظمة القصص القرأين وتنوعه ومشوهل للك جنبات احلياة ،ومسو
النفس االنسانية واحنطاطها ،و أأحالهما وأمالها  ،وغرورها وتواضعها ،وعنادها وطاعهتا،
وامياهنا وكفرها " (. )1
ويضاف اىل ذكل قصص الراببة والسرية الشعبية اليت اكن حيكهيا هل وادله من مثل
قصص ( أأيب زيد الهاليل ،وا ألمرية ذات اهلمة ،وعنرتة بن شداد  ،وعزيزة ويونس  ،والزير
سامل) ،ويف ذكل يقول " اكن يروي يل قصص السرية الشعبية شعرا منغام  ،واكن ذكل
الشعر سلسا سهل الفهم بني العامية والفصحى" (.)2
واكنت احدى عامته تقص هل قصص اجلن واجلنيات والعفاريت وقصص الهيود اذلين
خيطفون ا ألطفال ويذحبوهنم وميتصون دماهئم يف بعض املناس بات والطقوس الهيودية ،اذ
يقول  ":وعندما كربت وعرفت كثريا من احلقائق عن الهيود وذابحئهم ،كتبت رواييت
املعروفة ( دم لفطري صهيون) من واقع ملفات قضية ذحب (البادري توما) اابن حمك ابراهمي
ابشا دلمشق ،عندئذ تذكرت قصص معيت ،وكيف أأن بعض القصص اخلرافية اليت روهتا
يل مضت حقائق صادقة مذهةل "(.)3واكن لقصص الواقع املعاش نصيب وافر يف ثقافة
جنيب الكيالين ،حيث اكنت وادلته تروي هل قصصا وحاكايت عن اجلرامئ اليت وقعت يف
القرية ويف القرى اجملاورة وقصص الظمل واالقطاع واملقهورين واملظلومني.
اكنت أأمه من أأكرث أأهل أأرسته علام ومعرفة واطالعا عىل شؤون احلياة احلديثة ولعل
ذكل يرجع اىل أأن وادلها اكن حيفظ القرأن الكرمي والكثري من الفقه  ،اضافة اىل كونه
 /1الكيالين  ،جنيب  :جتربيت اذلاتية يف القصة االسالمية  ،ص . 14
 /2املصدر نفسه  ،ص . 15
 /3الكيالين  ،جنيب  :جتربيت اذلاتية يف القصة االسالمية  ،ص 16
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اتجرا وس ياس يا كثري الاطالع عىل جمرايت احلياة عاملا بأأوضاع البدل بصورة عامة ،وقد
اس متدت وادلته معرفهتا وثقافهتا منه ،فتكفلت برواية تكل ا ألحداث  ،ويف ذكل يقول
جنيب الكيالين  ":اكنت أأيم تروي يل حاكايت عن جرامئ وقعت يف القرية والقرى
اجملاورة وتذكر قصصا من ماكيد النساء وخيانهتن" ( .)1من ذكل قصص ( راي وسكينة )
و( وشفيقة و الشاويش متويل) و( ا ألدمه الرشقاوي) و( سعد اليتمي ) و( ايسني وهبية)،
اضافة اىل ما اكنت تروي هل من قصص عن الوزراء وامللوك والباشوات
واالقطاعيني واخلواجات ا ألجانب ،وقصص أألف ليةل وليةل.
قد اكنت هذه القصص ال خترج عن موضوعات اخليانة والغدر وخسة النفوس
وعىل املظلومني واملقهورين (.)2
واكن جنيب الكيالين يشغل فرتة االجازة ووجود بعض الش باب املثقف ممن
يدرسون يف ا ألزهر ليزتود من أأحاديهثم الثقافية اليت اكنت تتناول يف معظمها موضوعات
السرية وا ألحاديث النبوية والتفسري حيث اكنت هذه ادلروس تلقى يف املساجد يف
املناس بات ادلينية والس ياس ية  ،يقول جنيب الكيالين يف ذكل  " :يف املسجد وحنن
صغار كنا نس متع اىل ادلروس اليت حتفل اب ألخالق الفاضةل "( .)3واكنت أأغلب حاكايت
تكل ادلروس تدور حول الزهد والزهاد والصاحلني وا ألشقياء والكرماء والنساء العفيفات
والرجال الرشفاء وا ألبناء اخمللصني.
واكن جنيب الكيالين كثري الرتدد عىل رجال الصوفية متأأثر هبم اىل حد كبري من
ذكل أأنه اكن مالزما لش يخ الطريقة ا ألمحدية يف قريته ( رششابة) الش يخ محمود املداح
اذلي اكن كثريا ما ييلفه بكتابة الرسائل واخلطب اليت يرسلها اىل أأحصابه يف املناطق

 /1الكيالين  ،جنيب  :جتربيت اذلاتية يف القصة االسالمية  ،ص.17
 /2ينظر  :ديوايل حايج  ،جامس عيل  :اخلطاب النقدي عند جنيب الكيالين  ،ص . 42
 /3الكيالين  ،جنيب :جتربيت اذلاتية يف القصة االسالمية  ،ص . 15
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اخملتلفة ،فال جعب اذا وجدان عددا ال ابس به من رواايته تتأأثر بأأقوال مشاخي الصوفية
و أأعامهلم (.)1
ويف ا ألخري ميكن القول ان تكل القصص اكن لها ا ألثر البارز والسمة الواحضة يف
تكوين خشصية جنيب الكيالين حيث جنده يعلق عىل ذكل بقوهل  ":لقد الحظت فامي بعد
أأن الغالبية العظمى اليت مسعهتا من القصص لها ارتباط وثيق مبفاهمي االسالم وقميه ومما
حيزن أأن عددا من الباحثني الأاكدمييني حياول أأن يفصل يف دراس ته العلمية فصال تعسفيا
بني ادلين والرتاث الشعيب أأو ا ألدب الشعيب ،وهذا أأمر غريب غاية الغرابة"(.)2
ومن العنارص املشيلة للمرجعيات الثقافية االسالمية تعد املطالعة الشخصية
عنرصا أأساسا ومصدرا معرفيا وثقافيا كبريا فقد أأكب الكيالين عىل املطالعة بهنم لهتيئة
أأرضية صلبة لالبداع فقد قر أأ لك ما يقع حتت يديه ،يقول يف ذكل " تطورت مصادر
املعرفة ..و أأصبح يف االماكن احلصول عىل كتب املنفلوطي والرافعي ودواوين شويق
وحافظ.)3("..
وعندما انتقل اىل مدينة ( طنطا) الكامل تعلميه حدث حتول كبري عىل ثقافته وفكره،
فقد بد أأ يدرس الكتب اليت يقر أأها دراسة معمقة طيةل تكل املدة اليت امتدت مخس
س نوات " اس تطعت أأن أأدرس ابلتفصيل دواوين عيل اجلارم وشويق وحافظ واسامعيل
ابشا والبارودي وبعض دواوين الشعراء الصوفيني واملتنيب وتميور ،و أأحاديث ا ألربعاء لطه
حسني ومرسحيات احلكمي ،والرافعي رمغ صعوبة أأسلوبه ،خاصة معاركه ا ألدبية مع العقاد
وطه حسني ،وحرصت عىل قراءة مؤلفات العقاد واملازين ،و أأمحد حسن الزايت"(.)4
وقد توسعت مطالعته لتشمل الكتب املقدسة ا ألخرى غري القرأن الكرمي ودواوين
الشعراء وكتب الفالسفة ،بل ان الكيالين مل يرتك جماال من جماالت املعرفة اال واطلع ولو
 /1ينظر  :سهيل ايسني ،توفيق  :جنيب الكيالين روائيا  ،ص . 12
 /2الكيالين  ،جنيب :جتربيت اذلاتية يف القصة االسالمية  ،ص . 16
 /3الكيالين  ،جنيب :رحليت مع ا ألدب االساليم  ،ص . 11
 /4املصدر نفسه  ،ص ن .
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عىل القليل .يقول يف ذكل  ":أأذكر أأنين مل أأترك موضوعا من املوضوعات اال وحاولت أأن
أأعرف عنه شيئا ..واكن يؤملين أأشد ا ألمل أأن أأس متع ملتحدث يتناول موضوعا ال أأعرف عنه
شيئا  ...فاهمتمت ابملدينة الفاضةل ،وحسرها ووقفت أأمام عبقرية أأرسطو الفذة ،واتبعت
املذاهب االسالمية يف التارخي القدمي والفكر االساليم املعارص والس ياسة ،ومل اكتف
بقراءة تفسري القرأن والرتاث النبوي الرشيف ،بل أأمسكت ابلكتب املقدسة ا ألخرى
حماوال فهمها ،حىت املوس يقى والفنون التشكيلية حاولت أأن أأمارسها و أأعرف قدرا من
املعلومات عهنام ،مل أأكن أأكرتث ملا يقال عن حرمة يشء من هذا ،كنت مؤمنا أأن املعرفة
اجملردة ليست حراما ،أأن تعرف فهذا عني احلالل  ،أأما أأن تفعل فهنا املسؤولية"(.)1
اطلع جنيب الكيالين عىل املذاهب ا ألدبية الغربية اكلالكس يكية والرومانس ية
والواقعية وغريها حىت يتس ىن هل السري يف ابداعاته ا ألدبية عىل الطريقة املتبعة والقواعد
املتعارف علهيا يف جمال الفن وا ألدب يقول الكيالين يف ذكل  ":مث انتقلت اىل دراسة
املذاهب ا ألدبية املعارصة واكنت هذه نقطة هامة جدا يف حيايت ا ألدبية ،وقضيت فرتة
طويةل أأتقىص و أأاتبع القراءة عىل الالكس يكية والرومانس ية والواقعية والطبيعية والربانس ية
والرمزية والوجودية وغريها من املذاهب ،كذكل كنت أأحاول أأن أأعرف ما ميكن معرفته
عن ضياع هذه املذاهب و أأعالهما وتراهثا احمليل واملرتمج ...وتبني يل أأن لك مذهب نبت
يف أأحضان فلسفة من الفلسفات أأو عقيدة من العقائد ،حىت ( امجلاليون) أأو أأحصاب
مدرسة ( الفن للفن ) "(.)2
وقد أأورد هذه املذاهب يف كتابه (االسالمية واملذاهب ا ألدبية) حيث خلصها
ليتس ىن للقارئ الاطالع عىل أأمه ممزياهتا وخصائصها وروادها ،وقد خمت هذا امللخص
خبالصة جاء فهيا  " :هذا عرض رسيع موجز للمذاهب ا ألدبية الغربية ،ر أأينا ثبته هنا،
لنفسح جماال لدلراسة واملقارنة وقد أأخذان هذا التلخيص عن بعض الكتب اليت تيلمت
 /1الكيالين  ،جنيب :رحليت مع ا ألدب االساليم  ،ص ص  101ـ .102
 /2الكيالين  ،جنيب  :جتربيت اذلاتية يف القصة االسالمية  ،ص .30
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عن املذاهب ا ألدبية و أأمهها كتاب (الفن ومذاهبه) ل ألس تاذ ادلكتور محمد مندور ..ولعل
النظر يف خطة هذه املذاهب ،وما حتتويه من قمي واجتاهات و أأفاكر كفيل بأأن جيعلنا نعود
اىل منابع الفكر االساليم ونظرة االسالم اليلية اىل الكون واالنسان واحلياة ،ومدى
ارتباط الفن ابدلين ،ورضورة الزتام أأدبنا احلديث ابلقمي االسالمية اليت ثبتت فاعليهتا
و أأمهيهتا وارتباطها بأأصل عقيدتنا السمحاء"(.)1
اضافة اىل ما قر أأه لكثري من الشعراء وا ألدابء العرب وغري العرب من أأمثال الشاعر
االساليم الكبري محمد اقبال و أأمحد شويق وحافظ ابراهمي ومصطفى صادق الرافعي وتوفيق
احلكمي ومحمود تميور و أأمحد ابكثري وطه حسني و أأيب العالء املعري ويوسف ادريس
واحسان عبد القدوس وجوريج زيدان ومصطفى لطفي املنفلوطي ومحمد عبد احللمي عبد
هللا ،وعباس محمود العقاد كام قر أأ ترامج العديد من الشعراء والكتاب ا ألجانب الفرنس يني
والروس وغريمه من أأمثال :مكس مي جوريك ،ودس تويوفسيك ،و أألكس ندر دوماس واميل
زوال وتولس توي ،و أأنطوان تش يكوف وجون بول سارتر و أألبري اكمو ،و أأرنست همينجواي
و أأجااث كريس يت وغريمه .
وحتدث عن بعضهم يف كتابه (االسالمية واملذاهب ا ألدبية) من ذكل ما قاهل يف
املوازنة اليت أأقاهما بني أأمحد شويق والشاعر الفيلسوف محمد اقبال حيث قال ...":غري أأن
اقبال شاعر االسالم وفيلسوفه الكبري وصاحب فكرة انشاء دوةل ابكس تان االسالمية،
هو أأول أأديب مسمل يف العرص احلديث اس تطاع أأن يس تلهم االسالم يف وضع فلسفته
املشهورة ( فلسفة اذلات ) أأو (خودي ) واكن شعره وعاء لهذه الفلسفة اليت أمن هبا،
ودعا الهيا يف صدق وحرارة ،ومل حيظ شاعر أأو فيلسوف مسمل بشهرة تصارع شهرة
شاعران الكبري يف هذا العرص.)2( "..
 /1الكيالين  ،جنيب :االسالمية واملذاهب ا ألدبية  ،د.ط  ،مؤسسة الرساةل  ،بريوت ،1987 ،
ص . 116
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أأما عن شويق فيقول " ان أأدابء العربية ليس فهيم أأديب واحد نس تطيع أأن نعترب
ممثال الجتاه االسالمية يف ا ألدب يف معظم انتاجه ،مفثال شويق أأمري الشعراء هل عديد من
القصائد يف املناس بات االسالمية اخملتلفة اكلهجرة واملودل النبوي ،وهل هنج الربدة الشهرية،
ومهزيته الرائعة ،وهل بعض القصائد اليت ترتمج عن حياتنا الاجامتعية والس ياس ية
ومشالكها ..لكن شويق مل يكن اكقبال  ،فاقبال فيلسوف قبل أأن يكون شاعرا ،ولفلسفته
سامت ومالمح وخشصية ممزية ،عرب عهنا شعرا ونرثا ،ومل خيرج عهنا ،وشويق شاعر وليس
فيلسوفا ،وشعوره االساليم شعور رجل مسمل دارس ألجماد االسالم وتراثه ،معجب
ببطولته و أأايمه اخلادلة ،ومبادئه السامية اجعاب شاعره ،ويف اعتقادي أأن شويق أأعظم
شعراء عرصه حتداث بأأجماد االسالم ومبادئه ،ومل يكن ينقصه غري التخطيط الفكري ،أأو
البناء الفلسفي اذلي يصدر عنه كام فعل شاعران الكبري محمد اقبال" (.)1
وهكذا يسري جنيب الكيالين يف احلديث عن هؤالء الشعراء وا ألدابء اذلين متثلوا
االسالمية يف شعرمه و أأدهبم من أأمثال حافظ ابراهمي شاعر النيل وقصيدته ( العمرية )
و أأمحد حمرم وملحمته االسالمية الرائعة .ومصطفى صادق الرافعي يف كتابه( ويح القمل )
وتوفيق احلكمي يف مرسحياته الشهرية اليت مزج يف مادهتا ا ألدبية بني التارخي وا ألساطري
مثل مرسحية ( أأهل الكهف ) و( سلامين احلكمي ) و( شهرزاد ) وغريها ،وعيل أأمحد
ابكثري صاحب ( واسالماه ) مرسحيته الشهرية ،وادلكتور طه حسني والعقاد واملازين
وشكري وهيلك ومطران ولطفي الس يد وغريمه .
ومن أأمه العوامل املؤثرة يف خشصية جنيب الكيالين انامتؤه الفكري والزتامه
ادليين ،ذكل أأنه حيامن غادر قريته رششابة اىل طنطا المتام تعلميه الثانوي تأأثر بفكر جامعة
االخوان املسلمني حيث انمتى الهيا رمسيا س نة 1947م ألهنا اكنت أأقرب اىل فكره وروحه
و أأصدق معال وهجادا ،و أأنظف مسلاك ونوااي (.)2
 /1الكيالين  ،جنيب :االسالمية واملذاهب ا ألدبية  ،ص. 95
 /2ينظر  :ديوايل حايج  ،جامس عيل  ،اخلطاب النقدي عند جنيب الكيالين  ،ص ص . 46
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والزتم مببادئ هذه امجلاعة وأأسسها الس ياس ية وادلينية والفكرية ،واكن معره
أنذاك س بع عرشة س نة – كام س بق ذكره – فاخذ يطلع عىل جمالت امجلاعة ومنشوراهتا
مكجةل االخوان املسلمني ،وجريدة االخوان املسلمني  ،جمةل الغدير ،جمةل املنار ،جمةل
الشعاع ،جمةل التعارف ،جمةل الشهاب ،جمةل ادلعوة ،جمةل الش بان املسلمني وجمةل الفتح،
فتش بع بأأفاكر امجلاعة وتزود بثقافة اسالمية هامة يف جماالت متنوعة وقضااي خمتلفة.
ويف ذكل يقول " :ويف فرتة ا ألربعينيات ،ساعدتين ا ألقدار عىل التعرف بأأحد
االخوة ا ألفاضل  ،فأأخذ بيدي اىل جمةل االخوان املسلمني ،وجريدهتم ومطبوعاهتم ،فقر أأ
فهيا لعيل أأمحد ابكثري وصاحل عشاموي ومحمد الغزايل ،ومحمد عبد هللا ال ّسامن ،وابلطبع
ملرشد االخوان االمام الشهيد املرحوم حسن البنا ،واكن ألدب االخوان طابع خاص ،كام
اكنت هلم جتارب نقدية حول ما يقدم من أأدب معارص ..وقدمت بعض املرسحيات
االسالمية سواء يف جممتعات االخوان أأو الش بان املسلمني  ،شعرا أأو نرثا "(.)1
ومن املعروف أأن جامعة االخوان املسلمني اليت تأأسست يف االسامعيلية مبرص
س نة 1928م عىل يد مؤسسها حسن البنا (1906مـ  .)1949وقد وجدت رواجا،
ورسعان ما انترشت يف مرص والعامل االساليم و أأصبحت أأمل كثري من املهمتني ابلشأأن
االساليم ،كام متزيت هذه امجلاعة بطروحاهتا من بني امجلاعات الاسالمية ا ألخرى ،حيث
اكنت تقدم نفسها عىل أأهنا فكرة وعقيدة ،نظام ومهناج ،ال حيدده موضع وال يقيده جنس،
وال يقف دونه حاجز جغرايف ،ألن مرجعيته هو االسالم بعامليته ومشوليته ،وتؤمن بأأن
أأحاكم االسالم وتعالميه شامةل تنتظم شؤون الناس يف ادلنيا والخرة ،بذكل وجد جنيب
الكيالين ضالته يف هذه امجلاعة اليت اكنت ابلنس بة اليه مدرسة مل هتمت فقط ابدلعوة
الس ياس ية والفكرة وامنا أأيضا اهمتت اب ألدب والنقد والصحافة واالعالم ،ويف ذكل جند
جنيب الكيالين يقول  ":ال شك أأن ظهور احلركة االسالمية ممثةل يف جامعة االخوان
املسلمني ،ويه امجلاعة الوحيدة اليت اس تطاعت أأن جتمع يف كتهبا وجمالهتا أأكرب عدد من
 /1الكيالين  ،جنيب :رحليت مع ا ألدب االساليم  ،ص ص  11ـ . 12
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الكتاب وا ألدابء املسلمني سواء يف جمال الشعر أأو يف جمال القصة واملرسح ،ألن الصحافة
العادية ال تفسح أأمام هذه ا ألدبيات الفرصة ألس باب س ياس ية معروفة ..وحنن تعلمنا
وتتلمذان يف هذه املدرسة االسالمية ..حيث قر أأان الكثري من ا ألعامل ا ألدبية ذات التنوع
يف املواضيع واملضامني ..وكذكل فقد ترىب يف هذه املدرسة كثري من الصحفيني املسلمني
مثل :رجاء ماكوي ،وحسن دوح وفهمي هويدي ،وصاحل عشاموي ،وعبد احلكمي عابدين
وا ألس تاذ الشهيد س يد قطب ،وبذكل اكنت احلركة االسالمية مدرسة لفنون ا ألدب
اخملتلفة اكلقصيدة واملقاةل والتحقيق الصحفي والقصة القصرية واخلرب"(.)1
وفعال قد اكن ذلكل ا ألثر الكبري فامي بعد فامي أأنتجه جنيب الكيالين من رواايت خاصة
ما تعلق بفكر االخوان املسلمني ووصف معاانهتم يف السجون واملعتقالت من ذكل رواية
(رجال وذئاب)و( الكأس الفارغة) و(رحةل اىل هللا)  .ولعل ا ألخرية ويه (رحةل اىل هللا)
تصور حمنة االخوان املسلمني يف جسون عبد النارص ،اكنت ا ألبدع والأكرث تأأثريا  ،مما حدا
بأأحد النقاد ،وهو عبد العزيز ادلسويق ابلقول بأأن جنيب الكيالين خدم االخوان املسلمني
هبذه الرواية أأكرث مما خيدهما هؤالء اذلين يكتبون ادلراسات املتش نجة اليت تثري الضجيج
حول ا ألحداث دون جدوى (.)2
واكن جنيب الكيالين يراتد كثريا من املنتدايت ا ألدبية اليت اكن يرتدد عليه كثري
من النقاد والشعراء والقصاصني ...ولعل أأشهر تكل املنتدايت ،ندوة الروايئ الشهري جنيب
حمفوظ  ،واكن حيرض هذه الندوة أأساتذة كبار من أأمثال عيل أأمحد ابكثري وعبد امحليد
جودة السحار وعباس خرض و أأمحد عباس صاحل وعبد هللا الطويف ،وصاحل مريس،
وفاروق منيب ،س ناء جيل(املمثةل) ،وصويف عبد هللا ،ونظمي لوقا ،وتوفيق حنا...

 /1الكيالين  ،جنيب  :رحليت مع ا ألدب االساليم  ،ص. 12
 /2ينظر :ديوايل حايج  ،جامس عيل  :اخلطاب النقدي عند جنيب الكيالين  ،ص. 47
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كام حيرض هذه الندوة كثري من الزوار ا ألجانب وعدد من الكتاب العرب الالجئني
اىل مرص(.)1
واكنت تكل الندوة تقام أأس بوعيا ،وقد أأصبح جنيب الكيالين  -فامي بعد -سكرتري
جنيب حمفوظ يس تقبل الكتب اليت ترد اىل الندوة ويقر أأها لنجيب حمفوظ مث يطرهحا يف
الندوة للمناقشة واالجابة عن التساؤالت حول تكل الكتب.
وبذكل اتسعت أفاق جنيب الكيالين مبخالطة الكثري من ا ألدابء اذلين يراتدون
تكل الندوة ،حيث يقول جنيب الكيالين يف ذكل  ":واين أأقول بأأمانة اتمة ،بأأين اس تفدت
كثريا من ندوة جنيب حمفوظ وخاصة أأنين يف فرتة ما قبل اعتقايل كنت بعيدا عن ا ألجواء
ا ألدبية ،واكنت لك عالقايت اب ألدب يه الكتب اليت اقر أأها ..واحلمكة ضاةل املؤمن يس تفيد
مهنا أأىن وجدها ،ولقد أأجعبين يف جنيب حمفوظ احلزم اذلي أأخذ به نفسه والانضباط اذلي
فرضه عىل حياته واطالعه الواسع وخاصة فامي يتعلق بفن القصة وابللغة العربية وحنوها
ورصفها ...كام اكن حيتفي اب ألسلوب وحيرص عىل الفصحى حىت يف احلوار ،واكن جناحه
ردا مفحام (دلعاة الكتابة ابلعامية) "(. )2
واكن كثري الرتدد عىل املكتبات الس امي مكتبات القاهرة  ،كذكل فقد انتسب اىل
احتاد الكتاب واندي القصة اذلي اكن ير أأسه ادلكتور طه حسني رئاسة رشفية  ،واكن
ا ألس تاذ يوسف س باعي السكرتري العام لالحتاد واندي القصة – وقد شاءت الصدف أأن
يكون انتسابه اىل هذه املؤسسة مبناس بة فوزه يف مسابقة القصة القصرية اليت أأقاهما
الاحتاد عام 1959م ،فقد حصل عىل اجلائزة ا ألوىل بقصته القصرية ( جشاع ).
كام حتصل عىل امليدالية اذلهبية اليت أأهداها اايه ادلكتور طه حسني ومنذ ذكل
احلني توطدت عالقاته اب ألدابء والشعراء والنقاد اذلين يراتدون الاحتاد من أأمثال القاص
الشهري عبد احللمي عبد هللا ويوسف ادريس ويوسف الس باعي وتوفيق احلكمي ومن
 /1ينظر  :ديوايل حايج  ،جامس عيل  :اخلطاب النقدي عند جنيب الكيالين  ،ص . 48
 /2ينظر  :املرجع نفسه ،ص . 49
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الشعراء صالح عبد الصبور وفوزي الفتيل و أأمحد زيك و أأمحد رايم واكمل أأمني وعبد
املعطي جحازي ومن النقاد أنذاك محمد مندور وحيي حقي وغريمه كثري...وهبذا يكون جنيب
يكون عالقات أأدبية وصداقات مع هؤالء املبدعني والفنانني
الكيالين قد اس تطاع أأن ّ
اذلين وفروا هل حصيةل اكفية من املعرفة والثقافة اكنت القاعدة ا ألساس ية واخللفية الصلبة
لالنطالق يف عامل االبداع ا ألديب والنقدي.
يضاف اىل ما س بق ما حتصل عليه الكيالين من رصيد معريف علمي أأاكدميي وعىل
وجه اخلصوص ما تعلق مبيدان معهل كطبيب ملدة جتاوزت ثالثني س نة اكن فهيا كثري
السفر اىل املؤمترات العلمية الأاكدميية يف جمال الطب والصحة معوما وقد أأمده ذكل بزاد ال
ابس به من الثقافة الطبية واملعرفة الصحية اليت كثريا ما وجدان أاثرها يف انتاجاته ا ألدبية
الروائية مهنا والطبية عىل وجه خاص ،فكثريا ما نعرث عىل مصطلحات طبية يف ثنااي أأعامهل
ا ألدبية من مثل (حاكايت طبيب) و (رجال وذئاب) و(معر يظهر يف القدس) وكذكل ما
جنده يف انتاجه النقدي كام يف (مدخل اىل ا ألدب االساليم وجتربيت اذلاتية يف القصة
االسالمية).
وكذكل ما جنده يف انتاجه يف جمال الطب والوقاية الصحية معوما حيث جتاوزت
مؤلفاته يف هذا السكل ا ألربعة عرش مؤلفا ،مهنا عىل وجه اخلصوص ( :التحصني وقاية
لطفكل ـ ادلفترياي عدو ا ألطفال ـ ادلواء سالح ذو حدين ـ الغذاء والصحة ،اخل.)...
اكن للرحالت دور فعال يف تمنية قدرات هذا ا ألديب وتوس يع أأفقه املعريف حيث
أأمدته مبعارف كثرية فقد زار فلسطني عام 1954م  ،حيث زار القدس والضفة الغربية
وكثريا من ا ألرايض الفلسطينية ا ألخرى ،كام عاود زايرته اىل فلسطني س نة 1965م يف
وفد من الفنانني وا ألدابء .واكن هدف الزايرة هو الاطالع عىل أأوضاع الالجئني
الفلسطينيني وحالهتم وقد تبني ذلكل الوفد ما يعانيه الفلسطينيون يف اخملاميت من غنب
وقهر ومرض وضعف وجوع وحزن و أأمل وحرية ومدى ماكبدة مصاعب احلياة من أأجل
لقمة العيش ،واكن لتكل املشاهد املؤملة كبري ا ألثر يف دفع الكيالين اىل كتابة العديد من
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القصص والرواايت وا ألشعار يف وصف تكل املعاانة ودعوة العرب اىل مؤازرة اخواهنم
الفلسطينيني ومساعدهتم يف حمنهتم  ،من ذكل رواية (معر يظهر يف القدس) ،ورواية
( أأرض ا ألنبياء) ،ورواية ( دم لفطري صهيون) ،ورواية( الطريق الطويل ) و(رمضان
حبييب ) والعديد من القصائد واجملموعات الشعرية.
ويف ختام احلديث عن مصادر ثقافة الكيالين جيب أأن أأعرج عىل املرجعيات
النقدية اليت اعمتد علهيا الكيالين يف بناء نظريته النقدية  ،وا ألسس اليت ارتكزت علهيا
نظراته يف ا ألدب االساليم أأو اسالمية ا ألدب  ،ولعل أأول ما يلفت الانتباه يف هذا
الشأأن هو التأأثر البالغ اذلي وقع عىل جنيب الكيالين حني قراءته دليوان ( رضب اليلمي
للشاعر الباكس تاين محمد اقبال)،ومن هذا املنطلق ميكن اعتبار محمد اقبال أأول املنظرين
االسالميني اذلين تأأثر هبم الكيالين ،علام ابن محمد اقبال هو شاعر وفيلسوف من أأشهر
الفالسفة املسلمني املعارصين.
فقد قر أأ للفالسفة القداىم ،مث توسعت مطالعته لتشمل الفالسفة احملدثني من
أأمثال (نتش به ) و(هيجل) و( شوبهناور) و(برغسون).وقارن بني هؤالء جيعا والفالسفة
املسلمني من أأمثال ( :ابن سينا) و( ابن رشد) و(ابن عريب) و( الشريازي ) وغريمه.
وقد أأبدع فلسفة أأو نظرية فلسفية أأسامها فلسفة( اذلات) أأو( خودي ) و أأساسها الفرد
اذلي يمتزي بشخصية قابةل للتطور والارتقاء ،ولعل هذه الفلسفة ترتكز عىل الية القرأنية
الكرمية ( ان هللا ال يغري ما بقوم حىت يغريوا ما بأأنفسهم) .
اكن القبال نظرات فلسفية يف ادلين والفن واحلرية والشعر والكثري من القضااي اليت اكنت
حمل نقاش أنذاك ومن امللفت للنظر أأن أأول معرفة للكيالين ابلشاعر والفيلسوف محمد
اقبال اكن عرب قراءته دليوانه ( رضب اليلمي )  ،واكن ذكل أأثناء جسن الكيالين
وقد أأحدثت تكل القراءة انقالاب يف حياة الكيالين الفكرية ويف ذكل يقول  " :وجدت
دلى الشاعر الفيلسوف العالمة (محمد اقبال) ضاليت املنشودة ،لقد اس تولت لكامت اقبال
عقيل ووجداين ،ان الكثري من أأشعاره تبدو و أكنين كنت أأريد أأن أأقولها  ..اس تطعت من
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خالل ما كتبه اقبال أأن أألتقط الكثري من اخليوط حول ما نسميه اليوم بـ ( ا ألدب
االساليم)" (. )1
وهكذا فقد أأجعب الكيالين بأأشعار محمد اقبال وما حوهل عن فلسفة اذلات وما مضته
أأيضا من اشارات اىل ا ألدب االساليم  ،وبذكل يكون اقبال املُنَ ِّظ َر ا ألول ل ألدب
االساليم حيث اكن هل ا ألثر البالغ عىل خشصية جنيب الكيالين وتوهجه حنو ا ألدب
االساليم تنظريا وابداعا .وقد بلغ من اجعاب الكيالين ابقبال أأن أأفرد هل مؤلفا خاصا أأسامه
( اقبال الشاعر الثائر) اذلي أأصدره س نة 1959م .
وهناك خشصية اثنية ابرزة يف حياة الكيالين الفكرية وهو محمد قطب ،وحبمك انامتء
جنيب الكيالين اىل جامعة االخوان املسلمني فقد اكنت بينه وبني محمد قطب عالقة
صداقة وتعاون حيث يقول الكيالين  ":ولقد اكنت تربطين اب ألس تاذ محمد قطب يف تكل
الفرتة ( )1965 – 1959صةل قوية وثيقة ،فقد اكن حمل ثقيت واحرتايم وتقديري  ،ومل
أأكن أأخفي عنه خصوصيايت "(.)2
وقد تأأثر الكيالين ابلكتاب القمي اذلي أأصدره ا ألس تاذ محمد قطب حتت عنوان
(مهنج الفن االساليم) وقد قر أأ الكتاب حبامس فياض واكن من املشاركني يف توزيع نسخ
منه اىل بعض النقاد وا ألدابء أنذاك  ،ويف ذكل يرصح جنيب الكيالين " وقد كنت
حريصا أأن أأمحل عددا من نسخه – كتاب مهنج الفن االساليم – اىل بعض النقاد اذلين
أأعرفهم ومهنم ادلكتور عبد القادر القط ( احلائز عىل جائزة املكل فيصل) واملرحوم الناقد
أأنور املعداوي وغريهام"(.)3
وعىل الرمغ من شدة اجعابه هبذا الكتاب وتقدير لصاحبه ا ألس تاذ محمد قطب اال أأنه
اكن مثال الناقد املوضوعي ،اذ أأنه مل خيف مالحظاته وانتقاداته ملا ورد فيه ،وقد مضن
تكل الانتقادات يف كتابه (االسالمية واملذاهب ا ألدبية) وقد متثلت تكل املالحظات يف
 /1الكيالين  ،جنيب  :رحليت مع ا ألدب االساليم  ،ص ص  35ـ . 37
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قوهل  ... ":وقد الحظت يف كتاب ( مهنج الفن االساليم ) أأن املؤلف مل يقم بعملية
(مسح أأديب) حيرص فهيا ما يسمى اب ألدب االساليم يف القدمي أأو احلديث ،سواء يف عامل
القصة أأو املرسحية أأو الشعر ،ومن هجة أأخرى عندما أأراد أأن يقدم بعض الامنذج
لالستشهاد هبا مل جيد سوى قليال من ا ألدب العريب واالساليم ،ومن مث استشهد ببعض
انتاج لطاغور ،والاكتب املرسيح االيرلندي (وهام ليسا من املسلمني)  ..واكن يف
االماكن أأن جيد يف أأدبنا احلديث ما يعوضه عن ذكل ،أأضف اىل ذكل أأنه مل يرش بيلمة
اىل رجال هلم ماكنهتم ا ألدبية والفكرية يف أأدبنا ،أأذكر مهنم عىل سبيل املثال الرافعي وبعض
انتاجه ،وشويق وحافظ وشعرهام االساليم ،وا ألس تاذ ابكثري ورواايته وبعض مرسحياته،
والشاعر أأمحد حمرم وما أأسامه ابمللحمة االسالمية ،وتوفيق احلكمي وبعض قصصه القصرية
وبعض مرسحياته ،وال شك أأن كتااب كبري احلجم ككتاب( مهنج الفن االساليم ) ما اكن
جيب أأن يغفل هذا ،فضال عن أأن ا ألس تاذ محمد قطب مل حياول أأن يبسط أأمامنا املذاهب
ا ألدبية الغربية ومفاهميها حىت يقدم لنا دراسة مقارنة بني مفهوم الفن االساليم وبني هذه
املذاهب ،واملقارنة لها دور كبري يف حتديد قمية ما ندعو اليه من فن اساليم  .ونقطة
أأخرى يه أأن اجلانب الأكرب يف الكتاب اكن دينا أأكرث منه فنا  ..ومع ذكل فقد م أل
الكتاب فراغا هائال يف ادلراسات االسالمية و أأدى خدمة جليةل للفن وادلين عىل حد
سواء" (.)1
وقد استند الكيالين اىل هذه املالحظات اليت أأبداها عىل كتاب محمد قطب (مهنج الفن
االساليم) لتكون اللبنات ا ألساس ية لكتابه( االسالمية واملذاهب ا ألدبية) ،و أكن
الكيالين يريد أأن يعلل تكل املالحظات أأو أأن يمكل ذكل النقص اذلي الحظه عىل
الكتاب حيث اكنت حماور ذكل الكتاب اكلتايل :ادلين والفن ـ خصام بني الفن وادلين ـ
بني احلرية والالزتام ـ أأدب الاس متتاع ـ الالزتام يف ا ألدب العاملي ـ االسالمية وا ألدب ـ
مشيلة اللغة ـ مع ا ألدب االساليم القدمي ـ مع ا ألدب االساليم احلديث ـ أأمه املذاهب
 /1الكيالين  ،جنيب  :االسالمية واملذاهب ا ألدبية  ،ص ص  6ـ . 7
97

الفصل ا ألول

سرية حياتـــــــــه ومصادر ثقافته

ا ألدبية يف ا ألدب العريب ـ الفصل ا ألخري :مناذج( وقد تنوعت هذه الامنذج بني القصة
القصرية والشعر ،واكنت أأول قصة لنجيب حمفوظ بعنوان (نصف ادلين) و قصة ( أأان
املوت) لتوفيق احلكمي ،وقصة ( الش يخ صابر) بقمل جنيب الكيالين ومتثيلية بعنوان( امام
عظمي) لعيل أأمحد ابكثري ،و أأخريا قصيدة (مع الغرابء) للشاعر الفلسطيين هارون هامش
رش يد ،مث قصيدة بعنوان (صيحة الجئ) لنجيب الكيالين ،ويف أأخر الامنذج قدم مناذج
الشاعر أأمحد حمرم وثالثة قصائد لشاعر العويض الوكيل اكنت عىل التوايل (شوق)
و( مشس احلقيقة) و(عابد الشمس ) وخمت الامنذج بقصيدة لشاعر ابراهمي محمد جنا بعنوان
(مزيدا من النور).وقد برر أأس باب اختياره لهذه الامنذج ويف ذكل يقول مثال يف اختيار
قصة (نصف ادلين ) لنجيب حمفوظ ما ييل  ":واختياران لقصة (نصف ادلين) يعمتد
أأساسا عىل وهجة النظر اليت ننادي هبا يف ا ألدب االساليم ،فبطل القصة شاب انهتازي
لك مهه الصعود وحتقيق أأطامعه من أأي طريق وليكن طريق الزواج من أأية فتاة ألبهيا أأو
أأخهيا أأو قريهبا خطوة ما.)1("...
أأما الشخصية الثالثة اليت أأثرت يف جنيب الكيالين يه خشصية املفكر االساليم
( س يد قطب )  -وهو شقيق ا ألس تاذ ( محمد قطب ) اذلي حتدثنا عنه سالفا – وقد
اطلع الكيالين عىل ما أألفه س يد قطب وما نرشه من مقاالت يف اجملالت والصحف ،وقد
اكن أأول لقاء مبارش لنجيب الكيالين مع س يد قطب ،واكن ذكل اللقاء حبضور
زوجة الكيالين وكذكل ا ألس تاذ محمد قطب شقيق س يد قطب ،ويقول الكيالين عن هذا
اللقاء  " :ويف هذا اللقاء دار حديث حول أأدب ادلعوة االسالمية ورضورة الاهامتم به
ومن املعروف أأن س يد قطب اكن من أأكرب نقاد و أأدابء عرصه ،كام أأن مقاهل الس يايس اكن
يف القمة و أأذكر أأنين قلت هل " :لقد قر أأت كتابك ( أأصول النقد ا ألديب) ،ومك اكنت دهش يت
عندما فهمت أأنك متيل اىل مذهب ( الفن للفن) فكيف يتفق ذكل و أأنت داعية
اساليم كبري..؟ فابتسم – رمحه هللا -وقال " :ان الطبعة اجلديدة لهذا الكتاب قد
 /1الكيالين  ،جنيب  :االسالمية واملذاهب ا ألدبية  ،ص .118
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مت تعديلها وسوف أأخرب شقيقي محمد بأأن يسلمك نسخة مهنا  ...و أأخذ يوحض يل وهجة
نظره القدمية ( يف الطبعة ا ألوىل ) وكيف تغريت ،و أأمهية قيام أأدب اساليم عىل أأسس
راخسة ورضورة تقدمي مناذج قادرة – فنا ومضموان – عىل ملء الفراغ ،واكتساب احرتام
النقاد " (. )1
وال خيفى عىل القارئ أأن جنيب الكيالين من خالل هذا اللقاء يبدي استياءه من
مذهب الفن للفن وقد اندهش من ميل س يد قطب اىل هذا املذهب ،مما جعل هذا
ا ألخري يرشح وهجة نظره ويعد جنيب الكيالين مبراجعة هذا املوقف يف الطبعة اجلديدة
للكتاب وييلف شقيقه بتسلميه نسخة منه ،وذكل ما حصل ابلفعل حيث صدر الكتاب
يف طبعته اجلديدة ومضنه س يد قطب تغريات وتنقيحات حبسب ما أأحب جنيب الكيالين
ويف ذكل يقول  ":وعندما صدرت الطبعة ا ألخرية من كتاب ا ألس تاذ س يد قطب عن
النقد ا ألديب ،وجدت فهيا بعض اضافات أأمهها حماوةل لتعريف ا ألدب االساليم أأو الفن
االساليم ،واكن أأبرز ما قاهل هو ما أأسامه بـ (التصور االساليم ) للكون واالنسان
والطبيعة ،و أأن ا ألديب املسمل هو اذلي يعرب عن لك هذا تعبريا فنيا( من خالل تصور
اساليم)" (.)2
وقد تأأثر جنيب الكيالين بفلسفة س يد قطب وبنظراته يف ا ألدب االساليم معوما
والقصة االسالمية عىل وجه اخلصوص وابلتحديد القصة القرأنية اليت حتدث عهنا س يد
قطب يف كتابه (التصوير الفين يف القرأن) وقد سار الكيالين عىل هنجه يقتفي أاثره مع
كثري من االبداع الشخيص " فالكيالين يف مؤلفه (حول القصة االسالمية) يشري بكرثة
اىل القصة القرأنية ومتزيها وتفردها عن القصص ا ألخرى ومقة طابعها الفين ،ورضورة
الاحتذاء هبا ،فالقصة القرأنية شغلت حزيا كبريا يف صفحات القرأن واعمتدت وس يةل من
وسائل ادلعوة ،ويه تفتح الفاق أأمام العقل البرشي ،وتأأخذ قضااي ومناذج تتسم
 /1الكيالين  ،جنيب  :رحليت مع ا ألدب االساليم  ،ص ص  33ـ . 34
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ابلشمول والعمومية ،والقصة القرأنية املعجزة املمتزية فهيا صفحات وسامت وفضائل ومشولية
واضاءات وتأأثريات واقناع ونسق الهيي فريد" (.)1
يضاف اىل لك ما س بق مشاركة جنيب الكيالين يف املؤمترات العاملية وانامتئه اىل
كثري من النوادي وامجلعيات ا ألدبية ،وال خيفىأأن املشاركة يف املؤمترات تزود ا ألديب
ابخلربات حيث حيرضها ا ألساتذة الأاكدمييون والنقاد واملؤرخون واملفكرون واملبدعون،
فقد شارك جنيب الكيالين يف عدة مؤمترات مهنا عىل وجه اخلصوص :
* مؤمتر كتاب أس يا وافريقيا ابلقاهرة س نة 1962م * .مؤمتر ا ألدب االساليم يف املدينة
املنورة اذلي انعقد س نة 1981م .
* املؤمتر ا ألول للفن االساليم اذلي انعقد مبدينة قس نطينة ( اجلزائر) س نة 1990م.
وقد اكن لهذه املؤمترات أأو عىل ا ألقل لبعضها أأثر يف انتاج بعض مؤلفات جنيب
الكيالين؛ فقد اس توىح من مؤمتر الفن االساليم بقس نطينة كتابه ( جتربيت اذلاتية يف
القصة االسالمية) وكذكل كتابه ( مدخل اىل ا ألدب االساليم ) (.)2ويقول الكيالين يف
هذا  ":مسيت هذا الكتاب ابمس مدخل اىل ا ألدب االساليم حيث أأبرزت فيه ا ألسس
الفكرية لهذا التوجه االساليم ،وحاولت أأن أأتناول أأمه القضااي واملشالك اليت اكنت تطرح
يف الندوات العاملية اليت عقدت خبصوص( ا ألدب االساليم ) اليت اكنت تثار يف أأروقة
بعض اجلامعات وعىل صفحات بعض اجملالت املتخصصة والصحف ،ويف الندوات
النقدية اخملتلفة "(.)3
واكن يشارك يف تكل املؤمترات بصورة فعاةل اذ كثريا ما اكن يثبت توصيات تكل
املؤمترات يف مؤلفاته حيث اكن همامت مبا يقدم فهيا من حبوث ودراسات حول ا ألدب
االساليم .كام اكن ال يفوته ابداء مالحظاته حول حمتوى تكل ا ألعامل اليت اكنت تقدم،
فها هو يتحدث عن مشاركته يف املؤمتر االساليم اذلي عقد ابملدينة املنورة فيقول ":
 /1ديوايل حايج  ،جامس عيل  :اخلطاب النقدي عند جنيب الكيالين ،ص .77
 /2املرجع نفسه  ،ص .79
 /3الكيالين ،جنيب :رحليت مع ا ألدب االساليم  ،ص ص  78ـ . 79
100

الفصل ا ألول

سرية حياتـــــــــه ومصادر ثقافته

أأغلب البحوث اكن منصبا عىل املضمون والقليل مهنا حول الشلك الفين ،وقد حذرت يف
هذه الندوة من غلبة املضمون الظاهر ،وا ألداء املبارش عىل الشلك الفين ،وذكل قد
يطمس املعامل احملددة للك لون من ا أللوان ا ألدبية ..ألن الشلك الفين هو اذلي حيدد يف
الهناية قدرة الاكتب عىل المتكن من فنه ،و ألن املضمون ياكد يكون متفقا عليه ،مث ان
الشلك واملضمون لك ال يتجز أأ " (.)1
وخنلص اىل القول يف هذا اجملال انه تضافرت عدة عوامل يف تشكيل اخللفية
الثقافية لنجيب الكيالين كام أأن تأأثره يف اجلانب النقدي الس امي الشق التنظريي منه بكثري
من خشصيات ا ألدب يف هذا اجملال من أأمثال محمد قطب وس يد قطب وعز ادلين
اسامعيل من خالل كتابه ( ا ألدب وفنونه) والناقد محمد مندور من خالل كتابيه ( ا ألدب
ومذاهبه) و( النقد ا ألديب ومذاهبه ) وكذكل الناقد عامد ادلين خليل يف كتابه ( يف النقد
االساليم املعارص) يضاف اىل ذكل حضوره العديد من املنتدايت ا ألدبية املتخصصة يف
ا ألدب االساليم ونقده...
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أأوال ـ مراحل التجربة الروائية عند الكيالين

بد أأت رحةل جنيب الكيالين مع الفن الروايئ كلك قارئ تتعدى نظرة االجعاب
والشغف بقراءة الرواايت فقد " بد أأت موهبة جنيب الكيالين الروائية منذ ذكل اليوم
اذلي كتب فيه رواية ( الطريق الطويل) وعىل الرمغ من أأهنا أأول أأعامهل فاهنا قد حازت
عىل جائزة وزارة الرتبية والتعلمي عام 1376هـ 1957 /م.
وقد بقي عطاؤه الروايئ ممتزيا عىل عطاءاته ا ألدبية ا ألخرى من انحية المك والكيف
معا ،حيث بد أأ يف كتابة الرواية يف فرتة مبكرة من معره وظل وفيا لها حىت أخر معره،
واكنت رواية ( مملكة البلعوطي) أخر نتاجه الروايئ " (.)1
مرت جتربة جنيب الكيالين الروائية مبراحل ثالثة أأوردها الكيالين نفسه يف كتابه ( رحليت
مع ا ألدب االساليم).
ففي املرحةل ا ألوىل اليت سامها أأحد النقاد بـ (خطوات عىل الطريق) حيث
"يسرتجع جنيب الكيالين طفولته ا ألوىل واملؤثرات اليت ساعدت عىل توهجه حنو االبداع
ا ألديب " (.)2
ومن بني تكل املؤثرات قصص القرأن حيث يقول عن تأأثريه ":لعل القصة القرأنية اكنت
من أأوائل القصص اليت طربت لها يف طفوليت واكنت جديت حتكهيا يل يف ا ألمس يات
امجليةل فوق سطح مزنلنا الريفي ويه جالسة عىل جساد الصالة "(.)3
 /1العريين ،عبد هللا بن صاحل  ":جنيب الكيالين يف رحلته الروائية" ،جمةل ا ألدب االساليم ،العدد التاسع
ص .27
والعارش،
 /2الغزاوي  ،سعيد " :من الفرادية والتصادم اىل التحاور والتساكن اس تقراء لتطور الشخصيات يف
رواايت جنيب الكيالين االسالمية"  ،جمةل املشاكة  ،العدد ،23الس نة السادسة 1416 ،هـ1996/م ،
ص. 52
 /3الكيالين ،جنيب  :جتربيت اذلاتية يف القصة االسالمية  ،ص .10
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مث قصص الراببة والسرية الشعبية " أأما أأيب رمحه هللا فقد اكن يروي يل قصص
السرية الشعبية شعرا منغام " (.)1ومن املؤثرات القصصية أأيضا قصص اجلن حيث يقول
عهنا  " :ولقد تكفلت برواية هذا النوع من القصص يل احدى عاميت ،اكنت ترعبين
قصصها فأأندس بني ذراعهيا وأأتشبث هبا .و أأذكر أأهنا اكنت تروي يل قصصا عن الهيود
اذلين خيطفون ا ألطفال ويذحبوهنم وميتصون دماءمه ،وعندما كربت وعرفت كثريا من
احلقائق عن الهيود وذابحئهم كتبت رواييت املعروفة ( دم لفطري صهيون"(.)2
ويضاف اىل ذكل قصص الواقع املعييش اليت اكنت تروهيا هل أأمه وكذكل قصص
الوعاظ والزهاد والصاحلني وا ألبطال ،ويذكر الناقد سعيد الغزاوي يف دراس ته أأن  ":أأوان
جين مثار هذه املروايت تأأخر نسبيا ،ومل يظهر اال يف مرحةل اثنية ،أأما يف هذه
املرحةل ا ألوىل من حياة جنيب الكيالين ا ألدبية ،فقد بد أأت مواهب الشعر منذ املرحةل
الابتدائية واىل العام الرابع من دراس ته العليا يف لكية الطب ،واكنت نتيجته مجموعة شعرية
أأوىل" (.)3
فقد بد أأ الكيالين حياته ا ألدبية شاعرا ،حيث اكنت ابكورة انتاجه ديوانه ا ألول
( حنو العال) ،وساعده عىل ذكل دراس ته املعمقة دلواوين كثري من الشعراء من أأمثال
أأمحد شويق وحافظ ابراهمي وعيل اجلارم وغريمه ،ذلكل غلب عىل انتاج جنيب الكيالين يف
هذه املرحةل الشعر حىت أأنه مل يكن يعرف الكثري عن القصة حىت عام 1950م اذلي هو
هناية هذه املرحةل ،ومل تكن هل فلسفة حمددة  ،بل مل يكن مطلعا عىل املذاهب ا ألدبية
والنقدية اطالعا مفصال  ،وقد غلب عليه الانامتء اىل التيار االساليم.)4(..
 /1الكيالين ،جنيب  :جتربيت اذلاتية يف القصة االسالمية  ،ص .11
 /2املصدر نفسه  ،ص 12
 /3الغزاوي  ،سعيد " :من الفرادية والتصادم اىل التحاور والتساكن اس تقراء لتطور الشخصيات يف
رواايت جنيب الكيالين االسالمية " ،ص .53
 /4ينظر  :الكيالين  ،جنيب  :رحليت مع ا ألدب االساليم  ،ص ص  9ـ . 19
105

انتاجه ا ألديب والفكري

الفصل الثاين

أأما املرحةل الثانية من مراحل السرية الفنية الروائية لنجيب الكيالين واليت أأسامها
الناقد ( من الشعر اىل القصة عرب اخلطابة ) فقد ذكر فهيا " أأن جنيب الكيالين مل يسجن
نفسه يف شلك أأديب واحد بل ترك موهبته ختتار الشلك ا ألديب املالمئ مع جتاربه اذلاتية
وحاجات اجملمتع املرصي ،واكن مقتنعا بأأن ا ألدب اذلي يفرزه الفنان ال ميكن فصهل عن
حياته ومهومه و أأفاكره وعقيدته ،هذا من هجة ومن هجة اثنية ،فان مشاركة جنيب
الكيالين يف احلياة الس ياس ية قد أأثرت عىل اختيار الشلك ا ألديب فتحول من الشعر اىل
اخلطابة واملقاةل منذ انامتئه اىل حزب الوفد بزعامة مصطفى النحاس ابشا ،مث انضاممه اىل
صفوف حركة االخوان املسلمني حوايل س نة 1947م " (.)1
ويف هذا لكه يقول الكيالين  ":ر أأيت أأن القصة أأنسب ألن أأعرب بوضوح و قوة
بعيدا عن الغموض والهتوميات وا ألحايج وا أللغاز ،ولهذا غلب عىل قصيص فامي بعد الطابع
الس يايس ،امت ألت قصيص الطويةل والقصرية بأأحداث السجون واملعتقالت وما فهيا من
عيل النقاد املرموقون بأأنين ( أأديب السجون
اهدار لالنسانية والكرامة واحلرية حىت أأطلق َّ
واملعتقالت ) "(.)2
وقد بد أأت هذه املرحةل منذ عام 1951م ويه الفرتة اليت شهدت تقلبات
س ياس ية هامة يف مرص كتشكيل الوزارات والثورة عىل االجنلزي س نة 1952م .وقد جسن
جنيب الكيالين يف هذه الفرتة يف جسن أأس يوط حيث حمك عليه بعرش س نوات حيث قر أأ
فهيا كتاب محمد مندور ( النقد ا ألديب ومذاهبه ) وقد اس تفاد منه يف مساره االبداعي
والتنظريي. )3( .

 /1الغزاوي  ،سعيد " :من الفرادية والتصادم اىل التحاور والتساكن اس تقراء لتطور الشخصيات يف
رواايت جنيب الكيالين االسالمية " ،ص .54
 /2الكيالين  ،جنيب  :رحليت مع ا ألدب االساليم  ،ص . 22
 /3ينظر  :املصدر نفسه  ،ص ص  22ـ .30
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ومن أأمه كتاابته القصصية يف هذه الفرتة اليت تعترب املرحةل الثانية للكيالين مع ا ألدب
االساليم ،قصته ( الطريق الطويل ) اليت كتهبا يف جسن أأس يوط س نة 1956م ،اىل
جانب قصص أأخرى ذات طابع اجامتعي مهنا قصص (الربيع العاصف ) و( اذلين
حيرتقون) و( حاكايت طبيب) .وقد اس متر عطاؤه عىل هذا النحو حفصل عىل جوائز عدة
وهو يف السجن ،ويذكر جنيب الكيالين أأنه منا وتدرج ببطء مع التجارب وساعده عىل
الامنء أأكرث تناول عدد من النقاد البداعاته ،حىت اس توعب الشلك الفين اذلي يرتضيه
لنفسه واملضامني املرتبطة مبعتقداته ،وعاش أأمه س نوات معره مع ا ألدب االساليم يف هذه
املرحةل (.)1
أأما املرحةل الثالثة من رحةل جنيب الكيالين مع الفن الروايئ فقد أأسامها الناقد
سعيد الغزاوي (مرحةل القصة من رؤية اسالمية ) ،ويف ذكل يقول ادلكتور عبد هللا بن
صاحل العريين  " :فقد فطن اىل أأمهية كتابة الرواية االسالمية ،فقد لفت انتباهه حرض
الش يوعيني عىل نرش ا ألدب الش يوعي وتروجيه وتشجيع قرائه ،و أأن قصة ( ا ألم) ملكس مي
جوريك عىل سبيل املثال يه أأفضل يف ادلعوة اىل الفكر الش يوعي من كتاابت :ماركس
و أأجنلز ولنني وتروتسيك وغريمه من الش يوعيني.
وقد أأحدث ذكل املوقف هزة نفس ية عنيفة لدلكتور جنيب الكيالين فراح يسائل
نفسه :مل ال يس تفاد من هذه ا ألداة يف نقل مضمون خري بناء؟ مل ال توصف ( الرواية)
هذه ا ألداة املؤثرة يف ادلعوة اىل اخلري واحلث عليه والرتغيب به ،والهنيي عن الفحشاء
محى مستباحا لدلعوات من
واملنكر وبيان رضرهام عىل الفرد واجملمتع؟ مل يصبح فن الرواية ّ
لك جنس وحترم منه أأكرم دعوة ،و أأرشف رساةل " (.)2

 /1ينظر  :الكيالين  ،جنيب  :رحليت مع ا ألدب االساليم  ،ص . 30
 /2العريين ،عبد هللا بن صاحل ،جنيب الكيالين يف رحلته الروائية ،ص .27
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وهبذا اكنت تكل املرحةل مرحةل التطبيق لنظرية ( ا ألدب االساليم ) حيث اكن
من الرضوري أأن يكون هناك أأدب منبثق من االسالم وخيدم دعوته ،وقد وجد الكيالين
اخلطوات العريضة ل ألدب االساليم يف ما أأنتجه الشاعر ( محمد اقبال) وابخلصوص يف
ديوانه (رضب اللكمي) ،وانطالقا من هذه القناعة وهذا الوعي ابلوظيفة ادلعوية ل ألدب
االساليم معوما والقصة خصوصا فقد " اراتد جنيب الكيالين أفاق ا ألدب االساليم
مبرشا مبصطلح االسالمية وا ألدب االساليم وممارسا لدلعوة من خالل ا ألدب وكتب
الرواايت االسالمية عن وعي وادراك برايدته لهذا الفن " (.)1
وقد كتب عددا كبريا من الرواايت يف هذه املرحةل خاصة بعد سفره اىل اخلليج
عام 1968م .من أأمهها(:عذراء جاكرات )و(ليايل تركس تان ) (،عاملقة الشامل)(،دم لفطري
صهيون)(،طالئع الفجر) (،أأرض ا ألنبياء)(،النداء اخلادل) (،قاتل محزة)(،عىل أأبواب
خيرب) (،اعرتافات عبد املتجيل) (،امر أأة عبد املتجيل) و(ملكة العنب) .فضال عن ديواين
شعر هام(:كيف أألقاك)و(عرص الشهداء).وقد عاجل يف هذه الرواايت مشالكت العامل
االساليم اخملتلفة ففي ( عذراك جاكرات) عىل سبيل املثال ،صور املعارك الضارية بني
الش يوعيني واالسالميني يف اندونيس يا ،واكنت بطةل القصة فتاة مسلمة ،ويف ( ليايل
تركس تان) عاجل قضية الاحتالل الصيين والسوفيايت لهذا البدل االساليم .ويف(عاملقة
الشامل) يكشف الروايئ عن املؤامرة الصليبية ضد املسلمني يف نيجرياي...
أأما يف رواية(معر يظهر يف القدس) فقد صور فهيا الرصاع يف فلسطني بني العرب
املسلمني والصهيونية العاملية.

 /1الغزاوي  ،سعيد " ،من الفرادية والتصادم اىل التحاور والتساكن اس تقراء لتطور الشخصيات يف
رواايت جنيب الكيالين االسالمية"  ،ص . 53
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اثنيا ـ رواايت جنيب الكيالين (أأنواعها وموضوعاهتا):

ّمر انتاج جنيب الكيالين الروايئ مبراحل أأو مس تواايت ميكن أأن نصنعها يف ثالثة
اطارات حسب املوضوعات اليت عاجلها يف رواايته وهذه االطارات يه  :االطار
الاجامتعي ،واالطار التارخيي واالطار الس يايس والاسترشايف.
أأ ) ـ الرواايت الاجامتعية وموضوعاهتا:
ويه متثل بشلك كبري عامل الرواية الواقعية الرومانس ية اليت " عرب من خاللها عن
مهوم الناس والعلل الاجامتعية املتفش ية بيهنم ،مثل الفقر واجلهل وا ألمراض املتوطنة
والسلبية والتخلف ،ومزج ذكل ابلعواطف املش بوبة واخلياالت احلاملة والمال
اجملنحة"(.)1
ومن رواايته اليت تنضوي حتت هذا االطار نذكر عىل سبيل املثال (:الربيع
العاصف) (،اذلين حيرتقون)  (،يف الظالم ) (،عذراء القرية) (،حاممة السالم ) (،طالئع
الفجر) (،ابتسامة يف قلب ش يطان) (،حاكية جاد هللا) ( ،أأمرية اجلبل) و( ليل اخلطااي).
وقد عاجلت هذه الرواايت الواقع الاجامتعي يف مرص بلك سلبياته واجيابيات
وذكل منذ مطلع س تينيات القرن املايض ،وركز الكيالين يف رواايته الاجامتعية عىل
معاجلة قضااي الريف املرصي ،حيث ظهر ذكل جليا يف رواايت(:حاممة سالم)(،الربيع
العاصف)(،اذلين حيرتقون)و( أأمرية اجلبل)،اذ رصدت بعض هذه الرواايت حركة التفاعل
بني القرية واملدينة كام يف رواييت( أأمرية اجلبل) و( الربيع العاصف)  ،بيامن دارت أأحداث
رواية ( حاممة سالم) لكيا يف القرية دون أأي تفاعل مع املدينة.
واجلدير ابذلكر أأن رواية ( أأمرية اجلبل) مل تدر أأحداهثا يف ريف مرص وامنا اكنت يف
عشرية (الشموخ) ابلقرب من منطقة ( ر أأس اخلمية) يف اخلليج العريب ،وتش به بيئهتا ببيئة
 /1القاعود ،حلمي محمد  :الواقعية االسالمية يف رواايت جنيب الكيالين ( ،دراسة نقدية)،ط،1دار البشري،
عامن  ، 1992،ص .13
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الريف املرصي .وقد عكست هذه الرواايت ا ألربعة تأأثر جنيب الكيالين ببيئة القرية وال
غرابة يف ذكل فقد ودل وترعرع يف قرية ( رششابة) وعايش ما اكنت تعانيه من مشالكت
وقضااي ،كذكل فان الكيالين خالل مساره العميل بسكل الطب عني يف العديد من القرى
كطبيب ،ذلكل شلك العمل الطيب وواقع ا ألطباء واملمرضني ،ورجال ادلين ،واحملققني
والسجانني ،رصيدا من ا ألحداث والشخصيات اليت بنيت علهيا رواايته ،فشخصية
الطبيب مثال وردت ثالثة وعرشين مرة يف ثالثة عرشة رواية ،ووظف خشصية املمرضة
واملمرض تسع مرات يف ست رواايت ،بيامن تكررت خشصية رجل ادلين أأو الصويف
س بعة عرش مرة يف س بعة عرش رواية ،ووظفت خشصية احملقق أأربعة عرشة مرة  ،يف
اثنيت عرشة رواية ،أأما السجان فشخصيته اكنت حارضة عرش مرات ،يف س بع رواايت.
يضاف اىل ذكل الرواايت الاجامتعية اليت عربت عن قضااي اجليل اجلديد
واملرحةل الراهنة من حياة مرص واليت ميكن أأن يطلق علهيا امس رواايت(الواقعية
االسالمية) واليت " يعرب فهيا عن القضااي الاجامتعية اليت هتم مجوع املس تضعفني يف الوطن
ويربز فهيا ما يلقاه الناس من ظمل وقهر واضطهاد ،ويتخذ من تفاصيل احلياة اليومية
والاجامتعية عنارص أأساس ية ل ألحداث وموقفه من قضااي احلرية والعدل وا ألمن والرخاء
واملس تقبل"(.)1
وتندرج حتت هذا االطار الرواايت التالية(:اعرتافات عبد املتجيل)( ،امر أأة عبد
املتجيل)(،قضية أأبو الفتوح الرشقاوي)و(ملكة العنب) .ويه الرواايت اليت تعاجل قضااي
اجامتعية تدور أأحداهثا يف الريف املرصي وبعضها يف املدينة ،مفثال رواية (اعرتافات عبد
املتجيل) تبد أأ أأحداهثا وسط القاهرة .من خالل حادثة غريبة وفريدة ومثرية لدلهشة
والاس تغراب تتعلق برسقة(ونش خضم) اكن يس تخدم يف مرشوع انشاء مرتو ا ألنفاق يف
القاهرة.
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ب) ـ الرواايت التارخيية وموضوعاهتا:

ان املطلع عىل أأعامل جنيب الكيالين الروائية خاصة ،يتبني هل منذ الوهةل ا ألوىل
أأن الاكتب اكن اهامتمه منصبا عىل التارخي منذ بداية مشواره ،مما يدفع للتساؤل عن هذا
الاهامتم؟ وهل يعد الرجوع اىل التارخي هرواب من الواقع وتفاداي ملشالكت احلارض؟ أأم أأنه
حنني للاميض ورجاء لعودته يف هذا الزمن الرديء زمن العيوب واملأمث والضعف
والاغرتاب الثقايف والنكسات الس ياس ية؟ أأم أأن الكيالين أأصويل تقليدي ال يؤمن
ابحلداثة والتطور يمتسك بأأهداب املايض خوفا من مأيس احلارض؟..
لعلنا جند بعضا من االجاابت عن هذه التساؤالت يف أأعامل جنيب الكيالين
نفسها مثل كتاب (جتربيت اذلاتية يف القصة االسالمية)و(رحليت مع ا ألدب االساليم)
و(االسالمية واملذاهب ا ألدبية) حيث جنده يوحض منذ البداية مقاصده ونواايه و أأس باب
عودته اىل التارخي .مما جعل الناقد محمد حسن بريغش يقول عنه  " :أأما جنيب الكيالين
فقد جلأأ اىل اس تدعاء التارخي االساليم بصورته الناصعة ليعاجل من خالهل قضية معارصة،
قضية اسالمية ،تعد يف ذروة القضااي اليت تس تحق من املسلمني الاهامتم وبذل اجلهد
واجلهاد يف سبيلها ويه قضية القدس واملسجد ا ألقىص ،واحلرم القديس الرشيف
وفلسطني بشلك عام"(.)1
وعىل هذا ا ألساس اهمت جنيب الكيالين ابلرواية التارخيية يف فرتة مبكرة من
انتاجه الروايئ حيث أألف أأول رواية اترخيية (طالئع الفجر) ما بني سنيت ( -1955
 )1958ويه فرتة اعتقاهل.
وقد اتكأت رواايته التارخيية عىل أأحداث التارخي العريب واالساليم منذ جفر
ادلعوة االسالمية حىت مطلع القرن التاسع عرش امليالدي حيث اس تلهمت السرية النبوية
 /1بريغش ،محمد حسن :يف القصة االسالمية املعارصة (،دراسة وتطبيق) ،ط،1دار البشري ،عامن،
1993م ،ص .53
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الرشيفة والتارخي االساليم معوما ،كام اس تدعت التارخي من خالل مناذج انسانية مرشقة
من حضارتنا العربية االسالمية ومعوما فان " اس تلهام التارخي يف الرواية عند(جنيب
الكيالين) اكن ابرازا ملعطيات االسالم العظمية ،و اماكانته الهائةل يف حتويل االنسان املسمل
اىل صانع حضارة وابين جمد وجندي ظافر يف معاركة ضد الرش املتوحش" (.)1
من ذكل ما جنده يف رواية (معر يظهر يف القدس) حيث جلأأ جنيب الكيالين
اىل اس تدعاء خشصية اخلليفة معر بن اخلطاب ـ ريض هللا عنه ـ واس تحضاره اىل القدس
ليفتح أأبصار املسلمني عىل هذه القضية وعىل س بل حلها بعدما لعبت هبا الس ياسة لعبة
القذارة؟ فأأحياان توضع يف اطار وطين ،وأأحياان يف اطار قويم  ،و أأحياان كثرية يف اطار
اقلميي وعاملي ،فر أأى جنيب الكيالين أأن توضع هذه القضية ،قضية فلسطني يف اطارها
احلقيقي ،وهو االطار االساليم ليكون احلل جذراي؟ .ومن أأبرز الرواايت اليت تندرج
حتت اطار الرواية التارخيية  ،نذكر مثال الرواايت(:نور هللا) (،قاتل محزة) ( ،أأرض
ا ألنبياء)(،دم لفطري صهيون)(،مواكب ا ألحرار أأو انبليون يف ا ألزهر)( ،اليوم املوعود)
و(معر يظهر يف القدس).وقد عاجل الكيالين يف هذه الرواايت قضااي كثرية من أأمهها فكرة
اجلهاد من منظور اساليم وقد ظهر ذكل بشلك ابرز يف رواايت( اليوم املوعود)(،مواكب
ا ألحرار)،و(طالئع الفجر) كذكل فقد طرح فكرة احلرية االنسانية ومفهوهما وفلسفهتا
االسالمية من خالل رواية ( قاتل محزة) عىل وجه اخلصوص .كذكل فقد أأاثر فكرة
العداء الصهيوين للعامل العريب واالساليم بل عداءها لالنسانية مجعاء وقد ظهر ذكل
بشلك جيل يف رواايت( نور هللا)(،دم لفطري صهيون) و( معر يظهر يف القدس).
ج) ـ الرواايت الس ياس ية والاسترشافية وموضوعاهتا:
ان ا ألحداث الس ياس ية اليت مرت هبا ا ألمة العربية االسالمية فرضت نفسها
عىل الرواية العربية احلديثة ،ذكل أأن الرواية يه الشلك الأكرث قدرة عىل استيعاب تكل
 /1القاعود ،حلمي محمد  :الواقعية االسالمية يف رواايت جنيب الكيالين  ،ص .13
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ا ألحداث و اعادة صياغهتا وللتعبري عن املشالكت الس ياس ية بشلك واسع يضم ما
تنعكس عن تكل املشالكت من قضااي اجامتعية وثقافية وفكرية واقتصادية ،وقد عربت
الرواية الس ياس ية عن مجةل من القضااي كقضية الاس تعامر والاستبداد والكفاح الوطين
وادلعوة اىل التحرر والاس تقالل من ربقة الاس تعامر وطغيان املستبدين وكبت احلرايت.
وقد أأهلمت تكل القضااي الروائيني العرب ،فعربوا عهنا بأأشاكل روائية خمتلفة .
ومل خيرج جنيب الكيالين عن مسار غريه من الروائيني العرب ،فقد اكن ل ألحداث
الس ياس ية اليت عصفت مبرص كبري ا ألثر يف اثراء جتربة الاكتب ،اذ انكب عىل الواقع
الس يايس اذلي يعيشه بدله ،واهمت اهامتما كبريا هبذا الواقع وقد انبثق عن ذكل كتابة
العديد من الرواايت عاجل فهيا حماور ثالثة يه :حمور القضااي املرصية وحمور القضية
الفلسطينية و أأخريا حمور قضااي العامل االساليم أأو ما ميكن تسميته ابلرواية الاسترشافية.
فقد تناول يف حمور القضااي املرصية الواقع الس يايس يف مرص جبميع متناقضاته
حيث ركز يف هذا اجلانب عىل حركة املقاومة الوطنية للشعب املرصي يف مواهجة
الاس تعامر االجنلزيي البغيض وكشف النقاب عن اخلونة واملتعاونني معه من املرصيني
والعمالء احملليني ومن أأبرز الرواايت اليت تعاجل هذا االطار رواايت ( :الطريق
الطويل)( (،)1ر أأس الش يطان) (،النداء اخلادل)،واليت عاجل فهيا حركة املقاومة الوطنية
للشعب املرصي ضدا الحتالل االجنلزيي والتصدي للعمالء واخلونة ،ويف(الظالم)
جسدت املقاومة الرسية ضد املكل فاروق يف الفرتة املمتدة ما بني سنيت ( – 1947
 )1952وكشفت خيانة املكل فاروق من خالل تزويد اجليش املرصي بأأسلحة فاسدة كام
وصفت حياة املعتقلني يف السجون .أأما يف رواية ( ر أأس الش يطان ) فقد حتدثت عن
عهد وزارة صديق ابشا وفرتة الغاء ادلس تور س نة ( 1930م – 1335م ) .كام جسدت
رواية ( النداء اخلادل) ثورة مرص س نة 1919م يف مواهجة االجنلزي والسلطة احلامكة.
 /1هذه الرواية يه أأول أأعامهل الروائية ،كتهبا يف جسن أأس يوط س نة 1957م ،وقد فازت جبائزة الرتبية
والتعلمي س نة 1957م .
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بيامن تناولت رواية ( رمضان حبييب) أأحداث حرب  06أأكتوبر 1973م (10
رمضان) وحتطمي أأسطورة( ارسائيل اليت ال هتزم) من خالل حتطمي (خط برليف الشهري)
وعبور القناة .بيامن تناولت رواايت ( ليل العبيد) و( رحةل اىل هللا) و(حاكية جاد هللا)
الوضع الس يايس معوما يف مرص وكذكل الرصاع بني السلطة واالخوان املسلمني ،كام
جسدت الرواية ا ألخرية التفكك اذلي أأصاب اجملمتع املرصي واذلي اكن سببا يف هزمية
حزيران س نة 1967م (. )1
وتشلك القضية الفلسطينية احملور الثاين للرواية الس ياس ية عند جنيب الكيالين،
وال غرابة يف ذكل فقد شغلت القضية الفلسطينية الر أأي العريب والعاملي اثر النكبات
املتكررة اليت أأملت اب ألمة العربية ،تكل الانتاكسات اليت اكنت أأس باهبا الفرقة بني االخوان
من الوطن الواحد ،ففي الوقت اذلي اكنت فيه ارسائيل تسعى جاهدة الحتالل ا ألرايض
الفلسطينية والعربية اكنت جسون مرص ومعتقالهتا تعج ابلسجناء الس ياس يني من
التوهجات اخملتلفة ؟ من الش يوعيني وجامعة االخوان وحزب الوفد وعدد كبري من أأحرار
مرص .وقد مثلت رواية ( أأرض ا ألنبياء) هذا احملور حيث جسدت الرصاع العسكري بني
العرب والهيود منذ 1948م  ،كام تطرق بشلك دقيق اىل تفاصيل حياة الشعب
الفلسطيين ومعاانته اليومية يف ظل الاحتالل الصهيوين .بيامن عاجلت رواية (معر يظهر يف
القدس ) ( )2قضية فلسطني اباللزتام الشديد ابحلل االساليم ،اذلي يراه الاكتب احلل
ا ألوحد بعدما جربت حلول كثرية ،اكحلل الوطين والقويم واالقلميي والعاملي .وذكل من
خالل اس تدعاء خشصية اخلليفة معر بن اخلطاب ابعتباره تربطه صالت قدمية ابلقدس
فهو اذلي فتحها واس تمل مفاتيحها ...كام جسدت هذه الرواية ختلف املسلمني وختاذهلم عن
القضية الفلسطينية بعد حرب 1967م ،مما دعا الاكتب اىل ادلعوة من خالل هذه الرواية
 /1ينظر  :سهيل  ،ايسني توفيق  :جنيب الكيالين روائيا ،ص ص  127ـ . 131
 /2لقد ذكرت هذه الرواية مضن حمور الرواايت التارخيية  ،وذكرانها هنا مضن حمور الرواايت الس ياس ية ،
ألهنا مجعت بني الوصفني؛ اترخيية(من حيث اس تدعاء خشصية معر بن اخلطاب) وس ياس ية (من حيث
الهدف وهو ادلعوة اىل مقاومة الاحتالل الصهيوين).
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وعىل لسان معر بن اخلطاب اىل الكفاح املسلح ابعتباره احلل اجلذري لهذه القضية اليت
طال معرها.
أأما احملور الثالث فقد متثل يف القضااي االسالمية أأو ما اصطلح عىل تسميته ابلرواية
الاسترشافية اليت ":عرب فهيا عن مهوم املسلمني خارج حدود العامل العريب ( دول أس يا
الوسطى اليت اكنت أأو مازالت حتت الس تار احلديدي الش يوعي من الاحتاد السوفيايت و
الصني – اثيوبيا – اندونيس يا – نيجرياي ) واس تطاع أأن يكشف للعامل مأأساة دامية
أأصابت ماليني املسلمني املنس يني اذلين ال يتحدث عهنم أأحدا اال اندرا ،وال يعرف عهنم
املسلمون يف العامل العريب اال القليل ،ويف الوقت ذاته توقع انتصارمه وحتررمه ،وهو ما
حدث ابلفعل يف أأكرث من ماكن وخباصة يف ادلول االسالمية اليت اس تقلت أأو حتاول
الاس تقالل بعد اهنيار الاحتاد السوفيايت " (.)1
ومن أأشهر الرواايت اليت تصب يف هذا االطار رواايت (:عذراء جاكرات) ،
(عاملقة الشامل) (،ليايل تركس تان) و( الظل ا ألسود) ،وقد تناولت ا ألحداث الس ياس ية
والعسكرية يف أأربع مناطق يف لك من أس يا و افريقيا؛ فرواية ( عذراء جاكرات) جتسد
الرصاع بني احلزب الش يوعي واحلكومة االندونيس ية من هجة ،والقوى االسالمية واجليش
االندونييس من هجة أأخرى ،كام كشفت أأيضا تواطؤ الرئيس ( أأمحد سواكرنو) مع
الش يوعيني ضد املسلمني ...
أأما رواية ( ليايل تركس تان) فقد حتدث فهيا عن الرصاع املرير اذلي خيوضه
املسلمون يف تركس تان الرشقية ضد لك من الصينيني والروس ،واجلدير ابذلكر أأن أأغلب
خشصيات هذه الرواية اكنت حقيقية سواء مهنا الشخصيات االسالمية أأو الصينية .ويف
رواية (عاملقة الشامل) يتحول الكيالين من أس يا اىل افريقيا وابلضبط اىل نيجرياي حيث
عربت هذه الرواية عن التأمر الغريب عىل بالد نيجرياي ،يضاف اىل ذكل التدخل
 /1القاعود ،حلمي محمد  :الواقعية االسالمية يف رواايت جنيب الكيالين  ،ص.14
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االرسائييل يف شؤون هذه ادلوةل عن طريق الرشاكت واخلرباء الس امي يف جمال الزراعة
واس تصالح ا ألرايض الزراعية .وقد معلت ارسائيل عىل التحريض عىل انفصال اقلمي
( بيافرا الرشيق ) عن نيجرياي وتدعمي ساكنه ذوي ا ألغلبية املس يحية اب ألسلحة ...ويظهر
التدخل ا ألجنيب الغريب يف شؤون دوةل احلبشة من خالل رواية ( الظل ا ألسود) ،فقد
طال ذكل التدخل لك اجملاالت الاقتصادية و الثقافية والس ياس ية حيث لعبت الكنيسة
املس يحية دورا كبريا يف هذه املؤامرة اليت انهتت خبلع االمرباطور املسمل ( اايسو )
وتنصب االمرباطور املس يحي ( هيالس ياليس) بدال منه مما سهل احتالل ايطاليا للحبشة
س نة  1935م .)1(.
ومما س بق ميكن القول ان جنيب الكيالين قد توصل اىل نتيجة مفادها أأنه ال ميكن
الفصل حيامن يكتب بني الس ياسة واحلياة العامة واخلاصة وعامل الفكر ،فاندفع يبحث عن
مفاهمي ترمس هل خط سريه وهو يس تلهم قضااي جممتعة مكواضيع لرواايته حماوال جتاوز التبعية
اليت اندى بعض الكتاب اىل ختطهيا ،فراح يتناول املواضيع االنسانية والوطنية والتارخيية
برؤية اسالمية ،ألنه رأها الوحيدة القادرة عىل التعبري عن أالم و أأحالم جممتعه الصغري
مرص وجممتعه الكبري العامل االساليم كلك من خالل شلك فين قادر عىل استيعاب لك
تكل ا ألحداث وهو فن الرواية.
وجتدر االشارة اىل أأن تكل الرواايت ذات الرؤية االسالمية أأو كام أأسامها
البعض الرواايت الاسترشافية اكن قد المس هبا مضامني الرواايت احلضارية بشلك أأو
بأخر ،ذكل أأن " الاكتب موفق عندما اختار موضوعات قصصه حبيث تواكب اخلط
املمتد من الشامل الرشيق اىل اجلنوب الغريب ومن الرشق اىل الغرب ،فكأنه أأراد أأن يرمز
هبذه القصص حلارض العامل االساليم ومشالكته و امتداده ،وتعاجل قضية االنسان املسمل

 /1ينظر  :سهيل  ،ايسني توفيق  :جنيب الكيالين روائيا  ،ص ص  136ـ .137
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اذلي يقف أأمام الطغيان ليدافع عن حريته وكرامته ووجوده ،وحيمي عقيدته اليت متثل القمي
االنسانية لكها " (. )1
وهذا ما حققته تكل الرواايت خاصة الرواايت ا ألربع اليت س بق احلديث عهنا،
واليت جسدت الرصاع بني احلق والباطل بني الش يوعية واالسالم...
اثلثا ـ أثـاره :
ان املتتبع ألدب الكيالين يقف عىل حقيقة مفادها أأن انتاجه متزي ابلغزارة والتعدد فقد فاق
انتاجه بصورة لكية مائة مؤلف بني ادلواوين الشعرية والقصة والرواية وادلراسات النقدية
والفكرية والسرية اذلاتية و املؤلفات الطبية ،و أأغلب هذه الاثر تنطلق من خلفية
اسالمية ،وعىل العموم ميكن تفصيل القول فهيا عىل النحو اليت:
ا) ـ الرواايت :
 – 1نور هللا (اجلزء ا ألول) .
 – 2نور هللا (اجلزء الثاين) .
 – 3الطريق الطويل .
 – 4اليوم املوعود .
 – 5قاتل محزة .
 – 6مواكب ا ألحرار أأو (انبليون يف ا ألزهر ) .
 – 7النداء اخلادل .
 – 8دم لفطري صهيون .
 /1بريغش  ،محمد حسن  :يف ا ألدب االساليم املعارص( ،دراسة وتطبيق) ،ط ،1مؤسسة الرساةل للطباعة
والنرش والتوزيع،بريوت1998،م ،ص.78
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 – 9عذراء جاكرات.
 – 10ليايل تركس تان .
 – 11عاملقة الشامل.
 – 12الظل ا ألسود .
 – 13ليايل السهاد ـ
 – 14رجال وذئاب .
 – 15يف الظالم .
 – 16ليل اخلطااي .
 -17ليل وقضبان أأو (ليل العبيد) .
 -18ر أأس الش يطان .
 – 19عذراء القرية .
 – 20اذلين حيرتقون .
 – 21الربيع العاصف .
 – 22طالئع الفجر .
 – 23أأرض ا ألنبياء .
 – 24معر يظهر يف القدس .
 – 25رحةل اىل هللا .
 – 26رمضان حبييب .
 – 27عىل أأبواب خيرب .
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 – 28حاممة سالم .
 - 29حاكية جاد هللا .
 – 30اعرتافات عبد املتجيل .
 – 31امر أأة عبد املتجيل .
 – 32ملكة العنب .
 – 33قضية أأبو الفتوح الرشقاوي .
 – 34مملكة البلعوطي .
 – 35أأهل امحليدية .
 – 36الرجل اذلي أمن .
 – 37ابتسامة من قلب الش يطان .
 – 38لقاء عند زمزم .
 -39الراايت السوداء .
 – 40أأمرية اجلبل .
 – 41الكأس الفارغة  (...مفقودة).
 – 42أأرض ا ألشواق (.غري متوفرة ).
ب) ـ اجملموعات القصصية :
 – 1عند الرحيل .
 -3موعدان غدا .
 -4الاكبوس .
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 -5حاكايت طيب .
 -6دموع ا ألمري .
 – 7فارس هوازن .
ج ) ـ املرسحيات:
 – 1عىل أأسوار دمشق .
 – 2حس ناء اببل .
 – 3اجلرنال عيل .
 – 4حمامكة ا ألسود العنيس .
 – 5الوجه املظمل للقمر.

* لك املرسحيات املذكورة فقدت سواء أأثناء فرتة اعتقال ا ألديب أأو ألس باب أأخرى عدا
املرسحية ا ألوىل ( عىل أأسوار دمشق ) فهيي متوفرة .
د) ـ الرتامج والسري :
 – 1حملات من حيايت ( اجلزء ا ألول ) .
 – 2حملات من حيايت (اجلزء الثاين ) .
 – 3حملات من حيايت ( اجلزء الثالث ) .
 – 4حملات من حيايت (اجلزء الرابع ) .
 – 5حملات من حيايت (اجلزء اخلامس ).
 – 6حملات من حيايت (اجلزء السادس ) .غري متوفر.
 7ــــــ اقبال الشاعر الثائر .
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 – 8شويق يف ركب اخلادلين.
هــ ) ـ ادلواوين الشعرية :
 – 1حنو العال.
 – 2أأغاين الغرابء .
 – 3عرص الشهداء .
 – 4كيف أألقاك .
 – 5مدينة الكبائر .
 – 6هماجر .
 – 7أأغنيات الليل الطويل .
 – 8لؤلؤة اخلليج (...ديوان مل يكمتل ).
و ) ـ املؤلفات النقدية :
– 1أفاق ا ألدب االساليم .
 – 2أأدب ا ألطفال يف ضوء االسالم .
 – 3االسالمية واملذاهب ا ألدبية .
 – 4جتربيت اذلاتية يف القصة االسالمية .
 – 5حول القصة االسالمية  ،مؤسسة الرساةل .
 – 6حنو مرسح اساليم .
 – 7رحليت مع ا ألدب االساليم .
 – 8مدخل اىل ا ألدب االساليم.
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 – 9القصة االسالمية و أأثرها يف نرش ادلعوة .
ز) ـ املؤلفات الفكرية:
 – 1االسالم وحركة احلياة (جزاءان) .
 – 2االسالمية والقوى املضادة .
 – 3أأعداء االسالمية .
 -4حتت راية االسالم .
 – 5حول ادلين وادلوةل .
 – 6الطريق اىل احتاد اساليم .
 – 7اجملمتع املريض .
 -8حنن واالسالم .
 – 9الثقافة يف ضوء االسالم .
ح ) ـ املؤلفات الطبية:
 – 1احرتس من ضغط ادلم .
 – 2التحصني وقاية لطفكل.
 – 3التيفويد .
 – 4اجلذري واجلدري .
 – 5ادلفترياي عدو الطفل .
 – 6ادلواء سالح ذو حدين .
 – 7ادلين والصحة .
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 – 8الصوم والصحة .
 – 9الغذاء والصحة .
 – 10يف رحاب الطب النبوي .
 – 11مس تقبل العامل يف حصة الطفل .
 – 12قصة االيدز .
 – 13الثقافة الصحية.
 – 14رعاية املس نني يف االسالم .

ط ) ـ بعض املقاالت الفكرية وا ألدبية اليت نرشت يف بعض اجملالت وادلورايت :
 – 1ا ألدب االساليم وعالقته ابجملمتع ،جمةل اجلامعة االسالمية س  ، 61ع ،62
1984م.
 – 2ا ألدب االساليم وقضية االبداع ،جمةل ا ألمة ،عدد .58
 -3ا ألدب االساليم ومصادر القوة الصاعدة – جمةل ا ألمة  ،عدد . 24
 -4ا ألدب التنصريي ،جمةل ا ألمة  ،العدد . 46
 – 5ا ألدب هل عائد مذهل عىل الفكر العاملي ،جمةل اجملمتع ،س ، 17عدد 1987 ،784م.
 – 6االسالمية وا ألدب ،جمةل البحث االساليم ،س1964 ، 9م .
 – 7حول أأزمة الفكر العريب املعارص ،جمةل ا ألمة ،س ، 3عدد 1983 ، 35م.
 – 8الرمز يف أأدبنا املعارص ،جمةل ا ألمة  ،س ، 3ع 1983 ، 35م .
 – 9الفكر املعارص ومس توى الشعارات ،جمةل ا ألمة ،ع . 52
 – 10القصة القرأنية و ا ألدب االساليم ،جمةل ا ألمة ،س ، 5ع 1985 ، 56م .
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 -11الوجه احلضاري ل ألدب االساليم ،جمةل ا ألمة س ، 2ع 1982 ،18م .
 – 12وظيفة النقد يف اجملمتع االساليم ،جمةل ا ألمة ،س ، 3ع 1983 ،31م .
ي) ـ وهناك عدد من املؤلفات املفقودة بني رواية ومرسحية وديوان شعر مهنا نذكر:
 – 13الكأس الفارغة (رواية ).
 – 14الرافعي يف موكب البحث ( رواية) .
 – 15حس ناء اببل ( مرسحية ) .
 – 16عذراء القرية ( رواية ) (.)1
اضافة اىل ما س بق فقد خصصت ملحقا جسلت فيه االنتاجات ا ألدبية والنقدية
اليت كتبت حول جنيب الكيالين و أأدبه ويه متنوعة بني مقاالت وحوارات ال يتسع املقام
ذلكرها ،هذا وميكن القول بأأن كثريا من أأعامل الكيالين خاصة الرواايت ،قد ترمجت اىل
عدة لغات عاملية اكاليطالية والرتكية والروس ية؛فقد ترمجت هل أأعامل كثرية؛ كرواية (الطريق
الطويل) اىل اللغتني االيطالية والروس ية  .وترمجت رواايت (ليايل تركس تان)و(عاملقة
الشامل) و(عذراء جاكرات) و(نور هللا جبز أأهيا) و(رحةل اىل هللا) و(معر يظهر ابلقدس)،
اىل االنلكزيية وا ألفغانية  ،ومن املمكن أأن نقول ان كثري ًا من رواايت الكيالين ترمجت اىل
أأغلب لغات دول العامل االساليم وا ألفريقي( .)2وترمجت بعض رواايته كذكل اىل اللغة
الكردية كام ذكر الباحث ديوايل حايج جامس(.)3
رابعا ـ غزارة انتاج جنيب الكيالين :
 /1ينظر  :سهيل ايسني  ،توفيق  :جنيب الكيالين روائيا  ،ص 40ـ وينظر  :جمةل ا ألدب االساليم ،الس نة
الثالثة  ،العددان التاسع والعارش  ،رجب ـ ذو احلجة  ،س نة 1416هـ ـ اكنون ا ألول(ديسمرب) 1995مـ
ا ألول(ديسمرب) 1995مـ نيسان ( أأفريل) 1996م  ،ص ص190ـ 192ـ وينظر أأيضا  :ديوايل حايج جامس
عيل ،اخلطاب النقدي عند جنيب الكيالين ،ص ص  187ـ . 193
 /2ينظر  :الكيالين ،جنيب  :جتربيت مع القصة االسالمية ،ص .37
 /3ينظر  :ديوايل حايج ،جامس عيل :اخلطاب النقدي عند جنيب الكيالين ،ص .24
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ان املتتبع النتاج ا ألديب جنيب الكيالين يالحظ أأن انتاجه اكن غزيرا ملفتا للنظر
مقارنة مع أأدابء أخرين حازوا الشهرة وانلوا ا ألومسة ،ولكن ا ألدب قد حتمكت فيه املصاحل
والتوهجات اليت شلت مسريته و أأصبحت تتحمك فيه ترفع من تعلو أأصواهتم ابلهتافات
والتأأييد وتسقط أأو هتمش من مل ينحن ويسري وفق تكل املصاحل.
وجنيب الكيالين اكن واحدا ممن رصد الواقع بعني حمايدة متاما بعيدة عن زعيق
الشعارات أأو الاهنيار مبرحةل عىل حساب مرحةل ،ومعوما فسأأحتدث عن أأس باب هتميش
الاكتب يف مبحث الحق ،أأما فامي يتعلق ابنتاجه فكام س بق ذكره فهو غزير ومتنوع ،فقد
خاض جنيب الكيالين يف خمتلف فنون ا ألدب بني شعر وقصة وخطابة ورواية ومرسحية
اىل جانب بعض ادلراسات ا ألدبية والنقدية والفكرية والاجامتعية والطبية .وهل يف لك فن
نصيب من املؤلفات.
واجلدير ابذلكر يف هذا اجملال أأهنا تنطوي يف أأغلهبا حتت اطار ا ألدب االساليم
أأو ما أأسامه ابالسالمية ،وهو املهنج اذلي اختاره الكيالين ملؤلفاته اخملتلفة .وبلغة االحصاء
وا ألرقام  :ميكن القول ان لنجيب الكيالين اثنتني و أأربعني رواية ،وس بع مجموعات قصصية
ومخس مرسحيات ،وس بعة كتب يف السرية اذلاتية ،ومثانية دواوين شعرية وتسعة مؤلفات
يف ادلراسات النقدية وتسعة مؤلفات فكرية ،و أأربعة عرش مؤلفا طبيا وثالثة عرش مقاال
فكراي و أأدبيا نرشت يف بعض اجملالت.
يضاف اىل ذكل العديد من املقاالت وادلراسات اليت كتبت حول الكيالين فلقد
كتبت عنه اثنان وعرشون مقاةل وس بع دراسات وثالث حوارات .كام أأن هناك العديد
من الرسائل اجلامعية اليت أأعدت حول أأدبه بني ماجس تري ودكتوراه يف لك من السعودية
ومرص وا ألردن واندونيس ية والعراق واجلزائر .وقد طبعت بعض مؤلفاته أأكرث من مخسة
عرش مرة مهنا عىل وجه اخلصوص الرواايت التالية(عذراء جاكرات) (عاملقة الشامل) (ليايل
تركس تان) و(الظل ا ألسود) أأو ما اصطلح عىل تسميته بسلسةل رواايت اسالمية معارصة.
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هذا وان هناك أأعامال لنجيب الكيالين قد فقدت سواء يف السجن أأو
ألس باب أأخرى مهنا نذكر :رواية ( الكأس الفارغة ) ورواية ( الرافعي يف موكب البحث )
ورواية ( عذراء القرية ) ومرسحية (حس ناء اببل).وتظل هذه القامئة أأولية ونسبية
وليست هنائية ذكل لصعوبة الوصول اىل لك ما أألف الاكتب ألن هناك من املؤلفات ما
نفدت بعد طبعها وال توجد نسخ مهنا يف مكتبته ،كام أأن أأرسته تعرث من حني ألخر عىل
بعض كتاابته فتقدهما للنرش ،من ذكل ما قامت به دار( اخملتار االساليم) من نرش كتاب
هل يف 1996م أأي بعد عام من وفاته بعنوان (رساييفو  ...حبيبيت ) يتحدث فيه عن مأأساة
البوس نة والهرسك كام أأن هناك مؤلفات مت هتريهبا من السجن ومل تطبع اىل حد الن
وتمتثل يف ديوان موجود عند أأحد أأصدقاء الكيالين يف الكويت وهو بصدد نرشه.
خامسا ـ امليداليات واجلوائز اليت حتصل علهيا:
تبد أأ رحةل جنيب الكيالين مع اجلوائز وامليداليات التكريـمية جراء ما قدمه من
أأعامل تس تحق التكرمي  ،منذ أأن شارك يف مسابقة املواد العلمية اليت أأقامهتا مدرسة
طنطا الثانوية اجلديدة خالل دراس ته للتوجهيية العامة ،وقد شارك يف هذه املسابقة أأربعة
عرش تلميذا ،فاكن الناحج الوحيد يف الاختبار الكتايب مث سافر اىل القاهرة الجراء
الامتحان الشفوي واكن أأمحد أأمني(الاكتب املعروف) أأحد أأعضاء جلنة التحكمي وقد فاز
الكيالين جبائزة مالية معتربة .ومنذ ذكل احلني ما فئت الكيالين حيصد اجلائزة تلو ا ألخرى،
فقد انل بعض اجلوائز وهو يف السجن ،وملخص احلديث عن تكل اجلوائز يكون اكلتايل:
*يف س نة 1957م فازت روايته ( الطريق الطويل ) اليت كتهبا يف السجن جبائزة وزارة
الرتبية والتعلمي ،وقد قدم لتكل الرواية ا ألس تاذ فتحي رضوان وزير الثقافة واالرشاد
أنذاك.
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*ويف س نة 1959م قررت تكل الرواية للتدريس يف الس نة الثانية اثنوية بلك من مرص
وسوراي وبعض ادلول العربية .كام أأن هذه الرواية ترمجت اىل أأكرث من لغة ،وطبعت أأكرث
من مخسة عرش طبعة .
*يف س نة 1957م أأيضا ،ويف مسابقة الرتبية والتعلمي فاز كتابه ( اقبال الشاعر الثائر)
جبائزة الرتامج والسري.
*ويف عام 1957م أأيضا فاز جبائزة القصة القصرية يف مسابقة جملةل ( الش باب املسلمني).
*ويف س نة 1958م فاز جبائزة وزارة الرتبية والتعلمي عن الرتامج والسري بكتاب (شويف يف
ركب اخلادلين ).
*ويف س نة 1958م حاز عىل جائزة وزارة الرتبية والتعلمي يف جمال ادلراسات الاجامتعية
عن كتابه(اجملمتع املريض) وهو دراسة ممتزية عن جممتع السجون.
*ويف س نة 1959م انل جائزة وزارة الرتبية والتعلمي عن الرواية بروايته ( يف الظالم).
* فاز يف نفس الس نة جبائزة القصة القصرية لنادي القصة القصرية ( احتاد الكتاب) ،مث فاز
ابمليدالية اذلهبية املهداة من ادلكتور طه حسني يف نفس العام عن قصته( جشاع) وسلمها
اايه الرئيس الراحل جامل عبد النارص يف احتفال كبري.
*و حتصل عىل جائزة اجمللس ا ألعىل لرعاية الفنون وا ألدب عن روايته ( اليوم املوعود)
واليت قررت عىل طلبة املرحةل الثانوية عام 1960م ،كام أأخرجت مسلسال اذاعيا ابذاعة
الكويت عام 1963م وقد أأعدت مكسلسل تلفزيوين ( انتاج مرصي لييب مشرتك) لتعرض
يف شهر رمضان (  1414ه ) حتت امس ( ايقوتة ملحمة احلب والسالم) وتدور أأحداهثا
حول احلروب الصليبية أأايم امللكة ( جشرة ادلّ ّر).
* وانل رشف امليدالية اذلهبية املهداة من الرئيس الباكس تاين ا ألس بق (ضياء احلق) ،يف
ذكرى الشاعر اقبال املئوية عام 1977م ،وذكل عن كتاابته الكثرية عن اقبال وابذلات
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كتابه ( اقبال الشاعر الثائر) .اذلي حتدث فيه عن هذا املفكر االساليم الكبري اذلي دعا
اىل انشاء دوةل ابكس تان...
*حتصل عىل جائزة مجمع اللغة العربية يف س نة 1982م عن روايته ( قاتل محزة) اليت
تعرض قضية احلرية عرضا دراميا من خالل التصور االساليم .وقد ترمجت اىل عدة لغات
وطبعت ثالثة عرش طبعة.
*وحولت روايته ( ليل وقضبان) اىل فيمل سيامنيئ ،وقد انل الفيمل اجلائزة ا ألوىل يف
همرجان طشقند ادلويل.
*وقد أأقامت الرابطة االسالمية العاملية همرجاان ابلقاهرة لتكرمي جنيب الكيالين بدرع
الرابطة بوصفه رائد ل ألدب االساليم وقد اكن ذكل جبمعية الش باب املسلمني يف – 15
 / 18شعبان  1414ه املوافق لـ  30 – 27اكنون الثاين ( يناير) 1994م أأي قبل س نة
من وفاته.)1(.

 /1ينظر  :جمةل ا ألدب االساليم  ،العددان التاسع والعارش  ،ص ص 190ـ . 192
128

الفصل الثالث
آراؤه النقدية ومواقفه ا ألدبية

الفصل الثالث
آراؤه النقدية ومواقفه ا ألدبية
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
أآوال  :قضااي مثرية يف آأدب جنيب الكيالين
آأ ) ـ احلرية والالزتام يف ا ألدب
ب ) ـ ادلين والفن
ج ) ـ ا ألدب واجلنس
د ) ـ مشلكة اللغة آأو بني الفصحى والعامية

اثنيا ـ مفهوم ا ألدب االإساليم عند جنيب الكيالين

آراؤه النقدية ومواقفه ا ألدبية

الفصل الثالث
آأوال  :قضااي مثرية يف آأدب جنيب الكيالين :

لقد انطلق الكيالين يف مسريته الفنية من خالل احساسه بوطأأة الواقع اذلي
يعيشه ،فقد جتاذبت هذا الواقع تيارات ش ىت تضاربت وتصارعت فامي بيهنا ،مفن داعية اىل
القومية العربية والعصبية اجلاهلية أآو اىل الفرعونية املرصية  ،اىل داعية اىل الليربالية
والاشرتاكية وغريها ،وهو واقع اتسم ابلتضييق عىل أآحصاب املرشوع االساليم حيث
علت فيه شعارات القومية والاشرتاكية وجعت السجون ابملفكرين املعارضني لهذا اخلطاب
" ا ألمر اذلي ال ميكن جتاههل يف هذه الفرتة أآيضا هو ما د أآب عليه بعض املتفرجنني
واليساريني من جهوم عىل ادلين ورجاهل وعلامئه ،وتصويرمه تصويرا منفرا يدعو اىل
السخط والاستناكر بأأساليب متنوعة مهنا ما هو مبارش ومهنا ما هو غري مبارش ،وقد
اكن لسالمة موىس وطه حسني ،وكتاب اليسار والوجودية قاطبة ،اكن لهؤالء وغريمه
حماوالت ضارة بفكر الش باب وسلوكياته.)1( "...
وان اكن بعض الروائيني قد حاول قراءة التارخي من منظور تكل االيديولوجيات
املتصارعة ولكنه بعيدا عن املنظور االساليم احلق .فقد ر أآينا جنيب حمفوظ حياول الاهامتم
بتارخي مرص من خالل بعث التارخي الفرعوين يف روايته (عبث ا ألقدار) ورواية ( كفاح
طيبة ) ورواية ( رادويبس) ،ومن قبهل كرس جوريج زيدان لك هجوده للرواية التارخيية
أآو(رواايت اترخي االسالم ).
وقد حظيت هذه الرواايت ابذليوع والانتشار غري أآن جوريج زيدان قدم اترخي
االسالم كتارخي للهو والرصاع عىل السلطة " ومل يكن هدفه أآن ميكن للعقيدة وينرش
مبادهئا ،وجييل الغبار عن عظمهتا وآاثرها االجيابية عىل املسرية االسسانية ،بقدر ما اكن
هيدف اىل التقاط ا ألحداث املثرية اجلذابة واملسلية دون النظر اىل قوة الرواية التارخيية
 /1الكيالين  ،جنيب :رحليت مع ا ألدب االساليم  ،ص . 13
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أآو ضعفها ،أآو نزاهة املؤرخ أآو كذبه واحنيازه ،وقد ركز عىل خالفات الرجال ،والرصاعات
العنيفة ادلامية بني املسلمني ،وعدا الانتصارات الكبرية وا ألجماد الرائعة اىل ميل يف
العواطف الرخيصة أآو رشوة لعبد من العبيد ،أآو غانية من الغواين ،أآو جاسوس من
اجلواسيس ،و أآعطى صورة قامتة مزرية للخالفات املذهبية والفكرية والس ياس ية.)1("...
هذا البحر الزاخر اباليديولوجيا وا ألفاكر التغريبية يه اليت حفزت الكيالين
– املنمتي اىل التيار االساليم – اىل الاهامتم ابلتارخي وابلتارخي االساليم حتديدا واعادة
صياغتة روائيا ؟ كشفا عن دوره وحبثا عن عنارص القوة فيه بعد أآن اكدت أآن تطمسها
تأأويالت العلامنيني ،هذا وان الكيالين سعى اىل ترس يخ مفهوم ا ألدب االساليم ،فاكن
بذكل رائد ا ألدب االساليم ،من خالل كتاابته مثل كتابه(االسالمية واملذاهب ا ألدبية).
متجها يف دراس ته وهجة أآدبية مجعت بني النظرية والتطبيق" فتجاوز تبين مصطلح ا ألدب
االساليم ،اىل معادةل حتديد مفهومه ومقدماته " (.)2
كام أآصدر سلسةل من ا ألعامل الروائية اليت توظف خصائص ا ألدب االساليم
وتربهن عىل وجوده وقد حاول الكيالين مناقشة مجةل من القضااي املتعلقة اب ألدب والنقد
مهنا عىل وجه اخلصوص قضااي احلرية والالزتام يف ا ألدب ،ادلين والفن ،ا ألدب واجلنس،
وقضية اللغة بني الفصحى والعامية وقضااي كرثة أآخرى.
آأ) ـ احلرية والالزتام يف ا ألدب:
اهمت الكيالين مببد أآ الالزتام يف ا ألدب وعرب عن رؤيته اخلاصة لاللزتام يف كثري من
مقاالته اليت سرشها يف كتاب االسالمية واملذاهب ا ألدبية وكذكل يف كتابه (رحليت مع
ا ألدب االساليم) ،وقد اعترب كثري من النقاد مبد أآ الالزتام تقييدا حلرية ا ألديب يف اخللق
 /1الكيالين  ،جنيب :رحليت مع ا ألدب االساليم  ،ص ص  14ـ . 15
 /2اليعقويب  ،عيل يوسف " :مصطلح ا ألدب االساليم يف النقد احلديث بني القبول والرفض"  ،جمةل
اجلامعة االسالمية  ،اجملدل  ، 19العدد  ،02يونيو 2011م ص .180
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واالبداع .أآما الكيالين فريى عكس ذكل اذ يقول ":ا ألدب يف ظين جيب أآن يكون
ملزتما ،والالزتام ليس قيدا عىل ا ألديب اذ أآنه أآساسا ينبع من معتقداته أآو من موقفه
اذلايت ،وهو يف أآساسه اختيار ما يؤمن به مث يلزتم "(.)1
فالكيالين يدعو اىل أآدب اساليم يرتكز عىل أآسس وتصورات اسالمية،
فا ألديب املسمل ملزتم مبهنج شامل يف احلياة يعرب عنه قوال ومعال ،ويمتثهل يف وحدته مع
نفسه ويف اندماجه مع أآفراد جممتعه .وهذه الشمولية يف التصور االساليم متنح ا ألديب
احلرية يف نظرته لالسسان والكون واحلياة ،وال يرتبط بأأية بقعة عىل وجه البس يطة دون
غريها ،وال بدوةل ذات مذهب معني وامنا يتسم هذا املهنج بسامت ،اسسانية عاملية شامةل
تتسع لبين البرش أآمجعني ،ومتجد الفضائل البرشية من حب و أآخوة وتعاون وجشاعة ورمحة
دون تشويه ،وال حتريف للقمي واملثل االسسانية كام فعلت بعض املذاهب ا ألدبية احلديثة
اليت طمست معاملها وشوهت نقاءها (. )2
وخيلص جنيب الكيالين اىل القول بأأن ا ألدب لكون من أآلوان النشاط االسساين
اذلي هيدف اىل اسعاد االسسان ،جيب أآن يكون ملزتما ليلعب دوره اخلطري من أآجل
الفرد واجملمتع .وهبذا " الفهم املعقول يبدو لنا الالزتام و أكنه ليس نقيضا للحرية وعدوا لها ،و
امنا هو يشء منظم لها ،وصامم أآمن حيرص احنرافاهتا ،ويربز لها معامل الطريق ،ويقودها اىل
مشارف السعادة احلقيقية ،سعادة العقالء املزتنني ،ال سعادة اجملنون اذلي تركوه يف مصنع
للزجاج عىل حد تعبري الشاعر الفيلسوف محمد اقبال "(.)3
و أآخريا فان الكيالين يفرق بني الالزتام وااللزام ،فالزتام ا ألديب املسمل انبع من
عقيدته ومبادئه وهو الزتام جتاه خالقه .أآما االلزام فهو خضوع وخنوع لسلطة أآو قانون
 /1الكيالين  ،جنيب  :آفاق ا ألدب االساليم  ،ط ،1مؤسسة الرساةل  ،بريوت  ،1985 ،ص . 8
 /2ينظر  :الكيالين  ،جنيب  :االسالمية واملذاهب ا ألدبية . 31 ،
 /3املصدر نفسه  ،ص . 30
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أآو ارادة أآو أآية قوة تفرض الراء وحتدد الاجتاهات مبا خيدم مصاحلها الضيقة ،ولهذا جند
جنيب الكيالين هيامج مذهب ( الفن للفن ) ألنه مذهب غري ملزتم ويتناقض متاما مع
ا ألدب االساليم ،ألن ا ألديب املسمل "حماسب عىل لك قول أآو فعل...واملتحدث
ابللكمة ،والباحث عن احلقيقة ...لك أآوالء مسؤولون عن نظافة الوس يةل ورشف
املقصد" (.)1
كام أآن ا ألدب االساليم هل دور حيوي يف تثبيت الوعي الاجامتعي ،اذ جيب أآن
يكون هل دور فعال يف ترس يخ ثوابت ا ألان وتثبيت قمي اجملمتع ،ابالضافة اىل التوجيه
واالرشاد وحماربة الفات الاجامتعية وترس يخ املثل العليا ،مبا يف ذكل ابراز املبادئ
وا ألفاكر االسالمية وادلعوة الهيا وادلفاع عهنا .واال اكن لك ما يكتب يدرج يف خانة الفن
العبيث أآو الفن للفن أآي فنا من أآجل الذلة حفسب ،بعيدا عن قول الرسول ـ صىل هللا
عليه وسمل ـ اجهومه وروح القدس معك ـ.
ب ) ـ ادلين والفن :
لكمة ادلين لكمة اكنت مدار اهامتم الآالف من العلامء و ا ألدابء واملفكرين
والفالسفة ،فادلين يدخل يف مصمي حياتنا ويلعب دورا فعاال فهيا ،أآما الكيالين فيعرف
ادلين بقوهل ":ان ادلين كام نفهمه عقيدة شامةل لتنظمي احلياة وتفسريها ،واس تجابة حلاجات
النفس البرشية ،ومشعل ييضء الطريق أآمام الناس ويبلغ هبم غاايت السعادة
والاس تقرار ،ووس يةل لتقومي العالقات العامة واخلاصة ،أآو مبعىن آخر ادلين مثل أآعىل ال
يتناىف مع واقع احلياة ،وال يصادم نوامسها ،ومن مث فان امجلود ليس من طبيعته وتزييف
املشاعر االسسانية ال يصدر عنه يف أآية واقعة من وقائعه" (. )2

 /1الكيالين  ،جنيب  :االسالمية واملذاهب ا ألدبية  ،ص . 32
 /2املصدر نفسه ،ص .11
134

آراؤه النقدية ومواقفه ا ألدبية

الفصل الثالث

ولكمة الفن أآيضا لكمة عرفها الكثري من ا ألدابء واملفكرين لك وفق وهجة نظر قد
ختالف غريه وقد توافقه يف بعض عنارصه أآما الكيالين فيقول عن الفن بأأنه " ...تعبري رائع
ممتع عن النفس واحلياة ،يمتزي اب ألصاةل والصدق ،تعبري عن التجارب االسسانية يف شلك
( فين) متعارف عليه يف أآغلب ا ألحيان سواء آأاكن هذا الشلك قصة أآو قصيدة أآو
مرسحية أآو قطعة موس يقية ...
واذا اكن الفن عاراي من الصدق فقد هتدمت دعامة كربى من دعامئه ،فتهنار
لك مقوماته ،ويفقد أآغىل قمية يعزت هبا أآي فن من الفنون ،ويصبح تعبريا زائفا عن النفس
واحلياة وتزويرا لواقع عاش ته ،أآو تعيشه البرشية " (.)1
فنجيب الكيالين يرى أآن قصة التقاء ادلين ابلفن قصة ترضب جبذورها يف أآعامق
التارخي البرشي ،و أآن الفن لصيق ابدلين حىت قبل جميء ا ألداين الساموية حيث اكن
الناس يف العهود ا ألوىل يؤدون صلواهتم ومه يرقصون يف ساحات املعابد ،واكنوا يغنون
حول الهيالك واملعابد متقربني لآلههتم املمجدة ،واكنوا يقرعون الطبول ويشعلون النريان يف
الكهوف املقدسة عندمه.
وقد ظهر ارتباط الفن ابدلين بشلك واحض يف ا ألساطري االغريقية القدمية ،
فقد سسجت املالمح عند هومريوس وايروبيدس وغريهام خشصياهتا من الآلهة اليت تنوعت
بني آآلهة للحب و أآخرى للخري وامجلال وآآلهة للحرب والشعر واملوس يقى.
أآما اخلصام املزعوم بني ادلين والفن مفرده اىل ظروف اترخيية قاس ية و أآخطاء
فردية وجامعية تشابكت مالبساهتا اخملتلفة فنتج عن تكل الظروف عداء مقيت بني الفن
وادلين يرى لك مهنا حياته يف فناء الخر ،فقد وقف بعض رجال ادلين يف الكنيسة
مواقف معادية للحرايت الفردية وللعمل واالبداع وحراكت االصالح وانرص هؤالء أآيضا
 /1الكيالين  ،جنيب  :االسالمية واملذاهب ا ألدبية  ،ص. 11
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امللوك واالقطاعيني وانعكس لك ذكل عىل الفن بصورة سلبية ؛ حيث ظهر رجال ادلين
يف ا ألدب ا ألورويب بتكل الصورة المنطية ،صورة متثل الاحنالل اخللقي والرذيةل والتخلف
واجلهل  ،والوصولية والانهتازية ...
وقد تأأثر ا ألدابء العرب ابلقصص ا ألورويب وسسجوا عىل منوال القصة والرواية
يف العرص احلديث ومن العجيب أآن هؤالء مل يتأأثروا ابلشلك الفين حفسب بل أآيضا
سسجوا عىل منوال الامنذج ا ألدبية اليت تأأصلت يف ا ألدب ا ألورويب احلديث  ،من ذكل
منوذج رجل ادلين اذلي اتسم عندمه أآيضا ابلسذاجة والتخلف والرجعية و أآصبح لك رجال
ادلين مثل قس ( أآحدب نيوتردام ) لفيكتور هيجو اذلي سيس هللا والرتانمي والتبتل
وجيري خلف فتاة جغرية فاتنة ويسكل لك الطرق لنيلها  .و أآعطيت لرجل ادلين يف أآدبنا
العريب املعارص نفس السامت املعروفة يف ا ألدب ا ألورويب فغدا رجل ادلين رمزا للسذاجة
والقذارة والشعوذة ومنوذجا للسلبية والانعزال ،ومن أآمثةل ذكل رجل ادلين يف رواية
( ا ألرض) لعبد الرمحن الرشقاوي ( الش يخ الش ناوي ) اذلي يفهم ادلين فهام ضيقا ويسم
ابلكفر لك من يعارضه ويف املقابل ميايلء اخلونة واملس تغلني .ومثاهل ( الش يخ اجلنيدي) يف
رواية ( اللص والالكب) لنجيب حمفوظ واذلي يعيش غائبا عن اجملمتع متقوقعا حول نفسه
غارقا يف تسابيحه وترانميه واجملمتع من حوهل ياكد حيرتق وهو شارد ال حيرك ساكنا ،ال
يكرتث بعذاب الناس من حوهل.
وقد حاول الكيالين من خالل بعض رواايته أآن يربز صورة رجل ادلين من
خالل منوذجني ؟ ا ألول رجل ادلين املثقف اذلي يتأأثر مبا حوهل و يؤثر يف الناس من
حوهل ويقف ضد الظمل والقهر والتسلط أآاي اكن مصدره ،ورجل ادلين املنغلق الفكر اذلي
يعوم يف ترانمي التصوف بعيدا عام يدور حوهل يف اجملمتع من ظمل واس تغالل وقهر .

136

آراؤه النقدية ومواقفه ا ألدبية

الفصل الثالث
ج ) ـ ا ألدب واجلنس:

لقد وجه الكيالين عدة انتقادات ل ألدابء اذلين أآفرطوا يف تصوير مشاهد اجلنس
ومواقف الغريزة يف رواايهتم  ،أآولئك اذلين أآرسفوا يف تصوير مشلكة اجلنس يف أآعامهلم
الروائية " فقد خرج هبا عن دائرة الفن ،ومل يبق فهيا غري االاثرة البشعة ،جفسمت
املشلكة جتس امي مبالغا فيه ،و أآوقعت كثريا من ا ألغرار يف محئة اخلياالت اجلنس ية
املؤرقة.)1( "..
ويرى الكيالين أآن االسالم ال حيارب احلب ،وال يقتل غريزة اجلنس ،ويعتقد أآن
ا ألدب يعاجل ويصور مواطن الضعف البرشي املتعلقة بغريزة اجلنس ولكنه دون السقوط
يف حضيض الرذيةل بل جيب عىل ا ألديب أآن يعىن بتصوير اجلوانب املرشقة لشخصية
الفرد اليت تصمد يف مواهجة عواصف الغريزة القوية وهو أآمر ممكن واقعي اذا ما دار
الرصاع بني العفة والفضيةل فليكن النرص للفضيةل ،وقد رضب الكيالين مثال عىل ذكل
من القصص القرآين ممتثال يف قصة س يدان ( يوسف) عليه السالم .
وقد عرض الكيالين تكل القصة ابختصار و أآبدى اجعابه بأأسلوهبا قائال ":اهنا قصة
جنس ية بلك مقومات القصة ،لكن أآي جنس و أآية قصة ؟؟؟ الظالل املوحية ،موس يقى
ا أللفاظ ،املواقف ادلرامية ،عنرص التشويق واملتابعة ،مث الانتصار لفضائل االسسان وقوة
الروح يف الهناية ،حىت امر أآة العزيز اخلاطئة انترصت فهيا قوى اخلري ،وعادت اىل رشدها،
وطأأطأأت ر أآسها اجالال وتوقريا السسان كبري وقف صامدا اكلعمل يف مواهجة الثورة الغريزية
اجلارفة ،وانترص . )2(" ...
ويرى الكيالين أآيضا أآن أآدب اجلنس أآو أآدب الفراش – كام يسميه – بصورته الفاحضة
ال يتفق مع االسالمية اليت نؤمن هبا ،و أآن ا ألديب املسمل جيب أآن يهنج هنج القصص
 /1الكيالين  ،جنيب :االسالمية واملذاهب ا ألدبية  ،ص .57
 /2املصدر نفسه  ،ص ص 60ـ . 61
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القرآين يف هذا النوع من ا ألدب لينجو من ومصة احليوانية واالاثرة املدمرة ،حىت يبقى
االسسان ذكل الاكئن اذلي مزيه هللا بعقهل عىل سائر الاكئنات .
د ) ـ مشلكة اللغة آأو بني الفصحى والعامية :
جنيب الكيالين من الروائيني العرب املؤيدين الس تخدام اللغة الفصحى يف الرواية
وهو يعيب عىل دعاة العامية تروجيهم لهذا الاجتاه ألن " اس تخدام اللهجات العامية أآمر
يف غاية اخلطورة وجيب منعه ،أآو التصدي للمروجني هل ،فالفصحى يه لغة العمل والكتابة،
ال مراء ذلكل ،وال جدال ،وسوف يس تطيع انتشار العمل والثقافة ووسائل املعرفة املتنوعة
القضاء عىل دعوى الكتابة ابلعامية هنائيا مع مرور الزمن"(.)1
وهو ال يدعو اىل الفصحى لغة القواميس املهجورة منذ س نني ذات اللكامت اليت
عفى عهنا الزمان ومل تعد مناس بة لعرصان احلارض وامنا يدعو اىل لغة فصحى سلسة
مفهومة ،وهو يرى أآن العربية غنية بأألفاظها وتعبرياهتا اليت تؤدي الغرض .وقد فند مزامع
دعاة العامية يف الرواية انفيا أآن تكون دوةل من ادلول تس تخدم ازدواجية اللغة الفصحى
والعامية .
ومن هجة أآخرى فان دعاة العامية قد منا سشاطهم بعدما صار ا ألديب اذلي يكتب
ابلفصحى يقر أآ هل القراء من خمتلف أآحناء العامل العريب بل اىل ادلول االسالمية يه غري
العربية اكندونيس يا وابكس تان و أآفغاسس تان ومالزياي وغريها ال يعرفون اال الفصحى اليت
تعلموها يف املدارس أآو يف ا ألزهر ،ويه ابلنس بة الهيم لغة اثنية بعد لغهتم ا ألصلية لغة
البدل.
يضاف اىل ما س بق أآن دعاة العامية ممن يزمعون أآهنم يكتبون للشعب فهم وامهون ألن
الفالح ا أليم اذلي يركب امحلار أآو يقود البقرة ال حيمل يف يده رواية أآو مرسحية ابلعامية
 /1الكيالين  ،جنيب  :رحليت مع ا ألدب االساليم ،ص . 68
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وال يطلب من أآحد أآن يقر أآها هل "..وابلتايل فان مصلحة هذا الشعب أآن نكتب هل
ابلفصحى اليت يفهمها وذكل ابالبتعاد عن التعقيدات اللغوية اخملتلفة " (.)1
اثنيا ـ مفهوم ا ألدب االساليم عند جنيب الكيالين :
ادلعوة اىل وجود أآدب رفيع حديث يس متد قميه ومعايريه من املهنج االساليم
الصحيح  ،دعوة مؤسسة عىل آراء تبلورت عند جنيب الكيالين بعد اطالعه عىل
املذاهب ا ألدبية الغربية اليت استندت يف رؤاها عىل فلسفات وايديولوجيات متنوعة
ومتضاربة بني الكس يكية مزتمتة وروماسس ية حاملة وجودية وواقعية واشرتاكية وغريها من
املذاهب اليت طبعت ا ألدب والفكر معوما بطابعها ،ذلكل مل جيد الكيالين مانعا يف أآن
حياول التخطيط لالسالمية يف ا ألدب .وقد أآطلق الكيالين دعوته هذه منذ امخلس ينيات
من القرن املايض.
وتنطلق دعوته هذه " يف اطار من االدراك الواعي ،والفهم املس تنري ،ملاهية هذا
ا ألدب ورسالته ،و أآهدافه البناءة يف خدمة ا ألمة االسالمية والعامل أآمجع ،دون تعصب أآو
مجود ،مع احلفاظ عىل القمي امجلالية واالسسانية الصحيحة.)2("..
ذلكل جند الكيالين يرص عىل رضورة اهامتم ا ألدابء العرب واملسلمني هبذه القضية
واعطاهئا ا ألولوية حني يقول عن هذه ادلعوة بأأهنا " جيب أآن حتظى اب ألولوية املطلقة يف
ا ألقطار االسالمية ،ألن ا ألمر هل جوانب عقائدية وفكرية وفنية ترتبط حبركتنا يف عامل
اليوم ،انطالقا من أآن الداب أآسلحة ذات فعالية وتأأثري يف هجادان ادلائب ،من أآجل

 /1ينظر  :الكيالين  ،جنيب  :االسالمية واملذاهب ا ألدبية  ،ص ص . 77 ، 76
 /2لغزيوي  ،عيل  ":جنيب الكيالين رائد ا ألدب االساليم"  ،جمةل ا ألدب االساليم  ،العددان التاسع
والعارش ،ص.37
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اعالء لكمة هللا ،وخالص املسلمني خاصة والبرشية عامة من أآدواهئا و أآرزاهئا
واحنرافاهتا.)1(".
هبذه اللكامت يعرب الكيالين عن أآمهية وخطورة هذا ا ألدب ،وجعهل وس يةل عظمية
للوصول اىل ا ألهداف السامية من خالهل ،ليس عىل صعيد ا ألمة االسالمية حفسب وامنا
للعامل أآمجع .وهذه تمتحور حول رؤية جنيب ورسالته اليت اس متدها من تصوراته
االسالمية .واذا اكن ا ألدب االساليم كام يصفه ا ألس تاذ محمد قطب يف كتابه (مهنج الفن
االساليم ) بأأنه "تعبري فين عن الكون واالسسان واحلياة والطبيعة من خالل تصورات
اسالمية"(.)2
فان الكيالين يس تدرك عليه ،ويتوسع يف املفهوم بقوهل " فاننا بدوران ال ننكر دور
الصياغة الفنية ،والتجربة البرشية اترخيية اكنت أآو أآسطورية ،فردية أآو جامعية ،وال ننكر
أآن ا ألدب نقد وجبرية للحياة ،ونلزتم أآيضا ابلتصورات االسالمية  ،وابلنور االلهيي اذلي
يكشف الطريق الصحيح أآمام أآقالمنا و أآفاكران وسلوكنا العميل ويقودان اىل احلق واخلري
وامجلال "(.)3
وهبذا يكون الكيالين قد سعى منذ وقت مبكر" اىل لفت الانتباه اىل ممزيات
املذهب االساليم يف ا ألدب ،واىل االسهام فيه دراس ًة وابداع ًا ،وقدم مناذج كثرية شاخمة
متثل أآبرز فنونه ،ويف مقدمهتا القصة واملرسحية والشعر ...ومل يكتف بذكل ،بل اضطلع
مبهمة فتح ابب همم يف ا ألدب االساليم احلديث  ،وهو جمال ادلراسات املقارنة "(.)4

 /1الكيالين  ،جنيب  :رحليت مع ا ألدب االساليم ،ص . 5
 /2الكيالين  ،جنيب  :االسالمية واملذاهب ا ألدبية ،ص .9
 /3املصدر نفسه  ،ص .09
 /4لغزيوي ،عيل  :جنيب الكيالين رائد ا ألدب االساليم  ،ص . 37
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وقد ظل الكيالين يدافع عن تكل ادلعوة املمتثةل يف رضورة الربط بني الفن وادلين،
والالزتام يف أآدبنا احلديث ابلقمي االسالمية ويستشهد مبن س بقه من بقية ا ألفاكر
واملعتقدات اليت خسرت أآقالهما خلدمة ما تذهب اليه؛ فاذا اكنت املذاهب الغربية قد
استندت اىل فلسفات و أآيديولوجيات من صنع البرش فلامذا ال سستند حنن ـ املسلمني ـ يف
أآدبنا وفننا معوما اىل مبادئ وقمي من تزنيل رب البرش ،ذكل أآن " ارتباط الفن ابلرساةل
ليس غريبا يف عرصان ،وقد اس تطاعت املذاهب الس ياس ية والاجامتعية بل والفلسفية
أآيضا .أآن تس تخدم خمتلف الفنون يف الرتوجي ألفاكرها حىت تشد الر أآي العام ملناجهها "(.)1
ومع ذكل فان الكيالين مل يكن من اذلين يقفون موقف العداء من الشعوب
ا ألخرى وثقافاهتا ،بل انه يعتقد جازما أآن هناك الكثري من القوامس املشرتكة الفكرية
واملشرتاكت الثقافية بني لك الشعوب وا ألمم ابعتبار أآصلها االسساين الواحد "ومما الشك
فيه أآن ثقافتنا ال تقف موقف العداء لثقافات ا ألمم والشعوب ،ففي تكل الثقافات جوانب
مضيئة ،واجيابيات مؤكدة ،ال ميكن التنكر لها "(.)2
اال أآن ثقافة الخر ليست لكها خري  ،وامنا فهيا جوانب أآخرى قامتة ال تتناسب
ومبادئنا وقمينا االسالمية ،والعربية  ،فقد انهبر بعض الكتاب العرب الوافدين العرب اىل
أآوراب اذلين تنكروا ألصالهتم واسساقوا يف لهاث أآمعى خلف املش بوه من ا ألفاكر املس توردة
اليت تفد " الينا من خاللها أآفاكر وآداب ذات هوية مش بوهة ،وبعثاتنا اليت نبعث هبا اىل
اخلارج ،تعود الينا وقد تش بعت ( ابالمث الفين) ،وخلعت عهنا رداء خشصيهتا و أآصالهتا،
وعادت مسخا مشوها ،خيدم خمططات خبيثة من حيث تدري أآو ال تدري.)3("....

 /1الكيالين  ،جنيب  :آفاق ا ألدب االساليم  ،ص .72
 /2الكيالين  ،جنيب  :االسالم وحركة احلياة  ،ط ،1مؤسسة الرساةل ،بريوت 1992،م اجلزء الثاين،
ص .70
 /3الكيالين  ،جنيب  :حنن واالسالم  ،ط ، 1مؤسسة الرساةل ،بريوت 2001،م  ،ص .106
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مث يفصل الكيالين ذكل الفن املشوه واملس تورد ،ويرشح كيف جىن عىل ش باب
ا ألمة ويؤكد هذه احلقيقة فيقول " :لقد صور لنا الفن املس تورد احلياة العرصية من جانهبا
املنحل؛ فالزوجة تراقص رجال غري زوهجا ،وختارصه وخيارصها ،واش تداد ا ألزمات معناها
أآن هيرع البطل اىل زجاجات امخلر يك يطفئ غضبه وقلقه.)1("...
وقد عد الكيالين هذا النوع من الفن من أآخطر التحدايت اليت واهجت حركة احياء
الفن االساليم ا ألصيل ،بعيداً عن الفلسفات املوفدة حيث يرصح قائال " :لكن أآخطر
العوامل اليت عطلت مسريتنا اكنت انبعة من تكل الفلسفات احلائرة أآو اجلاحنة اليت غزت
عاملنا واس تطاعت أآن ختطف أآبصاره وتوازنه بربيقها وصيغها الساحرة الفاتنة(.)2
مث يرد عىل أآولئك اذلين ينكرون اماكنية حتقق دعوته اىل قيام أآدب اساليم يف
ميادين وحمافل الثقافة وا ألدب ،فيقول " وقد يتساءل القارئ؛ هل هناك أآدب اساليم
حقيقي اكمل سس تطيع أآن سس تخلص منه القواعد ملا تسميه ابالسالمية ؟؟ ولالجابة عن
هذا السؤال نقول :اذا مل يكن هذا ا ألدب االساليم بصورته الاكمةل فهناك ادلين
االساليم اذلي سس تلهم منه هذه القواعد وا ألصول.)3(".
من هذه النظرة املتفحصة ادلقيقة انطلقت هجوده يف ارساء دعامئ هذا ا ألدب،
فاكنت هل من املؤلفات اليت اصطبغت هبذه الصبغة ما يزيد عىل مثانية ،وهل عرشات
املقاالت والندوات واحملارضات اليت نبه هبا عىل قمية هذا ا ألدب ودوره اخلطري يف سرش
ادلعوة االسالمية ال بل ودوره الفعال يف ترس يخ مبادئ ادلين احلنيف وقميه يف نفوس
القراء .كام و أآسهم بشلك فاعل أآيضا يف بلورة هذه ا ألفاكر من خالل خمتلف ا ألجناس
ا ألدبية فأأوجد واقع ًا حي ًا لهذا ا ألدب من خالل عرشات الرواايت القمية واجملاميع
 /1الكيالين  ،جنيب  :حنن واالسالم  ،ص .107
 /2الكيالين  ،جنيب  :مدخل اىل ا ألدب االساليم  ،ط ، 2دار ابن حزم  ،للطباعة والنرش والتوزيع ،
بريوت ،1992 ،ص . 64
 /3الكيالين  ،جنيب  :االسالمية واملذاهب ا ألدبية ،ص . 8
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القصصية ،واملرسحيات ،وادلواوين الشعرية .ذلكل يعد " جنيب الكيالين الروايئ
االساليم ا ألول يف اللغة العربية ،اذ قدم للمكتبة العربية عدداً كبري ًا من الرواايت والقصص
القصرية ،ويه غالب ًا حمكومة ابلتصور االساليم وصادرة عنه" (.)1
ويف جمال القصة االسالمية واقعا تطبيقيا لهذه ادلعوة املباركة يظل جنيب رائداً لها
من غري منازع كام أآرشان حني تقدل درع رابطة ا ألدب االساليم اليت سامه ابسشاهئا فقامت
الرابطة بتكرميه واكن ذكل يف العام(1415ه ـ1994م) أآي قبل عام واحد من رحيهل متأأثر ًا
من مرض عضال أآمل به حين ًا من ادلهر.
ويعترب جنيب الكيالين حبق واحد من رواد ا ألدب االساليم ان عىل مس توى
االبداع أآو عىل مس توى التنظري  ،مفن حيث االبداع  ،فهو اكتب  ،روايئ وشاعر صال
وجال يف ش ىت الفنون ا ألدبية من قصة ورواية وشعر ومرسح ،وقد سار يف أآغلب
مؤلفاته االبداعية عىل منوال املذهب اذلي يؤمن به وهو التصور االساليم .
وان اكن يف بعض أآعامهل الروائية والقصصية ال نلمس هذا التوجه االساليم ؛ فقد
تأأرحج التطابق بني ما يدعوا اليه الكيالين يف آرائه التنظريية ل ألدب االساليم وما كتبه
من رواايت ،بل ياكد أآحياان ينايف الرؤية االسالمية اليت الزتهما  .فقد جند الرؤية
االسالمية ابرزة بلك وضوح يف بعض أآعامهل القصصية والروائية من مثل رواية (معر
يظهر يف القدس ) ورواية ( أآهل امحليدية) ورواية ( نور هللا) جبز أآهيا ا ألول والثاين )
ورواية ( ملكة العنب) ورواية مملكة البلعوطي) ورواية ( الرجل اذلي آمن ) و قصة
( الاكبوس)،يف حني تاكد ختتفي تكل الرؤية االسالمية يف بعض أآعامهل من مثل رواية
( الربيع العاصف) ورواية (ليل وقضبان) ورواية (يف الظالم) ورواية ( اذلين حيرتقون).
وهناك رواايت أآخرى تكون فهيا الرؤية االسالمية مشوشة وغري واحضة متاما من
ذكل عىل سبيل املثال رواية (رحةل اىل هللا ) و ( رجال وذئاب )  .وقد اكن هذا الاجتاه
 /1القاعود ،حلمي محمد  :الواقعية االسالمية يف رواايت جنيب الكيالين ،ص.15
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واحضا بشلك دعوي يف الرواايت اليت أآسامها برواايت اسالمية معارصة ،ويه رواية
(عاملقة الشامل) اليت حتدث فهيا عن املؤامرات اليت حتاك ضد االسالم واملسلمني يف
نيجرياي  ،ورواية( عذراء جاكرات) وحتدث فهيا عن رصاع الشعب االندونييس املسمل مع
احلزب الش يوعي االندونييس ،ورواية ( ليايل تركس تان) وحتدث فهيا عن بالد اكنت
للمسلمني فاغتصبت من قبل الش يوعيني الروس من هجة والش يوعيني الصينيني من هجة
اثنية فاكنت مبثابة ا ألندلس الثانية اليت ضاعت من أآيدي املسلمني بتاكلب قوى الرش
واالحلاد ،ورواية (الظل ا ألسود) اليت حتدث فهيا عن كفاح شعب احلبشة املسمل
ووصف فهيا احلرب ا ألهلية املدمرة واستيالء االمرباطور( هيالس ياليس) عىل احلمك
ابلنار والقوة .
يضاف اىل هذه ا ألعامل الروائية املرسحية ا ألخرية اليت كتهبا قبيل مدة قصرية من
وفاته حتت عنوان ( رساييفو حبيبيت) واليت كام يدل عنواهنا تتحدث عن اجملازر اليت
ارتكبت يف حق املسلمني يف البوس نة والهرسك عل مر أآى ومسمع من العامل املتحرض .
وهذا ال ينتقص من اسالمية رواايت الكيالين يف يشء بل يدل عىل أآن أآدبه
خضع اىل املرحلية حيث يكمتل النقص بعد تأأصل التجربة عند الاكتب والاس تفادة مما
يتلقاه من نقد وتوجيه من أآصدقائه أآو حىت من أآعدائه ،فقد اكنت ل ألديب نظرة
استرشافية بعيدة املدى ملس تقبل ا ألدب االساليم أآو ما تصري اليه اسالمية ا ألدب يف
الس نني الالحقة يف ضل التحدايت ادلاخلية واخلارجية  ،ونلمس هذا يف حوار أآجراه مع
الصحايف املرصي جامل الس يد حول حتدايت ا ألدب االساليم ،حيث سأأهل عن أآمه
التحدايت اليت تواجه ا ألدب االساليم يف الوقت احلارض  ،وحتد من تأأثريه ؟فأأجابه
الكيالين بأأن تكل التحدايت تمتثل فامي ييل :
 1ـ ان كثريا من الكتاب واملفكرين ووسائل االعالم تتجاهل ا ألدب االساليم  ،وقد
يصل هذا التجاهل اىل ذروته فينقلب اىل عداء وحرب ضده وضد أآحصابه  ،مما جعل
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كثريا من ا ألدابء يعزفون عن اخلوض يف هذا ا ألدب لتجنب تكل احلرب وذكل التجاهل.
ومع ذكل فان هناك عرشات الرسائل اجلامعية حول ا ألدب االساليم ليس يف ادلول
االسالمية حفسب بل حىت يف أآورواب ،ويذكر أآن آخرها جاءه طالب من السويد يقوم
ابالعداد لرساةل دكتوراه حول ا ألدب االساليم .
 2ـ بعض ا ألدابء جيهلون ابن ا ألدب االساليم هو أآدب أآمة وليس بأأدب حزب أآو
جامعة  ،مما يزيد الصفوف انقساما حول أآمور فردية ما اكن ينبغي الانقسام حولها  ،ألن
ا ألدب االساليم للك العصور ولالسسانية مجعاء .
 3ـ افتعال اخلصومة بني ا ألدب االساليم وا ألدب العريب  ...رمغ أآهنام لكال يتجز أآ؛ فا ألدب
العريب جزء من ا ألدب االساليم  ،مجعهتام لغة القرآن  ،ومشاعر املسلمني وطموحاهتم
ومشالكهتم وتطلعاهتم  ...وكذكل اخلصومة املفتعةل بني ا ألدب االساليم والفنون ا ألدبية
ا ألخرى ..وبينه وبني حرية االبداع والتفكري.
 4ـ اس تفزاز بعض الكتاب االسالميني للسلطة واحلاكم بتناول موضوعات معينة  ،ا ألمر
اذلي يعرض بعضهم لالضطهاد واحملامكة .
 5ـ صعوبة النرش وضعف االماكانت املادية والفنية الالزمة لهذا النرش عىل الرمغ من
اجلهود اليت تبذلها رابطة ا ألدب االساليم العاملية يف خدمة ا ألدب االساليم اال أآهنا تعاين
من ضعف االماكانت ،مما يلقي مبسؤولية المتويل عىل رجال املال املسلمني .
 6ـ اتسام أآدب بعض ا ألدابء االسالميني ابمحلاسة واحلدة  ،فيكون جمرد نصاحئ ومواعظ
دون مراعاة للقواعد وا ألصول املتفق علهيا يف بناء الفنون ا ألدبية  ..مما يتيح الفرصة لهواة
خلط الوراق ،وتصيد ا ألخطاء لالسالميني .
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 7ـ تركزي بعض ا ألدابء االسالميني عىل بعض الفنون ا ألدبية بعيهنا دومنا حماوةل الاس تفادة
من بقية الفنون ا ألدبية واس تغاللها ،رمغ مالها من تأأثري قد يفوق فنوان أآدبية حتظى
ابالهامتم الأكرب.
 8ـ هذا اىل جانب مغاالة بعض النقاد يف تصيد ا ألخطاء لالسالميني  ،خاصة عندما
يصورون احلب والعواطف  ،اضافة اىل قسوة هؤالء يف التعامل مع النص ا ألديب
االساليم عىل الرمغ من أآن هذه ا ألمور طبيعية ن وموجودة يف الغرائز االسسانية  ،فليس
لك البرش سسخة واحدة  ،وليسوا لكهم مالئكة ال خيطئون ..وا ألدب االساليم مطلوب
منه أآن يعرب عن واقع املسلمني مبا فيه من سلبيات واجيابيات بصدق وموضوعية (.)1
ويؤكد الكيالين عىل أآن ا ألدب االساليم ليس معزوال عن العامل  ،و أآن ا ألديب االساليم
ينبغي عليه الاطالع عىل ما كتبه الخرون يف الداب العاملية دون ان يكون هنا تعارضا
بني اجتاهات ا ألديب االساليم واطالعه عىل االنتاج ا ألديب لغري املسلمني وخاصة الداب
الغربية  ،اليت تعرب عن أآفاكر جممتعات بعيدة عن االسالم ،ذلكل جنده يرصع بلك
وعي " انين أآرى أآن ا ألديب االساليم من الواجب عليه الاطالع عىل آداب الخرين
بال حدود ،فيأأخذ الصاحل مهنا ليس تفيد مهنا يف زايدة خربته ويفيد منه القراء " (. )2
واكنت قراءات جنيب ال تبتعد كثرياً عن عالقاته املتعددة واملتنوعة ،فقد اكن يقر أآ
لكتاابت أآدبية خمتلفة كام يروي عن نفسه " ولقد الحظت أآن بعض زمالء ادلراسة يف
لكية الطب ،ممن ينتس بون اىل التنظاميت الش يوعية ،اكنوا يتداولون بعض املطبوعات
اليت حيرصون عىل قراءهتا  ،أآمكنين معرفة بعضها  ،واكن أآمه هذه الكتب رواية ( ا ألم )
ملكس مي جوريك  ،ورواية ( كوخ العم توم ) وبعض القصائد الشعرية اخملطوطة ...وقر أآت
 /1ينظر  :الس يد  ،جامل " :حوار قبل الرحيل " ،جمةل ا ألدب االساليم"  ،العددان التاسع والعارش،
ص ص  153ـ . 154
 /2ينظر  :املرجع نفسه  ،ص.155
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رواية (ا ألم) ،ودهشت لرباعة اكتهبا اذلي يدعو اىل مذهبه بأأسلوب قصة مكمتةل ا ألداء،
مثرية اىل أآبعد حدود االاثرة  ،ش يقة بصورة كبرية "(.)1
وقد أآجعب الكيالين مبثل هذا االنتاج الروايئ الغريب وامتدحه وتعجب من شدة
تأأثريه عىل الر أآي العام الاجامتعي وخصوصا فئة الش باب  ،فيقول " وعندما بد أآت حركة
البعث ا ألديب يف روس يا ،وظهرت اىل الوجود روائع تولس توي ودس توفسيك ومكس مي
غوريك وتورجنيف ،بدا أآن هؤالء العاملقة املفكرين مل يكتس بوا شهرهتم ا ألدبية بسبب
التفوق الفين الشلكي حفسب ،بل يضاف اليه تكل املضامني الفكرية املرشقة املؤثرة،
وذكل الالزتام بوهجة نظر معينة "( .)2مما جعهل يتساءل بينه وبني نفسه ملاذا ال يكون
للعاملني يف حقل ادلعوة االسالمية مثل هذه ا ألدوات الفعاةل ؟وملاذا مل ينتبه القامئون مهنم
عىل أآمور الرتبية والتوجيه اىل التخطيط لزبوغ أآدب جديد يرتمج عن االسالم وقلب
املسمل وفكره ومهومه وآماهل وطموحاته ؟؟(.)3
تلمك يه طموحات جنيب الكيالين يف ارساء قواعد اثبتة ملا أآسامه اب ألدب االساليم
أآو االسالمية  ،وقد سعى اىل تثبيت تكل القواعد مبا أآنتجه سواء عىل مس توى التنظري
أآو عىل مس توى االبداع  ،فأأما أآعامهل التنظريية فمتثلها كتبه ا ألدب االساليم ،مثل :
( مدخل اىل ا ألدب االساليم ) و(االسالمية واملذاهب ا ألدبية) و( جتربيت اذلاتية يف
القصة االسالمية) و( آفاق ا ألدب االساليم) و(حول املرسح االساليم) و(القصة
االسالمية و أآثرها يف سرش ادلعوة) وغريها من الكتب .و أآما ا ألعامل االبداعية فقد زاد

 /1الكيالين  ،جنيب :رحليت مع ا ألدب االساليم ،ص . 33
 /2املصدر نفسه  ،ص . 34
 /3ينظر  :الكيالين  ،جنيب :رحليت مع ا ألدب االساليم  ،ص .33
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عددها عن امخلسني بني قصة ورواية ومرسحية ،مما حدا اب ألديب الكبري جنيب حمفوظ أآن
يقول عنه " :ان جنيب الكيالين هو منظر ا ألدب االساليم الن"(.)1
وهذا ر أآي فيه كثري من الصواب ،ويه شهادة حق يف رجل كرس حياته لقضية اكن يؤمن
هبا امياان ال يزتعزع ،وقد لكفته تكل القضية ضياع س نني طوال من معره يف السجن ،
دلفاعه عن حقيقة آمن هبا وسعى اىل تثبيهتا يف الوجود ...

 /1ينظر  :حامد  ،أآبو أآمحد  " ،جنيب الكيالين بني أآدابء العرص"  ،جمةل ا ألدب االساليم  ،العددان،10-9
ص .15
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الباب الثاين

قضااي املرأة العربية يف رواايت جنيب الكيالين

متهيــــــــــد

ان قارئ رواايت جنيب الكيالين جيد حشدا كبريا من النساء يف هذه العامل:
الهمات والخوات والزوجات واخلادمات والوصيفات والعامالت واملثقفات وغريهن كثري.
ومن خالل تكل القامئة املطوةل للنسوة عرض الكيالين مجةل من قضااي املرأة مهنا عىل
وجه اخلصوص قضااي  :احلرية الشخصية واثبات اذلات والتعلمي والعمل وقضااي الزواج
والطالق واكراه املرأة عىل الزواج مبن ال حتب وقضية عدم املساواة بني اجلنسني ( اذلكر
والنىث) يف احلقوق اليت منحها االسالم اىل لك مهنام ،مثل حرماهنا من االرث والترصف
يف أموالها اخلاصة وقضية الخذ ابلثأر حيث غالبا ما تكون املرأة يه اليت حترض عىل
ذكل خاصة الم  ،وقضية زان احملارم اليت انترشت يف اجملمتع نظرا للجهل والفقر ،اذ تكون
املرأة الضحية الوىل لهذه اجلرمية الش نعاء .
اال أن بعض تكل القضااي مل يرق اىل مس توى الظاهرة العامة اليت تشلك المنوذج
ذلكل فقد خصصت هذا الباب دلراسة بعض مهنا حسب ما توفر يف الرواايت اليت بين
علهيا هذا البحث عىل سبيل المتثيل .

151

الفصل ا ألول
قضية احلرية الشخصية وحتقيق اذلات

الفصل ا ألول
قضية احلرية الشخصية وحتقيق اذلات
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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أأ ـ ( صابرين ) يف رواية (النداء اخلادل)
ب ـ ( جليةل ) يف رواية (رمضان حبييب)

الفصل ا ألول

قضية احلرية الشخصية وحتقيق اذلات

أأوال  :نضال املرأأة من أأجل احلرية الشخصية:
مل يكن الكيالين بدعا يف ا ألدابء ،فامي خيص احلديث عن حرية املر أأة ويه القضية
اليت أأسالت حربا كثريا وشغلت اهامتم الكتاب والروائيني واملؤرخني وقد برز احلديث عن
حرية املر أأة وحقوقها منذ جميء االإسالم فقد" اكنت دنيا املر أأة يف اجلاهلية تغص ابملفاسد
املوروثة والتقاليد البالية واملعامل والرشور ،اإىل أأن جاء االإسالم هبديه ووحيه وبنظمه
وتعالميه ونصاحئه وتوجهياته وقميه ومثهل ،وعالقاته االإنسانية السامية فقىض علهيا بعد أأن
حرهما وهنى عهنا.)1( ".
فقد اكنت املر أأة يف اجلاهلية تعاين من سطوة الرجل وهمينة اجملمتع اذلي أأحجف
حقوقها و أأولها حقها يف احلياة ،فقد اكنت املر أأة متاعا يفرض علهيا الزواج كام يفرض علهيا
الزان والبغاء؟ مل يكن لها احلق يف طلب الطالق ،وال ترث بل اكنت تورث كام يورث
متاع البيت وا ألرض واملاش ية ،ال حتق لها احلضانة وال سس تطيع التفر يف أأموالها،
وفوق لك ذكل اكنت تدفن حية عند بعض القبائل العربية وملا أأرشقت أأنوار االإسالم
غطت ظالهل عىل حياة املر أأة و أأخرجهتا مما اكنت فيه ،اإذ أأعاد لها االإسالم حقوقها وعىل
ر أأسها حقها يف احلياة ،فقد أأصبحت اإنساان معرتفا به قانوان بعد أأن اكنت اإنساان ال يعرت
هبا قانوان ،كام منحها االإسالم احلق يف اختيار الزوج وحقها يف طلب الطالق وحق
امللكية واالإرث والتفر يف أأموالها وحق احلضانة ومل يساو بيهنام يف بعضها الآخر.
اإن االإسالم قد ساوى بني اجلنسني يف لك ما يتعلق اب إالميان والتقوى ووحدة ا ألصل
واجلزاء أأو العقاب عىل الفعل ،كام ساوى بيهنام يف التكرمي" َاي أّيُ َا الناس اتقوا َ برك ِاذلي
هللا ِاذلي
َخلَ َق ْك ِم ْن َن ْف ٍس َوا ِحدَ ٍة َو َخلَ َق ِمهنْ َا َز ْو َ ََجا َوبَث ِمهنْ َما ِر َجا ًال َك ِث ًريا َو ِن َس ًاء َواتقوا َ
هللا َاك َن عَلَ ْي ْك َرِقي ًبا(.)2(")01
ون ِب ِه َوال ْر َحا َم ان َ
سَس َاءل َ
ِ
 /1خريت  ،أأمحد  :مركز املر أأة يف االإسالم  ،ط  ،3دار املعار 1983 ،م  ،ص .17
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ومل يفرق االإسالم بني الرجل واملر أأة اإال عىل حساب التقوى واالإميان " َاي أّيُ َا الناس
اان َخلَ ْقنَ ْاك ِم ْن َذ َك ٍر َوأنْ َث َو َج َعلْناك شع ًواب َوقَ َبائِ َل ِل َت َع َارفوا ان أ ْك َر َم ْك ِع ْندَ ِ
هللا
هللا أتْ َقا ْ ْك ان َ
ِ
ِ
ِ
1
ِ
عَل ٌمي َخبِريٌ (.) (")13
وتكرمي االإنسان مل يكن بسبب لونه أأو أأصهل أأو عرقه ،و اإمنا ملا يمتتع به من
تقوى و اإميان حفسب .فاالإسالم ساوى بني الرجل واملر أأة يف أأهلية التلكيف وحتمل
ا ألمانة اليت عرضها هللا تعاىل عىل السموات وا ألرض واجلبال ،واملمتثةل يف قوهل تعاىل" :
اان َع َرضْ نَا ال َمان َ َة عَ َىل الس َم َاو ِات َوال ْر ِض َوالْجِ بـَالِ فَأب َ ْ َني أ ْن َ ْي ِملْهنَ َا َوأ ْش َف ْق َن ِمهنْ َا َو َ َمحلَهَا
ِ
2
ً
االن ْ َسان انه َاك َن َظلو ًما ََجوال(.) (" )72
ِ ِ
والواحض من هذه الآية الكرمية أأن االإنسان مقصود به املر أأة والرجل عىل حد
سواء .وقد عاشت املر أأة عقودا من الزمن بل قروان من الزمن متارس فهيا تكل احلقوق اليت
أأقرها لها االإسالم؛ تتعمل وتأأخذ نصيهبا يف املال واالإرث والعمل واخلروج اإىل ميدان
احلرب .وبذكل انتصف االإسالم للمر أأة ومتعها ابلمتكل واملال املوروث شأأهنا شأأن الرجل
يب ِمما تَ َركَ الْ َو ِ َاِل ِان
ون َولِل ِن ِّ َسا ِء ن َِص ٌ
لقوهل تعاىل ":لِل ِّ ِر َجالِ ن َِص ٌ
يب ِمما تَ َركَ الْ َو ِ َاِل ِان َو ْال ْق َرب َ
ون ِمما قَل ِمنْه أ ْو َك َُث ن َِصي ًبا َم ْفروضً ا (.)3(" )07
َو ْال ْق َرب َ
وقد تـتـمزي الرشيعة االإسالمية عىل سائر الرشائع ا ألخرى وعىل القوانني
والنظم الوضعية بأأهنا فرضت عىل الرجل أأن يدفع ملن يقرتن هبا همر ًا و يطلق عليه الصداق
وذكل يف حدود اإماكنياته املالية ،ويف هذا اخلصوص يقول هللا تبارك وتعاىل " َوأآتوا
َش ٍء ِمنْه ن َ ْف ًسا فَلكوه َهنِيئًا َم ِريئًا (.)4( )04
ال ِن ِّ َس َاء َصدقَاِتِ ِ ن ِ ِْن َ ًةل فَا ْن ِط ْ َْب لَ ْك َع ْن َ ْ
ِ

 /1سورة احلجرات :الآية 1
 /2سورة ا ألحزاب  :الآية72
 /3سورة النساء  :الآية .07
 /4سورة النساء  :الآية .04
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واملهر هو عطاء خالص من الزوج لزوجته وهذا العطاء هو ِنةل أأي ليس أأجرا
أأو مثنا بل هو عطاء يوثق احملبة ويربط القلوب ويدمي العرشة وهذا الصداق يصبح حقا
خالصا للمر أأة وحدها تتفر فيه كام تتفر يف سائر أأموالها.
صىل هللا عليه ِّ
هذا ،وقد سامهت املر أأة يف عهد الرسول ـ ِّ
وسمل ـ يف الشؤون
العامة إاىل جنب الرجل ،حىت أأهنا شاركت يف اجلهاد لتوس يع رقعة اِلوةل االإسالمية سواء
صىل هللا عليه ِّ
يف غزوات الرسول ـ ـ ِّ
وسمل ـ أأو يف حروب املسلمني ضد الفرس والروم
خارج اجلزيرة العربية حيث اكنت املر أأة تداوي اجلرىح يف ميادين القتال أأو بعيدة عن
ميادين القتال فقد اكنت (كعبة بنت سعد) تقمي خمية ابلقرب من املسجد النبوي تداوي
فهيا اجلرىح فقد عاجلت ( سعد بن معاذ) من جروحه يوم غزوة اخلندق.
كام اكنت لـ ( روفيدة ا ألسلمية ) خمية قرب املسجد النبوي ابملدينة تداوي فهيا
اجلرىح ويه أأول ممرضة يف االإسالم  ،ويه أأشهر امر أأة ممرضة يف االإسالم .بل اإن
بعضهن شاركن يف القتال جنبا اإىل جنب مع الرجال مهنن( أأم سلمي) اليت جاهدت يف
صىل هللا عليه ِّ
معركة ( أأحد) حيث قال عهنا رسول هللا ـ ِّ
وسمل ـ " ما التفت ميينا وال
شامال يوم أأحد اإال و أأان أأراها تقاتل دوين "(.)1
وتذكر كتب السري أأن كثري من النساء املسلامت شاركت يف احلروب والفتوح
االإسالمية ومهنم من اش هترت بفروسيهتن فقد اكنت (خوةل بنت ا ألزور) أأخت رضار بن
ا ألزور قد شاركت يف معارك كثري ضد الروم و اش هترت ابلفارس امللمث .فقد نسجت
حولها القصص واكنت رضب ا ألمثال يف الشجاعة واالإقدام والتضحية والبطوةل.
كام لعبت املر أأة دورا فعاال يف اجملاالت الس ياس ية والاجامتعية واملعرفية ،سشارك
يف احلياة العامة بر أأّيا حيث اكنت تناقش أأمور اِلين والاقتصاد والاجامتع والس ياسة،
و أأحسن مثال عىل ذكل أأمنِّا عائشة ـ ريض هللا عهناـ اليت اكنت معينا للصحابة يأأخذون
 /1العسقالين ،أأمحد بن عيل بن جحر :فتح الباري برشح حصيح البخاري ،حتقيق عبد العزيز بن عبد هللا بن
ابز  -محمد فؤاد عبد البايق  ،دار املعرفة  ،بريوت  ،د.ت  ،اجلزء السادس  ،ص . 79
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صىل هللا عليه ِّ
عهنا أأحاديث الرسول ـ ِّ
وسمل ـ واكنت مرجعا للعلامء يف الفتوى فقد قال
صىل هللا عليه ِّ
فهيا الرسول ـ ِّ
وسمل ـ " خذوا نصف دينك عن هذه امحلرياء" (. )1
وشاركت يف اجملال الس يايس أأيضا  ،واكن لها موقفها املعرو من الفتنة اليت
وقعت بني االإمام عيل ـ ريض هللا عنه ـ ومعاوية بن أأيب سفيان – ريض هللا عنه –
حيث شاركت يف واقعة امجلل .وقد تولت املر أأة يف صدر االإسالم أأمور التجارة فقد اكنت
أأمنِّاـ خدجية ريض هللا عهناـ سسري جتارِتا بنفسها وتقوم عىل شؤون أأموالها .واكن معر بن
اخلطاب ـ ريض هللا عنه ـ يستشري اإحدى قريباته املسامة(الشفاء بنت عبد هللا)
يستشريها يف أأمور التجارة وا إالرشا عىل ا ألسواق.
اإال أأن املر أأة مل حتافظ عىل هذه املاكنة املرموقة اليت منحها اإايها االإسالم خاصة يف
صدر االإسالم ،فقد تقهقر دورها الاجامتعي بعد صدر االإسالم نظرا ملا طر أأ عىل اجملمتع
االإساليم من تغريات طغت علهيا التقاليد وا ألعرا اليت ابتعدت عن تعالمي اِلين
احلنيف.
والواقع يؤكد أأن االإسالم بريء لك الرباءة من أأي متيزي ضد املر أأة  ،وانه ليس
مسؤوال عن املامرسات اخلاطئة ِلى بعض املسلمني الناش ئة عن قصور فهم ل إالسالم أأو
مورواثت اجامتعية وثقافية خاطئة توارهثا البعض دون اإعادة النظر أأو التفكري فهيا ظنا
مهنم أأهنا يه االإسالم نفسه ،مثل هؤالء جندمه يف قوهل تعاىل"ب َ ْل قَالوا اان َو َج ْدانَ أ آ َاب َءانَ
ِ
ون(.)2(" )22
عَ َىل أم ٍة َواان عَ َىل أ آ َاث ِر ِ ْمه مهْ َتد َ
ِ
وتغريت نظرة الرجل اإىل املر أأة مما أأحلق رضرا بوضعيهتا الاجامتعية ،حيث
مهشت وتراجع دورها ومشاركهتا يف اجملمتع ،وطغت نظرة الالمساواة بني الرجل واملر أأة
وقد زاد يف تكريس هذه النظرة التفسريات والفتاوى املتعددة لبعض أآايت القرأ آن الس امي
ما تعلق ابلقوامة واجلهاد والعمل والطالق وغريها من ا ألمور.
 /1العسقالين ،أأمحد بن عيل بن جحر :فتح الباري برشح حصيح البخاري  ،اجلزء ا ألول ،ص . 951
 /2سورة الزخر  :الآية . 22
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اإال أأن االإسالم ومع لك ذكل مل مينح املر أأة املساواة ابلرجل يف كثري من احلقوق
وهو ما أأاثر كثريا من اجلدل والنقاش خاصة فامي يتعلق ابلقوامة واالإرث والشهادة
ون
والطالق؛ فقد جعل االإسالم القوامة للرجل عىل املر أأة يف قوهل تعاىل ":ال ِّ ِر َجال قَوام َ
عَ َىل ال ِن ِّ َسا ِء ِب َما فَض َل اَّلل ب َ ْعضَ ه ْم عَ َىل ب َ ْع ٍض َو ِب َما أنْ َفقوا ِم ْن أ ْم َوا ِلهِ ْم فَالصا ِل َحات قَا ِن َتا ٌت
َحا ِف َظ ٌ
ات لِلْ َغ ْي ِب ِب َما َح ِفظَ اَّلل َوالال ِِت َ ََتاف َ
ون نش َوزهن فَ ِعظوهن َو ْاْهروهن ِيف الْ َمضَ ِاجع ِ
اَّلل َاك َن عَ ِل ًّيا َكب ًِريا (.)1()34
ارضبوهن فَا ْن أ َط ْعنَ ْك فَ َال تَ ْبغوا عَلَهيْ ِ ن َس ِب ًيال ان َ
َو ْ ِ
ِ
ِ
وقد أأعطيت تفسريات خمتلقة ومتعددة للفظة (القوامة) ،فقد جنحت بعض
التفسريات اإىل اجلانب اجلسمي البيولويج ،ومهنم من جعلها قوامة نفس ية س يكولوجية،
وفريقا أآخر ذهب اإىل أأن القوامة تتعلق ابجلانب الاجامتعي والاقتصادي .ويه عىل الرمغ
من اختالفها ،اإال أأهنا يف ر أأ ِِّي ال تبتعد عن املفهوم احلقيقي للقوامة وهو مسو درجة الرجل
عن املر أأة وهو ما زاكه هللا تعاىل يف قوهلَ ":ولَهن ِمثْل ِاذلي عَلَهيْ ِ ن ِابلْ َم ْعرو ِ َولِل ِّ ِر َجالِ
عَلَهيْ ِ ن د ََر َج ٌة َواَّلل َع ِز ٌيز َح ِك ٌمي (.)2(")228
وتنبثق عن هذه القوامة واِلرجة والفضيةل اليت منحها هللا للرجل ثالثة جماالت
تظهر فهيا اِلرجة ،ويه  :الشهادة واملرياث والطالق .حيث جعل هللا تعاىل شهادة
الرجل عىل املعامالت الاقتصادية واملالية ،وغريها  ،مساوية لشهادة امر أأتني وذكل لقوهل
تعاىل  " :ا أّيُ َا ِاذل َين أ آ َمنوا ا َذا تَدَ ايَن ْ ُْت ِبدَ ْي ٍن ا َىل أ َج ٍل م َس ًّم فَا ْكتبوه َولْ َي ْكت ْب بَيْنَ ْك َاكتِ ٌب
ِ
ِ
ْ
ْ
ْ
َ
ْ
ْ
ْ
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ِ
َ
ِ
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ل
ل
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َ ْ َ ْ ِ
َْ َُ ََ ِ َ
ِابلْ َع ْدلِ َو َال يَأْ َب َاكتِ ٌب أ ْن يَ َ َ َ
َربه َو َال ي َ ْبخ َْس ِم ْنه َشيْئًا فَا ْن َاك َن ِاذلي عَلَ ْي ِه الْ َح ُق َس ِفهيًا أ ْو ضَ ِعيفًا أ ْو َال ي َْس َت ِطيع أ ْن ي ِمل
ِ
َ
َ
ْ
ِ
ِ
َ
ه َو فَلْي ْم ِل ْل َو ِل ُيه ِابلْ َع ْدلِ َوا ْست ْشهِدوا َشهِيدَ ْي ِن م ْن ِر َجالك فَا ْن ل ْم يَكوانَ َرجل ْ ِني فَ َرج ٌل
َ ِ
ْ
َ
َوا ْم َرأَتَ ِن ِمم ْن تَ ْرضَ ْو َن ِم َن ُ
امها الخ َْرى َوال يَأْ َب
امها فَتذ ِكِّ َر ا ْحدَ َ
الشهَدَ ا ِء أ ْن ت َِضل ا ْحدَ َ
ِ
ِ
الشهَدَ اء ا َذا َما دعوا َو َال س َ ْسأموا أ ْن تَ ْكتبوه َص ِغ ًريا أ ْو َكب ًِريا ا َىل أ َج ِ ِهل َذ ِل ْك أ ْق َسط ِع ْندَ ِ
ُ
اَّلل
ِ
ِ
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ارض ًة ت ِديروهنَ َا بَيْنَ ْك فَلَيْ َس عَلَ ْي ْك
ون ِ َجت َار ًة َح ِ َ
َوأقْ َوم لِلشهَا َد ِة َوأد ََْن أال تَ ْرَتَ بوا اال أ ْن تَك َ
ِ
َ
َ
ِ
َ
ْ
َ
َ
ٌ
ش
ف
ه
وق
جنَ ٌاح أال تَ ْكتبوهَا َوأ ْشهِدوا ا َذا تَ َباي َ ْع ُْت َوال يضَ ار اكت ٌب َوال ِيد َوا ْن تَف َعلوا فانه س ٌ
ِ
ِ
ِ
1
ِ
ٍ
َ
اَّلل َوي َع ِلِّمك اَّلل َواَّلل ِب ِِّ
َشء عَل ٌمي (.) ()282
ِب ْك َواتقوا َ
ك ْ
وجعل االإسالم نصيب الرجل ضعف نصيب املر أأة يف االإرث حيث قال تعاىل  ":ي ِ
وصيك
اَّلل ِيف أ ْو َال ِد ْك لِذل َك ِر ِمثْل َحظِِّ ْالنْثَيَ ْني (. )2(" )11
ومينح االإسالم حق الطالق للرجل اإال يف بعض احلاالت القليةل وقد ورد ذكل
ْسحيٌ ِاب ْح َس ٍان َو َال َ ِي ُل
يف أآايت مهنا قوهل تعاىل  ":الط َالق َمرَتَ ِن فَا ْم َس ٌاك ِب َم ْعرو ٍ أ ْو س َ ْ ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ق
ي
ق
ي
ِ
لَ ْك أ ْن تَأْخذوا ِمما أآتَيْتموهن َشيْئًا اال أ ْن َ َخيافَا أال ميَا حدو َد اَّلل فَا ْن خ ْف ُْت أال ميَا حدو َد
ِ
ِ
اَّلل فَ َال تَ ْع َتدوهَا َو َم ْن ي َ َت َعد حدو َد ِ
كل حدود ِ
ِ
اَّلل فَ َال جنَ َاح عَلَهيْ ِ َما ِفميَا افْتَدَ ْت ِب ِه تِ ْ َ
اَّلل
ون(.)3(")229
فَأولَئِ َك مه الظا ِلم َ
وقد انعكست هذه القوامة وتكل اِلرجة عىل منع املر أأة من الاش تغال ببعض
الوظائف اليت اكنت حكرا عىل الرجال اكخلالفة واالإمامة والقضاء .وقد اثر خال كبري
ون عَ َىل ال ِن ِّ َسا ِء ِب َما فَض َل اَّلل ب َ ْعضَ ه ْم
بني الفقهاء حول تفسري الآية الكرمية  (:ال ِّ ِر َجال قَوام َ
عَ َىل ب َ ْع ٍض َو ِب َما أنْ َفقوا ِم ْن أ ْم َوا ِله ِْم ).
فقد ر أأى بعضهم أأن القوامة قد اِنفرت يف الرجال دون النساء ألن الرجال يمتتعون
بصفات قلام توجد عند النساء كحسن التدبري والر أأي والقوة ،وما دام الرجل هو اذلي
يتوىل شؤون املر أأة ويقوم علهيا فال جيوز لها أأن تتوىل والية عامة لتكون صاحبة سلطة
وقوامة عىل الرجل بل ال ميكن أأن تكون حىت مشاركة هل يف القوامة .

 /1سورة البقرة  :الآية . 282
 /2سورة النساء  :الآية . 11
 /3سورة البقرة  :الآية . 229
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بل اإن أأحصاب هذا الر أأي يرون أأنه القوامة حىت وإان دلت عىل مسؤولية الرجل
داخل ا ألرسة فقط ،فاإن هذا املعىن يبق دليال عىل أأن املر أأة ال سس تطيع القيام مبسؤولية
ا ألرسة مفن املنطقي أأن تكون عاجزة عن اإدارة شؤون الناس والفصل يف أأمورمه.
أأما أأحصاب الر أأي الثاين وهو معارض للر أأي السابق يف تفسري الآية السابقة ابعتبار
أأن العالقة بني الرجل و املر أأة يف الشؤون العامة يه عالقة والية عامة بيامن القوامة
واِلرجة تتعلقان بعالقة الرجل واملر أأة يف تدبري شؤون ا ألرسة واليت تلزم الرجل بتحمل
املسؤولية و أأن عدم تلكيف املر أأة مبسؤولية ا ألرسة والبيت ليس دليال عىل عدم أأهليهتا
أأو جعزها عن ذكل وإامنا ا ألمر ال يعدو أأن يكون من ابب تقدمي ا ألصلح ل ألرسة.
كام يرى أأحصاب هذا الر أأي أأيضا أأن القوامة تنحفر يف االإنفاق عىل الزوجة والعيال فاإن
مل يقم الرجل بواجبه جتاه املر أأة اكن لها حق طلب الطالق .و أأن قوامة الرجل عىل املر أأة
ليست مطلقة.
كام اختلف الفقهاء حول الآية السابقة ( الرجال قوامون عىل النساء) ،كذكل تفرقوا يف
تفسري احلديث النبوي الرشيف حول والية املر أأة ،واذلي رواه البخاري حيث جاء
صىل هللا عليه ِّ
فيه" ملا بلغ النيب – ـ ِّ
وسمل ـ أأن فارسا ملكوا ابنة كْسى قال :لن يفلح
قوم ولوا أأمرمه امر أأة "(.)1
حيث ذهب فريق اإىل أأن احلديث يشمل لك النساء وخمتلف الوالايت العامة .اإال أأن
بعضهم ر أأى أأن احلديث خاصة ابخلالفة فقط دون غريها من الوالايت ا ألخرى أأي مبا
يسم يف عفران احلارض برئاسة اِلوةل ويه الوالية العامة العليا واليت تقتفر عىل الرجل
دون املر أأة ملا تتطلبه من صفات يتحىل هبا الرجل كرابطة اجلأأش وتغليب املصلحة العامة
عىل العاطفة والتفرغ التام ملعاجلة قضااي اجملمتع.

 /1ا العسقالين ،أأمحد بن عيل بن جحر :فتح الباري برشح حصيح البخاري  ،اجلزء ا ألول ،ص .304
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وهذا ما ال سس تطيعه املر أأة ألنه خارج عن طبيعهتا وتفوق قدرته .ألن رئيس اِلوةل
أأو اخلليفة يف االإسالم هو قائد اجملمتع ور أأسه املفكر ،وهو قائد اجليوش يف احلروب ،وهو
خطيب امجلعة وإامام الناس يف صلواِتم ،وهو اذلي يقيض بني الناس يف اخلصومات.
فاإذا نظران اإىل هذه املهام وتكل الوظائف ،وجدانها ال تتفق والتكوين الفزييولويج
والنفيس والعاطفي للمر أأة وقد استند كثري من الفقهاء عىل حديث النيب ـ ِّ
صىل هللا عليه
ِّ
رش ال ِن ِّ َسا ِء تَ َصد ْق َن وأأ ْك ِ ُْث َن ا ِال ْس تِ ْغ َف َار .فَا ِ ِّين
وسمل ـ يف النساء واذلي جاء فيه " َاي َم ْع َ َ
ِ
َرأيْتك َن أ ْك َ َُث أ ْه ِل النا ِر ،فقالت امر أأ ٌة مهننَ ،ج ْز َ ٌةل َ :و َما لَنَا َاي َرس َل ِ
اَّلل أ ْك َ َُث أ ْه ِل النا ِر؟
شريَ ،و َما َرأيْت َم ْن انَ ِق َص ِ
ات َع ْق ٍل َو ِد ٍين أغْلَ َب ِ ِذلي ل ِ ِّب
قال  :ت ْك ِ ُْث َن اللَ ْع َنَ ،وتَ ْكف ْر َن الَ ِع َ
منكن .قالت اي رسول هللا  :و َما ن ْق َصان ال َع ْق ِل َو ِّ ِاِل ِين ؟ قال :أما نقصان العقل  :فَشَ هَادَة
ِا ْم َرأت ْ َِني تَ ْع ِدل َشهَا َد َة َرج ٍل .فَ َه َذا ،ن ْق َصان ال َع ْق ِل َ.وتَ ْمكث الل َي ِاِل َما ت َص ِ ِّيل َ.وت ْف ِطر ِيف
َر َمضَ ِان .فَه ََذا نقصان ِّ ِاِل ِين "(.)1
حيث ركز الفقهاء يف تفسري هذا احلديث عىل التكوين الطبيعي للمر أأة من حيث
اعتبارها انقصة عقل ودين وخلق و أأن هذه الصفة لصيقة بأأنوثة املر أأة وميلها اإىل العاطفة،
وتغليب هوى النفس عىل العقل واملنطق .وابلتاِل فاإن هذا النقص يول دون
الاضطالع ابملسؤولية الاجامتعية والقيام بأأعباء اجملمتع.
وقد اس تدلوا عىل ذكل من أأن املر أأة يف عهد الرسول ـ ِّ
صىل هللا عليه وسمل ـ ويف
عهد اخللفاء الراشدين مل تول والية عامة وال قضاء وال والية اإقلمي  ،وقد ذهب مذههبم
السلف ومن جاء من بعـدمه.
 /1أأبو احلسن مسمل بن احلجاج بن مسمل القشريي النيسابوري  :حصيح مسمل ،كتاب االإميان  ،الباب (:)34
ابب بيان نقصان االإميان بنقص الطاعات وبيان اإطالق لفظ الكفر عىل غري الكفر ابهلل ككفر النعمة واحلقوق؛
احلديث رمق  ،)79(132طبعة مزيدة ومنقحة ،دار الآفاق العربية ،القاهرة 1426 ،ه2005-م،ص.124،
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اإال أأن بعض الفقهاء يرون أأن احلديث السابق (لن يفلح قوم ولوا امر أأة) حديثا
يفْس يف س ياق ما ورد فيه أأي يف الزمن اذلي قيل فيه ويف احلادثة اليت اكنت سببا فيه،
فقد روى أأن كْسى مزق كتاب النيب ـ صىل هللا عليه وسمل ـ اإليه  ،فدعا عليه النيب بأأن
ميزق ملكه ،فسلط هللا عليه ابنه فقتهل ،مث قتل اإخوته ،مث مات مسموما ،فتوىل أأمرمه
ابنة كْسى ،فثبت دعاء النيب ومتزق ملكهم لك ممزق  .فاحلديث اإذن عند هؤالء خاص
بقصه كْسى ويقوم فارس.
ومن الفقهاء من يرى أأن املر أأة ميكن أأن تتوىل الوالية العامة فالرئاسة والقضاء وقد
اس تدل بعضهم عىل مبا ورد من القران الكرمي من قصة (بلقيس) ملكة س بأأ اليت اكن
تتوىل أأمور قوهما وحتمكها ابلشورى وقد متزيت فامي متزيت به ابحلمكة وسداد الر أأي
والتدبري.
وقد أأجاز كثري من الفقهاء للمر أأة توِل احلك وكذكل االإفتاء والقضاء ومن هؤالء ابن
جرير الطربي وابن رشد و ابن قدامة وابن حزم وغريمه .
وأأكد الش يخ محمد الغزاِل هذا الر أأي بقوهل  ":جيوز أأن تتوىل املر أأة رئاسة امجلهورية
ورئاسة الوزراء ،ومسأأةل والية املر أأة للحك ليست من اخرتاعي ،و اإمنا قال هبا من قبل
عدد من ا ألمئة ،من بيهنم ابن حزم و ابن جرير الطربي ،فقد ر أأوا أأهنا ميكن أأن تكون
حامكة أأو قاضية ،لكهنم اتفقوا عىل أأنه ال جيوز أأن تكون املر أأة خليفة للمسلمني "(.)1
وقد شك هذا الترشيع اذلي طغت عليه كثري من التأأويالت والتفسريات اخلاطئة
صورة للمر أأة توارثهتا ا ألجيال عرب ا ألعفر ،نسجت حولها ا ألساطري الشعبية اليت دلت
عىل دونية املر أأة وضعفها حيث فرض الرجل س يطرته عىل املر أأة منذ العصور املوالية لعفر
اخلالفة الراشدة.
وبقيت املر أأة أأسرية هذه التفسريات والفتاوى للآايت السابقة وا ألحاديث النبوية،
وعاشت يف العصور االإسالمية تعاين من س يطرة الرجل اذلي يرمس لها حياِتا ويدد لها
 /1الغزاِل  ،محمد  :قضااي املر أأة  ،د.ط  ،دار الرشوق  ،القاهرة 1990 ،م  ،ص. 92
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أأسلوب عيشها و أأمناط تفرفاِتا بني ما ينبغي لها وما ال ينبغي ،فقد اكنت لك ا ألنظمة
الس ياس ية والاجامتعية والاقتصادية وحىت اِلينية يدرّيا الرجال دون النساء يضعون
قراراِتا ويددون قوانيهنا وأأسسها ومل يكن للمر أأة حيال ذكل من خيار اإال أأن َتضع لتكل
املؤسسات وتنصاع ملشيئة الرجل ابعتبارها َتبعة هل ومنفذة ألوامره دون نقاش وال جدال.
كذكل اكنت املر أأة داخل ا ألرسة يف اجملمتعات العربية معوما تفرض علهيا وظيفة واحدة
يه وظيفة البقاء بني جدران البيت طوال حياِتا َتبعة إالرادة الرجل سواء أأاكن واِلها
أأو أأخهيا أأو زوَجا ،ال تعدو وظيفهتا أأن تكون والدة ا ألطفال مث تربيهتم ومراعاة شؤون
الزوج وحاجاته.
أأ ِّما اِلول واحلكومات العربية االإسالمية ـ معوما ـ فاإهنا مل تعر املر أأة الاهامتم الالئق
مباكنهتا ومل تبو أأها مناصب يف دواليب احلك ،اإذ اكنت لك املناصب يف احلكومة من
احتاكر الرجل؛ اإذ مل سشارك الرجل يف وضع الترشيعات والقوانني اإال يف القليل النادر من
احلاالت الشاذة اليت ال سشك حكام عاما وال قاعدة شامةل.
ومل سشارك يف املسؤولية اِلينية ،فمل تكن متكل حق الترشيع وال حق تأأويل
النصوص اِلينية ،حىت أأن بعضهم ذهب اإىل أأنه ليس اِلين وحده اذلي مل يسعف املر أأة
ومنعها من املساواة مع الرجل يف بعض احلقوق السالفة اذلكر .
بل اإن اللغة أأيضا تقف حاجزا يف حتقيق حترر املر أأة من همينة الرجل ،و أأهنا ال
سسعف املتشدقني بتحرر املر أأة حيث ترد املعاين اللغوية للفظة (مر أأة) عند اخلليل بن
أأمحد الفراهيدي ابِلالالت التالية" :اإن لكمة املر أأة يف اللغة مش تقة من فعل( مر أأ ) أأي
طعم ،وهذه اإشارة اإىل عالقة املر أأة ابلطعام ،ويقال مر أأ فالان مرءا أأي صار اكملر أأة هيأأة
أأو حديثا ،كام أأن املر أأة جتمع عىل غري اش تقاقها فيقال نساء ونسوة وتعر املر أأة بأأهنا مؤنث
الرجل ،والنساء تعين (املناكح) ،وهذه اإشارة اإىل عالقة املر أأة ابجلنس و أأصل (النساء)
منبثق من فعل  :نسا ،ينسو ،ومعناه ترك العمل ،وهذه اإحاةل اإىل معىن البطاةل و أكن
املر أأة تعين البطاةل وعدم الشغل.
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يضا اإىل ذكل أأن معاين املر أأة ترتبط بعدة أأفعال مهنا فعل (حرم) ويعين (منع)
واحلرم هو النساء لرجل واحد ،وحرمة الرجل تعين حرمه و أأههل .ولكمة (حرايم) مش تقة
من الفعل نفسه ،ومعناه من يفعل احلرام ،كذكل فعل (مجع) اذلي يش تق منه اجلامع
ومؤنثه اجلامعة ،وكذكل امجلاع أأي مواطأأة املر أأة ،و أأيضا فعل(زوج) أأي البعل والزوجة
أأي الناكح أأو الناكحة.)1(.
ويس تخلص من املقبوسة السابقة أأن" اللغة ميكن أأن نس تعملها وس يةل لصياغة خطاب
حترري حتدد مس بقا موقع املر أأة ووظائفها داخل اجملمتع ،أأي أأنه قبل وضع القوانني اليت
سسعف الرجل يف تدجني وسسبيح حضور وإايقاع املر أأة كاكئن ،فاإن اللغة تقدم هل بشك
أأوِل ،ما يرنو اإليه ،فاملر أأة اإذن حضور اكئن ينحفر دوره يف ا إالش باع اجلنيس والعطاةل
وترتيب شؤون املؤسسة الس مترارية النوع والنظام العام اذلي يمكه الرجل" (.)2
حفىت اذلين يريدون اِلفاع عن حقوق املر أأة وَتليصها من سطوة الرجل ،هؤالء اذلين
انربوا للكتابة عن قضااي املر أأة فاإن اللغة تقف هلم ابملرصاد حيث ال سسعفهم يف خطاابِتم
يف كثري من احلاالت " فاإن الكتاابت العربية املتعلقة مبسأأةل املر أأة سواء قام هبا الرجال أأو
النساء واليت تريد أأن تعطي لنفسها أأبعادا حتررية ،تنىس أأن اللغة ال سسعفهم يف احلديث
عن التحرر" (.)3
ومع ذكل فاإن أأن كثريا من الكتاابت العربية قد تبنت اخلطاب التحرري املتعلق
ابملر أأة من حيث حقوقها ودورها يف اجملمتع منذ جفر الهنضة العربية احلديثة ،نتج عنه كثري
من املفهومات ،ولعل أأكُثها تداوال يف أأوساط تكل الكتاابت مفهوم حترر املر أأة أأو ما يعرب
عنه البعض بقضية حتقيق اذلات أأو قضية احلرية واملساواة ،وما جنم عهنا من مصطلحات
وسسميات تصب لكها يف حرية املر أأة ومساواِتا ابلرجل يف احلقوق والواجبات.
 /1ينظر  :أأفاية ،محمود نور اِلين  :الهوية والاختال (يف املر أأة والكتابة والهامش)،د.ط  ،دار اإفريقيا
الرشق ،د.ت  ،ص ص 35ـ. 36
 /2ينظر  :املرجع نفسه  ،ص .36
 /3املرجع نفسه  ،ص . 37
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فاإذا رجعنا اإىل املعامج اللغوية القدمية واحلديثة عىل حد سواء جند معاين حترير
املر أأة تدور حول مدلوالت متنوعة وخمتلفة ،واملالحظ هنا أأن لكمة ( حترير) ال توجد هبذه
الصيغة يف املعامج القدمية بل جند بعض جذور هذه اللكمة.
ففي لسان العرب جند أأن" املر أأة احلرة ،يه الكرمية من النساء" ( .)1ويف الرائد
جند "امر أأة حرة أأي يه املر أأة الطليق"( .)2ويف (املعجم الوس يط) ،جند أأن لفظة (حرية)
لها معاين " اخللوص من الشوائب أأو الرق أأو اللؤم  ،واحل ِّ ِريَة َك ْون الش ْعب أو ِّ ِالرج ِل
صادي يريم اىل اعفاء التجارة اِلولية من
حرا ،واحل ِّ ِريَة ( يف الاقتصاد ) :
ٌ
مذهب اق ِت ِّ
ِ ِ
القيود و ُالرسوم"(.)3كام أأهنا تعين التفر مبلء ا إالرادة والاختيار.
أأما مفهوم حتقيق اذلات فيعين حتقيق احلرية الفردية للمر أأة مبعىن حتريرها من لك
الضوابط الاجامتعية واِلينية والاقتصادية اليت ترخست يف اجملمتع عرب العصور وا ألزمنة،
ويه أأيضا تعين رصاع املر أأة النفيس اذلي تعانيه جراء الاضطهاد اذلي َتضع اإليه ؛
فاملر أأة تعيش ازدواجية الشخصية فهىي من َجة ترغب يف حتقيق ذاِتا و اإثبات وجودها
ومن َجة أأخرى فهىي سستسمل بوعهيا وبال وعهيا اإىل جسهنا اِلاخيل اذلي تقبهل واذلي
ترخس يف أأعامقها.
ويضا اإىل هذا رصاعها اخلاريج يف حماربة أأولئك اذلين يعارضون سعي املر أأة اإىل
التحرر من املفاهمي التقليدية البالية ملعىن ا ألنوثة القامئ عىل الثالوث احملدد ِلور املر أأة يف
حدود ا ألمومة والزوجة واالإجناب.
وال شك أأن مفاهمي احلرية وحتقيق اذلات واملساواة يه مفاهمي انبثقت عن
الاحتاكك العريب الغريب منذ امحلةل الفرنس ية عىل مفر ،وعن طريق البعثات العلمية
واحتاكك املثقفني العرب بأأفاكر الثورة الفرنس ية(احلرية وا ألخوة واملساواة).
 /1ابن منظور ،جامل اِلين  :لسان العرب ،اجملدل الرابع  ،ص . 215
 /2جربان ،مسعود  :الرائد ،ط  ، 2دار العمل للماليني  ،بريوت 2001 ،م  ،ص .125
 /3مصطف اإبراهمي وعبد القادر حامد والنجار محمد  :املعجم الوس يط  ،ط ،2دار اِلعوة ،اسطنبول،
1987م ن .175
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حيث دخل مصطلح حترير املر أأة الوجود العريب عن طريق خنبة من املفكرين
واملثقفني واِلعاة اذلين تزمعوا االإصالح الاجامتعي واِليين والس يايس يف العامل العريب
واالإساليم من أأمثال(جامل اِلين ا ألفغاين) و(محمد عبده) و(رش يد رضا)و(عبد امحليد بن
ابديس) و(البشري االإبراهميي)و(قامس أأمني) و(الطاهر حداد) و(عالل الفايس).
وعىل الرمغ من الاختال بيهنم يف طريقة طرح أأفاكرمه اإال أأهنم جيمعون عىل
رضورة البحث عن أأس باب َتلف اجملمتعات العربية وس بل بعث الهنضة الفكرية
والاجامتعية و أأن أأس باب هذا التخلف هو الظمل والاستبداد وانعدام العداةل الاجامتعية
واملساواة بني أأفراد اجملمتع .
وقد اختلف رواد الهنضة يف التعبري عن أآراهئم حيال قضااي متعددة مهنا عىل وجه
اخلصوص موضوع حبثنا هذا ،أأعين قضية حترر املر أأة .ولعل من انفةل القول أأن مصطلح
حترير املر أأة قد دخل اإىل الثقافة العربية احلديثة بوجود كوكبة من املفكرين العرب من أأمثال
قامس أأمني اذلي اكن يرى أأن مفهوم التحرر هو الهنضة ابملر أأة فكراي وثقافيا ورضورة
تعلميها القراءة والكتابة لتكون متأأهةل ألداء مسؤولياِتا ا ألرسية والاجامتعية جنبا اإىل جنب
مع الرجل ،حيث دعا اإىل رضورة البحث عن س بل الريق ابملر أأة وإاصالح اجملمتع " لك
حمب للحقيقة أأن يبحث معي يف حاةل النساء املفرايت ،و أأان عىل يقني من أأنه يصل
وحده اإىل النتيجة اليت وصلت اإلهيا ويه رضورة االإصالح فهيا" (.)1
ذلكل فقد ربط بني قضية املر أأة وقضية الوطن ،وارتقاء ا ألمم ،فارتقاء ا ألمم يتاج اإىل
عوامل خمتلفة متنوعة من أأمهها ارتقاء املر أأة .واِنطاط ا ألمم ينشأأ من عوامل خمتلفة ومتنوعة
أأيضا من أأمهها اِنطاط املر أأة ،فهذا الاِنطاط يف مرتبة املر أأة عندان هو أأمه مانع يقف يف
سبيلنا ليصدان عن التقدم اإىل ما فيه صالحنا(.)2
 /1قامس  ،أأمني  :ا ألعامل الاكمةل ،حترير املر أأة  ،حتقيق محمد عامرة  ،املؤسسة العربية لدلراسات
والنرش 1976،ص .97
 /2ينظر  :املرجع نفسه  ،ص. 98
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وقد اعترب كتاب قامس أأمني " حترير املر أأة ،من أأخطر الكتب اليت أأحدث جدال
واسعا يف أأوساط املثقفني املفريني وعىل الرمغ من أأنه استند يف أآرائه عىل مبادئ اِلين
االإساليم فهو مل يطالب إابلغاء احلجاب حبد ذاته و اإمنا طالب ابإ عادته اإىل ما نصت
عليه الرشيعة االإسالمية حيث أأورد كثريا من النصوص القرأآنية وا ألحاديث النبوية
الرشيفة لتدعمي أآرائه مهنا ما روي عن عائشة ريض هللا عهنا أأهنا قالت  ":اإن أأسامء بنت
أأيب بكر دخلت عىل رسول هللا ـ ِّ
صىل هللا عليه وسمل ـ وعلهيا ثياب رقاق فقال
لها  ":اي أأسامء اإن املر أأة اإذا بلغت احليض مل يصلح أأن يرى مهنا اإال هذا وهذا ،و أأشار اإىل
وَجه وكفيه "(.)1
عىل الرمغ مما ذكر عن الكتاب اإال أأنه تعرض اإىل ردود وْهوم بشدة من قبل رجال
ا ألزهر اذلين اكنوا يساندون احلك الس يايس يف ذكل الوقت ،ويؤازرون حك اخلديوي
عباس املستبد واملتعاون مع الاس تعامر االإجنلزيي ،كام هومج الكتاب بشدة من قبل رجال
الس ياسة احملافظني وبعض ا ألدابء .وقد أأحدث هذا الكتاب زلزةل مبفر و أأثريت حوهل
جضة وعاصفة من الاحتجاجات والنقد ،ورد عىل قامس أأمني محمد طلعت بكتاب(فصل
اخلطاب يف املر أأة واحلجاب )،ومحمد فريد وجدي بكتاب (املر أأة املسلمة) ،واكن أأشد
املعارضني ،وعىل ر أأسهم (مصطف اكمل) اذلي كتب يف جريدة (اللواء) مقاال س نة 1901
ّيامج فيه اِلعوة اإىل حترير املر أأة ،و أأصدر محمد أأمحد السواليف كتااب بعنوان (اجلليس
ا ألنيس يف التحذير مما يف حترير املر أأة من التلبيس).كام أأصدر عبد امحليد خريي كتابه ضد
حترير املر أأة حتت عنوان(اِلفع املتني يف الرد عىل قامس أأمني ) .

 /1سلامين بن ا ألشعث السجس تاين ا ألزدي أأبو داود  ،سنن أأيب داود  ،الباب  ( 33فامي تبدي املر أأة من
زينهتا ) احلديث رمق  ، 4106حتقيق :محمد حمي اِلين عبد امحليد ،اجلزء ا ألول  ،املكتبة العفرية ،بريوت ،
د  .ت  ،ص .314
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ولكن قامس أأمني مل يزتعزع أأمام النقاد وواصل يف اإصدار الكتب واملقاالت  ،اإذ ر ِّد عىل
معارضيه بكتاب ( املر أأة اجلديدة ) اذلي أأصدره س نة 1901م  ،طالب فيه ابإ قامة سرشيع
يكفل للمر أأة حقوقها ،وخاصة احلقوق الس ياس ية  ،و أأهداه اإىل صديقه الزعمي سعد زعلول.
وعىل بعد قاب قوسني من هؤالء املعارضني املتشددين  ،اِلاعني اإىل بقاء املر أأة يف
اخلدور ،وقف يف الطر املقابل مجموعة من ا ألدابء التقدميني وعىل ر أأسهم أأمحد لطفي
الس يد اذلي اس تطاع مع زمالئه أأن يعربوا عن الفكر املتقدم يف حصيفهتم (اجلريدة) ،كام
انرص اِلعوة اإىل حترير املر أأة يف هذه الفرتة سعد زغلول ولطفي الس يد ،ووِل اِلين يكن
ومحمد حسني هيك ،وطه حسني ،وسالمة موىس ،ومصطف فهمي ،وفرح أأنطوان،
أأمحد حسني الزايت ،ومصطف املنفلوطي.
أأما يف املغرب العريب فقد واكب رواد الهنضة وا ألدابء حركة حترير املر أأة ولكهنم
كذكل اختلفوا يف طرهحم لهذه القضية بني حمافظ ومتقدم حيث أأعاد مفكرو الهنضة العربية
يف املغرب العريب ومن جاء بعدمه الاعتبار اإىل املر أأة وطالبوا حبقوقها وربطوا ماكنة املر أأة
ابلوضع الاجامتعي عامة  ،نذكر عىل سبيل املثال عالل الفايس اذلي أأصدر كتااب بعنوان
(النقد اذلاِت) س نة 1952م ،وقد ر أأى أأن الاِنطاط اذلي أأصاب املغرب والعامل
االإساليم ،قد أأدى اإىل تأأخر يف ماكنة املر أأة اليت أأصبحت جمرد متعة .ودعا اإىل رضورة
اإرساء قواعد املساواة بني اجلنسني حيث قال  " :اإن من حق املر أأة أأن تتساوى مع
الرجال املساواة اليت ال تتناىف مع طبائع ا ألش ياء ،ذلكل ميكهنا أأن سشارك يف الصاحل العام
ابخلدمة والفكر واالإرشاد ،ميكهنا أأن سشغل مراكز العمل الاجامتعي والاقتصادي
والس يايس يف امجلاعة ويف اِلوةل ،ولك ما يدعيه الناس نقصا عىل املر أأة عن مس توى
القدرة املوجودة عند الرجل فليس اإال من أآاثر ما صنعته أأجيال الاضطهاد وعصور
الاِنطاط ،و أأن املر أأة القادرة اإذا تركت وشأأهنا أأن تصل للقيام جبالئل ا ألعامل وهمامت
ا ألمور"(.)1
 /1الفايس  ،عالل  :النقد اذلاِت  ،مطبعة الرساةل  ،الرابط1979 ،م  ،ص .305
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ويف تونس فقد أأحدث كتاب ( امر أأتنا يف الرشيعة واجملمتع) للش يخ الطاهر احلداد،
اذلي أأصدره س نة 1930م جضة كربى كتكل اليت أأاثرها كتاب حترير املر أأة لقامس أأمني يف
املرشق العريب فقد ورد فيه أأن " املر أأة يه أأم االإنسان ،ويه نصف االإنسان ،وشطر
ا ألمة عددا وقوة يف االإنتاج مع عامة وجوهه ،فاإذا كنا ِنتقر املر أأة وال نعبأأ مبا يه فيه من
هوان وسقوط فاإمنا ذكل صورة من احتقاران ألنفس نا ،وإاذا ِنهبا وِنرتهما فليس ذكل اإال
صورة من حبنا واحرتامنا ألنفس نا "( .)1وقد استند يف أآرائه اإىل النصوص الترشيعية
ليخرج خبالصة مفادها أأن النصوص القرأآنية ال يوجد فهيا ما مينع املر أأة من توِل أأي معل
يف اِلوةل واجملمتع همام اكن هذا العمل عظامي.
وقد انتقد الش يخ عبد امحليد بن ابديس هذا الكتاب حيامن قر أأه حيث قال  ":اكن
صاحب هذا الكتاب حدثنا عنه أأايم اإقامتنا بتونس ابلصيف املاضية ،ففهمنا من حديثه
أأنه يتلكم فيه عن الهنوض ابملر أأة هنوضا حصيحا وتعلميها تعلامي مفيدا يف حدود اإسالهما اليت
يه بنظر لك عاقل منصف حدود ا إالنسانية الاكمةل ،وما توقعنا منه أأن يكون ممن يدعون
اإىل اذلهاب هبا يف تيار املدنية الغربية اإىل ما خيرَجا عن حدود ديهنا ووظيفة أأنوثهتا ،فاإذا
بنا ملا أأهدى اإلينا كتابه وطالعناه وجدان ما هو أأدىه من ذكل و أأمر ،وجدانه يدعو اإىل
اإبطال أأحاكم عديدة من أأحاكم القرأآن الفرية القطعية الاجامعية ،وتعطيل أآايت عديدة
من أآايته بدعوى أأهنا غري الئقة ابلنساء يف هذا العفر" (.)2
وهذا أأمر طبيعي ،ألن ر أأي ابن ابديس يف املر أأة خيتلف عن ر أأي لك من عالل
الفايس والش يخ احلداد ودعاة حترر املر أأة من املشارقة ،مفن املعرو عن الش يخ بن
ابديس أآراؤه املعتدةل اليت َتلو من الغلو واملبالغة فهو يرى أأن " املر أأة خلقت حلفظ
النسل ،وتربية االإنسان يف أأضعف أأطواره (ومحهل وفصاهل ثالثون شهرا) فهىي ربة البيت
 /1احلداد  ،الطاهر  :امر أأتنا يف الرشيعة واجملمتع ،اِلار التونس ية للنرش  ،تونس 1980 ،م  ،ص .15
 /2الطاليب  ،عامر  :ابن ابديس حياته وأآاثره،ط ، 2اجلزء الثالث  ،دار الغرب االإساليم 1985 ،م،
ص.475
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وراعيته واملضطرة مبقتىض هذه اخللقة للقيام به .فعلينا أأن نعلمها لك ما حتتاج اإليه للقيام
بوظيفهتا ،ونربهيا عىل ا ألخالق النسوية اليت تكون هبا املر أأة امر أأة ال نصف رجل ونصف
امر أأة .فاليت تدل لنا رجال يطري خري من اليت تطري بنفسها" (.)1
وهو ال يرى مانعا يف تعلميها حىت سس تطيع تربية أأبناهئا خلقيا وتعلميهم يك ميكن تدارك
التدهور اخلطري يف أأخالق اجملمتع اجلزائري حيث يقول  ":البيت هو املدرسة ا ألوىل
واملصنع ا ألصيل لتكوين الرجال وتدين ا ألم هو أأساس حفظ اِلين واخللق ،والضعف
اذلي جنده من انحيهتا يف رجالنا معظمه نشأأ من عدم الرتبية االإسالمية يف البيوت بسبب
َجل ا ألهمات وقةل تديهنن" (.)2
ذكل أأنه عندما أأسس مجعية الرتبية والتعلمي س نة 1930م ،نص يف قانوهنا ا ألسايس
عىل أأن البنات يتعلمن جماان خبال البنني اإذ قال  ":فأأما البنون فال يدفع مهنم واجب
التعلمي اإال القادرون ،و أأما البنات فيتعلمن لكهن جماان لتتكون مهنن – إابذن هللا – املر أأة
املسلمة املتعلمة" (.)3
اإن دل هذا عىل َشء فاإمنا يدل عىل مدى حرص االإمام الش يخ عبد امحليد بن
ابديس عىل رضورة اإخراج املر أأة من غياهب اجلهل والظالم ،وا ألخذ بيدها عن طريق
التعلمي اإىل أآفاق املعرفة الواسعة لتكون عضوا فعاال يف جممتعها ..
أأما الش يخ راشد الغنوَش فقد اكنت هل أآراء كثرية عن حترير املر أأة وعن أأوضاعها
الاجامتعية أأوردها من خالل كتابيه (احلرايت العامة يف اِلوةل االإسالمية) اذلي صدر
س نة 1993م ،عن مركز دراسات الوحدة العربية بريوت ،حيث جاء فيه عىل وجه
اخلصوص بأأن املوقف املعارض ملشاركة املر أأة يف احلياة الاجامتعية والس ياس ية غري مربر
رشعا وليس يف االإسالم ما مينع املر أأة من الوالية العامة أأو القضاء أأو االإمارة.
 /1احلداد  ،الطاهر  :امر أأتنا يف الرشيعة واجملمتع  ،ص .469
 /2تريك  ،راحب  :الش يخ عبد امحليد بن ابديس ،رائد االإصالح والرتبية يف اجلزائر ،ط ، 3الرشكة الوطنية
للنرش والتوزيع اجلزائر 1981،م  ،ص .293
 /3املرجع نفسه  ،ن ص.
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وقد استند راشد الغنوَش يف كثري من أآرائه هذه اإىل ما جاء عند بعض
الفقهاء القداىم من أأمثال (ابن جرير الطربي) واالإمام ( أأيب حنيفة) والفقيه (ابن حزم)
اذلي أأجازوا للمر أأة ال جمرد املشاركة يف الانتخاابت أأو الانامتء اإىل ا ألحزاب أأو القيام
ببعض الوظائف يف اِلوةل اكلكتابة والوزارة بل أأجاز لها توِل القضاء وهو من الوالية
العامة اليت تقاس رشوط االإمامة علهيا (.)1
أأما يف كتابه الثاين اذلي عنوانه( املر أأة بني القرأآن وواقع املسلمني) اذلي صدر عن
دار الرشوق س نة 2012م ،فنجد فيه مجةل من الآراء اجلريئة اِلاعية اإىل رضورة اإعادة
قراءة النصوص الرشعية مبا يامتىش مع الواقع املعارص و أأن بعض التأأويالت اليت صدرت
عن فقهاء العهود السابقة اكنت مامتش ية مع تكل الفرتة قارصة عىل تلبية حاجات الفرتة
الراهنة حيث يقول يف ذكل  ":اإن عددا كبريا من املفاهمي املتعلقة ابملر أأة حتتاج اإىل اإعادة
نظر يف ضوء النصوص الثابتة وتقدير أأن الصورة اليت اَتذِتا املر أأة يف بعض العصور
االإسالمية ليس اإال صورة من الصور املمكنة اليت عرب هبا املسلمني عن ديهنم يف ظرو
س ياس ية واجامتعية خاصة ...فاإذا تغريت تكل الظرو اكن للمسلمني أأن يرتمجوا عن
ديهنم يف صورة اجامتعية أأخرى تكون أأكُث أأماان للنصوص الثابتة ( من قرأ آن وس نة)
وملبية ملطالب املرحةل "(.)2
ولعل هذا يرجع اإىل أأن حركة الش يخ راشد الغنوَش اكنت أأكُث تقدمية من حركة
االإخوان املسلمني يف مفر ،حيث أأن الش يخ راشد الغنوَش يرى بأأن املر أأة خشص
اكمل "من حيث اإهنا اإنسان مساوية للرجل ،ويه خماطبة مثل بتاكليف الرشيعة ،فهىي
مسؤولية اكمةل ،ال يمل عهنا يف اِلنيا وال يف الآخرة تبعات أأعاملها غريها ...فهىي حتدد
مصريها بنفسها ،فتربم ابختيارها الشخيص خمتلف العقود  :عقدا مع هللا فتؤمن به وتطيعه
 /1ينظر  :الغنوَش ،راشد  :احلرايت العامة يف اِلوةل االإسالمية ،مركز دراسات الوحدة العربية ،بريوت ،
1993م ،ص ص  128ـ .130
 /2الغنوَش ،راشد  :املر أأة بني القرأآن وواقع املسلمني  ،ط ، 1دار الرشوق  ،القاهرة 2012 ،م ،
ص.70
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أأو ترفض ذكل ،ومع الرجل اذلي َتتاره زوجا ،وتتفر فامي متكل بك حريهتا من دون
تدخل من أأي َجة اكنت"(.)1
ات َوالْم ْؤ ِم ِن َني َوالْم ْؤ ِمنَ ِ
مث أأورد قوهل تعاىل ":ان الْم ْس ِل ِم َني َوالْم ْس ِل َم ِ
ات َوالْ َقا ِنتِ َني
ِ
ات َوالصا ِب ِر َين َوالصا ِب َر ِات َوالْخ َِاش ِع َني َوالْ َخ ِاش َعاتِ
ات َوالصا ِد ِق َني َوالصا ِدقَ ِ
َوالْ َقا ِن َت ِ
وَج ْم َوالْ َحا ِف َظ ِ
ات َوالصائِ ِم َني َوالصائِ َم ِ
َوالْم َت َص ِِّد ِق َني َوالْم َت َص ِِّدقَ ِ
ات َوالْ َحا ِف ِظ َني فر َ
ات
اَّلل َكثِ ًريا َواذلا ِك َر ِات أعَد اَّلل لَه ْم َم ْغ ِف َر ًة َوأ ْج ًرا َع ِظميًا ( .)2(" )35مث علق عىل
َواذلا ِك ِر َين َ
هذه الآية بقوهل  ":مفا ذكر الرجال يف موطن خري اإال ذكر النساء عىل حد سواء "(.)3
فاإن هللا عز وجل سوى بني الرجال والنساء يف ا ألعامل وا ألفعال كام سوى
بيهنام يف املغفرة وا ألجر العظمي .فال تفاضل بيهنام يف العمل وال فرق بيهنام يف اجلزاء
والعقاب.
ومل تقتفر اِلعوة اإىل حترير املر أأة عىل الرجال فقط بل اإن النساء أأيضا اكن
لهن حظ وافر يف اِلفاع عن حرية املر أأة وقضاايها الاجامتعية والاقتصادية .ذكل أأن املر أأة
العربية شاركت بقلمها منذ بداية معركة التحرر وقد برز يف هذا النطاق نساء كثريات من
خمتلف أأقطار البالد العربية ،فقد برزت عائشة التميورية (  )1902 -1840بقلمها اذلي
مجع بني ا ألدب الرتيك والعريب والفاريس يف الشعر والنُث.
وقامت زينب فواز ( )1914 – 1845ـ ويه اكتبة حتررية لبنانية ـ ابحملاوالت
ا ألوىل للتعريف ابلكتاابت النسوية والرتاث النسايئ ،حيث مجع اإجنازات ما يزيد عن
أأربعامئة وست ومخسني امر أأة من الرشق والغرب ووثقت معلها حتت عنوان (اِلر املنثور
يف طبقات رابت اخلدور) .و أأصدرت كتااب أ آخر حتت عنوان (الرسائل الزينبية) اذلي
دعت فيه اإىل حقوق املر أأة يف الثقافة والعمل واملواطنة .
 /1الغنوَش ،راشد  :املر أأة بني القرأآن وواقع املسلمني  ،ص . 70
 /2سورة ا ألحزاب  :الآية . 35
 /3الغنوَش  ،راشد  :املر أأة بني القرأآن وواقع املسلمني  ،ص .71
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واش هترت يف هذه الفرتة الاكتبة ماكل حفين انصيف املشهورة ابمس (ابحثة
البادية)( .)1917 -1886واليت شاركت بقلمها يف اِلعوة اإىل حترير املر أأة ،ومع أأهنا
عارصت قامس أأمني اإال أأن أآراهئا تعد ممتمة ِلور رفاعة الطهطاوي(  .)1873 -1801وقد
نبغت مكل حفنـي انصيف يف التأأليف اإىل حد أأن لطفي الس يد قال أأن كتاابِتا صورة
للاكتبات العربيات الالِت تفوقن عىل كثري من الكتاب الرجال.
وقد أأكدت ذكل سهري القلاموي حيث ذكرت أأن اِلعوة عند ابحثة البادية مسيت
اإصالحا وسامها قامس أأمني حتريرا ذكل أأن رفاعة الطهطاوي مل يدع علنا اإىل سفور املر أأة
وحتررها ،وإامنا دعا اإىل تعلميها واملساواة بيهنا وبني الرجل.
وتذكر كتب التارخي ا ألديب أأهنا اكنت أأول خطيبة مفرية يف اندي حزب ا ألمة،
فهىي اليت أأسست (الاحتاد النسايئ الهتذييب) .كام اندت س نة 1911م ،ابإصدار سرشيع
يكفل للمر أأة حقوقها الاجامتعية والتعلميية ،اإال أأن موقفها من احلجاب والسفور اكن كام -
أأسلفت اذلكر -ممتام ملوقف رفاعة رفعت الطهطاوي ،حيث اكنت حمافظة من هذا اجلانب
ألهنا ترى أأن الوقت مل ين أأوانه بعد ،و أأهنا ممتسكة ابملوقف اِليين يف هذه القضية وقد
رصحت بذكل يف قولها:
أأما السفور حفمكـــــــــــــــــــــــــه *** يف الرشع ليس مبعضــــــــــــــــــــــــــــــل
ذهب ا ألمئة فيـــــــــــــــــــــــــــه *** بني حمـــــــــــــرم وحمـــــــــــــــــــــــــــلل
وجيوز ابالإجامع مــــــــــــــــــــنه *** مه عند قصــــــــــد تأأهــــــــــــــــــــــــل
مئة ال جمـــــــــــــــــــــــال ملقــــــــــــوِل
من بعد أأقـــــــــــــــــــــــــوال ا أل ***
وقد قرنت دعوِتا الإصالح املر أأة ابِلعوة اإىل الثورة وطلب احلرية.)1( .
ومن النساء الالِت برزن يف جمال اِلعوة اإىل حترير املر أأة جند الك من  :نبوية
مصطف ولبيبة هامش وا ألمرية فاطمة اإسامعيل ،اليت اكنت من املتحمسات لتأأسيس
 /1ينظر :وادي  ،طه  :صورة املر أأة يف الرواية املعارصة  ،ط ، 4دار املعار  ،القاهرة 1994 ،م ،
ص .32
173

الفصل ا ألول

قضية احلرية الشخصية وحتقيق اذلات

اجلامعة املفرية ابلقاهرة حيث تربعت ابلكثري من ماهل اخلاص للجامعة ومهنن أأيضا هدى
الشعراوي وا ألمرية (عني احلياة) .)1(...
وتعد ا ألدبية يم زايدة واحدة من أأبرز النساء الالِت دافعن عن حقوق املر أأة يف
احلرية والتعلمي " فهىي املر أأة العربية اليت اس تطاعت رمغ َتلف نظرة اجملمتع للمر أأة أأن تنشئ
صالوهنا ا ألديب يف القاهرة (1915م1916 -م) واكن يرض ندوِتا ا ألدبية لك ثالاثء طائفة
من ا ألدابء واملفكرين املفريني والعرب ،واكنت يف العرشين من معرها ،ومع ذكل
اس تطاعت بفكرها الناجض اذليك أأن جتمع حولها ش يوخ ا ألدب والفكر يف مفر" (. )2
وقد لعبت الصحافة العربية دورا رائدا يف نرش الوعي النسوي وظهور بعض
الاكتبات والشواعر وغريهن ،مما خلق وعيا أأدبيا أأدى اإىل تطور فكر املر أأة و إارشاكها مع
الرجل يف اإبداء الر أأي.
فقد اس تطاعت الاكتبة السورية (هند نوفل) اإصدار اجملةل النسائية ا ألوىل س نة
(  )1892بعنوان (الفتاة)يف مدينة االإسكندرية  .كام ظهرت جمالت عدة ِتُت بشؤون املر أأة
وقضاايها الاجامتعية والاقتصادية مهنا عىل سبيل املثال  :جمةل ( أأنيس اجلليس) وجمةل
(فتاة الرشق) وجمةل (احلياة اجلديدة) .وقد ظهرت يف تكل الفرتة ما يربو عن مخس
وعرشين جمةل نسوية يف العامل العريب متلكها وحتررها وتنرشها نساء ،وقد دعت يف معظم
كتاابِتا اإىل تعلمي املر أأة ومشاركة الرجل يف رصاعه لتحرير الوطن العريب ،وقد أأظهرت
املر أأة العربية أآنذاك جر أأة اندرة يف التعبري عن أآراهئا.
وجتدر االإشارة يف هذا االإطار اإىل أأن ظهور ا ألدب النسوي واِلعوة اإىل حترير
املر أأة اكن وثيق الصةل حبركة التحرر النسائية يف الغرب واليت أأطلق علهيا مصطلح
(النسوية) اليت "يف أأصولها حركة س ياس ية ِتد إاىل غاايت اجامتعية تمتثل يف حقوق
 /1ينظر :وادي  ،طه  :صورة املر أأة يف الرواية املعارصة  ،ص .31
 /2السعداوي  ،نوال :دراسات عن املر أأة والرجل يف اجملمتع العريب ،ط ، 2املؤسسة العربية لدلراسات
والنرش ،بريوت 1990،م،ص.806
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املر أأة وإاثبات ذاِتا ودورها ،والفكر الس نوي بشك عام أأنساق نظرية من املفاهمي والقضااي
والتحليالت تصف وتفْس أأوضاع النساء وخرباِتن ،وس بل حتسيهنا وتفعيلها وكيفية
الاس تفادة املثىل مهنا" (.)1
ويه حركة نسوية اثرت ضد القمع والقهر الاجامتعي اذلي متارسه سلطة اذلكور
عىل االإانث ،ويه تضم لك َجد معيل أأو نظري الس تجواب أأو حتدي أأو مراجعة أأو نقد
أأو تعديل النظام البطريريك (ا ألبوي) السائد طوال َترخي احلضارة الغربية ،وقد ظهرت
هذه احلركة يف الوطن العريب بداية القرن العرشين ،حيث دعت احلراكت النسوية اإىل
رضورة اإَتحة الفرص املناس بة لتعلمي املر أأة ،معتقدة أأنه س يؤدي اإىل تطوير وضعها
الاجامتعي وقد بد أأ اس تعامل هذا املصطلح ( النسوية) يف مفر يف حدود س نة 1920م .
وخنلص من لك ما س بق أأنه تعددت الكتاابت اِلاعية اإىل حترير املر أأة سواء
تكل اليت أألفها الرجال أأم اليت أأنشأأِتا النساء وبتعددها اختلفت من حيث اجتاهاِتا
وفلسفهتا و أأهدافها ،ونتج عن ذكل ظهور تيارات يف الكتاابت اليت تناولت قضااي املر أأة ؛
تيار سلفي حمافظ يرى أأن الغلبة للرجل و أأن املر أأة ميكن أأن تكون حرة ولكهنا حرية مقيدة
بطبيعهتا ا ألنثوية ،وتيار يغلب النظرة النسوية ويرى أأن املر أأة حرة حرية مطلقة ،و أأهنا
قادرة عىل أأن تأأِت مبا مل يأأت به الرجال.
ومن هنا تنوعت الكتاابت بني كتاابت ذكورية و أأخرى أأنثوية ،وللمتزي بني
الاجتاهني ميكن القول بأأن" لك كتابة تعطي ا ألولوية للرجل عىل املر أأة تدخل مضن الاجتاه
اذلكوري ،ولك كتابة تعرت ابملساواة بني اجلنسني أأو متنح ا ألولوية للمر أأة عىل الرجل
تدخل مضن الاجتاه ا ألنثوي ،وسشري لكمة ا ألولوية اإىل معان ودالالت كثرية ،اك ألولوية يف
اخللق والقوامة واِلرجة واحلق يف الطالق والعمل والتعددية واحلق يف امللكية...وغريها من

 /1اخلوِل  ،ميىن طريف  ":النسوية وفلسفة العمل"  ،جمةل عامل الفكر  ،العدد ،02اجملدل  ، 34أأكتوبرـ ديسمرب
2005م  ،اجمللس الوطين للثقافة والفنون والآداب  ،الكويت ،ص .12
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اِلالالت واملامرسات اليت تعرب عن تفوق الرجل عىل املر أأة أأو العكس ،فهذه اِلالالت
واملامرسات سشك حقوال يتدم فهيا الفراع بني الاجتاهني اذلكوري وا ألنثوي" (.)1
وعىل هذا ا ألساس ميكن القول اإن لك الكتاابت اليت أأنتجها ا ألدابء والفقهاء
والشعراء والفالسفة والعلامء واليت حتدثوا فهيا عن املر أأة أأاي اكنت املوضوعات والقضااي اليت
تناولهتا تكل الكتاابت سواء أأاكن وصفا جسداي للمر أأة أأو سلوكيا أأو تعبريا عن حقوقها
وواجباِتا أأو ما تناقلته الكتاابت من نوادر وحاكايت وممارسات بعض الرجال مع
النساء....لك ذكل يدخل مضن الكتاابت املعربة عن صورة املر أأة ويندرج مضن تكل
الكتاابت لك ما كتبه عباس محمود العقاد ،عالل الفايس  ،راشد الغنوَش ،ابن ابديس،
الطاهر احلداد  ،عبد الواحد وايف ،مصطف الس باعي وعبد امحليد خريي و أأمحد البواليق
وغريمه من ا ألدابء واملفكرين والعلامء.
وحري بنا هنا نشري اإىل أأن هؤالء قد خيتلفون يف مواقفهم من حرية املر أأة فامي
يتعلق ابلعمل والتعلمي ،حيث أأن بعضهم قد يعرت حبقها يف التعلمي دون حقها يف العمل
اإذ يرفض خروَجا من البيت اإال أأهنم يتفقون يف املسائل الرشعية والقانونية ؛ فيتفقون
مجيعهم عىل عدم مساواِتا املطلقة للرجل يف عدة مسائل اكلشهادة واالإرث ومسأأةل القوامة
واِلرجة ،وابلتاِل فهم عىل الرمغ من اختالفهم يف بعض املسائل املتعلقة بقضااي املر أأة اإال
أأهنم يرون أأولوية الرجل عىل املر أأة وهذا ما جيعلهم ميثلون التيار اذلكوري.
أأما الاجتاه ا ألنثوي فميثل لك الكتاابت اليت تدعو اإىل املساواة املطلقة بني الرجل
واملر أأة أأو أأهنا تفضل املر أأة عىل الرجل يف بعض اجملاالت وال فرق يف ذكل بني ما كتبه
الرجال أأو النساء ،اإذ " ميكن القول بأأن هذا الاجتاه قد اهُت بك قضااي املر أأة بدءا جبسمها
وجنسها وانهتاء حبقوقها ،وال شك أأن اهامتم هذا الاجتاه بك قضااي املر أأة قد اس تلزم منه
اإنتاج خطاابت مس تفيضة اِتم فهيا االإسالم َترة والتارخي َترة أأخرى .كام أأن تكل
 /1أأفرفار  ،عيل  :صورة املر أأة بني املنظور اِليين والشعيب والعلامين  ،ط، 1دار الطليعة للطباعة والنرش،
بريوت 1996 ،م ،ص.91
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اخلطاابت قد اَتذت يف بعض ا ألحيان صفة القدح والهجوم عىل لك فرد ال يعرت
ابملساواة التامة بني اجلنسني "(. )1
فك الكتاابت اليت أأنتجها ا ألدابء والشعراء والعلامء واليت َتوض يف قضااي املر أأة
الاجامتعية والاقتصادية واليت تغلب أأولوية املر أأة عىل الرجل أأو سساوي بني املر أأة والرجل
يه كتاابت أأنثوية حىت وإان اكن أأحصاهبا ذكورا.
وميكن القول أأيضا اإن أأحصاب هذا الاجتاه مه غالبا ممن تأأثروا ابحلضارة الغربية أأو
ابلمنوذج الغريب الس امي الفرنيس منه يف اِلعوة اإىل احلرية واملساواة وا ألخوة أأي مبادئ
الثورة الفرنس ية .كام أأن بعض أأحصاب هذا الاجتاه من ا ألدابء اذلين زاولوا دراساِتم
اجلامعية جبامعات أأورواب و أأمرياك.
وهذا ال مينعنا من أأن نقول أأيضا اإن أأدابء الهنضة العربية مه اذلين همدوا ِلعوة حترير
املر أأة ومنحها حقوقها اليت أأمرها اإايها االإسالم نذكر من أأولئك الرواد جامل اِلين ا ألفغاين
ومحمد عبده اذلي أأرجع ضعف املسلمني اإىل َجل املر أأة وذلكل دعا اإىل رضورة تعلميها ،كام
هامج التعددية يف الزواج وطالب ابلقضاء عىل نظام اجلواري.
ورفاعة رفعة الطهطاوي اذلي دعا يف كتابيه (املرشد ا ألمني يف تعلمي البنات والبنني)
اذلي صدر س نة 1872م واذلي دعا فيه حبامس اإىل وجوب تعلمي املر أأة ،ويف كتابه (
َتليص االإبريز يف تلخيص ابريز) اذلي أأصدره س نة 1905م  ،واذلي دعا فيه اإىل رضورة
املساواة بني املر أأة والرجل .و أأمحد فارس الشدايق يف كتابه ( :الساق عىل الساق فامي هو
الفرايق) اذلي صدر س نة 1852م ،و(كشف اخملبأأ عن فنون أأرواب) اذلي صدر س نة
1854م  ،حيث حتدث فهيام عن حقوق املرأأة ووظيفهتا الاجامتعية.
ومهنم أأيضا عيل مبارك اذلي دافع عن حق املر أأة يف التعلمي من خالل كتابه (طريق
الهجاء والمترين عىل اللغة العربية) واذلي أأصدره س نة 1871م.
 /1أأفرفار  ،عيل  :صورة املر أأة بني املنظور اِليين والشعيب والعلامين ،ص .96
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اإال أأين أأعتقد أأن أأكُث ا ألدابء جر أأة يف طرح قضااي املر أأة اكن قامس أأمني يف كتابيه
( حترير املر أأة) اذلي صدر س نة 1898م واذلي حبث فيه حاةل النساء املفرايت واِلعوة
اإىل تعلمي املر أأة ،وكتابه ( املر أأة اجلديدة) اذلي أأصدره س نة 1901م اذلي اكن فيه أأكُث
تقدمية واذلي أأحدث جدال واسعا ليس يف مفر وحدها بل يف ا ألقطار العربية لكها.
أأما من النساء الالِت ينضوين حتت هذا الاجتاه فنذكر عىل سبيل املثال الرائدات
ا ألوائل من أأمثال  :عائشة التميورية وابحثة البادية (مكل حفين انصيف) ومن املعارصات
نذكر :سلوى ا ِّخلاش يف كتاهبا(املر أأة العربية واجملمتع التقليدي املتخلف) اذلي صدر س نة
1973م .واذلي عاجلت فيه كثريا من قضااي املر أأة املعارصة مثل قضية اذلكورة وا ألنوثة
وقضية التعددية وقضية املساواة بني اجلنسني ،وقد اسسمت أآراؤها ابجلر أأة وابِتام اِلين
االإساليم ابلتحزي اإىل الرجل عىل حساب املر أأة حيث تقول  ":اإذا أأخذان الصورة اليت
ترمسها ا ألفاكر اِلينية للمر أأة يف ذهنية الرجل ،جند أأهنا متثل املر أأة خملوقا ضعيفا خيىش عليه
الزل ،والبد من حاميهتا نفس يا وجسميا ،وسرتها عن ا ألعني ،ووجوب أأن يكون
من ل
الرجل الويص القوام علهيا اذلي هل احلق أأن يس متتع هبا ،سواء اكنت زوجة أأو أأمة أأو
جارية وسواء اكن هذا الاس متتاع مقصورا عىل زوجة واحدة أأو أأكُث ،ووجوب الطاعة هل
وعدم اإابحة حىت بوادر النشوز "(.)1
لست هنا بصدد الر ِّد عىل هذا مثل هذا الهراء من الآراء ،ولكين ال أأس تطيع
السكوت إازاء هذه املغالطات والتفسريات الهوائية لتعالمي اِلين االإساليم احلنيف  ،و أأقول
يف جعاةل اإن مثل هذه الآراء مبنية أأساسا عىل سوء فهم ملبادئ اِلين االإساليم كك
وللعالقة الصحيحة والسلمية بني الرجل واملرأأة مثلام نصت علهيا الرشيعة االإسالمية.
ولعل أأبرز من مثلت هذا الاجتاه من النساء املعارصات نوال السعداوي من خالل
مؤلفها (دراسات عن املر أأة والرجل يف اجملمتع العريب) واذلي يتضمن مخسة أأجزاء حتت
 /1ا ِّخلاش ،سلوى  :املر أأة العربية واجملمتع التقليدي املتخلف ،ط ،3دار احلقيقة  ،بريوت 1973،م ،ص. 15
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العناوين التالية( :املر أأة واجلنس) و(ا ألنث يه ا ألصل) و(الرجل واجلنس) و(املرأأة
والفراع النفيس) و(الوجه العاري للمر أأة العربية).
وقد عاجلت يف هذه ا ألجزاء كثريا من القضااي املتعلقة ابملر أأة والرجل ،جبر أأة
متناهية رمبا ال يقدر الرجال عىل طرهحا ألهنا ال تزال من الطابوهات احملرمة ،و أكن نوال
تبني بأأهنا أأكُث جر أأة وجشاعة من
السعداوي تريد من خالل معاجلة هذه املوضوعات أأن ِّ
الرجل ،وهذا رمبا يثبت أأفضليهتا عىل الرجل ،عكس ما اكن متداوال عرب العصور
وا ألزمنة..
فهىي ترى أأن املر أأة سشك خطرا ابرزا يالحق الرجل ،اإذ " متثل املر أأة ا ألنث
للرجل خطرا وخوفا قدميا مرتبطا ابجلنس  ،ويريدها اكملالك الضعيف املس تكني  ،يريدها
طاهرة اكمةل أأو غري أأنث  ،ولكنه يف الوقت نفسه يريدها ويش هتىي فتنهتا وحسرها  ،لكن
يفزع من هذه الفتنة اليت يقع أأماهما رصيعا فاقد القوى " (.)1
ليس هذا حفسب بل اإن نوال السعداوي قد طعنت يف الفروق البيولوجية بني
ا ألنث والرجل واعتربت أأن املر أأة يه ا ألصل حيث تقول  " :اإن البحوث اجلديدة يف عمل
ا ألجنة أأثبتت خطأأ الفكرة اليت قالت بأأن اجلنني يكون يف أأول تكوينه مزدوج اجلنس،
وقد وجد أأن اجلنني يف لك احليواانت الثدية يكون يف أأول مراحهل أأنث ،وكذكل يف حاةل
االإنسان  .فاإن اجلنني ينشأأ يف ا ألصل أأنث ،ويس متر حىت ا ألس بوع السادس حيث يبد أأ
الهرمون اجلنيين اذلكري فعهل حىت الشهر الثالث من حياة اجلنني " (.)2
اإىل غري ذكل من القضااي اليت أأاثرِتا الاكتبة ومن خاللها أأرادت اإثبات أأس بقية
املر أأة و أأولويهتا عىل الرجل ويظهر هذا حىت من خالل اِلالةل السميائية لعنوان الكتاب
(دراسات عن املر أأة والرجل يف اجملمتع العريب) فقد قدمت املر أأة عن الرجل وكذكل ا ألمر

 /1السعداوي  ،نوال  :دراسات عن املر أأة والرجل يف اجملمتع العريب  ،ص .799
 /2املرجع نفسه  ،ص .184
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ابلنس بة اإىل عناوين أأجزاء الكتاب حيث حتدثت يف واحد مهنا فقط عن الرجل والبقية
لكها عن املر أأة وقد س بق ذكر تكل العناوين.
فهىي ترى أأن وجود االإالهات االإانث ( اكلالت والعزى ) ِلليل عىل ماكنة املر أأة
يف تكل اجملمتعات أأو عند تكل القبائل تقول يف ذكل  ":واكن وجود االإالهات االإانث
( اكلالت) و( العزى ) انعاكسا الرتفاع ماكنة املر أأة يف تكل القبائل العربية ،وانعاكسا
للمجمتع ا ألموي اذلي اكن موجودا عند بعض القبائل يف ذكل الوقت "(.)1
لست أأدري أأي جممتع أأموي تتحدث عنه الاكتبة وِنن نعمل أأن املر أأة يف تكل الفرتة
( العفر اجلاهيل) اكن الناس يتساءلون هل يه اإنسان أأم ال ؟ بل اإهنا اكنت بضاعة
تباع وسشرتى وتورث كام يورث املتاع ،أأي جممتع أأموي حتيك عنه نوال السعداوي؟
واكنت املر أأة تؤد فيه حية دون رمحة وال ر أأفة من أأبهيا.
ومعوما فاإن أأحصاب هذا الاجتاه ا ألنثوي يسعون من خالل كتاابِتم عن املر أأة اإىل
اإبراز قمية املر أأة وتفوقها عىل الرجل من جوانب عدة جسدية وعقلية وعاطفية وجنس ية
ونفس ية ،اإضافة اإىل ذكل فاإهنم يطالبون ابإعادة قراءة النصوص الرشعية وتفسريها مبا
يناسب العفر ،الس امي فامي يتعلق ابلقضااي اليت تمتزي فيه الرجل عن املر أأة يف اكلقوامة
واِلرجة وحق الطالق واالإرث والوالية..
ويه القضااي حمل اجلدال واخلصومة .ويرى أأحصاب هذا الاجتاه أأيضا أأن الرجل
جلأأ اإىل سن هذه القوانني الرشعية حىت يس يطر من خاللها عىل املر أأة اليت يه أأقوى منه
وَتيفه " فقد اتضح أأن الرجل مل يس تطع أأن ينزتع من املر أأة س يادِتا اليت أأعطهتا لها
الطبيعة اإال عن طريق ادعاء قوانني اإلهية جاءت من عند الآلهة وابحتاكر الآلهة ومعابدمه
لذلكور ،وحترمي دخولها عىل النساء ،وظهر أأن الرجال مل يتكروا الآلهة واملعابد اإال حيامن
شعروا بقوة املر أأة يف احلياة اِلنيا "(.)2
 /1السعداوي  ،نوال :دراسات عن املر أأة والرجل يف اجملمتع العريب  ،ص 327
 /2املرجع نفسه  ،ص .397
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وابلرمغ من رؤية لك تكل اجلعجعة فاإن الطحني مل ي َر ؛ ذكل أأن أأحصاب هذا الاجتاه
مل يس تطيعوا جتاوز الترشيع االإساليم أأو تغريه ألن الواقع الاجامتعي متشبث به ومنصاع
اإليه ،وهذا ما جيعل دعوامه تبق متأأرحجة كصخرة سزييف ،أأو مرتِنة كسري الغراب.
وقد انقسم ا ألدابء والشعراء – كام سلف اذلكر – بني مؤيد لهذه ا ألفاكر التحررية
دون قيد وال رشط ،وبني قابل لبعض ما جاء فهيا دون جتازوا للرشع ،أأعين أأن بعض
ا ألدابء اكتف ابِلعوة اإىل حرية املر أأة يف العمل والتعلمي واختيار الزوج وممارسة بعض
النشاطات الاقتصادية وبعض الوظائف مبا يامتىش والرشع.
وقد تناول جنيب الكيالين قضااي املر أأة العربية يف أأغلب رواايته حيث دافع عن
حقها يف احلياة واحلرية والعمل والتعلمي والعيش بكرامة ،وقد اس تطاع أأن جيسد رصاع
املر أأة مع العادات البالية والقمي املزتمتة اليت حالت دون حتقيق أأحالم املر أأة خاصة الريفية
اليت حددت دورها يف أأعامل البيت أأو احلقل .ولعل جنيب الكيالين سع من خالل
الامنذج اليت س نوردها اإىل كشف تكل احلقائق ورمبا تصحيح تكل النظرة اخلاطئة اإىل
ماكنة املر أأة ودورها يف اجملمتع .
وقد عاجل جنيب الكيالين قضية حترر املر أأة من خالل مناذج نسائية متعددة عرب كثري
من رواايته الاجامتعية والس ياس ية والتارخيية وال يسعنا اجملال الإيراد لك تكل الامنذج ،اإمنا
سو نكتفي ببعضها الإبراز وَجة نظر الاكتب لهذه القضية.
اثنيا  :املرأأة والسعي اإىل احلرية وحتقيق اذلات يف رواايت جنيب الكيالين:
ولعل من أأبرز الامنذج اليت جسدت هذا اِلور يف رواايت جنيب الكيالين ،أأعين قضية
حترير املر أأة جند خشصية(صابرين) يف رواية (النداء اخلاِل)،وخشصية ( جليةل ) يف رواية
(رمضان حبييب).
أأــ ( صابرين ) يف رواية (النداء اخلاِل)  :يف هذه الرواية رصد الاكتب الواقع الس يايس
ملفر اإابن احلرب العاملية ا ألوىل وما جرته من ويالت عىل حياة الشعب املفري الس امي
يف الريف ،كام رصدت هذه الرواية املقاومة الوطنية ل إالجنلزي وقيام ثورة 1919م .وقد
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جسدت الرواية املامرسات الوحش ية ل إالجنلزي ضد املفريني خاصة ما تعلق ابإجبار
الش باب والرجال ا ألشداء عىل العمل يف خدمة املعسكرات االإجنلزيية وِتيئة الطرقات
والسكك احلديدية وتغريب هؤالء الش باب عن دايرمه ابلقوة.
يف غضون هذه الظرو املأأساوية يربط الاكتب بني حرية الوطن وحرية املر أأة
فيقدم لنا خشصية صابرين عىل أأهنا فتاة ريفية تلقت مبادئ القراءة والكتابة منذ صغرها
عىل يد حمصل الرضائب يف القرية " لطيف أأفندي " و أأصبح يف مقدرِتا أأن تقر أأ اجلرائد
والكتب اكملأأثورات النبوية وقصص (ا ألمرية ذات اهلمة) و(الزير سامل ) و(س يف بن ذي
يزن) وبعض الصحف واجملالت ،وقد خلقت لها الكتابة والقراءة عاملا مجيال رائعا وخاصة
بعد أأن احتجزها أأبوها داخل أأسوار البيت بعد أأن بلغت سن النضج ،ومل تعد ترى
الناس اإال من خالل قضبان النوافذ وا ألبواب الش به مغةل "(. )1
يف هذا السجن العاِل ا ألسوار واملغلق ا ألبواب نشأأت ( صابرين) ابنة معدة قرية
(رششابة) من مركز( زفيت) ،نشأأت تتعمل مبادئ القراءة والكتابة  ،وتقر أأ الكتب ،ولعل
امللفت يف النظر أأن هذه الفتاة الريفية احملدودة الثقافة تقر أأ كتااب من كتب ( قامس أأمني)
وتتأأثر بأأفاكره فامي خيص حترير املر أأة ،ليس هذا حفسب بل اإهنا جتسد هذا الواقع من
خالل رصاعها مع الظرو القاس ية ،وتدافع عن حريهتا و أأهليهتا يف التعمل ،مما جيعلها تنتقد
بشدة النظرة القاس ية لها كفتاة حفر دورها يف مزنلها ،وتطالب ابلتغيري وقد عربت عن
ذكل يف رساةل بعثت هبا اإىل ( أأمحد أأفندي شليب) وهو ابش همندس َترج من جامعة
القاهرة وشارك بقوة يف املقاومة ضد االإجنلزي ،وقد نشأأت عالقة حب بينه وبيهنا عىل الرمغ
من العداوة اليت اكنت سائدة بني العائلتني ،قبل أأن يتدخل الش يخ عنبة الإصالح ذات
البني بني ا ألرستني ،الس امي بعد توبة العمدة وإاقالعه عن ما اكن يقوم به من أأعامل
استبدادية ضد الفالحني.
 /1الكيالين  ،جنيب  :النداء اخلاِل  ،د.ط  ،مؤسسة الرساةل للطباعة والنرش والتوزيع ،بريوت2005 ،م،
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فقد كتبت تقول يف الرساةل  ..." :اإن بنفيس حديثا أأريد أأن أأفيض به اإليك،
وقد يكون حدييث عن احلب  ،لكنه ليس خارجا عن معاين الثورة الشامةل ...أأشعر اي
أأمحد أأنين أأتغري يوما عن يوم ..مل أأعد (صابرين) اليت تعرفها يف الس نوات املاضية ...اإنين
أأضيق ابلسجن اذلي أأعيش فيه ...أأضيق ابلتقاليد القاس ية اليت أأرزح حتت عبهئا ...أأشعر
أأن ثورة أأخرى تثور يف دمايئ .وليس ذكل من الاِنرا يف َشء ...اإنين اإنسانة حية
ذات كيان يلهتب ومشاعر و أأفاكر ،اإن (قامس أأمني) اذلي قر أأت يكتب الكما غريبا عن
املر أأة وحقوقها ..لكنه ليس غريبا ابلنس بة ِل فاإنين أأحس ابس تجابة حقيقية للكامت هذا
اإنه يطالب بتعلمي املر أأة ،وهذا حق ال أأثر فيه للباطل ،ويطالب ابحرتام اإنسانيهتا الرجل..
ومشاعرها ..اإعطاهئا احلرية للتعبري عن نفسها يف حدود ا ألخالق املرعية...وهذا حق
أأيضا...ويريدها أأن حتمل جزءا من التبعة امللقاة عىل عاتق اجملمتع نساء ورجاال ...لكنين ال
أأوافق (قامس أأمني) يف مسأأةل السفور ،هذا ر أأيي ،وابختصار فاإن هذا الرجل عظمي يريس
قواعد ثورة اجامتعية اإىل جانب الثورة الس ياس ية كام يقول أأحد اذلين كتبوا عنه ،وعن
مقاالته يف الصحف.
ـ أأيخ أأمحد .
جيب أأن أأكون أأنث حرة متعلمة "(. )1
هذه يه مجةل ا ألفاكر اليت تؤمن هبا هذه الفتاة الريفية ،ويه أأفاكر تمن عن وعي
وجودي راخس وإاثبات لذلات املفردة املس تقةل ،وهو وعي يس تدعي مقاومة اليقني اذلكوري
الراخس بأأن ال جدوى من تعلمي املر أأة طاملا أأن مأآلها يف الهناية اإىل بيت الزوجية .وقد وِل
هذا الوعي ابحلرية وابلوجود اذلاِت املس تقل رصاعا عنيفا مع حميطها واكن الفراع بدءا مع
واِل صابرين اذلي ال يعرت أأصال هبذه املبادئ اليت جاء هبا هذا الرجل– الاكفر – يف
معتقده.
 /1الكيالين  ،جنيب  :النداء اخلاِل ،ص .134
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ويظهر هذا الفراع الفكري بني صابرين وواِلها من خالل هذا احلوار اذلي دار
بيهنام:
 فمي كنت تقرئني ؟ـ وصلتين جريدة امجلهور .
ـ  ..اإهنا مجيةل و اإن اكنت انقصة.
 ما وجه النقص فهيا؟ اإهنا جريدة حملية صغرية  ..مث اإهنا جتربة  ..جمرد جتربة.قالت صابرين:
 ليس فهيا َشء عن املر أأة  ..ليهتم يعيدون كتابة مقاالت "قامس أأمني" فهيا.قال أأبوها يف اعرتاض :
 أأعوذ ابهلل ...اإنه رجل خارج عن اِلين . من قال ذكل اي أأيب؟ ِنن نظلمه. اي بنييت  ..احلرمي للبيت وخلدمة أأزواَجن و أأوالدهن وال َشء غري ذكل.قالت صابرين:
 ثالثة أأرابع نساء القرية يذهْب للعمل يف الغيظ. وماذا يف ذكل؟ أأعين أأن الغيظ اكملدرسة  ...اكِلواوين ..فكيف نفرح للمر أأة ابذلهاب اإىل الغيظ والنسمح لها بأأن تتعمل أأو تتوظف؟. )1( .
وينهتىي احلوار عىل هذه الشالكة ،فك مهنا متشبث بر أأيه؟ فأأبوها رجل فالح غري
متعمل ال يرى اإال ما متليه عليه تقاليده اليت ال ميكن أأن يتنكر اإلهيا ،ويه متش بعة بأآراء
قامس أأمني وال تريد أأن حتيد عنه قيد أأمنهل ،وترى أأن هذه ا ألفاكر ال َترج عن اِلين وال
تتعارض مع الرتبية ا إالسالمية..
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وهذه الفتاة متكل جر أأة اندرة الوجود يف حماورة أأبهيا وجمادلته يف موضوعات تعترب يف
تكل القرية من املوضوعات احملرمة أأو ألقول من املوضوعات اليت ال جتر أأ الفتيات القروايت
عىل الاقرتاب مهنا أأو حىت التفكري فهيا ،ومع ذكل فاإننا جند ( صابرين ) تصدح بر أأّيا
الرافض لزواَجا من ابن خالها ألهنا ال حتبه وإامنا ترغب يف الزواج من أأمحد شليب اذلي
حتبه.
ذلكل جندها تقول لواِلها بك جر أأة :
"  -أأان ال أأريد أأن أأتزوجه.
وانتفض أأبوها جالسا ،وقال وهو يرمقها بنظرات حائرة:
 لعكل متزحني ؟ أأان أأعي ما أأقول ..ال أأريد أأن أأتزوجه"()1وال تكتفي هبذا الرفض بل اإهنا جتادل واِلها وتذكره بأأنه الرشع يفرض عىل وِل ا ألمر أأن
يأأخذ ر أأي الفتاة يف زوَجا .مما يغضب واِلها فيفرح قائال :
 مجيل ..مجيل  ..خزعبالت م ألت هبا ر أأسك من الكتب واجملالت اخلليعة .هذه يهنتيجة مبادئ ( قامس أأمني ) ومن عىل شالكته " (.)2
مث خيربها يف رصامة أأهنا سو تزتوج ابن خالها عىل الرمغ مهنا ألن أأابها قد قال
ذكل و أأن الكمه الكم رجل...
ومع ذكل فهىي ال تتوقف عن اجلدال لتقول مرة أأخرى:
 كنت أأحسبين أأطالب حبقي الرشعي ...من أأيب اذلي يبين ويرجو سعادِت.وهو ما جعل أأابها يثور قائال :
 ِّالرشع أأان اذلي أأعرفه ال أأنت ..وسعادتك أأعر أأين تكون ،أأنت طائشة تعيشني يف
عامل من اخلزعبالت والبدع.)1( .
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وقد اكنت لهذه الفتاة من الشجاعة والقوة النفس ية ما جعلها َترب أأابها عن الفىت
اذلي تريد الزواج منه ،وهو ا ألمر اذلي جعل ا ألب جين جنونه ويمتىن يف تكل اللحظة أأن
ينقض عىل عنقها ويعتفره اعتصارا ،وقذ بكوب اللميون يف وَجها صارخا :
 أأخريج من أأمايم اي عاهرة ...أأخريج (.)2لكن هذا ا ألب الغاضب يناقش مع زوجته زواج ابنته ويبحثان املوضوع من لك
زواايه ،وتوصال اإىل نتيجة مفادها أأن ( صابرين ) قليةل ا ألدب وخمطئة ووحقة و أأن العمدة
قد س بق أأن قطع عىل نفسه وعدا بزتوجي ابنته من أأبن خالها ،اإال أأهنام يراين بأأن أأمحد
أأفندي شاب ممتاز ويفضل عىل ابن اخلال ،وقد حاول الش يخ ( عنبة ) ـ اإمام القريةـ هو
ا ألخر اإقناع العمدة بزواج ابنته ( بأأمحد أأفندي ) وهو ما تنهتىي به الرواية.
اإال أأننا عند قراءة هذه الرواية الحظنا بعض ا ألخطاء الفنية اليت وقع فهيا ا ألديب ،مهنا
عىل وجه اخلصوص عدم تناسب ا ألدوار مع الشخصيات اليت أأس ندت اإلهيا  ،والربط غري
املنطقي ل ألحداث ،واملبالغة يف رسد بعضها ،وغري واقعية بعض ما روي من حوادث ؛
من ذكل أأنه أأس ند دور الفتاة الواعية ،املتحررة اإىل صابرين ويه فتاة ريفية ال تاكد تعر
املبادئ ا ألوىل للقراءة والكتابة ،وقد تعلمهتا من حمصل الرضائب فهىي مل تطأأ قدماه
املدرسة  ،فكيف يعقل أأن تقر أأ هذه الفتاة كتب قامس أأمني وتفهم مبادئه وسسري عىل
منوالها.
كام أأن بعض ا ألحداث ال تامتىش والعادات والتقاليد اليت درجت علهيا القرية ،علام
أأن تكل ا ألحداث وقعت حواِل س نة 1914م أأي عند وقوع احلرب العاملية ا ألوىل ،ويف
جممتع مفري حمافظ ،فكيف جترؤ فتاة عىل مناقشة واِلها العمدة يف أأمر زواَجا؟ هذا
من َجة .ومن َجة اثنية ،جند أأمحد أأفندي شليب ـ وهو الفىت املتعمل ـ وعىل الرمغ من حبه
لصابرين ،ال جيرؤ عىل احلديث مع واِله أأو حىت أأمه يف أأمر خطوبة صابرين ،ويلجأأ اإىل
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الش يخ ( عنبة ) ليتوسط هل عند واِله ،فعندما قر أأ ( أأمحد ) رساةل صابرين أأحس بأأهنا
أأكُث منه جشاعة حيث " مل تعد صابرين يف نظره جمرد فتاة ريفية ساذجة ،وهذا ما يمني به
حبه لها ،وتقديره لشخصيهتا ،بل اإنه ر أأى أأهنا أأكُث جشاعة وثورية منه ،ألنه مل جيرؤ عىل
أأن يفاحت أأابه يف أأمر زواجه.)1(".
وهناك مفارقات كثرية ال تاكد تتكئ عىل منطق وال موضوعية مهنا مثال ادعاء الاكتب
أأن املرايب الهيودي اخلواجة (بيين) ميتكل خامرة بوسط القرية وقد اكن السبب يف
اإفالس(عبد املتعاطي الشافعي) وغريه من أأهل القرية " واكنت هذه الفرصة اذلهبية
للخواجة (بيين) ورفاقه ..اكنت اخلارة اليت يديرها اخلواجة تقع يف أأوسع و أأمه شارع من
شوارع القرية.)2( "..
وهذا أأمر نشك يف حدوثه يف قرية مفرية أأايم احلرب العاملية ا ألوىل ،فكيف يسكت
أأهل هذه القرية الطيبة عىل منكر كهذا..
ب ـ ( جليةل ) يف رواية (رمضان حبييب):
أأما رواية ( رمضان حبييب ) واليت اكنت تدور أأحداهثا حول الفراع العريب
ا إالرسائييل يف حرب (  06أأكتوبر ــ  10رمضان س نة 1973م).وقد امزتجت فهيا
ا ألحداث الس ياس ية اب ألحداث العاطفية املمتثةل عىل وجه اخلصوص يف قصة احلب اليت
عاش هتا ( جليةل ) مع ( أأمحد ) ،واليت مل تتوج ابلزواج اإال بعد تذليل ما اكن بيهنام من
خالفات يف وَجات النظر ،الس امي ما يتعلق بفهم لك مهنام للحرية ووجودها ،ذكل أأن
جليةل تنظر اإىل احلرية مبعناها الواسع اذلي ال حتده حدود ،فهىي امر أأة متأأزمة نفس يا ترفض
أأن تنطمس هويهتا مضن هذا اجملمتع اذلي ال يعرت لها بشخصيهتا املس تقةل ،فهىي فتاة
مريضة ابالنفتاح.
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وذلكل سسع إاىل اإثبات اذلات املنفردة " اإن جلليةل نظرِتا اخلاصة للحياة ،
ودراس هتا الاجامتعية والنفس ية اإىل جانب معلها أكخصائية اجامتعية ،قد جعال مهنا فتاة
مريضة مبا يسم (الانفتاح) ...الانفتاح عىل احلياة والناس وا ألفاكر ،وتعتقد جليةل أأنه من
الرضوري أأن تدرس لك َشء ،وتمتعن يف أأي حدث ،وتدرس لك خشصية ،وحتاول
جاهدة أأن تبحث عن اِلافع وراء لك سلوك أأو تفر ...فهىي يف نظر نفسها متفتحة
متعمقة ،وال ّيم بعد ذكل أأن يرى الناس عكس ذكل ،وال قمية ألن يكون انفتاهحا رضاب
من التحلل أأو أأن يكون تعمقها غرورا أأكُث منه حقيقة ،اإهنا سس متتع بشخصيهتا ...ابنفتاهحا
وتعمقها للشخصيات وا ألحداث" (.)1
فهىي تعاين من ا ألزمة الوجودية عىل الرمغ من انفتاهحا وتعمقها ،فهىي تعيش رصاعا
خطريا يف نفسها ،وحتاول أأن َتتار بني طرفني نقيضني ،بني ( أأمحد عبد الفتاح) " ذكل
الشاب الهادئ الوديع اخلجول املتدين"( )2وبني ( فتحي ) صديق شقيقها اذلي
هل "سوالف طويةل ،وشعر مرجل ،ويدخن نوعا من السجائر الفاخرة مس توردة من
اخلارج ،خال من العقد والقيود واخملاو .)3( "...
ذلكل فهىي دامئة املقارنة بيهنام  ،حيث " شعرت بيشء من احلرج ،ووجدت نفسها
تقارن بينه وبني ( فتحي) صديق شقيقها " (.)4
اإن جليةل متارس حريهتا عىل نطاق واسع ودون حدود ،حىت وإان اكن ذكل خمالفا
لبعض القمي اِلينية والاجامتعية ،فهىي ال متانع يف أأن خيطهبا ( أأمحد) من نفسها يف غرفة
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ا ألخصائية الاجامتعية ابملدرسة اخلاصة " وقال أأمحد يف بساطة غريبة  (:جئت طالبا
يدك. )1( " )..
ولعل جليةل تفهم احلرية عىل أأهنا اخلروج عن ضوابط ا ألرسة أأو ابلتخيل عن التقاليد
الاجامتعية ذلكل فهىي ال ترى حرجا يف أأن متيض أأوقاَت للمتعة والتسلية مع (فتحي) يف
اكزينو الشجرة "وهرعت جليةل اإىل اخلارج ،اكن فتحي ،صديقها وصديق أأخهيا يف
انتظارها ،اكزينو الشجرة ماكن هادئ مجيل عىل شاطئ النيل ،صفحة املاء متتد عىل
مساحة كبرية ...وعىل صدرها التجعدات والتهندات والنسامت واذلكرايت  ...اكن يف
انتظارها .)2( "..
حفريهتا ال متنعها من الاس متتاع حيامن خيفض الرجل ر أأسه ويقبل يدها " تناول يدها
وصاحفها يف حرارة  ..مث قبل ظاهر يدها ...ابتسمت ...لك يلو لها أأن ترى رجال خيفض
ر أأسه من أأجلها ،ويلمث يدها اكلعابد اخلاشع"(.)3
اإن جليةل تعيش مبنطق أأن وجودية االإنسان تمتثل يف حريته ورفض ما هو
مفروض عليه من اجملمتع ،هذا اجملمتع اذلي تتذمر منه ،وحتمل مبجمتع جديد ،هل تقاليد
وعادات جديدة " ،لشد ما تتضايق من السكون والزتمت والتقاليد ...اكنت دامئا حتمل
مبجمتع جديد هل تقاليد وأآداب جديدة من صنع أأفاكرها ،وعىل هوى خيالها "(.)4
تلك يه جليةل املتحررة الراغبة يف حتقيق وجودها االإنساين ،الباحثة عن حتقيق
ذاِتا بوعي وإارادة وخيار حر بغض النظر عن أأي اعتبار أآخر وتلك يه وجودية سارتر
اليت أأعلنت أأن االإنسان س يد مصريه ،و أأنه قادر عىل خلق ذاته وحيدا مس تقال عن
الآخرين خيتار هذه اذلات يف حرية َتمة ال يؤمن اإال بصنع يديه ،ونتاج عقهل ،ويعيش يف
تضاد بني الصدق واليقني.
 /1الكيالين ،جنيب :رمضان حبييب . 07 ،
 /2املصدر نفسه  ،ص . 13
 /3املصدر نفسه ،ص . 13
 /4املصدر نفسه  ،ص .05
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ذلكل َترج جليةل من اكزينو الشجرة ويه أأكُث قلقا مما اكنت عليه قبل دخولها
الاكزينو " ومضت يف طريقها ..املدينة ذات الوَجني ..ليل وهنار ..صدق وكذب ..خري
ورش ...أأمحد وفتحي ..و أأان املنحوسة جليةل أأعيش يف منطقة ش به الظل ،أأتأأرحج بني
النظرايت وا ألفاكر اليت أأقرأأوها عن ا ألخريني ،و أأتذبذب بني أأذرع الراقصني ،وقبالت
اخلاطفني ،وبني تزمت أأمحد وانطالق فتحي ،وإاميان أأيم وعصيان صديقيت  ،أأحل
مشالك الناس و أأان نفيس مشلكة عويصة أأعقد من مشلكة الرشق ا ألوسط " (.)1
وتبق جليةل أأسرية احلرية والقلق تنقاد لزنواِتا ورغباِتا وتنصاع لرغبات ( فتحي)
اذلي يطلب مهنا السفر معه اإىل بريوت ،فال متانع وسسافر دون أأي اعرتاض من أأهلها
عىل الرمغ من أأهنا َتربان يف بداية الرواية بأأن أأهما متدينة " اكنت الرحةل مذهةل ابلنس بة
جلليةل ،اكنت بريوت تكتظ ابلناس ،واجملالس غاصة ابملغامرين والتجار ورجال الس ياسة
وا ألدب واالإجرام و أأسواق الرقيق ،حرية خميفة ،وانفجارات و أأحياان اغتياالت  ،ذهب
ودماء وورق وبضائع ،وغاابت من الوحوش ا ألنيقة ،والناس يأألكون ويرشبون ويغنون
ويصخبون ويس بون ويبيعون ويشرتون "(.)2
اإال أأن امللفت للنظر يف هذا السفر أأن جليةل مل تعبث يف رشفها عىل الرمغ من
أأن السفر دام ثالثة أأسابيع ومع رجل مثل فتحي اذلي عر عنه بأأنه يسع جاهدا
لتحقيق شهواته املادية ولو عىل حساب كرامته ،وخيانة وطنه ،فقد اكن عبدا ألهوائه
ونزواته ومطاردته النساء ،فهو القائل " مل أأكن أأفكر يف وطن وال رش وال كرامة  ..اكن
أأمايم املال والنساء والرجال املتأأنقون مل يكن يربطين ابلناس أأو ابلوطن َشء يذكر  ..وال
أأعر هللا املعرفة احلقيقية "(.)3

 /1الكيالين ،جنيب :رمضان حبييب  ،ص .18
 /2املصدر نفسه  ،ص . 23
 /3املصدر نفسه  ،ص . 81
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كيف تنجو فتاة ضعيفة مثل(جليةل) من براثن هذا الوحش البرشي؟ اذلي يعيش
معها ثالثة أأسابيع يف بريوت ،ويدعها تعيش يف غرفة خاصة يف فندق ( بالز ) بشارع
امحلراء " ومل ينل مهنا فتحي سوى اجللسات والرقصات والقبالت املْسوقة اليت مل سشعر
لها بطعم. )1("..
فاحلقيقة أأن مثل هذه التفريات اليت جندها عىل لسان الروايئ جنيب الكيالين من
خالل السارد ال سس تقمي ويه بعيدة عن الواقع اذلي تعيشه جليةل.
وجند يف هناية هذه الرواية أأن(جليةل) تتعرض اإىل صدمة موجعة تزعزع كياهنا وجتعلها
تعيد حساابِتا وتغري نظرِتا اإىل كثري من النظرايت اليت اكنت تؤمن هبا ،فقد أألقي القبض
عىل فتحي بهتمة اخليانة الكربى أأو التجسس عىل الوطن حلساب العدو وقد حك عليه
ابالإعدام أأوال مث خفف عنه احلك عندما اعرت بك َشء وقد ساعد ذكل التحقيق
والقبض عىل لك املتورطني يف تكل القضية ،وهذه الصدمة أأثرت اإجيااب عىل(جليةل) هذه
الشخصية النامية املتطورة عرب أأحداث الرواية.
كذكل فقد تأأثرت جليةل ابحلوارات واجللسات اليت اكنت جتلسها مع(عبد الفتاح)
واِل ( أأمحد) وكذكل احلوارات املتكررة مع أأمحد يف قضااي احلب واِلين والوطن واجلهاد
والاستشهاد ،مما جعل جليةل تغري موقفها من( أأمحد) اذلي اكنت تهتمه ابلرجعية
والتعصب والتخلف ،اإذ أأصبحت متيل اإليه وتبتعد عن صديقها السابق فتحي ذكل
االإنسان املهزوم املتخاذل اذلي اكن رمزا للسقوط الفكري والاِنالل اخللقي والرتدي
الس يايس ،حيث اكن مهه الوحيد هو مجع املال الوفري عن طريق العمل جاسوسا حلساب
إارسائيل .
لك ذكل جعل "جليةل َتوض معرتاك نفس يا عنيفا ،التجربة مريرة ،فتحي وخديعهتا
فيه ،ذهاهبا اإىل لبنان بغرض الفسحة  ،اخلونة يتخذوهنا س تارا ملطامعهم اِلنيئة ..لوال
 /1الكيالين ،جنيب :رمضان حبييب  ،ص .42
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لطف هللا لنرشت صورِتا يف الصحف ،وتناولهتا ا أللسن يف لك ماكن ،وتلوثت مسعهتا،
اإن حادث فتحي اكن اكلصفعة القوية املباغتة اليت أأيقظهتا من غفلهتا.)1("..
وسستيقظ جليةل من غهيا وتدرك أأن لها دورا ينبغي أأن تقوم به خلدمة هذا الوطن،
فتشارك يف املقاومة الشعبية ابلسويس حيث سش تغل بمتريض جرىح احلرب،
فاكنت " تضمد اجلرىح ،وتنتقل من ماكن اإىل ماكن يف عربة االإسعا  ،واكنت القذائف
تهنال عىل السويس صباح مساء.)2( "...
ويهنىي جنيب الكيالين الرواية هناية سعيدة حيث توافق جليةل عىل الزواج من
أأمحد  ،ويتضح ذكل من خالل هذا احلوار اذلي دار بيهنام حالل زايرة جليةل لبيت أأمحد
بعد خروجه من السجن ا إالرسائييل ":وعندما أأوشكت من الاقرتاب منه مهس قائال :
 مىت اي جليةل ؟ اسأأل أأيم ... ملاذا متاطلني. ابتسمت وقالت  :لقد انهتت املعركة. املعركة مل تنهتىي بعد..قالت يف غضب مفتعل  ":اإذن ال زواج بعد املعركة.
 منذ مىت توقفت املعارك؟ البد أأن نزتوج ،وننجب أأطفاال أأحصاء ليواصلوا املعركةوينتفروا .قالت ويه َتفض ر أأسها يف حياء:
 موافقة.صاح بطريقة أأفزعهتا :
 برشط .ما هو ؟ /1الكيالين ،جنيب :رمضان حبييب  ،ص .92
 /2املصدر نفسه  ،ص .107
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قال أأحد :
 ِّالز ِّي الرشعي . هذه مسأأةل شلكية. الشك واملضمون اي جليةل كيان واحد...طأأطأأت ر أأسها اثنية وقالت :
 موافقة .أأخرج املصحف من جيبه مث وضعه فوق أأيدّيام وهو يقول :
هذا عهد هللا)1( "..وهبذا تكمتل صورة (جليةل) اليت وقفت مواقف خمتلفة امزتجت فهيا احلرية املطلقة
دون مراعاة ألية قمية اجامتعية أأو مبد أأ ديين ،وبني مواقف ملزمة فهيا بدورها الاجامتعي
املنوط هبا وفق ما ترمسه الرشيعة االإسالمية .
ولعل الروايئ أأراد من خالل هذه الشخصية ومن خالل الهناية السعيدة اليت رمسها لها أأن
يؤكد عىل أأن الرش هنايته قريبة ومؤملة و أأن اخلري هو اذلي ينتفر يف الهناية.
ويظهر ذكل عىل مس توايت خمتلفة ومن خالل حوادث الرواية وخشوصها ؛ أأولها
أأن فتحي صديق جليةل السابق تنهتىي حياته هناية بفاجعة مأأساوية  ،حيث أأقدم عىل
الانتحار ،بعد اإلقاء البوليس القبض عليه بهتمة التجسس حلساب العدو ا إالرسائييل ،واثنيا
انهتاء حرب رمضان ابنتصار العرب عىل الهيود  ،ورمبا عىل العامل لكه من خالل ما أأبدوه
من احتاد وقوة يف املشاركة يف احلرب سواء من خالل العمليات العسكرية عىل جهبات
القتال أأو عن طريق قطع العالقات اِلبلوماس ية مع اِلوةل املساندة إالرسائيل ،أأو قطع
البرتول عىل اِلول املؤيدة إالرسائيل .مما أأحدث رشخا معيقا س ياس يا واجامتعيا واقتصاداي،
داخل دوةل إارسائيل نفسها ،وهو ا ألمر اذلي وضع حدا وهناية ألسطورة اجليش اذلي ال
يقهر أأمام زحف اجليوش العربية ؟
 /1الكيالين  ،جنيب  :رمضان حبييب  ،ص ص  126ـ . 127
193

الفصل ا ألول

قضية احلرية الشخصية وحتقيق اذلات

و أأخريا انتصار(جليةل) عىل نفسها واخلروج من حياة الاغرتاب والقلق والاكتئاب
النفيس اإىل حياة ا ألمن والاس تقرار ،والتصاحل مع اذلات ،فمل تعد جليةل املنحوسة اليت
تعيش يف الظل بل صارت جليةل اليت "يغرقها طوفان من السعادة "( .)1جليةل املمرضة
اليت تقدم يد العون اإىل مرىض وجرىح احلرب  ،جليةل الاجامتعية املقبةل عىل احلياة
الزوجية مع أأمحد ولكها أأمل يف مس تقبل واعد ،ال سشوبه شائبة وال يعكر صفو أأايمه
معكر وال منغص.

 /1الكيالين ،جنيب :رمضان حبييب  ،ص . 126
194

الفصل الثاين
حق املرأة يف التعلمي والعمل

الفصل الثاين
حق املرأة يف التعلمي والعمل
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
أوال  :مطالبة املرأة حبقها يف التعلمي والعمل
اثنيا  :املرأة واملطالبة حبق التعلمي والعمل
يف رواايت جنيب الكيالين
أ ـ احلكمية (فضيةل عالام ) يف رواية (رجال ذئاب)
ب -املمرةة( رجاء) يف رواية (معر ظهر يف القدس)
ج – الفنانة (صايف) يف رواية ( ليايل السهاد)
د -املدرسة ( نبيةل عبد هللا) يف رواية ( رحةل اىل هللا)
هـ ـ الصحافية (صفاء ) يف رواية ( رأس الش يطان )

حق املرأة يف التعلمي والعمل

الفصل الثاين

أوال  :مطالبة املرأة حبقها يف التعلمي والعمل:
لقد تعرضت املرأة فامي مىض يف اجملمتعات العربية اىل أبشع صور الاس تغالل من
طرف الرجل اذلي اكن ميتكل مجيع الدوات اليت متكنه من احاكم س يطرته وفرض همينته
عىل املرأة ،ومن تكل الدوات  :العادات ،التقاليد والعراف اجلائرة اليت خولت للرجل
التحمك يف مصري املرأة و توجهيها اىل الوهجة اليت يراها .تكل العادات اليت احنرفت عن
املسار احلقيقي لتعالمي ادلين االساليم اذلي كرم املرأة واعتربها خملوقا مساواي للرجل ومل
ينظر الهيا اكنسان من ادلرجة الثانية .
ولقد لعبت العلوم احلديثة دورا فعاال يف تكريس هذه الهمينة بشلك أو بآخر،
ولعل ال ّمر يف هذا اجملال هو تكل النظرايت الفلسفية اليت تكرس دونية املرأة و متكن
الرجل من الس يطرة الاقتصادية والس ياس ية ،ذلكل اكن مطالبة املرأة حبقها يف العمل من
أوليات اثبات وجودها والاعرتاف حبريهتا ذكل أن العمل يوفر لها نوعا من احلرية
الشخصية  ،فاعامتدها عىل نفسها اقتصاداي جيعلها يف موقف قوة جتاه الرجل اذلي اكن
يس تضعفها ال ليشء سواء لنه هو اذلي يعمل عىل اعالهتا وأطفالها ومساعدهتا عىل
اس مترار حياهتا وحياهتم .
ويف ذكل تقول نوال السعداوي" :مل يكن ممكن التحمك يف أجساد النساء والعبيد
من الرجال الجراء يف الرض دون حرماهنم و حرماهنن من القوة الاقتصادية والس ياس ية
والفكرية  .ال ميكن التحمك يف اجلسد االنساين دون التحمك يف العقل والروح .هكذا مت
حتمك الفكر الفلسفة أو ادلين عىل النساء العبيد و فرض علهين العمل دون أجر يف
الرض أو يف البيوت. )1( "...

 /1السعداوي  ،نوال  :توأم السلطة واجلنس،ط ،2مكتبة مدبويل،القاهرة، 2006،ص .12
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فقضية معل املرأة شلكت رصيدا كبريا للروائيني العرب رجاال ونساء يف القضية
الاجامتعية الكرث تداوال يف العامل الروائية " فاملرأة كام يقال نصف اجملمتع ،ويه اكلرجل
لها أذواقها وأمالها وتنتاهبا عوامل القوة والضعف والنرص والهزمية وتس تقمي وتنحرف ولها
مشالكها كعضو يف الهيئة الاجامتعية ،لكن رسالهتا الوىل ترتبط بواجباهتا الزوجية
وابلمومة  ،ولقد وضع االسالم لها االطار الصحيح اذلي تسعد به ،وينعكس عىل اجملمتع
ابخلري والفالح ،كام أوحض لها حقوقها اخملتلفة يف الزواج والطالق واملرياث والتعلمي و غري
ذكل من المور اليت ال جمال لالس تطراد فهيا"(.)1
هذا هو ادلور اذلي يس نده الكيالين للمرأة فهيي عضو فعال يف اجملمتع مبا ترتبع عليه
من ماكنة اجامتعية مل تكن لتصل الهيا لوال متكهنا من املشاركة يف احلياة الاجامتعية مبا
تقدمه من أعامل سواء داخل البيت أو خارجه  .وقد اختار الكيالين صورا متعددة للمرأة
العامةل لن العامل الاقتصادي ـ كام سلف اذلكر ـ يعد أمرا همام يف حترير املرأة،
واس تقالل خشصيهتا لن خروهجا للعمل ومشاركهتا الرجل يف بناء اقتصاد المة كفيل
بتمنية خشصيهتا و جعلها أكرث حرية واس تقاللية لهنا ابلعمل سوف تسامه يف ادارة اجلانب
الاقتصادي للرسة اذ تشارك يف االنفاق عىل الرسة وابلتايل تكون ندا للرجل .
وقد تناول جنيب الكيالين هذه القضية من خالل مجموعة من النسوة العامالت يف
خمتلف اجملاالت الاقتصادية ،الاجامتعية ،فهناك الطبيبة مثل (احلكمية اندية) ،والطبيبة
(فضيةل) يف رواية (رجال و ذئاب).وهناك املمرضات من أمثال ( :منال) يف( الربيع
العاصف) و( اكميليا) يف( اذلين حيرتقون) و (رجاء) يف رواية (معر يظهر يف القدس)
وغريهن  .وهناك املرأة اخلادمة اليت اضطرهتا ظروف احلياة اىل العمل يف بيوت الثرايء
من ذكل (بس مية) اخلادمة يف رواية ( الطريق الطويل )،كام جند املرأة الفنانة اليت احرتفت
 /1الكيالين  ،جنيب  :مدخل اىل الدب االساليم ،ص.108 – 107
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المتثيل مثل (صايف) يف( ليايل السهاد) كام جند الراقصة( مشس) يف رواية (الرجل اذلي
أمن) ،و(جنمة الليل) يف (ليايل تركس تان) و(زمردة أو ايقوتة) يف ( اليوم املوعود)،كام جند
من النسوة من امهتنت الصحافة مثل (صفاء) يف (رأس الش يطان)،يضاف اىل هؤالء
املدرسة مثل (نبيةل)
مجيعا املرأة التاجرة كــ (أم صابرين) يف (امرأة عبد املتجيل)،وهناك ّ
يف (رحةل اىل هللا) وكذكل جند الفالحة مثل (برامع) يف( ملكة العنب) .
واجلدير ابذلكر أن هناك كثريا من العوامل اليت تدفع املرأة اىل العمل مهنا احلاجة والفاقة،
وقد يكون العامل موت املعيل زوجا اكن أو أاب ،وهناك من يدفعها سعهيا اىل حتقيق ذاهتا
عن طريق العمل ،ومن هن من تعاين من الاغرتاب يف أرسهتا و ذلكل ترى يف العمل
خمرجا لعزلهتا واندماجا يف جممتعها.
واملالحظ أن جمال الطب والطباء واملستشفيات والعيادات الطبية واملمرضات
تشلك لكها حمورا رئيس يا يف أعامل جنيب الكيالين الروائية ،حىت صارت ظاهرة تس تحق
ادلراسة املس تفيضة ،وال غرابة يف ذكل اذا علمنا أن الاكتب اكن طبيبا  ،فآثرت حياته
املهنية عىل نتاجه الديب بصورة عامة ،ليس هذا حفسب بل ان حياة السجن اكن لها
حضورا وافرا يف رواايته أيضا.
كذكل النضال الس يايس مجلاعة االخوان املسلمني ...فاملتتبع لرواايت الكيالين
وقصصه يدرك دومنا كبري عناء أن الروايئ ال شك يف أن هل عالقة وطيدة بعامل الطب
والطباء أو أن الرجل عىل دراية واسعة هبذا اجلانب ذكل أن كثريا من الشخصيات يف
رواايته اكنت تعمل يف حقل الطب أو يف ميدان الصحة معوما  ،مفهنم الطباء و الطبيبات
واملمرضات وطلبة الطب والصيدلية.
وأن كثريا من أحداث رواايته دارت يف املستشفى أو يف املراكز الصحية
أو الوحدات الصحية ،وبلغة الرقام واالحصاء ادلقيق ميكن أن نقول  :ان خشصية الطبيب
تكررت ثالاث وعرشين مرة يف ثالث عرشة رواية ،وهذا يعين أن هذه الشخصية قد
تتكرر أكرث من مرة يف العمل الروايئ الواحد .ومثال ذكل رواية (معر يظهر يف القدس)
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ورواية (أهل احملمدية) ورواية (رجال وذئاب) حيث تكررت يف لك مهنا ثالث
خشصيات للطبيب ،وقد تنوعت هذه الشخصيات بني رئيس ية واثنوية وبني اثبتة وانمية.
ومثل ذكل ابلنس بة اىل خشصية املمرضة اليت اكنت لصيقة ابلطبيب بطبيعة العمل الطيب،
حيث وردت هذه الشخصية تسع مرات يف ست رواايت.
اثنيا  :املرأة واملطالبة حبق التعلمي والعمل يف رواايت جنيب الكيالين:
وقد وجد يف رواايت جنيب الكيالين مناذج متعددة للشخصيات النسوية اليت متثل
املرأة املطالبة حبقها يف التعلمي والعمل  ،ذلكل اقترصت يف ادلراسة التطبيقية لتكل الامنذج
املتوفرة يف رواايت عىل مجموعة من الشخصيات النسوية ،يه  :احلكمية (فضيةل عالم) يف
رواية(رجال و ذئاب)،واملمرضة (رجاء) يف رواية (معر يظهر يف القدس)،والفنانة
املدرسة (نبيةل عبد هللا) يف رواية (رحةل اىل هللا)،
(صايف) يف رواية (ليايل السهاد)،و ّ ِّ
والصحافية (صفاء) يف رواية (رأس الش يطان).
ويه الامنذج الكرث تعبريا عن قضية مطالبة املرأة حبقها يف التعلمي والعمل  ،وس نعرض لها
بيشء من التفصيل:
أ ـ احلكمية (فضيةل عالام ) يف رواية (رجال ذئاب) :
يصفها السارد يف خالصة فيقول ":فضيةل ختطت اخلامسة والعرشين ،اكنت أصغر
البنني و البنات ،أخهتا رندة خرجية الداب  ،مدرسة اجنلزيي ،مزتوجة من ضابط ابجليش
برتبة مقدم  ،ومسرية صيدالنية ،وتزوجت من طبيب نسايئ ووالدة مبستشفى اجلالء،
. 1
وأخوها سعد حصفي بدار أخبار اليوم تزوج هو الخر من حصفية زميةل ) ("...
ويه طبيبة ابلقرص العيين يطمح زميلها ادلكتور عادل فتوح يف الزواج مهنا ،فهو
معجب بآخالقها ،ويطمع يف أن حيظى ابجلاه واملاكنة ملا تمتزي به عائةل فضيةل من ماكنة
 /1الكيالين ،جنيب :رجال وذئاب ،طبعة جديدة منقحة ،مؤسسة الرساةل للطباعة والنرش ،التوزيع بريوت،
،2001ص .30
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اجامتعية مرموقة " فاحلجاب اذلي تلبسه حيمل الالزتام والصدق ،لقد حاول اقناعها خبلقه
فرفضت ،مل يتضايق كثريا ،لن متسكها ابحلجاب يدعو اىل الطمآنينة الكبرية ،فضال عن
أنه ال يعين انامتءها الجتاه س يايس بعينه  ...ال ينكر أهنا مسلمة مس تنرية . )1("...
وهذه اشارة من الروايئ اىل أن هذه الطبيبة ملزتمة ابحلجاب و هو مل مينعها من أداء
وظائفها عىل أمكل وجه ،ومن هجة اثنية فليس لك متحجبة تنمتي اىل تيار س يايس معني،
ويقصد هنا جامعة االخوان املسلمني ،فقد أكس هبا معلها ثقة ابلنفس وقدرة عىل اختاذ القرار.
فآبوها الش يخ (عالم العيسوي ) حيهنا عمل بآهنا تبدي رغبة يف الزواج من زميلها ادلكتور
عادل فتوح ،مفنحها ثقته وترك لها احلرية يف اختاذ القرار عىل الرمغ من معارضة أخهيا
الصحفي اذلي طلب مهنا الرتيث اىل حني التحري عنه ومعرفة أحواهل الاجامتعية
والس ياس ية .
لكن وادلها فكر بضع حلظات ،مث قال يف هدوء " :أعمل أهنا مسآةل مصريية ،مث ان
الفقر ليس عيبا ،وهذا الشاب ميتكل من املزيات واملؤهالت – حسب قوكل -ما جيعهل
زوجا مناس با  ...وأنت يف حاةل من الرشد والعمل واخلربة جتعكل قادرة عىل الاختيار
الصحيح ،والقرار املناسب ،وحتمل املسؤولية  ....ومن مث فان الرأي رأيك"(.)2
غري أن ادلكتورة فضيةل ال تزتوج من ادلكتور عادل فتوح اذلي أحبته وهو أيضا
يبادلها احلب ،بعدما ظهر يف سامء حياهتا زميلها ادلكتور رشدي القصاص ،اذلي هو عىل
النقيض من عادل فتوح اذ يمتزي بآخالق عالية فهو مسمل ملزتم ينمتي اىل جامعة االخوان
املسلمني ،فقد بدأت مشاعرها تتحول اليه بعدما تبينت صدق احساسها حنوه " بقيت
وحيدة اال من أساها العميق ،لشد ما تتآمل من أجل رشدي القصاص ،الزميل الطيب

 /1الكيالين ،جنيب :رجال وذئاب ،ص. 11،12،
 /2املصدر نفسه  ،ص.44،
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المني ،واكدت تبيك من شدة احلزن عندما أكد لها الس تاذ خرب اعتقاهل  ...فقد اكنت
تشعر حنو رشدي مبشاعر انسانية خالصة " (.)1
وال جعب يف تكل املشاعر فهو تلميذ وادلها الش يخ عالم العيسوي ،وهو حيمل
كثريا من صفاته وممزياته وقد ازداد تعلقها به خاصة حيامن أعتقل و زج به يف السجن" فقد
صارت فضيةل غري قادرة عىل الهرب من التفكري يف شآن رشدي القصاص لكام حاولت ابعاد
صورته من ذههنا عادت اىل االحلاح علهيا من جديد.)2( "...
وهذا ما جعلها حتتار ويتناىم عندها هذا الشعور ،القلق يعصف بقلهبا ،أين تتجه
وأهيام ختتار ،عادل ،أم رشدي  ،أهيام يتوافق مع ما تؤمن به من مبادئ  ،فقد قارنت بيهنام
وأعلنت اختيارها الس امي أن وادلها " اكن مرصا عىل ترك احلرية الاكمةل البنته يك ختتار ،رمبا
تعرف أكرث منه يف هذا اجملال ،اماكانهتا أوسع ،وخربهتا أحدث ،لها عينان تبرصان ،وأذانن
تسمعان ،وعقل يفكر وحيلل ،وقلب خيفق مث اهنا ال ينقصها احلذر والرتيث ،وارادة هللا
العليا فوق لك يشء ،لشد ما يتآمل حلريهتا !! لكنه لن يسكل غري ذكل السلوب اذلي
حدده ابلنس بة ملس تقبل أوالده الرسي"(. )3
ذلكل اكن عىل فضيةل التفكري جيدا قبل اختاذ القرار احلامس ،علهيا مشاورة أفراد أهلها
وتقليب المور عىل أوهجها الس تة ،وأن تواجه نفسها برصاحة وحتدد موقفها بلك وضوح
فقد " اكن من الصعب عىل فضيةل أن تنام ليلهتا ،الحداث القدمية تنثال بال رمحة ،وتذكرها
مبا مىض ،وحتاول أن هترب حىت تنام ،ولكن بال جدوى ،اكن رشدي وعادل يقفان قبالهتا
يف ظالم الغرفة ادلامس ،ويه قاض جيلس عىل أريكة ذهبية  ...لقد ألقت بنفسها يف
ظالم احلرية املعذبة ،ومل جتر بنظراهتا  ،اال يف اجتاه واحد"(.)4
 /1الكيالين  ،جنيب  :رجال و ذئاب  ،ص ص  107ـ . 108
 /2ا املصدر نفسه  ،ص .123
 /3املصدر نفسه  ،ص.151،
 /4املصدر نفسه  ،ص.229،
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وعندما تقتنع ابختيارها تفصح به أمام امجليع "وجاءت لكامت فضيةل الهادئة اكدلوى الهائل -:
(رشدي القصاص).)1("-
وهو الاختيار اذلي ابركه وادلها الش يخ العيسوي اذلي اكن يسمع احلوار ،خفرج
من غرفته القريبة ،يقطع الصمت واذلهول بقوهل" :هذا ما توقعته ِّ ...ن ْع َم من اخرتت
اي فضيةل"(.)2
وهو المر اذلي جشعها عىل مواصةل الالكم بتربير هذا الاختيار ،وقد انرشح
وهجها هبذا الرأي اذلي جشعها عىل امليض يف قرارها مبينة ادلوافع اليت جعلهتا ختتار رشدي
القصاص " فعال ...انه دلي من ادلوافع والس باب اليت جعلتين اختذ هذا القرار ...وليس
يف ذكل خداع أو خيانة  ...انه أوال وأخريا ِّص ْد ٌق مع النفس"(.)3
وهبذا تكون فضيةل قد شعرت ابالس تقرار النفيس اثر هذا التحول  ...فالعمل
جعلها ندا للرجل ،فهيي خشصية انمية تتفاعل مع أحداث الرواية من البداية اىل الهناية،
حيث تنهتيي بزواهجا من ادلكتور رشدي القصاص.
ب -املمرضة رجاء يف رواية (معر ظهر يف القدس) :
(رجاء) يه احدى املمرضات اليت تعمل يف املستشفى العريب ابلقدس الرشقية،
وقد تزامن ظهورها يف الرواية مع دخول معر بن اخلطاب – ريض هللا عنه -املستشفى
هكذا يقول عهنا الراوي "ودخلت فتاة ممشوقة القوام ،رائقة البرشة ،حلوة السامت
تغطي رأسها بغطاء أبيض  ،وترتدي زاي حمتشام سابغا ،ال يبدي سوى جزء من عنقها

 /1الكيالين  ،جنيب  :رجال و ذئاب  ،ص.233،
 /2املصدر نفسه الكيالين  ،ص ن.
 /3املصدر نفسه  ،ص. 234،
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ويدهيا واجلزء السفل من ساقهيا ،و عىل وهجها ابتسامة واعدة يشوهبا حزن غامض ،
واقرتبت من معر مبقياس احلرارة "(.)1
فقد ركز الراوي يف هذا الوصف عىل جوانب ثالثة  ،ويه :امجلال اخللقي،
واللباس احملتشم اذلي ينئب عن فطرهتا االسالمية ،وان مل تكن ملزتمة ابللباس الرشعي،
مث الابتسامة يف وجه املريض -ويه من سامت املمرضة الناحجة ،ذلكل فهيي مل تتعجب من
ظهور اخلليفة معر بن اخلطاب -ريض هللا عنه ـ وأمنت دون تردد حيث اكنت تقول " :
ال أعرف يبدو أنين أحببت هذا الرجل .مسعته هيمس وسط الضجيج  :أرسجوا شعةل
احلق بزيت املعرفة ،ورطبوا القلب بعذب اليقني ...واطفآوا وجه الضالل بآنفاس الندم
والتوبة  ..وابدأوا كام ودلتمك أهماتمك أحرارا  ،واشدوا ابللحن العظمي ،ال اهل اال هللا ،محمد
.2
رسول هللا"( )
وقد تآثرت بلكامته و أمنت به  ،و سعت جاهدة لتبليغها وادلعوة الهيا ،ونرشها
بني بنات جنسها  :لهنا كام تقول "رأيت نور اليقني عىل وهجه وقرأت يف عينيه الصدق،
ومسعت يف لكامته االخالص واالميان ،اكنت روحه تشملنا وحتلق فوقنا ،لقد أمنت
بصدقه ..مل أر يف حيايت قط شبهيا هل "(.)3
ومبا أن رجاء فتاة متعلمة فان معلها أكس هبا القدرة عىل التعبري عن أفاكر الاكتب ،
ورؤيته للعامل من حوهل فهيي شديدة التآثر ابلبيئة الاجامتعية احمليطة هبا ،كام أهنا أيضا
شديدة التآثري يف وسطها الاجامتعي ،ويف حميط عاملها وعرصها  ،وذكل ملا صار لها من
قوى فكرية خاصة ومواهب روحية ونفس ية ممتزية ،لقد" اندجمت احلكمية رجاء يف املعاين
 /1الكيالين ،جنيب :معر يظهر يف القدس،ط ،2مؤسسة الرساةل للطباعة والنرش والتوزيع،
بريوت،1981،ص.89،
 /2املصدر نفسه ،ص.107،
 /3املصدر نفسه  ،ص .102
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الكربى اليت أفاضها علهيم أمري املؤمنني ،خلقت خلقا أخر ،اكنت تتلكم حبساب ،وتتحر
عن وعي  ،وأمه يشء أهنا اكنت تفكر ..أدركت أن الفكر روح احلياة ،وما أكرث القضااي
اليت طرحهتا لكامت أمري املؤمنني :هللا ..االنسان ..االسالم  ..العالقات بني االنسان
واالنسان ،وبني خالق الكون وانسان الكون ،ادلين والعمل ،وذكل العرص وما يتصارع فيه
. 1
من قمي وأفاكر وعواطف) ( "..
وعىل هذا الساس من الفكر املتعمق يف القضااي االنسانية "وجدت رجاء نفسها
ختوض تغيريا كبريا يف نظرهتا للش ياء ...ويف ملبسها ومآلكها ..ونوهما ويقظهتا  ...وعالقاهتا
بزميالهتا وزمالهئا  ...وأحوالها الرسية  ...مث اليشء الهام واجهبا يف نرش ما تؤمن به من
أفاكر وخاصة بني بنات جنسها اكن لها نشاط مس متر ودور كبري " (. )2
وهبذا تكون رجاء منوذجا للمرأة الفلسطينية العامةل اليت أخذت عىل عاتقها
مسؤولية الصمود والكفاح  ،فقد شاركت زمالءها الرجال يف كثري من املهام اجلس مية اليت
انءت هبا كواهلهم دفاعا عن الوطن وتشبثا ابلرض  ،فها يه تعتقل من قبل اخملابرات
االرسائيلية بهتمة الاعتداء عىل الفتاة الهيودية ( راش يل) ،فقد " اعتقل رجال المن عددا
كبريا من العرب من بيهنم ادلكتور عبد الوهاب وادلكتور وهيب واملمرضة رجاء وعددا من
الفراشني والتومرجية . )3( "..
فقد أثبتت صالبة وبطوةل ومصودا وتضحية ازاء حماوالت التحطمي واالذالل
املربمج اذلي متارسه سلطات الاحتالل علهيا وعىل غريها من النساء يف املعتقالت
الصهيونية ،ذلا تبدو رجاء مس تعدة للك الاحامتالت  ،وقد هيآت نفسها لتكل الايم
السوداء اليت ميكن أن تكون فهيا احدى نزيالت السجن ،كام أهنا اكنت حريصة لك
احلرص عىل احلفاظ عىل حياة اخلليفة معر بن اخلطاب – ريض هللا عنه  -وليست غريبة
 /1ا الكيالين جنيب  :معر يظهر يف القدس ،ص. 216
 /2املصدر نفسه ،ص ن.
 /3املصدر نفسه ،ص.201،
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أن تكون فكرة هتريبه خارج القدس من اقرتاهحا ،وقد مهست بذكل لدلكتور عبد
الوهاب" :جيب أن نس بق تفكريمه ،ال أمل يف الصهيونيني ،فلندبر خطة للهرب من هنا ،
قبل أن حيدث ما ال حتمد عقباه . )1(" ...
ذكل لن معر ميثل ابلنس بة هلم املايض واحلارض واملس تقبل ولكها مرتبطة
ابلرض ،اليت تمتسك هبا رجاء كام متسك هبا الابء و الجداد من قبل  ،فقد اكنت
تقول " اكن أيب – رمحه هللا -ينصحنا دامئا بآال نرتك أرضنا همام اكنت الظروف ،هذه
أرضنا وعلهيا حنيا و علهيا منوت  ...لو بقي شرب واحد من أرضنا لبقيت فيه  ..من يدري
البذرة الصغرية قد تنشق عهنا الرض وخترج جشرة خضمة  ...تسمو أغصاهنا اىل أعنان
. 2
السامء"( )
فقد طرأت عىل حياهتا تغيريات كثرية منذ أن دخل اخلليفة معر بن اخلطاب-
ريض هللا عنه -املستشفى اذلي تعمل فيه ،فقد اكنت قبل ذكل مسلمة و لكهنا كغريها
من أالف املسلمني الخرين ال تعرف كثريا عن االسالم كام يقول االمام عبد امحليد بن
ابديس -رمحه هللا -ال تعرف اال االسالم الورايث ،فلك معرفهتا اكنت سطحية ال ترىق ،
اىل مس توى املعرفة احلقيقية أو كام يقول االمام بن ابديس أيضا :االسالم اذلايت اذلي
ندركه ابلعقل والتدبر ذلكل اكنت رجاء تقول عن نفسها  ":كنت أعرف أمورا سطحية
اتفهة عن النار واجلنة وسرية احملاربني العظامء  ...اكن اترخي الرسول يش به يف خميليت
قصيدة مجيةل لكن لكامت اخلليفة جاءت بس يطة مذهةل تفيض ابلروعة والتآثري  ...وضعت
يدي عىل مواطن احلق واخلري ومنبع امجلال اخلادل  ...مل أس تطع من قبل أن أفهم االسالم
عىل أيدي احملرتفني  ...أو لعيل يف أغلب الحيان مل أكن لحاول ذكل . )3("..

 /1الكيالين جنيب  :معر يظهر يف القدس  ،ص214،
 /2املصدر نفسه  ،ص ص 219،ـ .220
 /3املصدر نفسه ،ص. 221،
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وقد امتد التغيري يف خشصية رجاء اىل عالقاهتا مع زمالهئا الطباء ،وخصوصا
عالقهتا مع خطيهبا ادلكتور و هيب عبد هللا اذلي اكنت حتبه ،فقد " اكنت تكل العالقة
يف املايض مهسات حلوة ونظرات والهة وأحاديث طويةل يف التليفون وسهرات يف السيامن،
ونزهات يف ش ىت الماكن امجليةل ،وأحالم عن املس تقبل والبيت السعيد  ،والبناء اذلين
طال انتظارمه يف عامل الغيب ،وأاثث جحرة النوم والاس تقبال والطعام وشهر العسل،
وأخر املوديالت يف الثياب والشعر وأصباغ الزينة  ،ولكامت قليةل ابئسة عن احلرب
و ارسائيل والالجئني " (. )1
هذا ما اكنت عليه رجاء قبل أن يطرأ علهيا التغري والتطور حنو الفضل ،أ ّما اليوم
فقد " أصبحت رجاء شيئا أخر متاما  ...الوجه يلفه حزن غامض وقور يلوح ابالرصار،
واملالبس حمتشمة ضافية واعية "( .)2ولك ذكل مل يكن عائقا أمام اس مترار عالقهتا
الطاهرة مع ادلكتور وهيب" مل يكن يطفئ احلب الطاهر اذلي يثري ادلفء يف احلنااي ،
و يضفي عىل دنياهام جامال رائقا " (. )3
ولكام تذكر رجاء ما اكنت عليه من فكر ساذج ال يتعدى احلديث عام ذكرته من
أش ياء ال ترىق اىل مصاف الفاكر الواعية ،لكام تذكرت ما اكنت عليه عالقهتا مع ادلكتور
وهيب انتاهبا اخلجل واحلياء ،فهيي ترصح " :لكام تذكرت املايض انتابين جخل شديد"(.)4
ونظرا ملواقفها البطولية املرشفة واليت قدمت من خاللها صورة حية أمينة للمرأة
الفلسطينية العامةل اليت تعمتل يف جواحنها أهداف نبيةل ،وينبض قلهبا بآحالم واعدة ،املرأة
اليت تعي متاما هذه الهداف اليت ال حتيد عهنا حىت وان تعرضت بسبهبا للسجن
والتعذيب ،لهنا أهداف سامية وأحالم مرشوعة واقعية.
 /1الكيالين جنيب  :معر يظهر يف القدس  ،ص. 216،
 /2املصدر نفسه  ،ص .217
 /3املصدر نفسه  ،ص ن.
 /4املصدر نفسه  ،ص . 216
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وتكل يه الهناية اليت انهتت الهيا احلكمية رجاء اليت اعتقلت و حمك علهيا ابلسجن مخس
س نوات حيث خيربان السارد بذكل حيامن يقول  " :أما أان و رجاء ووهيب ومحمود العناين،
فقد حمك علينا يف احدى احملامك العسكرية ابلسجن مخس س نوات الشرتاكنا – كام
يزمعون ــ يف ش بكة جاسوس ية خطرية يزتمعها ش يخ فدايئ يغلب الظن أنه من الزعامء
الروحيني"(. )1
ج – الفنانة (صايف) يف رواية ( ليايل السهاد):
يبدأ احلديث عن الفنانة (صايف)يف الرواية منذ الصفحة السابعة والس بعني
بوصف الراوي احلي اذلي تسكن فيه واملزنل اذلي تقمي فيه حيث جاء عىل لسانه ":
ذهبت اىل احلي الهادئ يف مرص اجلديدة ...اكنت الفيال اليت تسكهنا (صايف) تبدو كقرص
خفم رائع الاثث  ،هبا قدر من التحف المثينة اليت ال تقدر مبال ،والرض مفروشة ببسط
جعيبة تبعث عىل الانهبار ،ان هذا البذخ يزيد كثريا عام توقعته فهيي فنانة كبرية لكهنا
ليست يف القمة  ،ولكن ليس من رأى مكن مسع  ...جلست أان واحلاج يف قاعة الانتظار
امجليةل اليت تتدىل يف وسطها الرثايت المثينة املس توردة . )2("...
فهيي فنانة حتظى مباكنة مرموقة يف اجملمتع املرصي ،بل ان هذا ادلور الاجامتعي
يتعداه اىل دور س يايس خطري فهيي تس تطيع التآثري عىل موقف السلطات جتاه السجناء
الس ياس يني وهذا ما حدث مع ( عبد القادر) بطل الرواية ،وهو جسني س يايس سابق ،
دخل السجن بسبب انامتئه اىل جامعة االخوان املسلمني مث خرج من السجن ليجد نفسه
حمارصا ومنبوذا من قبل السلطات الس ياس ية حيث يضايق حىت يف طلب رزقه،
رفضت مجيع املؤسسات وادلوائر احلكومية توظيفه أو حىت التعامل معه لنه( خرجي
جسون) عىل الرمغ من أنه همندس معامري...
 /1الكيالين جنيب  :معر يظهر يف القدس  ،ص. 234،
 /2الكيالين ،جنيب :ليايل السهاد ،د.ط ،مؤسسة الرساةل للطباعة والنرش والتوزيع ،بريوت،2005،ص.77
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وعندما جيد وظيفة عند احلاج (عيل محمود ) املقاول بوساطة املعلمة ( بس بوسة)،
يتعرف عىل الفنانة ( صايف) ويه ممثةل شهرية ولها عالقات مرموقة مع السلطات ،حيث
تؤثر عىل حياة ( عبد القادر) بل اهنا تؤثر عىل مواقف السلطة منه ،فعندما يدخل
السجن مرة أخرى ،خترجه صايف ابشارة من يدها ،فهيي مجيةل اىل حد كبري ،يقع يف
أرسها لك من يعرفها يقول عهنا السارد "ومل يَط ْل انتظاران ...فقد قدمت (صايف) متآلقة
الوجه مكلكة  ...تدخل يف مالبسها احلريرية الشفافة ،وحلهيا وجموهراهتا ،اكنت امرأة مجيةل
وفاتنة ،أرسة  ...ختتلف عام أراه عىل شاشة السيامن والتلفزيون والصحف واجملالت ،اكن
أرجيها ميل املاكن ويطرح بعيدا ما عداه.)1("....
ليس هذا حفسب ،بل اهنا أيضا مثقفة وواعية بواقعها وجممتعها ،فهيي تناقش
قضااي اجملمتع والقضااي الس ياس ية وادلينية والفنية ،ولها أراءها يف لك جوانب احلياة ؛ يه
تعلق عىل الفن بقولها  " :مآساة الفن يف بدلان أنه حتول اىل جتارة حىت اذلين يزمعون أنه
فن هادف ما هو اال رصاخ بشعارات س ياس ية و اجامتعية زاعقة  ...انه جتارة أيضا ،لكنه
من سوق السلطة .)2(" ...
وهو الالكم اذلي صدم (الراوي عبد القادر) بل انه صعقه ،ليس لكونه رأي يف
الفن ،أو لنه موقف جشاع ،ال هذا وال ذاك بل لنه رأي يقدح يف السلطة ومع ذكل لن
حتاسب عليه ،ولو أن هذا الالكم قيل من قبل أحد االخوان املسلمني لوجد نفسه
مهتام بهتمة خيانة ادلوةل ولقىض عرش س نوات عىل القل يف أحد السجون ،قال
السارد  " :صدمت مبا تقول  ،انه الكم خطري حتاسب عليه لو مسعها س يادة املفتش يف
املباحث العامة لساقها اىل جسن القناطر ولو أين قلت هذا الالكم ،لقضيت عرش
. 3
س نوات يف السجن عىل القل"( )
 /1الكيالين ،جنيب  :ليايل السهاد  ،ص .80
 /2املصدر نفسه  ،ص .79
 /3املصدر نفسه  ،ص ص.81/80،
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ان هذا الالكم يعكس الواقع الس يايس املرصي املتعفن أنذاك ،ويدل عىل كيل
السلطة اخملابراتية مبكيالني ؛ مفن الناس من ال حتاس به السلطة همام قال وهمام فعل كمثال
الفنانة ( صايف) فهم يعربون عن وهجة نظرمه مبنهتيى احلرية دون أن يصيهبم أدىن أذى،
بيامن حياسب غريمه من أبناء الشعب حىت عىل اهلمسة هيمسوهنا ،وخاصة من اكنت هلم
انامتءات س ياس ية مناوئة لس ياسة ادلوةل حينذاك اكالخوان املسلمني وغريمه من املغضوب
علهيم من املعارضني وغري املعارضني ...
ان الفنانة (صايف) منوذج املرأة احلرة اليت تعرب عن أراهئا بلك رصاحة ،اضافة اىل
أهنا امرأة مثقفة فهيي خرجية لكية الداب قسم اللغة الاجنلزيية ويظهر ،فهيي" ..ختتار
موضوعاهتا المتثيلية بنفسها ،وأهنا ترفض الكثري من املواد الدبية التافهة ،وأهنا هممتة ابلنقد
منذ أن اكنت طالبة يف لكية الداب ،قسم اللغة االجنلزيية ،وأن لها رأهيا يف الندوات
الفنية ،وتعرب عن وهجة نظرها برصاحة مطلقة ،وال هيمها من يغضب أو يرس" (. )1
أما رأهيا يف الس ياسة فقد عربت عنه بقولها ":الس ياسة اكلزواج الاكثولييك
ال طالق فهيا ،وال فاكك مهنا  ...وأحصاب العقائد الس ياس ية كحصاب العقائد ادلينية ...
ال ميكن أن يتخلصوا هنائيا مهنا  ...مفا ابكل وأنت رجل تعترب الس ياسة جزءا من
ادلين . )2("...
فصايف الفنانة لها ابع طويل يف اجملمتع وذكل بفضل معلها مكمثةل حيث ربطت
عالقات اجامتعية مع كثري من فئات اجملمتع من مقاولني ،وفنانني ،وضباط خمابرات
ومفتيش رشطة وغريمه  .فقد أصبح لها نفوذ اجامتعي قوي وفوق ذكل لكه فصايف حبمك
معلها كفنانة فهيي تمتتع جبرأة ال تقاس بل بوقاحة ال ميكن أن نطبق علهيا املقاييس
الخالقية.
 /1الكيالين ،جنيب  :ليايل السهاد  ،ص .84 ،
 /2املصدر نفسه  ،ص .90
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فهيي اكنت حتارص الراوي (عبد القادر) وحتاول بلك الطرق اغراءه وايقاعه فامي ال
حيمد عقباه ،فقد اكنت تصدمه من حني لخر بلكامت عارية من الخالق فهيي أحياان
تقول هل بنربات عاشقة " ان وهجك وس مي "( . )1وأحياان أخرى تقول هل  ":عيناك عامل
ساحر "(.)2
بل اهنا متادت يف ذكل االغراء عىل طريقة املمثالت حيث بدأت جتس نبضه،
فقد حاولت ذات مرة حيامن لعبت امخلر بعقلها أن تقرتب منه حماوةل جره اىل الفاحشة مما
جعل السارد يهترب من قبضهتا مذعورا فقد "دارت يب الرض ويه جتلس عىل
تطوق عنقي بذراعهيا وتقبل حنو شفيت" (. )3فعندما احتج عىل ترصفها هذا وأنهبا
ركبيت و ّ ِّ
قائال" :هذا ال يليق  ..أنت س يدة حمرتمة مثقفة  ..وأان. )4("..
ردت عليه صارخة " أعرف ...أنت مزتوج "( . )5وملا اس تعىص علهيا اس تدراج
الراوي ( عبد القادر) اىل خمدع العار ،جلآت اىل حيةل الزواج ،حيث طلب منه رصاحة
أن يزتوهجا عىل س نة هللا ورسوهل  -كام يقول -عند احلديث عن الزواج .
لقد جلآت اىل وسائل عدة للضغط عليه لقبول الزواج مهنا ،فقد حرضت
صاحب العمل احلاج عيل محمود اذلي تغريت معاملته هل حيث اكن حيرضه عىل الزواج
من (صايف) ملا فيه من فوائد ابلنس بة اىل احلاج محمود عيل وحىت ابلنس بة اىل (عبد
القادر) فقد اكن يقول هل  ":أنت جامد ...تعيش يف عرص غري العرص ،وهذا هو السبب

 /1الكيالين ،جنيب  :ليايل السهاد  ،ص .99
 /2املصدر نفسه  ،ص ن
 /3املصدر نفسه  ،ص . 95
 /4املصدر نفسه  ،ص ن.
 /5املصدر نفسه  ،ص . 96
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يف البالء اذلي يصب عىل رأسك أال تعمل أن (صايف) تس تطيع أن تقذف بك وراء
الشمس مرة أخرى ؟؟ اهنا مركز قوة ال يس هتان به..؟"(. )1
وهكذا مل يس تطع (عبد القادر) مقاومة جربوت الفنانة ( صايف) و مل يقو عىل
التصدي ملضايقاهتا من هجة وال الوقوف أمام احلاح احلاج عيل محمود اذلي اكن دامئا يقول
هل  " :أهيا البهل تزوهجا ..لن خترس شيئا  ..تزوهجا رسا يه تريد ذكل ،ولن تس تطيع
الصحف أن تنرش خرب زواهجا منك  ..اهنا تس متتع حبصانة خاصة اكحلصانة اليت يس متتع هبا
رجال المن واخملابرات ..وتآكد أن زوجتك لن تعرف شيئا . )2("..
وتس متر املضايقات اليت تطوق ( عبد القادر) اىل أن يدخل السجن مرة أخرى،
وهنا تتوسط الفنانة ( صايف) وخترجه بعد ادعاهئا أمام اخملابرات بآنه خطيهبا .فتفرض عىل
(عبد القادر) أمر الواقع وترمغه عىل الزواج مهنا بل اهنا حتدد وقت وقوعه أيضا " تذكر
أنك خطييب  ...وأن هذا أصبح مسجال رمسيا يف اخملابرات  ...أنت تعرف وس نزتوج
الليةل  ...لقد أعددت لك يشء"(. )3
ويمت الزواج يف الرس دون أن تعمل به زوجته (بدرية) وعىل الرمغ من أن (عبد
القادر) قد س يق اىل هذا الزواج رمغ ارادته اال أنه بعد ميض وقت يتآقمل مع هذا الزواج
ومييض مع الفنانة ( صايف) أوقاات ممتعة داخل مرص و خارهجا حيامن سافر اىل ابريس اال
أهنام يعودان برسعة أثناء قيام حرب حزيران . 1967
واثر الهزمية يتآكد (عبد القادر) أن أس باهبا السلطة املرصية أو النظام املرصي
اذلي اكن خيدر الشعب ابخلطاابت امحلاس ية اليت جعلت الشعب يآمل يف النرص ولكن
جتر وراهئا اخليبة  .مما جعل
العكس هو اذلي حيدث حيث تنسحب اجليوش العربية ّ
(عبد القادر) يسآم العيش يف مرص الس امي أن الوضاع مل تتغري وأن الاعتقاالت
 /1الكيالين ،جنيب  :ليايل السهاد ،ص.107،
 /2املصدر نفسه  ،ص.109 ،
 /3املصدر نفسه ،ص.128 ،
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الس ياس ية ابقية عىل حالها مثلام اكنت قبل احلرب .ذكل ما جيعل الراوي يعدّ الع ّدة
للرحيل والهجرة اىل ديب  .ويتحقق هل ذكل مبساعدة أحد الصدقاء اذلي يرسل اليه
رخصة االقامة وعقد العمل فهياجر هو زوجته و أوالده و يرتك للفنانة (صايف) ورقة
الطالق.
وابلتايل ينهتيي اكبوس هذا السارد اذلي مل ادلخول اىل السجن بسبب انامتئه
اىل جامعة االخوان املسلمني واكنت من أمه الس باب اليت دفعت به اىل الهجرة هو
اكتشاف حقيقة الفنانة (صايف) ؛ فان ذكل النفوذ لكه بسبب انامتهئا اىل هجاز اخملابرات
وامهتاهنا المتثيل والرقص حيث جاء عىل لسان الراوي " :ان أمر (صايف) اكن حيريين
دامئا ،اهنا فنانة من نوع فريد ،فهيي هتمت بآمور الس ياسة دلرجة مبالغ فهيا ،وتقرأ الكثري من
الكتب وحترص عىل قراءة الصحف والاس امتع اىل اخلطب والبياانت الرمسية ،ولها نشاط
نقايب واسع يف نقابة السيامنئيني وتتصدر نشاطاهتا الس ياس ية والاجامتعية مما جيعلها أحياان
هتمل معلها الفين اهامال اتما ابالضافة اىل رشكهتا ذات االجنازات الكبرية ،مث أهنا ترتبط
بعالقات وطيدة مع رجاالت السلطة يف أكرث من موقع "(. )1
وهو المر اذلي ّ
حري الراوي وجعهل يود معرفة الرس الاكمن وراء ذكل ،فقد اكن
يشك يف كثري من ترصفاهتا ،اىل أن انهتز الفرصة املناس بة ليسآلها برصاحة ":أان زوجك
ومن الواجب أن أعرف أكرث "( .)2فتخربه بآهنا أوشكت أن تدخل السجن لن قيادات
عسكرية وحربية كثرية تعرضت للمحامكة بعد الهزمية يف احلرب ،مث هتمس يف أذنه قائةل ":
ان ما أقوهل جيب أن ال يعرفه أحد ،واال ضعنا متاما. )3("..

 /1الكيالين جنيب :ليايل السهاد،ص.202،
 /2املصدر نفسه  ،ص ن .
 /3املصدر نفسه  ،ص.203،
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مث ختربه ابحلقيقة اليت تصدمه وتزلزل كيانه حيامن تقول هل " :أنه تنظمي غري احلزب اذلي
يعرفه الناس  ...وأمسح يل أن أقول انين أحد أراكنه  ..حنن القوة الفاعةل واملؤثرة  ...وأظنك
الن عرفت الكثري عن أرساران. )1( " ..
فيداري ( عبد القادر) دهش ته وخوفه يف أن واحدة  ،ويتظاهر أماهما بآنه حيهبا أكرث
من أي وقت مىض وهو يف املقابل خيطط يف رسية اتمة للهجرة اىل ديب  ...وعندما حتلق
به الطائرة يقول متهندا يف ارتياح  ":لقد جنوان " (. )2
مما جعل زوجته بدرية تبيك حبرقة مما أدهش عبد القادر اذلي يسآلها ":أيه
دموع الفرح؟"( . )3فرتد عليه وعيناها حمتقنتان ابدلموع " :ملاذا ال أبيك ؟؟ ان أصعب
المور ابلنس بة للمرأة أن ترى أخرى تشاركها يف زوهجا.)4("...
فيقع الكهما اكلصاعقة عىل رأس (عبد القادر) اذلي يفهم أن زوجته اكنت عىل عمل بزواجه
من الفنانة ( صايف) اال أهنا كمتت المر وحتلت ابلصرب حمافظة عىل متاسك الرسة،
فيخربها بآنه ترك لها ورقة الطالق اليت ستس تلمها غدا.
وبذكل تنهتيي مآساة (عبد القادر) هبجرته اىل ديب ،وتبدأ معاانة الفنانة (صايف) اليت
تتوعد (عبد القادر) ابالنتقام ذكل ما أخربه به احلاج عيل محمود يف الرساةل اليت كتهبا هل،
اال أن (عبد القادر) ال يعري المر أمهية فقد انم لول مرة قرير العني دون سهاد اال أنه
مازال يتساءل يف خوف "ترى هل ذهبت ليايل السهاد اىل غري رجعة " (.)5

 /1الكيالين ،جنيب  :ليايل السهاد .204 ،
 /2املصدر نفسه  ،ص.206،
 /3املصدر نفسه  ،ن ص .
 /4املصدر نفسه  ،ص. 207،
 /5املصدر نفسه  ،ص. 208،
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ومع ذكل تبقى الفنانة صايف صورة للمرأة املثقفة  ،للمرأة العامةل أو ابلحرى
للفنانة املبدعة اليت اختارت رمبا عبودية الفن عىل عبودية الرجل ،حيث اكنت حتيا ممتردة
خارج أسوار رشوط اجملمتع اذلي ال يعرتف ابملرأة املتفوقة اال حتت عصا السلطة ووطآة
املصلحة الشخصية .
املدرسة ( نبيةل عبد هللا) يف رواية ( رحةل اىل هللا):
دِّ ّ -
(نبيةل عبد هللا) متثل صورة املرأة املثقفة العامةل أيضا ؛ فهيي متخرجة من لكية
الداب وتعمل مدرسة للتارخي االساليم واكن أول ظهور لها يف الرواية حيامن وصفها
السارد من خالل حديثه عن خشصية عطوة احللواين خطيب نبيةل اذلي اكن رافضا لفكرة
الزواج مث عدل عن رأيه عندما رأى نبيةل يقول الراوي يف ذكل  " :لكنه بعد أن رأى نبيةل
(شعر بقليل من الارتباك واحتقن وهجه وأذانه ،كام شعر بقلبه يدق اكنت مقحية اللون،
انمعة البرشة ،رائعة العينني ،ذات وجه مثري ،ونربات صوهتا أرسة وعودها املمشوق
يويح ابلفتنة والنوثة والنرضة والعطاء،)1(" ...
ولهنا متعلمة ،فهيي حتب القراءة وتعتب عىل خطيهبا عطوة اذلي مل يقرأ اال الكتب
املقررة عىل حد تعبريه ،فالقراءة ابلنس بة الهيا يه احلياة .فعال فقد علمهتا القراءة أن ال
تكون رخيصة المثن ،أال تكون لعبة مسلية بني يدي خطيهبا عطوة اذلي اعتقد أنه مبجرد
امتام اخلطوبة ميكنه أن يتسىل هبا وأن يعبث هبا كام يشاء ،فقد أوقفته عند حده عندما
أراد أن يقبلها وقد أمله ذكل أميا ايالم لنه وحبمك كونه عسكراي فقد تعود أال يعيص أوامر
قادته كام أنه ال حيب أن يعىص هل أمر " :لقد متت خطبته لنبيةل ،وهو يعتقد أنه رحب
بذكل معركة كربى ،أو كسب أروع صفقة يف لعب الورق اذلي يدمنهّ ،لكن اليشء اذلي
أمله أشد المل أهنا ترفض الاس تجابة لعبثه ،لقد أراد أن يقتنصها برسعة ،جذهبا اليه،

 /1ا الكيالين ،جنيب  :رحةل اىل هللا  ،طبعة جديدة منقحة  ،مؤسسة الرساةل للطباعة والنرش والتوزيع ،
بريوت 2000،ص . 09
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فنفرت منه ،حاول تقبيلها فمتنعت ،جرها اىل الرسير فانزتعت نفسها منه انزتاعا وهو
يلهث ،رصخ فهيا كوحش مفرتس....
"ما معىن ذكل؟؟" خطيبتك نعم ...لكين لست زوجتك .ويه بذكل تريد أن تغري كثريا من املفاهمي اخلاطئة اليت علقت بفكر خطيهبا
عطوة اذلي اختذها قوانني تس يري حياته العامة واخلاصة ،فهو يكره الناس وال يريد الظهور
بني أفراد هذا اجملمتع احلقري  -عىل حد تعبريه  -فهو ال يظهر يف الماكن العامة اال حتت
ظروف ورشوط معينة ،انه يرى نفسه رجال همام من رجال ادلوةل فعندما تطلب منه
خطيبته نبيةل الفرح معها يف اجلزية واجلري حول الهرم وركوب اخليل وامجلال أو التسلية يف
حديقة احليواانت ،أو اجللوس عىل شاطئ النيل ....اخل يقول لها " :مل لك هذا؟" هذه
ترصفات الطبقات السفىل ،لس نا سوقة اي نبيةل أان رجل يل مركزي  ..أال ترتكني هذه
اخلرافات ..جيب أن تصعدي معي اىل حيث أان ..افهميين اي حبيبيت...؟"(. )1
ذلكل ترفض نبيةل دوما اذلهاب معه اىل بيته خوفا من أن يفرتسها ،فضاق مهنا
ذرعا لنه يريدها لقمة سائغة ،خادمة مطيعة ال تقول هل ال ،ذلكل فهو يرى نفسه عاجزا
أمام نبيةل اليت صارت تشلك مشلكة صعبة ابلنس بة اليه " أما املشلكة العويصة اليوم
فهيي نبيةل لهنا مل تستسمل هل ،ولهنا تريده أن يفكر من جديد ،والاكرثة أهنا حتاول جاهدة
أن تغري من مفاهميه وأفاكره اليت أمن هبا  ...الغريب أهنا عزالء من أية قوة ،فليس لها
املال الكثري ،وال املنصب الضخم – جمرد مدرسة  -وال الرسة العريقة ،لقد أيقن من زمن
بعيد  ...أن القوة حتل املشالكت ،همام تعقدت ،يه ال متكل غري امجلال الرس و الروح
املس يطرة ،فكيف يقهر هذا امجلال بقوته "(.)2
 /1الكيالين جنيب  :رحةل اىل هللا ،ص.40،
 /2املصدر نفسه ،ص. 46،
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نبيةل امرأة قوية بعلمها ،قوية جباملها ،وقوية بعملها أيضا ،امرأة وقف عطوة
أماهما همزوم النفس ،خيالها حيارصه حصارا عنيفا ،جعهل يفكر يف مصدر القوة اليت
متتلكها ،عىل الرمغ من أهنا جمرد امرأة ال أكرث وال أقل  .لكهنا ليس مثل أية امرأة أخر،
مك من النساء من بعن أنفسهن ابملال ،أو أغراهن اجلاه واملنصب ،ومك من النساء ِّمحلْ َن اليه
ابلقوة عن طريق جنوده ورجاهل ومك  ...ومك  " ...لكن هذه الفتاة اليت مل تتجاوز عاهما
الرابع والعرشين تبدو خلقا أخر  .انه يشعر أماهما ابلعجز واحلرية و الغيظ أيضا"(.)1
ذلكل فكر يف أن يطردها أو رمبا يرلكها بقدميه ،اال أن نفسه مل تطاوعه ،وفكر يف
أن يرضهبا ،لكهنا من أرسة ومثقفة ،ظل يفكر أن ينساها لكهنا فرضت نفسها عليه حيث
مل يس تطع االفالت من س يطرهتا وسلطاهنا وهو " اذلي اكن يعتقد يف نفسه أنه أقوى
القوايء ،وجبار اجلبابرة فكيف اس تطاعت امرأة أن تسلبه ارادته ،فمتيل عليه رشوطها،
وحتقق ما تعزم عليه مبجرد لكمة أو موقف عادي "(.)2
ذلكل قرر بينه وبني نفسه أن ميارس علهيا سلطته وقوته كرجل دوةل هل نفوذ وتآثري
فاستنجد ابخملابرات فلفقت لها هتمة بشعة مفادها أهنا تقوم بنشاط معاد لمن ادلوةل ال
س امي ويه مدرسة اترخي ،وقد اكن هل ذكل " هرول عطوة اىل اخلارج  ...اصطدم بعويس
اذلي اكد يسقط عىل الرض ،ذهب عطوة اىل أحد أصدقائه ( اخمللصني) يف اخملابرات ...
اختىل به بضع حلظات مث قدم هل ورقة بعد أن كتب فهيا سطورا قليةل ...وحضك عطوة
كام حضك صديقه ...وتصاحفا يف و ٍّ ّد بعد أن تعانقا  ..وقال هل صديقه وهو يودعه :مع
السالمة اي منس  ...دامئا أقول عنك الرجل اذلي ال يقهر.)3( "..
وهكذا تعتقل اخملابرات املدرسة (نبيةل) وذكل ابيعاز من خطيهبا عطوة ،وقد
شعرت ابملذةل والهوان قبل بدء التحقيق معها ،حيث جعلها رجال اخملابرات تنتظر
 /1الكيالين جنيب  :رحةل اىل هللا  ،ص. 16،
 /2املصدر نفسه  ،ص ن .
 /3املصدر نفسه  ،ص ص 46ـ
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لساعات طوال دورها يف التحقيق ،وهو نوع من التعذيب النفيس اذلي ميارس عىل لك
مهتم حبيث  ":وقفت يف غرفة التحقيق حائرة ،تنتظر اىل هذا فمل يكرتث لها ،مث تنتقل
اىل أخر فال يعريها التفاات ،وحتاول أن تسعل أو تتهند يك تشد انتباه الثالث فيـهـملها...
اهنا تشعر ابلهوان ،كام تشعر ابلقلق ،اكن جاملها يدير الرؤوس ،واكنت ثقافهتا الواسعة
تفرض الاحرتام لها يف أي جممتع تآيت اليه ،ولهذا اكن اعزتازها بشخصيهتا ورأهيا دون
صلف أو غرور .ومن ّمث أحبت الناس وأحبوها  ..أما هنا فال قمية لالنسان ،االنسان
اذلي كرمه هللا. )1("...
بعد تكل املعاانة الشديدة أثناء التحقيق وأثناء الزج هبا يف الزنزانة  ،يظهر خطيهبا
عطوة رئيس السجن ،ويدّ عي بآنه مل يعمل خبرب اعتقالها اال منذ ساعة ،فقد أمىض اليوم لكه
مشغوال ،وخيربها أنه حاملا عمل اخلرب من أهلها أرسع النقاذها من براثن احملققني،
متظاهرا بتآنيب رجال اخملابرات وهتديدمه ابلعقاب الشديد "ما هذه املهزةل ؟؟ هل
وصلت بمك النذاةل حلد القبض عىل خطيبيت من أجل تقرير لكه افرتاء ..كتبه معيل اتفه
.2
 ...املسآةل لن متر بسالم  ..قسام لبلغ الرئيس بلك ما جرى) ("...
وهبذه املرسحية يظهر عطوة يف صورة البطل املغوار والفارس املنقذ ،فتس تكني
اليه نبيةل معتقدة أنه جاء من أجل ختليصها من هذا العذاب ومل خيطر ببالها قط أنه هو
املدبر ملسآةل اعتقالها ،وقد فعل ذكل حىت تتحسن صورته أماهما ويزداد احرتاهما هل ،
وتقتنع بآنه فعال رجل همم يف سمل ادلوةل ،ذلكل ما ان تراه حىت ترمتي بني أحضانه شاكية
ابكية سوء ما حدث لها " ورسعان ما ألقت بنفسها بني ذراعيه ويه تنتحب ،فآخذ
يالمس شعرها وجيفف دموعها ،ويقبل وجنتهيا " (. )3

 /1الكيالين جنيب  :رحةل اىل هللا ،ص 62
 /2املصدر نفسه  ،ص.68،
 /3املصدر نفسه ،ص ن .
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وأخذ يسآلها ملاذا مل خترب اخملربين بآهنا خطيبته ،فتخربه بآهنا فعلت ذكل ولكن ال أحد
يصدقها ،وأخربها أيضا أنه س ينتقم مهنم وأن حساهبم س يكون عسريا ،اال أن نبيةل بعد
عودهتا اىل البيت تصاب ابهنيار عصيب جراء ما أصاهبا من غيظ وهوان أثناء اعتقالها،
فينصحها الطبيب ابلنقاهة والراحة والسفر .
وفعال تسافر اىل االسكندرية و هناك تكتب رساةل اىل رئيس ادلوةل تصف فهيا
أوضاع السجناء وطرق تعذيهبم واهانهتم ،ويبدو أن ما ورد يف تكل الرساةل من أفاكر يه يف
احلقيقة ما يريد الديب نفسه ايصاهل اىل الرئيس ،وقد جاء يف تكل الرساةل ما نصه " أن هذا
ال ميكن .يعين ال يصح أن حيدث يف عهدك  ...اي من ثرت عىل الطغيان ،وأهنيت حمك
امللكية وخطوت خطوات واسعة حنو العدل الاجامتعي اذلي ينشده امجليع ،فكيف يتفق
هذا مع اغتصاب البرايء ،والقسوة عىل أبناء الشعب دون مربر معقول ،وحنن مجيعا
اخوتك وأخواتك وأبناؤك وبناتك ،واذا اكن البعض حيلو هل أن يبالغ يف اجراءات القمع ابمس
احلفاظ عىل أمن ادلوةل وحامية أرواح املسؤولني ،فاين أعتقد أنك لن ترىض مبثل هذه
الترصفات اليت لن ختلف وراءها سوى احلقد واخلوف والسلبية ،وقهر املواهب ،وكبت
الراء احلرة ،مادام جمرد الرأي أو النقد البناء سوف يعرض صاحبه لالنتقام أو السجن أو
الفصل من العمل ...و أخريا كل اي س يادة الرئيس لك حب وتقدير ،ودعاء من العامق بآن
يوفقك هللا ملا حيب ويرىض.)1("...
وبسبب هذه الفاكر الرصحية اليت أدلت هبا نبيةل اىل الرئيس من خالل هذه
الرساةل تتعرض نبيةل مرة أخرى اىل مضايقات واس تجواابت اخملابرات ،كام تكتشف أن
خطيهبا ال يرغب فعال يف الزواج مهنا بقدر ما يطمع يف قضاء نزواته اجلريئة ،فقد الحقها اىل
االسكندرية و اقتحم علهيا غرفهتا و هتجم علهيا ،مما جعلها تقتنع ابس تحاةل العيش معه كزوج،
بل أبعد من ذكل فقد أيقنت أال حياة هنيئة يف مرص لكها ،ذلكل قررت الهروب والسفر
 /1الكيالين جنيب  :رحةل اىل هللا ،ص. 10،
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خارج مرص ،الس امي عندما زارها ادلكتور سامل اذلي حكت هل ما شاهدته يف السجن احلريب
من أهوال  ،وما فعهل عطوة هبا ،وأخربته بآهنا لن تزتوج عطوة .حفذرها من رد فعهل ونصحها
بآن تداريه وتتعامل معه بلطف ريامث يدبر لها حيةل للخروج من مرص والسفر اىل الكويت،
وهو المر اذلي حتمست هل ،لكهنا رسعان ما سآلت الطبيب سامل ملاذا ال يرحل هو الخر
لكنه أجاهبا اببتسامة عريضة ذات معىن قائال  ":حس نا كيف تكون حال البدل لو هاجر مهنا
لك الحرار والرشفاء ...سيبقى ماليني من الناس ال جيدون من يقف اىل جوارمه  ...أان ابق
هنا لؤدي رساليت يف الطب وغري الطب"( .)1وملا أخربها الطبيب بآن هل أخا صدر ضده
حمك ابلشغال املؤبدة من حممكة الشعب ،تراجعت عن رغبهتا يف السفر والهروب من عطوة
وقررت أن جتاهبه مثلام جيابه هذا الطبيب مصريه يف أحكل الظروف ،اال أن الطبيب نصحها
ابلسفر لن لك مهنام يؤدي دوره يف املاكن املناسب.
اقرتب مهنا الطبيب و قال :
ــ " مس تحيل !؟ "
ــ " و ملاذا أنت تبقى؟ "
ــ " لك هل ماكنه و دوره"
ــ ودوري أان الهروب..
ــ أبدا  ...سوف جتديهنم يف اخلارج ال يكفون عن العمل ليل هنار من أجل قضية احلرية...
س يكون دليك املال والقمل وحرية احلركة  ...والوقت املناسب دومنا ضغوط أو هتديد ولك
ميرس ملا خلق هل ...أان هنا .....وأنمت هناك ،البد أن تس تقمي المور عىل هذا النحو ...هل
اقتنعت !؟"(.)2

 /1ا الكيالين جنيب  :رحةل اىل هللا  ،ص. 154،
 /2املصدر نفسه ،ص. 146،
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يبدو من خالل هذا احلوار أن الاكتب يربر هروب نبيةل اليت تنتقل اىل الكويت
ملواصةل التحدي ،و يبقى الطبيب داخل مرص ،وهذه يف احلقيقة معلية اسقاط عىل
خشصية الديب نفسه ،فنجيب الكيالين كام هو معروف يف سريته اذلاتية أنه بعد خروجه
من السجن للمرة الخرية قرر السفر اىل الكويت و بقي هناك مدة من الزمن يعمل
ابملستشفى ،ذلكل فهو يريد أن يبقى هذا الطبيب صامدا يف مرص .لعل ذكل خيفف رمبا
من شعوره ابذلنب عندما اضطرته الظروف ترك مرص والسفر اىل الكويت لبضع س نني
ريامث هتدأ الوضاع ليعود ..
واجلدير ابذلكر هنا أن الكيالين منح لهذه الفتاة دورا يفوق قدرهتا أو ابلحرى
يفوق جحمها احلقيقي ،فكيف يعقل أن هترب فتاة ضعيفة مثل نبيةل من مرص دون أن يثري
ذكل الش هبات حولها فكيف ال ينتبه خطيهبا اىل ما ختطط هل ،مث عند انتقالها اىل الكويت
وتركيا ولبنان قامت بدور فعال يف تنظمي جامعة االخوان املسلمني حيث أهنا اكنت تتصل
ابالخوان املسلمني يف مرص دون ااثرة انتباه رجال المن املرصي ،وقد صورها املؤلف
تقوم بآعامل وتؤدي أدوارا خطرية يعجز الرجال عن القيام هبا ؟...
وأخريا نقول أن نبيةل اكنت حبق بطةل رواية ( رحةل اىل هللا) دون منازع وقد
عانت القهر واذلل من خطيهبا ومن اخملابرات املرصية مما اضطرها اىل الهجرة هراب من
املعاانة اليت القهتا يف مرص ،حيث هاجرت اىل الكويت  ،تركيا مث لبنان مث عادت مرة
أخرى اىل الكويت .
ومل تكف اخملابرات املرصية عن مالحقهتا بل اهنم حاولوا قتلها  ...":ويف أثناء
سريها يف ذكل الشارع اجلانيب اذلي تسكن قرب منتصفه أفاقت من رشودها عىل
طلقات رصاص متتابعة ...وقفت حلظة ودارت بنظراهتا يف خوف ...ووجدت ش بحا
يتوارى مرسعا  ...أدركت عىل الفور بغريزهتا أن شيئا خطريا حيدث ...جرت بآقىص ما
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تس تطيع من قوة ،وما ان دلفت اىل ادلاخل ويه تلهث حىت أخذت تتحسس جسدها...
مل تكن تصدق أهنا جنت"(.)1
فعال لقد جنت من بطش الظاملني ،مما اضطرها اىل تغري ماكن اقامهتا ،ويف
الهناية تصل اىل مبتغاها وتتحقق لها أحالهما ،ذكل أن ادلكتور سامل قد هاجر هو الخر
اىل الكويت ،وها هو ذا يطلب يدها اىل الزواج ،وتوافق دون تردد ،فقد انتظرت هذا
اليوم السعيد طويال ،وها هو احلمل يتحقق ببداية قصة جديدة كام قال ادلكتور سامل...
وتكون بذكل نبيةل عنوان املرأة العربية املتعلمة والعامةل اليت يبلغ عندها
الوعي الوطين مداه فتسامه يف مساعدة السجناء ،س امي جسناء الرأي اذلين ينمتون اىل
جامعة االخوان املسلمني ،حيث تعاطفت مع سلوى زوجة أحد املساجني وساعدهتا
ابملال ،وقد وصل هذا الوعي اىل اذلروة حيامن هربت اىل خارج مرص ،وابلضبط اىل
الكويت واس تطاعت أن تنرش كتااب ترشح فيه أوضاع السجناء الس ياس يني ومعاانهتم ،كام
حتدثت فيه عن معاانهتا الشخصية يف السجن احلريب.
وأخريا تصدح برأهيا بلك رصاحة فاحضة بذكل املامرسات الاستبدادية
للسلطات املرصية فتقول " :انين واحدة من أالف البرش املعذبني "...مل أكن من االخوان
املسلمني ...انين أدعو املتحمسني للثورة ،وبعض رجال القضاء واحملاماة يف العامل العريب أن
يشلكوا وفدا مهنم ويطلبوا من احلكومة املرصية السامح هلم بزايرة املعتقلني يف املعتقالت
والسجون ...ان القضية ليست قضية ادلعوة االسالمية حفسب ولكهنا قضية انسانية
كربى ..أان ال أخاف شيئا  ...ولست أمكل سوى عقيديت وقلمي وذكراييت املريرة ...لقد
وهبت نفيس هلل  ...ومرحبا بآي يشء أقدمه يف سبيل مبديئ. )2( "...

 /1الكيالين ،جنيب  :رحةل اىل هللا ،ص. 316،
 /2املصدر نفسه  ،ص.271،
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هـ – الصحافية (صفاء ) يف رواية ( رأس الش يطان ):
جتسد خشصية " صفاء " منوذجا أخرا املرأة املتعلمة العامةل ،ويه احدى خشصيات
رواية "رأس الش يطان" اليت يه رواية س ياس ية تدور أحداهثا يف مرص يف الفرتة املمتدة
ما بني (س نة 1930م – 1935م) عند تويل صديق ابشا الوزارة ،وألغى
ادلس تور(دس تور س نة 1923م) مما أحدث رد فعل شديد من قبل املعارضة والشعب
عىل حد سواء ،فقد شن محالت اعتقال وتقتيل يف صفوف قوى املعارضة.
وركزت الرواية عىل املقاومة الرسية لس ياسة االجنلزي وحكومة صديق ابشا اليت
اعتربهتا خائنة ملطالب الشعب املرصي ،وقد شارك يف حماربة االجنلزي لك فئات الشعب
مبا فهيا الفالحني يف القرى والرايف من خالل رفض القوانني الاقتصادية اجلائرة اليت
فرضهتا حكومة صديق ابشا عىل الفالحني مما أوقعهم يف مشالك اقتصادية واجامتعية كبرية
اال أن ذكل مل ينث من عزمية الشعب املرصي يف التضامن والتالمح القويم مع نضال
الشعب املرصي فقد وجدت من بني خشصيات الرواية خشصيات من غري املرصيني.
وكشفت أحداث الرواية القناع عن بعض الوصوليني اذلي ال هتمهم مصلحة
الوطن بقدر ما هتمهم املصلحة الشخصية ومن أمثال أولئك الصحايف (براكت الزانيت)
اذلي متزي ابلوصولية واخليانة ملبادئ الثورة .
ويف غضون هذه الحداث املتشابكة تظهر خشصية (صفاء) بطةل رواية ( رأس
الش يطان) حيث يقدهما لنا السارد بقوهل " :ألقت 'صفاء' جبسدها النحيل فوق الكريس،
مث أس ندت رأسها اىل راحتهيا ،ورشدت اىل بعيد مل يكن خيفي القلق املرتسم يف عينهيا
السوداويني الواسعتني ،والبادي يف طرقعة أصابعها من أن اىل أخر ،والتهندات اليت
تفلت مهنا دون أن تنتبه اىل نفسها " (.)1
 /1الكيالين جنيب  :رأس الش يطان ،د.ط ،مؤسسة الرساةل لطباعة والنرش والتوزيع ،بريوت 2005 ، ،م،
ص .20
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مما يويح بآهنا تعيش حلام جديدا ترنو اىل حتقيقه ،ذكل يبني بآن (صفاء) حتمل
هام كبريا برأسها قد يكون ذكل اهلم التفكري يف وطهنا اذلي ينئ حتت وطآة االجنلزي
وجربوت الوزير عامثن ابشا هذا االقطاعي الرثي اذلي نسج خيوط استبداده من عرق
الفالحني حىت وصل يف الهناية اىل منصب الوزير  .وتعترب خشصية عامثن ابشا خشصية
رئيس ية يف هذه الرواية أيضا  ،خشصية مؤثرة يف أحداهثا .
وقد بدأت الرواية بوصف قرص هذا الباشا اذلي " يبدو حتت جنح الظالم
وكنه قلعة حصينة والصمت الرهيب يسود أرجاءه الفصيحة ...وخلف القرص امتدت
حديقة كبرية مليئة بآجشار املاجنو واجلوافة والعنب واملواحل ،يسورها سور من السالك
الشائكة  ...الرحي تصفر يف اخلارج وكهنا غضبة الطبيعة  ،والقمر خيتفي خلف قوافل
السحب اليت تزمح السامء ،و الربد قارس جيمد الطراف" (. )1
هبذا الوصف اذلي امزتجت فيه معامل الطبيعة وكهنا تبدو غاضبة ،نس تنتج أن
الروايئ يضع القارئ يف أجواء الرواية اليت تتصارع فهيا الشخصيات وتتشابك أحداهثا فهذا
املدخل اذلي وضعه الاكتب للرواية يتساوق وأحداهثا وخشصياهتا ؛فالرايح املزجمرة والغيوم
املتلبدة والعواصف الشديدة يه ترمزيات تنئب بطبيعة الحداث اليت س تقع.
فقد سارت أحداث هذه الرواية يف اجتاهني متشابكني أو ابلحرى مرتابطني؛
أحداث تدور رحاها يف القرية يصور الاكتب من خاللها رصاع الفالحني الفقراء وتصدهيم
لالستبداد واالقطاع ممثال يف خشصية عامثن ابشا اذلي صار وزيرا للمواصالت يف حكومة
صديق ابشا ،هذه احلكومة اليت أصدرت أمرا بشق مرصف مايئ يف أرايض الفالحني مما
جعلهم يثورون عىل هذا القرار.
وقد ساعد يف توعيهتم حبقوقهم ادلكتور ضياء ادلين وهو واحد من أبناء القرية
تعمل بفرنسا وعاد اىل مرص لكنه مل يتخل عن خشصيته املرصية الرشقية ذلكل اكن
 /1الكيالين جنيب  :رأس الش يطان  ،ص.03
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الفالحون حيبونه و يثقون به لك الثقة مما جعهل العدو الدلود لعامثن ابشا اذلي يصفه
قائال " :ذيك ..ال خياف ..نبت من طني بني الفالحني وعاش مشالكهم ومآس هيم ،فعرف
كيف يعزف اللحن املؤثر امجليل و يريض قلوهبم العط ى ومعداهتم اجلائعة ..هذا الوغد
عاد من ابريس بعد دراس ته القانونية هناك حيمل رساةل المترد والثورة ،انين لختيهل وهو
يندس يف الزقة واحلارات واحلقول ويسخر من حزب الشعب ،ويندد ابخلونة وأذانب
االجنلزي مث يدعونين االقطاعي املتعجرف ،هذا املس يو ضياء هو اذلي أفسد الطبخة.)1(".
أما احملور الثاين اذلي دارت حوهل الحداث يف رواية (رأس الش يطان)
فمتثلت يف ثورة الشعب املرصي يف املدن والنضال الس يايس ضد السلطة بلك أنواعها
وأشاكلها وقد أخذت حصيفة الهنضة املرصية عىل عاتقها لواء النضال اذلي متثل يف مواهجة
س ياسة احلكومة والتصدي للتدخل السافر لالجنلزي يف الشؤون املرصية ودعت اىل
رضورة الاهامتم بشؤون الشعب املرصي يف القرى و املدن و حتسني الظروف
الاجامتعية للفالحني ورفع الظمل والاستبداد عهنم واكن ادلكتور ضياء ادلين سكرتري
حترير هذه الصحيفة واكنت صفاء تعمل معه. ،
وقد متزيت صفاء ابلوعي الفكري الناجض فهيي حمررة الصحيفة أمنت بقضااي وطهنا،
فكتبت العديد من املقاالت الس ياس ية اليت عارضت هبا و بشدة س ياسة احلكومة املرصية
واالجنلزي مما جعلها تتعرض ملضايقات شديدة من احلكومة ومن الوزير عامثن ابشا نفسه.
فقد تطور وعهيا الس يايس وتعمق احساسها ابلوطنية حىت سارت رمزا للتضحية
الوطنية حيث اخنرطت يف التشكيل الرسي اذلي يقوده ادلكتور ضياء ادلين حىت
صارت تشارك يف العمليات الفدائية ضد االجنلزي .
اال أن الاكتب صورها يف صورة فتاة مبتذةل تزتين وتتربج لمتثل دور العاشقة
اليت خترج اىل الشوارع الصطياد جنود االجنلزي وجلب أنظارمه لتوقعهم يف الفخ مما جعل
 /1الكيالين جنيب  :رأس الش يطان  ،ص ص .08/ 07
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أهما غري راضية عن هذا السلوك املنايف خللق االسالم ذلكل " اكفهر وجه أم صفاء
من الغضب ،ويه ترى ابنهتا تغطي وهجها ابملساحيق الكثرية وتس تعمل أمحر الشفاه ،و
تعود من دلى احلالق ،وقد ّغري نسق شعرها متام التغيري ،ولبست نظارة زجاهجا ذو لون
أمسر خفيف ،وارتدت فس تاان جديدا يربز الكثري من مفاتـهنا اكنت جخىل وقد تغري
شلكها متاما ،لكهنا اكنت حتاول أن تنىس حرج موقفها ويه تتذكر الغاية الرشيفة اليت
تناضل من أجلها" (.)1
فآية غاية رشيفة تناضل من أجلها امرأة مسلمة هبذا الشلك ؟ اال اذا اكن
الكيالين جنيب يؤمن ابلنظرية املكيافيلية النفعية اليت تؤمن مبقوةل ( الغاية تربر الوس يةل)،
ويه متآثرة ابلعقلية الهيودية واليت ال ترى غضاضة يف اس تعامل لك الوسائل من أجل
املصلحة ؟
ذلكل جند أم صفاء هتتف يف ذعر قائةل:
ـ "ما هذا اي بنيت؟ هل جننت؟
 بل يف متام عقيل ... اي للمصيبة !! لقد أصبحت مثل جنوم الشاشة ،بل يؤسفين أن أقول :انك تبدينكراقصة حمرتفة..
ومل ترث صفاء أو حىت حتاول أن تدافع عن سلوكها وخلقها واكتفت بآن قالت :
 أغريب أن هتمت املرأة بزينهتا؟ـ ليس اىل هذا احلد قد نغتفر كل هذه الزينة اذا كنت مزتوجة ويف عصمة رجل(.)2
والغريب يف المر ،أنه حيامن اش تكهتا أهما اىل وادلها مل يبد منه أي رد فعل
يتناسب مع خشصية الرجل العريب الرشيق املسمل اذلي يغار عىل عرضه ورشفه ،بل ان
 /1الكيالين جنيب  :رأس الش يطان ،ص .210
 /2املصدر نفسه  ،ص .211
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الكيالين صور لنا هذا الب يق صورة سلبية جدا حيث جعهل يكتفي ابجابة زوجته وهو
يرتشف فنجان القهوة قائال:
ـ "اهنا ابنيت وأان أعرفها ،وال خياجلين أدىن شك يف سلوكها اهنا تفهم حياهتا وظروفها أكرث
مين ومنك .)1("..
وامللفت للنظر أيضا أن جنيب الكيالين قد قلب الدوار ،عىل غري طبيعهتا ،حيث
جعل الم تعرتض عىل سلوك ابنهتا ،واملعروف أن الم عامة ختفي عن الب لك سلوك
البنهتا خمافة معاقبهتا من طرف الب وابملقابل يكون الب غري راض عىل ترصفات ابنته
وهو اذلي ينبغي أن يقف موقف املعارض لهذا السلوك غري السوي.
ليس هذا حفسب بل ان هذا السلوك املشني من صفاء مل جيد أية معرضة أيضا
من قبل ادلكتور ضياء ادلين وهو املسمل املتخلق بل انه اعترب هذا الترصف رمزا للنرص
والمل حيث جنده يقول لها حيامن اس تآذنته ابذلهاب للقيام مبهمهتا:
" أجل ..اي عروس النيل ،اي رمز التضحية والفداء"(.)2
وهكذا متيض صفاء اىل القيام بدورها املنوط هبا ،وكن هذا ادلور ال يس تقمي اال
مبقومات التسلح ابمجلال واالغراء ،بعيدا عن خلق االسالم اذلي اكن ينبغي أن تمتسك به
يف مثل هذه الظروف النضالية العصيبة ...
وهبذا تغرق صفاء يف املهمة اخلطرة اليت حتمل تبعهتا " لشد ما عادت تؤرقها وتثقل
علهيا ،لكن شعورها بآهنا تؤدي واجبا وطنيا مقدسا فيه مرارة وأمل وفيه دماء وتضحيات،
جعلها متيض قدما اىل المام " (. )3
ولعل امللفت للنظر يف هذه الشخصية الغريبة الطوار أن الكيالين جعل هذه
املناضةل تدخن الس يجارة يف خالعة لتجذب الهيا اجلنود االجنلزي ،حيث تمتكن يف الهناية
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اباليقاع بآحدمه اذلي يلقى مرصعه عىل أيدي زمالهئا من املناضلني فهيي " مل تكن تعرف
كيف تدخن الس يجارة ومع ذكل فقد أشعلت واحدة ويه حتاول جاهدة أن تظهر مبظهر
اخلالعة واجملون ...ومن أن لخر تعزف بعض املقطوعات املوس يقية بفمها مث ختطر
مبشيهتا ،مس تآنية ،وتدور بنظراهتا يف لك انحية ،ابحثة عن الصيد  ،ومرت ساعتان
يئست خالهلام من العثور عىل بغيهتا ،اجلنود ميرون يف عرابهتم ويصفرون أو يقذفون
ببعض الناكت الوحقة ،مث تبتلعهم الشوارع املتفرعة من امليدان أو يدلفون داخل الثكنات.
واجتهت انحية اجلرس مث احنرفت جتاه القرص العيين ،ودق قلهبا ،اكنت حتس أهنا عىل
أبوب العمل ووجدت جنداي اجنلزياي يرتحن ،ومتمتت ( يبدو أنه قد رشب كثريا ،هذا
اليـهم ،املهم أن أعرف كيف أس تدرجه ) و بنربات رقيقة ،ولغة اجنلزيية مفهومة قالت:
 طاب مساءك.)1("...هكذا جند الروايئ قد قدم ( صفاء ) يف صورة فتاة ال تبايل ابلقمي الاجامتعية وال
ابملبادئ ادلينية يف سبيل مصلحة الوطن ،وهو املربر اذلي اتك عليه الاكتب لتعليل هذه
السلوكيات املشينة لهذه الفتاة اليت امنا فعلت ذكل ابمس التضحية الوطنية فكن مصلحة
الوطن تقتيض هذا الابتذال وتكل اخلالعة؟؟
ومع ذكل فقد س بق أن قامت هذه الفتاة مبهمة فدائية متثلت يف وضع قنبةل زمنية
يف أحد النوادي الليلية ليةل عيد امليالد حيث اكن الضباط االجنلزي يسكرون ويعربدون
وقد أدى ذكل اىل مقتل س بعة وجرح عشـرة من كبار الشخصيات االجنلزيية ،فهذه
العملية اكنت أقرب اىل النضال والفداء احلقيقي من أجل الوطن.
وجتدر االشارة أيضا أن هذه الفتاة مل ترحش لهذه املهمة اىل بعد نقاش طويل
داريني أعضاء التشكيل السـري اذلي يضم ادلكتور ضياء و عدانن السطواين السوري
مندوب الطلبة والعامل وحمروس أفندي صاحب احلانوت للبقاةل اذلي اكنوا جيمتعون فيه،
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وقد اعرتض أحدمه عىل انتداب هذه الفتاة للقيام مبهمة وضع القنبةل يف النادي لهنا
امرأة وهو ال يثق يف قدراهتا لهنا تترصف بعواطفها مث اعرتض أخر متسائال.
" أمل يعد دلينا رجال حىت نلجآ للنساء؟ اي للعار !! "(.)1
وهذه اشارة أخرى من الروايئ اىل النظرة ادلونية اليت حيملها الرجل الرشيق
للمرأة حىت وان اكنت مثقفة وابماكهنا القيام ابلدوار اجلس مية اليت يقوم هبا الرجل .
أما مندوب الطلبة فقد اكن موافقا عىل قيام هذه الفتاة ابملهمة حيث اكن
متعجبا من موقف زمالئه من املرأة  " :لشد ما حتريونين !! ..انين أمسع منمك الكما خيالف
متام اخملالفة ما اندى به املصلح الاجامتعي ( قامس أمني) اذلي دعا اىل حترير املرأة
والاعامتد علهيا والاس تفادة من طاقهتا املعطةل " (. )2
فقد انربى حبامسة لدلفاع عن صفاء حيث " حاول جاهدا أن يعرف
الطريق اىل اقناعهم ،وجعلهم يؤمنون بدور املرأة يف الكفاح الوطين ،و املشاركة يف
أعبائه ،وتاكليفه وخاصة اذا اكنت مثقفة واعية ،وأكد هلم أن (صفاء) اس تطاعت بقلمها
الواعي اخمللص أن تثبت املبادئ الوطنية يف نفوس الكثريين من القراء ،بل اهنا فعلت ما
مل يفعهل الكثريون من الرجال املثقفني ،فضال عن أهنا كصحفية تس تطيع أن حتسن
التصـرف و تؤدي دورها عىل أمكل وجه"(.)3
ورشح هلم أن الرجل ال يس تطيع التسلل اىل النادي اللييل دون ااثرة
الش هبات ،أما صفاء فهيي الوس يةل املضمونة الوحيدة يف مشل هذه الظروف مما جعل
أصدقاءه يوافقونه الرأي..
فهذا احلوار يكشف عن دالالت كثرية ومتناقصة يف أن واحدة ،ذكل أن
النقاش مازال حمتدما بني املثقفني حول أحقية املرأة يف املسامهة يف النشاطات الوطنية من
 /1الكيالين جنيب  :رأس الش يطان  ،ص .135
 /2املصدر نفسه  ،ص .137
 /3املصدر نفسه  ،ص ن .
229

حق املرأة يف التعلمي والعمل

الفصل الثاين

هجة ،ومن هجة اثنية فان بعض املثقفني قد أنصفوا املرأة متبعني يف ذكل املبادئ اليت دعا
الهيا ( قامس أمني)  ،ومن هجة اثلثة جند هذه املرأة اليت مل يسمح لها بوضع قنبةل يف اند
لييل حبجة أهنا امرأة ال حتسن الترصف وأهنا أسرية عواطفها ،جندها من هجة أخرى تتربج
و تس تدرج اجلنود االجنلزي؟ !!
هذه اذن خشصية (صفاء) وقد جعلها الاكتب خشصية انمية يتطور وعهيا عرب
صفحات الرواية  ،تشعر بآهنا حرة تشارك الرجل يف أعباء العامل الاجامتعية  ،وتشاركه
يف النضال جنبا اىل جنب ،جتادل أهلها وتنترص اىل رأهيا حبمك أهنا مثقفة وعامةل تشارك
يف اعاةل الرسة  ،وترفض الزواج اال ممن ختتاره يه بنفسها ويظهر ذكل من خالل احلوار
اذلي دار بيهنا و بني أهما " :فانطلقت أهما تقول يف رصاحة تبعث عىل اخلجل والارتباك :
ـــ أمل تفكري يف الزواج؟
فهتفت دون وعي:
ـــ هذا أمر طبيعي ،و هو منهتيي أمل لك فتاة..
ـــ لكن..
ـــ لكن ماذا؟ لن تعييش راهبة ليس هذا من طبيعتك ،لو زمعت أنك ال تفكرين فيه
فس تكونني اما اكذبة أو مريضة شاذة عن بنات جنسك "(. )1
وعندما تلح أمه احلاحا عىل رضورة زواهجا تلزتم ( صفاء) جانب احلمكة والصرب وهتمس
يف أمل :
ــ" الزواج قسمة ونصيب ،وأظن أنه مل ينئ الوان بعد...
فقالت أهما غاضبة:
ــ و ِّل َم ؟ أنت ذات جامل ويف ربيع معرك  ،و دليك معل يدر عليك ماال  ،وحنن...
حنن....ال نفكر يف ماكل بقدر ما نفكر يف مس تقبكل اذلي هيمنا لبعد مدى..
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ــ رمبا و لكن ما شآين أان يف ذكل؟
ــ لقد رفضت ابن معك..
ــ لنين أحس بنفور منه.
ــ ورفضت رئيس التحرير.
ــ لنه يف مثل سن أيب.
فرصخت أهما يف حنق:
ــ ورفضت الس تاذ براكت.
(.)1
ــ لنين ال أس تطيع أن أعيش مع ذئب"..

وهنا حيتدم النقاش ويصل ذروته حيث ترصح ( صفاء ) برأهيا الهنايئ يف مسآةل
زواهجا ،فهيي رفضت ابن معها لهنا حتس بنفور منه ورفضت رئيس التحرير لنه ال
يناس هبا من حيث س نه ،كام رفضت الس تاذ براكت ذلكل تقول لهما :
"ــ مسآةل زوايج هتمين وحدي..
ــ و هتمنا أيضا اي ابنيت..
فقالت صفاء وكهنا تتوسل الهيا:
ــ أيم ..لندع هذا املوضوع الن ،لنه أشد التصاقا يب من أي انسان أخر ،وأس تطيع أن
أطرقه يف الوقت اذلي أراه..
ــ انك ترفضني أي تدخل منا ،كننا اجنلزي.
ومهست صفاء و يه تداري انفعالها
ـ معذرة  ...أان حرة يف خصوصيايت..
ــ حرة؟؟
ــ أجل.
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ــ هذه لكمة كبرية ،وضياء يزوران من أن لخر ،وجيلس معك و يتبسط يف احلديث
والعيون الفضولية تنظر اليه من خلف زجاج النوافذ ،وطالبوا الزواج قد فروا ...أنت
حرة؟؟ ايللفضيحة (. )1
هكذا تتجىل خشصية ( صفاء) خشصية قوية تدافع بلك قوة عن مبادهئا
ترفض الزواج عىل الرمغ من كرثة اخلطاب ،لهنا ترغب يف الزواج من ضياء ادلين ،لكنه
مل يفصح بعد عن رأيه لنه خباف أن يعطهل الزواج عن واجبه املقدس حنو وطنه.
ولكنه يف الهناية ينخرط فيه ويقبل الزواج من صفاء وخيربها أنه سيتقدم غدا
لطلب يدها من أهلها " ومل يكن المر مفاجئة ابلنس بة لعم حمروس وحده ،فقد اكن
ذكل ابلنس بة لـصفاء نفسها  ،ومل حتتسب مطلقا أن ضياء سوف خيرج من مصته
وتقاعسه هكذا دفعة واحدة ،وهيمس يف أذهنا ابللكمة احللوة الشائقة اليت رست ابلنشوة
والسعادة يف كياهنا لكه ،ورسعان ما انزتعت نفسها منه وغادرت دار اجلريدة يف
غري مواعيد الانرصاف ،وعيناها تطفحان برشا ،وقصدت أهما عىل الفور لتحمل الهيا
النبآ السعيد " (.)2
وفعال تمت اخلطوبة يف جو من الفرح والرسور والسعادة  ،حيث يتقدم لها
الزمالء والزميالت ابلهتـاين ،مبا فهيم الس تاذ براكت اذلي رفضته...
هذه بعض الشخصيات النسوية املتعلمة والعامةل اليت وردت يف بعض رواايت
جنيب الكيالين واين أكتفي مبا عرضته لهنا مناذج متكررة يف كثري من رواايته واجملال ال
يتسع لعرضها لكها ،فهناك كام سلف أن ذكرت املرأة الفالحة واملرأة اخلادمة واملرأة التاجرة
و الراقصة ،وغريهن  .وسآتناول بعضهن ابلبحث يف الباب الرابع عند احلديث عن مناذج
املرأة يف رواايت الكيالين .
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أوال  :الاختيار والاكراه يف الزواج:
لقد فطر هللا االنسان عىل الزواج لن الزواج يتناسب وميول االنسان ورغباته
وغرائزه ،وقد رخص االسالم الرهبانية وحث املسلمني عىل الزواج عند احلاجة اليه
والقدرة عليه لن العزوف عن الزواج يتعارض مع الفطرة االنسانية ،وذكل أن الزواج فيه
رمحة ومودة وألفة بني الزوجني لقوهل تعاىلَ " :و ِم ْن أ ََيتِ ِه َأ ْن َخلَ َق لَ م ُْك ِم ْن َأنْ مف ِس م ُْك َأ ْز َوا ًجا
ون (.)1(" )21
ِلت َ ْس مكنموا الَْيْ َا َو َج َع َل بَيْنَ م ُْك َم َو َّد ًة َو َر ْ َمح ًة ا َّن ِيف َذ ِ َكل َل ََي ٍت ِل َق ْو ٍم ي َ َت َفكَّ مر َ
ِ
ِ
والزواج وس يةل رشعية للتاكثر واحلفاظ عىل النسل البرشي ويه مقصد من
اَّلل َج َع َل لَ م ُْك ِم ْن َأنْ مف ِس م ُْك َأ ْز َوا ًجا َو َج َع َل ل َ م ُْك ِم ْن َأ ْز َو ِاج م ُْك
مقاصد الرش ع لقوهل تعا:يَ " :و َّ م
ون َو ِبنِ ْع َم ِت َّ ِ
بَنِ َني َو َح َفدَ ًة َو َر َزقَ م ُْك ِم َن ا َّلط ِي َب ِ
ون (.)2(")72
اَّلل م ُْه يَ ْك مف مر َ
ات َأفَبِالْ َبا ِط ِل يم ْؤ ِمنم َ
والزواج أساسه الرضا أي االجياب والقبول لنه اليصح العقد بكراه الرجل أو املرأة عىل
الزواج،فال ينبغي للو:ي أن يكره ابنته عىل الزواج ممن ال ترضاه زوجا لها ،لقوهل صىل هللا
عليه و سمل  ":ال تنكح المي حىت تس تأمر،وال تنكح البكر حىت تس تأذن قالواَ :ي رسول
هللا وكيف اذهنا قال :أن تسكت"(.)3
لن الزواج السلمي اذلي يقوم عىل حسن اختيار الزوج وحرية قبوهل أو رفضه،هذا
الزواج يتحقق به الهدف المسى من بناء الرسة وهو السكينة والطمأنينة النفس ية واحملبة
املتبادةل بني الزوجني وكذكل التعاون والرمحة مما يؤدي اىل اجناب أبناء يرتبون يف جو من
السعادة واللفة يؤهلهم ليكونوا بناة املس تقبل  ،حيملون ألوية التقدم وحيمون المم .

 /1سورة الروم  :الية .21
 /2سورة النحل  :الية .72
 /3أبو احلسن مسمل بن احلجاج بن مسمل القشريي النيسابوري  :حصيح مسمل،كتاب الناكح،بب استئذان
الثيب يف الناكح،حديث رمق، )1419(،64،ص.124،
235

قضية اكراه املرأة عىل الزواج

الفصل الثالث

أما اذا أجربت الفتاة وأكرهت عىل الزواج حىت وان اكن الزوج صاحلا وعىل خلق
قومي ،فاهنا لن حتبه ولن جتد معه راحهتا لهنا ببساطة،مل تنتقيه ومل ختتاره مبحض ارادهتا،مما
يشعرها دوما بعدم الرضا وعدم الاس تقرار وفقد المان نفس يا وعاطفيا واجامتعيا ،فتصاب
يف الهناية بمللل والكبة والعجز عن القيام بواجباهتا الزوجية عىل أحسن وجه ،بل قد
تلجأ اىل الهروب من واقعها التعس هذا اىل انشاء عالقات أمثة خارج أسوار الزوجية
تعويضا عام حتس به من فتور ونقص يف عالقهتا مع زوهجا .هذا الزوج اذلي رمبا يكون يف
سن وادلها عىل أقل تقدير،ذكل ما يدفع هبا اىل السقوط يف براثن الرذيةل.
ان اكراه الفتاة عىل الزواج ظاهرة كثريا ما حتدث يف اجملمتعات العربية رشقا
وغرب،حيث يسعى الولياء بدافع احلفاظ عىل رشف الرسة اىل تزوجي بناهتم رمبا حىت
قبل سن البلوغ ،والدىه من هذا أهنا تزوج اىل ابن معها أو ابن خالها أو اىل العمدة
أو اىل ابنه ،أو اىل ش يخ القرية أو درويشها ،املهم أهنا تزوج وكفى.
حصيح أن الفتاة ال تكره الزواج بذاته ،بل اهنا حتمل به منذ نعومة أظافرها ،لكهنا
تكره أن تزف اىل من ال ترضاه زوجا لها  "،فنادرا جدا ما ترفض املرأة الزواج،بل اهنا
تسعى اىل الزواج لنه الشلك الوحيد الرمسي والرشعي والقانوين والخاليق اذلي كمكن
من خالهل أن تعيش اقتصادَي ( اذا مل يكن لها معل أو ايراد) .وحتمى اجامتعيا (املرأة غري
املزتوجة مهتمة دامئا) و ترىض جنس يا ( ال يسمح للمرأة أن متارس اجلنس خارج الزواج
اال اذا اكنت مومسا)  ،بالضافة اىل أن الزواج اكتسب نوعا من امحلاية ادلينية وأصبح
ش به مقدس،ومل يكن من السهل لي مرأة أن ترفضه أو تنتقده"(.)1
اثنيا  :املرأة واالكراه عىل الزواج يف رواَيت جنيب الكيالين:
لقد تفشت هذه الظاهرة يف اجملمتع املرصي،مما حاد بنجيب الكيالين أن يطرهحا
يف رواَيته بشلك ملحوظ،فقد عاجل هذه القضية من خالل مجموعة من الشخصيات
 /1السعداوي نوال :النىث يه الصل،ص.267،
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النسوية مهنا عىل سبيل املثال(:هنرية) يف رواية ( يف الظالم ) ،و(سكينة) يف (حاممة
سالم) ،و(روز) يف رواية (طالئع الفجر).
ولك خشصية من هذه الشخصيات متر بتجربة االكراه عىل الزواج بطريقة خمتلفة وغري
متوقعة ،فـ ( هنرية ) امرأة مزتوجة من فريد احللواين اذلي أحهبا وأحبته،و لكنه يدخل
السجن يف قضية س ياس ية فريمغها أهلها عىل الطالق منه ويزوجوهنا لرجل أخر اكن قد
تقدم اىل خطبهتا قبل زواهجا من فريد و رفضته.
أما (سكينة) فهيي فتاة أحبت ابن العمدة يف قريهتا ولكن مل تزتوجه لن وادله
العمدة قد خطهبا لنفسه وتزوهجا بدال من ابنه وقد ريض وادلاها هبذا الزواج دون مراعاة
ملشاعر ابنته (سكينة) عىل الرمغ من أن أهل القرية لكهم عىل عمل بقصة حب سكينة
و(ربيع) ابن احلاج (عبد الودود).
أما (روز) فقد أرمغها أبوها عىل الزواج من أحد أعدائه لتتجسس عليه وجتمع
أخباره .وسأفصل القول يف خشصية هنرية عىل سبيل المتثيل و التطبيق.
( هنرية ) يف رواية ( يف الظالم):
ان هنرية متثل احدى الشخصيات النسوية يف رواية( يف الظالم) ويه الرواية
اليت عرضت بعض الحداث الس ياس ية يف مرص خالل حُك املكل فاروق،حيث أبرزت
هذه الحداث أساليب النظام املليك والسعي اىل انشاء نظام مجهوري ومتثلت تكل
املقاومة يف ما اكن يبثه الش باب املرصي من منشورات وخطب لتعرية مفاسد النظام
املليك،حيث اقترصت احلركة الوطنية يف تكل الفرتة عىل هذا المنوذج من النضال دون
اللجوء اىل العمل املسلح،واكنت من بني الشخاص اليت لعبت دورا فعاال يف ذكل
التنظمي الرسي اذلي يف احلقيقة ال ينمتي اىل أي حزب س يايس.
وقد مضت تكل اجملموعة خنبة من الش باب املتحمس املتطلع اىل التغيري،و اكنت
تكل الشخصيات عىل جانب كبري من الوعي الثقايف و الس يايس،من هؤالء الضابط
(فرحات الرسويج) والطالب الزهري الش يخ (بسطوييس) و(عبد اجمليد) ،و(فريد
237

قضية اكراه املرأة عىل الزواج

الفصل الثالث

احللواين) الطالب يف لكية احلقوق ،واذلي يعاين من أوضا ع مادية لن وادله يعمل َّفراشا
يف املدرسة الابتدائية وأمه اكنت تعمل غساةل ( تغسل مالبس الناس) ذلكل اضطر اىل
العمل مكدرس ليعيل أرسته الفقرية،وقد اكنت تربطه عالقة عاطفية مع هنرية " واكن أول
لقاء بني هنرية و فريد عىل شاطئ تكل الزنعة الصغرية وهام ال يزالان طفلني يلعبان
ويعبثان مع الطفال،وان اكن فريد يكربها بعامني اثنني،واكن اللقاء الثاين وهام طالبان يف
مدرسة االرسالية المرياكنية الابتدائية بــ ( سنباط) حيث اكن الاختالط مباحا بني
البنني والبنات يف فصول ادلراسة.)1("...
وقد توطدت العالقة بيهنام حيث اكن يزورها يف بيت أهلها عىل مرأى من أهما .اال
أن فريد مل يكن الوحيد اذلي حيب هنرية ،فان (عبد امحليد ) هو أيضا حيهبا ولكن دون
علمها هبذا احلب ويظهر ذكل من خالل احلوار اذلي دار بيهنام:
"فصمت :عبد امحليد حلظة مث قال هبدوء:
ــ أقول كل َي (فريد) َي أعز أصدقايئ ــ انين كنت أحب (هنرية)"(.)2
واكنت هذه العبارة صدمة لفريد فثار غاضبا همددا اال أن"عبد امحليد واصل احلديث يف
هدوء:
ــ " أما أان فعىل النقيض منك متاما،لقد اس تطعت أن أكبت حيب وأحسق أاننييت من
أجكل ومن أجل كفاحنا و مبادئنا..ليس معىن هذا أنين أكرث تقديرا للمثل العليا
منك...ولكنين واقعي...رأيت أنك أحببهتا وتأكدت أهنا حتبك،فأمنت أن الرصا ع معك من
أجلها معركة خارسة.
أما عبد الرمحن املدرس فمل يكن بنفس مس توى أخالق (عبد امحليد)  ،فقد
اكن منافسا عنيدا ( لفريد) يصارعه عىل امتالك قلب ( هنرية) حيث اكن كثري الرتدد عىل
بيهتم ،مما أاثر غضب فريد اذلي سألها يف عصبية :
 /1الكيالين  ،جنيب  :يف الظالم،د.ط ،مؤسسة الرساةلللطباعة والنرش والتوزيع ،بريوت1999،م،ص.29،
 /2املصدر نفسه ،ص.44،
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" ــ ماذا اكن يعمل (عبد الرمحن أفندي) هنا ليةل أمس"(.)1
فتجيبه بلك برودة أعصاب :
ــ" أىت اكملعتاد مع زمالئه املدرسني لزَيرة وادلي...ان بيتنا مفتوح للزوار والصدقاء وال
غرابة يف ذكل.)2("..
مع أنه يف الهناية متت خطوبة ( فريد ) هنرية)  .وأيقن عبد الرمحن أفندي أهنا
ضاعت منه للبد ،مما جعهل يؤلف احلاكَيت والرواَيت اليت يروي من خاللها مغامراته
العاطفية مع هنرية يف بيهتا عىل الرمغ من أنه حرض حفةل اخلطوبة مباراك ،اال أنه أظهر
حقده معلنا " عيل أن أحتمل ثورتك وكربَيئك ،اذ ال يليق  ي أن أهنار،وأفقد أعصا ي
أمامك وأمام أي انسان حىت ال أكون أحضوكة ومضغة يف الفواه  ...سوف أكظم حقدي
وان اكن احلقد املكظوم يلهتم كياين ويفين طاقيت وحيوييت بال رمحة"(.)3
وكميض عبد الرمحن أفندي كميض يف اطالق الشائعات هنا و هناك يريد من
خاللها شفاء غليهل من خصمه اذلي فاز حبب هنرية،فقد رأه( فريد) ذات ليةل يف حمل
البقاةل اذلي كملكه وهو يضحك بصوت عال ويتفكه بحلديث عن زواج هنرية وفريد
احللواين،وقد صادف مرور فريد انحية ادلاكن،وحيامن مسع صوت عبد الرمحن أفندي ختبأ
حتت ش باك احملل وراء جشرة التوت العالية متخذا من الظالم س تارا ومن هنا مسع احلوار
التا:ي:
" ــ مسكني َي (عبد الرمحن أفندي) أخذها منك اجلربو ع ابن اجلربو ع ...لقد جعكل عربة
ملن ال يعترب...وما اكن منك اال أن ألقيت السالح.
هكذا قال أحد أصدقاء (عبد الرمحن أفندي) أما عبد الرمحن نفسه فقد قال يف لهجة
ذات معىن :
 /1الكيالين  ،جنيب  :يف الظالم ،ص. 45،
 /2املصدر نفسه ،ص. 30،
 /3املصدر نفسه ،ص.68،
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ــ كس رشبناها،ووردة ش بعنا مهنا شام وملسا وطعاما عفناه من طول تناوهل،فال ندم وال
حزن،اذا ما تركنا لغريان اال الفتات.
ــ أتعين ما تقول َي ( عبد الرمحن أفندي)؟
ــ وما الغريب يف ذكل أتس تكرثه عىل مثيل؟
ــ اذن ما اذلي جعكل ترتك كسك و تنرصف عن وردتك؟
لك ما أعرفه عنك أنك مطرود من الفردوس !...
ــ هذا هو الوُه بعينه...ان اشارة واحدة مين اكنت كفيةل تهنيي املوضو ع لصاحلي،لكين
أبيت..
ــ و فريد أال يعمل شيئا عن ذكل؟ أال يدري شيئا عن سهرات السطح والسكر حتت
ضوء القمر يف احلديقة كام زمعت...؟
فضحك (عبد الرمحن أفندي) حضكة خبيثة و قال:
ــ ما أكرث املغفلني.)1("...
غري أن احلقيقة غري ما رصح به عبد الرمحن أفندي،لنه فامي بعد يندم عىل ما فعل
ويعتذر لفريد وكذكل لم هنرية ،ويعدهام بأنه لن يعود اىل مثل تكل الشائعات اليت تقدح
يف رشف هنرية .
وحيدث بعد اخلطوبة ما مل يكن يف احلس بان حيث تتكرر زَيرات فريد اىل هنرية
يف بيت أهلها جيالسها عىل مرأى و مسمع من أهما،بل ان أهما ترتكها بلبيت و خترج
لقضاء بعض حاجاهتا،و هنا تقع الاكرثة حيث يرتكبان امحلاقات دون رقابة أرسية ودون
اعتبار للعواقب اذ يقع اخلطيبان يف اخلطيئة " فبعد حفةل اخلطبة كرث تردده علْيا،واس متتع
معها بحلرية املطلقة ،وحظيا بفرتات هادئة هام عىل انفراد وقد أسكرهتام نشوة

 /1الكيالين ،جنيب  :يف الظالم،ص.92-91،
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الش باب،ومحى السعادة،وأفاقا عىل حقيقة واحضة ال كمكن جتاهلها،وأصبحت يه امرأة و
أصبح رجال"(.)1
وبذكل تفقد هنرية عذريهتا،بل أكرث من ذكل،فان هنرية تفيق عىل حقيقة مرة...اهنا
حامل قبل اجراء مراس مي الزواج...مما جعل فريد يتساءل كيف حدث ذكل فيقول يف
جضر ":كيف حدث هذا؟ َي:ي من أمحق متعجل ،مل أكن أحمل مبثل هذه التطورات،فاذا
هبا حقيقة خميفة سوف تقلب برانمج حيايت رأسا عىل عقب،لكن الوزر الكرب يقع عىل
عاتق أهما تكل املس هترتة اليت هيأت لنا الفرص ،وتركت احلبل عىل الغارب فانطلقنا يف
ميدان الذلة واللهو دون تفكري أو تدبريملا يطرأ يف املس تقبل.)2("...
يبدو من خالل هذا التعليل لس باب وقو ع تكل اجلركمة،أن الديب يطلق رصخة
توجْيية عىل لسان فريد ليلفت انتباه القارئ اىل قضية اجامتعية هامة و يف منهتيى
اخلطورة ،ويه الثقة الكبرية أو كام يقال الثقة العمياء اليت يضعها البء يف البناء يف ربط
العالقات سواء اكنت عالقات صداقة أو عالقات الزماةل يف العمل أو حىت عالقة
اخملطوبني أثناء فرتة اخلطوبة،وعدم التقيد مبا نصت عليه الرشيعة يف رضورة وجود احملرم مع
اخملطوبني وعدم تركهام دون رقابة وال وصاية.
من هنا تطلب هنرية من فريد التعجيل بلزواج حىت ال ينكشف أمرها ،ويسافر
فريد اىل القاهرة عىل أمل أن يعود بعد شهر الجراء مراس مي الزواج،غري أن القدر يقف هل
بملرصاد ،ذكل أن يعتقل هو وزمالئه يف قضية س ياس ية وحيُك عليه بس بع س نوات
جسن،ذلكل تقع هنرية يف جريرة أعاملها.
ان الزواج اذلي سينقذها من املأزق لن يمت يف ميعاده ويه حامل يف شهرها
الثالث،مفا العمل؟ اهنا مل جترؤ عىل اخبار أهلها ذلكل كمتت احلقيقة يف نفسها " مل تقل
هنرية هلم احلقيقة ومل ختربُه عن الرس اذلي يمكن وراء زَيرهتا خلالهتا يف (طنطا) ،فبعد أن
 /1الكيالين  ،جنيب  :يف الظالم ،ص.131،
 /2املصدر نفسه ،ص. 131،
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قبض عىل فريد ضاعت أمال هنرية يف الزواج الرسيع،وأرمغها الوضع الشائك أن تفكر يف
مصري اجلنني اذلي يرقد يف بطهنا...واكن أن أقدمت عىل خطوة خطرية ،قد تعرض حياهتا
للموت...االهجاض...أجل االهجاض،قبل أن يعرف أبوها...و قبل أن يعرف الناس.)1(...
لكن املصائب تتواىل علىْيا من لك صوب و حدب ،فها يه ذي أهما تطلب مهنا
طلب التطليق من فريد ،وترمغها عىل الزواج من ( عبد الرمحن أفندي) العدو الدلود
لزوهجا فريد اذلي ما زالت حتبه،ترمغها أهما عىل الزواج من هذا اللئمي اذلي ما فئت يتودد
بلهداَي واخلدمات اليت يقدهما لوادل هنرية خاصة عندما مرض ولزم الفراش "و( عبد
الرمحن أفندي) انهتز فرصة مرض أ ي بلضغط وحاجته اىل العون،فأخذ ينجز هل
أوراقه،ويساعده يف أعامهل الكتابية،وحيرض هل الطبيب اذا ما عاوده املرض،والجعب من
ذكل أنه يشرتي ادلواء عىل حسابه مث يرفض أن يأخذ مثنه أو يأخذ نفقات الطبيب"(.)2
مث تتساءل هنرية عن الس باب احلقيقية لتكل الزَيرات املتكررة فتقول":أتراك َي
(عبد الرمحن أفندي) تقدم خدماتك لوجه هللا أم أنك تقدهما حىت حتظى بلقبول والشكر
من وادلي؟؟ وأي نو ع من الشكر تريد؟؟ ..أجمرد لكامت وابتسامات تتلقاها من أ ي؟...
أم ما هو أكرب من اللكامت والابتسامات ...خييل ا:ي الشكر اذلي يقصده(عبد الرمحن
أفندي) من النو ع الثاينَ ...ي لوقاحته  ...أمل أقل ان اذلوق مرض خسيف !؟"(.)3
ومل جتد هنرية بدا من الزواج من عبد الرمحن أفندي اذلي أخربته أهما بأهنا مل
تعد عذراء،مع ذكل فعبد الرمحن ال جيد حرجا يف ذكل تقول أهما ":هذا أمر مل يفتين،لقد
سويته مع عبد الرمحن أفندي،وهو عىل اس تعداد لقبوكل كام أنت،بل عىل اس تعداد ملا
هو أكرث من ذكل ...مريه كام تشائني"(.)4
 /1الكيالين ،جنيب  :يف الظالم ،ص.190 ،
 /2املصدر نفسه ،ص. 219،
 /3املصدر نفسه  ،ص. 218،
 /4املصدر نفسه  ،ص.249 -248،
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هكذا جتد هنرية نفسها يف قبضة عبد الرمحن أفندي اذلي أثقل اكهل وادلهيا
بلهداَي واخلدمات،وبني جربوت أهما الطامعة يف هذا الزوج اذلي تراه مناس با لها  ،وبني
حهبا لفريد اذلي ما زال حيُك قبضته عىل قلهبا  .ومع ذكل فقد حاولت ادلفا ع عن حهبا
وعن زواهجا ،حفيهنا تطلب مهنا أهما الزواج من عبد الرمحن أفندي قائةل:
"ــ تزتوجني عبد الرمحن أفندي ؟ !!
ــ ايه مس تحيل ...أان زوجة ( فريد)  ...وأنت تعلمني ذكل..
فقالت الم يف جد و ارصار:
ــ اكن هذا فامي مىض ،أما الن فالوضع قد تغري..وجيب أن جناري الَيم،ونساير
الحداث(. )1
عندها تغضب هنرية وتهنض مذعورة من فراشها كنه دلغهتا حية،وقد ارتسمت
ادلهشة و احلرية عىل مالحمها وبدا الفز ع يف عينه ،وأخذت هتتف يف هس تريَي مل تعدها
أمه " :كيف تقولني هذا الالكم ؟...انين زوجة ( فريد) أان حرة يف مس تقبيل..سأس تجدي
الناس..سأانم يف الشار ع...سأمعل خادمة...وسأنتظره ...ارمحوين ...أتركوين حبا:ي ماذا
تريدون مين؟ ..أتودون قتيل؟..أان لست متاعا يبا ع ويشرتى"(.)2
من خالل هذا احلوار يتبني موقف هنرية من هذا الزواج الظامل من هجة ،
ويتضمن هجة أخرى مدى متسك هذه الزوجة بزوهجا،فقد رضيت النوم يف الشوار ع
والعمل كخادمة من أجل انتظار عودة زوهجا فريد من السجن،ويه أخالق سارت علْيا
نسوة القرية ،قرية رششابة كام يف معظم ريف مرص،تقاليدها صفة الاحرتام والتقديس.
مفن المور املسمل هبا،أن املرأة البد أن تنتظر زوهجا حىت يعود من السجن،
جيب أن حتمل عنه العبء حىت يعود،و حتاول أن متل الفراغ اذلي تركه،وال بأس علْيا
 /1الكيالين  ،جنيب  :يف الظالم  ،ص.248،
 /2املصدر نفسه  ،ص.249،
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ان يه شقيت وتعبت،وقاست المرين لهنا عند ذكل سوف ترتفع يف أعني أهل
القرية،وحتظ بحرتاهمم،وس يظل زوهجا فامي بعد حافظا مجليلها،شاكرا ملعروفها"(.)1
ويف الهناية ترخض هنرية لزنوات أهما اليت أومههتا بأن زواهجا من عبد الرمحن أفندي
هو مفتاح الفرج لوضاعهم املزرية،خاصة بعد مرض وادلها و جعزه عن توفري حاجيات
البيت،ذلكل اكن البديل يف نظر أهما هو هذا الزوج اذلي يتباىه أمام الرسة بالنفاق
دون مقابل .وتزف هنرية اىل بيت عبد الرمحن أفندي ليس رغبة فيه وامنا اشفاقا عىل حال
وادلها اذلي هو أيضا اكن يطوق اىل هذا الزواج ويعتقد بأن فيه سعادة البنته ذلكل يقول
لها يف ملخص حديثه معها :
" والتفت الرجل املريض اىل وحيدته يف حب وحنني ومهس :
ــ غدا يوم املىن َي ( هنرية)..
وأطرقت يف مصت و مل جتب،بيامن اس تطرد الرجل قائال:
ــ لكام تذكرت أنك يف الغد س تذهبني اىل بيت الزوجية،أشعر شعورا مجيال حلوا لين
أحس يف نفس الوقت أين قد مقت بأخضم هممة يف حيايت.)2("..
مث يردد قائال " :اين مطمنئ لعبد الرمحن أفندي وواثق فيه متام الوثوق،و هذا ما جيعلين
ـ اذا ما ودعت احلياة ـ أشعر يف كنف من حيميك و يسعدك"(.)3
وقد عرض الاكتب النتاجئ السلبية الناجتة عن هذا الزواج و تكل النتاجئ مل تكن
لو مل يكن هذا الزواج فيه ارغام لشهرية عىل الزواج من عبد الرمحن أفندي،فقد أصبحت
هذه الزوجة تشعر بذلنب جتاه زوهجا الول فريد اذلي تطلقت منه دون ذنب وقد ترتب
عن ذكل أن أصيب فريد زوهجا السابق بنوبت عصبية أوشك أن يفقد عقهل جراها عىل
الرمغ من أن هنرية ال تتحمل ذكل اذلنب لن أهما يه اليت أجربهتا عىل تطليق زوهجا .
 /1الكيالين ،جنيب  :يف الظالم ،ص.275،
 /2املصدر نفسه ،ص.269،
 /3املصدر نفسه ،ص،ن.
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وهذا ما رصح به الراوي عىل لسان احللواين وادل فريد " :عىل أي حال،أان أعتقد
أنه ال لوم عىل هنرية البنت الطيبة و مؤدبة ،لكن أهما وأبها هام الذلان دفعاها اىل هذا
الفعل الشنيع دفعا"(.)1
مث ان هنرية مل تسعد ولو يوما واحدا مع زوهجا الثاين عبد الرمحن أفندي،عىل
الرمغ من أهنا أجنبت طفلني،وهذه نتيجة سلبية أخرى من نتاجئ هذا الزواج .يضاف اىل
ذكل أن الروايئ يلفت النظر اىل ما تؤول اليه مثل تكل العالقات الزوجية املبنية عىل
عدم الرضا ؟ذكل أن املرأة اليت تعيش مع زوج مل ترغب يف الزواج منه وأرمغت عىل
ذكل تكون تعسة،بعيدة عن زوهجا بعدا نفس يا وعاطفيا وان اكنت قريبة منه حس يا
فقد " أخذ عبد الرمحن أفندي يلحظ بدقة مالمح هنرية وتعبريات وهجها،وتألقت نظراهتا
وبدا هل يف هذه اللحظة أهنا هتمي يف واد أخر أبعد ما يكون عنه وعن بيته و طفليه ــ
يشء مؤسف ،ماذا يفعل ازاء عاطفهتا اليت تتجاههل؟ لو اكن احلب يشء يصنع أو يشرتى
ملا تواىن عن ذكل،لكهنا هايه يف بيته،وعىل بعد س نتميرتات منه،بل وترقد اىل جواره،
وتعد هل طعامه،وتفعل الكثري،لكهنا بعيدة عنه بعد ما بني املرشق واملغرب،ترى أية قوة
تس تطيع أن حتول هذا القلب الشارد،قلب هنرية؟؟" (.)2
بل ان المر يتعدى ذكل اىل السخرية والاس هتزاء من الزوج وتعذيبه
نفس يا،خاصة اذا اكن هذا الزوج كبري يف السن،فالزوج تشعره بذلة غريبة ويه تنال من
رجولته وتسخر من ترصفاته وسلوكه الشخيص  ،فقد اكنت تريد أن جتلب هل الشقاء،
ان الاضطرابت النفس ية والهزات العصبية العنيفة اليت تعرض لها عبد الرمحن فقد تركت
بلفعل أثرا معيقا يف روحه و جسده..

 /1الكيالين  ،جنيب  :يف الظالم ، ،ص.319،
 /2املصدر نفسه،ص.321،
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مل يعد يقبل عىل طعامه بشهية أو يذهب اىل معهل يف لهفة،أو يدخل بيته
والشوق يلهبه...الك...بل ان اخملدرات اليت أصبحت زاده الرئييس يف رحةل حياته املريرة
الشاقة ..وأصبح عاجزا أيضا عن أن يؤدي وظيفة الزوج السلمي القوي،وهنرية يه الخرى
أدركت ذكل،وهايه توجه اليه طعنات دامية يف مصمي رجولته
وهبذا يرمس لنا الكيالين صورة املرأة املظلومة املهتمة من غري ذنب اقرتفته ،املرأة
اليت حترم من احلب وجيربها اجملمتع عىل قبول الزواج ممن ال حتبه وحيرهما السعادة مع من
أحبت،يزوهجا وادلها لهذا فاذا ما انهتت املصلحة املادية منه طلقها منه عىل جناح الرسعة
ليربم صفقة أخرى راحبة،وال هيم شعور تكل املرأة وال حيس بعواطفها،فهيي أةل حتت
الترصف مثلها مثل أي متا ع يبا ع ويشرتى (.)1
ان هنرية يف هذه الرواية ما يه اال رمزا للمرأة يف الريف املرأة اليت تقايس
املأيس،لتقوم يف الهناية بفعل الانتقام من هذا الرجل فامترس معه معلية الالمباالة و الربود
العاطفي فطعنته يف رجولته ومصمي كربَيئه....

 /1ينظر  :الكيالين جنيب  :يف الظالم  ،ص . 322
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أوال  :املرأة بني مطرقة العنوسة وس نداين الطالق :
العنوسة والطالق من القضااي الاجامتعية الخرى اليت تعرض الهيا جنيب
الكيالين يف رواايته ،وهام قضيتان ال تقالن أمهية عن سابقاهتا من القضااي اليت طرحهتا
يف هذا البحث ؛ فالعنوسة ظاهرة ابتت تمتدد اكالخطبوط يف ثنااي اجملمتعات العربية،ومثلها
ظاهرة الطالق اليت صارت تنخر جسد اجملمتع لرتديه رصيعا يتخبط يف املشالك اليت
ترتتب عنه عىل الصعيدين  :الفردي والاجامتعي.
وقد ابت الطالق كنه موضة تتفاخر هبا النسوة أو عىل القل تبني من خالهل
قدرهتن عىل قول لكمهتن ،ال س امي يف ظل كثري من القوانني الوضعية اليت سهلت الطريق
اىل الطالق  ..فقد أشارات كثري من االحصائيات اىل تنايم نسب العنوسة  ،وارتفاع
عدد املطلقات يف اجملمتعات العربية بشلك ملفت لالنتباه  ،ينذر ابخلطر الزاحف عىل
المة العربية واالسالمية جراء هذه الظاهرة املتنامية برسعة كام يمنو الرسطان يف اجلسد
العليل ..
اثنيا  :املرأة وظاهرات العنوسة والطالق يف رواايت جنيب الكيالين :
وقد تناول الكيالين هذه الظاهرة يف العديد من رواايته نذكر مهنا بعض الامنذج
مثل :بنات (أيب العز سلمي) يف رواية (مملكة البلعوطي) ،واملمرضات العوانس يف رواية
(اذلين حيرتقون)  ،و(أخت حافظ ش يحا) يف رواية (الطريق الطويل).
أ) – بنات (أيب العز سلمي) العوانس يف رواية (مملكة البلعوطي):
تدور أحداث هذه الرواية يف قرية رششابة من مركز (زفين) حيث يس يطر
االقطاعي أبو العز سلمي عىل أمور هذه القرية ،فقد مكل أكرث أراضهيا و حتايل عىل
الفالحني حىت ابعوا أراضهيم وصاروا مس تأجرين عنده ،يؤجر هلم الرايض ابلسعار
اليت يريدها وكيف يشاء ،وقد أقام ملكه يف القرية وأحمك س يطرته عىل أهالهيا بثالثة
أش ياء " أولها أن رجال أبو العز يس تولون عىل أرض بعض الفالحني ابلقوة ،وير ِغون
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أحصاهبا عىل التنازل هل مقابل مثن خبس ،واثنهيا أنه يس تويل من الفالحني عىل حماصيل
الرض املؤجرة هلم ،وال يعطهيم اال الفتات ،واثلهثا أنه ال يتصدق عىل أحد من الفقراء ،يف
الوقت اذلي جيزل فيه العطاء لعوانه من الظلمة والفسقة اذلين يذيقون الناس ،وخاصة
الشاكني ألواان ش ىت من العذاب(.)1
ذلكل حيامن يأتيه الش يخ عبد القادر الشاذيل يتوسط بينه و بني الفالحني
وطلب منه الرفق به وحتسني معاملته معهم لن س ياس ته قد أرضت مبصاحلهم اجامتعيا
واقتصاداي وكثري مهنم اضطروا اىل جهران القرية هرواب من بطشه وجربوته ،فغضب
أبو العز سلمي وانتفض قائال :ـ " أان أبو العز بك ...وقد خلق هللا الناس درجات،
وشاءت اراداته أن يكونوا يف خدميت ..وهبذا ميكهنم أن يعيشوا ويزتوجوا و ينجبوا. )2(...
وبسبب هذا التفكري الاس تعاليئ رفض لك من تقدم خلطبة احدى بناته لنه يرى
أن لك من يأيت خلطبة احداهن فهو طامع يف أمواهل و جاهه و سلطانه فيتعرض للش مت
والس باب و الهتديد ،فمل يعد أحد من أهل قرية رششابة جيرؤ عىل هذا الفعل.
فقد اكن أبو العز شديد احلرص والبخل مع أهل بيته وخاصة أبنائه اذلكور" أما
الاكرثة الكربى فقد اكنت من نصيب البنات  ...لقد كربن و بلغن السن املناس بة للزواج
ولكام تقدم خطيب الحداهن رماه بأقذع الش تامئ ،وطرده رش طردة(.)3
وقد حاولت زوجته كثريا رده عن هذا املوقف ومعرفة سبب رفضه هؤالء اخلطاب
مجيعا ،فاكن يقول يف مشوخ " :انين أنف أن تنام ابنيت يف حضن رجل ،أي رجل "(.)4

 /1الكيالين  ،جنيب :مملكة البلعوطي ،الطبعة  ،01مؤسسة الرساةل للطباعة والنرش والتوزيع ،بريوت ،
2001م ،ص ص  09ـ . 10
 /2املصدر نفسه  ،ص.10
 /3املصدر نفسه  ،ص.125
 /4املصدر نفسه  ،ص .123
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ومتيض الزوجة يف حماوةل اقناعه بأن النساء خلقن للزواج وأن تكل س نة هللا واملرأة
مصريها بيت زوهجا و هو ما تقتضيه أيضا العراف والتقاليد يف قريته رششابة لكام
بلغت الفتاة سن الرشد فيقول لها يف خسرية واس هتزاء " :ان املتقدمني ليسوا أزواجا ،اهنم
لصوص يطمعون يف ثرويت مث اين ال أتصور .كام قلت كل أن يكن بنايت يف فراش رجل
غريب"(. )1
وتلجأ زوجته املريضة اىل اقرتاح حل يناسب خشصيته ،فتقرتح عليه أن خيطب
لبناته أو ابلحرى أن خيتار أزواجا لبناته لن الرجل كام خيتار الزوجة لبنه فميكنه أيضا
وبنفس املنطق أن خيتار الزوج املناسب لبناته وما أكرث الابء اذلين خيتارون لبناهتم ،هنا
خيتنق ويصيح غاضبا:
"هل جننت اي امرأة ؟ أأقول هلم تعالوا وتزوجوا بنايت ؟"(.)2
وقد نتج عن هذا الرفض املتعنت من هذا الب اجلاهل املتسلط نتيجتان :
ـ الوىل :أن زوجته اجلاهةل أيضا عدت ذكل من سوء احلظ ومن العني اليت
أصابت بناهتا فلجأت اىل " البحث عن كتاب الرىق و التعاويذ و حمرضي اجلان ،واكنت
تدفع هلم مبالغ كبرية من املال دون أن يعمل الزوج أمةل أن تصل اىل حل تكل املشلكة
العويصة اليت أزمنة واس تعصت"(.)3
ـ أما الثانية  :فمتثلت فامي تعرضت هل بنات أيب العز سلمي من قيل وقال ،
وأحاديث تطعن يف رشفهن وكرامهتن "وأخذ الناس يتناقلون شائعات تزمع أن بنات أبو
العز سلمي يعقدن صالت أمثة مع املس تخدمني واحلقراء ،لكن أحدا مل يكن بقادر عىل أن
ينقل هذه الشائعات اىل مسامع الب اذلي يعيش يف عامله اخلاص ،واثقا أن بناته يف

 /1الكيالين  ،جنيب :مملكة البلعوطي  ،ص .126
 /2املصدر نفسه  ،ص . 126
 /3املصدر نفسه  ،ص .127
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طهر البتول ال لسبب اال لهنن بنات أبو العز"( .)1اال أن أاب العز سلمي يبلغ من الكرب
عتيا يشعر ابلمل و احلزن ويتذكر":أن معره تقدم دون أن يكون هل أحفاد ،لن بناته مل
يزتوجن برمغ تقدم السن وكذا أوالده اذلكور.)2("..
ب) ـ املمرضات العوانس يف رواية (اذلين حيرتقون)
وهن (اكميليا) و(هدى) و(زكية) ،ممرضات يف مس توصف قرية من قرى ريف
مرص ،مثلت لك مهنا دورا يف الرواية وقد تفاوتت تكل الدوار حيث اكنت خشصية
(اكميليا) خشصية متحوةل انمية عرب صفحات الرواية أما (هدى) فمل تكن كذكل فهيي
خشصية اثبتة مل تتحول منذ بداية الرواية اىل هنايهتا ،وكذكل خشصية (زكية) اليت اكنت
خشصية عابرة .
وقد عاشت تكل الشخصيات يف اطار الرصاع الرئييس للرواية بني طبيبني يعمالن
يف املس توصف ،أحدها الطبيب (موريس) اذلي يس تغل هجل الفالحني ابلقوانني اليت
تنظم الصحة وأمور العالج فيحصل عىل أموال غري رشعية من خالل معاجلهتم يف بيوهتم
ويطلب أجرة العالج وهو أمر مينعه القانون  ،ومع ذكل فان املمرض (حامد) يتواطأ
معه ويومه الفالحني بأن ذكل حقه يف التعب عىل حصهتم وراحهتم.
وابملقابل جند الطبيب (محمد صادق) وهو واحد من أبناء القرية .ابن فالح زاول
دراس ته فتخرج وعني يف مناطق عدة ويف القاهرة مث حيول اىل العمل يف مس توصف
القرية  ،حيث يبذل لك طاقته يف املس توصف أوقات ادلوام وكثريا من الحيان يعمل
خارج ادلوام حيث اكن يعاجل املرىض يف بيوهتم وحىت يف القرى اجملاور ولك ذكل جماان.
مما جعل املرىض والقرويني عامة يفرون اىل العيادة للعالج وقد أغضب ذكل
موريس اذلي ضاعت مصاحله حيث قلت عائداته ،فأصبح يثري الشكوك والشائعات ضد
الطبيب محمد الصادق وحياول االيقاع به مس تعينا خبدمات املمرض حامد اذلي جيرب
 /1الكيالين  ،جنيب :مملكة البلعوطي  ،ص .127
 /2املصدر نفسه  ،ص .195
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الفالحني عىل امضاء الشاكوي ضده ،و يشهد زورا ضد الطبيب صادق اذلي اهتمه
موريس بربط عالقة عاطفية مع املمرضة اكميليا ،مما يس تدعي وقوف الطبيب محمد أمام
التحقيق .
ذكل ما جعل أهل القرية يتحدون ويقفون وقفة واحدة مساندة حملمد ممن ينتج عنه
اجراء حتقيق أخر مع الطبيب موريس اذلي تورط يف قضااي رشوة وفساد وقضااي غري
أخالقية ،مما ينتج عنه نقل الطبيب موريس عن القرية وابملقابل يتلقى الطبيب محمد
الصادق رساةل شكر عن وزير الصحة .
يف غضون هذه الحداث املتشابكة تربز خشصيات العوانس الثالثة (اكميليا)
و(هدى) و (زكية) ،اكميليا كام وصفها السارد مجيةل وتس تخدم جاملها الغراء الرجال
وجذهبم حنوها لتحظى ابملتعة أو ابلزوج املناسب  " :فقد اكنت واسعة العينني تطل مهنام
رصاحة وجرأة ويف وهجها املس تدير وخطواهتا العجيبة سامت جامل مثري واس تعداد
للمعابثة(.)1
فهيي فتاة مس هترتة ابلقمي ،ال تعري اهامتما للخالق  ،مهها العبث بعواطف الرجال ،
وااليقاع هبم يف حهبا وتعذيهبم  ،مث الابتعاد عهنم وتركهم يتخبطون يف احلزن والىس
واحلرسة  ،فقد وصفهتا زميلهتا بقولها  " :ان ما يضايق اكميليا هو الخالق الفاضةل "()2
نعم اكميليا ال هتمها الخالق الفاضةل لهنا حضية الخالق بل اهنا حضية الرجال
اذلين مل تكن هلم أخالق ،فقد أحبت رجال لكنه مل يراع هذا احلب وأوقعها يف اخلطيئة
ذلكل صارت تكره الرجال.

 /1الكيالين  ،جنيب :اذلين حيرتقون ،طبعة  ،01مؤسسة الرساةل للطباعة والنرش والتوزيع ،بريوت ، 1999
ص .16
 /2املصدر نفسه  ،ص.08
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فقد جاء يف رسالهتا اىل سعيد سلطان اكتب املستشفى وهو شاب يف العرشين
من معره و قع يف خف اكميليا لكهنا مل هتمت لهذا احلب الطاهر واس مترت يف سلوكها العابث
جاء يف رسالهتا ":لكن ماذا يكون موقفك حني تعمل أنين خاطئة ؟؟ أمن املعقول أن تقبيل
بعد أن أعرتف كل اين ذات يوم تعس حزين أسلمت نفيس ذلئب سلبين أعز ما تعزت به
الفتاة ؟ المر هذه املرة ليس جمرد شائعات ،ولكنه حقيقة مرة ألمية ابلنس بة يل وكل...
لقد اس تبشعت المر عندما وقعت الاكرثة لكين حاولت الهروب من مأسايت ابلعبث ...مل
أس تطع أن أقف أماهما طويال وأفكر  ...ليك تصفر اخلطيئة الكربى جيب أن تتكرر
اخلطااي ...هكذا اكن منطقي أنذاك ...وانتقلت هبذا اىل مرحةل ضبابية  ...مرحةل
الالمباالة ...فرأيت أن أطارد هذا مث ألفظه ،و أحب ذاك حىت أمهل ،و أجد ذلة غريبة
يف ايقاع الطيبني يف رشايك"(.)1
ذكل هو منطق (اكميليا) وصديقهتا يف احلياة منذ أن داس ذكل اذلئب عىل رشفها
فقد حاولت اغراء الطيب محمد صادق عىل الرمغ من معرفهتا بأنه متخلق ومزتوج وأب
لطفلني رمغ لك ذكل فهيي حتاول العبث معه "جلس ادلكتور محمد يف جحرة الفحص الطيب
انتظار لبدء العمل ابلعيادة يف اليوم اخملصص هل وجلست قبالته اكميليا اكن الباب مغلقا.
وأبدى ادلكتور محمد رغبته يف أن يفتح الباب لكن اكميليا اعرتضت زامعة أن فتح الباب
معناه تدفق املرىض قبل بدء العمل وكرثة الس ئةل ،ومل يكن محمد مييل اىل النقاش الكثري
حول موضوعات اتفهة كهذه ،غري أن اكميليا حاولت أن تعابثه بقدمهيا حتت املنضدة فظن
أن ذكل جمرد مصادفة ولهذا حنى قدميه قليال دون أن يامتدى يف تفكريه لكن نفس احلركة
تكررت فرفع وهجه الهيا ووجدها تبتسم وتعض عىل شفهتا السفىل فامي يش به اخلجل فعول
عىل الصمت مرة أخرى وحاول هذه املرة أن يبعد قدميه متاما وقد داخهل بعض الشك غري
أنه اكلعهد به أبعد عن ذهنه فكرة معابثهتا هل ملمتسا لها بعض التربيرات الربيئة " (.)2
 /1الكيالين ،جنيب :اذلين حيرتقون  ،ص .303
 /2املصدر نفسه ،ص.65
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فلام مل يس تجب الطبيب محمد صادق الغراهئا حاولت ا ِدعاء املرض وطلبت منه أن
يكشف علهيا لكنه طلب مهنا أن تذهب اىل الطبيب موريس فهو يف راحة لن اليوم
ليس موعد معهل اال أهنا مل ترد عليه وأرصت عىل موقفها ودون أن يدري اختطفت يده
ووضعهتا عىل صدرها يف اجلانب اليرس حتت الثدي ويه تقول  " :أال حتس؟؟ ان
دقات قليب مرسعة جدا ...وهذا ما يزجعين  ..أان مريضة ابلقلب أيضا اي دكتور.)1("..
وهكذا متيض اكميليا يف اغراهئا لدلكتور حىت يدخل املمرض حامد اىل املكتب ويرى
املوقف املثري للشك ،فيتخذ من ذكل سالحا يشوه به مسعة الطبيب محمد صادق .
ان اكميليا تبدو حضية من حضااي اجملمتع اذلي مل يرمحها ،فهيي ترغب يف الزواج لكن
خطيئهتا متنعها من ذكل ،كيف جترؤ عىل الزواج وقد فقدت أغىل ما متلكه الفتاة ليةل
زفافها؟ مث اهنا ال تس تطيع أن تزتوج وترك أهلها دون معيل يقوم عىل خدمة أهما وأخواهتا
فهيي " مل تس تطع أن تنىس أرسهتا الفقرية أهما اليت تربو عىل امخلسني وأخاها الش يال
ابمليناء وأخوهيا الصغريين واملسكن املهتاكل املتواضع يف يح (حبري) وضيق ذات اليد
اذلي يالزهما منذ جفر نشأهتا حىت الن،لطاملا حلمت حبياة أفضل لكن مرتهبا الضئيل مل
يلبس أحالهما ثوب احلقيقة "(.)2
ذلكل تسعى اكميليا اىل العبث متناس ية مهوما لتدفن أحزاهنا وتنىس ماضهيا التعس،
فهيي حتمل " أن تزتوج يوما ما رجال ثراي تعطيه الش باب وامجلال واملتعة وتأخذ منه
املال"(.)3
غري أن الرجل الرثي مل يأت فلك من حولها فقراء معدمون مثلها متاما ،فهذا ابن
خالها (ترزي) ال يزال صغريا،وابن اجلريان عامل بس يط برشكة (س بايه) ،و(سعيد
سلطان) اكتب ابملستشفى فقري أيضا ،فلكهم بال رصيد ،ومع ذكل فان سعيد سلطان
 /1الكيالين  ،جنيب  :اذلين حيرتقون املصدر نفسه ،ص . 66
 /2املصدر نفسه  ،ص . 29
 /3املصدر نفسه  ،ص. 30
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حيهبا ويرغب يف الزواج مهنا ،ويه أيضا متيل الهيا " لكهنا مع ذكل ال تفهمه كام تش هتيي،
يف نظراته حنان ،تستشف من لكامته امليل الهيا وتلحظ يف حتراكته الاهامتم هبا،لكن هل
هذا معناه الرغبة يف الارتباط ادلامئ أم أنه جمرد تسلية واش باع رغبات اكمنة يف قلبه"(.)1
ان اكميليا فتاة متأزمة تعيش عىل أمل الزواج من رجل ثري ينقذها مما يه فيه من
الفقر والعوز ،لكهنا تلتفت حولها فال جديد يف حياهتا ،فقد يئست من جميء الزوج الرثي
فتعيش يف اجرتار أحالهما،وتزداد تعاس هتا أكرث من ذي قبل" لكامت االجعاب والثناء
تطاردها ،وعبارات الغزل تطرق أذنهيا وأطياف احلب تداعب أحالهما وخيالها ،وليال
سوداء يف املايض تورهثا الرعب وأرسار جمهوةل تطوهيا يف قلهبا تؤرقها،أما الزوج فانه مل
يزل بعيدا واملسؤوليات املعيش ية تأخذ خبناقها ،ومع هذا الىس والضيق تشعر أن كياهنا
يلهتب ،ان يف قلهبا أشواقا عارمة تش هتيي الرجل واملتعة والانطالق دامئا ،ويه ابالختصار
تشعر ابحلرمان من لك يشء رمغ أن لك يشء بني يدهيا"(.)2
وتس متر اكميليا يف اس هتتارها وعبهثا فهيي تبذل القبالت مقابل اجازة مينحها لها
ادلكتور موريس،تسافر اىل طنطا ملقابةل رجل تدعي أنه قريب لها،وهذا القريب
مزتوج،وأن زايرات اكميليا هل تكرث خاصة يف فرتات غياب زوجته ،وحيهنا تعود اكميليا
اىل رشدها وتضع حدا لغهيا وتقبل ابلزواج من سعيد سلطان اذلي ترسل اليه رساةل
ختربه فهيا أهنا حتبه وأهنا راضية ابلزواج منه ان رغب هو يف ذكل وقد أخربته خبطيئهتا:
ــ" عزيزي سعيد..
أقسم أين صادقة يف لك ما أقول
أقسم أنين أحبك كعظم ما يكون احلب
لكن اليك نفيس عارية من لك زيف..اليك أان بقويت و ضعفي،حبس نايت و خطاايي...
فهل تقبلين؟؟
 /1الكيالين ،جنيب  :اذلين حيرتقون ،ص . 60
 /2املصدر نفسه ،ص. 30،
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ان وافقت فهو ميالد جديد حليايت وقليب...
وان رفضت فيا تعاس يت وشقايئ ادلامئ ،ويل رجاء واحد عند ذكل،وهو أن حترق
هذا اخلطاب وتطبق مفك عن مأسايت اليت أعرتف كل هبا يف حلظة من حلظات أاييم
احلرجة،ولست أدري أيه حلظة ضعف ايئس ،أم انتصار عىل جوانب الاحنراف
والاهنيار النفيس يف أعاميق...
وسأظل ساهرة معذبة حىت يأتيين ردك...والسالم"(.)1
وهكذا يندثر حمل سعيد سلطان يف الزواج من اكميليا،لقد أثلجت صدره ابعرتافها
حبهبا هل،لكهنا يف املقابل زلزلت كيانه ابعرتافها خبطيئهتا،فيستشري الطبيب محمد ،لكنه ال
يشري عليه برأي قاطع لن القضية خشصية حبتة وال تنفع فهيا الاستشارة " كنت أمتىن أن
أواس يك يف حمنتك ،وأشري عليك ابلرأي لكنك يف موقف خاص ..أنت وحدك اذلي
تس تطيع أن تصدر فيه رأيك..رأيك النابع من تربيتك و بيئتك" (.)2
وبطبيعة احلال فان تربية سعيد سلطان ادلينية متنعه من الزواج من
اكميليا،وكذكل ظروفه الاجامتعية فهو كام رصح ذات يوم لـ (هدى) ال يفكر يف الزواج
الن "فأمر الزواج ابلنس بة يل ال تفكري فيه الن هل نسيت أين صاحب
مسؤوليات،أرسيت يف حاجة ايل وأغلب اخويت مل يمت تعلميهم بعد ...وأخوايت مل يزتوجن
اال أكربهن ...احلق ان ما تبقى من مرتيب ال ياكد يقوم بنفقايت.)3("...
وبيئته الريفية لن تسمح هل بل لن تساحمه اذا تزوج من فتاة ضيعت رشفها،ذلكل
يتخذ قراره احلامس عىل الرمغ من أنه حيب اكميليا،ومع ذكل فانه يضحي حببه من أجل
كرامته ورشفه معلنا ":لن تكون هناك ذلة خالصة اذ البد أن يشوهبا المل،لن المل يعطهيا
مفهوهما الصيل ولن حنيا بدون قلق وأحزان...أان مثال أحب اكميليا ويه حتبين لكن لن
 /1الكيالين ،جنيب  :اذلين حيرتقون ،ص .304-303
 /2املصدر نفسه  ،ص .212
 /3املصدر نفسه ،ص.176،
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أتزوهجا  ...أتدري ملاذا؟لهنا خاطئة.حاولت أرمغ نفيس عىل التسامح لكين مل أس تطع لن
خطيئهتا س تضل تؤرق سعادتنا املقبةل وهتدد مس تقبلنا ومس تقبل أوالان ...لن أس تطيع أن
أغفر هذا اذلنب الكرب لين لست الهًا. )1("...
وبذكل تنهتيي مأساة اكميليا مبأساة أخرى،يه رفض من حتب أن يزتوهجا،ويعاقهبا
اجملمتع اذلكوري عىل خطأ ارتكبته مبعية الرجل ،هذا اجملمتع اذلي يغفر خطااي الرجل وال
يتسامح مع املرأة،ذلكل تبقى اكميليا عانسا...عانسا .
أما زكية فقد صارت عانسا ال ليشء سوى لهنا مولعة ابلعمل ومجع املال،
اضافة اىل أهنا ال تمتتع ابمجلال بل اهنا حتوز عىل يشء كبري من القبح حيث يصفها السارد
بقوهل " :اكنت واحدة مهنن – زكية – خضمة اجلثة ينبعث غطيطها مزجعا ال يدع فرصة
الحداهن يك تنام"(.)2
ليس هذا حفسب بل ان زكية "مصابة ابضطراب هرموين يسبب لها منو شارهبا
وبعض الشعريات يف ذقهنا ،وقد تعبت يف البحث عن عالج حامس دون جدوى فمل جتد
مفرا سوى أن تتخلص من الشعر من أن لخر بطريقة ما،واكن هذا المر يؤمل
نفسها،ويرهق أعصاهبا وتتصور أن لك الناس يعرفون مأساهتا وحيملقون يف شارهبا وذقهنا
لكام سارت يف ردهات املستشفى وعندما مسعت زميلهتا تقول":بعيد عن شنبك" ظنت
أهنا تعرض هبا،فانفجرت غاضبة"(.)3
ذلكل فهيي ترى نفسها ومن معها يف (جسن العانسات) ،فاش تد كرهها للرجال مما
جعلها قلقة مضطربة املزاج يتعكر صفو نفسها برسعة  ،حفيامن مازحهتا زميلهتا قائةل:
ــ" تكذبني عىل نفسك...بعيدا عن شنبك"()4
 /1الكيالين ،جنيب  :اذلين حيرتقون ،ص.317،
 /2املصدر نفسه ،ص.31-30،
 /3املصدر نفسه ،ص.30،
 /4املصدر نفسه ،ص . 33
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عىل الرمغ من أن اكميليا مل تقصد التعريض لها وامنا قالهتا هكذا دون أن تلقي لها
ابال ،وذكل ما أثر يف زكية أميا تأثري "وهنا هبت الزميةل الضخمة اجلثة ( زكية ) من رسيرها
والرش يتطاير من عينهيا ورصخت يف حنق..
ــ أحتس بونين انمئة اي أوابش ...ال داعي لقةل الدب واال ...وأدركت اكميليا ما تورطت فيه
من خطأ"( .)1وزكية تكره الرجال ومتقهتم وال ترى فائدة من الزواج فهو جيلب اهلم ووجع
القلب وأن الرجل ال يساوي يف نظرها جنهيا واحدا"اجلنيه برتبة الرجل ...ما اذلي
أس تفيده من الرجل غري اهلم ووجع القلب ؟؟"(.)2
فهمها ليس الزواج أو احلصول عىل رجل كام تفعل زميالهتا يف الغرفة،امنا مهها هو
مجع املال وختزينه يف صندوق التوفري ،فهيي تقيض وقهتا ":حتسب ما لها من أموال يف
صندوق التوفري،مث تضيف اىل هذا الرصيد مثن ما تلبسه يف ساعدها وأذنهيا من أساور
وأقراط،مث تفكر يف املرشوع اذلي يراودها من زمن بعيد ،ويه جتارة املسيل،ان مثنه
رخيص يف الفالحني،ويه تس تطيع أن تشرتي الزبدة أو القشدة وحتيلها اىل
مسيل،وسرتحب من وراء ذكل كس با كبريا"(.)3
هذا هو الطريق اذلي اختارته زكية اتركة الرغبة يف الزواج اىل زميالهتا اكميليا
وهدى تتصارعان عىل كسب قلب سعيد سلطان.
ج) ـ ( هدى ) املرأة املطلقة يف رواية (اذلين حيرتقون)
أما هدى أو الست هدى كام تنادهيا زميالهتا يف العمل  ،فهيي خشصية أخرى من
خشصيات هذه الرواية ال ذنب لها سوى أهنا مطلقة،هدى مل تنجح يف احلفاظ عىل أرسهتا
أو عىل زوهجا الول وطلقت منه ،فمل يرمحها اجملمتع يه الخرى،ذكل اجملمتع اذلي ينظر
بعني الشك والريبة اىل املطلقة همام اكنت أس باب طالقها،بل انه يف كثري من الحيان
 /1الكيالين ،جنيب  :اذلين حيرتقون ،ص. 31،
 /2املصدر نفسه ،ص.91،
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حيملها مسؤولية ذكل وينعهتا ابلفاشةل يف زواهجا واملقرصة يف واجباهتا جتاه زوهجا ذلكل
اكن الطالق...
هدى املطلقة منذ س نوات تبيك الايم احللوة حيث اكن جناح الرجل ينرش الظل
والسعادة فوقها،أما اليوم فقد أصبحت تعاين من الوحدة والتعاسة،حىت التقت بسعيد
سلطان ابلوحدة الصحية،خففق قلهبا مرة أخرى للحب رمغ التجارب املريرة اليت مرت هبا
منذ طالقها " فقد اكنت الزميةل املطلقة عىل جانب كبري من ادلهاء،لقد تقلبت يف جتارب
مريرة -واكنت مأساة طالقها درسا قاس يا،وحهبا الفاشل صفعة من احلظ ردت الهيا كثريا
من صواهبا و اتزاهنا وتعلمت كيف تزن لكامهتا قبل أن تنطق هبا ،وترصفاهتا قبل أن تقدم
علهيا،ذلكل عندما أرصت اكميليا عىل أن تسائلها معن تفضهل زوجا لها،قالت يف خبث
وعيناها احلزينتان ترشقان ارشاقا هينا طارئا :أتزوج من سعيد سلطان"(.)1
وقد أحبت هدى سعيد سلطان وكمتت حهبا عنه وعن غريه عىل الرمغ من
علمها بأنه حيب اكميليا .ومع ذكل فقد ترسب خرب ميلها اىل سعيد سلطان " لقد عاد اىل
ذههنا ما مهس به أحد والتومرجية اجلبناء ذات مرة من أن الست هدى – املطلقة –
تنصب ش باكها حول سعيد سلطان ،وترمس خططها عىل أساس الفصل بينه وبني اكميليا
والاس تحواذ عليه لكية.)2("...
فقد اغتمنت هدى فرصة وجودها مبكتب الوحدة الصحية مبعية سعيد سلطان
وخطبته لنفسها ،أي طلبت منه أن يزتوهجا،ورشحت هل أهنا حتبه وترغب فيه زوجا،بعد
أن أخربته بأن اكميليا ال تصلح أن تكون ست بيت انحجة "وانفردت هدى يف اليوم التايل
بسعيد سلطان ومل يكن ابحلجرة سواهام ،اكنت هدى لبقة وتعرف كيف تبدأ احلديث،
واس تطاعت أن تضع اكميليا عىل بساط احلديث ،وحتدثت عهنا حديثا موجزا موهام،
فأظهرت العطف علهيا ببادئ المر ،وأثنت علهيا طويال ،مث حتول العطف والثناء اىل راثء
 /1الكيالين ،جنيب  :اذلين حيرتقون ،ص.91،
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اىل أن قالت اكميليا مسكينة وصاحبة مرض،ترصفاهتا تثري الغرابة تصور أن هذه اجملنونة
ال متل احلديث عن ادلكتور محمد ،وتزمع أهنا عىل عالقة معه،أخاف أن تصاب حباةل
هس ترياي...والغرب من هذا سفرها الغامض اىل طنطا...أتدري اي أس تاذ سعيد ملاذا
أشعر ابحلزن من أجلها؟؟ احلقيقة ال ميكن أن أتصور كيف تكون (ست بيت) اهنا جمنونة
فعال (. )1
هبذا أوغرت هدى صدر سعيد سلطان اذلي حيب اكميليا،وقد أنعتهتا بلك
الوصاف املشينة فهيي جمنونة ،وتدعي حب ادلكتور محمد صادق و تسافر مبفردها اىل
طنطا فتقمي هبا يف عطةل الس بوع عند خشص تدعي أنه قريهبا،ويه يف الهناية ال ميكن أن
تكون ست بيت وبذكل " اكنت لكامت هدى عن اكميليا تنفذ اىل قلب سعيد اكملدى
احلادة فمتزق فيه،وتورثه المل الشديد"(. )2
وختربه ابخلطاب اذلي جاء من أهما اليت تريد أن تزوهجا البن خالها املدرس
ابالبتدايئ ويه ترفضه،بل اهنا رفضت قبهل ثالثة أزواج ،ويه ترفض ابن خالها لهنا ال
حتبه وخترب سعيد سلطان بأهنا حتب خشصا أخر،وملا يرص عىل معرفته تس تجمع قواها و
ختربه بأنه هو الرجل اذلي حظي بقلهبا المثني " واس تجمعت جشاعهتا و ألقت بلك ما متكل
من طاقات يف املعركة و قالت تس بق دموعها لكامهتا :
ــ أنت اي سعيد !!
ــ أان ؟؟؟
ــ أجل.)3("..
وبذكل تكون هدى قد صدحت ابحلقيقة اليت حاولت مداراهتا طوال الشهور
املاضية واليت كثريا ما أرقهتا،وال تكتفي هبذا وحسب بل تس تطرد قائةل  " :أنت تعمل أين
 /1الكيالين ،جنيب  :اذلين حيرتقون ،ص. 173،
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( ست بيت ) ممتازة،قضيت هنا فرتة طويةل مل يسمع عين أحد شيئا أرعى كراميت ورشيف
...اكذب لك من يزمع غري ذكل ،وادلليل منك أنت...هل رأيتين يف وضع غري الئق ذات
مرة،هل دارت حويل هنا مهسات خمجةل؟؟ اين أهب نفيس كل لين أحبك..أحبك
كقوى ما يكون احلب ...وس تجدين كل طوال العمر خادمة"(.)1
وينهتيي احلوار بيهنام بتحجج سعيد سلطان بأنه غري قادر عىل الزواج يف الوقت
الراهن وأن الزواج حيتاج اىل تفكري ويطلب مهنا تأجيل املوضوع فرتة...
بذكل يتحطم رصح الحالم اذلي بنته هدى ويهند أمام قوة اكميليا وجاذبيهتا
فينقبض قلهبا ويصيهبا احلزن والىس خاصة حيامن تتذكر بأهنا مطلقة  ،وعادت اىل وحدهتا
اللمية بعد أن رفضها سعيد و متلص من مرشوع الزواج اذلي عرضته عليه،ختلص
بلباقة،لقد خطبته يه،وأغرته ابملال وحاولت أن ترصفه عن اكميليا بتشوهيها أمامه
وتوسلت اليه بدموعها...لكن لك هذه الوسائل فشلت يف الوصول اىل قلب سعيد "(.)2
وحتاول عبثا اجياد تفسري ذلكل،ملاذا رفضها سعيد وملاذا حيب اكميليا؟ .هل هو
جامل اكميليا،هل لهنا يه مطلقة ال شك يف أن الطالق هو سبب تعاس هتا وسبب رفض
سعيد الزواج مهنا ذلكل جندها تتساءل يف حرية من أمرها  " :ملاذا يذوب سعيد شوقا
وهياما أمام اكميليا؟ امجلال؟ ان هدى ليست قبيحة واكميليا ليست صارخة امجلال مفا
الرس؟أهو سوء احلظ ونكد الطالع،أم اهنا ذكرايت ماضهيا الغامض،وفشلها يف الزواج
الول؟ اهنا مطلقة  :لشد ما يزجعها ش بح هذه اللكمة ...الطالق ومصة وعقبة ملعونة يف
صفحة حياهتا ،ليهتا تودل من جديد أو تغمض عينهيا مث تفتحهام فتجد نفسها امرأة جديدة
بال ماض ،بال ذكرايت تؤرقها ،وتشطب لكمة مطلقة من جسل حياهتا متاما،
لكن ههيات...ال فائدة من تكل الحالم الساذجة ...اهنا مطلقة .انهتيى المر ،جيب أن
تستسمل للواقع املرير تنتظر الفرج ،مادامت هدى عاجزة عن أن تعيد صياغة
 /1الكيالين ،جنيب  :اذلين حيرتقون ،ص.176-175،
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حياهتا،واترخيها من جديد،فال مفر من أن تستسمل و تصرب،وليس لها سوى أن تعتصم
ابالستسالم والصرب.)1(" ..
وينتج عن ذكل ما حيدث من خصومات بني العوانس جراء التنافس عىل الرجل
اذلي أحببنه،فقد جعل جنيب املتنافس عليه رجال واحدا وكنه يريد أن يشري اىل قضية
هامة وهو كرثة عدد النسوة مقارنة بعدد الرجال يف مرص،ويه قضية أخرى،وقد نتج عن
ذكل كثري من اخلصومات بني العوانس جراء التنافس عىل الرجل اذلي أحببنه.
ذكل أن الكيالين جعل سعيد سلطان هو الرجل املفضل دلى لك من اكميليا
وهدى،اضافة اىل عبث اكميليا مع ادلكتور محمد صادق ومن تكل اخلصومات ما يظهر
هذا احلوار " :وقطعت علهين الصمت اكميليا حيامن قالت:
ــ لو خريان يف الزواج مفن ختتار لك واحدة منكن؟؟
قالت زكية و قد ضايقها أن تقطع علهيا اكميليا حبل أفاكرها.
ــ لو دخلنا موضوع الزواج فلن ننهتيي منه الليةل.
وقالت املطلقة  :زواج؟؟ هيه ...حمل اجلوعان عيش  ...قسمة و نصيب..؟
أما زميلهتن الرابعة فقد اس تحت أن تتلكم ،فالذت ابلصمت بيامن عادت اكميليا تقول:
ــ من تفضلني اي زكية ؟
فقالت زكية يف توتر:
ــ عندي أن العرشة جنهيات مرتيب أحسن من عرشة رجال ..اجلنيه برقبة الرجل..ما اذلي
أس تفيد من الرجل غري اهلم ووجه القلب؟؟؟
فضحكت اكميليا طويال،ودقت بكفهيا،مث غزت حباجهبا،وقالت:
ــ اي بنت ...اطلعي...أان عارفة،طيب لو جاءك عرشة رجال يف جيب لك مهنم عرشة
جنهيات أظن ال مانع..؟فمل تعلق زكية بغري:
 /1الكيالين ،جنيب  :اذلين حيرتقون  ،ص .223
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ــ أخريس اي جمرمة؟
واكنت الزميةل املطلقة عىل جانب كبري من ادلهاء ...ولهذا عندما أرصت اكميليا أن تسألها
معن تفضل زوجا لها،قالت يف خبث:
ــ أتزوج من سعيد سلطان.
وقهقهت هذه املرة زكية ،أما اكميليا فقد مجدت برهة مث فهمت أن زميلهتا تعرض
هبا،وتشري من طرف خفي اىل العالقة العاطفية بني سعيد واكميليا،والغريب أن هذا مل
يفت امللعونة زكية،واليت ارجتت لقهقههتا أراكن احلجرة الفس يحة،فامتلكت اكميليا أعصاهبا و
مهست:
ــ و ملاذا سعيد سلطان ابذلات ...؟
فأجابهتا املطلقة بلهجة ماكرة:
ــ وظو وظ....و....دمه خفيف...
ويف هذه املرة انطلقت اكميليا قائةل:
ــ و لنه حيبين.
فرتاجعت ابتسامة املطلقة ،و خفت ارشاقة عيهنا و مهست:
ــ ماذا تعنني؟ !
ــ أنت خطافة -و أظهنا عقدة نفس ية،لقد خطفت امرأة زوجك،وأنت اليوم تنتقمني
ختطفني سعيد سلطان...
يف حلظة واحدة حتول المر من مزاح بريء اىل حتد رصحي واهتامات وعناد وأصبحت
اكميليا منرة رشسة.)1("....
بذكل يقدم لنا جنيب الكيالين صورة النسوة العوانس يف رواايته من خالل
(بنات أيب الغر سلمي) يف رواية (مملكة البلعوطي) والاليت وقفن وادلهن يف سبيل
زواهجن،والعوانس يف رواية (اذلين حيرتقون) اكميليا وزكية وقد جعل لك مهنن سببا
 /1الكيالين ،جنيب ،اذلين حيرتقون،ص. 92-90،
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جعلها تبقى عانسا فاكميليا أقعدهتا خطيئهتا عن الزواج لن الرجل العريب الرشيق لن
يرغب يف الزواج من غري العذراء،أما هدى فقد جلب لها طالقها من زوهجا الول اذلي
أغرته امرأة أخرى ،جلب لها املأساة وحرهما من أن تعيد جتربة الزواج مرة أخرى ال ليشء
سوى لهنا مطلقة ،أما زكية فقد حرهما قبحها وخضامهتا من الزواج فقد رغب عهنا الرجال،
مما جعلها تكرههم وتعزف عن الزواج هتمت جبمع املال وتكديس الرثوة.
غري أن جنيب الكيالين قد عرض هذه القضية من خالل تكل الرواايت عرضا
سطحيا ممتثال يف التسجيل التشخييص لتكل احلاالت دون اقرتاح العالج لتكل املشلكة،
نعم لقد صور الكيالين تكل القضية وعرض تكل املشلكة ،ولكن حبذا لو أنه تعمق يف
جذور القضية بعرض العالج الناجع .
ذكل أن جنيب الكيالين يف رواية ( اذلين حيرتقون) مثال،أكرث احلديث عام يواجه
الطبيب من صعوابت من خالل خشصية الطبيب ( محمد صادق)،وقد ورد ذكل احلديث
متشاهبا يف معظم صفحات الرواية،كام حتدث عن الرصاع ادلائر بني الطبيبني محمد
وموريس حديثا مبارشا دون أن يرتك القارئ يكتشف هذا الرصاع من خالل أحداث
الرواية دومنا حاجة اىل هذه التقارير املبارشة اخلالية من عنارص املفاجئة والتشويق اذلي
جيب أن تتوفر عليه الرواية..
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متهيــــد
ان قارئ رواايت جنيب الكيالين – عىل اختالف اجتاهاهتا س ياس ية واجامتعية
واترخيية – الشك يف أنه يلحظ احلضور ش به ادلامئ للمرأة اذ جيد حشدا كبريا من النساء
يف تكل العامل :أهمات وأخوات ،زوجات ،جواري ،خادمات ،راقصات ،عامالت،
مثقفات ،مناضالت وجماهدات...اخل .وهذا أمر يتساوق ومقوةل ان الدب تعبري عن
احلياة ويه مقوةل اعتقدها الكيالين ومع ل اها يف أدهه الروا ي .
وقد جلب كرثة توظيف املرأة يف رواايت الكيالين ،خسط هعض النقاد اذلين
اعتربوا الكيالين قد أفرط يف حضور املرأة يف القصة " لقد حملت يف هذه الرواية ويف
غريها أن ادلكتور جنيب ما يزال متأثرا هأسلوب القصة احلديثة بلك تفاصيلها وأساليهبا،
وأقصد القصة الغريبة املهمينة عىل هذا اللون الديب فاملرأة رضورية يف لك القصة ،واذا
حرضت املرأة الهد من احلب والعاطفة واملغامرات ويشء من اجلنس ه ل رمبا اكن ذكل
الكرث يف القصة ،ال أقارن الكيالين وال أقرنه مع غريه من كتاب القصة ولكنين أراه يتاهع
الآخرين يف هذا ومل يس تطع هعد أن ينظر اىل املرأة نظرة أخرى ،تتحرر من تقاليد القصة
املعارصة.)1("...
قد يعرتض هذا الناقد عىل غلبة احلب والعاطفة واملغامرة ووجود اجلنس بشلك
أكرث يف الرواية  ،وميكن أن يكون هذا الاعرتاض يف حمهل مع هعض التحفظ ،اال أنه ال
ميكن قبول رأيه أو اعرتاضه عىل وجود املرأة يف لك قصة لن وجودها يف لك قصة
هو توافق مع وجودها يف احلياة واجملمتع
فه ل تس تقمي احلياة و ينشأ اجملمتع دون وجود املرأة ؟ " وال جند ردا عليه أفض ل
من هعض المثةل املأخوذة من القرأآن الكرمي فاهلل س بحانه مل يرتك أآدم خيوض التجرهة
وحده يف اجلنة ه ل خلق املرأة اىل جواره وجعلها عنرصا رئيس يا يف احلدث ،ويرضب هللا
 /1بريغش ،محمد حسن ،دراسات يف القصة االسالمية املعارصة (مع عرض و دراسة لعدد من قصص
ادلكتور جنيب الكيالين) ،ط ،1مؤسسة الرساةل للطباعة و النرش و التوزيع ،هريوت1994 ،م ،ص.51
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س بحانه المثال للمؤمنني ولذلين كفروا نساء ،مع أن القرأآن الكرمي حاف ل ابلمثةل من
الرجال ،كام أن وجود حواء وملكة س بأ وامرأة فرعون ومرمي وأم موىس وامرأة العزيز،
وهنت شعيب وحىت امرأة أيب لهب ،وجودهن هو وجود املرأة حبد ذاهتا يف اترخي البرشية
ويف تلقي ادلعوة ،وابختصار ان رضورة وجود املرأة يف الرواية يه هقدر رضورة وجودها
يف احلياة "(.)2
وقد رد الكيالين عىل هذا الرأي حيامن عرض رأيه يف كيفية توظيف اجلنس يف
الرواية هقوهل " :ان اجملمتعات الغرهية املتفسخة اليت وجد أدب اجلنس دلهيا قبوال
واس تحساان يف كثري من الحيان جممتعات رريبة علينا ،لها ظروف خلقية و دينية تختلف
عن ظروفنا ...وأدابؤان اذلين حياولون اجلري وراء هذه البدع الغريبة يف الدب العاملي،
امنا يزيفون واقعهم ويقدلون دون تفكري وروية شأهنم شأن هعض اجملمتعات عندان ويه تقدل
أساليب الغرب يف طعامه ورشاهه وسلوكه .)3("...فالكيالين ال يعارض وجود اجلنس يف
القصة أو الرواية لكن اجلنس اذلي يصور مواطن الضعف البرشي واحنراف النفس
االنسانية ،وال أدل عىل ذكل من قصة يوسف يف القرأآن الكرمي واليت يستشهد اها
الكيالين ويقول عهنا " :اهنا قصة جنس ية بلك مقومات القصة لكن أي جنس؟ وأية
قصة؟ الظالل املوحية  ،موس يقى اللفاظ  ،املواقف ادلرامية ،عنرص لتشويق واملتاهعة،
مث الانتصار لفضائ ل االنسان وقوة الروح يف الهناية  ،حىت امرأة العزيز اخلاطئة انترصت
فهيا قوى اخلري ،وعادت اىل رشدها ،وطأطأت رأسها اجالال و توقريا النسان كبري وقف
صامدا اكلعمل يف مواهجة الثورة الغريزية اجلارفة وانترص ..هذا هو المنوذج اذلي نريد أن
 /1اخلوادلة  ،مسرية الفياض :املرأة يف رواايت جنيب الكيالين  (،أدب املرأة دراسة نقدية ) ،من حبوث
امللتقى ادلويل الول للديبات االسالميات املنعقد يف القاهرة  1419هـ ـ 1999م  ،راهطة الدب االساليم
العاملية  ،مكتب البالد العرهية ،ط  ، 01مكتبة العبياكن  ،الرايض  ، 64 ،السعودية 1428هــ 2007م ،
ص .69
 /2الكيالين ،جنيب :االسالمية و املذاهب الدهية ،ص .61
269

مناذج املرأة يف رواايت جنيب الكيالين

الباب الثالث

يسري الديب املسمل عىل هنجه فيسمل قلمه من البذاءة ،وينجو من ومصة احليوانية واالاثرة
املدمرة "(.)4
هذا ما يذهب اليه الكيالين يف اجلانب ألتنظريي ،فه ل سار عىل هذا المنوذج يف
رواايته حيامن يتعلق المر هتوظيف اجلنس ،أم أن التنظري خيتلف عن التطبيق؟
من هنا جاز لنا طرح السؤال التايل :ما يه الامنذج النسوية اليت عرضها الكيالين
يف رواايته؟ وه ل فعال وظف املرأة يف لك رواايته ،وأن توظيفها اكن مكثفا فهيا وما يه
نوازع الاكتب وأهدافه وه ل وجود املرأة عنده يف الرواايت اس تدعى ابلرضورة االكثار من
العاطفة واجلنس يف العم ل الديب؟
وتزداد الس ئةل طرحا ،وتلح عىل أن تقول  :ه ل صور الكيالين املرأة ابعتبارها
أداة من أدوات املتعة واالنتاج ؟ أم أهنا امرأة ترفض أن تكون كذكل ؟ وه ل حرص
الكيالين دور املرأة يف احلياة الاجامتعية يف دور الزوجة حفسب؟ ه ل جعلها امرأة حتم ل
تبعات وأعباء مل تكن مس ئوةل عهنا؟...
ذكل ما أفرز مناذج متعددة وظفها الكيالين يف رواايته تراوحت هني صورة املرأة
الم وصورة املرأة العامةل وصورة املرأة املثقفة وصورة املرأة البغي ...اخل  .وقد حاولت
تصنيف تكل الامنذج اكلتايل:
أوال :منوذج مرمي ( املرأة الطاهرة املقدسة)  :وتندرج حتته صور الم وصور الزوجة عىل
اختالف أدوارهن يف اجملمتع.
اثنيا :منوذج شهرزاد ( املرأة قاهرة الرجال )  :ويندرج حتته صور املرأة املناضةل واملرأة
اجملاهدة واملرأة ادلاعية اىل اخلري والسمل.
اثلثا :منوذج هلقيس (املرأة وسلطة اجلاه واملال وامجلال ) :وينطوي حتت هذا المنوذج صور
املرأة املس يطرة جباهها أو مبالها أو جباملها .

 /1الكيالين ،جنيب :االسالمية و املذاهب الدهية  ،ص . 60
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راهعا  :منوذج (زوليخا) امرأة العزيز( الغانية) :ويندرج حتت هذا المنوذج صورة املرأة
املومس البغي وصورة الزوجة اخلائنة لزوهجا.
خامسا  :منوذج املرأة غري العرهية ،ويندرج حتته صورة املرأة الهيودية واملس يحية والورهية
معوما.
هذا وجتدر االشارة اىل أنين سأرضب ثالثة أمثةل عىل الكرث للك منوذج من الامنذج
السالفة اذلكر وذكل حبسب ما توفرت المثةل كرثة وقةل يف رواايت جنيب الكيالين.
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أأوال  :منوذج ا ألم
أأ) ـ ( مسعدة) أأم محمد حسب هللا
يف رواية ( ملكة العنب )
ب) ـ ( أأم أأمحد) اجملاهد
يف رواية ( رمضان حبييب )
اثنيا  :منوذج الزوجة
أأ) ـ ( أأم العز ) زوجة ( املعمل حامد)
يف رواية ( الربيع العاصف)
ب) ـ ( قطيفة) زوجة أأبو الفتوح الرشقاوي
يف رواية ( قضية أأبو الفتوح الرشقاوي)

الفصل ا ألول

منوذج مرمي ( املرأأة الطاهرة املقدسة)

أأوال  -:املرأأة ا ألم:
نلتقي حبشد كبري من النساء ا ألهمات يف رواايت الكيالين ولك مهنن لها خشصية
اليت قد ختتلف يف يشء ما عن غريها من ا ألهمات ا ألخرايت اال أأهنن يلتقني يف كوهنا
أأهمات يضحني من أأجل تربية أأبناهئن والاهامتم بشؤون ا ألرسة عىل حساب شؤوهنن
اخلاصة ،أأهمات اكدحات يف مصت وارصار ،ال تذكر أأسامؤهن يف أأغل ا ألحيان بل ككفي
السارد أأو الاكت ذكر كنيهتا أأو امس زوهجا أأو امس ابهنا ؛ فهيي أأم فالن أأو زوجة عالن،
كأهنه ا ال تس تأأهل أأن تذكر ابمسها الشخيص  ،ويف ذكل دالالت كثرية س نأأيت عىل ذكرها يف
حيهنا .
ـ ففي رواية الطريق الطويل) جند (أأم سلامين) ،املر أأة الريفية الساذجة اليت جتلس
اىل جان سلامين حيامن مرض وتقر أأ عليه التعاويذ واملأأثورات املعروفة كامي يذه عنه
مفعول احلسد ،ألهنا تعتقد أأن مرضه سببه احلسد والعني.
 أأما يف رواية (مملكة البلعوطي) فنلتقي بـ (مباركة) اليت حرمت من ا ألوالد ،تكل املر أأة الطيبة اليت تريب أأبناء رضهتا(مسعدة)  ،فهيي اليت تقول لزوهجا اذلي سأألها
ذات مرة ان اكنت حت الانتقال اىل بيت خاص هبا وحدها فأأجابته يف ذعر " :ال  ...ال
 ...سأأموت...لن أأس تطيع الافرتاق عن أأوالدك اي ابراهمي ،ذكل ألنين أأحهبم  ،وال
أأس تطيع العيش بدوهنم اهنم أأوالدي لقد عوضين هللا هبم عن اخللف ...ال أأطيق أأن أأبعد
عن اكمل وعبد الفتاح و أأمحد "(.)1

 /1الكيالين  ،جني  :مملكة البلعوطي ،ص . 63
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ـ ويف نفس الرواية وابملقابل جند ( أأم رحيانة) اليت تش تغل ببيع اخملدرات لش باب
القرية ،يه وابنهتا رحيانة وزوهجا ،وتكون هناكهتا القبض علهيا والزج هبا يف غياه
السجن.
ـ أأما يف رواية (النداء اخلادل) فتصادفنا ( أأم صابركن) و( أأم أأمحد) و( أأم اخلري) :
(فأأم صابركن) امر أأة تتعامل ابحلمكة وابلعرف فهيي مثال ترى أأن املر أأة ال جيوز لها اخلروج
من بيهتا لغري حاجة واكنت دامئا تردد احلمكة الشعبية القائةل( :من خرج من داره ق هل
مقداره ) .
ـ أأما ( أأ م أأمحد ) فهيي زوجة مسكينة نكبت يف زوهجا اذلي قبضت عليه السلطة
يك يبعثوا به اىل ميدان القتال يف خدمة القوات االجنلزيية  ،ذلكل عندما علمت اخلرب
بكت زوهجا باكء مرا...
أأما ( أأم اخلري) فهيي املر أأة الطيبة اليت أأرهقهتا ظروف احلياة بسب مرض ابهنا
بداء الكبد والاستسقاء ،فتنفق عليه لك ما متكل  ،وتضطر اىل الاس تدانة من املرايب
اخلواجة ( بيين) ،ولكن دون فائدة  ،فقد مات ابهنا عىل الرمغ من لك هجودها يف
عالجه...
ـ و يف رواية ( طالئع الفجر )  :نلتقي بــ ( أأم حمسن ) ،اليت كثريا ما تعطف عىل
ابهنا حمسن اذلي يعنفه وادله بسب كسهل واس هتتاره ،ذلكل اكنت تقف اىل جانبه ومتيل
اىل صفه دفاعا عنه  ،ويه أأيضا ( أأم ابراهمي) وهو الابن اذلي أأرسهل وادله للمعركة دفاعا
عن الوطن ،وهو ينوي أأيضا أأن كرسل حمسن اىل ميدان القتال ذلكل جندها تطل من
زوهجا االبقاء عىل حمسن وعدم ارساهل للحرب فقد أأخذ للحرب واحدا وينبغي أأن يرتك لها
الثاين ،هكذا اكنت تفكر...
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ـ ويف رواية (معر يظهر يف القدس) تقف أأمامنا ( أأ ٌّم ) مل يذكر الراوي اسام لها بل
اقرتن امسها ابلراوي نفسه فهيي أأم الراوي ،ويه زوجة شهيد ،و أأم دفعت بأأبناهئا اىل
ساحة املعركة فاستشهدوا مجيعا ،ومل يبق معها سوى الراوي  ،ذلكل جندها دامئة اخلوف
عليه...
ـ ويف رواية (رمضان حبييب) جند ( أأم أأمحد) و( أأم جليةل)،فأأم جليةل امر أأة قدرية
تؤمن ابملعجزات ،فهيي ترى هزمية احلرب ضد ارسائيل قدرا ال مفر منه ،ذلكل فهيي كثرية
اجلدال مع ابنهتا جليةل ا ألخصائية النفسانية اليت تريد أأن تفرض علهيا منطقها املنطقي
انس ية أأن ال ميكن أأن تقنع اجلاهل ابملنطق ..ذلكل فاهنا ترى أأن ابنهتا خارجة عن تعالمي
ادلكن...
أأما ( أأم أأمحد اجملاهد) فهيي املر أأة الصابرة احملتس بة ،لقد عانت كثريا فقد استشهد ابهنا
(سالمة) يف احدى املعارك ضد العدو ،وهذا زوهجا يساق اىل احدى املعتقالت
الس ياس ية ،بيامن يتطوع ابهنا ( أأمحد) يف صفوف الفدائيني ليقوم ببعض العمليات الفدائية،
مع ذكل فهيي صابرة مؤمنة ابهلل .
وهكذا يتواىل ورود ا ألهمات يف رواايت الكيالين ،وال تاكد ختلو رواية من وجود
ا ألم ،ذلكل اكن لزاما عيل أأن أأكتفي بعرض بعضها ،ودراس هتا وحتليلها ،أكمثةل للشخصيات
النسائية املمثةل لمنوذج ا ألم.
أأ ـ ( مسعدة) أأم محمد حس هللا يف رواية ( ملكة العن ):
مسعدة أأم محمد حس هللا ذكل الشاب اذلي مل جيد بدا من مواصةل همنة وادله يف
صبغ مالبس الفالحني ابللون ا ألزرق ليأأخذ قسطا من املال ينفقه ملزاوةل دراس ته
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حىت يتخرج من لكية اللغة العربية ،من معهد الرتبية العايل ،وعندها أأصبح مدرسا ترك
تكل املهنة (.) 1
ويبد أأ حضور مسعدة يف الرواية من خالل ما ورد عىل لسان ابهنا محمد حيامن
يقول ":ذكل أأن أأمه مسعدة تثري العديد من املشالكت اليومية بسب أأو بدون سب
عىل الرمغ من أأهنا طيبة القل  ،تتعاون مع جاراهتا ،وحترص أأشد احلرص عىل أأن تقدم
(هلم) ـ من وقت لآخر ـ مكية من اللنب اليت جتلهبا من جاموس هتا الوحيدة ،ويه ليست
جمرد جاموسة فهيي أأش به ابلصديقة الوفية ملسعدة"(. )2
ولعل محمد حس هللا يقصد من الكمه أأن من بني املشالكت اليت تثريها أأمه هو
حهثا اايه ادلامئ عىل زواجه ألنه الش يخ محمد حس هللا مل يزتوج عىل الرمغ من أأنه قد بلغ
الثالثني من العمر .ومسعدة " صورة أأخرى للفالحة الساذجة اليت ترشبت السلوك
االساليم ممارسة وواقعا ،ومل مت أل دماغها ابلفلسفات والنظرايت أأو ا ألحاكم واملناقضات،
اهنا أأم ا ألس تاذ محمد حس هللا اذلي ر هىب جيال من الش باب يف ا ألدب وا ألخالق والفقه
والعمل اجلاد "(.)3
مسعدة الفالحة الساذجة ختاط جاموس هتا و تتشاجر معها ،و توصهيا و تغض
مهنا ،تقصو وحتن علهيا ،تفرس حراكهتا ،أكهنا ختاط انساان عاقال يفهم ما تقوهل ،فها يه
ختاط اجلاموسة بغض  ":اي عاهرة...اي قليةل احلياء...اثبيت حىت أأحل اللنب ،عذبتين
يعذبك هللا يف انر هجمن
 /1ينظر :الكيالين  ،جني  ،ملكة العن ،ط ، 01مؤسسة الرساةل للطباعة والنرش والتوزيع،
بريوت2000،م،ص ص6ـ.7
 /2املصدر نفسه ،ص. 07 ،
/3املصدر نفسه ،ص.12،
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ابتسم وقال:
ــ صربك علهيا اي أأم محمد
و حضك من قلبه حيامن مسع أأمه تصيح:
ــ أأنت ويه وعيل؟ لكمك صنف واحد ..أأعوذ ابهلل منك و مهنا "(.)1
و أأم محمد حبمك غركزة ا ألمومة ،فهيي ترى ابهنا ال كزال طفال عىل الرمغ من أأنه مدرس
و ش يخ بلغ الثالثني من معره ،و مع ذكل فهيي تزجره وتهنره وتناديه بقولها (اي ودل) " أأمه
يه الوحيدة اليت تس تطيع أأن تهنره ،وتعنف هل القول ،بل وتلكزه أأحياان ،وتناديه بلكمة
"اي ودل" عىل الرمغ من أأنه عامل جليل هماب"(.)2
ذلكل عندما خط يف الناس يدعوه اىل اخراج زاكة العن اعتربت(برامع) أأنه نوع
من التحريض مهنا فشكته اىل أأمه ،مفا اكن مهنا اال أأن عنفته قائةل ":ماذا جرى لعقكل أأهيا
اجملنون؟ أأتغض ست البدل؟"(.)3
وتعاين هذه املر أأة كغريها من النسوة يف اجملمتع ظمل السلطة ذكل أأن ابهنا محمد
حس هللا يعتقل بهتمة التحريض عىل السلطة وانشاء تنظمي متطرف ،وحيامن تذه
لزايرته متنع من رؤيته بل اهنا تتعرض ل ألذى " نسيت أأن أأخربك أأن مسعدة أأم الش يخ
محمد حس هللا ذهبت لزايرة ابهنا فطردوها ..بل ورضبوها ،وها يه الآن تبيك
وتصيح ،وتضع الطني عىل ر أأسها يف بيهتا.)4("..
 /1بريغش ،محمد حسن :دراسات يف القصة االسالمية املعارصة،ص.145،
 /2الكيالين  ،جني  :ملكة العن ،ص.10،
 /3املصدر نفسه،ص10.3،
 /4املصدر نفسه ،ص 86،ـ .87
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ذلكل هترع (برامع ) ملواساهتا ،و تقدمي العون لها "وقامت برامع بزايرة ( مسعدة)
وقدمت لها العون و املواساة خاصة بعد أأن علمت أأن مرت الش يخ محمد حس هللا
موقوف "(.)1
وهذا نوع من التاكفل الاجامتعي بني أأبناء القرية قرية ( الرابعية)،وهو املوضوع
اذلي سنتحدث فيه حني حتليل خشصية برامع .و عىل الرمغ من لك ذكل فان مسعدة ال
تزال حتدث جاموس هتا وال تكف عن الشجار معها مهتمة اايها ابلمترد والفجور وبكثري
من الصفات السلبية اليت ال تنطبق اال عىل الناس و أكن اجلاموسة من البرش .
اذ جندها تقول لها " :اي انكرة امجليل ،طاملا سهرت اىل جوارك و أأنت مريضة ،وها
أأان أأرعاك و أأنت حامل ،أألست جخىل من نفسك؟ واليوم تعاندكن وترفضني ادرار اللنب.
ملاذا ؟ ان مدة امحلل حىت الآن ثالثة أأشهر ،وال بد أأن تس متري يف العطاء حىت الشهر
السابع أأو الثامن ،أأهو اخلبث واجلشع؟ ان مثن طعامك أأكرث مما يتلكفه طعايم أأان والش يخ
محمد ،و أأنت هبمية ...ماذا لو كنت تقفني يف طابور امجلعية أآه اي ملعونة  ...أأان أأقدم كل لك
يشء جاهز ...حىت يف ا ألايم السوداء اليت قبضوا فهيا عىل الش يخ محمد كنت تأألكني أأكرث
وأأكرث ،و أأان ال أأضع الزاد يف مفي ...لو مل أأكن أأحبك جلدلتك لك صباح حىت تدري اللنب
..لكنك تعيشني مدلةل...مكرمة حىت يف الوقت اذلي اكنوا جيدلون فيه ودلي ..هل أأقول
أأن مزنلتك عندي تقارب مزنةل ودلي؟؟لقد أأفسدك التدلل فعال ...وس تدركن اللنب
شئت أأم أأبيت ،واال سأأبيعك يف سوق االثنني كام تباع حثاةل الهبامئ ،ولن أأذرف عليك
دمعة واحدة"(.)2

 /1الكيالين ،جني  ،ملكة العن ،ص.87،
 /2املصدر نفسه ،ص.138 ،
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ذكل هو الشغل الشاغل لهذه الفالحة الساذجة اليت تقيض وقهتا يف رعاية
جاموس هتا ،تقسو وترمح وتغض و أأحياان ترضهبا لتدر اللنب" :خرجت و أأحرضت عودا
من حط جاف ،و أأخذت ترضهبا عىل ظهرها بدون عنف ،واجلاموسة ال تكف عن
احلركة املمتردة "(.)1
مث ما تلبث أأن تشفق علهيا من الرضب و تواس هيا قائةل  ":هل غضبت مين؟؟
أأردت فقط أأن أأعلمك كيف ككون ا ألدب و كيف تكون ترصفات الناس احملرتمني"(.)2
عىل الرمغ من أأهنا عالقة حمبة مبالغ فهيا بني هذه الفالحة وجاموس هتا الوحيدة اال أأهنا
تبقى صورة واقعية بشلك أأو بأآخر لعالقة الفالح بأأرضه و حبيواانته يس متد مهنا رزقه
وحياته...
وقد أأوحض الاكت أأن هذه الفالحة ممتسكة ابجلاموسة اىل درجة أأهنا رفضت
الانتقال اىل املدينة مع ابهنا اال اذا انتقلت معها جاموس هتا " كروي الش يخ محمد حس
هللا وهو يضحك ألصدقائه ،أأنه عندما قرر أأن كرحل عن البدل انزجعت أأمه حلظة ،لكهنا
قالت:
ــ طبعا س نأأخذ اجلاموسة معنا
ــ مس تحيل اي أأيم ،كيف تعيش معنا يف شقة ابلقاهرة؟
عندها حش وجه مسعدة و قالت:

 /1الكيالين  ،جني  ،ملكة العن ،ص.139 ،
 /2املصدر نفسه ،ص ن .
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ــ أأان...و أأنت ...و اجلاموسة يشء واحد ،اذا فرطت يف اجلاموسة مفعناه أأنك تفرط يف،
ان حيب لها كحيب كل"(.)1
ويه كغريها من أأهمات العامل ال هينأأ لها ابل و ال يسكن لها خاطر اال اذا تزوج محمد
حس هللا ،ذلكل جندها ترصح عىل هذا املوضوع وفوق لك ذكل فاهنا اختارت هل
الزوجة املناس بة حس اعتقادها " مث توقفت مسعدة جفأأة عن احلديث حول اجلاموسة
و قالت:
مىت تزتوج اي محمد؟ أأريد أأفرح بأأوالدك..
ابتسم الش يخ محمد و قال :
ــ سوف ترصفك اجلاموسة عن رعاكهتم
دفعته بيدها يف حنان مث قالت:
 جرب و سرتى لقد بلغت الثالثني اي أأوالدي.مط شفتيه و قال:
 و أأكن العروس؟؟ يدي عىل كتفك.قالت مسعدة بسذاجهتا املعهودة.
 ملاذا ال تزتوج برامع؟قهقه هذه املرة و جلس بعد أأن اكن مضطجعا و قال:
 -وهل تزتوج امللكة واحدا من السوقة؟

 /1الكيالين  ،جني  :ملكة العن ،ص ص .139 .138
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 ومل ال .)1("...ومع لك هذه اجلدية يف طرح مشلكة الزواج من برامع ملكة العن يف قرية
(الرابعية) فاهنا تمتتع بيشء من ادلعابة و الفاكهة و يظهر ذكل من خالل هذا احلوار بيهنا
و بني ودلها محمد حسن هللا " تهند و قال:
 قويم اي وادلة واعلفي اجلاموس. ملاذا تهترب من الزواج؟ أألست رجال؟قال محمد و هو يعود اىل الاضطجاع.
 هل تبيعني اجلاموسة؟ بعيد الرش ..ملاذا؟ ليك جنمع ا ألموال الالزمة للمهر و الش بكة و اصالح البيت. أأعطته ظهرها (ويه ) غاضبة و يه تقول: جاموسة يف عينك ماذا بينك و بيهنا؟ أأتغار مهنا؟ أأر أأيت اي أأيم و كيف أأتزوج؟ ال تس تطيع أأن تعيش بدوهنا. الزوجة؟ ال  ...اجلاموسة.. /1الكيالين  ،جني  :ملكة العن ،ص ص .146 .145
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وانم محمد يفكر يف لك ما قالته أأمه..
و أأخذ حيمل قبل أأن يداع النوم و أأجفانه"(.)1
اال أأن أأغرب مشهد يصادفنا يف هذه الرواية واذلي يدل حبق عىل سذاجة هذه
املر أأة وبساطة تفكريها أأنه حيامن قامت احلرب بني العراق والكويت وصار الناس يتحدثون
عىل اماكنية وقوع غارات ابلغازات السامة وقذائف امليكروابت وصوارخي السكود ،وأأن
الناس كزمعون أأيضا أأن صدام حسني س يرضب السد العايل انتقاما من مرص ألهنا أأرسلت
جيشا لتحركر الكويت حيامن وصل ذكل الالكم اىل مسامع مسعدة قالت البهنا ا ألس تاذ
حس هللا:
ـ " س يوزعون ا ألقنعة الواقية عىل الناس.
 رمبا. و اجلاموسة اي محمد؟ هل س نرتكها بدون قناع؟ قطعا س متوت. هللا هو احلافظ. أأعرف ،لكن البد أأن نفعل شيئا محلاية اجلاموسة ،اهنا روح ...ويه مل ترتك ذنبا ،والتنىس أأهنا حامل و يقولون أأن االشعاعات تشوه اجلنني.
 ابتسم محمد و قال: -يف مرص ماليني اجلاموس ،و ماليني ا ألبقار و االبل و ا ألغنام و ادلواجن..

 /1الكيالين ،جني  :ملكة العن  ،ص ص .147 .146
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 ال شأأن يل بذكل لكه ..جي أأن تفعل شيئا جلاموستنا و اال أأحرقنا هللا بغض و أأخذتمسعدة تفكر ليل هنار يف هذا املوضوع اذلي أأصبح شغلها الشاغل "(.)1
ان الاكت كريد من خالل هذا احلوار أأن يعرب عن مواقف متعددة ففي حني
تشفق (مسعدة) عىل جاموس هتا الوحيدة من الغارات ابلغازات السامة يرص صناع احلرب
عىل قتل ماليني الناس دون رمحة وشفقة .
وذكل ما ورد يف قول محمد حسن هللا  ،يف مرص ماليني اجلاموس وماليني ا ألبقار
ويف اشارة من الاكت عىل عدم اهامتم السلطة بأأبناء الشع والزج هبم لهي احلرب غري
أأنين أأرى أأن الكيالين قد ابلغ يف الفكري لهذه الشخصية الساذجة اليت تفكر يف حامية
جاموس هتا من الغازات السامة ابرتداء القناع الوايق عىل الرمغ من أأهنا خشصية مسطحة
ومنطية مل نشعر بمنوها وتطورها خالل صفحات الرواية فهيي اثبتة بقت عىل سامهتا ا ألوىل
اليت أأظهرها هبا الاكت منذ بداية الرواية.
ب ( -أأم أأمحد) اجملاهد يف رواية ( رمضان حبييب ):
أأم أأمحد كام يصفها الراوي يه امر أأة مريضة بضغط ادلم لكهنا ماكحفة من أأجل
صغارها ،تتحمل مسؤوليات البيت حيامن اكن يغي زوهجا ،اذلي كثريا ما اكن يعتقل من
حني لآخر ويساق اىل السجن ،فاكنت أأم أأمحد تكد و جتهتد لتوفري لقمة العيش
لصغارها ،وذكل أأن زوهجا يش تغل ابلتجارة و لكنه بسب كرثة اعتقاهل تبدد ر أأس ماهل
وضاعت جتارته .جند هذه املر أأة تضطر جملاهبة ضيق العيش وقرص ذات اليد ويه امر أأة
حزينة عىل فقدان ودلها الأكرب(سالمة) اذلي استشهد يف عام  1967عىل أأرض سيناء..

 /1الكيالين  ،جني  :ملكة العن  ،ص .149
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لكهنا مل تقتنع مبصري ابهنا و بقيت حتمل بعودته يوما ما ،ألهنا تعتقد أأنه مل ميت ذلكل فهيي
"حزينة حزان بعيد الغور عىل موت سالمة  ..فكرت مرة أأن تقذف بنفسها عىل صفحة
املاء يف القناة وهترول اىل عرابن سيناء ابحثة عن ودلها املفقود ..وتنايج الكثبان والوداين
وادلروب سائةل عن فذلة كبدها "(.)1
اهنا متشبثة هبذا احلمل و تظن أأن رحةل ابهنا س تلكل ابلنجاح مع أأن لك من حييط هبا
مقتنعون بأأن ودلها قد مات ذلكل فان " ا ألقرابء ،واملعارف اكنوا يواسوهنا وينصحوهنا
ابلصرب و التسلمي يف زمن العجز احملزن"(.)2
وقد حاول ابهنا أأمحد جاهدا أأن يواس هيا هو ا ألخر و لكن دامئا جيدها تبيك عىل
ابهنا سالمة " ففي املرة ا ألخرية اليت ر أأى فهيا أأمحد أأمه و جدها كئيبة شاحبة مؤمنة لكن
ادلموع ترتقرق يف عينهيا:
 ملاذا اي أأيم؟ أأخوك مل يعد  ..و أأبوك مل يعد.. تعلمني أأن أأيب برئ و ما قمية ذكل؟ هو عائد مبشيئة هللا. و أأخوك يح أأال تظن ذكل؟"(.)3 / 1الكيالين  ،جني  :رمضان حبييب ،ص . 24
 /2املصدر نفسه ، ،ص . 25
 /3املصدر نفسه  ،ص .24
285

الفصل ا ألول

منوذج مرمي ( املرأأة الطاهرة املقدسة)

و أأثر ذكل ا ألمل اذلي لن يتحقق عىل حصة أأم أأمحد فهيي أأصبحت متقدمة يف
السن جعوز تتو أك عىل العصا وال تقوى عىل الوقوف عىل قدمهيا ،وعىل الرمغ من ذكل
فهيي حتاول جاهدة القيام بواجباهتا جتاه أأرسهتا حىت يف أأحكل حلظات املرض " طرحت
ر أأسها اىل اخللف اندها فمل جت  ،اس تدعى لها طبي احلي  ،جع الطبي كيف تعيش
امر أأة هبذا الضغط ادلموي املرتفع ...ووصف لها ادلواء العاجل و أأوىص مبراجعته أأس بوعيا
عىل ا ألقل ،وأأفهم أأمحد أأن اهامل العالج معناه أأش ياء خطرية أأىب أأن يذكرها رصاحة"(.)1
وزاد يف أأملها ذهاب ابهنا أأمحد اىل ساحة املعركة ابلقناة و وجود زوهجا ابملعتقل
ذلكل اكنت مصيبهتا عظمية ال حتمتلها امر أأة جعوز مثل أأم أأمحد فقد أأصيبت ابلفاجل عندما
مسعت خبروج زوهجا من املعتقل مل تصدق ذكل اكنت صدمة عنيفة ابلنس بة الهيا " تسمل
أأمحد خطااب من القاهرة فض الغالف وجرت عيناه عىل السطور هل هو يف حمل أأم يف
يقظة ( أأبوك خرج من املعتقل و أأصبح حرا و أأمك سقطت عند لقائه مصابة ابلفاجل..
نصفها ال يتحرك ولساهنا خترج منه اللكامت متعرثة)"()2
وقد عاشت هذه املر أأة ملهوفة عىل أأبناهئا ألهنا ختاف علهيم مع أأهنا اكنت دامئا تظهر
الشجاعة والتضحية وح اجلهاد يف سبيل هللا والوطن اال أأهنا جزعة و قلقة عىل ابهنا
أأمحد اذلي مل يعد من ساحة املعركة.
ومع ذكل فاهنا حيامن وردت الهيا أأخبار بداية املعركة يف خط برليف حاولت القيام
من رقدها ،و أأبدت غبطة وفرحا مل تعشهام من قبل بل اهنا حاولت أأن تزغرد مث قالت
يف خفر واعزتاز " :ان ودلي سالمة مل ميت ...هذا النرص هو المثن اذلي انتظرته ..سالمة
مل ميت ومل ترتدد يف تشجيع زوهجا عىل املشاركة يف النضال بأأية طريقة  ،أأخربها بأأنه
 /1الكيالين  ،جني  :رمضان حبييب ،ص . 25
 /2املصدر نفسه  ،ص .45
286

الفصل ا ألول

منوذج مرمي ( املرأأة الطاهرة املقدسة)

كرغ يف املشاركة يف املقاومة الشعبية يف السويس أأو يف بور سعيد فمل تزد عىل أأن
قالت هل  " :افعل ما شئت  ...الناس لكهم قد طغت علهيم نشوة امحلاس"(.)1
اس تطاع الكيالين من خالل خشصية هذه املر أأة املناضةل أأن يربز قمية النضال
ورضورته ،كام نستشف من ذكل دعوته الرصحية اىل رضورة الاحتاد بني اكفة أأفراد
الشع لدلفاع عن قمي الوطن واحلرية و الكرامة ومن خالل لك ذكل يظهر وصف
الكيالين للشهادة والشهداء فهذه املر أأة استشهد ابهنا الأكرب سالمة مت التحق ابهنا الآخر
محمد بساحة الفداء مت يشارك زوهجا يف املقاومة الشعبية ومن هنا يتبني لنا قمية النضال
الوطين عند هذه ا ألرسة البس يطة ويه واحدة من ا ألرس املرصية اليت عاشت أأحداث
حرب أأكتوبر رمضان 1973م فأأم محمد امر أأة تس تحق لك الاحرتام و التبجيل .
ذلكل جند زوهجا يعاملها بعطف و رفق " طوقها بذراعيه وقبل وجنتهيا املبللتني
ابدلموع و مضها اليه يف حنان ان كرب س هنا وما حاق هبا من مرض مل يذهبا اللهفة اليت اكن
يقابلها هبا دامئا  ،ان زوجته الطيبة املاكحفة مل تزل مجيةل خملصة جذابة  ...مل تغريها
الس نون والنكبات ...وكيف ويه اليت مصدت يف العواصف الهوجاء ..وحتدث سلطان
الطغاة والغادركن و أأحاطت أأوالدها بس ياج من العطف والرعاية مث تعبت من أأجل لقمة
العيش هلم أأايم أأن اكن أأبومه يقايس وراء ا ألسوار"(.)2
من هنا يتضح أأن الكيالين يربز عن طريق هذه املر أأة اليت تنمتي اىل الطبقة
الاكدحة كيف محلت عىل عاتقها شعةل الصمود والكفاح واملقاومة وشاركت بطريقهتا اخلاصة
الرجل يف أأداء هذه املهمة اجلسمية اليت يه هممة ادلفاع عن الوطن من الغاص احملتل.

 /1الكيالين  ،جني  :رمضان حبييب ،ص .70
 /2املصدر نفسه ،ص .118
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هذه املر أأة اليت يقع ابهنا ( أأمحد) أأسريا يف قبضة الصهاينة بعد أأن أأخفق يف املهمة اليت لكف
هبا ويه تفجري خمزن اذلخرية الرئييس للعدو فقد أأصي جبروح فقد اثرها وعيه مما جعهل
يقع أأسريا " وانص ضوء صغري عىل وهجه ومل يعد كرى أأحدا متىن أأن ينام أأنه يشعر
بوهن شديد ..أأمحد يعرف الكثري من اللغة العربية ..من تعمل لغة قوم أآمن مكرمه ..وذلا
مسع أأحد الصهاينة يقول :لقد توقف الزنيف وحده  ..ان الضامدات البس يطة قد أأنقذته من
املوت"(.)1
وكزج به بعد ذكل يف السجن وختفي ا ألرسة نبأأ اعتقاهل عىل ا ألم خوفا من
تدهور حصهتا ولكن عاطفة ا ألم وغركزهتا جتعلها قلقة عليه و أكهنا أأحست ابعتقاهل .فعندما
توقف احلرب أأحست أأم أأمحد بقلق يعرص قلهبا خوفا من عدم عودة ابهنا أأمحد لعهل ال
يعود مثلام حدث البهنا سالمة حفني" مصتت املدافع وتوقف الصدام ادلموي الرهي اذلي
مل تر سيناء مثيال هل من قبل و عاد مع عبد الفتاح اىل بيته وجد زوجه يف انتظاره اكنت
تتو أك عىل عصاها وسددت اليه نظرات ضارعة حزينة وقالت بنربات خاشعة واجفة ( أأكن
ودلي؟).
 احلرب مل تنته بعد اي امر أأة.. سأألتك عن ودلي. مازال هناك يؤدي واجبه أأريد أأن أأراه.. ليس هذا يف يدان /1الكيالين  ،جني  :رمضان حبييب  ،ص .95
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 خذوين اليه.. مل يعد ابنك..دقت عىل صدرها يف رع و قالت :ماذا تعين؟ هل أأصابه مكروه؟"(.)1
وهكذا تس متر معاانة هذه املر أأة الاكدحة اليت ما تزال تعتقد أأن ابهنا قد أأصابه ما
أأصابه أأخاه سالمة ،اىل أأن تعمل أأن أأمحد قد ورد امسه مضن قامئة املسجونني اليت أأعلهنا
الصلي ا ألمحر و أأرسلها اىل القيادة املرصية ومع ذكل فمل هيد أأ ابلها.
فقد اكنت أأم أأمحد قلقة ألهنم أأخفوا عهنا لك يشء بل اهنم اخرتعوا لها ا ألخبار اليت
تطمئهنا خش ية عىل حصهتا واشفاقا عىل لوعهتا  " .ودق الباب دقات عنيفة .انزجع
احلارضون.
رصخت ا ألم (ودلي)
وقال مع عبد الفتاح يف هدوء يتناىف مع وهجه الشاح :
 خري.. وهرولت (جليةل) صوب الباب لتفتحه: ماذا جرى اي أأيخ؟ هل جننت اي عبد السالم؟ وقال و هو كرقص و يتواث يف سعادة: لقد وجدوه .. أأمحد؟ /1الكيالين  ،جني  :رمضان حبييب  ،ص .117
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 صاحت ا ألم مرة أأخرى : ودلي..و أأمسكت جليةل بيد أأخهيا و هو جيلس الهثا:
 لقد وجدوا امس أأمحد يف قامئة ا ألرسى اليت سلمها الصلي ا ألمحر للقيادة املرصية ،رأآهاالرقي عرفان بنفسه.
قالت ا ألم :
 أأان ال أأفهم شيئا.. وقال مع عبد الفتاح: امحلد هلل"(. )1وفهمت ا ألم ماذا جرى لقد أأدركت عىل التو أأن ودلها اكن مفقودا مث اتضح أأخريا
أأنه مضن ا ألرسى عند العدو الصهيوين مما أأاثر عواطفها جفاشت ابلباكء حبرقة اال أأن زوهجا
طمأأهنا بأأنه سوف يطلق رساحه مضن معلية تبادل ا ألرسى و ذكل ما حدث فعال حيث
عاد أأمحد اىل بيته بعد أأايم قليةل جترعت أأمه فهيا مرارة الانتظار و اخلوف من غدر العدو
اذلي ال يؤمتن جانبه فقبل " أأن يدق ابب البيت مسع صوت أأمه هيتف  :اي ودلي.)2("..
هبذا احلوار امحلميي احلار املقنع البديع اذلي ميس مصمي الوجدان ويدغدغ أأعامق
النفوس و ككشف عن املعاانة والصرب واالميان بقضاء هللا تنجيل مأأساة هذه املر أأة املناضةل
اليت قدهما لنا الاكت امر أأة قوية ،متفائةل ابملس تقبل مفا عودة ( أأمحد) اال رمزا يورده
 /1الكيالين  ،جني  :رمضان حبييب  ،ص .124
 /2املصدر نفسه  ،ص .125
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الاكت للتعبري عن ا ألمل ادلامئ يف عودة ا ألرض املغتصبة أأرض فلسطني احلبيبة وغريها
من ا ألرايض العربية احملتةل من طرف العدو الصهيوين.
اهنا صورة املر أأة البس يطة اليت جترعت مرارة االحساس ابحتالل الوطن وذاقت
لوعة فراق ا ألبناء واكبدت شعور بعد الزوج فأأحست ابلشوق واحلنني يف غري ما يأأس
من عود الوطن ورجوع الابن والزوج..
اثنيا  :ـ املرأأة الزوجة :
لقد حرص جني الكيالين من خالل رواايته عىل ابراز العديد من مناذج املر أأة
الزوجة ألنه يقدس احلياة الزوجية ويقدرها و يؤمن بأأمهية احلياة الزوجية يف بناء اجملمتع
الصاحل ألن الزوجة الصاحلة يه ا ألم الصاحلة أأيضا  ،فاذا صلح الزواج صلح ا ألرسة
وابلتايل اجملمتع بذكل انعكست صور املر أأة الزوجة يف كثري من رواايته وقصصه ،فقد أأظهر
من خالل تكل الزوجات مجةل من العواطف واملشاعر اليت تتصف هبا الزوجة اكلوفاء
والطاعة والتضحية والتفامه واحل  ،فاكنت مناذج رائعة للزوجات .
 ففي رواية ( حاممة سالم) نلتقي مع خشصية ( أأم ربيع ) زوجة احلاج عبد الودودرضوان أأحد أأكرب أأغنياء القرية واذلي كرفض تزوجي ابنه ربيع من سكينة الفتاة الفقرية
حيث يقول البنه  " :أأنظر اىل أأمك ..وسدد ربيع نظرات حزينة اىل أأمه الوس مية و أأطبق
ايئسا ،بيامن اس تطرد أأبوه :اهنا عارية من أأي جامل ...لكن عقلها كزن بدلا بأأرسه  ...عندما
تزوجهتا مل أأسال عن جاملها ،اكن مهي منصبا عىل ادارهتا للبيت ،وطريقة تفكريها ومعاملهتا
للخدم . )1( "...
 /1الكيالين  ،جني  :حاممة سالم  ،الطبعة  ، 04مؤسسة الرساةل للطباعة والنرش والتوزيع  ،بريوت ،
2001م ،ص . 08
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 ويف نفس الرواية نعرث عىل خشصية ( سكينة ) ويه الفتاة الفقرية اليت أأحهبا (ربيعابن احلاج عبد الودود رضوان ،ولكنه ال يزتوهجا  ،ألن احلاج عبد الودود حيامن يذه
ليخطهبا البنه  ،يعدل عن ر أأيه وخيطهبا لنفسه دون مراعاة مشاعرها وال حىت مشاعر ابنه
( ربيع ) وهذه الزوجة تس تطيع فامي بعد التأأثري عىل سلوك احلاج عبد الودود اجيابيا يف
تغيري معامالته مع الفالحني اذلكن اكنت بينه وبيهنم خصامات عدهة ،تتحول فامي بعد اىل
عالقة مودة وتعاون وذكل ما سأأحتدث عنه ابلتفصيل يف موضع الحق من هذا البحث.
و أأما يف رواية ( نور هللا جبزيئهيا ا ألول والثاين ) فتصادفنا مجموعة كبرية من
النسوة ،فنجد عىل سبيل املثال منوذج الزوجة املؤمنة الصابرة عىل عرشة زوهجا مع علمها
بكفره ونفاقه ،وحقده عىل ادلعوة احملمدية ومع ذكل فهيي مل تيأأس من رمحة هللا وتأأمل يوما
بعد يوم يف هدايته وعودته اىل رشده واميانه ابحلق ،ومتثلت هاتني الصورتني يف خشصيتني
نسويتني هام زوجة عبد هللا بن أأيب املنافق ،وزوجة أأيب العاص بن الربيع (زين ) بنت
رسول هللا صىل هللا عليه وسمل اليت صربت عىل زوهجا الاكفر حىت هداه هللا اىل
االسالم وجند كثريا من الزوجات يف هذه الرواية ال يتسع املقام ذلكرهن مجيعا.
 أأما يف رواية ( اذلكن حيرتقون ) فتطالعنا زوجة ادلكتور محمد صادق الزوجة،احملبة لزوهجا واليت تعيش معه حياة كرمية ملؤها الود والتفامه يف بيت تظلهل سكينة
االميان  "..ومجعت جحرة النوم بني محمد و زوجه ،اكن ا ألصيل يغمر املاكن بضوئه اذلهيب،
واكنت حالوة الاس تقرار تبث يف قلبهيام أأمنا ومتعة بعد طول فراق وقلق  ،وقال محمد:
_ تعايل اىل جواري اي حبيبيت ...اننا نقيض أأايما رائعة....
قالت ويه متشط شعرها املرسل الفامح :
_ أأتشعر ابلسعادة حقا ؟
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_ ومل ال اي حبيبيت ..لك يشء طوع مييننا  ..احل  ..الرضا ...الصحة ...واجلهاد.)1( "...
 ويف نفس الرواية ،وابملقابل جند خشصية نسويه أأخرى ،ولكهنا تناقض متاماالزوجة املطيعة احملبة لزوهجا  ،اهنا ( أأم لوال ) زوجة ادلكتور موريس الزوجة املس يطرة
عىل زوهجا توهجه كيفام تشاء بل اهنا يه اليت متيل عليه قرارا ت معهل يف املستشفى  ،اهنا
منوذج الزوجة املغرورة ابلسلطة يصفها الراوي من خالل قوهل ":عيناها الغاضبتان توهنان
من مقاومته ،وتثريان أأحاسيسه الغامضة بعد فرتة من احلرمان قضاها وحيدا أأثناء سفرها،
وخشصيهتا القوية املس يطرة تذي يف خضمها الهادر قلقه وحزنه واشفاقه من املس تقبل
اخمليف ،وقال ضارعا - :أأم لوال  ...ملاذا ال نصعد اىل جحرة النوم ونسرت ح من عناء
التع ؟؟ و أأدركت عىل التو ضعفه كرجل ،فقالت :
ـ ال هيد أأ يل ابل قبل أأن نسحق لك ر أأس ترتفع معرتضة ترصفاتنا.
فقال موريس يف انكسار :
ـ سنسحقها  ...سنسحقها اي عزكزيت  ..هيا بنا " (.)2
 أأما يف رواية (مملكة البلعوطي ) فان الكيالين يعاجل مجموعة من القضااي الاجامتعيةمن خالل العديد من الشخوص النسوية مهنا عىل سبيل املثال قضية ( الغرية ) اليت دبت
بني (مسعدة ومباركة ومربوكة ) وهن زوجات ابراهمي عبد اللطيف وهو أأحد وهجاء قرية
(رششابة) .فقد تزوج ابراهمي الزوجة الثالثة (مباركة) البابلية ومنذ ذكل احلني أأمهل لك

 /1الكيالين  ،جني  :اذلكن حيرتقون  ،ص ص  164ـ .165
/ 2املصدر نفسه ،ص .282
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االهامل الزوجتني السابقتني "مسعدة اليت أأجن مهنا ثالثة من ا ألوالد وبنني  ،ومربوكة
اليت مل ينج مهنا غري محمد " (.)1
أأما البابلية فاكنت عقامي  .ومع ذكل فان ابراهمي يفضلها عىل زوجتيه ا ألخريني "
ألنه مل يس تطع أأن يقاوم جاملها " ( .)2خفصها بقدر كبري من الرعاية والاهامتم واحل عىل
حساب الزوجتني السابقتني ،وقد أأاثر ذكل حفيظة (مسعدة) و(مربوكة) فقررات جماهبة
ابراهمي مبا تفكران فيه وما يعرتهيام من قلق وغض من ترصفاته جتاه البابلية" اجمتعت
املر أأاتن وجاءاته يف غيبة البابلية ،قالت مربوكة ويه ترجتف :
_ اان لنا حقوقا عليك اي يس ابراهمي .
_ ابتسم يف يشء من املرح وقال :
_ ماذا وراءك اي جعوز خري ؟
استشاطت غضبا :
_ أأ أأان جعوز؟
_ لكنك ما زلت مسراء مجيةل.
_ رسها ذكل االطراء ،فانهتزت الفرصة قائةل :
_ و ملاذا هتجرين ؟
_ حاشا هلل .اهنا جمرد انشغاالت مؤقتة.
 /1الكيالين  ،جني  :مملكة البلعوطي  ،ص .17
 /2املصدر نفسه ،ص. 58
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_ انشغاالت ابلبابلية ؟
وصاح ابراهمي يف حزم غاض :
_ أأغريب عن وهجيي اي طويةل اللسان و اال قطعته.
_ لقد أأمر هللا ابلعدل بني الزوجات "(.)1
 ويف الرواية نفسها(مملكة البلعوطي ) جند خشصية (عديةل) زوجة (راغ )املغريب منوذج املر أأة الرشيفة اليت تدافع عن رشفها وعفهتا وعن رشف زوهجا من ادلنس
حيامن تقتل( ابن حبراوية ) اذلي حاول اغتصاهبا يف غياب زوهجا اذلي هو من أأعز
أأصدقائه فهيي اليت تقول  ":نعم أأان قتلته  ،انهتز فرصة غياب زويج ،ودخل عيل ومعه
زجاجة مخر ...جهم عيل  ،اكن كريد اغتصايب ابلقوة تظاهرت ابملوافقة  ،مث أأحرضت
الفأأس  ...أأنت تعرف البايق...
ـ تلكمي ..
ـ رضبته بلك قويت عىل ر أأسه مبؤخرة الفأأس...فقد وعيه  ....أأحرضت السكني وذحبته...
أأصابتين حاةل من اجلنون ...مل أأكن أأدري ماذا أأفعل  ....وجلست اىل جوار جثته مذهوةل
اىل أأن عاد زويج.)2("...
 ويف هذه الرواية أأيضا جند أأيضا خشصية ( املعلمة رحيانة) اليت تس يطر يها ألخرى عىل زوهجا وترمغه عىل املوافقة عيل بيع اخملدرات ،كام تفعل أأهما  ،فهيي منوذج
املر أأة ادلاعرة سيئة اخللق ،تفتح حمال تبيع فيه اخملدرات ومتارس فيه الرذيةل عىل مر أأى من

 /1الكيالين  ،جني  :مملكة البلعوطي  ،ص .63
 /2املصدر نفسه ،ص . 164
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زوهجا اذلي ال حيرك ساكنا ،اكنت " رحيانة سيئة السمعة يه و أأهما  ،والغري أأو زوج
رحيانة قد ترك لها احلبل عىل الغارب ،وال هيمت ابلعبث اذلي متارسه زوجه دون حياء"(.)1
هكذا تتواىل الامنذج النسوية يف رواايت الكيالين مما يصع حرصها واحلديث عهنا لكها
حديثا مفصال ذلكل كام سلف ذكره فاين أأقرص احلديث عىل مثالني للمر أأة الزوجة
و أأخصهام ابلرشح.
أأـ ( أأم العز ) زوجة ( املعمل حامد) يف رواية ( الربيع العاصف) :
أأم العز زوجة املعمل (حامد املليجي) قدهما الراوي دون ذكر امسها بل نس هبا اىل ابهنا
أأو اب ألحرى أأس ند امسها اىل امس ابهنا وهذه اشارة أأوىل اىل امهتان املر أأة العربية يف الريف
اىل درجة اهامل امسها الشخيص واسقاطه عن خشصيهتا.
هذه املر أأة يه واحدة من كثري من النساء يف رواية (الربيع العاصف) عىل غرار املمرضة
(منال عبد اجمليد) اليت قدمت من املدينة اىل العمل يف الريف يف قرية (رششابة) وغريها
من نسوة القرية.
وقد مثلت( أأم العز) منوذج املر أأة الريفية ونظرة الرجل الهيا حيث قدهما السارد بقوهل :
"ودخلت امر أأة ريفية تتعرث يف حياهئا وجخلها  ..وتلف شالها ا ألمسر احلركري فوق ر أأسها
وحول عنقها والنصف ا ألسفل من وهجها " (. )2
فهيي امر أأة ريفية تتصف خبلق احلياء واحلشمة أأما زوهجا حامد املليجي الرجل
املتغطرس اذلي ال يقمي وزان للزوجة ،فهو ال ينفك كزجمر وهيدد بل يف كثري من ا ألحيان
 /1الكيالين  ،جني  :مملكة البلعوطي  ،ص .97
 /2الكيالين  ،جني  :الربيع العاصف ،طبعة جديدة منقحة ،مؤسسة الرساةل للطباعة والنرش والتوزيع،
بريوت 2005 ،م ،ص . 54
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يرضب تكل الزوجة الساذجة رمغ أأهنا حامل " ويدفع زوجته أأو كرلكها _ رمغ أأهنا حامل
_ ويطل مهنا أأن تسارع بتنظيف البيت  ،وحتبس ادلجاج يف أأقفاصها وجتفف العطن
املنبعث من حتت اجلرار املمتلئة.)1( "...
وحيامن تسأأهل عن سب انشغاهل واهامتمه برتتي البيت يرصخ فهيا ":اخريس قطع
لسانك ...قليةل ا ألدب  ...حىت أأنت اي أأم العز ...اي فقر اي بنت ال .)2( "...
ليس هذا حفس بل انه " أأهوى بكفه الغليظة عىل قفاها  ،و اس مترت يف معلها يف
مصت  ،ومراحل الغض العنيف تثور يف نفسها " (.)3
هكذا يصور الكيالين املر أأة الريفية املضطهدة الصابرة تعتلج نفسها غضبا لكن
يف مصت و أكهنا تقبل الهزمية دون نزاع " اهنا دامئا تؤثر الصمت وتقبل الهزمية لكام دب
بيهنام خالف"( . )4بل اهنا ترىض بتكل املعامةل من قبل زوهجا اذلي ال كرمح ،ومع ذكل
فهو يف نظرها " مسكني وابن حالل ...ورجل طي "(.)5
فهيي املر أأة الربيئة املعذبة املضطهدة من قبل هذا الزوج املتعجرف اذلي ما فيتء
يسخر مهنا ويقسو علهيا وينعهتا بكثري من التشبهيات اليت تشمزئ مهنا النفوس  ،فها هو
يقدهما للممرضة منال واصفا اايها بقوهل  ":زوجيت  ...ا ألشغال الشاقة املؤبدة اليت حمك هبا
أأيب عيل رمحه هللا ...زواج بدل .)6(".
 /1الكيالين  ،جني  :الربيع العاصف  ،ص . 46
 /2املصدر نفسه  ،ص ن .
 /3املصدر نفسه  ،ص . 47
 /4املصدر نفسه  ،ص . 48
 /5املصدر نفسه  ،ص ن .
/6املصدر نفسه  ،ص . 54
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تلمك يه نظرة حامد امللحي لزوجه  ،فهيي قضاء حمتوم ،وقدر معلوم أأشغال
شاقة أأبدية قىض به وادله عليه ،ألهنا فرضت عليه فرضا  ،يف اطار ما يسمى بزواج
البدل أأو زواج الشغار ،ومع ذكل مل ترث ( أأم العز ) بل غرقت يف جخلها من جديد فهيي
تكل املر أأة الريفية الساذجة اليت ال تثور من جارح الالكم فمل " يبد علهيا أأهنا تأأملت أأو
تأأثرت للكامت زوهجا ،و أكن هذا الالكم يشء مكرر معاد أألفته من زمن بعيد ،أأو لعلها
تؤمن أأن مضن احلقوق الزوجية املقدسة أأن يسخر مهنا زوهجا ويس هبا ويعرض هبا دون أأن
تمترد أأو تثور "(. )1
اال أأن جني الكيالين اذلي صور هذه املر أأة يف صورة مزرية للمر أأة الريفية قد
ال تنطبق مع واقعها الفعيل أأو لعلها صورة شاذة لهذا الزوج اذلي يس هتزئ بزوجته
ويس هتني هبا ،ذلكل حياول الكيالين أأن يغري من هذه النظرة القامتة لهذه الزوجة حيث
يبدي اعرتاضه من خالل املمرضة منال حيامن اس تمكل صورة هذه املر أأة من خالل
الوصف اجلسدي اذلي أأدهش املمرضة منال" ورفعت منال نظراهتا اىل أأم العز من
جديد ،اكنت متيل اىل السمنة ،أأاثر امحلل تبدو عىل بطهنا وعقد من الاكرم ا ألصفر كزكن
صدرها ،خلف شالها الشفاف ،والقرط اذلهيب ادلائري الكبري يتدىل من أأذنهيا  ،والكحل
ا ألسود يطيل عينهيا يف غري نظام أأو أأانقة ،لكن عينهيا اكنتا كبريتني فاتنتني كعيين البقر
الوحيش ،وعنقها ممتلئ بض  ...ولفمها شفتان دمستان ذواات جاذبية خاصة ،اكنت مجيةل
حقا ،وهتفت منال:
_ زوجتك مجيةل جدا اي معمل.
فرد املعمل وهو يشري بيديه يف حركة متثيلية:
 /1الكيالين  ،جني  :الربيع العاصف  ،ص . 50
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_ رمبا لكهنا ال تصلح اال ل ألعياد واملوامس ...مثل النعاج متاما.
ومك اكنت دهشة منال حيامن ر أأت أأم العز تضحك ...تضحك من أأعامقها البيضاء ،وتدكر
ر أأسها يف حياء ،ويـهـزت جسدها املكتزن حتت تأأثري حضاكهتا  ،وتقول :
ـ يطول معرك اي يس حامد.
ـ ثور هللا يف برس ميه  ..اي أأم العز  ...حتريك اي امر أأة  ..أأكن الرشابت؟
ـ من عيين حاال...
وخرجت أأم العز وتركهتام.)1("...
اهنا أأم العز زوجة املعمل حامد " اليت أأرادها الاكت صورة للمر أأة الريفية بطيبهتا
وسذاجهتا وصربها و وفاهئا للرجل  .ولكن الاكت أأسه يف اعطاء هذه الصورة لوان قامتا
قاس يا  ،فاملر أأة الريفية طيبة وصبورة ووفية لكهنا ليست هبذه املهانة حىت تدفع وترلك _
رمغ أأهنا حامل _ وختاط ابلعبارات النائية البذيئة  ...وذلكل فان صورة أأم العز صورة
فاقعة حلد ما "(.)2
وبذكل ككون الكيالين _ من خالل صورة أأم العز_ قد ابلغ نوعا ما يف تصوكر املر أأة
الريفية حىت أأن القارئ " كريث ألم العز املعربة عن أأعامق القرية البيضاء حني تتلقى
االهاانت اببتسامة ال تعرف احلقد قائةل :
ـ يطول معرك اي يس حامد .ويه ترص عىل أأنه رجلها ،و أأبو عيالها ،وترص عىل أأن هللا
جي أأن يبارك فيه حىت حني يصطح فتاة مجيةل اىل بيته ؟؟
 /1الكيالين  ،جني  :الربيع العاصف  ،ص . 56
 /2بريغش  ،محمد حسن  :يف القصة االسالمية املعارصة  ،ص . 138
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حفني يقول املعمل:
ـ هذه اجلاموسة ال تعرف املرض .
تقول أأم العز :
ـ ربنا يبارك فيك اي يس حامد" (.)1
اال أأن خشصية أأم العز مل تكن المنوذج ا ألمثل للمر أأة الريفية فهناك صور أأخرى
مرشقة يف الريف ،لنساء حتلني ابلرباءة والطهر والعفة والصرب وحتمل املسؤولية مع
الرجل ،وال أأدل عىل ذكل خشصية ( أأم عبد املعطي) وخشصيات نسويه أأخرى غريها ،
ممن ذكرت يف مقدمة هذا املوضوع.
ب ـ ( قطيفة) زوجة أأبو الفتوح الرشقاوي يف رواية ( قضية أأبو الفتوح الرشقاوي):
قطيفة يه خشصية اثنوية من خشوص رواية ( قضية أأبو الفتوح الرشقاوي) ويه
امر أأة بس يطة لكن الاكت أأظهرها مبظهر اجيايب يف الرواية ،فقد اتسمت ابلوعي بواقعها
الاجامتعي ،حيث اس توعبت قضية زوهجا وساعدته عىل حلها ذكل أأن زوهجا أأبو الفتوح
الرشقاوي البائع املتجول للخرض والفواكه قد تورط يف جرمية قتل مل يعرف عهنا شيئا ومل
يشارك فهيا قيد أأمنةل ،فقد اعتاد ابئع اخلرض والفواكه هذا ،اخبار أأهل القرية حباكايت من
نسج خياهل  ،و أأهل القرية يتحلقون حوهل ويس متعون اىل كذبه ويصدقونه.
ومن هنا تبد أأ مأأساته ،فقد غرقت س يارة يف الهنر وزمع أأبو الفتوح الرشقاوي أأنه
ر أأى جثة امر أأة تطفو عىل سطح املاء وواصل حاكيته ألهل القرية حيامن قال هلم " :من
واقع جسالت النيابة القصة هكذا  ..امر أأة البك الكبري أأخذت عش يقها  ،وهربت معه ..
 /1الكيالين  ،جني  :الربيع العاصف  ،ص . 56
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ووصال اىل منطقة مقطوعة عىل البحر العبايس ...جلسا حتت مظةل القمر يرشابن امخلر...
وميارسان الرذيةل ...اكنت بيضاء مجيةل مثل ا ألمريات الفاتنات  ...عبثا ما شاء هلام
العبث ...نزال الهنر ليس تحام ( ان ربك لباملرصاد) صدق هللا العظمي  ...حسبهتا جنية
البحر اىل ا ألعامق  ...هرب العش يق ووقف عىل الشاطئ  ...وجد جثهتا تقبل صوب
الشاطئ  ...أأمر مؤسف هل  ..اس توىل اللصوص عىل اجملوهرات واملالبس  ..وساقوا
العش يق عاراي اىل دوار العمدة ..ومنه اىل املركز. )1( "...
هذا اخلرب الاكذب اذلي نسجه أأبو الفتوح الرشقاوي من خياهل  ،قد جر عليه
املتاع والويالت فقد اعتقل أأبو الفتوح وزج به يف السجن واهتم بقتل تكل املر أأة اليت مل
جيد رجال اخملابرات واحملققون جثهتا  .واليت كزمع أأبو الفتوح أأنه رأآها بأأم عينيه ...
من هنا تبد أأ متاع زوجته قطيفة اليت يعرتف حني زارته ابلسجن أأنه اكن
ميزح و أأنه مل كر جثة " مسحوا هل يف اليوم التايل بأأن يقابل امر أأته وطفليه ،ويأأخذ مهنم
الطعام ،اكن جائعا مهناك حمزوان ،أأخذ يأألك ادلجاجة وا ألرز احملمر وادلموع تهنمر من
عينيه ،ويف نفس الوقت اكن يتلكم ...تتدفق منه العبارات املتالحقة دون رابط ،أأكد لها
أأنه مل كر جثة ...اكن حمض خيال ...لكنه تبني أأن احلكومة مرصة عىل أأن هناك جثة ،ومه
متأأكدون من ذكل ...ولهذا اعرتف بأأنه شاهد اجلثة ،فهل يعقل أأن ترى احلكومة شيئا
مؤكدا  ،مث ينكر أأنه رأآه ؟ ومن هو حىت ككذب عىل احلكومة؟؟ س يكون اذن قليل
ا ألدب وال يعرف واج الطاعة ألوىل ا ألمر"(.)2

 /1الكيالين  ،جني  :قضية أأبو الفتوح الرشقاوي  ،الطبعة الثانية  ،مؤسسة الرساةل للطباعة والنرش
والتوزيع  ،بريوت 2001 ،م  ،ص.10
 /2املصدر نفسه  ،ص . 23
301

الفصل ا ألول

منوذج مرمي ( املرأأة الطاهرة املقدسة)

وتعد قطيفة منوذجا للمر أأة الريفية اليت مل تكن ساذجة عىل غرار النسوة الريفيات أأو
القروايت ألهنا متزيت بعمق فكري جيد ويظهر ذكل من احلوار التايل مع زوهجا واذلي
ككشف عن أأبعادها الفكرية  ...":ظلت قابعة يف ماكهنا شاردة تفكر ،مهس :
_ فمي تفكركن اي عبيطة؟
ـ بيتنا الصغري يف القرية ...
ـ ليس فيه ما يساوي نصف فرنك .
ـ فيه اخلري لكه .
ـ ان ما حيز يف نفيس اي " قطيفة " هو ترك امحلار وحده  ...س ميوت من اجلوع  _ ..لن
يرتكه اجلريان بدون أألك ...لكن ...
_ ماذا ؟
_ دامئا أأخاف من البندر...
_ حنن يف احملروسة اي هبالء .
_ الناس فهيا غري الناس يف قريتنا .
_ لكهم خلق هللا.
_ وخلق هللا ليسوا سواء  ...أأشعر أأهنم برش غريان اي أأبو الفتوح  ...أأصبحت أأكره لك من
يلبسون البدةل.
_ ملاذا اي قطيفة ...
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_ اكنوا يرضبونك دون رمحة ..
_ غلطانة ؟؟ أأحصاب البدل يصدرون ا ألوامر ،واخملربون يرضبون ومه يلبسون
اجلالبي مثلنا  ...مث هؤالء اذلكن أأنقذوان و أأتوا بنا اىل هذا املاكن ...اهنم يلبسون البدل
 ...اللبس ليس لك يشء هزت ر أأسها قائةل :
ـ عندك حق" (.)1
يبدو من خالل هذا احلوار أأن ما تتصف به هذه الشخصية ( قطيفة ) من نقاوة
فكر بل ان القمي ا ألصلية اليت تؤمن هبا هذه املر أأة  ،فعىل الرمغ من الفقر اذلي تعيشه اال
أأهنا حتن اىل العيش يف القرية وختاف العيش يف املدينة( البندر ).
فقطيفة تؤمن أأن اخلري لكه يف ذكل البيت املتواضع يف تكل القرية الصغرية ..عىل
الرمغ من أأنه ال حيتوي اال عىل القليل من حطام ادلنيا ما ال يساوي نصف فرنك عىل ر أأي
أأيب الفتوح .
أأما قطيفة فقد اكنت لها نظرة أأخرى ،فالبيت ال حيتوي عىل يشء ممزي ذي قمية
لكنه بيت معيق ا ألثر يف نفس قطيفة ألنه جتد فيه السرت ،والراحة النفس ية والشعور
اب ألمان ..عكس ما تشعر به حنو املدينة وبيوهتا و أأهلها ...
ومع أأن ( قطيفة ) تبدو خشصية تعرب عن تطور يف موقفها وسلوكها  ،وتمتزي بعمق
فكري ورجاحة عقل ،جعلها تفكر تفكريا منطقيا سلامي اىل حد ما  ،يفوق تفكري زوهجا
أأبو الفتوح ،حيث ابلغ الكيالين نوعا ما حيامن منح هذه القروية الساذجة أأبعادا فكرية أأكرب
بكثري من جحمها الطبيعي اكمر أأة قروية بس يطة التفكري.
 /1الكيالين  ،جني  :قضية أأبو الفتوح الرشقاوي  ،ص .102
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وقد ظهر هذا التناقض يف خشصية هذه املر أأة يف عدة مواقف مهنا نذكر عىل سيبل
املثال ،عندما خرج الطال (عبد اللطيف شعبان) من السجن  ،وقد اعتقل مع زوهجا
يف نفس القضية بهتمة التحريض عىل القتل كام ورد يف الرواية  ":هناك دالئل تشري اىل
أأن شعبان عبد اللطيف قد كرر القول أأنه ما دامت احلكومة ال تريد اقامة رشيعة هللا
فعىل الشع املسمل أأن يتوىل ذكل  ...ومن املرحج دلى احملققني أأن شعبان هو اذلي أأفىت
بقتل (عناايت هامن البحريي) ،و أأن أأبو الفتوح الرشقاوي هو اجلالد اذلي أأقام احلد مقابل
مائة جنيه"( .)1حفيامن خيرج شعبان من السجن رمغ هذه الهتمة اخلطرية جند ( قطيفة)
هتتف يف حرسة ودهشة :
" ـ  ...ملاذا مل خيرج أأبو الفتوح معك ؟؟
ـ للك يشء ميعاد .
ـ املساكني تأأيت مواعيدمه متأأخرة  ....بعد ان يفيض الكيل  ..وجتف ادلموع " (.)2
فهذه العبارة تنطوي عىل دالالت فكرية معيقة ومفاهمي كبرية تفوق مس توى هذه
املر أأة وال تتالءم مع خشصيهتا  ،بل نقول اهنا من ويح الاكت وتعبريه وفلسفته ،ويه
اشارة منه اىل سوء ا ألحوال الس ياس ية وابلتايل القضائية حيث أأن ادلوةل تكيل مبكيالني ،
فالفقراء حيامكون وا ألغنياء يطلق رساهحم .ويظهر موقف الاكت من حتزي القضاء للأغنياء
يف قول السارد " ألنه ( لو اكن ألبو الفتوح ظهر ،ملا رضبوه عىل بطنه ) كام املثل العايم ،
لقد وجد شعبان من يتدخل من أأجهل  ،وينقذه من براثن الرشطة ،لكن أأبو الفتوح
ضائع ...ال س ند هل ،وال كبري حيميه  ...ومل تس تطع أأن تتفهم طبيعة املوقف ،لك ما
يشغلها ،هو  :ملاذا يفرج عن شعبان وال يفرج عن أأبو الفتوح؟ هل ألن شعبان متعمل ،
 /1الكيالين  ،جني  :قضية أأبو الفتوح الرشقاوي ،ص .37
 /2املصدر نفسه  ،ص . 38
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و أأبو الفتوح جاهل  ،أأم ألن شعبان رزقه هللا ابحملامني ،وزوهجا ليس دليه ما ككفي
لتوكيل حمام ؟؟"(. )1
لكننا جند مواقف كثرية أأخرى لقطيفة تتناس مع خشصيهتا الريفية البس يطة .من
ذكل عندما خيدعها ( يونس عبده ) وحيتال علهيا لرشاء قطعة ا ألرض حيامن يوقعها عىل
بياض  ،مث يسجل عىل الورقة البيضاء مبايعة هل بأأرضهيا لتوكيل حمام لزوهجا .فال تستسمل
ل ألمر الواقع وتواجه هذا النصاب أأمام امل أل يف جشاعة ،فتقدم عليه يف ثورة عارمة،
ومتسك خبناقه صارخة :
" أأكن زويج اي كذاب ؟؟
صفعها عىل وهجها يف حدة وهو يقول :
ـ أأوصلت بك الصفاقة اىل هذا احلد  ...ميينا ابهلل ألوصلنه اىل حبل املش نقة ...
صاحت بأأعىل صوهتا مث أأخذت مترغ وهجها يف الرتاب ويه تقول :
ـ و أأريض اليت اس توليت علهيا اي ابليس ؟؟
ـ بيع ورشاء ابلقانون  ...وارضيب ر أأسك و ر أأس أأهكل يف احلائط ..
ورصخت مرة أأخرى :
ـ اي نصاب ...اي انقص ...
التفتت اىل الناس اذلكن جتمعوا وقال :
_ هزوهجا ومضن خبهتا ؟؟ علينا أأن نسعى والنتيجة عىل هللا ...
 /1الكيالين  ،جني  :قضية أأبو الفتوح الرشقاوي ص . 42
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مث ماذا أأقول لمك ..هناك أأرسار ال ميكن أأن تعلن عىل امل أل.)1( " ..
النصاب مل ككن ممكنا
ويبدو أأن هذا املوقف الشجاع من قطيفة جتاه (يونس عبده) ه
لوال وجود الطال ا ألزهري عبد اللطيف شعبان اذلي وقف يف صفها .وقد جاء هذا
املوقف مالمئا لشخصية هذه املر أأة الريفية ا ألخذة يف المنو عرب صفحات القصة ،حيث
اس تطاعت قطيفة اليت حاولت ادلفاع عن زوهجا وا ألخذ بثأأرها.
كذكل جند هذه الشخصية تنسجم مع واقعها وترفض العيش يف املدينة ،ألهنا مل تدرج
عىل ذكل ،بل أأكرث من ذكل فهيي تظهر اعرتاضها عىل الوضع برمته  ،حيامن جندها تقول
لزوهجا يف غض :
_ "  ...ما جربت معك اال املر واحلنظل ...
_  ...أأخص عليك اي قطيفة .أأان أأعزك.
_ أأيعجبك ما حنن فيه .)2("..
ويظهر انسجام هذه الشخصية بني ما تؤمن به وتعتقده وبني ما تعمهل وتسلكه يف
حياهتا اليومية ،ذكل أأهنا ترفض اقامة مرشوع الزراعة ابملال احلرام ،ويتجىل هذا السلوك
االمياين يف احلوار التايل بني قطيفة وزوهجا ( أأبو الفتوح الرشقاوي ) :
" قال أأبو الفتوح :
_ ان مرشوعنا القدمي هو احلل ؟
_ أأي مرشوع ؟.؟
 /1الكيالين  ،جني  :قضية أأبو الفتوح الرشقاوي ،ص . 73
 /2املصدر نفسه ،ص . 102
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_ أأن نرتك التجارة  ،وحنرتف الزراعة ،اهنا معل رشيف بعيد عن املتاع والأاكذي ..
سزنرع لك يشء احلبوب واخلرضوات والفواكه ...وس نورد للحكومة حصهتا يف القمح...
ونبيع القطن بسعر معقول ..وس تكون دلينا بقرة وجاموسة ولنب  ..ودواجن وبيض...
وفاجأأته قطيفة بقولها :
_ فلوس نا حرام ...؟
صدمته اللكامت فهتف :
_ كيف؟
_ ان اذلكن أأعطوك الفلوس مشكوك يف ذمهتم ونواايمه  ...مث انك مل تقدم شيئا حقيقيا
هلم مقابل هذه ا ألموال ؟
أأمسك بكتفها وقال :
_ هذه الفلوس اكنت مثن عذايب ودموعي..
_ اجلزاء عند هللا اي أأبو الفتوح .
_ أأعطيهتم ما طلبوا من الكم  ...بعت هلم أأرسارا ..كنت أأروي هلم احلقيقة ...
_ من قال أأن الالكم يباع ويشرتى ؟؟ " (.)1
هبذا تظهر خشصية " قطيفة" امر أأة ريفية بس يطة لكهنا قوية االميان ممتسكة
ابلعيش يف القرية رافضة خص املدينة ،ترفض اقامة مرشوع الزراعة ألهنا تشك يف
مصدر ا ألموال اليت حصل علهيا زوهجا ،اهنا ترفض املال احلرام  ،وتشجع زوهجا عىل
 /1الكيالين  ،جني  :قضية أأبو الفتوح الرشقاوي  ،ص ص  111ـ . 112
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صون عقيدته ،واتباع س نة رسول هللا صىل هللا عليه وسمل ،وابلتايل فهيي امر أأة ينطبق
سلوكها اخلاريج مع ما تبطنه من عقيدة ..
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أوال :شهرزاد المنوذج :
لقد متكنت ( شهرزاد) يف اذلخرية الرسدية السطورية املشهورة " ألف ليةل وليةل "
من أن متارس عالجا نفس يا _ عن طريق الرسد _ حيث تقهر أقوى رجل يف اململكة
املكل ( شهراير) وأن تعيده اىل رشده.
فقد بدأت شهرزاد هذا العالج النفيس ادلؤوب حباكايت تؤيد موقف ( شهراير)
من النساء ،حاكايت حتتشد ابلنساء الساقطات اخلائنات اللوايت ال يرتددن يف اس تخدام
قوة السحر واملسخ ليتحول املكل اىل متلق منهبر مبا تروي هل ،مفريضها (املكل) تعدى
حدود املنطق يف أفعاهل حيث أابد النساء العذروات مجيعا يف اململكة.
وخالل ثالث س نوات ترص شهرزاد عىل بث رسالهتا الرسدية الشافية ،حيث يف الهناية
يتغري هذا املكل اكره النساء اىل حمب لهن  ،وتصبح شهرزاد س يدة القرص بعد ألف ليةل
وليةل من دخولها اليه عذراء تنتظر حنرها بأمر املكل.
اثنيا  :املرأة قاهرة الرجال يف رواايت جنيب الكيالين :
لقد كشفت رواايت جنيب الكيالين عن حضور عام لهذا المنوذج النسوي البديئ،
اذلي سعى الكيالين من خالهل اىل وضع تربية روح الرجل وتوجهيه من خالل النىث
هدفا لتكل الشخوص النسوية احملتشدة يف مؤلفاته الرسدية  ،فقد جاءت بطالته متحدية
جربوت الرجال وتسلطهم ،ومنتقدة لفعاهلم اذلكورية املتحزية للرجل ،وقد حاولت تكل
البطالت النسوية تصويب تكل الترصفات أو احلد من اس مترارها وانتشارها .
كام نلمس هذا المنوذج واحضا يف حماوالت البطالت الستيعاب نزوات الرجال
وغضبهتم ،فقد ارتقت بعض تكل احملاوالت اىل مس توى التأثري الفعال يف روح الرجل
ومنط تقيميه وأحاكمه مثلام جنحت ( شهرزاد) يف تغيري سلوك املكل شهراير وحتويهل من
قاتل للنساء اىل حمب لهن...
ولعل أكرث الشخصيات النسوية املمثةل لمنوذج ( شهرزاد) يف رواايت الكيالين،
جنده يف خشصية (سكينة) يف رواية (حاممة سالم) ويه متثل املرأة ادلاعية للحب
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والسالم ـ كام جند خشصية (فاطمة) يف رواية ( عذراء جاكرات) ويه منوذج املرأة املناضةل،
ومثلها خشصية (جامااك أو سعيدة) يف رواية(عاملقة الشامل).
وتصادفنا خشصية ( سلوى عبد الكرمي ) يف رواية ) ( رحةل اىل هللا ) واليت متثل
املرأة املناضةل يف صفوف االخوان املسلمني واليت تصمد ضد لك حماوالت اخملابرات
املرصية يف اذاللها وحتطمي عزميهتا .كذكل جند يف رواية ( أهل امحليدية ) خشصية
( رحاب) ويف رواية ( النداء اخلادل ) خشصية ( صابرين ) .كام نلتقي بشخصية ( ايقوتة
الغجرية) يف رواية ( اليوم املوعود ) وجند ( هند بنت عتبة ) يف رواية ( قاتل محزة )
وخشصية ( أم لوال ) يف رواية ( اذلين حيرتقون) وغريهن من الشخصيات النسوية اليت
تدور يف هذا الفكل.
أ ـ ( سكينة ) يف رواية ( حاممة السالم) :
لقد جسدت رواية ( حاممة سالم ) الرصاع املأساوي اذلي يقوده الفالحون يف
احدى قرى الريف املرصي يف مواهجة احدى االقطاعيني ( احلاج عبد الودود رضوان)
اذلي اكن ظاملا قاس يا عىل هؤالء املساكني ،فقد جلأ اىل اس تغالهلم بطريقة بشعة ،حيث
أجرمه الرايض الفالحية لزراعهتا دون أن حيدد هلم سعر االجيار مس تغال هجلهم وحاجهتم
فقد " اكنت المور تسري سريا هينا حس امب رمس احلاج عبد الودود رضوان ،وخاصة بعد
أن كتب العقود مع الفالحني املس تأجرين لرضه ،وانزتع مهنم التوقيعات عىل بياض حىت
يس تطيع يف أي وقت من الوقات أن يقرر اجيار الفدان حس امب يشاء...وفقراء الفالحني
مضطرون دامئا للرضوخ الشرتاطاته القاس ية ،حلاجهتم امللحة لرض يزرعوهنا.)1( "..
وقد رفض احلاج عبد الودود رضوان أي تفاوض مع الفالحني من أجل ختفيض
قمية االجيارات بعد أن أصاب احملصول التلف من جراء احلرشات الضارة ،حيث وقع
هؤالء الفالحون يف ضائقة مالية وأزمة اجامتعية خانقة  ،حفياهتم تعمتد بشلك أسايس عىل
 /1الكيالين ،جنيب :حاممة سالم ،ص .05
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ما تنتجه أراضهيم أو ابلحرى الرايض اليت اس تأجروها لزراعهتا ،ومه الآن ال ميلكون
املال الاكيف لتسديد ما علهيم للحاج عبد الودود من ديون.
وقد طلبوا منه تأجيل التسديد اىل وقت أخر .اال أنه رفض هذا املقرتح ،وملا
فشلت اجلهود لكها حتركت مجوع الفالحني تؤازر أحد الطالب اذلي قام خطيبا يف مسجد
القرية يعرض ابملس تغلني اجملرمني ،مما جعل بعض مؤدي االقطاع يتحركون وعىل رأسهم
العمدة يف حماوةل القبض عىل هذا الشاب احملرض اذلي أفلت مهنم ومتكن من الهرب ،مما
جعل السلطات تعتقل عددا كثريا من الفالحني وتعذهبم لهنم قاموا بمترد ضد احلاج عبد
الودود رضوان.
وتطور أحداث الرواية اىل أن تصل اىل املواهجات بني الفالحني واحلاج عبد
الودود حيث قام بعض امللمثني من الفالحني ابحراق بعض مزارع عبد الودود ورسقة
املوايش من حظائره .
يف هذا الوسط املوبوء ابحلقد والكراهية واملنافسة والظمل والاس تغالل تعيش(سكينة)
اليت نشأت يف هذا القرية من قرى مدينة طنطا ،اكنت يتمية الم ،واكنت زوجة أبهيا
تعذهبا وتعاملها معامةل سيئة فقد " تربت يتمية من الم ،وقاست العذاب مع زوجة
الب ...وتعلمت من جتربهتا املريرة الكثري من دروس احلياة وأالعيهبا . )1("...
وقد وصفها السارد بأهنا مجيةل ،فقد اكنت فاتنة ورائعة امجلال ،حنيةل الكتفني دليل
عىل أهنا ذات قامة متوسطة فسكينة " فتاة ليست كلك فتاة ،فروعة جاملها ال خيتلف فيه
اثنان ،وذاكؤها مضافا اىل جاملها كفيل بأن حيقق لها ما تريد ،ومواههبا يف المتثيل فوق
التصور ...جريئة حىت لتحسب جرأهتا احنالال ،متحفظة ومبتذةل يف أآن واحد  ،ترى مهنا
اجلانب اذلي تود يه أن تربزه" (.)2
 /1الكيالين  ،جنيب  :حاممة سالم  ،ص . 07
 /2املصدر نفسه  ،ص . 08
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ويه فوق ذكل لكه ذات برشة بيضاء "...وأفاق من دهش ته عىل ذراعني عاريني
بضني يطوقان عنقه الغليظ المسر.)1("..
ويه ذات عيون حلوة "عيون سكينة احللوة مل تزل تومض يف قلبه"(.)2كام أن ثياهبا
أضافت جامال اىل جاملها فقد " اكنت تلبس ثيااب ضافية ،وحتيط وهجها القمري بشال
أسود فيربز فتنهتا كروع ما تكون الفتنة" (.)3
وسكينة اكنت متعلمة أيضا " أذكر أنين رأيتك وأنت طفةل صغرية يف السابعة من
معرك  ...كنت تذهبني اىل املدرسة.)4( "...
أما من حيث اجلانب الانفعايل والوجداين فقد اكنت سكينة هادئة ال تعارض
حىت وان تعلق المر بأمه قرار يف حياهتا أال وهو زواهجا ،فهيي تناقش المر هبدوء وروية
دون انفعال وال هيجان " لكنين ال أريد الزواج من احلاج عبد الودود انه يف مثل س نك
اي أيب " (.)5
ويه فتاة عاطفية رقيقة املشاعر" فقد ابتسمت سكينة واكفأته بنظرة حانية
تغلغلت يف كيانه ورست يف عروقه ابلنشوة امجليةل" (.)6
فال جعب اذن أن تتبوأ فتاة متتكل لك هذه الصفات اخللقية واخللقية تكل املاكنة
املرموقة بني ساكن تكل القرية املوبوءة بتكل املشاحنات واخلصومات .وال جعب أيضا يف
أن يكون حلمها هو حمل أية فتاة من فتيات القرية ،احلمل الساذج اذلي يراود لك فتاة يف
س هنا ...الزواج من رجل وليس أي رجل اهنا تسعى اىل االيقاع بربيع ابن احلاج عبد
 /1الكيالين  ،جنيب  :حاممة سالم  ،ص . 18
 /2املصدر نفسه  ،ص . 46
 /3املصدر نفسه  ،ص . 35
 /4املصدر ،نفسه  ،ص . 37
 /5املصدر نفسه  ،ص . 64
 /6املصدر ،نفسه  ،ص . 14
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الودود  ،وقد اس تطاعت فعال أن تفوز حبب ربيع اذلي أصبح ال يرى ادلنيا اال من خالل
عيون سكينة " فربيع قلبه خال من التجارب النسائية ...فهو يعترب التفكري يف مثل تكل
المور تفاهة وخرساان ومدعاة لالفالس واخليبة ...وظل كذكل حىت أوقعته سكينة يف
ش باكها " (.)1
وقد اس تطاعت أيضا أن تكسب حب وادل ربيع احلاج عبد الودود ذكل الغين
املتسلط اذلي ال ماكن يف قلبه للفقراء والضعفاء ومع ذكل فقد كسبت ثقته وحبه مما جعهل
يف الهناية خيطهبا لنفسه بدال من أن خيطهبا البنه ويف ذكل مقة الاننية والطغيان .
وهو اذلي اكن يف البداية يرفض أن تكون من نصيب ابنه لهنا ببساطة فقرية
ال ترىق اىل مس تواه الاجامتعي فقد اكن يقول البنه ربيع حيامن طلب منه أن خيطب هل
سكينة  ":أعرف انك جاهل أمحق وال تفهم مثل هذه احلمك :خرضاء ادلمن اي غيب يه
املرأة امجليةل يف منبت السوء أو املرأة اليت حسن مظهرها وساء خمربها ..وما أظن سكينة
اال من هؤالء" (.)2
ذكل اكن رأي احلاج عبد الودود يف سكينة اليت أحهبا ابنه ربيع وأحبته يه أيضا
فقد اكنت تطمع يف الارتقاء والعيش عيشة الغنياء يف سعادة وهناء اذا ما تزوجت ربيع
ابن احلاج عبد الودود .فقد اكنت هتتف عند لقائه بقولها  ":اي خرب أنت س يد الرجال ...
أنت دنياي اي ربيع " (.)3
ذلكل تكررت زايراهتا لبيت احلاج عبد الودود لعيادته حيامن اكن مريضا طرحي
الفراش يف حماوالت مهنا الس تعطافه وكسب مودته أكرث وجعهل يوافق عىل زواهجا من
ربيع ،وقد اكنت حيهنا تعامهل مبنهتيى احلنان مس تعمةل يف ذكل جاملها وذاكؤها ودهاءها
واغراهئا "..وتندى حبيبته ابلعرق وأخذ صدره يعلو وهيبط ...وحسبت سكينة منشفة
 /1الكيالين  ،جنيب  :حاممة سالم  ،ص 07
 /2املصدر نفسه  ،ص . 08
 /3املصدر ،نفسه  ،ص . 16
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بيضاء واقرتبت منه يف جرأة ،وأخذت جتفف هل العرق ،وعينيه املدهوشة تسرتق
النظرات من حيث ال تشعر لشد ما يه حانية رقيقة" (.)1
ذلكل حتول تفكريه اىل عقد موازنة بني رقة سكينة وحناهنا وعطفها وغلظة زوجته أم
ربيع وطبعها اجلاد ،أم الربيع اليت مل تكن يف يوم ما مبثل هذه الرقة اليت تعرفها سكينة" أم
ربيع مل متسح عن جبينه مطلقا يف أي أزمة من الزمات "(.)2
فقد حتولت عالقة الاحتقار والازدراء اليت اكن يكهنا احلاج عبد الودود اىل
سكينة اىل عالقة احلب اجلارف اذلي مكل عليه كيانه ،مما جعهل يقرر ودون تردد الزواج
مهنا همام اكنت النتاجئ عىل الرمغ من أنه يعمل بأهنا حتب ابنه ربيع وهو أيضا حيهبا " و َم َّد
عبد امحليد يدا مرجتفة ،واكن وهجه المسر النحيل وعيناه الواسعتان القلقتان تفيضان
ابحلب والرباءة ،وسدد احلاج اليه نظرات انقدة ومهس:
ـ أتوافق عىل زواج سكينة مين ؟
وهتف الش يخ عبد امحليد دون وعي  :منك ؟ ..تعين ربيع ؟..
ـ بل أخطهبا لنفيس اي عبد امحليد ..أان احلاج عبد الودود ...أهناك ما مينع؟
وقال عبد امحليد وقد تبللت عيناه ابدلموع :
ـ ألف مرة أقولها  ...موافق...موافق ...موافق ،هذا يوم املىن اي س يد الناس" (.)3
وترفض سكينة الزواج من عبد الودود يف البداية  ،ولكهنا يف الهناية يصورها
الكيالين كمنوذج للفتاة اذلكية اليت تستسمل للواقع اذلي ال تس تطيع تغيريه ولكن
استسالهما هذا مل يكن سلبيا لهنا مل تقض وقهتا يف ندب حظها والباكء عىل ربيع بل اهنا
حاولت التأقمل مع الواقع اجلديد واحلياة مع احلاج عبد الودود متفائةل خريا لتجد اخلري عىل
حد تعبري الشاعر العريب( كن مجيال ترى الوجود مجيال) .وفعال يف الهناية تسعد سكينة
 /1الكيالين  ،جنيب  :حاممة سالم  ،ص 36
 /2املصدر نفسه  ،ص . 56
 /3املصدر نفسه  ،ص ن .
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هبذا الزواج ـ غري املتاكئف ـ وحتصل عىل الاطمئنان والراحة بني يدي زوهجا عبد الودود
اذلي أصبحت حتبه " ومتمت ـ أحتبينين لهذه ادلرجة اي سكينة؟
ـ لوال حيب ملا حتدثت معك يف هذا املوضوع الشائك.
رشد بعض حلظات مث مهس:
ـ لول مرة أشعر يف حيايت بأن نبعا فياضا من احلب يتدفق من قلبك الكبري وينسكب
يف حنااي رويح الظامئة .كنت أشك يف صدور اخلري عن قلوب الفقراء احملروقة املعذبة
احلاقدة ،لكين أراك اليوم تكذيبا قواي لنظرييت ،وال أشعر الآن مبرارة هزمية أنت حيب
الول و الخري اي سكينة" ( .)1اكن هذا أول انتصار لسكينة عىل هذا الوحش الآديم
اذلي مل يكن يوما ما يعرتف حبق الفقراء يف الوجود ،وها هو اليوم بعد أن أحب سكينة
يعرتف لوالد الفقراء بأن قلوهبم يه الخرى يصدر عهنا اخلري واحلب ذكل ما جعل
سكينة تتشجع وتقرتب منه وتلقي برأسها عىل صدره مث هتمس:
ـ مك أمتىن أن نتوج هذا احلب الكبري خبطوة سالم " (.)2
وهكذا بدأت سكينة تسعى شيئا فشيئا للتأثري عىل احلاج عبد الودود لعقد
املصاحلة مع الفالحني عىل الرمغ من أن الرصاع بينه وبيهنم اكن يف كثري من الحيان
دمواي .ويف الهناية تصل سكينة اىل مبتغاها فتتحقق لها السعادة مع احلاج عبد الودود عىل
الرمغ من خرساهنا للحبيب الول " ويف املساء نظرت سكينة اىل وهجه (زوهجا كبري
السن) الهادئ املرشق ،ومهست :
ـ هذا يوم امل ُ َىن يوم الفرح احلقيقي .
قال وهو يضمها اىل صدره حبنان:
ـ لك ذكل من أجل عيونك اي حلوة ،لكامتك نفذت اىل قليب ،اكنت أقوى أثرا من لكامت
أوالدي والش يخ عبد البايق ،ورضاعات الفالحني..
 /1الكيالين  ،جنيب  :حاممة سالم  ،ص . 97
 /2املصدر نفسه  ،ص . 99
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قالت يف ذاكء :
ـ أتدري ملاذا ؟
ـ ملاذا اي سكينة؟
ـ لين وجدت مفتاح قلبك.
ـ ما هو ؟
ـ احلب ..احلب اي حاج .
ـ هذا حق مل أذق طعم احلب احلقيقي اال يوم أن رأيتك ،عند ذكل أيقنت أن احلب يشء
كبري ،فوق الكربايء ،فوق لك يشء اي حاممة السالم" (.)1
فقد جعل الكيالين سكينة (حاممة سالم ) يف تكل القرية اليت كرثت فهيا
املشاحنات واخلصومات بني احلاج عبد الودود وزابنيته من هجة وأهل القرية من الفالحني
املس تأجرين لراضيه من هجة اثنية.
وقد متكنت هذه الشابة الطيبة اليت تزوهجا احلاج عبد الودود من أن تصلح بينه
وبني أهل قريهتا حيث متكنت من اقناعه برضورة املصاحلة وبذكل يلني قلبه علهيم ويعطف
حنومه ،وينترش الوئام يف أرجاء القرية حيث اجمتعوا لكهم مبا فهيم أبناء احلاج عبد الودود "
ومل ينفض جملسهم اال وقد اتفقوا عىل بنود الصلح ،وقرروا عقد حفل كبري يف مناس بة
الاحتفال مبودل س يدي ( عيىس العرايف ) حيرضه مأمور املركز واملدير و أعيان
املنطقة...يتصاىف فيه امجليع ،ويبدأون حياة جديدة" (.)2
وهبذا تكون خشصية سكينة خشصية اجيابية اىل حد ما ؛ فقد سامهت يف تمنية القمي
اخللقية بسلوكها االجيايب وابلرساةل اليت أراد الاكتب أن يبلغها من خاللها ممتثةل عىل وجه
اخلصوص يف أن يرىض االنسان مبا قدر هل وأن يتفاءل ابخلري فيناهل .
 /1الكيالين  ،جنيب  :حاممة سالم  ،ص ص  109ـ . .110
 /2املصدر نفسه  ،ص ـ .115
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ومع ذكل فان خشصية سكينة وسلوكها الساعي اىل احالل السمل قد جيعل
القارئ يطرح مجةل من التساؤالت حول هذه الشخصية اليت بدت عىل الرمغ من حداثة
س هنا أقوى من احلاج عبد الودود ،مفا اذلي جيعل سكينة تقبل الزواج من احلاج عبد
الودود وهو يف سن وادلها؟ أمل تكن حتب ربيع وهو حيهبا أيضا؟ ملاذا مل تدافع عن حهبا؟
أم أهنا اختارت السمكة الكبرية بدال من ربيع؟ ملاذا مل تنحرف سكينة بعد زواهجا من هذا
الش يخ الرشير عىل غرار ما حيدث دامئا يف مثل هذه احلاالت من زواج شاابت بأثرايء
يكربهن كثريا يف السن؟ وقد وصف الكيالين بعضهن يف بعض رواايته مهنا مثال ،
(عناايت هامن ) يف رواية ( قضية أبو الفتوح الرشقاوي) و( عناايت هامن ) يف رواية
( ليل وقضبان)  ،وزوجة عامثن ابشا يف رواية ( رأس الش يطان)  ،ووهيبة يف رواية
( ليل اخلطااي) وغريهن كثري؟
وهبذا تكون سكينة حاةل اس تثنائية وقد همد الاكتب ذلكل حيامن وصفها بكثري من
الصفات اليت أهلهتا لتحمل هذه املاكنة يف الرواية وتصبح حبق بطلهتا؟ فهيي متتاز ابذلاكء
الفطري وابدلهاء ذلكل فاهنا مل تسقط يف اخلطيئة وقد ساعدها عىل ذكل ظروف القرية
أو بيئة القرية احملافظة واليت ال تساعد عىل الاحنراف علام أن النسوة الاليت ذكرت يف
الرواايت السابقة هن من بيئة املدينة يف أغلب احلاالت...
غري أن هذا ال مينع من أن أقول بأن الكيالين قد وقع يف عيب يمكن يف هناية
الرواية واليت جاءت غري منطقية بل اهنا غري مقنعة ،فهيي هناية ال تتفق مع عادات وتقاليد
القرية  .اضافة اىل أهنا تتناقض وما عرفته تكل القرية من رصاع اقتصادي واجامتعي ،نتج
عنه أعامل عنف كثرية أودت حبياة بعض الفالحني .
اال أن الكيالين حاول اقناع القارئ هبذه الهناية السعيدة اليت مت فهيا الصلح بني
الفالحني واحلاج عبد الودود ذكل االقطاعي الرشس املس تغل لعرق الفالحني وهجدمه.
ومل تكن تكل املصاحلة من توجيه ش يخ القرية أو وهجاهئا بل ان ذكل مت من خالل اقناع
سكينة للحاج عبد الودود برضورة هذه املصاحلة عىل الرمغ من ذكل الرصاع ادلموي ،فقد
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قتل عبد الودود أحد الفالحني ،وطرد عددا كبريا مهنم من الرايض اليت يس تغلوهنا
ويعملون فهيا ،كام اكن يلجأ اىل السلطات وحتريضها عىل القاء القبض عىل معارضيه من
الفالحني والزج هبم يف غياهب السجن.
ومع لك ما حدث يف القرية تأيت زوجته سكينة وبقدرة قادر تمتكن من احالل الصلح
بني املتخامصني احلاقدين .وهبذا يكون الكيالين قد منح هذه الشخصية (سكينة) دورا
أكرث من جحمها الواقعي ،وبذكل يكون قد أمهل الواقع املؤمل للقرية ،فهو مل حيلل أس باب
ذكل الرصاع ومل يبني أبعاده ،فظروف القرية مل تكن هميأة لن تقوم فهيا امرأة هبذا ادلور
اذلي ال يقوى عليه كثري من الرجال.
وقد أمهل الكيالين واقع القرية الاجامتعي وتقاليدها أيضا ؛ ويظهر ذكل يف ما اكنت
تقوم به (سكينة) يف ذهاهبا اىل بيت احلاج عبد الودود وترددها عليه أثناء مرضه وخدمته
بدال من زوجته اليت مل حترك ساكنا اذ أهنا مل تبد أية غرية وال اعرتاض عىل هذه الترصفات
وهو أمر غري منطقي وال يتفق مع العرف السائد يف القرية حينذاك...
ب ـ ( فاطمة ) يف رواية ( عذراء جاكرات ) :
هذه الرواية يه احدى الرواايت الربعة اليت كتهبا الكيالين يف حمور قضااي
العامل االساليم ،ويه ما أطلق علهيا مصطلح الرواايت الاسترشافية أو الرواايت
الس ياس ية اليت تعاجل قضااي املسلمني وأوضاعهم يف ادلول االسالمية خارج حدود الوطن
العريب وقد تناول جنيب الكيالين يف هذه الرواية الرصاع العقائدي بني النظامني
االساليم والش يوعي املسلمني جباكرات عامصة اندونيس يا ويف بعض جزرها الخرى ،وذكل
يف س نة 1965م.
ويه حتيك قصة استيالء الش يوعيني عىل احلمك يف اندونيس يا وقد ساعدمه عىل
ذكل تورط الرئيس االندونييس ( أمحد سواكرنو)  ،كام دمعت الصني الش يوعية هذا
الانقالب أيضا  ،مما أدى اىل رصاع دموي رهيب بني املسلمني من الشعب االندونييس
وعىل رأسهم منظمة ( ماشويم ) االسالمية حيث تأثرت هذه امجلاعة االسالمية كثريا
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هبذه الحداث اذ فقدت الكثري من أفرادها شهداء وزج بكثري مهنم يف غياهب السجون
الش يوعية ،كام تعرض بعضهم لالختطاف.
اال أن الرصاع مل يدم فرتة طويةل حيث متكن اجليش وامجلاعات االسالمية من وضع
حدا لهذا الانقالب .واكن مجلاعة ماشويم دور فعال يف ذكل  .وقد ركز الاكتب يف هذه
الرواية عىل قضيتني أساس يتني هام  :الرصاع الكبري بني االسالم والش يوعية حول قضية
اللوهية ذكل أن الش يوعيني ال يؤمنون أصال ابهلل أو ابلوجود االلهيي ويعتربون ادلين
أفيون الشعوب ،وال ينبغي لالنسان أن يؤمن ابهلل وال يعرتف ابلغيبيات ،فالوجود عندمه
مادة وحسب .
وقد عربت الرواية عن ذكل من خالل أحد الش يوعيني اذلي يتحدث اىل أحد
املعتقلني املسلمني ،ويبدو من خالل حديثه هتجم صارخ عىل اذلات االلهية فقد زمع أنه
ابماكنه جسن هللا مع املعتقلني؟؟ "(. )1
أما تصور اللوهية يف النظام االسالم فبطبيعة احلال خيتلف عن هذا؛ لن النظام
االساليم يس متد وجوده من وجود هللا ويستند اليه  ،فاىل هللا ترجع المور لكها يف هذا
النظام.
أما الاختالف الثاين بني النظاميني الش يوعي واالساليم حفول االنسان ذاته
ودوره يف هذه احلياة وقد شلكت هاتني القضيتني حمور الرصاع يف الرواية بني املسلمني
والش يوعيني عىل املس توى الفكري والاجامتعي والس يايس والثقايف والنفيس.
وقد مثل التصور االساليم يف هذا الرصاع مع الش يوعيني أرسة (حايج محمد ادريس)،
وخاصة ابنته(فاطمة) من خالل املواهجة اليت خاضهتا هذه الرسة املسلمة ضد أعداء
االسالم.
 /1الكيالين ،جنيب :عذراء جاكرات  ،ط ، 01دار الصحوة للنرش والتوزيع  ،القاهرة 2013 ، ،م ،
ص ص  65ـ .70
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واكنت فاطمة تنتسب مجلاعة (ماشويم) االسالمية ،وتمتزي بثقافة اسالمية عالية،
أما وادلها حايج محمد ادريس فقد اكن داعية اىل هللا ،يرشف عىل ادارة عدد من
املدارس االسالمية وقد تعرض اىل مضايقات عدة بسبب معارضة لالجتياح الش يوعي
للبالد وموقفه املضاد لهذا الانقالب مما حدا ابلش يوعيني اىل اختطافه والزج به يف احدى
السجون اجملهوةل وحماوةل اغتياهل بهتمة حماوةل الفرار من السجن ،أما (أبو احلسن) خطيب
فاطمة فقد زج به هو الخر يف السجن بسبب نضاهل االساليم .
فقد تعرضت للمضايقات حيث طاردها الش يوعيني ابالشاعات واالغراءات لردها
عن موقفها وهجادها ضد املد الش يوعي يف اندونيس يا واحلقيقة أن فاطمة قد أبدت وعيا
قواي بقضية الوطن وحتريره من قبضة الش يوعيني وأثبتت خالل هذا الرصاع مع
الش يوعيني صدق متثلها للمبادئ االسالمية شالك ومضموان ،حيث أظهرت جشاعة
منقطعة النظري يف اختاذ املواقف املضادة النتشار الش يوعية وادلفاع عن نفسها ضد
الشائعات اليت حلقت هبا.
وأس بغ علهيا الاكتب أوصافا تويح بتكل الشجاعة فها هو يقدهما بقوهل  " :وشقت
الصفوف فتاة غريبة الشأن ...قاصدة املنصة اليت يتلكم من فوقها الزعمي ،اكنت يف حوايل
العرشين من معرها ،أمجل ما فهيا ...عيناها اللتان ترشقان حيوية وامياان وجالال ،واكنت
طويةل الكامم ،ترتدي عىل رأسها شاال أبيض خيفي شعرها ،ويربز وهجها املتألق
النرض.)1("...
يبدو من خالل هذا البعد اجلسمي اذلي رمسه الكيالين لفاطمة ،أنه مل يركز فيه
كثريا عىل املالمح اجلسدية اال مبا خيدم الفكرة ،فقد ركز عىل العينني ويف ذكل اجياد
بشجاعة هذه الفتاة من خالل ارشاقة عينهيا وحيويهتا ،كذكل فقد ظهر البعد النفيس من
خالل هذا الوصف فقد اقتحمت هذه الفتاة الشابة الصفوف واقتحمت املنصة اليت
 /1الكيالين  ،جنيب :عذراء جاكرات ،ص . 18
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خيطب مهنا (عيديد) زعمي احلزب الش يوعي يف جشاعة وقوة ولعل تكل القوة اكتسبهتا من
قوة ادلين االساليم اذلي تعتنقه وتلزتم مببادئه وتقتنع بأفاكره وأسسه.
وقد متزيت فاطمة ببعد فكري معيق ظهر عندما ألقت حمارضة ابجلامعة ردا عىل
خطاب عيديد (زعمي احلزب الش يوعي) حول الاشرتاكية ،والفاكر الوضعية للنظرية
املاركس ية ،وحول حمتية املساواة بني الرجل واملرأة.
فقد حتدث عيديد عن الرجل واملرأة حيث بدأ يرشح وهجة نظره مبينا كيف
أن"...املرأة اكلرجل متاما يف التلكيف ومحل أعباء الرساةل االنسانية يف خدمة امجلاهري
الاكدحة وحتريرمه واكن يكرر أنه قد سقطت مبادئ عرص (حرمي السلطان) ومبادئ
(حزام العفة) وأخذ يردد وهو يبتسم" ليست عفة املرأة من نوع أآخر غري عفة الرجل،
وعرص االقطاع اكن ظاملا فمل يصنع للرجل حزاما للعفة كام للمرأة ،جيب أن تكون حياتنا
اجلديدة شعارها أن ال تفرقة بني الرجل واملرأة وحتدث كثريا عن حمتية التارخي وحمك
الطبقة الربجوازية املتعفنة والامربايلية وأعواهنا والرجعية وخمططاهتا ،والاجتار ابدلين"(.)1
هذه الفاكر اليت حتدث عهنا عيديد ورددها منوها ابلشعارات املاركس ية أاثرت
حفيظة فاطمة فشقت الصفوف حنوه وقالت ويه تقرتب منه املنصبة " :أيسمح يل
الس يد أن أديل بتعليق..؟ احنىن يف أانقة  ،وافرت ثغره عن ابتسامة كبرية ،وأفسح لها جماال
أمام امليكرفون .قالت فاطمة:
ـ " اننا نغالط أنفس نا حيامن نظن أن املرأة اكلرجل متاما  ...فالعمل يؤكد أن للك طبيعته..
هرموانت الرجل غري هرموانت املرأة  ...قوة عضالهتا غري قوة عضالته ..وظائفها
الفس يولوجية غري وظائفه  ...أميكن أن تكون هذه احلقائق لكها غري ذات موضوع؟ أيصح
أن يكون ذكل الرتكيب العضوي والنفيس دون تأثري؟" (. )2
 /1الكيالين  ،جنيب :عذراء جاكرات  ،ص ص  16ـ . 17
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وقد انقش عيديد مفهوم احلالل واحلرام من وهجة نظر املاركس ية املادية حيث " خلص
بعد عرض ذيك ابرع اىل أن احلالل واحلرام مبفهوهمام الصحيح يرتكز يف أن لك ما هنض
ابلشعب وحقق نفعا ماداي  ،وساعد يف اشعال الثورة ( التقدمية ) فهو احلالل وال يشء
غريه ،وعكس ذكل متاما هو احلرام برصف النظر عن لك ما ورد من قمي عتيقة ونصوص
قدمية " (. )1
وهنا أيضا ترد عليه فاطمة وفق قناعهتا فامي خيص احلالل واحلرام مفندة ما ذهب اليه
عيديد من تشويه حلقيقة هذا املفهوم ذلكل جندها تقول  " :احلالل واحلرام عقيدة دينية
مصدرها هللا  ..جاءت عىل أيدي أنبيائه الكرام ،ويه أعىل مثاال من فكر االنسان
وتصوره القارص ..القتل حرام ...الرسقة حرام ...ولن تصدق أية فلسفة يف قلب
الصورة ...واحلمك ال حتدد مصلحة طبقية همام اكن وزهنا ،ولكنه مجموعة من القواعد العادةل
اليت أقرهتا رشيعة هللا ملصلحة مجيع الناس..
واختالف الناس يف املهارات الشخصية واجلسدية واملادية جيمعهم عىل معىن سام...هو
الخوة...الخوة غري العداء الطبقي ..الخوة جتعل من امجليع سواس ية كس نان املشط أمام
هللا وأمام القانون وساد الهرج واملرج مرة اثنية ...اال أن عيديد لوح بيده همدئا فانصاع
امجليع لرأيه ،ومضت فاطمة تقول :
ـ أفاكرمك مبفهوهما الطبقي يه احلقد  ..العقد النفس ية  ...يه ارساء قواعد التناحر ادلموي ،
واتالف القمي االنسانية الرفيعة " (.)2
وهبذا يظهر وعي هذه الفتاة اجلامعية املسلمة بواقعها وادلفاع عن مواقفها ،ويتضح
من هذا احلوار هوية هذه الفاكر واجتاهها ،كام يتبني البعد النفيس والسلويك لفاطمة .وقد
أحرج هذا احلديث اجلريء عيديد وجعهل يسارع اىل املنصة ويقف علهيا ال يعرف ماذا
يقول ،حيث أخذ يردد اللكامت اليت خيدع هبا جامهري العامل قائال  ":هلل ما يف الساموات
 /1الكيالين  ،جنيب :عذراء جاكرات  ،ص.17
 /2املصدر نفسه  ،ص ص  19ـ . 20
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وما يف الرض...انين أطالب بتحقيق عداةل االسالم اليت حتارب الفقر والظمل واجملاعة
واملرض واجلهل...
لكن فئة من الناس تريد للشعب املسمل أن يظل فقريا مريضا جاهال حىت
يس تطيعوا أن يبقوا وحيتفظوا مبراكزمه  ...اهنم يدعون بأهنم مسلمون ،بيامن مه حياربون
تعالمي االسالم ...اهنم يهتموننا ابالحلاد فاذا اكن اخلري والرفاهية هو ما يسمونه احلادا مفرحبا
ابالحلاد اين قرأت القران والتفاسري لكها ،فمل أجد مجةل واحدة تؤكد هذا املعىن...
فاالسالم حيارب الفقر واجلهل واملرض...وهذا ما تدعو اليه مبادؤان ويه واالسالم يشء
واحد "(.)1
هنا تثور فاطمة وتنتفض وهتتف بعصبية :
ـ " أنت تسخر من عقول الناس أهيا الوزير وختدعهم فضجت القاعة ابلضحك املمزتج
ابلضحك والهتاف وامحر وجه الزعمي جخال ،تندى جبينه ابلعرق ،لكنه حافظ عىل هدوئه
واتزانه ،واقرتب من مكرب الصوت وقال :
ـ انين سعيد بأآراء الزميةل الفاضةل ...فللك وهجة نظره ...وسوف أس تمكل معها النقاش بعد
احملارضة ،فقد طالت بنا اجللسة" (.)2
كام يظهر البعد الفكري لفاطمة من خالل هذا احلوار اذلي دار بيهنا وبني وادلها
( حايج محمد ادريس) أحد العلامء اجملاهدين " ابتسم حايج محمد وقال :
ـ أرى أن ذهابك عدمي اجلدوى..
ـ هذا اذا قيس مبدى جتاوبه لرأي  ...لكنين أهدف اىل يشء أخر ..أريد أن أرى  ..جمرد
الرؤية..
مسح عىل حليته البيضاء وقال :
 /1الكيالين  ،جنيب :عذراء جاكرات  ،ص . 21
 /2املصدر نفسه  ،ص . 22
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ـ الزعمي عيديد تلميذ خملص ..وابن ابر للثقافة امللحدة  ...امجليع يعرفون ذكل  ..هو
ثعلب خطر...
قالت فاطمة يف لهفة :
ـ أنه ال ميكل سوى اللكامت الطنانة..
ـ لكنه اي ابنيت ذو طموح خطر  ...وهل تأثري كبري عىل رئيس ادلوةل ..
ـ وليكن ...ان امياين أقوى من سفسطته...
ـ لن تصيل اىل نتيجة ...
ـ ان هل قطاعا كبريا من املؤيدين ،وجيب كشفه .)1( "...
وقد حاول عيديد اهجاض فكرهتا  ،وقتل دعوهتا لهنا تضايقه تكشفه عىل صورته
احلقيقية اليت خيفهيا حىت عىل زوجته " اتنيت" .
وقد بلغت منه احملاوةل أن طلب من فاطمة أن تزتوجه ليس يطر عىل خشصيهتا ويتقي
رشها.
" ربت الزعمي عىل كتفها قائال عزيزيت ،فانتفضت و ابتعدت عنه قائةل :
ـ ال تلمس ين.
ـ جئت ليك تقنعين أو أقنعك
ـ يفصل بيننا ثالثة عرش قروان من الزمان...
ـ اذن انهتينا
ــ فاجأها بسؤال غريب ،مل خيطر عىل ابلها :
ـ هل تقبلني الزواج؟
ـ نظرت اليه يف اس تغراب ،وقالت :
ـ حمرم رشعا الزواج من رجل ال دين هل.
 /1ا الكيالين  ،جنيب :عذراء جاكرات  ،ص . 25
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ـ لكين مسمل.
ـ بشهادة امليالد فقط
ـ ليس الفرق كبريا
ـ حسبت حقيبهتا  ،وقالت :
ـ السالم عليمك ...
وظل ينظر الهيا ،ويه تدق الرض يف ثقة بلغت الباب مث عاجلته بتؤدة ،وما ان خرجت
حىت صفقته يف شدة ..وبقيت صورهتا الطاهرة الزاهية مس يطرة عىل خياهل.
ال يدري الزعمي ملاذا تذكر زوجته يف هذه اللحظة ابذلات ،وأخذ يس تعيد لقاءهام معا يف
أول مرة...اكن لك يشء بس يطا سهال حتااب ..رقصا ..وتزنها يف ش ىت الماكن ...وعبأ من
كس النشوة ...مث تزوجا ...لكنه الآن أمام فتاة رجعية فقرية ترفض الزواج منه...من وزير
وزعمي ...أكرب حزب ش يوعي خارج الصني وروس يا ..هل اكن يتصور أن حيدث ذكل؟
ومتمت يف ثقة ال حد لها:
ـ اين قادر ..قادر ..وسأعرف كيف أحسق كربايءك ،وأمزق الوهام اليت تغلف رأسك
امجليل "(.)1
يبدو من خالل هذا احلوار املطول أن الكيالين رمس خشصية فاطمة بدقة
متناهية ليجعل مهنا صورة الفتاة املسلمة امللزتمة بتعالمي ادلين االساليم فكرا وعام  ،لتقوم
بدورها يف مسرية ادلعوة اىل هللا  ،والثبات عىل املبدأ ،بل واملوت دونه ،فقد جعلها
الكيالين تدعو اىل سبيل هللا ابحلمكة واملوعظة احلس نة ،فقد حاولت جاهدة اقناع عيديد
بأفاكرها االسالمية النرية ادلاعية للخري والسالم حىت أهنا قبلت دعوته للحوار وجاءت
اىل القرص للمحاورة اليت انهتت ابلفشل بسبب تعنت عيديد وارصاره عىل غ ّيه.

 /1الكيالين  ،جنيب :عذراء جاكرات ،ص ص  29ـ . 31
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من خالل هذا احلوار أيضا نظرة عيديد للمرأة  ،ويه نظرة احلادية مادية ال
ترى فهيا اال اجلانب اجلسدي حيث جتاهل عيديد الزتام فاطمة بتعالمي االسالم اذلي اكن
يبدو من خالل أفاكرها وأآراهئا وكذكل زهيا االساليم الرشعي ،ذلكل بدا هل أن فاطمة نوع
من النساء جيههل اهنا املرأة العفيفة الطاهرة املتدينة ،اليت تراعي رشع هللا يف لك أمورها،
فهيي ليست كزوجته اليت اختذها مقياسا للك النساء ،وقد وازن بني فاطمة وزوجته اليت
اكنت ضعيفة الشخصية ورمبا ضعفها هذا راجع اىل ضعف الوازع ادليين يف نفسها بسبب
اعتناقها االيديولوجية الش يوعية ادلاعية اىل الكفر واالحلاد والفجور بيامن فاطمة عىل
العكس من ذكل ،فقد متسكت بديهنا ومبادهئا فصدمت عيديد اذلي مل يكن يتصور أن
يف الوجود نساء مثل فاطمة.
فقد قرر بينه وبني نفسه الانتقام مهنا وحسقها كام تسحق احلرشات بعدما جعز
عن اقناعها بأفاكره أو عىل القل ردها عن أفاكرها وقد زاد يف اهانته رفضها الزواج
منه وهو الزعمي ،فقرر يف الهناية تشويه مسعهتا ابالشاعات واملزامع الاكذبة عن سلوكها
ومسعهتا للحد من نشاطها ادلعوي اجلهادي داخل اجلامعة للقضاء علهيا معنواي وهزهما
نفس يا " وقبل أن ينرصف الزعمي قدم ( رايم) صورة فوتوغرافية لفتاة ..نظر الزعمي الهيا
جيدا مث ابتسم ،بيامن قال رجل الاس تخبارات:
ـ ان وجودها يف لكية الآداب وسط طلبة اجلامعة يبعث عىل القلق
ـ أعرف لك يشء.
ـ دعها الآن.
ـ فهمت غري ذكل اي س يد الزعمي.
ـ من امحلاقة أن نشدد علهيا العقاب يف هذا الوقت ابذلات ..ان أصابع االهتام ستشري
صوبنا ابلتأكيد.
ـ أآخر التقارير تفيد بأن عددا من الفتيات أخذ يتبعها .
ـ ليكن.
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ومصت برهة مث قال:
ـ يكتفي بأن يثار حولها الغبار...قولوا مثال ان أابها معيل هولندي سابق...و أنه يتلقى
املعوانت من اخلارج  ...و أنه تربطه ابخملابرات الجنبية صةل ..وشوهوا مسعهتا  ...انسجوا
من حولها القصص العاطفية املثرية ..أتعمل ذكل رايم؟؟ اهنا ابلتأكيد س تجن...أو تكون
مناطا لسخرية بني الطلبة والطالبات .وقهقه قائال:
ـ املوت أنواع " (.)1
اال أن ذكل مل يثين فاطمة عن واجبه ادلعوي مما اضطر عيديد وزابنيته اىل اختطاف
وادل فاطمة والزج به اىل السجن ،واعتقال خطيهبا( أبو احلسن) الطالب اجلامعي اذلي
يؤازرها يف نشاطها ادلعوي.
وقام الش يوعيون ابلثورة لقلب نظام احلمك واكن من بني أهدافهم القضاء عىل دور
الصحافة لن بعض الصحف قد كشفت مؤامراهتم وأالعيهبم القذرة ضد املواطنني العزل
من اذلين مل يساندوا الثورة الش يوعية ،اال أن فاطمة ازدادت ارصارا عىل الاس مترار يف
هنجها اجلهادي وخرجت متجهة اىل دار الصحيفة اليت تعمل هبا وما يه اال حلظات
حىت حارص الش يوعيون مبىن الصحيفة " قالت فاطمة:
ـ امسعوا:
وأنصت امجليع اكن هناك جضة عالية  ،وهتافات صاعدة وطلقات رصاص  ،وراحئة
ابرود ،وجتمهر احملررون دلى احدى النوافذ املطةل عىل الشارع العمويم ،فرأوا حشدا
خضام من املتظاهرين رافعني العالم املرسومة بشعار احلزب ( املطرقة واملنجل) وهناك
الفتات كثرية كتبت بلون أمحر اكدلم ...مكتوب علهيا " أقتل ...أقتل ـ املوت للخونةـ ال
حرية لعداء الشعب ـ ال حماكامت وال اعتقاالت ،بل قطع الرقاب يف الطرقات عاش
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عيديد بطل التصفية ادلموية ..ابحلديد والنار تنترص الثورة ...املشانق للخونة ...الرمحة
اهنيار...
التفت رئيس التحرير اىل أحد الرجال اذلين معه  ،وقال:
ـ أين احلقيبة؟
فسلمه الرجل حقيبة سوداء ففتحها ،و أخرج مهنا بعض املسدسات ومكية من
اذلخرية وزجاجات مولوتوف ،وقنابل مس يةل لدلموع ،وقال رئيس التحرير :ـ ليأخذ لك
واحد منمك مسدسا...وال يس تعمهل اال لدلفاع عن النفس...لقد فكرت ...ورأيت أنه ال
يصح أن منوت كام متوت الالكب...اننا مضطرون ذلكل ...اهنالت الجحار فتحطم زجاج
النوافذ ،وتطايرت شظاايه يف لك الحناء ،وانطلق الرصاص عشوائيا وتقدم ثالثة من
رفقاء احلزب الش يوعي القتحام ابب السور ،وملا اعرتضهم احلارس العجوز أردوه قتيال
بعدد كبري من الرصاصات ...اكنت فاطمة عند ذاك واقفة بأعىل السمل ،وشهدت املنظر
ادلايم فأطلقت عيارات انرية من مسدسها ،فارمتى أحد الرفاق الثالثة عىل الرض
مرضجا بدمائه ،واكنت فاطمة هتتف:
ـ العني ابلعني...
جفرها أحد احملررين اىل أعىل وهو يقول  :ان وقوفك هكذا يعرضك ملوت حمقق ..مل
تكن يف وعهيا ،اكنت حتاول أن تنزتع نفسها منه لتواجه املوجة العدوانية اليت تدمههم يف
عقر دارمه دون سبب معقول ...ولكن عندما سقط الرفيق هاجت مجوع املتظاهرين
واندفعوا اكجملانني صوب الباب احلديدي املغلق هيزونه يف عنف ،واس متر تبادل اطالق
الرصاص ،وصاح أحد املتظاهرين:
احرقوا ادلار عىل من فهيا...
امتلت أجواء املبىن ابدلخان وراحئة البرتول احملرتق ،واش تد تبادل الرصاص،
وريم زجاجات مولوتوف بني احملارصين واملهامجني ،وقدم رئيس التحرير وقال:
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ـ اقذفوا ابلقنابل املس يةل لدلموع...مث اهربوا من النوافذ والثغرات...أو انزلقوا عىل أانبيب
املياه ...افعلوا أي يشء يك خترجوا من هنا واال احرتقنا " (.)1
وتعود فاطمة من املعركة مهنكة القوى ولكهنا منتش ية ابلنرص عىل العداء "وعادت
فاطمة اىل بيهتا....اكنت مغرية ...و الوحال والهباب تلوث ثياهبا البيضاء ...وما ان ارمتت
عىل السجادة املهترئة يف وسط الصاةل حىت مهست:
ـ أريد أن أرشب...
انولهتا أهما كواب من املاء وعادت فاطمة تقول:
ـ لول مرة يف حيايت أشعر بروعة القصاص...و أتذلذ مبذاق النرص " (.)2
فقد اكنت فاطمة كام أرادها الكيالين  ،صورة للمرأة اجملاهدة ،املرأة اليت تدافع عن
املظلومني من أبناء شعهبا وتقتص هلم من العداء " شعرت و أان أطلق الرصاص أنين
أخذت بثأر البواب العجوز ..وبثأر أيب املسكني وانتقمت للرجل اذلي يعيش خلف
السوار رهن احملامكة ...ولبيه املشلول" (.)3
وبذكل تكون فاطمة قد شعرت مبسؤولية ادلفاع عن املظلومني ،والانتقام من
الطغاة الظاملني نيابة عن أهلها وذوهيا اذلين مل يس تطيعوا القيام ابجلهاد بأنفسهم ؟ فأبوها
اختطف وال تدري عنه شيئا ،وخطيهبا أبو احلسن اعتقل دون حمامكة عادهل وأبو خطيهبا
مشلول جراء ما حدث لودله ،والبواب العجوز قتل ...فهو اذن القصاص لهؤالء مجيعا من
أجل ارجاع احلق املغتصب.
اال أن فاطمة مل تتوقف عند هذه املعركة اليت خاضهتا ضد الش يوعيني ،بل اننا
جندها تنضم اىل اجملاهدين اذلين جتمعوا حول اجلارال ( أبو احلارث انستيون) اذلي جنا

 /1الكيالين  ،جنيب :عذراء جاكرات ،ص ص  227ـ . 232
/2املصدر نفسه  ،ص . 233
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من القتل وشلك نواة املقاومة والثورة ضد الش يوعيني " والتفتت فاطمة مينة ويرسة،
وقالت:
ـ أين اخويت ؟؟
ـ ذهبوا ؟
ـ اىل أين ؟
ـ قيل ان اجلارال الكرب أفلت من املوت و أنه جيمع امجلوع خلوض معركة ضد الثائرين..
ـ أين اجلارال؟
ـ يف جاكرات أو ابندوجن ..
ـ لكن جاكرات سقطت لكها عىل أيدهيم
ـ لقد اختذ من اذاعة ابندوجن مقرا دلعوته االعالمية...
ـ صاحت فاطمة يف فرح:
ـ هللا أكرب ...سأحلق هبم.)1( "...
وكشفت أحداث الرواية عن فشل الثورة الش يوعية يف اندونيس يا واندحار
الش يوعية وتشتت زعامء احلزب الش يوعي مبا فهيم عيديد ،حيث شلك الثوار املسلمون
مجموعة للبحث عن الفارين من رؤوس احلزب الش يوعي الس امي الزعمي عيديد وقد اكنت
فاطمة واحدة من الذلين انضموا اىل تكل اجملموعات ،بل ان فاطمة قد أرصت عىل أن
ترافق الباحثني عن عيديد " حيث انتحر رجال احلزب ،وولت مجوعهم الدابر ،أمرت
القيادة العامة بتجنيد مجموعة خاصة للبحث عن ( الزعمي ) وغريه من الهاربني ،وأرصت
فاطمة أن ترافق اجملموعة اذلاهبة للبحث عن الزعمي ...واكنت التحرايت تأيت عنه من أآن
لآخر  ،ولعبت فاطمة دورا ابرزا يف هذا اجملال"(.)2
 /1الكيالين  ،جنيب :عذراء جاكرات  ،ص ص  235ـ .236
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وبعد معليات البحث املكثفة بناء عىل املعلومات اليت تقدم للقيادة العامة ،وقد
اكنت فاطمة من أكرب املنقبني عن أماكن اختفاء عيديد ،ويف الهناية ألقي القبض عىل
عيديد ،وبذكل تكون فاطمة قد هزمت هذا الزعمي اذلي اكن يصول وجيول  ،مثلام
انترصت شهرزاد عىل شهراير ...و أتت اليه فاطمة وهو يف الغالل ،وقفت صوبه ويه
تقول :
"ـ ها حنن نلتقي لآخر مرة .نظر الهيا يف ذهول ودهشة ومغغم :
ـ من أنت ؟
ـ الفريسة اليت أفلتت من بني خمالبك ذات يوم....و أنت مكل غري متوج.
ـ اذهيب عين.
أال تريد أن تلقي درسا عن املبادئ وحق الشعب .
ـ اذهيب.
وأدار وهجه بعيدا عهنا ،لكهنا عادت وواهجته قائةل:
ـ لقد سامهت جبهد متواضع يف االمساك بك وس يكون ذكل رشف يل طول حيايت "(.)1
لكن فرحة فاطمة وسعادهتا ابلنرص مل تدم طويال ،ففي اليوم املوايل نرشت
الصحف قصة القبض عىل عيديد ومن بني الصور صورة لفاطمة ويه ترصخ يف وجه
عيديد ،وقد رأهتا احدى الش يوعيات اليت احتالت علهيا فاطمة عندما اكنت تبحث عن
عيديد وأومههتا بأهنا واحدة مهنن ،ذلكل قررت الانتقام من فاطمة " وقالت فتاة ويه
تتأمل فاطمة اليت اكنت ترصخ يف وجه الزعمي :ـ هذه الفتاة أعرفها ...جعبا...لقد اكنت
تسأل عن الزعمي...مل تكن منا اذن بل أجرية صغرية ..البد من الانتقام مهنا همام
اكن المر.)2("...
 /1الكيالين  ،جنيب :عذراء جاكرات  ،ص . 262
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وبعد تنفيذ حمك االعدام يف عيديد ،انتقمت تكل الفتاة الش يوعية من فاطمة
حيث اغتيلت يف صبيحة اليوم التايل ،وبذكل تنال فاطمة رشف الشهادة حيث تعود اىل
أهلها ولكن يف نعشها " ويف اجلزر اخلرضاء ورود مجيةل ،متتع النظر وتفوح ابلعبري ،وتزىه
ابلروعة وامجلال .لكن مع الورود أشواك ...مع النرص الكبري اكنت الفرحة تعمر القلوب
وعيون كثرية تذرف ادلموع ،قصة الشوك والورود الزلية ..وعاد أبو احلسن وعاد حايج
محمد ادريس ...لكن فاطمة مل تعد اال يف صندوق خش يب...ومالبسها البيضاء الطاهرة
خمضبة ابدلماء ...انطلقت يف الظالم رصاص أآمثة أودت حبياهتا ...سقطت عذراء جاكرات
شهيدة ،ويف يدها وردة محراء ذات أشواك ...وعىل ثغرها ابتسامة رضا...ويف جيهبا
مصحف صغري ،تبلل أهداهبا الطويةل دمعة عشق خادل.)1("...
بعد لك هذا يقف أمامنا سؤال اكلطود الشامخ يسأل  :اىل أي مدى وفق
الكيالين يف رمس هذه الشخصية ،خشصية فاطمة وهل جنح فامي سعى اليه من وضع
اللمسات الالزمة ملثل هذه الشخصيات اليت يريدها اسالمية قلبا وقالبا.
نقول ان الكيالين قد جنح اىل حد بعيد يف رمس معامل خشصية فاطمة سواء من
حيث املالمح اجلسدية اليت مل يركز علهيا كثريا اىل حني ما يكون مضطرا ذلكل .أ ّما من
حيث املالمح النفس ية والفكرية ،ففاطمة فتاة مسلمة قوية الشخصية ،مل تكن مزنوية يف
برهجا العايج تذهب اىل اجلامعة مث تعود رأسا اىل البيت لتصيل وتس تعيذ وحسب.
بل اكنت فتاة اجامتعية حتمل مهوم وطهنا وأبناء أمهتا تشاركهم يف س ياسة أمور
البالد حيث انمتت اىل جامعة (ماشويم ادلينية) بل اهنا جاهدت بنفسها ووقهتا حىت
سقطت شهيدة " ان الكيالين ال يكتفي بتقدمي املرأة املسلمة (المنوذج) يف طهرها والزتاهما

 /1الكيالين  ،جنيب :عذراء جاكرات  ،ص  263ـ .264
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وتوحدها ،و امنا مييض خطوة أبعد فمينحها حضورا مؤكدا يف قلب الوقائع وصريورة
الحداث ...عرب حلظات املصري الفاصةل"(.)1
ويه أيضا فتاة حتب وترغب يف الزواج ممن حتب ،ذكل أن فاطمة أحبت أاب احلسن
الطالب اجلامعي واذلي ينمتي أيضا اىل جامعة ماشويم ومل تقف فاطمة ازاء الرجل اذلي
حتب موقفا سلبيا بل عربت بلك حرية عن رغبهتا يف الزواج منه "ومصت أبوها حلظة ومك
اكنت دهش ته حيامن مسع فاطمة تقول:
ـ أبيت..
ـ نعم.
ـ أريد أن أتزوج
ـ تزتوجني؟
ـ أعرف أنك قد أجلت هذا المر.
ـ ممن تنوين الزواج؟
ـ أبو احلسن زمييل يف اللكية ...أنت تذكر أنه قد طلب يدي منك قبل ذكل" (.)2
ومع ما اتسمت به هذه الرواية من صدق فين وقدرة ابداعية جعلت من هذه
الرواية من أروع ما كتب الكيالين ،اال أنه ميكن رسد املالحظات التالية مهنا بعض
الخطاء املتعلقة بشخصية فاطمة يف حد ذاهتا ،من ذكل مثال سلوكها مع خطيهبا أيب
احلسن من حيث املقابةل واملصاحفة .وهذه أمور ال ميكن أن تكون يف اخلطوبة وقبل
الزواج ،حفيامن زارته يف السجن " صاحف يدا ابردة مرتعشة وأخذ يبحث عن اللكامت
 /1خليل ،عامد ادلين  :صورة املرأة يف الرواية االسالمية ( عاملقة الشامل ) و( عذراء جاكرات) للكيالين
منوذجا (،أدب املرأة دراسة نقدية ) ،من حبوث امللتقى ادلويل الول للديبات االسالميات املنعقد يف
القاهرة  1419هـ ـ 1999م  ،رابطة الدب االساليم العاملية  ،مكتب البالد العربية ،ط  ، 01مكتبة
العبياكن  ،الرايض  ، 64 ،السعودية 1428هــ 2007م ،ص .113
 /2الكيالين  ،جنيب :عذراء جاكرات ،ص . 49
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....وأطرق لك مهنام صامتا بعض الوقت ،وهام يتبادالن النظرات الصامتة بعد أن أفسد
الضابط علهيام متعة اللقاء ،والحظا أهنام قد أحرجا واضطراب وكفّا عن احلديث ،جفمع
أوراق الصحيفة مث مه ابخلروج وهو يقول:
ـ سأترككام بضع دقائق...
تهند أبو احلسن يف ارتياح :
ـ امحلد هلل.
مث عاد يقول :
ـ  ....الانفجار املنظم هل اجتاه واحد حبيبيت ...
وشعر ابخلجل بعد أن تلفظ بلكمة (حبيبيت) ،وارتبكت يه الخرى  ،غري أنه اس تدرك
عىل الفور ،وقال مالطفا:
ـ يف السجن يتعمل االنسان بعض اللفاظ اليت تناسب املقام.
قالت ويه ختفض من نظراهتا يف حياء:
ـ مل أتضايق لسامع هذه اللكمة ...اهنا من أروع اللكامت...
وعاد يتطلع اىل وهجها امجليل ويه صامتة ،اكنت تبدو أمجل من أي وقت
عيل فأنىس الرق والعذاب
مىض ...وأخذ يغمغم  :ويف لييل الطويل ترشق طلعتك ّ
والظالم ...وأظل أهمي يف حلمي امجليل حيث الزهور والربيع...ومهسات الربيع اي حبيبيت
طاهرة تذكرين حبالوة احلب ،وعظمة هللا.
صاحفته يف ش به غيبوبة ،ومضت خارجة ،اكن يقف اكملسمر يف الرض ،وعندما
مشت اكنت متيش اىل المام ووهجها ينظر اىل خلفها  ...اليه حىت اصطدمت بأحد
احلراس اذلي صاح :
ـ أفيقي من النوم ...وعندما اختفت ...تبللت عيناه ابدلموع ...قال الضابط هل:
ـ ال يبيك الرجال.
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ـ أنت ال تعرف مك أحهبا.)1("...
ان هذا املشهد الرومانيس الطويل بني فاطمة وخطيهبا أيب احلسن واذلي اكن
مشحوان بعواطف جياشة ال يتناسب والصورة اليت رمسها الاكتب لفاطمة من حيث قوة
الشخصية والزتاهما بتعالمي االسالم يف مجيع املواقف والحوال ،فهذا املشهد العاطفي يؤثر
يف نفس القارئ ووجدانه ،ابعتبار أن الدب موجه للسلوك االنساين ،فقد يتأثر بعض
القراء هبذا الهنج اذلي سارت عليه فاطمة مع خطيهبا ،خاصة ومه يقرأون لديب مسمل
اكلكيالين ،وابخلصوص اذا اكن أولئك القراء ممن جيهلون تعالمي ادلين وحدوده ،ورمبا
اعتقد بعضهم خطأ ( أن اخللوة جائزة بني اخلطيبني وكذكل املصاحفة والتغزل يف مثل هذه
املواقف.
ويصادفنا مشهد أآخر ال يقل سلبية عن سابقه ويمتثل يف استنجاد فاطمة
ابلش يوعيني للبحث عن وادلها اخملتطف ،وأول هؤالء الزعمي عيديد عدوها الدلود ،فقد
قررت فاطمة مقابةل عيديد واس تجدائه لالفراج عن وادلها " وملعت يف ذهن فاطمة
فكرة ،قالت ووهجها يرشق ابلمل الواثق املتحدي:
ـ سوف أذهب اليه.
وتطلعت العيون الهيا يف شغف يف طلب املزيد من التوضيح ...
قالت فاطمة ويه تبتسم:
ـ سأقابل الزعمي.
رصخ أبو احلسن يف غيظ :
ـ مس تحيل
احتقن وهجها وهتفت يف ارصار :
ـ لن أترك أيب للعذاب واملوت.
 /1الكيالين  ،جنيب :عذراء جاكرات ،ص ص  151ـ . 152
337

منوذج شهرزاد ( املرأة قاهرة الرجال)

الفصل الثاين

ـ اهديئ اي فاطمة ...فالرجل انمع امللمس اكلثعبان.
ـ سأطرق لك ابب من أجل أيب...
ـ اذن سأآيت معك.
ـ بل سأذهب وحدي اي أاب احلسن .
ـ قال الشاب يف ضيق:
ـ أتقدمني نفسك ولمية لذلئاب.
ـ لن أكون اال ُّسام يف حلوقهم" (.)1
ان جمرد التفكري يف اذلهاب اىل عيديد تعتد مغامرة غري مضمونة العواقب وهبذا يكون
الكيالين قد ابلغ يف جشاعة هذا الفتاة حىت انقلبت اىل نوع من الهتور ،علام أن عيديد هو
العدو الول لهذه الفتاة ولبهيا حايج محمد ادريس ،وكذكل خلطيهبا( أبو احلسن) فكيف
تنجو هذه الفتاة الضعيفة من براثن هذا السد وقد وجلت عرينه مرتني ؟؟
وقد ابءت هذه احملاوةل ابلفشل ،ذلكل اتصلت فاطمة مرة أخرى بفتاة ش يوعية
تدعى (مجيةل) وطلبت مهنا مساعدهتا يف االفراج عن وادلها والغريب يف المر أن فاطمة
قدمت نوعا من الرشوة ممتثةل يف مبلغ من املال اىل تكل املرأة ملساعدهتا " وضاقت فاطمة
ذرعا ابالنتظار ورشحت المر الحدى صديقاهتا املقرابت ،فقالت لها اهنا تعرف امرأة يف
املنظمة (منظمة قريواين ) امسها مجيةل ،وقد ميكن االفادة مهنا ...خاصة وأن مجيةل وزوهجا
عضوان ابرزان يف احلزب ...حيامن ذهبت فاطمة للقاء مجيةل اكنت وحدها اس تقبلهتا
بنظرات فهيا التوجس والشك  .ليكن أي يشء ان ما هيم فاطمة هو أبوها...وال أحد
غريه ،ويه عىل اس تعداد لتقبل أي يشء يف سبيل خالصه" (.)2

 /1الكيالين  ،جنيب :عذراء جاكرات ،ص ص 97ـ . 98
/2املصدر نفسه  ،ص . 100
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وللسف فقد اكن ذكل اليشء اذلي قبلته فاطمة عىل نفسها هو الرشوة املقنعة اليت
دفعهتا اىل مجيةل لتساعدها يف البحث عن وادلها " وابتلعت مجيةل ريقها وقالت يف يشء
من الارتباك:ـ
مث أن المر حيتاج لنفقات ابهظة...أعين البد من السفر اىل هنا وهناك والتحري
ادلقيق...والبحث عن ماكنه ...أدركت فاطمة ما تريم اليه مجيةل ،اهنا رشوة مقنعة....
ـ حس نا قالت فاطمة:
ـ هذا ال هيم ...انين أعرف ذكل جيدا
ـ أدليك ثالثة أالف روبية؟؟
دهشت فاطمة .فاملبلغ ابلنس بة لها كبري ،لكهنا عىل اس تعداد لن تبيع مالبسها لو اقتىض
المر النقاذ أبهيا وقالت ويه تطأطئ رأسها يف استسالم ،اتفقنا"(.)1
وقد ابعت فاطمة يف سبيل ذكل لك ما دلهيا من ذهب وما يوجد يف البيت من
أاثث جيد ،مث اس تدانت بعض الموال من القارب والصدقاء وكذكل ابعت مكتبة
وادلها العتيقة وما مجعته من مال مل يتعد ألفي روبية اندونيس ية ،دفعهتا اىل مجيةل عىل أمل
أن تسدد املبلغ املتبقي الحقا ،ورمغ لك ذكل فقد تنكرت مجيةل لفاطمة يف الهناية.
مث ان فاطمة مل تيأس وحاولت مرة أخرى مع زوجه عيديد ( اتنيت) واليت تضمر
كرها شديدا للمسلمني اال أهنا رقت حلال فاطمة وأشفقت علهيا ووعدهتا ابملساعدة " أان ال
أراتح لمثال أبيك ومع ذكل فسأحاول مساعدتك ..وهذا وعد" (.)2
ان اتصاالت فاطمة ابلش يوعيني ( عيديد ،زوجته ،ومجيةل ) مشاهد ال ميكن أن تصب
اال يف خانة ( الغاية تربر الوس يةل ) النظرية املكيافيلية النفعية ،وهذه نظرة منافية متاما
لخالق املسمل فكيف ارتضاها الكيالين لفاطمة ويه منوذج املرأة املسلمة القوية املمتسكة
ابملبادئ والقمي.
 /1الكيالين  ،جنيب :عذراء جاكرات  ،ص . 102
 /2املصدر نفسه ص . 110
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وبذكل تكون فاطمة قد وقعت يف أخطاء كثرية أولها أهنا مل جتد غضاضة يف
اذلهاب اىل قرص عيديد لتحاوره حماوةل اقناعه بأفاكرها ،مث أخطأت أيضا عندما مسحت
لنفسها بدفع الرشوة اىل (مجيةل) لفك أرس أبهيا ،فمل يكن هيمها يشء سوى أبوها ...قد
ال تكون هذه أخطاء ابلنس بة للاكتب أو ابلحرى قد يقول الاكتب أن عذره يف ذكل أن
جيعل هذه الشخصية خشصية واقعية ختطئ وتصيب ذكل أن الكيالين يرى أن خشصية
( املثايل اجملرد ) ال وجود لها عنده اال يف لقطات قصرية ترتبط بشخصيات من نوع
خاص مثل الرجل الزاهد يف احلياة ،ذلكل جعل فاطمة تضعف أمام عاطفة البوة وهو
أمر واقعي ـ يف نظره ـ مما جعلها تسعى لفك أرسه بلك الوسائل املتاحة حىت وان اكن
ذكل عن طريق الاستنجاد ابلعدو .
ومع ذكل تبقى فاطمة خشصية انمية  ،تتطور مع أحداث الرواية وتتناسب مع
طبيعهتا ،فقد مصدت ضد اغراءات عيديد وحماوالته الزواج مهنا ،كام أهنا اكنت صادقة يف
هجادها ومواقفها النضالية ،وهذا ما يتناسب مع خشصية املسلمة اجملاهدة ...
وهناك خشصيات نسويه أخرى يف هذه الرواية مثل مجيةل الفتاة الش يوعية اليت تنمتي اىل
جامعة قريواين و(مورين) خليةل قائد احلرس .واتنيت زوجة الزعمي عيديد وسنتحدث عهنا
يف موضعها.
ج -خشصية املمرضة " منال" يف رواية الربيع العاصف :
تدور أحداث هذه الرواية يف قرية ( رششابة) ،موطن الديب ومرتع صباه يف
الريف املرصي ،وتكشف أحداهثا الرصاع ادلائر بني الريف واملدينة بني أهايل رششابة
والوافدين علهيا من مدينة القاهرة.
وتتلخص أحداهثا يف تعيني املمرضة (منال عبد اجمليد) بعد خترهجا من مدرسة
املمرضات ابلقرص العيين يف احدى الوحدات الطبية يف الريف ،فتذهب اىل العمل ويه
اكرهة هل ملا لها من نظرة دونية عن الريف من هجل وفقر وتأخر " مل يكن يف ذههنا –
والعربة ترسع عرب الطريق الزراعي املمتد بني قرييت سنباط ورششابة – سوى صورتني
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متناقضتني تثريان يف قلهبا الغض المل والحزان ،صورة القاهرة الفاتنة امجليةل حيث احلياة
املضيئة ،والهل والصدقاء واذلكرايت والنظافة ،وصورة القرية اليت تقرر أن تعمل
(بوحدهتا اجملمعة) حيث الفالحون والبعوض والرتاب والمراض املتوطنة "(.)1
وقد علق أحد النقاد عىل هذا املوقف قائال " :منال تذهب اىل القرية ضائقة
الصدر اكرهة ،كهنا ابريس ية ،وليست من يح الس يدة زينب ،وكهنا يف طريقها اىل مذحب
قبيةل أسطورية من أآلكي حلوم البرش ،وليست ذاهبة اىل قرية مرصية يف حمافظة الغربية
وهكذا تذهب ودمعهتا معها " (.)2
غري أن ادلكتورة مسرية فياض اخلوادلة ترى أن ذاك أمر واقعي موجود يف اجملمتع
وليس بدعا من خيال الديب " فهذه الصورة تتكرر يف جممتعاتنا العربية ،مفا أكرث اذلين
استنكفوا عن اذلهاب اىل الرايف والقرى النائية ،ليس فقط من الفتيات بل من الش بان
أيضا" (.)3
ان هذه النظرة من أهل املدينة القاهرة اىل أهل الريف يه اليت حترك أحداث
الرواية وتثري رصاع الشخصيات فامي بيهنا ،فهذه املمرضة القادمة من مدينة القاهرة بعد أن
متيض بضعة أشهر ابلقرية متر خاللها بتجارب عاطفية مع عدد من أبناء القرية ومع الطبيب
رمزي ابراهمي اذلي تعمل معه وهو أيضا قدم من القاهرة  ،وهنا حتدث عدة أزمات جراء
تكل العالقات يكون لها أثر كبري يف العالقة بني خشصيات الرواية ؛ بني (منال) و(املعمل
حامد املليحي) ـ صاحب املقهيى اجملاور للوحدة الطبية ـ  ،وبيهنا وبني ( الباشاكتب عبد
 /1الكيالين  ،جنيب  :الربيع العاصف  ،طبعة جديدة ومنقحة  ،مؤسسة الرساةل للطباعة والنرش والتوزيع ،
بريوت 2001 ،م ،ص .05
 /2محمد حسن  ،عبد هللا  :جوةل يف الربيع العاصف  ،ملحق برواية الربيع العاصف  ،ص .200
 /3اخلوادلة  ،مسرية فياض  "،املرأة يف رواايت جنيب الكيالين"  ،جمةل أدب املرأة  ،دراسات نقدية من
حبوث امللتقى ادلويل الول للديبات االسالمية  ،املنعقد ابلقاهرة ( 1419هـ ـ 1999م)  ،رابطة الدب
االساليم العاملية  ،مكتبة البالد العربية  ،مكتبة العبياكن  ،الطبعة الوىل 1428 (،هـ ـ 2007م)  ،الرايض
ص .94
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املعطي) اذلي اش هتر بكتابة الشاكايت والعرائض حبق وبغري حق ،لكهنا بأسلوب خطري
ومؤثر .و(احلاج عيل ) ش يخ البدل ـ وهو متعجرف متكرب حييا عىل أجماد زائفة وحيمتي بأخ
هل حمكدار البحرية ـ يف عصبية ظاملة.
وتأخذ الحداث يف التوايل مربزة التصادم احلضاري – ان حص التعبري -بني القرية
ممثةل يف ساكهنا عامة وما يمتزيون به من عادات وتقاليد واملدينة ممثةل يف املمرضة منال
والطبيب رمزي.
وتتدافع الحداث وتتشابك حيث اكنت لكها مرتبطة بشخصية منال وما يدور
يف كنفها من الشخصيات السابقة اذلكر ،فقد صورها الاكتب يف صورة جتعلها حمط اجعاب
لك من يراها من أبسط رجل يف القرية اىل معدهتا  ،فقد  " :اكنت امرأة مجيةل فاتنة
فامحة الشعر ،بضة ،بيضاء البرشة  ،حنيةل اخلرص ،منتفخة الردفني ،صدرها يربز اىل
المام يف كربايء وحتد وكنه منصة عالية ،ذات أانمل رقيقة خمضوبة ،يف يرساها ساعة
ذهبية ،ويف ميناها خامت ذهيب وعدة أسورة ،وحول عنقها املمتلئ ّ
التف عقد ملون ينسجم
متام الانسجام مع قرطهيا (.)1
وهنا بيت القصيد ،وممكن الرصاع احلقيقي بني رجال القرية والطبيب الرمزي من
هجة وبيهنم مجيعا ،فلك واحد من أولئك الرجال يرى نفسه الحق والصلح لالس تحواذ
عىل هذه املرأة بأي وس يةل من الوسائل املتاحة ،ومن هنا يدور رصاع خفي بني لك من
املعمل ( حامد املليحي) اذلي يبدو " خفيف الظل أنيقا ،حيافظ دامئا عىل أن حيلق ذقنه
لك صباح ،يرتدي جلبااب حريراي أبيض "( ،)2تربطه عالقة معل ومصاحل مع رجال
الوحدة الطبية ،فقد اكن" املعمل حامد هو متعهد توريد التغذية" (.)3

 / 1الكيالين  ،جنيب  :الربيع العاصف  ،ص . 13
 / 2املصدر نفسه .41 ،
 / 3املصدر نفسه  ،ص . 40
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ذلكل اكن دامئا يسعى اىل ربط عالقات جيدة مع عامل الوحدة الطبية خاصة الطبيب
رمزي واملمرضة منال" مفنذ أن رأى منال لول مرة مالت نفسه الهيا ،وابت هو الآخر
أسري هواها ،مثل عرشات غريه من أهل القرية أولئك اذلين مل جيدوا سببا من أس باب
االتصال هبا"(.)1
فاكن الرصاع عىل أشده بينه وبني صديقه ،صديق العمر ،الباشاكتب ( عبد
املعطي) اذلي اكن حيظى بيشء من العمل والثقافة " فلقد اس تطاع أن حيفظ القرأآن يف
صغره وجييد القراءة والكتابة ،وبعض كتب الفقه القدمية ،مما جعهل يتصفح اجلرائد ويفهم
بعض ما فهيا" (.)2
واكنت هل ماكنة ممزية بني الفالحني فهو اذلي يتوىل كتاابت اخلطاابت والشاكايت
والعرائض بأسلوبه احللو ذلكل اكن انساان خميفا يف القرية فهو الوحيد اذلي يقف أمام
العمدة ومشاخي البدل وحمصل الرضائب ،وهو دامئا ينترص عىل لك من خيامصه،
فهو " حقود رشس بطبعه...يكره من مه فوقه حىت لكنه يظن أهنم مه سبب فقره ،وسبب
مرضه ـ الريقان ـ اذلي أصابه ،ونصف العمى يف احدى عينيه والتضخم اذلي يشوه
مظهر بطنه" (.)3
وهو حيمل بأنه عاشق حمب ملنال ولسوف يقيض عىل خصومه وينال ما يريد  ،فها
هو يعرتف لها بأنه حيهبا  ":فقال يف نربة واثقة لينة:
 منال... نعم اي ابشاكتب. أريد أن أعرتف. لست قسيسة وليس دلينا كريس اعرتاف.. / 1الكيالين  ،جنيب  :الربيع العاصف  ،ص . 40
 / 2املصدر نفسه  ،ص . 18
 / 3املصدر نفسه ،ص . 19
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 اين جاد . تلكم اي مرضوب.أان أحبك" (.)1
فقد اكن الرجل جادا يتحدث من قلبه ويعرب عام يعتلج يف وجدانه وتكل سلطة امجلال
والفتنة اليت مارس هتا منال عىل هذا الرجل املريض وعىل غريه من أهل القرية ،أما يه فمل
يؤثر فهيا الكمه شيئا ومل حتمهل محمل اجلد بل اهنا اس تقبلته ابس هتزاء فقد حضكت منال
بصوت عال حضكت كام مل تضحك من قبل " ...فأطال الهيا النظر بعينه الوحيدة وقال:
 مرة أخرى أعرتف أين أحبك... دمك خفيف ....والنّيب ظريف.وواصلت حضكها وشغهبا ،أما هو فقد بقي واجام مرتعش الشفتني...
مث عاد فقال بصوت أجش قوي ينطق ابالرصار والعناد:
 ملا تضحكني ؟؟ أقول كل ...اين أحبك .. أتريد أن تزتوجين أنت الآخر؟؟؟فمتمت يف قلق :
أان الآخر؟؟هل هناك من رغبوا يف ذكل حقيقة؟
فقالت وعالمات املرح والسعادة مل تغادر مالحمها:
 أنت انمئ ...احلاج عيل  ...املعمل حامد املليحي  ...وأنت أيضا ...أنمت القوايء الثالثة يفرششابة ترغبون يف الزواج مين ،مل يبق سوى الش يخ املداح فتمت الرواية فصوال ....هيا
انزلوا اىل احللبة وامحلوا س يوفمك و أان للمنترص.
 -أحقا حدث ذكل ؟؟

 /1الكيالين  ،جنيب  :الربيع العاصف  ،ص .139
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 أ َو تعتقد أن احلاج عيل قد سافر اىل القاهرة لوجه هللا؟ وهل تظن أن املعمل حامد يفحاجة اىل معلية الزائدة ادلودية فعال واالقامة هنا يف املشفى؟"(.)1
فقد اكن احلاج عيل متعجرفا – كام س بق القول -ال يظهر رغبته أمام أبناء القرية
فهو ينظر اىل النساء نظرة اس تعالء اال أنه يعرتف بينه وبني نفسه أن " احلورية امجليةل –
منال  -اليت أرشقت عىل قرية رششابة فأدارت رأسه ،ورسقت النوم من عينيه ،وابت
يفكر فهيا طوال شهرين اكملني ،ويتسقط أخبارها يف املستشفى وخارج املستشفى
وحييص لك حراكهتا وسكناهتا ،ويطيل اجللوس عىل املقهيى اجملاور ،ويظل ينظر اىل بعيد
فرياها ويه تغدو وتروح ،ويتبعها حىت ختتفي عن انظريه متاما ،مث ال يكف عن متابعهتا
بعد أن اختفت"(.)2
وقد برح به الوجد مربحه حىت غدا يرى صورهتا يف خياهل  ،حيمل ابمتالكها كام
ميتكل العبيد واجلواري ،فهو مل جيرب نفسه يف يوم من الايم عىل التحدث الهيا لنه " اكن
يف نظر الناس معالقا ذا كربايء مل ولن يطأطئ رأسه المرأة ،رمغ أنه أعزب ،املرأة اكنت
يف نظره شيئا اتفها ....،للمتعة العابرة وال يصح لرجل يف مركزه وماكنه أن يدوس كربايءه
ومسعته ليجاذهبا أطراف احلديث وجيتذب رضاها.
اال أن كربايء احلاج عيل مل يس تطيع مقاومة اغراء تكل املرأة العابثة املس هترتة
فاهنار ذاك الكربايء كام يهنار القرص الرميل  ،وذاب يف نفسه كام يذوب امللح يف املاء
ووقع يف خفها ،ذلكل تنازل عن كربايئه ومل يشعر اال وعواطفه اجلياشة تسوقه اىل بيت
( منال) يف القاهرة ليطلب يدها من أهما اال أن تكل املمرضة تعرف سطوته وجربوته
وختشاه ،ذلكل مل تواجه ابلرفض املبارش لكهنا رحبت به دون أن تقطع رأاي يف القضية

 / 1الكيالين  ،جنيب  :الربيع العاصف  ،ص .140
 / 2املصدر نفسه  ،ص ص  113ـ .114
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أمامه ولكهنا بيهنا وبني نفسها فهيي" ال حتب احلاج وال تفكر اطالقا يف الزواج منه انه
أبعد ما يكون عن روهحا وقلهبا وثقافهتا " (.)1
وأما الرجل الرابع اذلي اكن مشرتاك يف هذا الرصاع فهو الطبيب رمزي
ابراهمي " اذلي وصل منذ يومني اثنني ،اكن مسينا حلد ما ،مل يس تطع املعطف البيض أن
خيفي كرشه الصغري املس تدير ،وبدا شعره املنسق اذلي يلمع حتت أشعة الشمس ،وكنه
هيتف ابلتأنق وبدت نظارته البيضاء فوق عينه لزتيده أانقة ونظافة"(.)2
لكن هذه الانقة وهذه النظافة اجلسدية ختفي حتهتا نفسا مريضة ابلطمع واجلشع
واخليانة ،فهذا الطبيب الشاب اذلي ميثل اجليل اجلديد املتعمل مل يكن هيمه السعي اىل
حتسني الظروف الصحية للفالحني يف الريف مضن جمال معهل ،و امنا انصب اهامتمه عىل
حتسني وضعه اخلاص املادي بطرق ملتوية وغري رشعية ،فهو يتقاىض الرشاوي من
الفالحني حبجة أهنا هدااي كام أنه يقوم مبعاجلة املرىض من الفالحني خارج اطار الوحدة
اجملمعية مقابل أجر ،وهو أمر خمالف للقانون...
والغرب من ذكل فان هذا الطبيب يربر سلوكه هذا وجلوئه اىل هذه الطرق امللتوية بأنه
دفع تاكليف ابهضه خالل دراس ته الطب ،وأن طبيعة العمل يف الريف صعبة حيث
اجلهل والبعوض وانعدام وسائل الراحة والرتفيه ذلكل فهو يس تغل وجوده يف هذه
ليكون مس تقبهل ،فهو حيمل بس يارة فاخرة وجبمع مال كبري .فها هو ذا يفصح عن
الظروف ّ
أهدافه من خالل هذا احلوار اذلي دار بينه وبني املمرضة منال " قال الطبيب وهو
جيفف يديه بعد غسلهام يف وعاء به (ديتول) خمفف:
 يف حبر عام واحد جيب أن أمتكل س يارة فاخرة تليق يب كطبيب ،كام جيب أن يكونمعي مبلغ كبري من املال...
فقالت منال ويه تبتسم:
 / 1الكيالين  ،جنيب  :الربيع العاصف  ،ص .126
 / 2املصدر نفسه  ،ص .13
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 أحالم الطباء اجلدد جمد.....ومال....وعربة فاخرة... وماذا يف ذكل؟؟ حنن ندفع المثن من دراستنا الصعبة الطويةل ومن معلنا الشاق يف هذهالغربة وسط الفالحني والبعوض والرتاب...
فقالت ساخرة:
 ووسط هدااي االوز وامحلام والبط اليت تتدفق عليك صباح مساء.)1("...هؤالء مه الرجال الربعة اذلين أرسمه حب هذه املمرضة ،فقد اكنت موضع
اجعاب امجليع ،حيث تالحقها عرشات العيون ،وتدور حولها الساطري والقصص الغرامية
بني أبناء القرية .وبدأ الرصاع بيهنم يظهر جليا ،فعندما عمل الباشاكتب ( عبد املعطي)
مبنافسة لك من املعمل حامد املليحي والش يخ عيل والطبيب رمزي ابراهمي عىل حب منال
غىل ادلم يف عروقه وسل س يف الانتقام وحشذ قلمه وبدأ يف االيقاع هبم واحدا تلو
الآخر؛ فقد اكن يرى يف املعمل حامد والش يخ عيل أدل أعدائه ليس لهنام ينافسانه يف حب
منال حفسب بل انه يرى أهنام سبب فقره وتعاس ته ومرضه ،فهام جاهالن ولكن يمتتعان
ابلرثاء واجلاه بيامن هو يتعرث يف أوحال الفقر واملرض عىل الرمغ من معهل وثقافته .ذلكل
أرسل الشاكوي وكتب العرائض للمسؤولني عن ترصفات الطبيب السلبية فهو غشاش
وخائن لعمهل.
أما حامد املليحي متعهد الوحدة ابلمتوين فهو أيضا يغش أغذية الوحدة اجملمعية
ويقدم الهدااي والرشاوي اىل الطبيب واملمرضة كام أنه يس تغل معهل هذا ليتاجر يف
اخملدرات ،ويشغل املال احلرام لتحقيق أهدافه والوصول اىل مأآربه .
وأما احلاج عيل فقد اكن قاطع طريق متعجرف يهنب بضائع امجلعية التعاونية ويأخذ
من علف املوايش والسامد ،ويتعاون مع العصاابت واللصوص واخلارجني عىل القانون
وحيمهيم ليكونوا هل عوان .وهكذا تطل الفتنة برأسها عىل هذه القرية ،اذ يبدأ التحقيق مع
 /1الكيالين  ،جنيب  :الربيع العاصف  ،ص .30
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الطبيب رمزي ابراهمي لينهتيي بعقوبة متثلت يف " خصم منه مخسة عرش يوما ،وينقل اىل
مستشفى العياط قرب اجلزية" (.)1
أما الش يخ عيل فقد تقرر ايقافه عن العمل مبش يخة البدل لفرتة غري حمددة ،وظن
أههل أن اذلي ويش به هو املعمل حامد فقاموا ابحراق مقهيى حامد ومزنهل ويقبض عليه هو
الآخر وحبوزته اخملدرات فيسجن مث يفرج عنه بكفاةل أو بضامن مايل .
ومتوج القرية يف الضغائن والحقاد اليت تطفو عىل السطح مما جيعل ش يخ الطريقة
الصوفية الش يخ املداح يفرس ذكل تفسريا ساذجا حيث يعتقد أن السبب يف لك
املشالك اليت تعيشها القرية مردها اىل تكل املمرضة اليت ش هبها ابلش يطان اذلي دخل
القرية فقد " اكن الش يخ املداح يقف عىل املنصة ممساك بيده س يفا خشبيا وهو يرصخ يف
املصلني بصوت انمق اثئر  :أهيا الناس...لقد دخلت قريتنا أرواح رشيرة  ...ونزلت هبا
الش ياطني فرست العدوى اليمك ...فتلف الزرع وجف الرضع وشبت احلرائق وطمست
احلقائق ،وفتحت السجون أبواهبا للمعتدين ،وحاق الضياع ابملذنبني وتصارع الرجال من
أجل امرأة متربجة وطوتمك رغبات اجلسد الساذجة.)2("....
ويبدو أن الكيالين أراد من خالل موقف هذا الش يخ الصويف أن يربز مدى
تفيش اجلهل وعدم الوعي بطبيعة الرصاعات و الظروف اليت تعيشها القرية ،فقد فرس
هذا الش يخ ما يقع من أحداث تفسريا ساذجا اذ أرجعه اىل امرأة ـ متجاهال الس باب
احلقيقية ـ مما يعين أنه يعيش يف صومعته بعيدا عام يدور من أحداث يف قريته ،واكنت
تكل صورة رجل ادلين ودوره السليب يف تكل القرية...
وقد أثر الكم الش يخ عىل الفالحني فاعتقدوا فعال أن املمرضة منال يه السبب
للك ما يقع يف القرية ففكروا يف الانتقام مهنا ،اال أن الباشاكتب عبد املعطي يعرتف ملنال
بأنه هو السبب يف ما وقع للطبيب وحامد املليحي والش يخ عيل "أنت بريئة اي مسكينة...
 /1الكيالين  ،جنيب  :الربيع العاصف  ، ،ص .170
 /2املصدر نفسه ،ص .160
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وأان أردت أن أرحيك مهنام ...لكين ماذا أقول؟؟ هل أسأت الترصف؟؟ لكهم لصوص اي
منال ...احلاج واملعمل ...والطبيب أيضا جيب أن ينالوا عقاهبم والقرية لكها تعرف ذكل...
وان اكنوا مل جيرؤوا عىل الشهادة ضد أحد ...ما كنت أظن أن العبء لكه سوف يقع فوق
رأسك امجليل لكه...دفعة واحدة ،وأان أحبك...أحبك بلك رويح وكياين ...ولن أكون وفيا
خملصا اال اذا نقلت العبء فوق رأيس أان...اذا أعلنت احلقيقة الناصعة ويه أنين صاحب
الشاكوي لكها...فالمعل يف وحض الهنار"(.)1
وهكذا يفي عبد املعطي بوعده ملنال ويقول لكمته عىل املل بني الناس "وقد قالها
عبد املعطي ،وأاثرت من الضجة أكرث مما أاثرته الحداث الرهيبة نفسها"(. )2
قالها وقد بلغ به املرض مبلغه فمل يس تطع أي مهنم فعل يشء " فتش نجت أصابع
املعمل ،وانطلق الرشر من عيين احلاج ،وأرص الطبيب عىل أس نانه من الغيظ ،لكن عبد
املعطي يرقد شاحبا كئيبا ،هيالك فارغا من المل واحلياة ،عيناه ترتكزان يف وجه منال
ومن حني لآخر هيمس يف صوت حزين غري مسموع متاما - :أحقا ستسافرين اىل البد اي
منال....وال نراك.؟"(.)3
وتنهتيي هذه القصة مبوت عبد املعطي وسفر الطبيب رمزي ابراهمي اذلي نقل اىل
مستشفى العياط قرب اجلزية وكذكل منال اليت تنقل اىل مستشفى أم املرصيني ابجلزية.
وقد انهتيى الرصاع بني الشخصيات يف هذه القصة ابتفاق منال مع الطبيب عىل
انتقاهلام من القرية للزواج فكن الكيالين يريد أن يقول ان العادات والتقاليد والبيئة تلعب
دورا هاما يف االتفاق عىل الزواج وأيضا النجاح فيه ،ويظهر ذكل حيامن أشار الطبيب
رمزي اىل أن مشلكة منال يه الزواج "أس تطيع أن أقول أن مشلكتك الكربى الآن يه
مشلكة الزواج...
 /1الكيالين  ،جنيب  :الربيع العاصف  ،ص ص  164ـ . 165
 /2املصدر نفسه ،ص 170
 /3املصدر نفسه  ،ص .171
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 فقالت منفعةل؟ ليس هذا حصيحا. الك اي عزيزيت. لقد جانبك الصواب فامي تقول ،أكنت تظن أن أمثال املعمل والباشاكتب قد س يطروامتاما عىل جمرى تفكريي ،من الصعب أن يصدق االنسان أين أس تطيع الزواج من أحدمه.
ليست هذه الرتبة...الصاحلة يل ...انين أختنق يف مثل هذه البيئة أان ال أنفر من الفالحني
أو أحتقرمه لكن زوايج من أحدمه خمالف لطبائع الش ياء.)1("...
واحض من خالل هذا احلوار ما أراد الاكتب أن يشري اليه من تصادم الطبائع
والبيئات وتعارض العادات والتقاليد وما يف ذكل من رصاع طبقي بني الفقراء والغنياء
من هجة وبني املتعلمني واجلهةل من هجة أخرى .ذلكل جند منال تقع يف حرية بعد أن تقدم
خلطبهتا العمدة احلاج عيل لهنا ال تريد الزواج منه بل اهنا ال تفكر اطالقا يف الزواج من
واحد من أبناء القرية لهنا ترى فهيم رأاي وتصفهم بقولها ":هؤالء الرجال يف القرية يعيشون
بعقلية الفرسان ،مثلهم العىل أبو زيد الهاليل ،املرأة اليت يرغبون فهيا ينزتعوهنا انزتاعا
خيتطفوهنا عىل أس نة الرماح...ليس هناك من حل سوى الفرار ...الفرار جبدلها من هؤالء
الطامعني"(.)2
وقد صور الاكتب عالقهتا ابملعمل حامد املليحي بأهنا عالقة متينة وصلت اىل حد
اجعاب منال هبذا الشاب القروي لكن هناك حاجز العادات والتقاليد يقف أمام هذه
العالقة فاملعمل "بوهجه الالمع احلليق ومسته املتناسق التقاطيع يبدو رجال ريفيا أصيال،
صوته صوت رجل...لشد ما أجعبت به منال واراتحت نفسها اليه...لكن شيئا ما يقف
بيهنام ،شيئا ممزيا يظل قامئا يف حتد مثري ،هذا اليشء هو غالبا حاجز يقف بني القرية
واملدينة...بني رششابة والقاهرة بني فىت الريف صاحب اجللباب احلريري الفضفاض وفتاة
 /1الكيالين  ،جنيب  :الربيع العاصف  ،ص .178
 /2املصدر نفسه  ،ص .127
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املدينة اليت ينحرس ثوهبا اىل ما حتت ركبتهيا ،وترفع رأسها وعينهيا اجلريئتني اىل أي وافد
دون أن خيالطها يشء من جخل ،أو يشوب ترصفاهتا بعض الارتباك .مفنال ليست كهل
القرية ،بل اهنا حتس ابلغربة بيهنم اهنا تشعر بأهنا تعيش يف قرية " نساؤها خوف وجخل
ورجالها  ،احتشام وانشغال بلقمة العيش"(.)1
ولهذا السبب فهيي ال تنظر اىل أي رجل من رجال القرية املعجبني هبا اال نظرة ترى
من خاللها أن رجل الريف " عىل أنه جمرد فالح جلف.....يغريه بريق جاملها وتسلب لبه
فتنهتا الصارخة...انه ال يعرف احلب ،وال يفكر التفكري املزتن السلمي اذلي يليق به
كفالح...مكواطن من أبناء رششابة...القرية املتواضعة"( .)2بيامن ينظر الهيا املعمل حامد
املليحي نظرة أخرى " فقد بدت هل منال كهنا يف سامء عالية ال يس تطيع املعمل وال من هو
أقوى منه أن يرىق الهيا. )3("...
وعىل أساس هذه النظرة اليت تتأرحج بني الاس تعالء والتكرب من قبل منال وادلونية
والاحتقار من قبل املعمل حامد ،فان منال مل ترض أن تبادل املعمل حامد شيئا من
مشاعره لهنا تنظر اليه عىل أنه رجعي حقري مل يزل يمتسك بتكل الفاكر العفنة البالية،
منطق القرية التعسة اليت حتيا يف أحضان اذلل واجلهل من مئات الس نني.
وعىل النقيض من عالقهتا هذه مع الفالحني من أهل القرية واليت دلت عىل الرصاع
والتناقض بني القرية واملدينة  ،فقد صورها الاكتب يف عالقة أخرى جد منسجمة مع
الطبيب رمزي ابراهمي كيف ال تكون كذكل وهو ابن بيئهتا يفكر مثلها وخيضع لنفس
العادات والتقاليد ذلكل  ":مل تكن حتس مثل هذا الفارق واحلاجز القامئ بيهنام ،مع

 /1الكيالين  ،جنيب  :الربيع العاصف  ،ص .46
 /2املصدر نفسه  ،ص .77
 /3املصدر نفسه  ،ص .78
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الطبيب ،اكن الطبيب أقرب اىل نفسها بثقافته ونشأته يف املدينة ،ورسعة اندماجه معها،
مل يكن هناك غري جخل مصطنع وس تار شفاف بيهنام"(.)1
ذلكل اكنت تستسمل لعبث الطبيب رمزي ابراهمي ابن مدينهتا أو ابلحرى ابن
املدينة مثلها وال تبدي أي غضب وال مقاومة " مفا أيرس أن مد الطبيب يده يف
ملح البرص ومزق الس تار الشفاف ذات ليةل يف بساطة جعيبة وحيامن حاولت أن تقاوم
نزواته ،وتفلت منه قبض علهيا بذراعيه والليل ساج والنوم يداعب أجفاهنا والفراغ املمتد
امتداد الليل حتول اىل مشاعر هاجئة وقبالت عنيفة – ال بني حبيب وحبيبة -ولكن بني
رجل وامرأة "(.)2
فقد صور الكيالين هذه املرأة أو ابلحرى الفتاة يف عنفوان الش باب واملراهقة اليت
كثريا ما حتدث فهيا أمور عاطفية وأحالم وخياالت ودوافع جنس ية فاكنت املمرضة منال
صورة لهذه املرحةل ،صورة الفتاة اليت جاءت من املدينة اىل الريف وحتمل يف نفسها
ذكرايت القاهرة حيث " اكنت اذلكرايت احللوة املاضية تزتامح يف رأسها ...أايم الفسحة يف
حديقة احليوان ويف الهرم...وعىل شاطئ النيل ويف املقطم وشارع فؤاد ودور السيامن
الرائعة ،والاكزينوهات اخلافتة الضوء.)3("....
تكل الماكن اليت اكنت متيض فهيا أايهما املاجنة فقد" خفق قلهبا خفقات حلوة ذليذة
تورد معها خدها وشعرت بغري قليل من اخلجل العذري عندما تذكرت القرص العيين
– عاملها الفاتن املثري -حيث أطباء الامتياز ومئات بل ألوف من زميالهتا وطرقات
املستشفى الكبري الباهتة الضوء ،وليايل النوبتجية حيث الش باب والعبث واملرح ،ومعارك
احلب الربيء ومشاعر النضوج والمل اليت ختفق يف صدرها وروهحا واليت تتسلل اىل

 /1الكيالين  ،جنيب :الربيع العاصف  ،ص .45
 /2املصدر نفسه  ،ص .46
 /3املصدر نفسه  ،ص .47
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جفنهيا فتورهثام الرق والسهر ،ومئات القصص الش يقة اليت تناقلها أفواه العذارى يف
القرص الكبري ...يف عنابر املرىض...ويف أكشاك الفحص الطيب.)1("....
ذلكل حيامن قدمت هذه املمرضة اىل قرية رششابة ويه مشحونة بتكل اذلكرايت
املاجنة العابثة اصطدمت بواقع مغاير يف السلواكت واملشاعر ،مشاعر مل تكن جريئة
كتكل اليت رأهتا ومارس هتا يف القرص العيين ابلقاهرة فقد نظرت اىل عبد املعطي اذلي اكن
حيهبا بصدق ومل جيرؤ عىل مالمس هتا ،نظرت اليه نظرة احتقار وازدراء واهتمته بأنه مثل
غريه من الفالحني اذلين ينظرون الهيا بعني الشهوة واجلنس فها يه ختاطبه قائةل " لكمك
ذئاب وتش هتوين فاكهة جديدة....يس يل لعابمك من أجلها ...تقليعة مثرية تلفت النظر"(.)2
ولكهنا مل تبد أي اعرتاض عىل ترصفات الطبيب رمزي العابثة بل اكنت تشجعه عىل
ذكل بعدم مقاومته مقاومة جادة حيامن " احتواها بني ذراعيه يف قسوة وشفتاه تدوران
فوق وهجها ،ومنال تمتلمل حتاول أن حترر نفسها من ذراعيه ...فهتزم مقاومهتا
وعنادها...اكن رجال ...واكنت امرأة....و ان مل يكن بيهنام فامي مىض حب ماض معيق
اجلذور ...واستسلمت هل غري أ آسفة.)3("..
أما الباشاكتب عبد املعطي فمل تفكر فيه جمرد التفكري بل اكنت تنظر اليه عىل
أنه هبلواين مسل يذهب عهنا مهوهما وأحزاهنا أما يف ميدان احلب فقد " اكن يف نظرها
مثل اخليص اذلي عاش قدميا مع حرمي السالطني والمراء ،مل تكن تظن أن يف قلبه شعةل
من انر ،وأن كيانه حيرتق بعاصفة من احلب ختتفي وراء اهابه الصفر ووهجه احلاد
املالمح.)4("...

 /1الكيالين  ،جنيب :الربيع العاصف  ،ص ص  06ـ ..07
 /2املصدر نفسه  ،ص .141
 /3املصدر نفسه  ،ص .35
 /4املصدر نفسه  ،ص ص 33ـ .34
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مفذهبه ال يناس هبا وال يامتىش مع عقيدهتا وفكرها ،اهنا ابنة القاهرة ترى نفسها مثل ":
زهرة غريبة غرست يف تربة غري تربهتا ويف بيئة غري بيئهتا" (.)1
ذلكل مل يس تطع املعمل حامد املليحي عىل الرمغ من لك أساليبه و اغراءاته وحيهل
الرشيفة وغري الرشيفة أن يصل اىل قلب منال أو أن يقنعها ابلزواج منه .ومل يس تطع
احلاج عيل ش يخ القرية بلك قوته وجربوته أن جيربها عىل الزواج منه ،فهيي ال ترفضه علنا
وامنا أعطته أمال زائفا حىت تتقي رشه وتركته هيمي يف هواها معلقا بني القبول والرفض.
كذكل مل يوفق عبد املعطي اذلي أحهبا بصدق  ،لكنه مل جيد مهنا سوى املعامةل
الساخرة فقد حطمت أمهل يف حهبا حيامن عاملته كساع الربيد ،فعندما سلمها رساةل من أهما
شكرته ،ويه تقذف اليه بقطعة فضية من ذات امخلسة قروش وهكذا "هبط عبد
املعطي لتوه من الجواء الوردية ،وارتطمت أحالمه املعلقة ابلرض الصلبة القاس ية اليت
يغطهيا الرتاب والطني ،وانطفأت الابتسامة من فوق شفتيه ،و أظمل وهجه ،ولفته كآبة
قاس ية "(.)2
لقد رفضت ابنة القاهرة منال لك عالقة عاطفية مع رجال القرية ومل يكن رفضها
مرتبطا بقمي رشفية أو أخالق اجامتعية ،فلكهم اكنوا يرغبون فهيا زوجة ومل يكن أي مهنم
يريدها لتسلية أو العبث لكهنا رفضت لهنا بلك بساطة ال تشعر حنومه بأية رغبة بل اهنا
حتتقرمه وتكن لبعضهم العداوة فلك واحد مهنم ابلنس بة الهيا " ال تفكر اطالقا يف الزواج
منه ،انه أبعد ما يكون عن روهحا وقلهبا وثقافهتا.)3("...
بيامن اكنت منال تستسمل للطبيب يف غري ما مقاومة لنه ابن بيئهتا ال يتواىن عن
اخلبث والعبث ،ويه تساعده عىل ذكل فكيف متنعه وقد تعودت عىل تكل السلواكت
ومارست تكل الفعال عندما اكنت يف القرص العيين فقد استسلمت للطبيب رمزي غري
 /1الكيالين  ،جنيب :الربيع العاصف  ،ص .143
 /2املصدر نفسه ،ص .40
 /3املصدر نفسه  ،ص .126
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اسفة " متاما مثلام فعلت ذات مرة ويه يف الس نوات الوىل يف مدرسة احلكاميت ابلقرص
العيين...ذات ليةل واكن نوبتجيهتا يف املساء...وطبيب الامتياز غض جذاب...شدها اليه
خفافت أن ترصخ أو تستنجد فنامت عىل صدره....وبدا المر بعد ذكل عاداي ال يثري
أملا...بل يثري ذكرى حلوة شكر .ومثلام اكنت فتيات مدرسة احلكاميت ...للك مهنن قصة
حب....ومن ليست لها قصة اكن علهيا أن تفتعل حبا.)1( "...
أخريا ميكن القول ان الاكتب الكيالين اس تطاع أن يرمس خشصية املمرضة منال
ابلصورة اليت جتعلها امرأة متسلطة جباملها تدخل القرية الامنة فهتز أراكهنا وتزلزل
اس تقرارها حيث يتنافس رجالها عىل احلصول عىل رىض منال والتقرب مهنا وطلب
الزواج مهنا بل ان بعضهم حاول العبث معها وقد اس تجابت ذلكل دون حترج...
ذلكل فقد اكن الوصف واحلوار والرصاع واحلوادث لكها منصبة يف هذا الاجتاه
أعين التنافس للظفر هبذه املمرضة بدافع جنيس حبت ،فقد دفع الاكتب الحداث حنو هذا
الهدف وهو منال واحلرص عىل الاقرتاب مهنا وامتالكها؟؟
فقد تغري حال هذه القرية منذ اللحظة الوىل اليت وطأهتا أقدام هذه املمرضة
حيث  ":وقف رواد املقهيى اجملاورة مشدوهني ،لقد حنوا ( اجلوزة ) جانبا ،وتركوا أكواب
الشاي والقهوة ابردة فوق املناضد اخلشبية الصغرية  ،والعبوا الطاوةل مه الآخرون،
تش نجت أيدهيم فوق القطع والزهر ،اكنت العيون لكها متجهة حنو امرأة مجيةل فاتنة فامحة
الشعر.)2("...
وقد ابلغ الكيالين من الوصف اجلسدي لهذه املرأة حيث راح يصف اجلسد ويربز
املثريات ويصف ما يعتلج يف النفوس من الزنوات اجلنس ية ذلكل جند أحد النقاد يعيب
ذكل عىل الكيالين حيث يتساءل غاضبا " :أليس من احملزن أن تس يطر عىل هذه القصة
اليت أسامها املؤلف " الربيع العاصف" تكل املشاعر اجلنس ية اليت اجتهت لكها حنو منال
 /1الكيالين  ،جنيب :الربيع العاصف  ،ص ص  35ـ . 36
 /2املصدر نفسه  ،ص .13
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من حامد املليحي والش يخ عيل وعبد املعطي والطبيب ،وكن ال قضية يف هذا الريف
البائس ،وال مشلكة اال مشلكة الوصول اىل منال والزواج مهنا أو كسب رضاها ،ابحلالل
أو احلرام؟ "(.)1
حىت أن أحد النقاد وصف الشخصيات الريفية يف هذه القصة ابلرشيرة املؤذية اليت
ال تبدو علهيا عالمات الطيبة و الخالق اليت عهدانها يف أهل القرية ،ويصف
الشخصيات الوافدة من املدينة اىل القرية بأهنا ال روح فهيم "(.)2
اال أنه ميكن القول ان تكل الشخصيات مبا حتمهل من ترصفات سلبية متثل واقعا ما
اكن سائدا يف الريف املرصي " من الرحج أن الاكتب قد قصد هذا الواقع ابلضبط ،فهو
يصور لنا جممتعا تسود فيه الالقمية ،جممتعا أقرب ما يكون اىل اجملمتعات اجلاهلية .فصوت
ادلين خافت ال ياكد يبني ،والعنرص الرويح والفكري معدوم يف حياة هؤالء الناس :منال
البطةل تس متد قميها الخالقية من ذكرايت أبهيا املتويف ،وابلتايل فهيي قمي غامضة ابهتة
التأثري"( )3ذكل أن الكيالين مل ينتقد موقف منال بأي شلك فين ،فمل يظهرها مثال اندمة
عىل ما فعلته مع طبيب الامتياز يف القرص العيين أو سقوطها يف أحضان الطبيب رمزي
ابلوحدة اجملمعية بقرية رششابة...ومل يظهرها مثال وقد ألت اىل مصري مزر يسء وبسبب
ما اقرتفته من ذنوب أو أهنا اتئبة منيبة اىل هللا...
ومل هيئي الاكتب لهذه الشخصية ( احلائرة ) من يرشدها ويدلها عىل أبواب الطاعة
والتوبة ،بل ان الاكتب قد أظهرها يف الهناية سعيدة " والعربة ترسع يف املسري ومذايع

 /1بريغش  ،محمد حسن  :يف القصة االسالمية املعارصة ( دراسة وتطبيق)  ،ط ، 01مؤسسة الرساةل
للطباعة والنرش والتوزيع  ،بريوت 1420 ،هـ ـ 2000م  ،ص . 149
 /2ينظر  :عبد هللا  ،محمد حسن  :جوةل يف الربيع العاصف  ،ص ص  198ـ .199
 /3اخلوادلة  ،مسرية الفياض  "،املرأة يف رواايت جنيب الكيالين"  ،ص . 94
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يرتمن بأغنيات حلوة جشية ..لكن منال ال تاكد تعي مهنا شيئا ،والطبيب يبتسم يف سعادة
وثقة ،ويده تتسلل خلف خرصها مداعبة ،وتبتسم منال يه الخرى .)1(" ...
ويف الهناية فقد تكون احلقيقة عكس ما قاهل النقاد عن تكل الشخصيات خاصة خشصية
البطةل منال لن الاكتب قد جنح أميا جناح يف كشف الواقع وتصوير وضع المة يف
الريف ويف املدينة فالقاهرة يه لك عامصة عربية ورششابة يه لك قرية يف الوطن
العريب ،ولعل انعدام الروح يف تكل الشخصيات هو معل مقصود ،فقد يكون هو لب
املشلكة ،وانعدام الضمري الرادع يف القصة سواء الضمري ادليين أو الاجامتعي هو بفعل
الاكتب حىت يتفادى اخلطاب املبارش واملوعظة اليت تضعف من التصوير الفين يف
القصة...

 /1الكيالين  ،جنيب :الربيع العاصف  ،ص  ( 189أآخر صفحة ).
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أوال  :بلقيس الشخصية القوية والقرار احلكمي:
بلقيس ملكة من أشهر ملاكت التارخي ذكرها هللا تعاىل يف القران الكرمي ،وجسل
رحلهتا مع قوهما حيامن اكنت تعيش يف الكفر والضالل تعبد وقوهما الشمس مث انتقالها اىل
الهدى واالميان عىل يدي س يدان سلامين عليه السالم  .ويذكر املؤرخون أهنا ملكت مملكة
س بأ يف المين – عىل اختالفهم يف ذكل بني مرص وسوراي والمين – وقد ورد ذكرها يف
القران الكرمي يف سورة المنل يف قوهل تعاىل عىل لسان الهدهد  ":ا ِ ّن وجدت ِامرأة
تم ِلكهم وأوتِيت ِمن ِّ
ك شء ولها عرش ع ِظمي ( .)23وجدّتُ ا وقومها يسجدون لِلشم ِس
ون ّ ِ
يل فهم ال يتدون (.)1( " )24
الل وزين لهم الش يطان أعالهم فصده ع ِن الس ِب ِ
ِمن د ِ
وقد وصف القران الكرمي ما اكن بني هذه املرأة وسلامين من مواقف كثرية
نس تكشف من خاللها بعض صفات هذه امللكة ،فقد اكنت مثاال للمرأة العاقةل املزتنة ،
فقد قرأت رساةل سلامين بتدبر وامعان ومل متر علهيا مرور الكرام  ،اذ اكنت عادةل يف
حمكها عىل تكل الرساةل فقد عرضهتا عىل قوهما دون زايدة وال نقصان " قالت اي أيُ ا المل
ا ِ ّن أل ِقي ال ِكتاب ك ِرمي " ( )29انه ِمن سليمان وانه بسم هللا الرمحن الرحمي ( )30أال
ون مس ِل ِمني ( )31قالت اي أيُ ا المل أفت ِون ِيف أم ِري ما كنت قا ِطعة أمرا
تعلوا عل وات ِ
حّت َشهدون ( )32قالوا نن أولوا قوة وأولوا بأس ش ِديد واألمر الي ِك فانظ ِري ماذا
تأم ِرين ( )33قالت ان امللوك اذا دخلوا قرية أفسدوها وجعلوا أ ِعزة أه ِلها أ ِ ّذةل وكذ ِكل
يفعلون (.)2( " )34
وقد اكنت مياةل اىل السمل والسالم مبغضة للعنف وادلمار حيث حذرت قوهما،
فبلقيس متكل اجلاه املال وامجلال ،ومع ذكل مل تغرت وفضلت ادلخول يف دين سلامين  ،بعد
أن أدركت بأنه دين االسالم والسمل ،وأن عبادة الشمس ال جتدي نفعا ذلكل جندها تقول
 /1سورة المنل  :األآيتان ( 23ـ .) 24
 /2سورة المنل  :األآايت (  29ـ .) 34
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كام ورد يف القران الكرمي " ر ِ ّب ا ِ ّن َلمت نف ِس وأسلمت مع سليمان ِ ّ ِلل ر ِ ّب
العال ِمني(.)1(")44
اثنيا  :املرأة وقوة الشخصية وحسن الاختيار يف رواايت جنيب الكيالن :
ان ما ورد من صفات لهذه املرأة من رزانة وتعقل وعفة ورشف وصدق
وانصاف وحب للخري للجميع وحمبة لقوهما وميل اىل السالم واألمن ونبذ العنف وادلماء
ويف الهناية فهم حقيقة االسالم ،ك هذه الصفات قد أسقط الكيالن بعضها عىل مبجموعة
من الشخصيات النسوية يف رواايته ،من ذكل الشخصيات الواردة يف الرواايت التالية
عىل سبيل املثال ال احلرص :
أ) ـ (جشرة ادلّ ّر) يف رواية ( اليوم املوعود):
فنجد مثال جشرة ادلّ ّر اليت وصفها الاكتب ابلشجاعة ورابطة اجلأش يف أحكل
احلاالت ،فقد اكنت قوية صامدة حّت عند وفاة زوهجا املكل الصاحل جنم ادلين أيوب،
حيث ترصفت حبمكة ورصامة "ورسعان ما حنقت دموعها وانتصبت واقفة ،وقد اكتىس
وهجها ابلرصامة واجلد وقالت:
 لن جيدي الباكء ،األمر خطري وحيتاج اىل احلسم والكامتن" (.)2ذلكل مل تعلن خرب موت املكل" و أخذت تفكر برسعة وحدة ،لقد اكنت جشرة
ادلر كام قلنا من ذكل الصنف اذلي َشحذ عقهل األزمات وتكشف عن عبقريته وكفايته،
ومن مث قررت أمرا ...وعىل الفور أرسلت يف طلب خفر ادلين بن ش يخ الش يوخ
والطواش جامل ادلين حمسن ..أفضت الهيم جشرة ادلر حبقيقة الوضع وأابنت هلم عن
خطهتا اليت تتلخص يف أال يعلن عن موت املكل حّت ال تتأثر احلاةل احلربية بذكل ،فتظل

 /1سورة المنل  :األآية (.) 44
 /2الكيالن  ،جنيب  :اليوم املوعود ،ط  ، 08مؤسسة الرساةل للطباعة والنرش والتوزيع  ،بريوت ،
2005م ،ص .98
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األوامر تصدر من القرص السلطان خمتومة خبامت السلطان ،وليقدم السامط يف موعده
احملدد ولمتض األمور كن مل حيدث شء" (.)1
ولكوهنا خشصية تمتزي ابلنفاذ والقوة فقد أذعن الهيا القائدان ومل يناقشا أوامرها بل
اهنام عاهداها عىل الطاعة والوالء ":وعندما انهتت جشرة ادلر من حديهثا ،أطرق خفر ادلين
صامتا بيامن أثىن الطواش جامل ادلين عىل قولها ثناء عاطرا ودعا لها ابلتوفيق والسداد،
وأكد لها طاعهتم واخالصهم مجيعا ملا َشري به ،مث تبعه خفر ادلين ،وأقسام عىل الوالء
ألوامرها.)2(" ...
ب) -الفنانة ( صايف) يف رواية ( ليال السهاد):
اليت اس تطاعت أن َس تحوذ جباملها وجاهها عىل قلوب الرجال ممن هلم سلطان
يف احلكومة حّت غدت ال يرفض لها طلب ،وقد اكن لها صيت انفذ عند رجال اخملابرات
أمن ادلوةل ،وقد أَهر الكيالن ماكنة هذه املرأة ونفوذها من خالل السارد ( املهندس
عبد القادر) مع احلاج عل محمود املقاول " انه حيدثين عن تصممي فيال عىل أحدث طراز،
حتيط هبا حديقة ،وبعض املنشأآت الصغرية األخرى ،وأفاض يف احلديث عن صاحبة
الفيال ،فهيي فنانة مرموقة وذات عالقات اجامتعية هامة ،وارضاء ( صايف) ـ وهذا هو
امسها ــ صفقة راحبة وذات عائد جمز جدا .هكذا اكن يتلكم احلاج ،قلت:
ـ اهنا معروفة عىل نطاق واسع...
قال احلاج وهو يضيق عينيه و ينظر اىل وهجيي يف اهامتم:
 أجل معروفة كفنانة ..لكن ما خفي اكن أعظم...مث قال:
 ان اشارة من اصبعها تقمي ادلنيا وتقعدها. ألهذا احلد؟؟ /1الكيالن  ،جنيب  :اليوم املوعود  ،ص 98ـ . 99
 /2املصدر نفسه  ،ص .100
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 وأكرث....مث أمسك بيدي يف رجاء وقال:
 اذا رضيت (صايف) عنا ،فقد حلت مجيع مشالكنا ،أتفهم اي ابمشهندس؟؟ـ انين أعول كثريا عىل هذه العالقة اليت كنت أحمل هبا ،وأخطط لها منذ قدمي " (.)1
وعندما يلتقيان ابلفنانة صايف يف بيهتا يتضح ما تمتتع به هذه املرأة من امجلال
واملال والنفوذ والعالقات الواسعة اليت تتجاوز حدود الفنانة العادية اىل امرأة قوية لها نفوذ
وسلطة حّت عىل رجال املباحث العامة وغريه ويظهر ذكل جليا من خالل وصف احلاج
عل محمود لهذه الفنانة فقد اكن يكيل لها املدح واالطراء ويقدم لها فروض الوالء والطاعة
مش يدا بفهنا من هجة وجباملها وسلطاهنا...
ج) ( -برامع ) يف رواية ( ملكة العنب) :
وبرامع يه احدى أه خشصيات هذه الرواية اليت تدور أحداهثا يف الريف املرصي،
وابلضبط يف احدى القرى ،قرية (الرابيعية)،حيث حتدث خطيب املسجد الش يخ (:محمد
أمحد حسب هللا) يف خطبة امجلعة عن زراعة العنب اليت تفامقت يف القرية وأن زراعه ال
خيرجون الزاكة عنه عىل الرمغ من ارتفاع مردوده مقارنة مع الزر وع األخرى .واكنت برامع
أكرب مزارع يف تكل القرية .مما أاثر حفيظة الناس حيث صاروا يتحدثون عن ذكل حّت
أن أحده وهو من أكرب املشاغبني يف القرية وهو ( عوض العويض) صاح حمرضا  ":اذا مل
نأخذ حقنا ابلرشع فسوف نأخذه ابلقوة .ذلكل ذهبت ( برامع) اىل بيت الش يخ ( حسب
هللا) حتذره من مغبة الكمه وحتذره من الفتنة اليت أوقع فهيا الناس وهددته بأنه س متنعه
من اخلطابة يف املسجد ألنه مدرس وليس خطيبا حيث جرى بيهنام احلوار التال:
ـ " تهندت مث قالت:
 تقول عنا أننا كفرة . أان؟ أس تغفر هللا .أان مل أقل شيئا من هذا اي بنت الناس. /1الكيالن  ،جنيب  :ليال السهاد  ،ص ص  74ـ . 75
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 منذ يومني كنت ختطب امجلعة. حصيح. ومل جتد يف القرية عصاة اال أحصاب مزارع العنب. مل أقل ذكل. تعرف طبعا من أكون . ابتسم وقال: يسمونك ملكة العنب. وأان كذكل فعال ...امجليع هنا يعرفون قدري....قال برصامة وهو يغالب غضبه:
 ان عامل ادلين ال يأخذ اذان من أحد حيامن يريد أن يقول احلق. لكنك اي ش يخ محمد تفتح اباب للفتنة. حاشا هلل...أردت أن أدعو الناس الخراج زاكة العنب. كل أن تقول ما َشاء ،لكن بطريقة ال حتدث بلبةل . انين أقول لكميت وأميض...وللناس أن يطيعوا أو يعصوا... نن ال خنالف قوانني احلكومة اي ش يخ محمد.ـ دعي احلكومة جانبا .فأان أفرس مبادئ ادلين ...
وذهل اذ مسعها تقول:
 وأان سأمنعك من صعود املنرب مرة أخرى.هتف وهو يصعد نظراته هذه املرة بغضب:
 أنت .. -نعم أان ...فأنت مدرس ،ولست خطيب مسجد.)1("....

 /1الكيالن  ،جنيب  :ملكة العنب  ،ص ص 05ـ . 10
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وقد ازدادت الفوىض واللغط حّت عقد رئيس اجمللس احملل للقرية ( أمحد عالم )
اجامتعا موسعا جمللس القرية حث فيه عىل أنه  ":ما يمنا أوال هو أمن البدل وتالمح احلزب
مع امجلاهري وأخوف ما أخافه أن يكون وراء ما حيدث األآن تدبري خبيث من املتطرفني
واالرهابيني .وقضية الزاكة حرضات األعضاء ،مسأةل خشصية حبتة ،وعىل ك فالح أن
خيتار الفتوى اليت تروق هل ،واي ويل من يعبث بأمن البدل" (.)1
كام اس تدعى العمدة الش يخ " أمحد حسب هللا " يس تفرسه عام حدث ،وأخربه
بأن شكوى قدمت ضده عىل أنه احملرض عىل الرسقات اليت جرت هذه األايم يف حقول
العنب " لقد قدموا شكوى يف حقك ،واعتربوك احملرض عىل الرسقات اليت جرت يف
األايم األخرية ....واللصوص اي بين ـ وما أكرثه ـ يعتقدون أهنم يؤدبون الظلمة والبخالء
برسقاّتم ،وأهنم حياولون – بزعهم  -تطبيق الرشيعة بطريقة جفة ..منع الزاكة عهنم يعاجل
ابلرسقة"(.)2
اال أن الش يخ ( أمحد حسب هللا) يربئ نفسه من تكل الهتم ،ويتفهم العمدة موقف
الش يخ محمد أمحد حسب هللا حيث يفكر هذا األخري ابلسفر لكن العمدة ينصحه بعدم
فعل ذكل حّت ال يعطي الفرصة للناس يف القيل والقال...
ويف امجلعة املوالية حرض واعا املركز وألقى خطبة امجلعة ،لكن الش يخ ( محمد
أمحد حسب هللا) ألقى عىل الناس لكمة بعد صالة امجلعة قال فهيا بأنه بريء من اللصوص
واملعتدين وبريء من املرَشني ومن املس تغلني اذلين يألكون أموال الناس ابلباطل أو
يرفعون األسعار بدون مربر" أان برئ من اللصوص واملعتدين...بل أقول جيب الرضب
عىل أيديم ...برئ من املرَشني سواء أاكن يف اجمللس احملل أو خارجه ...برئ من
املس تغلني اذلين يألكون أموال الناس ابلباطل ،يرفعون األسعار بال مربر" (.)3
 /1الكيالن  ،جنيب  :ملكة العنب  ،ص ص  14ـ . 15
 /2املصدر نفسه  ،ص . 16
 /3املصدر نفسه  ،ص. 24
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يف هذه األثناء يتوقف الش يخ ( محمد أمحد حسب هللا) عن الالكم اثر ارتفاع صوت
يصيح " :قتيل اي أهال الرابيعية ...قتيل يف عنب برامع" ( .)1لقد قتل أحد
اللصوص اجملرمني املدعو (مصطفى السالمون) ،و اكن قد س بق أن قتل زوجتني
سابقتني هل دون أن تفيض التحقيقات اىل ادانته.
وَس متر أحداث الرواية بعد ذكل حيث أذيع يف مكرب الصوت عن مقتل شاب يف
الثالثني من عره اكن يعمل يف العراق أثناء حرهبا مع ايران " واس متر هناك بعد توقف
احلرب ،وأش يع يف القرية أن اجلثة اليت أرسلت من العراق تبدو علهيا أاثر العنف
والاعتداء اجلس مي ،وامجلجمة همشمة ،وهناك طلقة رصاص عىل ما يبدو يف الصدر اكن
امليت القتيل – ابن خاةل الش يخ محمد أمحد حسب هللا" (.)2
ذلكل صار الناس يتساءلون ملاذا يقتل العراقيون أبناءان اذلين خدموه وحضوا
أكرب التضحيات من أجلهم أثناء احلرب وبعدها ؟"( .)3وقد منعت السلطات الطبيب
الرشعي اذاعة التقرير عىل الناس وقدم أفراد من رجال األمن حلراسة اجلثة وقد منعوا
الناس من رؤيهتا مث أمروا بدفهنا عىل الفور وحراسة القرب ملدة عرشين يوما عىل األقل.
ذكل ما ألهب مشاعر أهال القرية ابلغضب عىل السلطات حيث خرج  ":الش باب يف
مظاهرة صاخبة يلعنون فهيا ( صدام حسني) رئيس العراق ونظامه القمعي ،وهتف
املتظاهرون أيضا ضد االدارة املرصية اليت تفرط يف حق أبناهئا ،وجتامل بدماهئم من أجل
احلفاظ عىل العالقات الس ياس ية والاقتصادية بني البدلين" (.)4
وقد تصدى رجال األمن للمتظاهرين وأطلقت القنابل املس يةل لدلموع مما اضطر
الناس اىل التفرق ومل يبق جبوار النعش سوى الش يخ ( محمد أمحد حسب هللا ) اذلي
تعرض لاليذاء اجلسدي من قبل رجال األمن ،حيث قبض عليه بهتمة التحريض عىل
 /1الكيالن  ،جنيب  :ملكة العنب  ،ص . 24
 /2املصدر نفسه  ،ص .38
 /3املصدر نفسه  ،ص ن.
 /4املصدر نفسه  ،ص . 39
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املظاهرة وااثرة الفوىض ،كام قبض عىل أكرث من أربعني شااب من املتظاهرين من أبناء
القرية ،واكن من بني املوقوفني اللص (عوض العويض) واحلشاش ( الراعي كشلك) ،كام
قبض أيضا عىل أحد الش يوخ املتصوفني وهو الش يخ ( أبو اجملد شاهني) رمغ أنه اكن يف
املقابر ومل يشهد املظاهرات...
هنا تدخلت األآنسة ( برامع ) ملساعدة أهل القرية حيث سافرت اىل املدينة
وولكت حماميا كبريا لدلفاع عن املقبوض علهيم وأعطته عدة أالف من اجلنهيات ،وطلبت
منه أال يكشف عن امسها ألحد ،وأن يقول انه متطوع لدلفاع عن املوقوفني ،كام قامت
بزايرة للمحافا لعهل يتوسط دلى وزير ادلاخلية لالفراج عهنم ،مث ذهبت اىل النائبة
الربملانية الواصةل ( سعاد ادلابح) لتساعدها يف االفراج عن املقبوض علهيم وقد وعدوها
مجيعا ابملساعدة ...مث عادت اىل القرية حيث زارت بيت الش يخ (أيب اجملد شاهني )
وطلبت منه أن يتوىل بنفسه توزيع الزاكة عىل أهل القرية.
يف هذه األثناء اس تطاعت النائبة ( سعاد ادلابح) التدخل لالفراج عن
املعتقلني فشعرت برامع بسعادة عارمة وراحة نفس ية عيقة ،وأقامت احتفاال شعبيا كبريا
حرضته النائبة (سعاد ادلابح) وشارك فيه أهال القرية وبعض القرى اجملاورة اال أنه ويف
ذات الوقت أذيع نبأ غزو العراق للكويت مما أحزن الناس كام ورد نبأ اهنيار الوحدة
الصحية حيث دعا رئيس اجمللس الناس للتربع العادة بناهئا اال أن الناس تلقوا دعوته
ابلسخرية حيث أكدوا أن املبلغ اجملموع سيرسق نصفه عىل األقل وقال بعض أبناء القرية
جيب عىل احلكومة اعادة بناء املستشفى" وتصادف يف هذا الوقت أن اهنارت مستشفى
الوحدة اجملمعية القدمية ابلقرية ...ودعا أمحد عالم رئيس اجمللس احملل اىل مجع التربعات
لبناء املستشفى ابجلهود اذلاتية...وخسر الناس من هذه ادلعوة ألهنم يعلمون جيدا أن أي
مبلغ جيمع سوف يرسق نصفه عىل األقل...بيامن قال أآخرون :ان احلكومة ملزمة
ابلبناء.)1("..
 /1الكيالن  ،جنيب  :ملكة العنب  ،ص . 121
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بعد ذكل يتجدد البحث يف قضية مقتل ( مصطفى السالمون) حيث تلقي
السلطات القبض عىل الراعي (كشلك) و زوجة القتيل ( حماسن) حيث تبني التحقيقات
أهنام اشرتاك يف اجلرمية من أجل رسقة املال اذلي اكن مع ( السالمون)،يف هذه األثناء
يغادر الش يخ ( محمد أمحد حسب هللا) القرية بعد خروجه من السجن من أجل الراحة
والنقاهة ،مث يعود بعد ذكل ليجمع الناس يف املسجد ليحهثم عىل رضورة شكر األآنسة
(برامع) ابنة (الرابيعية) األصيةل الرشيفة ملا قدمته من هجود جبارة من أجل انقاذ أهل
القرية وحاميهتم ،وقد اتفق احلضور عىل تقدمي هدية قمية واكنت الهدية ممتثةل يف
( املصحف الرشيف)  ،وقد َسلمته برامع ويه مفعمة ابلسعادة والفرحة حيث "سالت
ادلموع عىل خديا ...واكدت َسقط انفعاال ...مث تناولت املصحف...وأخذت تقبهل...وتبلهل
ابدلموع يف عشق نوران.)1("...
أما الش يخ محمد أمحد حسب هللا فقد سعد هبذا اللقاء ،وقد وجدت أمه الفرصة
مواتية لتعيد عليه موضوع الزواج من (برامع) اال أنه رفض كام فعل من قبل ملا يراه من
فروق بيهنام ،وقد حرص الش يخ ( أبو اجملد شاهني) عىل اسقاط هذه الفوارق ويبني هل
بأنه كفء لها مبا ميتاز من ماكنة مرموقة عند أهل القرية.
اكنت برامع يف هذه األآونة تراجع ما ألت الهيا حياّتا ،فقد أخذت َس تعرض أحوال
من تقدموا الهيا خلطبهتا وملاذا رفضهتم ،مث غادرت الفراش وصلت الفجر ،مث ركبت عربهتا
وأخذت تتجول يف مزارع العنب ..حيث وجدت كوخا وملا اقرتبت منه وجدت فيه أاب
اجملد شاهني يقرأ القرأآن ،جفلست اليه َشكو اليه ما تعانيه من قلق نفس واكتئاب
فنصحها ابلزواج ،وقد أفصحت من خالل حديهثا عن مواصفات من س تختاره زوجا ،
حيث قالت بأهنا تريده أن" يكون بصريا بأمور دينه ودنياه ،حصيح النفس والبدن.)2("...

 /1الكيالن  ،جنيب  :ملكة العنب  ،ص . 143
 /2املصدر نفسه . 164 ،
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اكنت تكل املواصفات تنطبق عىل الش يخ ( محمد أمحد حسب هللا) وقد صارح
الش يخ ( أبو اجملد شاهني) الش يخ ( محمد أمحد حسب هللا ) برغبته يف تزوجيه بربامع اال
أن محمد حسب هللا اعرتض عىل ذكل بسبب ما يراه دامئا من فوارق بيهنام فيؤكد هل
أبو اجملد انعدام تكل الفوارق حيث يقول هل " أنت خمطئ اي ودلي...التاكفؤ موجود،
خمطئ اذا َننت أن التاكفؤ ابملال ...وأنت الرثاي بفضكل وعلمك...ويه الرثاي بأخالقها
وسريّتا احلس نة وحس هنا النقي.)1("...
وتنهتيي أحداث الرواية بزواج الش يخ ( محمد أمحد حسب هللا ) من ( برامع)
ويعقد قراهنا الش يخ الزاهد أبو اجملد شاهني يف جو من الفرحة عىل الرمغ من معارضة
أخوال برامع لهذا الزواج ألهنم ال يريدوهنا أن تزتوج من غريب...
من خالل تكل األحداث تربز عدة خشصيات يف هذه الرواية واليت لعبت أدوارها املؤثرة
يف بناء الرواية ومن تكل الشخصيات جند ( األآنسة برامع ) امللقبة بــ ( ملكة العنب).
فقد اكنت بطةل الرواية بال منازع وقد اكن َهورها واحضا يف عوم الرواية ،مث تأيت
خشصية ( محمد حسب هللا) ويه الشخصية الرئيس ية الثانية بعد برامع واذلي يلقبه أهل
القرية بــ ( الرجل الصاحل) وهناك خشصيات اثنوية مهنا العمدة ( عبد الشايف وهدان)
و( أبو اجملد شاهني) الش يخ الزاهد .و( ضابط الرشطة) و( أمحد عالم) رئيس اجمللس
احملل ،و( احملايم الكبري) و( سعاد ادلابح) الربملانية .و(مصطفى السالمون) والراعي
(كشلك) واللص(عوض العويض) و( مسعدة) أم (حسب هللا) و(حماسن) زوجة
(السالمون) وغريه من الشخوص األخرى.
ويمنا من ك هذه الشخصيات خشصية (برامع) اليت يه موضوع دراستنا.
فكيف رمسها الكيالن ،كيف اكنت مالحمها ادلاخلية واخلارجية؟ هل اكنت خشصية انمية
متطورة أم مل تكن كذكل؟ فهل اس تطاع الكيالن أن جيعل ( برامع) ملكة العنب َش به

 /1الكيالن  ،جنيب  :ملكة العنب ،ص . 172
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( بلقيس) ملكة س با من حيث حهبا للخري ألهلها؟ هل يه عادةل منصفة ،حمبة للسالم
تنبذ العنف واراقة ادلماء؟ هل اكنت برامع مثل بلقيس يف امجلال واجلاه واملال؟
ان خشصية (برامع) يه الشخصية الرئيس ية يف رواية ( ملكة العنب) ،فهيي بطةل
الرواية ألهنا اكنت الشخصية احملوارية اليت تدور حولها ابيق الشخصيات ،فقد قدهما
الاكتب يف صورة االنسان المنوذج اذلي ميتاز ابالجيابية والزنوع اىل اخلري والعمل من
أجل مصلحة امجلاعة .
عىل الرمغ من أن (برامع) امرأة " مل تتلق من التعلمي اال االعدادية اهنا جشاعة وذكية
ومغامرة ،حني مات أبوها خرجت اىل احلقل تزرع وحتصد ،اكنت أهما معتةل الصحة،
واكن لها أختان صغرياتن ،واكنت أول من أدخل زراعة العنب يف القرية عىل نطاق
واسع ،فقد نقلت ذكل عن أخوالها يف قرية جماورة امسها ( شرناق) اليت أصبحت دليا
خربة كبرية يف ذكل ،بعد أن حتول ك ساكهنا اىل ذكل ...بدأت بزراعة أفدنهتا األربعة اليت
تركها أبوها ،وبعد أن جنحت أخذت يف استئجار املزيد من األفدنة بأمثان مغرية ،حّت
أصبح اليوم ما تزرعه يزيد عن ثالثني فداان ...واكن من الطبيعي أن تزتمع ما ميكن أن
يسمى ( نقابة زراع العنب) فهيي اليت ختتار املبيدات احلرشية واألمسدة املناس بة ويه
اليت حتدد مواعيد احلصاد ،وتتفاه مع كبار التجار للحصول عىل أعىل سعر ،ومن هنا
أطلقوا علهيا ( ملكة العنب) " (.)1
ان برامع مل حتا حبا وافر من التعلمي ومع ذكل فقد متكنت من أن تكون
(ملكة العنب) كام يلقهبا أهل القرية رمبا بسبب ذاكهئا وجشاعهتا ومغامرّتا فمل تكتف بأن
تكون امرأة مزارعة تقوم بأعامل الزراعة وتأخذ أجرها مثلام تفعل كثري من نسوة القرية
دون أن ميلكن األرض...
أ ّما برامع فقد هيأ لها الكيالن الظروف الاجامتعية فهيي ولية أمر نفسها تدير
شؤون أرسّتا املتكونة من النساء مبا وضع بني يديا من ملكية مادية تؤهلها لتقوم ابدلور
 /1الكيالن  ،جنيب  :ملكة العنب ،ص . 10
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املنوط هبا وكن الكيالن يريد أن يبني من خالل (برامع) أن املرأة تصلح للقيام بدورها
الاقتصادي يف االنتاج والتوزيع ودورها الاجامتعي يف حل املشالكت اليت تطرأ عىل
جممتعها اذا ما مسحت لها الظروف بذكل.
ويكون الكيالن من خالل هذا الطرح قد " أجاب عىل التساؤالت
والادعاءات واالّتامات اليت اكنت تدور حول دور املرأة وحول موقف االسالم مهنا،
فكثريون يتصورون خروج املرأة اىل العمل خطرا عىل اجملمتع وّتديدا لكياهنا األخاليق
واألرسي ،وكثريون أيضا اكنوا ينظرون اىل االسالم كعامل مناهض حلقوق املرأة من تعلمي
وعل وحركة فعاةل يف اجملمتع .املرأة يف ملكة العنب جنحت يف أعامل الزراعة والاقتصاد
والس ياسة ،وترؤس األرسة وفعل اخلري من خالل األعامل التطوعية ،وك ذكل دون أن
تتسبب ابألذى لنفسها أو ملن حولها" (.)1
وقد رمس الاكتب البعد الاجامتعي لهذه الشخصية من خالل عدة مشاهد مهنا
ما ورد يف قوهل  ":اكن لربامع عربة صغرية أنيقة جيرها حصان ،كام اكنت لها س يارة تقودها
بنفسها أو يقودها سائقها اخلاص ،وختتار احدى الوس يلتني – العربة أو الس يارة -حس امب
يروق لها ،ويه متر يوميا عىل حقول العنب ،وتتفقد ك شء بنفسها"(.)2
مفظهرها هذا يويح بأهنا من الطبقة الغنية يف تكل القرية ،فهيي ملكة العنب
ذات اللكمة املسموعة والنفوذ الواسع ذكل ما تقوهل عهنا (مسعدة) أم محمد أمحد حسب
هللا " ليس يف البدل لكها من جيرؤ عىل خمالفهتا ،عدة البدلة يطأطئ لها رأسه ..،اجمللس
احملل وضابط نقطة الرشطة ينحين أماهما احرتاما...مث اهنا صاحبة أفضال عىل امجليع لقد
بنت املسجد  ...ورممت املدرسة وصانهتا من الاهنيار ...وفتحت أبواب الرزق أمام
الكثريين.)3("...
 /1اخلوادلة  ،مسرية فياض  ":املرأة يف رواايت جنيب الكيالن " ،ص . 90
 /2الكيالن  ،جنيب  :ملكة العنب ،ص . 34
 /3املصدر نفسه ،ص . 10
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فربامع تقوم مبشاريع خريية ملساعدة الفقراء من فاليح قريهتا وتبذل ك هجودها يف
التفاعل مع اجملمتع ومشاركة الناس أفرامهم وأحزاهنم حّت غدت رمزا للصاةل و النخوة
والشهامة ذلكل فان  " :ك رجال القرية و أطفالها ونساهئا يعرفون برامع وحيبوهنا" (.)1
ومل يمل جنيب الكيالن املالمح اجلسدية لهذه الشخصية فها هو يصفها لنا من
خالل الش يخ محمد أمحد حسب هللا " لقد لف يده يف جزء من جلبابه ،وصاحفها حني
مدت يدها ،لكنه شعر بقشعريرة فهو ال يصاحف النساء ...جلست قبالته عىل مقعد خش يب
متواضع .اكنت تلف رأسها وعنقها بشال أسود رقيق ،اختلس نظرة مث خفض عينيه
ليس تعيد صورّتا الفاتنة ،الوجه النظر املرشق ابحليوية والش باب والسمرة اخلفيفة،
والعينني املكحولتني الواسعتني ،الرموش الطويةل ،والنظرات اليت تويح ابلقوة والثقة
ابلنفس والرغبة يف اجملاهبة ،وذكل الفم ادلقيق " (.)2
ان جامل (برامع) قد أورهثا ثقة ابلنفس ورغبة يف اجملاهبة فللجامل سلطان عىل
النفوس والعقول يفرض احرتامه عىل امجليع دون متيزي ومع ذكل فان برامع مل تكن مس هترتة
وال مغرتة جباملها واعية متخلقة " مل يعرف عهنا قط ما يشني سلوكها ،الكثريون حاولوا
خطبهتا وقدموا العديد من االغراءات لكهنا اكنت ترفض الزواج بدون ابداء سبب"(.)3
واحلقيقة أن برامع دليا أس باهبا لرفض الزواج وأولها احساسها ابملسؤولية جتاه أرسّتا ،جتاه
أهما العليةل وأختهيا الصغريتني.
وقد صورها لنا الاكتب يف صورة امرأة حترتم املنظومة األخالقية الاجامتعية
منذ الصغر وادلليل عىل ذكل ما رواه الاكتب عهنا حيامن اكنت يف سن الثالثة عرشة فقد
أحهبا املدرس اذلي يقدم لها ادلروس اخلصوصية ابجملان لكنه عندما جتاوز حدود األخالق
واألدب شكته اىل وادلها اذلي أوشك عىل قتهل "وبرامع تتذكر حاداث صغريا مىض منذ
 /1الكيالن  ،جنيب  :ملكة العنب  ،ص . 11
 /2املصدر نفسه ،ص ص 7ـ . 8
 /3املصدر نفسه  ،ص . 11
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س نوات...مدرس غريب عن القرية اكن مفتوان بتلميذته ،ويعطهيا ادلروس اخلصوصية
ابجملان...اكنت يف الثالثة عرشة من عرها....مل تكن تعرف شيئا .نظر الهيا طويال أثناء
ادلرس ...بدا عليه اذلهول مث تلطف هبا ،واختلس قبةل  ...كرشت عن أنياهبا ...يه
تعرف أن القبةل عيب وحرام ..يوهما جرت ...وأخذت جتري وتلهث ...وأخربت أابها مبا
جرى...استشاط األب غضبا ومحل مسدسه وهرول مرجتفا اىل بيت املدرس األعزب،
واكنت برامع ممسكة بيده اليرسى َشهد ما جيري...صوب املسدس اليه و قال حبزم :
 اما أن ترحل عن بدلان أو أقتكل؟ لقد أحببهتا وكنت أنوي طلب يدها...رصخ أبوها يوهما:
 اهنا اخليانة.طأطأ املدرس رأسه دامع العينني وقال:
 أهملين يوما واحدا ولن تران بعد ذكل)1(".....ان برامع تربت يف أرسة تقدس العفة والرشف و األمانة ذلكل درجت عىل
هذه األخالق ممتسكة مبا توارثته عن عائلهتا من قمي وتربية مما جعلها تظل طوال س نني
نضجها ومراهقهتا حمافظة عىل نفسها ومسعهتا حّت عندما تويف وادلها ومرض وادلّتا حيث
أصبحت حرة يف ترصفاّتا و مع ذكل مل يتغري سلوكها فقد رفضت الزواج –كام قلت-
بسبب متسكها بأرسّتا ورغبهتا يف تربية أختهيا الصغريتني...
وبرامع امرأة حتسن معامةل امجليع ،تعطف عىل املزارعني بأرضها ،وعىل عامة
الفالحني من أبناء قريهتا ،ذلكل جندها عندما اّتم اللص ( عوض العويض ) برسقة العنب
من مزارعها .وعلمت بأنه مل يكن الفاعل وأن السلطات قبضت عليه ألنه جمرم
معروف ،بعثت (برامع) يف طلبه ألهنا علمت أنه انمق علهيا َنا منه بأهنا شكته اىل
السلطات " وحيامن جاءها قابلته اببتسامة حلوة ومهست:
 /1الكيالن  ،جنيب  :ملكة العنب ،ص ص 20ـ . 21
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 هل أنت غاضب مين ؟؟رفع جلبابه يف حركة رسيعة ،وأراها أاثر الرضب عىل َهره وقال يف حدة:
 من املسؤول عن ذكل؟ املسؤول عنه هو اذلي فعهل اي عوض. أنت اليت حرضت العمدة. جمرد شكوى رمسية ،ومل أطلب منه أن يقبض عليك أو أن يرضبك. دامئا أان كبش الفداء - .وما ذنيب أان؟ فعل العمدة ذكل الرضائك. اخص عليك.اكنت األشعة السحرية األآرسة تفيض من عينهيا امجليلتني فتحمهل عىل أجنحة من اخليال
اىل أآفاق جشية ،استسمل اكلقط الوديع ،وأرىخ عينيه وانفجرت أسارير وهجه وقال :
 ك شء من أجكل يون اي بنت الناس الطيبني. صافية لنب. اختطف يدها وقبلها قائال : أان ما كرهتك أبدا ،وال رسقت حبة عنب واحدة من أرضك .تهندت يف ارتياح وأخرجت من حقيبة يدها عرشين جنهيا ومدت يدها قائةل :
 خذ لتشرتي محلة (عاشوراء).َل ساكتا وقال :
 تكفيين لكامتك اي أصيةل...ال أنكر أن مشاغب وحرايم ،لكنك لست ممن أرسقهم...أانأفديك بعمري دون مقابل...
قالت حبزم :
 -خذ .
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نظر اىل وهجها وعينهيا ،ومل يس تطع املقاومة وتناول اجلنهيات العرشين مث رفعها اىل مفه
وقبلها خبشوع وقال :
 مقبوةل منك سأآخذها بركة...ولن أرصفها ما حييت...وكيف أفرط يف هديتك؟؟ عندئذأكون فعال نذال خسيسا.
ابتسمت هل قائةل :
 أنت طيب القلب. يف ادلنيا َمل كثري وأان أكره الظمل. لكنك اي عوض .قاطعها قائال:
 مشاغب وحرايم...أعرف...أان لست جامدا ..أحس وأشعر.ذلكل ال بد أن أنتقم...كيف أنىس رضب األحذية عىل رأيس والس ياط عىل جسدي ...
اجلائع يرسق ...واملظلوم يرصخ ...ويفعل أي شء.
 سأحبث كل عن عل عندي. أتثقني يف لص؟؟ لقد وعدت.مغرت وهجه السعادة وقال:
 الكم امللوك ال يرد هون عليك فأان فالحة بنت فالح...أان منك و أنمت ميناهنمرت ادلموع من عينيه جفأة
اختطف يدها وأخذ يقبلها ويبللها ابدلموع "()1
لقد سعى الكيالن من خالل هذا احلوار املطول واملؤثر ألنه مفعم ابالنفعاالت ،اىل
توضيح عدة مسائل أمهها:
 /1الكيالن  ،جنيب  :ملكة العنب ،ص ص  35ـ . 37
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 رضورة ادلعوة اىل اخلري ابحلمكة واملوعظة احلس نة. اخلري موجود حّت عند النفوس اليت س يطر علهيا الش يطان وأغواها. ابب التوبة مفتوح للجميع مبا يف ذكل أعّت اجملرمني من أمثال (عوض العويض). ليس ك األغنياء عدميي الرمحة وقاس ية قلوهبم. رضورة وجود التاكفل الاجامتعي بني فقراء القرية وأغنياهئا ويه قمية اسالمية متثلالعطف والرمحة اليت ميكن من خاللها اعادة النفوس اىل فطرّتا األصيل والعودة اىل
الاس تقامة بتوفر األس باب ،فعوض عندما وجد عال عند برامع تغريت حاهل من الضالةل
اىل الهدى وأصبح بعد ذكل من أخلص اخمللصني لها.
ويكشف هذا احلوار عن مالمح خشصية (برامع) فهيي امرأة تأىب أن يتأذى انسان
بسبهبا حّت وان اكن ذكل االنسان لصا من حثاةل اجملمتع .وقدرّتا عىل احتواء األخريني و
استيعاهبم بيرس وسهوةل .وقوة تأثريها عىل األآخرين وتغيري سلواكّتم وأراهئم .وأآخر ملمح
نستشفه أيضا هو كرهما وخساؤها وبذلها املال يف سبيل تقومي سلواكت اجملرمني.
كذكل فان خشصية (برامع) تبدو اجيابية يف التعامل مع أحداث جممتعها معربة بسلوكها
الاجامتعي عن األصاةل والنخوة والشهامة اليت كثريا ما ّ
يتحىل هبا الرجال وحده ،فعندما
اعتقلت السلطات ما يزيد عن أربعني شااب من اذلين ش يعوا جنازة الشاب اذلي قتل يف
العراق واليت حتولت اىل مظاهرات ضد السلطة ،مل تبق هذه الفتاة مزنوية ومل تقف
ساكتة ،ومل ختىش من حاةل الفوىض واخلوف اليت َسود القضية .
وذهبت اىل املدينة وحدها معرضة نفسها اىل اخلطر لتوكيل حمايم يدافع عن
املوقوفني اذلين اكن من بيهنم الش يخ ( محمد أمحد حسب هللا) والرجل الزاهد ( أبو اجملد
شاهني) " ووضعت يف يده بضع أالف من اجلنهيات قائةل - :حتت احلساب...و اخرت ما
شئت من اخوانك احملامني ،وال بد أن تبذلوا أقىص هجودمك لالفراج عهنم وخاصة الش يخ
محمد أمحد حسب هللا"(.)1
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ومل تكتف برامع مبا قامت به من توكيل لبعض احملامني بل قررت تقدمي اعاانت
لبعض أرس املعتقلني ،وقالت لبعض من تثق فهيم من رجالها -" :اليصح أن نقف
متفرجني- .وماذا بأيدينا أن نفعل -أي شء اي عباس" (.)1
وملا أخربها أخوها بأن ( مسعدة) أم محمد حسب هللا ذهبت لزايرة ابهنا يف
السجن فرضبوها وطردوها ويه األآن تبيك وتضع الطني عىل رأسها .فمل تتواىن برامع عن
زايرة مسعدة وتقدمي املواساة والعون .كام أهنا مل تنس زايرة اخوة ( عوض العويض).
ومل ّتمل القضية األساس ويه اطالق رساح املعتقلني ذلكل فقد قصدت برامع
املدينة يف اليوم املوال لزايرة احملافا حيث " اس تقبلها احملافا برتحاب كصديقة قدمية،
وتدارس معها قضية الرابعية من ش ّت أطرافها وكشفت هل عن الكثري من املالبسات
واخملالفات اخلطرية ،واكن احملافا يس متع الهيا وهو يبدي دهشة وامشزئاز ملا جيري ،مث
قطعت احلديث وقدمت هل ش ياك مببلغ ثالثني ألف جنيه تربعا للمشاريع اخلريية اليت تقوم
احملافظة ابنشاهئا  ،وتناول احملافا الش يك ابالمتنان الواجب ،وأثىن عىل وطنيهتا وشهامهتا
ونبلها ،بل وجاملها مث اجتاحته موجة من امحلاس وقال :سألكم وزير ادلاخلية بنفس"(.)2
وفعال لكم احملافا وزير ادلاخلية ولكن املاكملة مل تأيت بامثرها اال بعض الوعود
اليت مفادها أن التحقيق سيمت بزناهة وأنه س ينهتيي يف غضون أايم ،وأن الوزير وعد خريا
وأنه سيمت االفراج عن ال تثبت ادانته بعد انهتاء التحقيق...
ذكل ما جعل برامع تتذكر أن هناك انئبة يف جملس الشعب لها تأثري واسع ولها
نفوذ كبري ،فاحتجزت موعدا معها ،وعندما التقت هبا برامع عىل انفراد قالت لها " :مسعت
عنك الكثري اي ملكة العنب .مث حضكت قائةل:
 أنت مجيةل جدا اي برامع ؟؟ حّت النساء يصعقن أمام جامكل الفاتن ،لست أدري ملاذا ملتزتويج حّت األآن؟ امسك اكلطبل عىل احملافظة.
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وقالت النائبة احملرتمة (سعاد ادلابح) :
 عندي فكرة اكمةل عن مظاهرة الرابيعية ..اكن املفروض أن تقصديين منذ البداية...( الطنايح) لن يس تطيع أن يفعل شيئا ،واحملامون املولكون ال خربة هلم ابلقضااي
الس ياس ية.)1("...
وقد دار حوار طويل بني (برامع) والنائبة (سعاد ادلابح) حول قضية الرابيعية
تبني من خالهل أن برامع حتظى بسمعة واسعة وصيت حسن يف احملافظة ويف مجيع
األوساط الس ياس ية واحلكومية فلك اجلهات التنفيذية يف القرية واملراكز واملدن والقرى
التابعة حملافظهتا يدينون لها ابلوالء وحتوز عىل رضاه ولها تأثري جيد يف نفوسهم.
ويف الهناية أكدت لها النائبة سعاد ادلابح بأن" قضية الرابيعية قضية س ياس ية
ابدلرجة األوىل ،والسفري العرايق احتج عىل ما جيري ،واحلكومة متضايقة وتريد أن ترد
اعتبارها ،وتريض العراق...فنحن والعراق أعضاء يف جملس التعادل العريب...عوما
القضية غري عادية وحتتاج اىل هجد غري عادي ومصاريف و اجراءات وحتراكت...برصاحة
أحتاج مخسة عرش ألف جنيه..
 ويفرجون عهنم. ابلتأكيد وبرسعة؟ ان لكميت واحدة نن ال نلعب.قرأت األس تاذة سعاد ادلابح الش يك ( اكن أبوها أكرب جزار يف املدينة وحيسن
التفاه ابلسكني) ،مث ابتسمت يف ثقة ( واكنت مجيةل رمغ بدانهتا) ،مث قالت:
ـ الليةل سأكون مع املهتمني ،وسأزف كل البرشى يف التليفون" (.)2
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وفعال تتصل النائبة ( سعاد ادلابح) بربامع وتؤكد لها بأن املعتقلني سوف
يفرج عهنم بعد امتام بعض االجراءات الروتينية وس يطلق رسامهم بعدها اليوم  ،وأخربّتا
بأهنا سزتور القرية ملشاركة أهلها فرحهتم ،وقد تبنت برامع ك مراس مي احلفل وقام رجالها
ابجراء الرتتيبات الالزمة الس تقبال املفرج عهنم وأخربت أهل القرية أن الباب مفتوح ألهل
القرية مجيعا ليشاركوا يف األفراح.
وحني وصل موكب املفرج عهنم اكنت النائبة (سعاد ادلابح) تتقدمه يف موكهبا
الرمسي وأقميت األفراح وخطبت النائبة خطبة مطوةل اكن مهنا ما ذكرته يف شأن برامع
حيث قالت " :أما صاحبة الفضل األكرب يف حل هذه املشلكة فهيي األآنسة احلاجة
األس تاذة برامع ملكة العنب .مث أمسكت بيد برامع ورفعهتا اىل األعىل حّت املنصة ،مث
صفقت حبرارة ،وأخذ احلضور يصفقون معها حتية لربامع اليت اعرتاها اخلجل املمزوج
ابخلوف الغامض فقاومت الصعود اىل املنصة وبقيت يف ماكهنا متشبثة مبقعدها ،مما جعل
سعاد ادلابح تعلق قائةل:
 هكذا يكون اناكر اذلات...ولقد متنيت أن تكون برامع زميةل ل يف جملس الشعب...ويف احلزب ألهنا خري من ميثل أآمالمك ومصاحلمك" (.)1
وهبذا مل تكن برامع ملكة العنب حفسب بل اكنت ملكة قرية الرابيعية كام
اكنت بلقيس ملكة س بأ ،مجيةل اىل حد الفتنة لكهنا حيية حمتشمة تتقيد بقمي ومبادئ
اجملمتع القروي وال خترج عهنا .عنيدة اىل حد ما ولكهنا ال تقطع أمرا حّت َستشري أهل
الرأي واخلربة " فقد اكن يف برامع عيب أسايس هو رأسها الصلب .فاذا رأت رأاي أرصت
عليه  ،ودافعت عنه يف اس امتتة وتأىب التنازل همام اكن المثن ،وذكل ال يتفق وطبيعهتا
التجارية ،حيث ان التجارة حيث حتتاج اىل الكثري من املرونة والكياسة ،لكهنا واحلق
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يقال ال تتخذ قرارا اىل بعد حفصه وتقليبه عىل اكفة الوجوه ،والتشاور مع من تثق فهيم
بشأنه وترى ذكل مقة ادلميقراطية.)1( "..
ويه أيضا متساحمة تغفر الزةل ،وتعود عن اخلطأ ،اذا ما تبني لها احلق فتتبعه
عن قناعة وعمل ،فقد اكنت بيهنا وبني الش يخ محمد أمحد حسب هللا خصومة بسبب زايدة
زاكة العنب ،لكهنا حيامن اقتنعت بأن الش يخ مل يقصدها يه بذاّتا يف خطبته وأنه أوحض
رشع هللا بغض النظر عن مالك العنب .اقتنعت بالكمه واختارت الش يخ أبو اجملد
شاهني ليكون عىل رأس اللجنة اليت ّتمت جبمع الزاكة وتوزيعها عىل فقراء الرابيعية الهناء
خصومهتا مع الش يخ محمد أمحد حسب هللا " جاءته برامع يف الصباح عىل غري موعد،
أرادت أن تصاحفه ،وتقبل يده ،فلف يده يف ردائه ،مث جلست وقالت:
 لقد اخرتانك. اخلرية فامي اختاره هللا . أنت أطهر القلوب يف قريتنا . اس تعاذ ابهلل واس تغفره ومتمت: أحثوا يف وجود املادحني الرتاب. أان ال أمدحك لغرض دنيوي...لكن ألس نة اخللق أقالم احلق... غلبتين امرأة.مصت برهة مث قال:
 ألية هممة اخرتمتون؟؟؟ـ ليك تقوم بنفسك -نيابة عين -بتوزيع زاكة العنب .
أرشق وهجه ابلفرحة الغامرة وقال :
ـ الربكة تدخل قريتنا"(.)2
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وقد هز هذا الصنيع الش يخ محمد أمحد حسب هللا ،فمل جيحد صنيعها فيه ويف
اخوته املعتقلني من أهل القرية ذلكل " وقف الش يخ محمد حسب هللا يف املسجد بعد
صالة امجلعة ،ورجا احلارضين أن ينتظروا بضع دقائق ويس متعوا هل ،واكن املصلون بظنون
أنه سوف يتناول مسأةل فقهية كدأبه دامئا ابلرشح والتوجيه ،ودهش الناس ،أخذوا
ينظرون اىل بعضهم البعض حيامن قال :أحدثمك اليوم عن ابنة الرابيعية الرشيفة
العفيفة...اخلرية ...النرية  :األآنسة برامعَ .ساءل الناس ما احلاكية ،وهل يليق يف املسجد
أن يقال هذا الالكم؟ ان املسجد جعل للصالة والعبادة وعلوم ادلين ،أما مدح النساء
هنا فهو أمر مستنكر ...وحتدث الش يخ محمد أمحد حسب هللا طويال عن األحاديث اليت
وردت يف االحسان وجزائه يف األآخرة ،وعن ح ُب الناس والتفان يف خدمهتم ارضاء هلل
 ...مث كشف وألول مرة ادلور البطول اذلي قامت به برامع تفصيليا دلى احملافا ،ويف
أمن ادلوةل ،والقيام ابلكثري من اجلهود والتضحيات حّت يفرج عن أبناء الرابيعية ،مث
مرشوع زاكة العنب اذلي كونت هل جلنة من أفاضل الناس"(. )1
وأخربه كيف أهنا زارت وادلته وواس هتا أثناء جسنه ،وأهنا زارت بيت عوض
العويض ورتبت مبلغا شهراي ألبناء مصطفى السالمون ،وأهنا تنفق عىل بعض الطلبة
الفقراء ملواصةل تعلميهم .ليخلص يف الهناية اىل أن هذه األعامل يه اليت تعرب عن االسالم
احلقيقي ،مث اقرتح علهيم أن يذهبوا مجيعا اىل بيت برامع ليعربوا لها عن حهبم وامتناهنم
وليقدموا الهيا هدية متثلت يف مصحف مثني اكن حيمهل الش يخ حسب هللا يف يده.
وحيامن وصلوا اىل بيهتا خرجت هلم يف ز ِ ّيا حمتشمة ،فتقدم الش يخ محمد أمحد
حسب هللا احلشود وخطب أمام بيهتا مبينا جشاعهتا وتعاوهنا مع أهل قريهتا اىل أن
يقول  ":ابمس ك رجل ....وك امرأة  ...وك طفل يف قرية الرابيعية أقدم كل الشكر
والعرفان ...وتقبل منا هذه الهدية العظمية رمزا لتقديران وحمبتنا ...انه كتاب هللا هدية
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السامء اىل األرض...اننا مل نشأ أن نرض كل هدية من األرض .فأتينا هبدية من
السامء.)1("..
وقد اكن ذلكل الالكم وقع مؤثر يف نفسيهتا حيث " سالت ادلموع عىل خديا...
واكدت َسقط انفعاال  ..مث تناولت املصحف...وأخذت تقبهل ،وتبلهل ابدلموع يف عشق
نوران.)2( "...وأخذ الش يخ أبو اجملد شاهني يدعو لها هجرا والناس يرددون من بعده
ويؤمنون عىل دعائه.
فقد حاول الكيالن من خالل هذا اللقاء أن يؤكد عىل ماكنة برامع يف هذا
اجملمتع اذلي أعطته ك ما متكل من هجد ومال وجاه فقد طار خربها يف األآفاق ورسى بني
القرى والكفور وقد أثىن احملافا عىل علها وعده من املبادرات الشخصية اليت َس تحق
التشجيع ،وّتاطلت علهيا البعثات التلفزيونية واالذاعية والصحف تريد اقامة برامج
وحوارات معها ،اال أهنا رفضت ك ذكل ألهنا وببساطة أرادت ما فعلته لوجه هللا تعاىل
حفسب...
وقد عقب الكيالن عىل هذا اللقاء بالكم يويح بأن برامع رمغ ك ما تمتتع به
من مال وجامل وجاه وسلطان تبدو علهيا أحياان عالمات احلزن والكآبة ،فهيي ترى " أن
ك شء يف حياّتا مييض عىل ما يرام ،وحس امب َش هتيي ،انتاهجا الزراعي يتناىم
ويتحسن ،وأسعاره مرحبة ،وحصهتا وامحلد هلل ممتازة...وأرسّتا الصغرية يف وضع ال بأس به،
وَس متتع ابس تقرار عائل ،مث اهنا تؤدي رسالهتا االنسانية والاجامتعية عىل خري ما يرام،
ومن أه األمور اليت َسعد قلهبا رضا الناس عهنا ...وارضاء الناس مجيعا غاية ال تدرك.
ان احلياة السعيدة املكمتةل األراكن حمل من األحالم ،وقد خلق هللا احلياة حبيث يشوهبا
شء من النقص أو املنغصات ،والكامل هلل وحده.
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 ما اذلي يقلق برامع اذن؟؟ ان النوم جيايف عينهيا أحياان ،ويه َشعر أن بعقلها الباطنرغبات جسينة ،وحدها تدرك ذكل ،لكهنا تكتهبا بقوة ،لقد تعلمت الكبت والكامتن منذ
الصغر...أصبح الكبت والكامتن عادة ،لكهنام خلفا وراءهام شيئا من احلزن الغامض اذلي
حتاول التغلب عليه ابالبتسام وابالهنامك يف العمل"(.)1
نستشف من هذا التعليق أن الكيالن خيربان بأن برامع تعان الكبت والكامتن
واحلزن الغامض بسبب عدم زواهجا ،فقد تقدم الهيا عدد كبري من الرجال من خمتلف
الرشاحئ الاجامتعية لكهنا اكنت ترفضهم مجيعا للس باب اليت ذكرّتا سابقا.
اال أن برامع ومن خالل ما اكن يدور بيهنا وبني صوحيباّتا من حديث ومسر
اكنت تلمح برغبهتا يف الزواج من الش يخ محمد أمحد حسب هللا ،فقد اعتربت خطبته يف
املسجد أعظم رساةل حب يتقدم هبا الهيا رجل من الرجال فها يه تقول:
" أتدرين ما يه أعظم رساةل حب تلقيهتا يف حيايت؟
رددن بأصوات متلهفة ،وعيون رشهة:
 أين يه؟؟-رساةل غري مكتوبة. شفوية .هزت كتفهيا وقالت:
 أننت تعرفن .أخذن يتبادلن النظرات بني بعضهن البعض ويتساءلن دون أن يعرفن شيئا حمددا،
فرضبت كفا بكف ،وقالت احداهن بلساهنن:
 برصاحة نن ال نعرف . بل تعرفن . قول ،فقد ازداد شوقنا.تهندت ووهجها يرشق ابلفرح:
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 رساةل مسعها ورأآها الناس مجيعا يف القرية...هل نسيمت يوم أن وقف محمد حسب هللا يفاملسجد يعلن عىل املل تقديره و اجعابه يب  ،اكن يتحدث من قلبه ،وخرج من املسجد
عىل رأس امجلوع قاصدا بييت ...رافعا بميينه أعظم هدية تلقيهتا يف حيايت...كتاب هللا...
وهامت يف أناء الغرفة ويه تضع املصحف عىل صدرها وتقول:
 اكن ذكل أعظم رساةل حب.صاحت احداهن:
 اي ريب  ..مس تحيل أن تزتوجيه. مل أحتدث عن الزواج ،ولكن عن رساةل الغرام.مصتت برهة مث قالت:
ـ قد يكون فقريا متواضعا ال ميكل اال راتبه الشهري ،لكن قلبه كزن وعقهل كزن و أخالقه
جواهر"(.)1
فقد اكنت برامع حترتم الش يخ محمد حسب هللا وتقدره لعلمه وذاكئه وكربايئه ،فمل
تر منه طوال حياته ما يشني أو ما يزري ابلرجل الصاحل فلك شء هني دليه اال دينه
وكرامته وهو صاحب لكمة حق يقولها برصاحة وحيمك يف قضااي الناس العامة مبا يريض
هللا ،وهو فوق ك ذكل جينح اىل السالم ويتحاىش الصدام.
كذكل اكنت برامع تبتعد عن اخلصومات والزناعات وجتنح اىل السالم وال متيل اىل
العنف وادلماء ،شأهنا يف ذكل شأن بلقيس ،لقد اكنت " َس تبشع القتل ،وتكره اراقة
ادلماء ،ويه حتقق الكثري من األرابح يف جو األمان والسالم ،وليس دليا أدىن اس تعداد
ألن تكون مليش يات عسكرية شأن أرضاهبا من أثرايء الريف وترجو من هللا أال تلجاا
األايم لفعل ذكل ألنه يفتح اباب للخطر اجلس مي ،ومن هنا اكن حرصها عىل التفاه والتعاون
وحل خمتلف املشالكت اليت تعرتضها حال سلميا .)2(".....
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فقد اكن مثة توافق نفس بني برامع اكمرأة حمبة للخري والسالم والش يخ
حسب هللا الرجل العامل احملب للمن والسالم أيضا ،ذلكل عندما حدهثا الش يخ أبو اجملد
شاهني وعرض علهيا أن تزتوج لتمكل ديهنا ،وخريها واكنت ترفض ك من اختاره لها اال
أنه عرف مهنا أهنا ترغب يف أن تزتوج ممن جيمع ادلين والش باب ،فعرض علهيا الزواج ممن
يتوفر فيه ذكل ،وهو الش يخ محمد أمحد حسب هللا ،فمل جتبه ولكن هرولت اىل عربهتا،
فضحك الش يخ وأيقن أهنا تريد الزواج من محمد حسب هللا ،فدعا لها ابلتوفيق.
مث سعى الش يخ أبو اجملد شاهني يف ذكل ،واقرتح عىل الش يخ محمد حسب
هللا الزواج من برامع ،وقد وقف أخوالها يف وجه هذا الزواج ألهنم يرون أن من واجهبا
الزواج من ابن خالها من قرية (شرناق) اجملاورة .ووقع بسبب ذكل خصام وجفوة بني
القريتني حّت أن برامع أرادت التنازل عن الزواج من الش يخ حسب هللا نزوال عند رغبة
أخوالها وحفاَا عىل السمل واألمن بني القريتني ،لكن الش يخ أبو اجملد شاهني أخربها بأن
ذكل َمل وابطل أن تزتوج مكرهة من ابن خالها ،ذلكل ساند أهل القرية عائةل الش يخ
حسب هللا ألهنا اكنت فقرية ووقفوا معها حّت مت عقد الزواج بني برامع ومحمد حسب هللا
وقد توىل الش يخ أبو اجملد شاهني عقد القران بعد أن انترش رجال برامع يف حراسة املاكن
لكه ،ومع ذكل حاول بعض املتسللني من ش بان قرية أخوالها احداث الفتنة اال أهنم وقعوا
يف أيدي احلراس اذلين اقتادوه اىل دوار العمدة ،يف حني متت مراس مي الزواج يف فرح
هبيج بعدما رحل العريسان لقضاء شهر العسل" لقد خرجوا خفية بعد أن هدأت اجلفون
وانمت العيون ،وتراك وراءهام مسعدة وجاموس هتا قبيل الفجر" (.)1
هكذا تمثر النصاحئ و التوجهيات والقبول ابملشورة يف برامع حيث أمثرت دليا
وانهتت ابلزواج ممن حتب ،الش يخ محمد حسب هللا .كام أمثرت من قبل نصاحئ ودعوة
س يدان سلامين ـ عليه السالم ـ يف بلقيس فأمثرت وانهتت حبقن دماء أهلها من هجة
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وابدلخول يف االسالم من هجة اثنية وابلزواج أخريا من س يدان سلامين عليه السالم ـ كام
تروي بعض كتب التارخي ـ .
وانهتت هذه الرواية بزواج برامع من الش يخ محمد أمحد حسب هللا دون أن
يكون بيهنام سعار جنس وال فتنة وال رسائل وال مقدمات وال صالت حمرمة ،اهنا يف
الهناية صورة عن الزواج االساليم يف اختيار املرأة للرجل والرجل للمرأة...
وخنلص اىل القول بأن برامع قد تأطر وعهيا الس يايس من خالل عالقهتا مبجمتعها
الريفي واملدن عىل حد سواء ،فقد جبلت عىل احلب والسالم وعىل تعالمي االسالم
السمحة ومنه اس متدت تواضعها وحب اخلري للناس فعند التحقيق معها بشأن اجلثة اليت
وجدت يف حقولها جندها تقول بلك ثقة وثبات للمحقق " أان أكره العنف وادلماء ،ومل
يعرف عين قط أنين خرجت عىل هذه املبادئ ،همام اكن األمر ،فأان متعلمة ،وأخاف هللا،
وأس تطيع أن أصل اىل هديف بطرق أبسط كثريا من ذكل...اللكمة الطيبة ،التفاه...مث
انين أتفاه مع من يرسقون بعد أن ألقهنم درسا يف األدب وأغدق علهيم .)1("...
كام يظهر وعهيا الس يايس حيامن يعتقل الش يخ محمد أمحد حسب هللا بهتمة الانامتء
اىل حركة االخوان املسلمني والتظاهر ضد السلطة وحتريض الش باب عىل ذكل ،فتسارع
برامع بلك ما أوتيت من قوة ونفوذ النقاذه ،فتتصل ابحملايم ،وحمافا الرشطة وابلنائبة
سعاد ادلّ ّابح لتطلب معونهتا يف االفراج عن املعتقلني ،كام يتجىل الوعي الفكري لهذه
الشخصية يف اختيار الزوج حيث يتضح من خالل حوارها مع الش يخ أيب اجملد شاهني
أن الزوج اذلي ترغب فيه جيب أن تتوافر فيه املواصفات التالية ،فهو جيب  ":أن يكون
بصريا بأمور دينه ودنياه ،حصيح النفس والبدن.)2(".... .
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أوال :املرأة العربية بني قهر اجملمتع ومأساة البغاء:
يشغل منوذج املرأة املنحرفة أو الغانية حزيا ال بأس به من العامل الروائية
لنجيب الكيالين ابعتبار أن املرأة يه النصف الكرث تضرا يف الانقسام الطبقي أو
التفاوت يف اجملمتع ووق انعك ذاا عىل حال املرأة اليت دفعهتا الظروف الاجامتعية يف
غالب الحيان اىل السقوط لتجعل من جس ذا بضاعة ووس يةل لتحقيق الكسب املادي
ابردلرةة الوىل
وق انقش جنيب الكيالين الس باب اليت ت فع املرأة اىل البغاء حيث طرح
مجةل من الس ئةل املهمة مهنا عىل سبيل املثال  :ذل الظروف الاجامتعية أو احلاةة
الاقتصادية يه اليت جتعل من املرأة بغيا؟ ذل يه احلاةة اجلنس ية البحتة ؟ أم ذو اجملمتع
اذلي ي فع املرأة اىل ذاا السقوط؟ أم يه الرغبة يف الانتقام من الرةل رمبا السبب الول
يف احنراف املرأة و توهجها اىل البغاء ؟
وق حاولت نوال السع اوي اجياد اجلواب عن تكل الس ئةل حيامن رصحت
بأن " البغاء معناه ح وث معلية ةنس ية بني رةل وامرأةو لتلبية حاةة الرةل اجلنس ية
ولتلبية حاةة املرأة الاقتصاديةو وابلرمغ أن احلاةة اجلنس ية (يف احلضارة اذلكورية العامة )
ليست يف أمهية احلاةة الاقتصادية و اال أن اجملمتع يعترب حاةة املرأة الاقتصادية أقل أمهية
من حاةة الرةل اجلنس ية و وذاا ذو المر دامئا يف حاةل ع م التساوي بني الفرادو ان
حاةة احلامك همام اكنت اثنوية فهيي أمه من حاةة احملكوم همام اكنت رضورية ان حاةة
الس ي اىل املتعة أو الرتفيه أمه من حاةة العب اىل الطعام أو النوم"()1
يب و من ذاا أن التفاوت الطبقي واحلاةة الاقتصادية للمرأة يه الس باب
اردلافعة اىل امهتان البغاء وأن سقوط املرأة واحنرافها مل يكن ب افع احلاةة اجلنس ية عىل
الرمغ من أن بعض اردلراسة احل يثة يف عمل البيولوجيا أثبتت أنه " لي ذناك من سبب
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علمي يعطي الرةل حرية ةنس ية أكرث من املرأة و بل العك ذو الصحيح كام اتضح من
البحوث البيولوجية احل يثة و اليت أوحضت أن الطبيعة زودت املرأة بق رة وحاةة
بيولوجية وةنس ية أش من الرةل "()1
اال أنه يب و أن املرأة الساقطة مل تكن يف مجيع الحوال تسعى وراء الكسب
املادي حفسب و بل اهنا أحياان تلهث من خالل سلوكها الاحنرايف لتحقيق يشء من
حريهتا املنشودة واملزعومة ؛ فهيي تسعى ةاذ ة لتجعل من الرةل عب ا لها فتكبهل حباجته
اجلنس ية الهيا وومن ذنا تنقلب الصورة " فتصبح العالقة اجلنس ية بيهنام ختضع العتبارات
مل تكن موجودة من قبلو بل ان ذاه العالقة خرجت أيضا من ح ودذا الطبيعية اليت
اكنت تعمت عىل جمرد الرغبة والتوافق بني االثنني اىل ح ود اس تح ثهتا الظروف اجل ي ة
احمليطة بلكهيام "()2
ومعوما فان منوذج البغي يف الرواية العربية تس تخ م للتعبري عن القضااي
الاجامتعية اكلفقر واجلوع واجلهلو حياول من خالهل الاكتب تعرية اجملمتع وكشف ازدواجية
اخلطاب وزيفه واخللل الاقتصادي فيهو فالبغي مل تكن تعبريا عن اجلن أو تصويرا
ملشاذ ه بل يه رمزا يوظفه الاكتب توظيفا اجامتعيا حبتا لتعرية بعض الطبقات يف اجملمتع
وبيان فسادهو والروايئ حياول من خالل منوذج املوم الكشف عن زيف أانس من
علية اجملمتع اكن املفرتض أن يكونوا منوذةا لالس تقامة والرشف والمانة فاجملمتع ال يعاقب
الرةل وال حيتقره همام فعلو بيامن رسعان ما يعاقب املرأة لقل الس باب" فال يعاقب
الرةل اذلي يضبط مع املوم و وامنا يكون شاذ ا علهيا فقطو وكاكل أيضا ال يعاقب
الرةل املزتوج اذا مارس اجلن مع املومسات أو العش يقات برشط أال حيض عش يقته
اىل بيت الزوجية (القانون املرصي حىت اليوم ) أما املرأة فهيي اليت تعاقب يف مجيع
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الحوالو ويف مجيع الظروف اليت ت فعها اىل ممارسة اجلن و سواء اكنت حاةة
اقتصاديةو أو حاةة ةنس ية وال يسمح للمرأة مبامرسة اجلن اال مع زوهجا فقط " ()1
ذلكل اجتهت املرأة اىل البغاء ب افع نفيس ابردلرةة الوىلو وذاا اردلافع ذو الانتقام
من الرةل اذلي جعلها جس ا مسلعاو وس يطر علهيا اقتصاداي عىل م ى العصورو ذكل
ما جعل نوال السع اوي ـ ويه امرأة ـ ت افع عن املرأة اىل درةة أهنا ترى" أن ذاا
القطاع من النساء الاليئ أطلق علهين (املومسات) لي اال اح ى الظواذر الاجامتعية
للحضارة اذلكورية القامئة عىل البوية واكن ذؤالء النساء التعيسات أن يكن كبش الف اء
لهاه احلضارة من أةل أن تقوم وتس متر "()2
وعىل ذاا الساس نرى أن الاكتب جنيب الكيالين اذمت هباا المنط من النساء
يف قصصه ورواايته ليعرب عن لك قضااي الفساد يف اجملمتع من خالل فساد املرأة واليت يه
نواتهو فسقوط املرأة ادانة لهاا اجملمتع الظامل مزدوج الخالق اذلي كثريا ما يتسبب يف
سقوط ذاه الامنذج وفسادذا وق نبني الاكتب أيضا تكل الامنذج الساقطة اليت حتمل
بني طياهتا باور خري طيبة رمغ ما يب و عليه من الالمباالة والاس هتتار واللهو
وذكاا تكون املرأة البغي " يه الرمز املألوف لمنا الرض منا أق م العصور
ويف اكفة الآداب ويف أق م اردلايانت يه ( عشرتوت ) اليت اكن لقهبا البغي وخليةل
الآلهةو ويه وةه من وجوه ( ايزي ) الم العاراء املهتمة ابلزان و والرض ذاه البغي
لن العامل منا الق م قال اهنا املادة الرعناء اليت أجنبت االنسان سفاحا بال أب حم د
وأخرجت احلياة من الالحياة وذو لغز عظمي وقال اهنا املادة الرعناء اليت أجنبت املردة
أو العاملقة أو بين االنسان ابلت خل االلهيي سواء ابس تقبال مين اهل اخللق ونظائره كام يف
الداين الوثنية أو ابس تقبال لكمة هللا (كن فيكون) فاالنسان يف أداين التوحي أصهل طني
من طني الرض أو صلصال سواه هللا مث نفخ فيه من روحه أو ألقى اليه لكمته كام فعل
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بأآدم أيب البرش و وهتمة النشوز أو المترد والرعونة كرعونة املادة الرعناء ورفض اخلضوع
لنظام العقل هتمة ال تزال الصقة بأمنا حواء و بل وبلك بناهتا من بع ذا أكرث من لصوقها
بأآدم نفسه ليقني مس تقر يف النفوس بأن املرأة أقرب اىل الطبيعة اخلام الرعناء اىل الرةل و
وحواء كام نعمل يف قصة سقوط االنسان وراء غواية أدم "()1
اثنيا  :املرأة املنحرفة بني البغاء واخليانة الزوجية يف رواايت جنيب الكيالين :
وق جتس ت ذاه الفلسفة يف الدب الروايئ العريب يف العرص احل يث و ذكل
أن " املرأة يف أدب جنيب حمفوظ ( تلعب اردلور الاكشف) للك القمي اذ أهنا حمط دامئ
ونالحظ أن املؤلف يف أكرث الامنذج النسائية اليت أوردذا يف قصصه لالس تغاللو
ورواايته يأخا موقف العطف عىل املرأةو وهيمت اببراز الظروف اليت جعلت مهنا حضيةو
فهو يؤمن بأن عنارص الانهتاز والاس تغالل جتعل من املرأة حضية"()2
كاكل فعل جنيب الكيالين ووق اكن متأثرا بنجيب حمفوظ و حيث مل خيرج عن
مسار الدابء العرب يف توظيف منوذج البغي و فق حاول ذو أيضا اجياد أس باب
ومربرات ذاه الظاذرة من خالل ما ق مه من مناذج حىت أنه اكن أحياان ال يزنل العقاب
عىل الشخوص الآمثة و بل يظهر التعاطف مع تكل الامنذج النسوية من خالل ما يق مه
من ظروف قاذرة جتعل من املوم حضية اجملمتع اذلي أذاقها مرارة الاس تغالل والابزتاز
وق عاجل جنيب الكيالين قضية السقوط يف براثن الرذيةل مربزا ضعف املرأة من
خالل كثري من الرواايت الاجامتعية والس ياس ية والتارخيية و حيث جن حش ا كبريا من
النسوة الاليت وقعن يف أحضان املتعة اجلنس ية من خالل عالقات خارج اطار الزواج
اكلعالقات الآمثة اليت غالبا ما تقع يف فرتة اخلطوبة وتنجم عهنا املأآيس الاجامتعية وأولها أن
 /1الباردي ومحم رجب :خشص املثقف يف الرواية العربية املعارصة و ط 01و اردلار التونس ية للنرشو
1993مو ص 252
 /2محم سعي و فاطمة الزذراء  :الرمزية يف أدب جنيب حمفوظ و ط 01و املؤسسة العربية لدلراسات
والنرشو بريوت و لبنان و 1981م و ص38
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حتمل تكل الفتاة من خطيهبا قبل الزواج مما يضطرذا يف كثري من احلاالت اىل اللجوء
اىل جرمية االهجاض كاكل فق عرض الكيالين مناذج متنوعة لع د من املومسات والبغااي
اضافة اىل ما ورد من طرح لقضية اخليانة الزوجية ذكل ما جن ه ممثال يف كثري من
الرواايت
 : 01منوذج البغي :
ـ ففي رواية ( الرةل اذلي أمن ) جن خشصية ( مش الراقصة ) اليت تعمل يف اح ى
فنادق ديب راقصة مع الفرقة املوس يقية و التابعة للفن قو وق وصفها الاكتب بقوهل ":اكنت
مسراء فاتنةو مس ةل الشعر الفامحو مكحوةل العينني و ممشوقة القوام " ()1
وق ق هما جنيب الكيالين يف صورة املوم أو الراقصة الفاضةل ؛ فهيي ترقص
ليال يف ملهيي الفن ق وختالط الرةال وتتجول معهم يف السواق لقضاء حاةاهتا اخلاصة من
لباس وحيل وتتقبل مهنم اله ااي ويف املقابل فهيي ال متنحهم أية حلظة من حلظات املتعة
اليت متنحها لك راقصة لزابئهنا ؛ فشم راقصة من شلك أ آخر " فهيي كبرية الثقة بنفسها
وال تهتيب املواقف اخمليفة وتفرح ابله ااي اليت يغ قها علهياو وتعتربذا تعبريا عن تق يره
لفهنا واجعاهبا بشخصيهتا (احملرتمة( و كام أهنا تبادل اراين احل يث وتتبسط معهو وق
تسمح هل ببعض لكامت تيش ابلغزل بل وابلرغبة ابحتواهئاو لكهنا تكف عن ما جت أن
المور ق يفلت زماهما " ()2
أما يف رواية (نور هللا اجلزء الول ) و فنج خشصية ( املوم الهيودية ) اليت
حاولت اغراء اخلليفة معر بن اخلطاب – ريض هللا عنه  -واكن ذكل حماوةل مضن
خمططات الهيود اردلينية لتشويه مسعة االسالم واملسلمني و فق حاولت االيقاع بعمر بن
 /1الكيالين و جنيب  :الرةل اذلي أآمن و ط 03و مؤسسة الرساةل للطباعة والنرش والتوزيع و بريوت و
لبنان و 2001مو ص 21
 /2املص ر نفسه و ص68
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اخلطاب بع اسالمه و حيث حاولت اس ت راةه للفاحشة فق " أهجشت ابلباكء و
وارمتت عىل ق يم معر تقبلهام و مث أمسكت بميينه مترغهام يف دموعها مث تش بثت بساع يه
املفتولتني ويه تقول  :أغثين أغثين اي معر و حىت اكد جس ذا يلتصق جبس ه و واكنت
ق لبست ثواب فضفاضا يكشف عن حنرذا الغض ف فعها معر عنه يف عنف وذو يقول :
اليك عين أيهتا الهيودية الفاجرة و ما اكن يصح أن تلقيين هباه الثياب و وما تفعلينه الآن
لي اال وس يةل فاشةل لعرض الشكوى " ()1
وق ابءت املؤامرة ابلفشل و أمام عفة معر بن اخلطاب – ريض هللا عنه –
ونزاذته وكرم خلقه والمثةل كثرية لهاا المنوذج و ذلكل سأفصل احل يث يف مثالني فق و
لن املقام ال يتسع لكرث من ذكل
أ) املوم ( زمردة ) يف رواية ( اليوم املوعود ):
وتع ( زمردة ) اح ى الشخصيات املوضوعة يف ذاه الرواية التارخيية واليت حت ث
فهيا الكيالين عن احلروب الصليبية وابلتح ي عن امحلةل الصليبية اليت قام هبا املكل (
لوي التاسع ) الفرنيس عىل مرص حيث ب أ جهومه عىل م ينة املنصورة اليت احتلها
قرابة اح ى عرش شهرا ووق وصف الروايئ مصود أذل املنصورة أمام حجافل الصليبني
س نة 1250م وق تأآزر الشعب املرصي مع اجليش اليويب حتت قيادة خفر اردلين ابن
ش يخ الش يوخ وذكل يف عه املكل الصاحل جنم اردلين اليويب زوج جشرة اردلر
يف ذاه الجواء املشحونة ابلتوتر واخلوف جراء الهجمة الاس تعامرية يربز الاكتب
خشصية( زمردة ) اليت ق هما يف الب اية عىل أهنا ةارية لع انن بن املنار أح خشصيات
الرواية و علام أن الك من الشخصيتني موضوعيتني وغري حقيقية أي أهنام مل تكوان
خشصيتني رارخييتني وق وصف الاكتب زمردة بأهنا " ةارية حس ناء تعرف ع دا من
 /1الكيالين و جنيب  :نور هللا ( اجلزء الول) و طبعة ة ي ة منقحة و مؤسسة الرساةل للطباعة والنرش
والتوزيع و بريوت و لبنان و  2000مو ص80
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اللغات الجنبية اكنت ذات أدب ووفاء وجامل مسراء فاتنة طويةل أذ اهبا و عاشت مع
ع انن س نوات ع ة و وأخلصت هل احلب و وابدلته عاطفة قوية ةارفة وومل تع ةاريته
املشرتاة ابملال بل أصبحت منه وأصبح مهنا وربطت بيهنام وش يجة ق س ية فوق املال
واردلنيا واملطامع "()1
غري أن ذاه الايم السعي ة اليت عاشها ع انن بن املنار مع زمردة مل ت م فق زج به
توران شاه ابن املكل الصاحل جنم اردلين يف السجن بسبب ما بيهنام من خالفات و مث بع
ذاكل بثالثة أايم اختطف رةاهل زمردة وجسنوذا يف قرصه يف حصن (كيفا)
اال أن زمردة تس تطيع الهروب من حصن (كيفا) وترشع يف البحث عن ع انن بن
املنار حيث تقطع املسافات الشاسعة من حلب اىل القاذرة مث تتابع سريذا اىل املنصورة
للبحث عن ع انن ووللمشاركة معه يف اجلهاد وانتحلت اسام أآخر حيث عرضها الاكتب
حتت امس ( ايقوتة الغجرية ) وق هما الاكتب عىل أهنا راقصة جغرية لكهنا حتمل وعيا وطنيا
وقوميا حيث تشارك يف اجلهاد و الرتدد عىل معسكرات الفرنس يني وتسليهتم ابلغناء
والرقص مس تغةل نشوهتم للزتود ابملعلومات العسكرية البالغة المهية واليت تق هما اىل قائ
املقاومة خري اردلين فق نسجت ص اقة مع أح اجلنود الفرنس يني امل عو ( مارس يل )
اذلي اكن كثريا ما يزودذا بتكل املعلومات ـ دون قص ـ مقابل غناهئا ورقصها و حيث
دخلت معسكر الفرنس يني بلك جرأة وحيامن ميسك هبا اجلنود ختربمه بأهنا جغرية راذت
طريقها و ويه ةائعة تبحث عن طعام ورشاب حيث يصف الاكتب اجلن يني الذلين
اذلين ألقيا القبض علهيا " أنظر اي عزيزي اهنا مجيةل مسراء و فاتنة فهيا دفء وحنان
لقلوبنا امللكومة الباردة من أنت اي فتايت ؟ فقالت يف صوت وذن :
جغرية من الشامل اي س ي ي مل أكن أعرف أح ا يف ذاه اردلاير لق ضاقت يب الس بل
والناس لكهم ال يفكرون اال يف احلرب ذنا و ذناك لكين جيب أن ألك وأن أعيش
 /1الكيالين و جنيب  :اليوم املوعود و ص28
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حىت أرحل من ذاه اردلاير و ف فعين حب احلياة للتضحية ابحلياة جئت لرسق
لنين أري الطعام "()1
وذكاا يقتنع ذاا اجلن ي الساذج  -حسب الاكتب – بالكم ذاه الغجرية
وتتطور العالقة بيهنام اىل ص اقة حيث يتفق معها عىل الرقص والغناء مقابل حاميهتا وتق مي
الطعام والرشاب لها واكنت تس تفي من ح يث اجلنود يف املعسكر مجلع املعلومات
العسكرية وباكل تس متر ايقوتة الغجرية يف ذاه الس تقاء املهمة هممة اخملربة العسكرية
يف صورة راقصة
وق حاول الاكتب تضليل القارئ والتشويش عليه حيث سعى من خالل الروايةو اىل
حماوةل اقناع القارئ بأن (زمردة) ليست نفسها ( ايقوتة الغجرية ) مع أن املتتبع لح اث
الرواية يعرف دون صعوبة أهنا نفسها ورمبا السبب يف ذاا التضليل ذو أسلوب اللغز
أو اخفاء الرس لح الشخصيات بغية التشويقو لكنه أسلوب أوقع الكيالين يف ع ة
تناقضات ما اكن ينبغي أن يقع فهيا أديب مبثل ماكنته الروائية اذ حت ث الكيالين عن
ذاه اجلارية حتت امس (زمردة) يف الفصل الرابع حيامن جسنت وفرت من السجن ابمس
(ايقوتة الغجرية) أ نما يف الفصلني الثامن والتاسع يتح ث عن ذاه اجلارية ابمس (ايقوتة
الغجرية) مث يف الفصل احلادي عن ذروب زمردة من حصن ( كيفا )
مما جعل بعض النقاد ممن درسوا ذاه الرواية يتومهون بأن زمردة ليست نفسها
( ايقوتة الغجرية ) ومن أولئك ناكر عب القادر القط اذلي حلل الشخصيتني عىل أهنام
خمتلفتان مع أن واقع أح اث الرواية لي كاكل وذو المر اذلي لفت انتباه الناق فؤاد
دوارة اذلي علق عاب عىل جنيب الكيالين جلوئه ملثل ذاا السلوب يف التشويق وذو
يف رأيه أسلوب مفضوح عىل ـ ح تعبريه ـ وباكل يكون جنيب الكيالين ق تأثر
بأسلوب جوريج زي ان يف الاعامتد عىل كثري من املغامرات والص ف حىت أن ذاه
 /1الكيالين و جنيب  :اليوم املوعودو ص 64
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الرواية تاكد تكون من الدب الشعيب اذلي هيمت ابملغامرات واخلوارق اليت يقوم هبا
البطال يف القصص الشعيب
فق جعل الكيالين ( زمردة ) خشصية قوية ت خل اىل معسكرات الصليبيني وال
تصاب بأي أذىو عىل الرمغ من أن اجلنود الفرنس يني والصليبيني معوما ق أهنكهتم
املذلات ومطاردة النساء – عىل ح تعبري الاكتب – و ذتك أعراضهنو وقتل من مل
تستسمل اىل نزواهتم الغريزية اال أننا جن مه يترصفون اكلنبالء الرشاف مع ( ايقوتة
الغجرية) ؛ حيث أن عالقهتم معها اتسمت ابلرباءة والطهر ويه اليت وصفها الاكتب يف
ب اية الرواية بأهنا متكل امجلال الفتان اذلي يبعث عىل االغراء "ورسعان ما جتمعوا حولها
مأخوذين جبامل صوهتا وجامل طلعهتا و وحيامن بسطت شالها تساقطت فيه اردلاننري كثرية
ويف نف الوقت اكنت نظرات املعجبني تاكد تلهتمها الهتاماو ومهسات االغراء تالحقها من
أآن لآخرو غري أهنا غضت الطرف عن لك ذكلو وحاولت أن تتخلص منه بلباقة ووما
أشقها من هممة "()1
فان اكنت ذاه يه نظرات املعجبني من أبناء شعب حلب اذلين رقصت هلم حيامن
اكنت يف طريقها اىل القاذرة فكيف تكون نظرات جنود يف معسكر ولك مهنم بعي عن
حبيبته وزوجته كيف ميكن لهؤالء أن مينعوا أنفسهم من الاعت اء علهيا يه الفتاة الوحي ة
الضعيفة ؟ كيف لها أن تقيض الليل يف خمية (مارس يل) وذو السكران العربي متتعه
ابلرقص والغناء مث تقنعه بع م الاقرتاب مهنا ومسها بسوء " فقالت دون اكرتاثو والطعام
ميل مفها :
ـ من الفضل كل أن تظل يقض الفكر و فالساكرى ال يشعرون بيشء و اللهم اال
اخلياالت والش باح
أو تقضني الليةل معي ؟
 /1الكيالين و جنيب  :اليوم املوعود و 81
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فأةابت ببساطة دذش مارس يل لها :
ـ و ِلم ؟؟
ـ لين أري ذكل
ـ وأان ال أري ه
ـ لكن
ـ لكن ماذا ؟ لق أتيت الليةل لرقص كل وأغين فقط مقابل تكل اللكة الشهية اليت
تق هما يل و وأان عىل اس تع اد لن أفعل ذكل لك ليةلو عىل رشط أال مت ي ك ا نيل
بسوءو وحنن الغجرايت اكلزذور ذات الرجي و يكفي أن تس تنشقها من بعي وحتظي
جبامل مرأآذا و أما اذا ملس هتا فسوف ت يم الشواكت أانمكل وق يسلمها كرثة العبث اىل
املوت واذلبول " ()1
أي ميثاق رشف ذاا اذلي يربمه الكيالين يف رومانس ية حاةل ومثالية ساذةة بني
ذاا العربي وتكل الراقصة اردلاعرة ؟ وذو ما جعل اجلنود الصليبني حيرتمون و ارادة
الغجرية وال يفكرون جمرد التفكري يف ايااهئا وذو ما يؤك الكيالين بقوهل  ":ومل يكن غريبا
بع ذكل أن تنفا ايقوتة الغجرية السمراء اىل معسكر الفرجنة من وقت اىل أخر
وأصبحت تأيت يف الليل أو يف الهنارو واكنت مص ر ترفيه وتسلية هلم مجيعاو غري أن
ص يقها املفضل اكن مارس يل و ومل حياول أح أن يعت ي عىل أنوثهتاو أو ينال من رشفهاو
بل اكتفوا ابالس متتاع بفهنا وال نمتيل بفتنهتا وواكن ذاا أة ى علهيم وعلهيا واال فق وذا
للب " ()2
بل اين أقول أن ذاا أغرب من الغرابة ذاهتا فالقصة التارخيية لي تصويرا ةام ا
للح اث كام جرت يف واقعها الزمينو وال جيوز كاكل للاكتب أن يشوه الح اث ويبتع
عن احلقيقة التارخيية بأميال كثرية و فعىل الديب أن جيعل الح اث واقعية و ومنطقية
 /1الكيالين و جنيب  :اليوم املوعود وص 88
 /2املص ر نفسهو ص 92
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تامتىش والطبيعة البرشية وأال يأيت خبوارق الح اث كام فعل جنيب الكيالين مع زمردة أو
ايقوتة الغجرية اليت أصبحت أفعالها خارقة لقواع الزمان واملاكن و حىت أن القاري خييل
اليه أنه أمام ألغاز (شارلوك ذوملز) أو قصص (أآغااث كريس يت) البوليس ية
وجعل الكيالين ذاه املرأة داذية يف مجع الخبار عن معسكرات الع و وبسهوةل
رامة وكن تكل املعسكرات لي فهيا حراس وال عس حيموهنا من تطفل املتطفلني من
أمثال ايقوتة " لق مسعت مهسا يف جمل القائ عن جغرية ذكية و لها الق رة عىل التسلل
اىل معسكر الفرجنة وخ اعهم برقصها وأغانهياو واحلصول عىل أدق الرسار احلربية "()1
كن ذاا املعسكر ال قادة هل حيققون يف وجود ذاه املرأة غريبة الطوار بني اجلنود
ويتابع الاكتب اضفاء الصفات العجيبة عىل ذاه الراقصة بأهنا ختاطب اجلنود الصليبيني
بلغاهتم وكهنا عىل معرفة كبرية هبا و علام أن ذؤالء ق وف وا من مناطق متفرقة من أورواب
خمتلفة اللغات ومتباينة اللهجات
ويعاب عىل الكيالين أيضا أنه مل يشعر القارئ أن ذاه الراقصة اندمة عىل امهتان
ذاا العمل املشني اذلي تأابه لك حرة كرمية و بل اننا جن ه كعادته يف لك مرة يربر جلوء
ذاه الفتاة اىل الرقصو والغناء حباجهتا اىل املال " وبع مسرية أايم رأت أن المر لي
ابلبساطة اليت اكنت تتصورذاو مل تك متر بقرية أو تتلقى بأح اال وأاثرت الشكوك من
حولها ودفعت الناس اىل التساؤلو ومن نمث قررت أن تتأىن يف سريذا وأن تتخا لها معال
حىت تتجنب باكل ااثرة الش هبات ويف الوقت نفسه ي ر علهيا بعض املال اذلي أوشك
أن ينفا واحرتفت زمردة الغناء "()2
وباكل يكون جنيب الكيالين ق سار عىل خطى أحصاب الغاية تربر الوس يةل
فاعترب الغناء همنة موصةل اىل اجلهاد وال حرج يف أن تكون ذاه الراقصة اليت تقيض الليل
يف خمية ص يقها مارس يل جماذ ة يف ساح الوغى تشحا مهم اجلنود املسلمني ض
 /1الكيالين و جنيب  :اليوم املوعود و ص 93
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الصليبيني و فق اس تطاعت مع مجموعة من النساء أن تأرس مجموعة من اجلنود الفرنس يني
وأن جتردمه من أسلحهتم " واكنوا مجموعة من النبالء الفرنس يني ذوي املاكنة الكبرية و
واكن ذاا واحضا من مالبسهم المثينة وحراكهتم املعروفة وطريقهتم يف الالكم و ومل تعطهم
ايقوتة الفرصة يك يس تطردوا يف الالكم أو يفعلوا شيئا و لكهنا فاةأهتم قائةل :
ـ سلموا سالحمك و تضمنوا حياتمك أهيا السادة
مف وا أي هيم ابلس يوف يف استسالم و لكهنا قالت :
ـ الك اقافوا هبا بعي ا عنمك ؟
ففعلوا
وبيامن اكنت ايقوتة جتمع السالح و وتنقهل بعي ا و مه أح النبالء لرفيقه قائال :
ـ مل أكن أص ق أن تكون ذاه الغجرية عينا علينا
ـ وال أان
اي لها من ابرعة ؟
مث قطع ح يثه وتوةه ابلالكم اىل ايقوتة :
ـ اننا نسمل أنفس نا كرسى " ()1
ال امكل اال أن أقول ان المر فيه كثري من املبالغة ومن املغالطة أيضا و ولعل ذكل
راجع اىل تعصب الاكتب ورغبته يف الانتصار عىل الع اء و اذ كيف تقبض ذاه الفتاة
متكن من
اليت مل يكن حبوزهتا أي سالح ال يه وال مجموع النساء الاليئ كن معها و كيف ي ن
أرس مجموعة من النبالء امل ربني عىل املبارزة وامل ججني بأسلحهتم و كيف يضعون
أسلحهتم مبجرد أن تأمرمه ايقوتة باكل دون اب اء أية مقاومة؟ حقا اهنا مغامرة خيالية
جعل الكيالين البطةل فهيا تكتسح لك العقبات اليت تقف أماهما وحتقق ذ فها دون أدىن
تعرث؟
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وخالصة القول عن ذاه الشخصية اليت يه من صنع خيال الاكتب ومل مل تكن
رارخييةو ومع ذكل فق نسب الهيا الاكتب دورا ذاما بل جعلها تتبوأ ماكنة رفيعة عىل
مس توى خشصيات القصة؛ لق نسب الاكتب ذزمية املسلمني أمام الصليبيني يف اح ى
املعارك و اىل تأخر ايقوتة الغجرية يف ابالغ القائ (خفر اردلين) ابن الصليبيني ق اكتشفوا
معرب (خماضة سلمون) عن طريق أح اخلونةو وباكل متكن الع و عرب تكل اخملاضة من
مباغتة املسلمني والقضاء عىل ع د كبري من اجلنود وعىل رأسهم القائ خفر اردلين و مما
جعل ايقوتة تشعر ابذلنب وتأنيب الضمري " ومل تك ايقوتة تسمع باكل النبأ حىت طارت
نفسها شعاعا وأخات تش شعرذا وتعض عىل أانملها أسفا وحرسة و وت ق رأسها
بقبضهتا وترصخ  :وا كرابه الثأر الثأر أقتلوين مزقوين بس يوفمك أان الآمثة
أان القاتةل "()1
اكن ذكل شعورا ابذلنب واخلطيئة لهنا أيقنت بأهنا لو أخربت خفر اردلين خبطط
الع و ملا ح ثت مفاةأة املسلمني و مباغتهتم ابلهجوم الرذيب و يبقى السؤال مطروحا
ذل حقا ذاا ذو السبب يف ذزمية املسلمني أنااك ؟
وابملقابل لهاا اردلور الكبري اذلي أس ن ه الكيالين لهاه الشخصية اخليالية يف ادارة
ذاه احلرب جن ه مل يول الاذامتم الاكيف لشخصية رارخيية حقيقية اكن لها اردلور الفعال يف
اردلر ) واليت قزم الاكتب دورذا وقرصه
ادارة الح اث التارخيية يوم ذاك أال ويه (جشرة ن
عىل مواساة زوهجا املكل الصاحل جنم اردلين أيوب وذو عىل فراش املوت حيتضو واكن
الة ر بنجيب الكيالين أن يسلط عىل جشرة اردلر الضواء اليت تس تحقها خشصية رارخيية
مثلهاو ب ال من أن يق هما بصورة ذامش ية ابذتة يف شلك خشصية اثنوية اثبتة و مل يكن
لها تأثري واحض أو ابلحرى كبري عىل أح اث الروايةو بيامن فعل العك مع الشخصية
الومهية ( زمردة ) اليت تتحول عرب أح اث الرواية اىل (ايقوتة الغجرية) مث ال تلبث أن
تعود اىل امس زمردة يف أخر الرواية
 /1الكيالين و جنيب  :اليوم املوعود و ص 126
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شوش احلقائق التارخيية و علام أنه رصح يف
شوه و ن
وذكاا يكون الكيالين ق ن
ب اية الرواية حتت عنوان ( أضواء عىل القصة ) قائال  " :ومن ذنا اكنت القصة
التارخيية معال أدبيا ثراي حيتاج ملزي من اردلقة والرباعة ولهاا فان املزجي الناجت من خلط
الوقائع التارخيية ابلقواع القصصية مزجي حيتاج اىل يقظة الصي يل ودقته وواال حتولت
القصة اىل كتاب رارخيو أو عىل النقيض من ذكل  -أعين تشويه احلقائق التارخيية
والعبث هبا "()1
لست أدري ان اكن جنيب الكيالين ق تنبه اىل أنه ق شوه احلقائق التارخيية وعبث هبا
جره
يف ذاه القصةو فمل يكن صي ليا يقظا وال جراحا ماذراو أم أن انس ياقه وراء خياهل ن
ذلكل ؟
يشء أآخر جيب التنبيه اليه وذو أن الكيالين ق مىض يف تبيض صورة ذاه الراقصة
( ايقوتة الغجرية) حيث أهنيي الرواية بهناية سعي ة متثلت يف لقاء احلبيبني ع انن بن
املنار وزمردة يف جو من املشاعر والانفعاالت "ونظرا ع انن اىل ايقوتة وحولت
غاصة ابملشاعر
ايقوتة عينهيا عن عب العىل اىل ع انن حلظات خاطفة وولكهنا ن
والانفعاالت الع ي ة و وأطرقت ايقوتة الغجرية يف حياء وق ساد وهجها محرة اخلجل و مث
انفرطت دموعها دفعة واح ة فعادت اىل جملسها خلف الس تار و بيامن ظل ع انن
مش وذا ال ياكد يص ق عينيه و أمن املعقول أن تكون ايقوتة الغجرية يه زمردة ؟؟()2
وذكاا تكون الهناية سعي ة ابلنس بة لهاه الرواية حيث تكون خامتة ذاه الراقصة
اليت قامت ابردلور العجيب يف تكل املعركة الرذيبة خامتة عادية حتمل هبا لك فتاة كرمية
وكن زمردة متحي ماضهيا املتعرث يف أذايل الرذيةل والفسق و وتتوج بتاج الرشف
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والفضيةل؛ فها يه ذي تسافر اىل القاذرة رفقة ع انن المتام مراس مي الزواج " بع أايم
قص ا القاذرة و واكان عازمني عىل امتام الزواج حسب الصول الرشعية ()1
فق اعترب الكيالين زواج ذاه الراقصة تكفريا عن ذنوهبا ومسحا خلطاايذا
ب ) ـ املوم ( جنمة الليل ) يف رواية ( ليايل تركس تان )
ويه خشصية موضوعة ال متت بصةل اىل الشخصيات التارخيية احلقيقية للرواية و
وق ب أت حياهتا بوصيفة يف قرص مقاطعة (قومول) برتكس تانو ويه فتاة داعرة لعوب
تلهث وراء شهواهتا يقع يف حهبا (مصطفى مراد حضت) أح حراس القرص واذلي طلهبا
مينو وأان
عيل وترفض الزواجو وتطمع يف رةل أعىل مركزا ِ ن
للزواج " لكهنا اكنت تمتنع ي
جمرد حارس يف القرص و القرص ي خهل علية القوم "()2
وعن ما حيتل الصينيون تركس تان ويس تولون عىل قرص المري ينخرط مصطفى يف
اجلهاد ض الش يوعيني وتبقى (جنمة الليل ابلقرص) حيث تغري القائ الصيين ( ابودين )
وحتتال عليه لتساع المرية وأفراد الرسة املالكة عىل الفرار فق " دخل شاذرا س يفه
ووقعت عيناه أول ما وقعتا عىل فتاة مجيةل تشم وردة محراء وت اعب هبا خ ذا و اكنت
جنمة الليل تبتسم وتنظر اىل الضابط نظرات ذات مع ى و وقبل أن ينطق الضابط مسع
جنمة الليل تقول ابمسة :
حنن ال نأخا عنوة وأان أحب الشجعان لكين أكره اجلالدين القساة "()3
ذلكل فهيي ال متانع يف أن جتل معه وترشب كسا من النبيا و بل اهنا تفضل أن
يكون ذكل بعي ا عن اجلنود حيث تقول هل :
"ـ و مل ال أهيا املاجن ؟ لكين أجخل من رةاكل
ـ سوف أجعلهم ينترشون ابخلارج
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قالت جنمة الليل :
ـ أان س ي ة القرص وق أصبحت طوع ميينك
قالهتا ويه تغمز ابح ى عينهيا و فأمر رةاهل ابلعودة اىل سكناهتم وأقبل حنو جنمة الليل :
ـ حس نا ان جامكل ياذل العقل
ـ ال تلمس ين دع فرصة ليك أتعطر وأحض النبيا ()1
ذلكل يقع الضابط يف ش باكها وحيامن يري ذا لتسليته تامتنع وتطلب منه أن يزتوهجا
وتشرتط عليه أن يسمل لنه ال حيل لها أن تزتوج من اكفر
واملالحظ ذنا أن الاكتب جنيب الكيالين يربر ذاا الزواج من الع و الصيين بأنه
وس يةل لتوقف املااحب يف مقاطعة ( قومول ) حيث يقول  " :لق تزوجته ومل يكن
زواهجا ابلمر السهل يف قومول وما دام الرس الاكمن وراءه مل يكتشف و ورماذا الناس
ابخلسة واردلانءة واردلعارة و لو أن الضابط الصيين أخاذا عنوة اللمتسوا لها العاار لكهنا
عىل ما يب و ق ابعت نفسها للمس تعمرينو وتنكرت خلطيهبا مصطفى مراد حضت
وسارت يف دوالب املنترصين ومل يفكر أح يف السبب اذلي من أةهل توقفت املااحب
يف قومول اىل حني و وب ت جنمة الليل أكرث حشواب وفتنة و وأصبحت تظهر يف جممتعات
الصينيني حيوطها الاحرتام مما جعل العجب واردلذشة يس يطران عىل املواطنني
واملواطنات يف املقاطعة "()2
حيث يفهم من الكم الاكتب أن ( جنمة الليل ) ق أثرت تأثريا كبريا عىل سري املعارك
وتوقف املااحب بأن أثرت عىل زوهجا القائ الصيين فرمح الناس من رش املعارك واجملازر
اليت قام هبا الصينيون ض الرتكس تانيني املسلمنيو علام أن خشصية جنمة الليل يه كام
سلف اذلكر – خشصية من نسج خيال الاكتب لي لها أي وجود فعيل يف احلقائق
التارخيية
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وق ب ت خشصية (جنمة الليل) خشصية مضطربة ومتناقضة وفق ظهرت علهيا
ازدواجية الشخصية حيث اكنت تعاين الرصاع النفيس بني ما أقبلت عليه من سلواكت
مشينة وبني ما تري أن تكون عليه اكمرأة مسلمة ؛ فعن ما التقت مبصطفى مرة اثنية
حاولت تربير موقفها وزواهجا من الضابط الصيين اذ رصحت هل  " :أان ال أبرر ترصفايت و
عن ما سقط القرص أردت أن أمحي ساكنهو وأردت يف نف الوقت أن ال أكون مطية
للك غاز لهاا اخرتت رةال وتزوجته "()1
مث تربر زواهجا أيضا من الع و أنه مل يع اكفرا فق أعلن اسالمه " قلت يف دذشة :
ـ كيف تزوجت ؟
ـ كام يزتوج الآالف اعتنق االسالم وتزوجين أعرف أن اسالمه يشء ظاذري حبت
ال حرارة فيه و وأعرف أنين أخ عه وأخ ع نفيس لكين ماذا أقول كل مل أكن عىل
اس تع اد ليك يهنش ين اذلئاب " ()2
وفوق لك ذكل فق اكنت ترى يف زواهجا من ذاا الضابط بأنه حامية لها " لق تزوجين
وحامين ومل يزل حيبين ()3
لست ادري ما ذلي محل الكيالين عىل نسج ذاه الشخصية واليت جعلها بطةل الرواية
متناس يا كثريا من الشخصيات التارخيية احلقيقية اليت اكن لها دور فعال يف الرصاع
الش يوعي االساليم
كاكل فاين أتساءل كيف يرفق ذاا الطاغية ويرمح ذاه املرأة الضعيفة وذو اذلي يقول
عن نفسه  " :لق أص رت حمك االع ام عىل املئات يف ذاه امل ينة وومت التنفيا يف
حلظات وقتلت نساء ورةاال "( )4ملاذا يلكف نفسه عناء اردلخول اىل االسالم وذو
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يف الصل ةاء ليئ االسالم يف عقر داره أمن أةل خادمة أحهبا ؟ لست أدري ما
اذلي يقص ه الكيالين من وراء ذاا؟ ذل أراد تبييض صورة الع و احلاق املاجن أم أن
ذناك قص ا مضنيا ال أراه ؟
ان ( جنمة الليل ) فتاة مس هترتة فاسقة تقبل الزواج من الع و الصيين مبجرد اعالنه
االسالم ويه أيضا تقمي احلفالت داخل القرص و تكل احلفالت اليت حيضذا الضباط
اذلي يرغبون يف مراقصهتا حيث يصف السارد ذكل ابمتعاض ش ي " ذاا البيت
تسكنه ش ياطني من نزوات وخطااي و ابلم أقميت يف البيت حفةل راقصة و وأختلط
احلابل ابلنابل و اكنت ( جنمة ) ال شك يه جنمة احلفل العيون تالحقها و ولك الضباط
يري ون مراقصهتا و ورشب زوهجا حىت مثل لكهنم يف الفجر اس ت عوه ملهمة عاةةل
خفرج يرتحن المر يب و عاداي ()1
ويه حتاول خيانة زوهجا حيث جن ذا تالحق ( مصطفى مراد حضت ) وتغريه لاميرس
معها الرذيةل لكنه يأىب اهنا امرأة تسمح لنفسها الوقوع يف الفاحشة مع رةل مسمل عىل
الرمغ من ترصحيها بأهنا ال تري أن تكون مطية للك غاز و لعل احلوار التايل بيهنا يوحض
م ى ما تتخبط فيه ذاه املرأة من ازدواجية يف الشخصية وتناقض بني السلوك والفكر
اردليين " لكين وة هتا تأيت اىل غرفيت و ازداد وهجها حشواب من كرثة السهر و أحاطتين
باراعهيا ووة ت شفتهيا تقرتابن
ـ س ي يت جيب أن أع طعام االفطار
ـ لست أش هتيي شيئا وأان لست س ي تك
ـ القرص لكه عيون
ـ ال أس تطيع الصرب
ـ ما مع ى ذاكل ؟
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ـ ال تفهم
ـ وأان أكره اخليانة
ـ خيانة اخلائن ليست خطيئة
ـ وأان رةل مسمل أعرف هللا
ذل اكنت تري الانتقام من زوهجا و أم تري أن تق م نوعا من العطف أو الشفقة و أ ذو
احلب الق مي اثر و مترد ؟ وأمسكت بي ي يف توسل و و أان اذرب من نظراهتا و ملساهتا
خمافة أن تضعف مقاوميت و و مهست يف انفعال :
ـ عىل سفوح اجلبال رةال يتضورون عاااب و جوعا
ـ مه رةال حقا لكهنم يعيشون حياهتم
ـ يف احل ود اليت أابهحا هللا
نظرت كائب ةائع مفرتس و قالت هم دة :
ـ أذاا ذو احلب ؟
ـ نعم
ـ عن ما يضمك جسن من جسوهنم الرذيبة و يلفك الصمت و الظالم و و هتوى الس ياط
عىل جس ك عن ما سوف حتمل ب قائق تقضهيا اىل جواري
و قلت لها يف ثقة :
ـ لق نارت نفيس للموت
ـ أنت تلعب ابلنار أنت زويج احلقيقي
ـ لكنك يف عصمة رةل مسمل ان اكن اسالمه أمرا ظاذراي ()1
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من الواحض أن ذاا احلوار ق بني كثريا من الصفات اليت اتصفت هبا ذاه املوم و
فهيي فاجرة ختون زوهجا املسمل دون تأنيب الضمريو مث اهنا انهتازية تتحني الفرصو تطلب
راغبة مث اذا قوبل ابلرفض كرشت عن أنياب الهت ي وأبرزت خمالب الوعي
ذلكل جن أح خشصيات الرواية وذو ( منصور درغا ) ـ أح الثوار وص يق مصطفى
مراد حضت – يصف (جنمة الليل) بقوهل  " :جنمة الليل طول معرذا أرض بل
أوحال فوق أوحال أنت ال تعرفها كام اعرفها دعين أح ثك عهنا لول مرة أهيا الص يق
العزيز لق اكن لها من العشاق أكرث من عرشة اكنت جتمع بني سائ اخليل و وفىت
املراعيو واجلن ي السمهري والعجوز الغين اذلي جيود علهيا ابجلواذر أنت اي مصطفى
ساذج أبهل لق ذذبت ( جنمة الليل ) اىل ( أوروجمي ) ص قين لو اس تطعنا أن ن خل
أوروجمي وفس تج ذا تأيت اليك مستنج ة ابكية ووتب و للجميع شهي ة للعنف والطغيان
وس يص ق الناس دموعها وأنت سريق قلبك ()1
وابلفعل فان الكيالين ال يعاقب ذاه املرأة وال حيامكها بل يكرهما و فيجعلها امرأة
انمية متطورة تتحول من النقيض اىل النقيض و ذكل أهنا حيامن تلتقي مبصطفى تتفق معه
عىل أن تتوسط هل ليعمل خادما ابلقرص عن الضابط الصيين مث اهنا بع ذكل تنتقم من
الضابط الصيين وتقتهل « ونزلنا اىل احل يقة ومرران جبوار السور من اردلاخل وتناولت
مس سا واهجته مل أذامجه من اخللف وقلت اين أحامكك أنت خائن والقتل جزاء
اخليانة والغ ر خا خا خا مخ طلقات بع د التعساء اذلين راحوا حضيته"()2
وتبقى جنمة الليل تعيش يف القرصو مث تتفق مع حبيهبا مصطفى عىل الانتقام من
الضباط الصينيني وبعض الرةال الكبار وتفجري القرص مث الهروب اىل اجلبل حيث يوة
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الثوار حتت قيادة اجلرنال (عامثن ابتور) " ردلي حشنة من املتفجرات أرسلها الثوار
وعن ما يكمتل احلفل س نحيل القرص اىل حجمي " ()1
وتتحول جنمة الليل بق رة قادر من موم داعرة اىل جماذ ة اثئرة تنتقم من
الضباط وكبار املسؤولني حيث تقمي حفال بع انقضاء فرتة الع ة واحل اد وت عومه لتكل
احلفةل وعن ذا هترب يه ومصطفى بع أن يغرق امل عوون يف امخلر والغناء والرقصو
وذكل ما ح ث ابلفعل " و يف الليةل املوعودة و اكن الليل دامسا ووركبنا جوادا قواي و
وانطلقنا يف عمتة الليل القارص ونظران خلفنا فاذا القرص كتةل من النريان املش تعةل و واذا
املاكن من حوهل ييضء و واذ الرصاخ وصفارات االناار تتواىل وبع ساعة كنا عىل
مشارف اجلبل ()2
لكن املالحظ أن جنيب الكيالين ق أس ذاه الح اث السابقة ( زواج جنمة
الليل من الضابط الصيين واللقاء مع مصطفى مراد بع فشل الثورة و حتوهل اىل حامل
مث انت ابه و اىل القرص ليعمل خادما فيه وت بري مؤامرة قتل زوهجا الضابط وتفجري
القرص مث ذروهبا مع مصطفى مراد حضت ) لك ذاه الح اث بناذا الكيالين عىل
الص ف واملغامرات واخلوارق اخلارقة واذ ال يعقل أن ال يتفطن حراس القرص اىل تكل
املاكئ ومه يعيشون حاةل احلرب و كيف تمتكن خادمة بس يطة من لك ذكل وال تثري
أدىن شك حولها ؟ لكين ال أظن أن املتلقي سوف يقتنع هباه املغامرات والص ف بل ان
القارئ املمتعن ق يشك أصال يف حصة تكل الح اث لكها ولن يقتنع هباو لهنا فعال غري
مقنعة لن عىل القاص أن يقنعنا ابماكن وجود مثل تكل الح اث وأولئك الشخاص يف
حياتنا الواقعية واال ذذب هج ه س ى
ويف هناية املطاف تزتوج جنمة الليل مبصطفى اذلي يقول  " :اكن زواجنا خمترصا مجيالو
شاركنا فيه أذل القرية وفرقصت لنا الفتيات وغ ى لنا الرعاة أغانهيم امجليةل و ودقت
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طبوهلم احللوة اليت هتز القلوب ووألكنا ورشبنا و وقضينا عرشة أايم ممتعة كمنا
اختلس ناذا من الزمن ووابعت جنمة الليل ما متكل من جموذرات واشرتينا جوادين و
واس تأنفنا املسري "()1
وذكاا مثل لك مرة يهنيي الكيالين روايته رواية سعي ة وياكئف جنمة الليل اليت
اكنت يف ما مىض مومسا – ابلزواج السعي بل اهنا أجنبت طفال و ويه الآن تمت ى أن
ترحل اىل بيت هللا احلرام " ان أمنييت أن نرحل اىل بيت هللا احلرام و لنعش يف مكة
أو امل ينة ()2
وة ير ابذلكر يف هناية ذاه اردلراسة أن ألفت انتباه القارئ اىل أن ذاه الرواية تش به
اىل ح كبري بعض رواايت جوريج زي ان خاصة مهنا رواية ( عروس فرغانة ) اليت
ت خل مضن سلسةل رواايت رارخي االسالم وتش متل الرواية عىل وصف وقائع رارخيية
مرت هبا اردلوةل العباس ية وعامصهتا (السامراء) يف عه اخلليفة املعتصمو كام تصور الرواية
طمع الفرس وحماوالهتم الرةاع دولهتمو وهنوض الروم واس تع ادمه من أةل غزو
واكتساح اململكة االسالمية
وتتشابه الروايتان من حيث تشويه احلقائق التارخيية والاذامتم ابجلانب العاطفي للبطال
واذامل الح اث التارخيية احلقيقية مع أن الفرق كبري والبون شاسع بني الديبني من
حيث املنطلقات الفكرية والتوهجات العقائ ية ؛ فالكيالين مسمل م افع عن املبادئ
االسالمية و بيامن جوريج زي ان مس يحي معروف عنه القص املبي نت يف تشويه االسالم
والانتقاص من ق ر املسلمني؛ ذكل أنه حيمل فكرة المتركز حول الغرب احل ايث
(االمرباييل أآنااك)و حيث قرأ التارخي العريب واالساليم من منظور اس تعامري (كولونيايل)
فتأثرت كتاابته مبناجه املسترشقنيو مبا حتمهل من نزعة عنرصية يف رؤيهتا للرشق
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 : 02منوذج الزوةة اخلائنة :
ويه قضية أخرى من قضااي سقوط املرأة اليت عاجلها الكيالين يف كثري من رواايته
وبطرق خمتلفةو فق تنوعت مواقع تكل املرأة يف رواايته حبيث جن بعض تكل
الشخصيات النسوية مثلت الشخصية الرئيس ية يف الرواية ومهنا من اكنت متثل اردلور
الثانوي يف أح اث الرواية
واجل ير ابذلكر أن رواايت الكيالين ق جعت هباا النوع من النسوة وكن القضية
صارت ظاذرة خطرية وجيب التص ي لها ذلكل جن حش ا ال بأس به من النساء
والاليئ مقن هباا اردلورو من ذكل ما ورد يف الرواايت الآتية :
أ( -وذيبة) يف رواية (ليل اخلطااي) :
ويه الرواية اليت يعرض فهيا جنيب الكيالين واقع أرسة مرصية تعيش يف امل ينة
وابلضبط يف شارع كنيسة الراذبات ابلقاذرةو ويه أرسة (عب الب يع) معمل العربية يف
اح ى امل ارس وذو املعيل الوحي لرسته املكونة من أمه العليةل وأخته الصغرية (فوزية)
وأخيه سايمو وزوجته (وذيبة) واكن (عب الب يع) يعاين رصاعات نفس ية حادةو فهو
يشعر ابلنقص لفرط قرص قامتهو ذلكل اكن يسعى دوما للتعويض عن ذاا النقص
ابس تعراض بطوالت وأجماد اكذبة يرسدذا مع تالمياهو كام أنه اكن مغرورا حيث يرى بأنه
من الظمل أن يبقى املعيل الوحي لعائلته و ذلكل اكن كثريا ما يثور عىل واقعه املادي
املتواضع وق عاجل الكيالين من خالل ذاه الرواية قضية اخليانة الزوجية حيث أظهر
اردلوافع النفس ية والاجامتعية لوقوع (وذيبة) يف اخلطيئة ودوافع ترسبت اىل عقلها الباطين
منا سن الطفوةلو فهيي ال تزال تاكر أن أابذا اكن قاس يا يف معاملهتا فق قام بكهيا مبسامري
حامية عن ما ضبطها مع أح اجلريان يف اح ى مغامراهتا العاطفية عن ما اكنت فتاة صغرية
مل تنضج بع ()1
 /1ينظر :الكيالينو جنيب :ليل اخلطاايو ط 01و دار الفكر ودمشق و سوريةو 1960موص ص 45ـ 50
411

منوذج زوليخا ( املرأة الغانية)

الفصل الرابع

كام أهنا تاكر أن واردلذا اكن معروفا ابحنطاط أخالقهو فق اكنت هل عالقات
مريبة مع كثري من النسوة ولهاا فال نس تغرب م ى حق ذا عليه وكراذيهتا هلو وق شلك
ذكل رصاعا نفس يا حادا ظل ميزق نفسها حىت بع زواهجا من (عب الب يع) اذلي اكن
نسخة طبق الصل لواردلذاو فق اكنت معاملته لها يشوهيا الاضطراب والقلق والشكو
حيث س يطرت عليه الغريةو فعب الب يع زوج غيور حمافظو يضع القيود الصارمة علهيا
ويقي حقوقها يف اخلروج حرصا علهياو فق اكنت وذيبة " فاتنة فهيا حيوية وةاذبيةو
ويطل من عينهيا بريق ال يس تطيع عب الب يع ازاءه اال أن خيفض رأسه"()1
واكن عب الب يع مينعها من مقابةل أو زايرة أح خارج الرسة مما جعل وذيبة
تعيش يف مغ ونك ذلكل جلأت اىل احليل الس نويةو فأخات تنافق وتكاب عليه وتتصنع
احلب العميق لتشعره بأهنا حتبه وتسهر عىل راحته وتليب رغباته لكهاو ذلكل شغف حيهبا
اىل ح اجلنون وتطورت أح اث الرواية مبينة أن (وذيبة) تعيش فرتة سعادة مع
زوهجاو ويه يف احلقيقة سعادة زائفة لن تكل املرحةل مل تكن سواء مرحةل (مكون) أخفت
فهيا وذيبة رغبهتا يف الانتقام من زوهجا وأبهيا عىل ح سواء
فالح اث بع ذكل تتسارع وتتصارع لينفجر املكبوت وينطلق اخملفيو فتعلن وذيبة
ثورهتا ومتردذا عىل واقعها اذلي يشلك يف نظرذا قي ا عىل حريهتا ويعيق حتراكهتاو مما
جيعلها تترصف خبالعة وحتلل ضاربة عرض احلائط بلك الطابوذات والقمي واملبادئ
والعادات والتقالي لهنا "مل تكن ترحج أن ذكل ذو املصريو وما ختيلت أهنا س تظل
حبيسة العااب النفيسو رذينة الرصاع الوحيش اذلي ال يرمحو لق أرادت أن تنتقم من
ماضهيا وتأخا ثأرذا من ليايل احلرمان والكبت واخلوفو اكنت تري أن تثبت لنفسها أن
أابذا -بصالبته وتعنته – لن يس تطيع أن يقهر ارادهتاو وحي من رغبهتا اىل الب و واكنت
تري أن تثبت لنفسها أيضا أن عب الب يع رمغ أنه رةلو ورمغ أنه زوهجا اذلي حيمهيا
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ويغ ق علهيا ويمتزي علهيا باكلو من السهل علهيا أن تكون أقوى منه فتفعل ما تشاء
وحتقق كياهنا ووجودذا ()1
ذلكل تهنار أخالقيا وتنقاد اىل اخليانة الزوجية حيث تس تغل غياب زوهجا (عب
الب يع) لايم مع ودات لتس ت رج أخاه الفىت املراذق (سايم) فتقمي معه عالقة عاطفية
وق وة ته شااب ضعيفا مل يس تطيع مقاومة اغراهئا ملا يعانيه ذو الآخر من كبت ةنيس
فينقاد لها انقيادا أمعى بل انه ي من ذاه املامرسة فيصبح ذو املطالب ابرصار و ويلح عىل
معارشهتا معارشة الزواج ويبلغ به المر أن ميارس الرذيةل يف غرفة أخيه أو يف خم ع
الزوجية نفسه
وق انطلقت ذاه الزوةة دون ادراك ما أق مت عليه ماضية يف اش باع غرائزذا
اجلنس ية بهبميية معياء وحبرية دون قيود كام يوحض الكيالين من خالل ذاه املعارشة شلك
تكل اخليانةو فمل جيعل وذيبة متارس اجلن مع رةل انجض بل اكنت تعارش ذاا الفىت لنه
غض وضعيف ينقاد دون تردد فكهنا – ال شعوراي – ال تزال تعاين من عق ة اخلوف من
الرةال ذلكل تلجأ ملامرسة سلطة القهر املكبوتة عىل ذاا الشابو كام أهنا حتاول أيضا أن
تعوض ما ضاع مهنا يف صباذا من س نني عاش هتا حمرومة من العواطف الطبيعية
فهيي مل تشعر قط يف صباذا بعاطفة البوةو وعن ما تزوجت مل حت أيضا حبب
الزوج وحنانه ذلكل ارمتت يف أحضان (سايم) اذلي يصغرذا س نا فهو مل يتجاوز بع
التاسعة عرشو لتقمي عالقة عاطفية وتتطور الح اث وتمنو حىت تصل اىل البؤرة
والانفجار ذكل أن عب الب يع يعود من فرتة انت ابه جفأة وي ق ابب غرفة النوم حيث
توة زوجته (وذيبة) مع عش يقها (سايم) مما جيعلها ترتبك وتاكد تهنار فتشعر بأن هنايهتا
ق اقرتبتو لن سايم مازال معها يف غرفة النوم وزوهجا يف اخلارج يطرق الباب " لكن
الاكتب مل يرد لروايته أن تتحول اىل تراجي اي أو ميلودراماو وذلكل جنب أبطاهل حلظة
 /1الكيالين و جنيب  :ليل اخلطاايو ص 252
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املواهجة ورد الفعل املبارش واذلي من املؤك أنه اكن س ينهتيي جبرمية ما ومنحهم ب ال من
ذكل فرصة التوبة وب ء صفحة ة ي ة الك يف طريقه()1
لق سعى الكيالين يف ذاا املوقف الرذيب لرمس طريق النجاة للزوةة اخلائنة
(وذيبة) وللخ اخلائن (سايم) من ذاه الفضيحة واليت س تكون لها نتاجئ وخمية عىل
املس توى الفردي وكاا العائيل؛ فق ظن عب الب يع أن زوجته ال تزال تغط يف النوم
العميقو فاذب ليسمل عىل أمه بع أن وقف مطوال أمام ابب غرفته املوص ؟ يف ذاه
الثناء اس تغل (سايم) و(وذيبة) الوضع وخرج (سايم) من غرفة النوم وباكل تنفرج
العق ة حيث اكنت (وذيبة) تبحث عن وس يةل ختلصها من ذاا املوقف احلرج()2
وق اكنت هناية الرواية غري منطقية حيث أن اجلرمية مل تكشف وأن اجلناة مل يعاقبا
عىل اخليانةو فالقارئ لن يقتنع مبص اقية بعض الح اث مهنا عىل سبيل املثال أن وذيبة
وسايم ميارسان اجلن مكعارشة الزوج لزوجته ويف خم ع الزوجية و وال يتفطن أح
ذلكل مع أن الم ق رأت ذات مرة (وذيبة) تنام يف غرفة (سايم) ومل تشك يف المر
حيث تعللت وذيبة بأن النوم غلهبا فنامت ذناك وق ص قت الم تكل احليةل بسهوةل
كيف ال يكتشف عب الب يع اخليانة عن عودته اىل املزنل ملاذا يبقى واقفا طوال
تكل الفرتة وال يفتح ابب الغرفة كيف ال يراوده الشك وذو الغيور عىل زوجته عىل م ار
صفحات الروايةو كيف تتوقف غريته جفأة ؟ كيف تنطيل عليه حيةل زوجته اليت اكنت
ختاطبه من داخل الغرفة وترد عليه بأن النوم يس يطر علهيا وت عوه للرتيث حىت تفتح هل
الباب؟
 /1الكيالين و جنيب  :ليل اخلطااي و ص ص  241ـ 243
 /2اخلواردلة و مسرية الفياض :املرأة يف رواايت جنيب الكيالين و( أدب املرأة دراسة نق ية )و من حبوث
امللتقى اردلويل الول للديبات االسالميات املنعق يف القاذرة  1419ذـ ـ 1999م و رابطة الدب االساليم
العامليةو مكتب البالد العربية وط  01ومكتبة العبياكنو الرايضو  64والسعودية 1428ذــ 2007موص 75
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فيستسمل وال ينتظر ويعود أدراةه لياذب اىل الغرفة الخرى لتسلمي عىل أمه ؟
ويه هناية نلمح فهيا ملمحا اسالميا فكن الكيالين يري أن يقول للقارئ ان هللا يسرت
عيوب عباده ليتوبوا ويع لوا عىل سلوكياهتم املشينةو ذلكل جعل لكيالين (وذيبة) تغري
من ترصفاهتا جتاه زوهجا حيث تقلع عن خيانته لكن ذاا التغري يف خشصية (وذيبة) اكن
مفاجئا مل يؤس هل لكيالين بمتهي منطقي تفرضه حوادث الراوية
مث ان سايم اذلي اكن ينتظر العمل منا م ة طويةل مل يأته الرد اال بع ذاه اخليانة
وكن هللا جيازيه عىل خطيئة فيحصل عىل معل ويسافر بعي ا عن العائةل
ومتيض (وذيبة) يف توبهتا حىت اهنا تطلب من زوهجا الرحيل عن ذاا املزنل و
فكهنا تري ترك ذاا املاكن اذلي ياكرذا خبيانهتا وفضاحئها حىت تب أ حياة ة ي ة
طاذرة "ان حياهتا ق انتقلت من طور اىل طور وانتقالها من مسكن اىل أآخر تعبري أو
رمز لتطورذا ودخولها يف حياة ة ي ة()1
يضاف اىل ما س بق ع ة مأآخا عىل ذاه الرواية و مهنا الس باب النفس ية
والاجامتعية اليت أدت اىل خيانة (وذيبة) لزوهجا مل تكن مقنعة ابلق ر ؛ فزوهجا حيهبا حبا
كبريا واكن يسعى بلك ما ميكل السعادذا و كام أنه مل يكن مقرصا يف االنفاق علهيا أ نما
قسوة واردلذا علهيا حيامن اكنت صغرية فهاا أمر تعرضت هل كثري من الفتيان والفتيات يف
مثل س هنا ولكن مل يكن دافعا الحنرافهن وغرية زوهجا علهيا فأمر مرشوع الس امي أهنا اكنت
فاتنة وذاه المور مل تكن دوافع معقوةل وال منطقية القبالها عىل خيانة زوهجا هباا الشلك
املقززو وأكرث من ذكل بشاعة مع أخيه ؟
جرم
وهناية الرواية مل تكن مقنعة أيضا؛ خاصة اذا علمنا أن الكيالين يف الب اية ق ن
ذاه املرأة وجعلها يه السبب يف وقوع سايم يف الفاحشة "ومصت سايم فرتةو اكن يفكر
يف ذاه النار اخمليفة اليت تغىش أفق مسكهنمو ويفكر يف وذيبة اجل ي ةو ترى ذل
رشبت كسا من امخلرو أم أصيبت بلوثة من اجلنونو أو ركهبا عفريت من اجلن؟ مث تاكر
 /1الكيالين و جنيب  :ليل اخلطااي و ص 255
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أخريا درية وعادت اىل ذذنه براءهتا وصفاءذا وروهحا الودود اخمللصةو ترى ذل اكن لك
ذكل زيفا وخ اعا أم أنه حقيقة ال تقبل الشك ؟ان سايم ال يس تطيع أن جيزم بيشء عىل
وةه التح ي لنه لك يوم يرى ة ي ا من أمر النساء"( )1
أما المر الثاين اذلي ال ب من االشارة اليه ذو مبالغة الكيالين يف وصف املشاذ
اجلنس ية يف ذاه الرواية عىل غري عادته حىت أن الكيالين نفسه يعرتف بأن بعض القراء مل
يرضوا عن رواية (ليل اخلطااي) لن هبا جرعة زائ ة من تصوير املشاذ والعواطف بني
الرةل واملرأة ويف ذكل يقول  " :وأان ال أقر -حاليا – جتس مي مشلكة اجلن بطريقة مثرية
تويح ابالحنراف وأعرتف انين يف بعض قصيص ق عاجلت موضوع اجلن بطريقة مل
يرض عهنا القليل من القراء قصة ليل اخلطااي"()2
ويعلل ذكل ابلواقعية ورضورة طرح مثل ذاه القضااي مبختلف أبعادذا ومثلام نراذا
يف الواقع املعيش ومن خالل خشصيات متثل تكل السلواكت الفاحضة " فاذا اكن امخلر
حراماو فال ب للديب أن يطرح املشلكة من خالل خشصية سكري عربي و وكاكل القتل
وقطع الطريقو فان الديب يصور املوقف من خالل أشخاص منحرفنيو هي دون الروح
البرشية وأمواهلم حىت تتجس املأساة البرشية يف خشصية شارب امخلر وقاطع الطريق
والقاتلو والزان ب وره فاحشة حمرمة ووابء خطريو أفال ميكن تناوهل مبا يس تحقه من تقبيح
وتنفريو وما يصاحبه من مق مات واغراء وسقوط يف أح اث وخشصيات" ()3
اال أن جنيب الكيالين ومع أنه مل حيامك (وذيبة) و(سايم) يف رواية (ليل اخلطااي)
وجعل خامتهتام النجاة بأجعوبة من املوقف املقزز ودون أدىن عقاب اجامتعي أو رابين ع ا
تأنيب الضمري واذلي امت عىل صفحات قليةل ة ا من رواية تقع يف مائتني وس تة
ومخسني صفحةو فهو حيامك الرواية لكها حيث يقول " :فان قرايئ ال يروهنا الآنو ذكل لين
 /1الكيالين و جنيب  :ليل اخلطااي و ص 189
 /2الكيالينو جنيبو م خل اىل الدب االساليمو ص 229
 /3املص ر نفسه و ص 113
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منعت اعادة طبعها والسبب أن ذاه اكنت هبا جرعة زائ ة من تصوير املشاعر
والعواطف بني الرةل واملرأة كام أهنا تتعرض ملشلكة اخليانة الزوجية اليت أمقهتا أش
املقتو ولق ان فعت لكتابهتا حتت فورة غضب وحامس ابلغنيو لين عرفت أبطال ذاه
القصة وأملمت ابخليانة اليت أآملتينو فقررت أن أكتهبا روايةو وكين أنتقم أو أحامك ذؤالء
اخلونةو اذلين ال يرعون يف هللا االا وال ذمةو وملا ذ أت مشاعري قلت لنفيس اكن ميكن
أن أكتب القصة عىل حنو ال يثري املشاعر فرفضت مجيع العروض اليت ق مت يل العادة
طبعها" ()1
ولعل الكيالين ق تأثر برواية (م ام بوفاري) للاكتب (غوس تاف فلوبري) حيث
تهنيي البطةل حياهتا انتحارا ابلسم بع ما وقعت يف اخلطيئة يف سلسةل من اخلياانت
لزوهجاو وق حامك اجملمتع الفرنيس تكل الرواية ملا تضمنته من تصوير فضيع للمشاذ
اجلنس ية اليت خ شت احلياء واعتربت أآنااك دعوة رصحية اىل الافتتان بلحظات اخليانة
والاس تذلاذ هبا وذو المر اذلي اكن خمالفا لخالق وعادات وتقالي اجملمتع الفرنيس أو
ابلحرى للريف الفرنيس يف تكل الفرتة الزمنية من حياة اجملمتع الفرنيس مع الاختالف
جرم وذيبة ومل يسقط علهيا عقاب اخليانة الزوجية
بني الاكتبني ؛ حيث أن الكيالين ن
ابملنظور الرشيق حىت يطرح قضية أخرى يه أكرث خطورة من اخليانة الزوجية ويه
قضية القصاص والانتقام للرشف امله ور


ب – (عناايت ذامن ) يف رواية (ليل وقضبان) أو (ليل العبي ) :
(عناايت ذامن) يه منوذج أآخر من مناذج املرأة الساقطة اليت ختون زوهجا (عب الهادي
بك) م ير جسن أيب زعبل يف اح ى س نوات ما قبل الثورة املرصية وق هم الكيالين
لهاه اخليانة ابس تعراض ع ة تربيرات تتعلق بلك من الزوةة (عناايت ذامن)
 /1الكيالين و جنيب  :ليل اخلطاايو ص ص  180ـ 181
 / طبعت ذاه الرواية أيضا حتت عنوان (ليل العبي )و مكتبة الزانديو القاذرةو دون رارخي
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وكاكل ابلزوج (عب الهادي بك) والسجني (فارس) اذلي اكن الطرف الفاعل يف ذاه
املأساة
فق اس تطاع الكيالين أن يق م وصفا خارجيا لــ (عناايت ذامن) فهيي املرأة
احلس ناء املتفجرة ابلسحر واحليويةو ويه سليةل أرسة عريقة تمتسك ابلعادات والتقالي و
فق اكنت (عناايت) ترغب يف مواصةل دراس هتا حيامن حتصلت عىل شهادة الباكلوراي لكن
واردلذا أثر أن مييض يف اجراءات الزواج فاملرأة ماكهنا املزنل عىل ح تعبريه
وق اكنت ال ترغب يف الزواج من (عب الهادي بك) لهنا اكنت متيل اىل املهن س
شقيق زوج أخهتا و غري أن جمل العائةل أثر عليه عب الهادي بك ملا يمتتع به من سلطة
وةاه و لكن عب الهادي اكن عاقرا فتحرم عناايت ذامن من أن يكون لها أوالد هت ذ مه
وتناغهيم
ورمس لها الكيالين صورة من اردلاخلو ويه صورة دقيقة و فهيي تعيش يف بيت
الزوجية مستسلمة ملصريذا " مضطرة اىل ذكل لق حرهما الق ر من البناء فلي ردلهيا
طفل هتمت به وتفكر فيه وكام ارتىض املانب مصري السجن فق رخضت عناايت
ملصريذا()1
اهنا تعيش حياة زوجية يسودذا امللل والوحش ية واالحساس ابلغربة حىت اهنا
لتتساءل أليست واح ة من جسناء أيب زعبل اهنا "سواء أاكنت وح ذا مع خامهتا أو اىل
جوار زوهجا فان مشاعرذا ال تتغريو امللل والوحشة واحساس الغربة يه لك رصي
روهحاو لطاملا فكرت يف ذكل الرابط اذلي يضمها اىل زوهجاو ال حبو وال حىت الص اقة
اجملردة وال أبناء اهنا زوةة فقط"()2

 /1الكيالين و جنيب  :ليل وقضبان و ط 08و مؤسسة الرساةل للطباعة والنرش والتوزيعو بريوت و لبنان و
2005م و ص 13
 /2املص ر نفسه و ص 13
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بل أكرث من ذكل فق أصبحت جمرد ممرضة وخادمة لزوهجا (عب الهادي بك)
اذلي وصفه الاكتب من اخلارج بأنه م ير السجن اذلي "مل يكن خفيفا نشطا وان تصنع
ذكل و ان بطنه املنتفخو والثنيات اليت ختطط عنقهو والشعر اذلي يتاكثف حول عينيهو
لكها تويح ببطء حركتهو وتثري الشك يف أن المريايل عب الهادي بك م ير السجن أيب
زعبل اكن يوما ما شااب عسكراي أنيفا يلفت النظر"()1
وذو أيضا يعاين من ع ة أمراضو فهو أوال عاجز ةنس يا مث انه يعاين من ارتفاع
ضغط اردلم والسكري واضطراابت القلبو لك ذكل وردل ع م الانسجام بني عب الهادي
بك وزوجته عناايت ذامن اليت اكنت تراه بأنه " أبع ما يكون عن الرةل الاكملو ويه ال
تشعر أهنا امرأة وال تس متتع حبقوقها كنىث وزوةة اال من شهر لآخر اهنا تقف عىل مقة
اثنني وثالثني ربيعا عز الش باب وذو يرتكز عىل مخسة وأربعني عاما ورشايني
متصلبةو وضغط دم مرتفعو وسكر وفراغ فراغ "()2
وابلرمغ من وصولها اىل العام الثاين والثالثني فهيي مازالت تعيش مبشاعر فتاة
مراذقةو فمل يك زوهجا يسمح لها ابصطحابه اىل القاذرة حىت شعرت أن قيودا مرذقة ق
احنلت عن ساقهيا فق اكنت " متيض اكلغزال الرش يق يف مرح وتترشب لكام يقع عليه
برصذا يف عشق ابلغ"()3
حىت اهنا اكنت تقوم ببعض الفعال اليت ال تفسري لها و اال أهنا تعرب عن رغبهتا يف
الانطالق والتحرر كتجرع زةاةة كواك كوال من ابئع جوالو ورشاء بعض اجملالت املصورة
ورواية غرامية امسها (الزنبقة السوداء) واكنت تب ي رغبهتا يف امالء ارادهتا واثبات
وجودذا احلر ذلكل حيامن اس ت عى زوهجا أح السجناء امل عو (فارس) لتصليح عطل
الكهرابء شعرت عىل غري عادهتا بأحاسي النوثة وابلرغبات املكبوتة فق " انتعشت يف
 /1الكيالين و جنيب  :ليل وقضبان و ص 11
 /2املص ر نفسه و ص 15
 /3املص ر نفسه و ص 44
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قلهبا رغبات انمئة ارتبط الليل يف ذذهنا بنجوى احلب؟ ومهسات العشاق وح يث القبل
والعناق اخلاردلو ذكاا اكنت ويه فتاة مل تزتوجو ومخ ت ذاه الحاسي منا أن
تزوجت لكهنا اليوم ليست ت ري ملاذا استيقظت يف حرارة وعنف "()1
ذكل ما اكنت تشعر به (عناايت ذامن) عن ق وم (فارس)و اذلي ق مه لنا السارد
بأنه دخل السجن بهتمة القتل أخاا بثأر واردله و وق اكن لمه النصيب الوفر يف حتريضه
عىل ارتاكب تكل اجلرمية و حفمك عليه ابلسجن مخسة عرشة عاما و قىض مهنا عرشة و مما
جعهل ينقلب حاق ا وانمقا عىل اجملمتع وأمه وأقاربه وحىت عىل نفسهو يشعر ابملهانة
والاحتقار حىت أنه بىك ذات مرة حيامن مرت عليه زوةة البك م ير السجن (عناايت
ذامن) ورمقته بنظرة ازدراء واحتقار " وأخا فارس جيفف دموعه و ويرفع ذيل سرتته
الزرقاء لميسح عن جبينه العرقو مث تهن متحرصا وذو يقول:
ـ انظر أال ترى؟
ـ قال عب امحلي واردلذشة مل تفارقه
ـ ماذا ؟ ـ زوةة البك امل يرو عن ما مرران هبا رمقتنا بنظرة احتقار وكننا الكب جنسة
أآه اي عب امحلي "()2
أما اليوم فق اس ت عي الصالح كهرابء بيت م ير السجن عب الهادي بكو فهو يظن
أن اردلنيا ق أقبلت عليه س امي عن ما رأى (عناايت ذامن) تكرمه اكراما ال يس تحقه جسنيو
بل اهنا تراوده عن نفسه فعن ما رأآذا "خشع فارس ونزلت ي اه مل يس تطع أن يس متر يف
اسرتاق النظر الهيا وترسبت اىل خياش ميه راحئة غريبة أاثرت النار يف جس ه "()3
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أما (عناايت ذامن) مفنا أن رأت (فارس) تغريت حياهتا وتعق ت أكرثو حيث منا
كرذها لزوهجا العاجز وتطور ذاا الكره اىل الرغبة يف العيش بعي ا عنه حىت لو اكن ذكل
لبعض الوقتو ذلكل حيامن ذذب اىل القاذرة يف زايرة لذلها أرصت عىل البقاء يف بيت
الرسة لايمو مما أغضب زوهجا عب الهادي اذلي عاد اىل أيب زعبل دوهنا
وق كشفت (عناايت ذامن) ما جيول خباطرذا جتاه زوهجا لق أخربت واردلذا مبا
تشعر بهو ذكل ما أغضب واردلذا أيضا حيث قرر اعادهتا اىل زوهجا بنفسه والاعتاار
اليه " س تعودين اليه وسأصطحبك اىل ذناك بنفيسو وسأعتار لعب الهادي بك ابلنيابة
عنك ذاا أمر ال حيتاج اىل مناقشة"()1
وتعود (عناايت ذامن) اىل زوهجا عىل مضضو لكهنا تشعر ابلضيق والمل يراوده شعور
الكراذيةو حيارصذا الكم واردلذا عن كرامة الرسة وواجب الزوةة جتاه زوهجا " ومتمتت
ماذا؟ أأظل ذكاا س نني أخرى وأحيا يف ذاا احلرمان والضيق؟ والهناية؟ ش يخوخة مث
موت وبضع أآايت من القرأآن عىل روح الفقي و ورةال يرشبون القهوة السادةو وطائفة
من فقراء املشاخي واملساكني ميلئون بطوهنم ابلطعامو ويقرؤون الفاحتة وأربطة عنق سوداءو
وسطور قليةل يف حصيفةو وس ي ات يف أردية سوداءو وقرب ضيق وال يشء بع ذكل
سوى النس يان مصري تع و لو كنت أحيا كام حييا بنو البرش السع اء لربقت أحاليم
ابملرحو وتوحشت أاييم ابلهبجةو ولنسيت لك الآالم والحزان " ()2
من ذنا أصبح الصوت الش يطاين يطارد وهيم يف أذنهيا ليل هنار حىت أنه أصبح
يصارهحا مبا تشعر به فيقول لها " :ومع ذكل فأنت تري ين رةال "()3
نعم ان (عناايت ذامن) صارت تفكر يف رةل يس الفراغ اذلي تعانيه ويطفئ النار
امللهتبة يف نفسها انر احلرمان اليت تلهب لك ذرة يف كياهنا "والعمر قصري اي
 /1الكيالينو جنيبو ليل وقضبان و 68
 /2املص ر نفسه و ص ص 68ـ 69
 /3املص ر نفسه و ص 74
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عناايت وزوةك قال كل ابلم أن أخصايئ القلب منعه منعا ابرا من ممارسة نشاطه
اجلنيس لفرتة طويةل وأنت تكرذينه والتضحية اي عناايت أصبحت رمزا مقيتا
وأنت اي عناايت ال تس تطيعني أن تقيض حياتك وأنت متنحني دامئا واندرا ما تأخاين
شيئا يريض أشواقك اجلائعة أشواق روحك وجس ك"()1
ذكاا يسقط القناع ويهتاوى رصح الخالق ويمتزق غشاء الزوجية وهتوى كرامة الرسة
حيامن تقرر(عناايت ذامن) الوقوع يف اخلطيئةو اذ تغتمن سفر زوهجا عب الهادي بك اىل
القاذرةو فتقطع أسالك الكهرابء يسقط البيت يف ظالم دام "وحتسست طريقها اىل
التليفونو وطلبت من الضابط النوبتجي أن يرسل الهيا ذكل السجني(فارس ) اذلي
أصلح خلل النور يف املرة السابقة( )2لق وصف الاكتب تكل اللحظة اليت كرست
فهيا (عناايت ذامن) جحاب العفة والرشف من خالل ذاا احلوار املمزوج بيشء من
الوصف  ":ومك اكنت دذش ته حيامن رأآذا تق م عليه وظل خميفة ترتعش عىل وهجهاو مث
أمسكت باراعه وقادته اىل اىل الرسير ويه تقول:
ـ اةل أآمرك أن جتل
وةل بع أن دفعت به اىل ماكنه فمتمت :
ـ ال تنيس اي س ي يت أنين جسني جمرم أتعرفني؟ أان عب البك امل ير
ـ ال تاكر البك امل ير انه يف القاذرة الليةل وأان وح ي أتفهم ؟ وح ي؟
ـ لكن الب من اصالح السالك حىت يتب د الظالم
ـ الظالم يرحيين

 /1الكيالين و جنيب  :ليل وقضبان وص 74
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وأرسعت مث أطفأت املصباح فس بحت احلجرة يف الظالمو ومل تع تشع اال الس يجارة اليت
تتق كعني الش يطان العور انه ال ي ري مك من الوقت مىض " ()1
ويصور الكيالين أحاسي ذاه املرأة بع ارتاكهبا الفاحشة حيث اكنت تربر
جلرميهتا دون ن م أو حرسة من خالل ذاا املونولوج اردلاخيل حيث تقول  " :يه تعمل الآن
ملاذا هيفو الناس اىل اخلطيئة لي اجلوع وح ه ذو اذلي يغري ابختالس الطعامو اخلطيئة
يف ح ذاهتا لها اغراء ال ميكن مقاومته يف بعض الحاينيو ولها نكهة حريفة تفتح
الشهية"()2
بل اهنا أيقنت بأن فعلها الآمث ذاا لي جمرد مغامرة لكنه أكرث من ذكل فهو
انطالق من قيود نفس ية ومترد عىل الوضاعو وحت ا لزوهجا عب الهادي بك اذلي مل
البيت جضيجا جملرد أهنا طلبت البقاء ليومني يف بيت أذلها و ذو انتقام لش باهبا امله ر
وحريهتا املكبوتة و ذو أيضا خسرية من فضائل أبهيا وقميه وحفاظه عىل التقالي
ذكاا تس تعاب (عناايت ذامن) اخلطيئة وتس مترئ االمث و فتوط نفسها مع
اخلطيئة وتع لها الع ة وذكاا ختاطب نفسها فتقول  " :س تعيش يف أيب زعبل؟
وستبتسم يف وةه زوهجاو وتضمن هل الطاعة العمياء يف ظاذر المرو مث تفعل ما تشاء
بعي ا خلف الس تارو س تكون ذات وهجني وةه الزوةة الوفية الطائعة اليت يثين الناس
عىل أدهبا ورقهتاو ووةه اخلاطئة اليت ال تعرف للطهر والعفاف مع ى "()3
ذكاا ازدوجت خشصية (عناايت ذامن) فهيي أمام الناس الزوةة الطائعة الوفية
اليت ميت ح الناس سلوكهاو ويثنون عىل رقهتا وأدهباو ويه يف اخلفاء ويف جنح الليلو أمام
(فارس) اخلاطئة اليت ال تعرف للرشف مع ى وال للطهر والعفاف م لوالو واليت ق يصل
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هبا المر يف سبيل رغباهتا وشهواهتا أن تفكر يف زحزحة زوهجا من الوجود حىت خيلو لها
اجلو مع عش يقها
مع ذكل فاهنا ال تشعر بأدىن ذنب أو وخز للضمريو فهيي العك من ذكل وتشعر
ابلظمل وبأهنا ليست أآمثة وأن عب الهادي زوهجا ذو السببو ذلكل "طاملا راودهتا أفاكر
ش يطانية طاملا حلمت مبوته وخاصة عن ما أيقنت أال حل ملشلكهتا غري املوت موته
أو موهتا لكن ملاذا متوت يه ؟ اهنا مل ترتكب جرماو يه مظلومة ايئسة مل تؤذ أح ا
ذنهبا الوحي أهنا تكرذهو ومع ذكل فهيي تشعر أهنا غري أآمثة و الآمث قلهبا و بل الآمث عب
الهادي بك"()1
اال أن الكيالين يهنيي ذاه املأساة مبا ينبغي أن يكونو فعىل غري عادته حمك
ابلعقوبة عىل اجملرمنيو ذكل أن خرب اخلطيئة ق شاع يف السجن وسار بني السجناء كام
ترسي النار يف الهش مي فق أفىش (فارس) رسه ذات ليةل وذو خارج من بيت (عناايت
ذامن) مخموراو فق توقف فارس عن املسري وذتف بصوت عال( أمام احلراس) " :عب
الهادي بك لي ذنا و ويه حتبينو ليست ذاه أول مرة ان سعادة امل ير ينام عىل رسير
من اخململو عن ما اس تلقيت عليه خيل اىل أين أغوص يف النعميو عناايت ذامن قالت يل
ذكل اكنت تناديين ابمسي اجملرد أحبك اي فارس مضتين اىل ص رذا ومغرت وهجيي
ابلقبالت أنظر أال ترى أاثر قبالهتا "()2
وحيامن يصل اخلرب اىل عب الهادي بك عن طريق رساةل جمهوةلو يقرر الانتقام
لرشفهو فيأمر الباش جسان (الشلقايم) بقتل فارس حيث ي س هل السم يف الطعام
ويطلق زوجته ويطردذا رش طرد " دون أن ي ري تناول طبقا ممتلئا ابلرزو مث قافها به
وذو يرصخ:
 /1الكيالينو جنيبو ليل وقضبان و ص 94
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ـ اي عاذرةو س تعيشني بقية حياتك جيكل العارو وتنظر اليك العيون يف احتقار أنت
طالقو طالق طالقو دون عودةو وثقي أين سأنتقم منك ومنه
حاولت أن تتلكم لكنه مل ميكهنا من ذكلو بل أمسك باراعهاو وجرذا صوب البابو
مث قاف هبا اىل الشارعو وأغلق البابو وعاد ليبيك مبرارة قاتةل " ()1
ذكاا تنهتيي املأساةو وتقرب اخلطيئة مبقتل (فارس) وطرد (عناايت ذامن) مث
تنكشف جرمية (عب الهادي بك) مع (الشلقايم) ويق مان اىل احملامكة ويأيت م ير
أآخر للسجن

 /1الكيالينو جنيبو ليل وقضبان و ص 148
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شلك منوذج املرأة غري العربية رصيدا ال يس هتان به من الشخصيات النسوية
يف رواايت جنيب الكيالين عىل اختالف أنواعها التارخيية والاجامتعية والس ياس ية .واملرأة
غري العربية يف تكل الرواايت يه ا ّما أوروبية أو هيودية وقد عربت لكها عىل اختالف
مراكزها الاجامتعية عن احلياة الثقافية والس ياس ية والاجامتعية يف أورواب عامة ويف
ارسائيل كام عربت عن فكر وجودي انغمس يف املادايت ،فقد اكنت أغلب الشخوص
تسعى اىل حتقيق احلرية اذلاتية واثبات الوجود الفردي عن طريق رفع القيود ممثةل يف
الثاليث اخلطري ،اجلنس وادلين ،الس ياسة .كام أن أغلب تكل الشخصيات حتمل نظرة
عدائية من الآخر العريب واالساليم عىل حد سواء وخصوصا الشخصيات الهيودية اليت ال
تكره العرب املسلمني حفسب بل عداؤها موصول اىل مجيع شعوب العامل ،س امي أولئك
اذلين ال يساندوهنا يف خمططاهتا الاس تعامرية .
أوال  :منوذج املرأة الغربية :
مل يكن للمرأة الغربية حضور كبري يف الدب الروايئ عند الكيالين ،مثلام اكن
للمرأة الهيودية .اذ مل تشلك الشخصيات النسوية الغربية أدوارا رئيس ية مضن صورة
أحداث العمل الروايئ .بل ان أغلب الشخصيات النسوية الغربية اكنت خشصيات منطية
اثبتة ،نذكر مهنا :
أ) ـ (صوفيا) يف رواية ( الرجل اذلي أآمن):
ويه امرأة ايطالية صديقة املوس يقار ( أراين) ،وقد وصفها السارد بأهنا " مجيةل
ومسلية؟ لكهنا ال تفكر اال يف الرحالت واملرح والليايل امحلراء ..ويه مرشدة س ياحية،
تنفق لك دخلها عىل متعهتا الشخصية ،وال تفكر اال يف نفسها ،أو نزهاهتا ،وتاكد تكون
قد نسيت أهلها اذلين يعيشون يف مدينة أخرى ابلغرب.)1("..
 /1الكيالين  ،جنيب  :الرجل اذلي أآمن  ،ص . 06
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وعندما يقرر(أراين) صديقها السفر اىل الرشق (ديب) جند هذه الفتاة تسخر
من تكل البالد الصحراوية وتتعجب من الناس اذلين يسافرون الهيا ،فهي فتاة متعصبة
للغرب  ،ويظهر ذكل من احلوار التايل :
" قال لها :
ـ سوف أرحل اي صوفيا .
ـ خذين معك اي اراين .
ـ سأقمي هناك فرتة قد تطول .
ـ وكيف أبقى هنا من دونك ؟
ـ من يدري قد أجد كل فرصة هناك .
قالت يف دهشة :
ـ يف هذه البالد الصحراوية ؟
ـ ان ديب من أمجل املدن  ...يسموهنا لؤلؤة اخلليج .
ـ جذوري هنا  ..والرشق رشق  ...والغرب غرب " (.)1
وغري بعيد عن ادراك املتلق ما يويح به هذا احلوار من نظرة فوقية للغرب عىل
الرشق عىل الرمغ من أن ديب كام وصفها السارد لؤلؤة اخلليج اال أن ذكل مل يشفع لها ،
وتبقى يف نظر املتعصبني الوروبيني من أمثال صوفيا ( تكل البالد الصحراوية).
ذلكل رسعان ما جتد صديقا أآخرا بديال هل  .وعندما يعتنق اراين االسالم وتعمل صوفيا
بذكل تسعى جاهدة لرده اىل املس يحية؛ حىت أهنا توافق عىل القيام مبهمة لصاحل الكنيسة
لرد اراين عن االسالم علام أن وادله اكن قسيسا شديد العداء لالسالم  .وملا يرفض
اراين الانصياع اىل رغبات وادله وصديقته القدمية صوفيا .وفعال تسافر صوفيا اىل ديب
وحتاول جتديد عالقهتا مع اراين خاصة عندما شبت بقلهبا انر الغرية ملا علمت بأنه عىل
عالقة مع الراقصة (مشس) اليت اكنت سببا يف اسالمه ،وتس تعني صوفيا بصديقها اجلديد
 /1الكيالين  ،جنيب  :الرجل اذلي أآمن  ،ص . 07
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واذلي هو أيضا صديق اراين  ،تس تعني به لرد اراين عن دينه اجلديد  ،وتذهب
اىل أبعد احلدود يف ذكل حيث متنح نفسها أو ابلحرى ترتك صديقها ( بينيتو) يعبث هبا
كام يشاء ومتنحه ما يريد مقابل مساعدته لها يف رد اراين عن عقيدته اجلديدة.
لكن مجيع حماوالهتا تفشل فتغري بينيتو بقتل اراين ،واحاول فعال اغتياهل ابطالق
الرصاص عليه ،ويكتشف أمره فزيج به يف السجن  ،حيهنا تتنصل صوفيا من القضية
وتتنكر لبينيتو  ،وال تفكر اال يف نفسها وترتكه يواجه مصريه وحتاول الهرب ..
وقد جنح الكيالين يف رمس هذه الشخصية الانهتازية العابثة ،واملس هترتة ابلقمي
والخالق  ،فصوفيا فتاة مادية  ،تعيش بال مبادئ وال قمي  ،ال حتب اال نفسها  ،وهو
الوصف اذلي يويح مضنيا ابلفروق الشاسعة بني سلواكت هذه الفتاة الغربية وبني الفتاة
املسلمة  ،أو لنتوسع يف املقارنة فنقول الفرق بني الرشق والغرب وعىل حد تعبري صوفيا
نفسها ( فالرشق رشق والغرب غرب) ؛الرشق مببادئه وقميه والغرب غرب ابحنالهل
واس هتتاره..
ب) ـ امللكة (مارجريت) يف رواية ( اليوم املوعود):
ويه زوجة املكل لويس التاسع الفرنيس اذلي قاد امحلةل الصليبية السابعة عىل
مرص ،وقد رافقته زوجته اىل هناك عىل الرمغ من أهنا غري مقتنعة من النرص ويظهر ذكل
من خالل احلوار اذلي دار بيهنا وبني زوهجا املكل لويس يف بداية امحلةل " فأخذ لويس
يدها مرتفقا وهو يقول  :ال بأس ....أنظري اىل تكل القصور الشاهقة هناك خلف
الشاطئ ...لن متر أايم قالئل اال وتزنيل فهيا معززة مكرمة ،وعند ذكل سوف تنسني لك
ما حلق بك من متاعب...
فقالت مارجريت:
 أو تظن المر هبذه البساطة؟ ان هؤالء املسلمني قد جبلوا عىل العناد وما أظهنميرتاجعون أمام حجافلنا اال بعد كفاح مرير..
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 الك اي عزيزيت...لعكل اىل ما تكبده أسالفنا منذ ثالثني س نة يف جهوهمم عىل هذهاملدينة.
 هذا ما أقصده فعال... اين أعمل اي عزيزيت أن طريقنا ليس مفروشا ابلورود ،لكن تأكدي أن هللا معنا...فقالت مارجريت مداعبة:
 و أعداؤان أيضا يعتقدون أن هللا معهم.)1("...ويف الرواية نفسها جند ( زوجة) اجلندي ( مارس يل) :
وهو أحد اجلنود الفرنس يني يف محةل لويس التاسع مبرص ،لكهنا مل تكن زوجة
وفية ،فها هو أحد أصدقائه يرسل اليه خطااب خيربه فيه بأن زوجته ختونه وتقيض الليايل
امحلراء يف ابريس" فمك اكنت دهش ته حيامن فتح الرساةل وقرأ السطور التالية :
 عزيزي مارس يل:انك حتارب من أجل الرب وتغزو ابمس الصليب ،وختوض يف برك ادلم...لكن وا أسفاه؟؟
ان امرأتك يف نفس الوقت تقيض الليايل امحلراء يف ابريس مع الش يطان ،وتغرق نفسها يف
مستنقعات االمث واخلطااي ،مع عشاقها الكثريين ،حىت أصبحت فضاحئها عىل لك لسان،
انين أصيل من أجكل أهيا املسكني اخملدوع ...وأصيل من أجل امرأتك اخلاطئة اليت
تس تحق القتل أكرث مما يس تحقه أولئك العداء اذلين حتارهبم.)2("...
فقد وصفها الاكتب بأهنا امرأة فاسقة فاجرة ختون زوهجا يف غيابه دون أن تقمي وزان
للحب اذلي اكنت تكنه لزوهجا أو رمبا تدع ذكل ومل تكن حتبه قط.
ج) ـ خشصية (هيدلا) يف رواية (مواكب الحرار):
واليت تدور أحداهثا يف مرص  ،حيث تصور حداث اترخييا هاما مرت به مرص وهو
محةل انبليون عىل مرص عام 1798م واليت اس مترت حىت س نة 1801م ،اذ شهدت مرص
 /1الكيالين  ،جنيب  :اليوم املوعود  ،ص ص 38ـ . 39
 /2املصدر نفسه  ،ص . 85
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انتفاضات وهبات شعبية متتالية يف القاهرة واالسكندرية وبوالق ،وقد اكنت ثورة بوالق
أمهها مجيعا وأشدها  ،حيث تكبد الفرنس يون خسائر فادحة يف الرواح والعتاد ،مما
جعلهم احقدون عىل ساكن بوالق ويذيقونه المرين ؛ فقد الاس تعامر الفرنيس أعصابه مما
جعهل يكثف القصف ابلقنابل عىل بوالق ،واكنت نتيجة ذكل استشهاد عرشات املئات
من ساكن يح بوالق ...
يف هذه الجواء املشحونة ابحلرب تظهر خشصية (هيدلا) ،ويه فتاة رومية ،ابنة
(برتلم ) أو(برطلمني) أحد العمالء واجلواسيس حلساب الفرنس يني  ،وهو ليس مرصاي ،
وامنا رويم اس تقر يف مرص منذ زمن بعيد  ،فقد " اكن لربطلمني داكن يبع فيه القارورات
الزجاجية وبعض املساحيق الكاميوية والنبااتت والبذور املطحونة ،وهل عدد كبري من
الزابئن هؤالء اذلين يتاكثرون يف الايم اليت تأيت فهيا لدلاكن ،وما أكرث ما اكن يتجرأ بعض
الش بان اجلسورين ويقرتبون من احملل ،مث هيمسون وعيوهنم تذوب رقة وجخال  ( :اي بنت
فرط الرمان اي حلوة .)1( " )..
واكنت هيدلا تمتتع جبامل فائق ما جعل لك من يراها يرغب يف التعرف علهيا
وجمالس هتا  ،فقد وصفها السارد بأهنا وحيدة أبهيا ذلكل فقد عاشت حياة دالل ال يرفض لها
وادلها طلبا " ومن مث وجدت نفسها حرة طليقة تفعل ما احلو لها  ،فمل يكن أبوها
مبس تطيع أن يعرتض عىل سريها يف شوارع القاهرة يف حارة النصارى أو الوزبكية ،حارسة
الوجه ،حمبوكة الثياب ،ومل يكن جيد حرجا يذكر عندما يراها جتالس (سامرة )  ،وجتاذب
أصدقاءه أطراف الحاديث ،بل اكن يطرب عندما يرى أحدا من رؤسائه املامليك أو
التراك أو أحد فرساهنم يبش لها ،وينحين رأسه اجالال مجلالها  ،أو احاول جاهدا أن خيتار
اللكامت املناس بة ليطري حس هنا الفتان ،و ِلم ال وهو يرى أن ابتسامهتا يف وجه ِرؤسائه
 /1الكيالين  ،جنيب  :مواكب الحرار  ،د.ط ،مؤسسة الرساةل للطباعة والنرش والتوزيع  ،بريوت  ،لبنان،
2005م  ،ص 10
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تبدد غيوم املشالك اليت ختمي عىل أفق حياته العملية بني السادة احلامكني "(.)1
ذلكل اكنت هيدلا تشمزئ من ترصفات والها املاكرة ؛فهو يسكل س بال ملتوية يف
حياته اخلاصة والعامة .واكنت هيدلا حتب (ابراهمي أآغا ) أحد الفرسان املامليك الشجعان ،
وتنوي الزواج منه عىل الرمغ من اختالف ادلاينة ؛فهي مس يحية وهو مسمل .
غري أن الزواج ال يمت ومل يكن السبب الفوارق ادلينية بيهنام  ،وامنا السبب هو وادلها
اخلائن اذلي منعها من لقاء ابراهمي أآغا  ،وعلل ذكل بقوهل " مل أقف يف طرقك يوما اي
هيدلا  ،لكين أعرف عن يقني ماذا جيب أن أفعل الآن  ،ان عالقتك اليوم اببراهمي أآغا ،
ذكل الفارس اململويك ،عالقة حب ،لكهنا س تكون غدا خيانة كربى ال يغتفرها
الفرنس يون ..افهميين اي هيدلا ..هذه يه الفرصة اليت نس تطيع فهيا أن ننتقم من جعزان وذلنا
وحياتنا املتواضعة السمجة "(.)2
من هنا تبدأ مأساة هيدلا اليت مل يتجاوز معرها مثانية عرش عاما ،ومع ذكل فقد اكنت
تمتتع مبواصفات ال يمتتع هبا حىت والها  ،فقد اكنت " عاقةل  ،أوتيت حذرا ولباقة وذاكء
تفوق الكثريات من بنات طائفهتا يف القاهرة  ،فمل تتورط يف عبث مشني  ،ومل ترس يف
طريق التبذل الفاحض حىت هنايته الشائكة الكئيبة  ،اكنت مرحة لعواب  ،متل أفق البيت
هبجة وسعادة  ،وتضف عىل الزائرين متعة خالصة مؤثرة ال يس تطيعون نس ياهنا " (.)3
لكن وادلها يربط عالقات اخليانة مع الفرنس يني حىت يصل اىل أعىل املراتب  ،اذ يلكفه
انبليون برئاسة العسس وقيادة اخملابرات " وبعد فرتة قال انبليون :
ـ حدثين القنصل عن اخالصك وحتمسك البالغ لنا .
ـ وأعتقد اي س يدي القائد أن أعاميل س تثبت ما مسعته عين .

 /1الكيالين  ،جنيب  :مواكب الحرار  ،ص . 09
 /2املصدر نفسه  ،ص . 14
 /3املصدر نفسه  ،ص ص 09ـ . 10
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ـ وأنت اي برتلم س تكون رئيسا للعسس ..وس متسك زمام هجاز اخملابرات " (.)1
غري أن هذا اجلاه اذلي وصل اليه برتلم اكن عىل حساب سعادة ابنته هيدلا
اليت يقدهما عربون صداقة للجرنال (ديبوي) القائد املقرب من انبليون  ،حيث يقدمه اىل
ابنته قائال  " :انه ضيف كبري اي هيدلا ومن املقربني اىل انبليون وهو يف نفس الوقت حامك
املدينة ـ القاهرة ـ وأان أمعل حتت امرته  ،انه جاف بعض اليشء  ،لكين واثق أن زايرته
لنا هذه الليةل س تكون بعيدة الثر يف عالقته بنا ..أرجو أن جيد الراحة التامة يف مزنلنا
الليةل ،وال شك أنك عىل عمل مبا جيب معهل ،لو جنحت اي هيدلا الليةل فس يكون ذكل
بداية طيبة .)2( "..
هكذا يرضب برتلم عرض احلائط بلك العراف والقمي االنسانية حيامن يقم ابنته
هيدلا هدية رخيصة للجرنال (ديبوي)  ،اذلي هتك عرضها ذات ليةل يف قرص ابراهمي بك
بربكة الفيل ..مث يرتكها حمطمة النفس  ،فتنغمس يف رشب امخلر علها تنىس ليلهتا تكل ،
فقد " عادت هيدلا يف وقت متأخرة من الليل  ،وحصهبا الاكبنت ( مالوس) اىل بيهتا
..اكنت صامتة شاردة  ،مل حتاول أن جتاذب أطراف احلديث ..ما أوسع البون بني لقاهئا
أآخر الهنار ومصهتا الآن ...وحيامن بلغت بيهتا قرأ أبوها يف عينهيا الكثري من املعاين احلزينة،
مل يكن الرجل من الغباء ،حبيث خيفى عليه يشء  ،ومتمت يف نذاةل :
ـ حس نا ..لقد تأ ِ
خرت كثريا اي هيدلا  ،وعليك الآن أن تأوي اىل فراشك .
ورمته بنظرات انرية  ،وقالت يف صوت تفح من نرباته راحئة الاحتقار :
ـ أمل تكن تريد ذكل .
قال متباله ًا:
ـ ال أفهمك .
 /1الكيالين  ،جنيب  :مواكب الحرار  ،ص ص 76ـ. 77
 /2املصدر نفسه ،ص 2 83
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ـ أنت تفهم لك يشء ..وماذا يكون مصري امحلل بني فيك اذلئب؟؟ال ..ال بني ذئبني
جسورين ال يرحامن .
وطأطأ رأسه يف أىس حقيق هذه املرة وقال :
ـ مس تحيل أن يفعلها ديبوي ..انه رجل حمرتم .وانفجرت صاحئة :
ـ هذا النوع من الرجال ( احملرتمني ) ال مثيل هل يف الاحنطاط  ،اهنم يعبثون بأرواح
البرش ،أال ميكن بعد ذكل أن يعبثوا برشف فتاة ضعيفة .)1("..
وقد أثرت تكل احلادثة عل نفس ية هيدلا وسلوكها  ،فتحولت من فتاة عاقةل مزتنة ،
اىل النقيض  ،فانغمست يف الرذيةل مع الاكبنت مالوس بعد أن ختىل عهنا اجلرنال ديبوي
ورفض الزواج مهنا حبجة أن ما حدث أمر عادي احدث يف فرنسا يوميا  ،فقد جاءته
الفتاة مبحض ارادهتا  ،مث انه يكربها س نا وهو مزتوج وكام قال " أجل وزوجيت يف ابريس
..واملس يح املؤمن ال يزتوج اال واحدة .)2( "..
هكذا تنقلب حياة تكل الفتاة بفعل وادلها اذلي مل يرمحها  ،مث يضاف اىل تعاس هتا
موت وادلهتا يف الوقت اذلي اكنت فيه يف أشد احلاجة اىل مواساهتا والتخفيف من حدّ ة
الصدمة اليت زلزلت كياهنا .فتعيش عىل ذكرايت املايض الرشق فها يه تقول لبهيا " :لك
يشء كام هو  ،ومع ذكل فان ديبوي ابختصار  ،ما هو اال عنوان لقصة مبتذةل  ..أان
وأنت وهو خشصيات تعسة فهيا ..واحلقيقة اي أيب أن ما أشعر به غريب غاية الغرابة
..تصور أنين أفكر يف املايض ابحلاح ..لقد كنت أآنذاك سعيدة ..اكن بيتنا متواضعا  ،واكن
حانوت الزجاجات اذلي نبيع فيه يدر علينا بعض ادلخل االضايف  ..كنا مندجمني مع
طوائف ليسوا من علية القوم عىل أي حال  ..أما اليوم فها هو القرص واحلرس ومنصبك
الضخم والسلطة واملال والفرنس يون ..ومع ذكل فان هيدلا أتعس كثريا من هيدلا بنت
 /1الكيالين  ،جنيب  :مواكب الحرار ،ص ص  92ـ . 93
 /2املصدر نفسه  ،ص . 115
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فرط الرمان ..هيدلا المس اكنت مرحة طرواب ال تعرف القلق وال امخلر وال الرق ،
صدقين اي أيب لو خريت بني اليوم والمس الخرتت المس .)1(" ..
وبذكل ينجح الكيالين يف تصوير هذه املرأة يف صورة حضية للطمع واجلشع
واخليانة من قبل أقرب الناس الهيا وهو وادلها اذلي ابعها يف سوق النخاسة املقنع
ابلطموح اىل أعىل املراتب يف ادلوةل  ،ولكن عىل حساب العفة والرشف والطهر ،
لتتحول هيدلا من فتاة تنبعث مهنا احلياة والفرح والسعادة اىل حطام امرأة تعيش عىل
اجرتار ذكرايت املايض  ،مايض املرح والطرب....
اثنيا  :منوذج املرأة الهيودية :
ان املتتبع للآاثر الروائية للكيالين يعرث عىل خشصيات نسوية متنوعة املشارب
تعكس احلياة الهيودية يف أبسط تفاصيلها اليومية ،ومن تكل الشخصيات النسوية جند
عىل سبيل املثال ما ييل :
ـ يف رواية ( نور هللا اجلزء الثاين) جند خشصية زينب بنت احلارث :
ويه زوجة سالم بن مشمك من هيود خيرب ،بل واحد من زعامهئا .وزينب هذه حتمل
يف قلهبا حقدا قواي عىل الرسول محمد صىل هللا عليه وسمل وعىل معوم املسلمني .وقد
وصفها السارد بأهنا امرأة قوية س يدة قوهما ذلكل فهي حترض اجامتعات سادة خيرب عىل
الرمغ من اعرتاض زوهجا سالم بن مشمك عىل ذكل " ودخلت امرأة ش به ملمثة وقالت:
ـ ال بد أن أشاركمك يف هذا الاجامتع اخلطر ..ان الهيود اكتووا بنار املذةل والعذاب رجاال
نساء وشيبا وش باان"(.)2

 /1الكيالين  ،جنيب  :مواكب الحرار ،ص ص 140ـ . 141
 /2الكيالين  ،جنيب :نور هللا ( اجلزء الثاين ) طبعة جديدة منقحة  ،مؤسسة الرساةل للطباعة والنرش
والتوزيع  ،بريوت  ،لبنان  2000 ،م ،ص.64
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ذلكل أفرد لها الاكتب مساحة واسعة من هذه الرواية ،حيث أوالها الكثري من
اهامتمه؛ فقد اكتسح وجودها تسعة فصول من الرواية (.)1
فقد اس تطاع الكيالين من خالل تكل الفصول أن يرمس مالمح تكل الشخصية
وأبعادها النفس ية والفكرية ،فقد اتصفت كغريها من أبناء جدلهتا (بين خبري) ابدلهاء
واملكر واحلقد ،تسري عىل خطى تعالمي التلمود اليت ترى بأن مجيع المم من دون الهيود
قد خلقهم هللا ليكونوا عبيدا مسخرين خلدمة الهيود وخمططاهتم  ،ومن خرج عن ذكل
حفمكه القتل لن التلمود تغرهيم بذكل ،مفن قتل (أمميا) أي غري هيودي ياكئف ابخللود
يف الفردوس .ذلكل اكنت تسعى يه وقوهما اىل التصدي لدلعوة احملمدية ،والتخطيط
لقتل الرسول ـ صىل هللا عليه وسمل ـ" قالت زينب دون أن ترفع عن وهجها النقاب
ودون أن يدرك أحد ما يرتسم عىل وهجها من انفعاالت حاقدة :
ـ ان أقرص طريق هو قتل محمد (. )2
فقد بذلت قصارى هجدها ،فها يه تقرتح عىل قوهما أن يرسلوا واحدا مهنم
صىل هللا عليه ّ
ليدس السم للرسول ـ ّ
وسمل ـ  ،مث بعد ذكل عندما يتخاذل قوهما عن
تطبيق هذه الفكرة ،تدبر مؤامرة أخرى حيث تتفق مع (فهد) أحد عبيد زوهجا عىل
قتل محمد كام فعل وحيش مع محزة بن عبد املطلب .وملّا درج الهيود عىل بذل لك
الطرق والوسائل لتحقيق خمططاهتم والوصول اىل غاابهتم ،فان زينب بنت احلارث
س يدة قوهما وزوجة سالم بن مشمك س يد قومه ،تدوس عىل كرامهتا  ،ومترغ رشف
زوهجا يف الوحل  ،حيث تسمل نفسها للعبد (فهد) يف صورة من أبشع صور اخليانة
الزوجية ال ليشء سوى لشفاء غليلها  ،فهي امرأة متقت زوهجا املتخاذل وتريد
صىل هللا عليه ّ
الانتقام من خصمها محمد ـ ّ
وسمل ـ .
 /1الكيالين  ،جنيب :نور هللا ( اجلزء الثاين )( الفصول  6 :ـ  8ـ  9ـ 10ـ  11ـ  12ـ  15ـ  16ـ .) 17
 /2املصدر نفسه  ،ص66
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وتعجز ،وتفشل خطهتا حيامن تهنزم خيرب أمام حجافل املسلمني  ،فتلجأ اىل خطة
صىل هللا عليه ّ
أخرى حيامن تعلن اسالهما وتومل للرسول ـ ّ
وسمل ـ بشاة مسمومة فيألك
الرباء) فميوت لتوه مسموما .
مهنا أحد الصحابة (برش بن ّ
صىل هللا عليه ّ
لكن الرسول ـ ّ
وسمل ـ بعد أن الك مضغة مهنا يلفظها ويلتفت اىل
أحصابه قائال" :ان هذا العظم ليخربين أنه مسموم"( . )1وبذكل يكتشف أمرها ويقام علهيا
حد القتل  .وبذكل تكون صورة هذه املرأة الهيودية صورة حتمل لك صفات النسوة
الهيودايت من خيانة وغدر ومكر وفسق وجفور .
ـ أما يف رواية (ليل وقضبان) فتصادفنا خشصية (نبهية بنت حسن عرفات ) :
ويه خشصية موضوعية ورد امسها كثريا عىل لسان أحد خشوص الرواية (الش يخ
سالمة) وهو حمكوم عليه ابلشغال الشاقة املؤبدة ،لنه قتل أخاه من أجل املرياث وقد
شهدت عليه زوجة أخيه ويه (نبهية بنت حسن عرفات) ،وقد وصفها الاكتب عىل لسان
هذا الش يخ بأهنا " وابء وربع صفراء وهيودية بنت هيودي"(.)2
وقد وصفها الاكتب ابخليانة أوال لهنا خانت زوهجا حيامن اتفق مع أخيه (الش يخ
سالمة) عىل قتهل ،مث غدرت به ملّا شهدت ضده لتربئ نفسها وتكل من الصفات اليت
اش هتر هبا الهيود أيامن اكنوا  .ذلكل جند هذا الش يخ هيذي ويرجع لك مصائب العامل اىل نبهية
بنت حسن عرفات ،ولعل يف ذكل ترمزي من الاكتب اىل أن الهيود مه وراء لك املصائب
اليت يعاين مهنا العامل املعارص .
وليك نتعمق يف كشف صورة املرأة الهيودية س نتناول ابدلرس املفصل خشصيتني
هيوديتني هام (راش يل) يف (معر يظهر يف القدس) و (اكميليا) يف رواية (دم لفظري
صهيون).
 /1الكيالين  ،جنيب :نور هللا ( اجلزء الثاين )  ،ص . 169
 /2الكيالين  ،جنيب  :ليل وقضبان  ،ص . 26
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أ ) ـ (راش يل) يف رواية (معر يظهر يف القدس) :
(راش يل) صورة حية للمرأة الهيودية ،ويه خشصية انمية متطورة تكمتل تدرجييا من
بداية الرواية اىل هنايهتا ،ركز الاكتب عىل صفاهتا وترصفاهتا وفكرها ومعتقداهتا؛ فهي فتاة
هيودية ذات شعر ذهيب ووجه فاتن تغطيه املساحيق ترتدي لباسا اكشفا يفضح جسدها
ويظهر مفاتهنا يكشف عن ذراعهيا وال ياكد يصل فوق الركبة ،ترتمن ابحلرية وتسعى
لتكريس وجودها من خالل عالقات كثرية مع خشوص الرواية الآخرين ترى أن " للمرأة
احلق لك احلق يف أن تربز مفاتهنا ..مث هزت كتفهيا يف ميوعة وقالت :وخاصة اذا اكنت
مجيةل(.)1ويصور الاكتب حتول هذه الشخصية من الهيودية اىل االسالم ..وأصبحت تدافع
عن قضاايه ،وحتارب اجملمتع االرسائييل ،وقد جاء هذا التحول عىل يد اخلليفة معر بن
اخلطاب اذلي مثل الشخصية احملورية يف هذه الرواية .
لكن حتول راش يل اكن تدرجييا خضع حلركية التفاعل مع الحداث والشخاص اليت تدور
حولها  .فقد اكن أول صدام لها مع اخلليفة معر بن اخلطاب (ريض هللا عنه) يف أول لقاء
بيهنام حيامن اكنت يف جلسة عربدة رفقة صديقها (اييل)،رجل اخملابرات االرسائيلية عىل
قارعة الطريق مما أغضب اخلليفة ،حيث اثر ضد هذا السلوك املشني اذلي هو يف اعتقاد
هذه الفتاة رضب من ممارسة احلرية الفردية .فـ (راش يل) فتاة شابة حتمل من صفات
امجلال والتربج والكربايء ما جيعلها ممزية ومثرية تعيش عىل غرار لك فتاة هيودية يف الفجور
تلبس كيفام تشاء وترشب امخلر ومتارس طقوس احلب عىل قارعة الطريق مع صديقها
وتعتقد أن لك من يراها يفتنت هبا ،لكهنا تقف مهبورة أمام هذا الكهل اذلي حتدث
سلواكته منعرجا يف حياهتا ،لهنا مل تصادف خشصا مثهل يف واقعها ،فقد منعها ابلقوة من
ممارسة طقوس احلب عىل قارعة الطريق لنه يعترب ذكل انهتااك لنوثة املرأة وابتذال لعرضها
وسلواك منافيا لتعالمي ادلين االساليم.
 /1الكيالين ،جنيب ،معر يظهر يف القدس ،ص . 70
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فأجعبت به حىت أهنا مل تصدق بوجود مثل هذا الشخص " ..لو صورته يل
الكتب مع هذه الصورة قبل أن أراه ،لهززت كتف ساخرة وقلت هذه أسطورة ال وجود
لها ..لكين الآن أملسه عىل كثب ..وأمسع لكامته ..واحلو يل دااما أن أقارن بينه وبني غريه
من الناس فهيولين الفرق الشاسع"(.)1
وتظهر (راش يل) منذ اللقاء الول مع اخلليفة معر بن اخلطاب – ريض هللا عنه –
امرأة لعوب قوية الشخصية ال تتقبل الهزمية ذلكل ازداد ارصارها عىل التقرب من اخلليفة
لهنا ترى أن ترصفاته " تويح ابلغرابة والشذوذ "(.)2
و(راش يل) فتاة ال تتورع يف أن تبدي اجعاهبا الش بق ابخلليفة أمام عش يقها،
حيث تطوقه بذراعهيا وتقول يف اس هتزاء  " :اييل ..اي حبييب ..ان هذا الرجل ظريف
للغاية ..لكنه من أهل الكهف ..انه حتفة اندرة.)3("..
مث اهنا ال تتوقف عند هذا احلد من اجملون والاس هتزاء ،بل تتجرأ بلك وقاحة
وتتحسس ذراع اخلليفة وتقول " :أنت كهل مثري للغاية ..اين أدعوك للعشاء مع .)4("..
ويه يف سبيل حتقيق نزواهتا تفعل لك يشء حىت اهنا تذهب اىل خمفر الرشطة وتشهد
بأن معر والراوي بريئان وأهنام مل يشاراك يف حادثة التفجريات اليت وقعت ابملدينة ،ذكل ما
جيعل السارد يتعجب من هذا الفعل" العجيب يف المر أنه يف اليوم التايل وحوايل الثانية
عرشة ونصف ظهرا ،واكن اخلليفة يؤدي صالة الظهر اماما بعد أن تميم لعدم توافر
املاء...جاء رشط صهيوين ميين الصل مث اندى معر وهتف ابمس أان الآخر ...وعندما
وقفنا أمام مدير السجن ،قال لنا وابتسامة صفراء حتوم عىل ثغره ،مربوك لقد ثبتت

 /1الكيالين ،جنيب ،معر يظاهر يف القدس ،ص . 185
 /2املصدر نفسه  ،ص . 89
 /3املصدر نفسه  ،ص .26
 /4املصدر نفسه  ،ص . 27
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براءتمك...وأمسكنا ببعض اجلناة ..ولقد أمر ابالفراج عنمك ..جيب أن تشكروا املواطنة
االرسائيلية (راش يل)..اهنا مواطنة رشيفة.)1(..
وقد صور الكيالين هذه الفتاة شهوانية متقلبة املزاج ،تلهث وراء غرائزها تتنكر
خلطيهبا (اييل) رغبة يف امتالك اخلليفة اذلي اس تعىص عهنا ذلكل تقول الييل " انهتيى
المر ..مل أعد أحبك ..هذا يشء خارج عن اراديت"(.)2
ان (راش يل) منوذج للفتاة الهيودية اليت تتصف ابلعبثية والطيش والسع لتحقيق
مأآرهبا همام اكنت الوس يةل املؤدية ذلكل الغرض .لكن اخلليفة يقف صامدا حمافظا عىل
مبادئه رافضا هذه السلوكيات املاجنة "اي للاكرثة اهنا حرية فسوق ..وهذه الصور البائسة
تتعرض حلريتنا حنن ،تقطع علينا الطريق ...وتنرش مباذلها جلر الضعفاء منا ..انه هدم
للفضائل ..أهناك اعتداء عىل حرايتنا وحرايت الآخرين أبشع؟"(.)3
ويف الهناية يتغلب اخلليفة عىل هذه الفتاة ليس ابلقهر واخلداع والعنف ولكن
ابحلق واملبادئ والقمي اليت انهبرت هبا هذه الفتاة اليت حتمل داخل قلهبا بذور اخلري رمغ
هيوديهتا ،فكثريا ما اكنت تفكر يف شأن اخلليفة واختالفه عن الرجال اذلين تعرفهم ،واكنت
ترى نفسها غريبة عن هذا العامل وأن شيئا ما ينقصها وتريد معرفته " كنت أحبث دااما عن
يشء ال أعرفه ..يف أعاميق تيه خادل.)4("..
هنا تبدأ نقطة التحول يف خشصية (راش يل) الرشيرة لتنتقل اىل (راش يل) الطيبة
ذلكل نراها تعرتف للخليفة بأهنا ال تؤمن حقا ابدلين وال تشعر بيشء جتاه التوراة " ال

 /1الكيالين ،جنيب ،معر يظهر بني القدس  ،ص ص  69ـ . 70
 /2املصدر نفسه  ،ص . 90
 /3املصدر نفسه  ،ص . 81
 /4املصدر نفسه  ،ص.90
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أشعر بقيد واحد من قيود ادلين ،لك ما هيمين يف التوراة أهنا جتاوبت مع أمالنا الس ياس ية
يف الوطن واخلالص ..وما عدا ذكل فال أؤمن بيشء"(.)1
تكل يه اذا حقيقة الهيود فال دين وال مةل وما التوراة و التلمود وبروتوكوالت
حكامء صهيون اال مطية لتحقيق الهداف الس ياس ية واملأآرب الشخصية .
ويبلغ تأثر (راش يل) مداه حيامن تتحول اىل نقيض ما اكنت عليه بعدما أصبحت
لكامت اخلليفة تالمس روهحا وتتغلغل يف عقلها وتنفذ اىل مصمي قلهبا ،ذلكل حيامن تذهب
اىل املستشفى لعيادة اخلليفة معر – ريض هللا عنه – تعلن اسالهما بني يديه ،ويف ذكل
يقول السارد " :كنت ال أصدق ما تقع عليه عيناي أو تسمعه أذاني ،و(راش يل) ترتل
الشهادتني يف صدق ال شك فيه ،ورأيت الرضا والفرح يلكالن وجه أمري املؤمنني"(.)2
لعل الكيالين يقصد من وراء اسالم هذه الفتاة أن يبني أن الهيود اذلين يتظاهرون
ابلتدين يف احلقيقة مه ال يؤمنون ابلتوراة وال ابلتلمود اال مبا احقق طموحاهتم الس ياس ية يف
بناء وطن مرسوق ،وما اسالم (راش يل) اىل تعبري عىل أن الهيود أنفسهم يشككون يف
هذا اجملد الزائف اذلي صنعه هلم أآابؤمه وأجدادمه من حاخامات حمرفني وساسة متعصبني
ونس بوه اىل هللا بزمعهم أهنم شعب هللا اخملتار.
وحيامن تتش بع (راش يل) ابملبادئ والقمي الصحيحة ،تصبح يه أيضا داعية الهيا
وكيف ال وقد تعلمت عىل أيدي امام من أامة هذا ادلين ،فتنرش مبادئ ادلين اجلديد
يف احدى املدارس للبنات .ومن خالل مناقش هتا مع الطالبات يطرح الكيالين مجةل
من الفاكر أمهها رؤية االسالم للمرأة ودورها الصحيح يف اجملمتع" ،ردت راش يل يف ثقة :
املرأة يف نظره انسانة بلك ما حتمهل هذه اللكمة من معىن لكنه يرفض تبذلها واحنرافها ،وال
يعترب ذكل حتررا ،وامنا هو رضب من االغراء واالفساد واحليوانية يرض ابلفرد ،ويؤذي
سالمة اجملمتع. ..بل واحط من شأن املرأة نفسها ،املرأة يف عصور االسالم الوىل اكنت
 /1الكيالين ،جنيب ،معر يظهر بني القدس  ،ص .85 ،
 /2املصدر نفسه  ،ص .124
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حماربة ..ومضمدة للجراح ..وشاعرة ..متفقهة يف ادلين ،تروي احلديث وتشارك يف
الحداث ،يؤخذ رأهيا"(.)1
لعل الكيالين يطرح من خالل هذا املقبوسة قضية هامة أال ويه حوار احلضارات
ورضورة تبادل الفكر االنساين وتقارب الرؤى بني الشعوب واجملمتعات من أجل سعادة
االنسان أيامن اكن وحيامث وجد وأي اكنت عقيدته.
ذلكل اكن من نتاجئ هذا اللقاء أن تأثر كثري من تكل الفتيات االرسائيليات مهنن
واملس يحيات مببادئ اخلليفة واقتنعن هبا اىل درجة الرغبة يف اعتناق ادلين اجلديد " فقد
ذهبت عرشة فتيات مهنن مخسة من الهيود واثنتان من املس يحيات ،وذهنب اىل
املستشفى ملقابةل اخلليفة ،وطلنب اعتناق مبادئه والتعمل عىل يديه وقد اس تقبلهن اخلليفة
راضيا ابسام"(.)2
واكن من مظاهر تغري (راش يل) أهنا لبست عباءة ضافية وامتنعت عن اس تعامل
املساحيق وأدوات التجميل لهنا اقتنعت أن اجلوهر هو الساس ،وأما املظهر فهو خادع
ال يكشف عن حقيقة صاحبة .وملا أبدى اخلليفة والسارد دهش هتام من هذا التغيري يف
لباس راش يل رصحت يف جعل قائةل  " :ال تشك يف أمري ،لقد ارتديت زاي يليق...
أعرف أنك ممن يرفضون تربج النساء.)3("..
وقد اكنت واعية هبذا التغيري اذلي حدث يف حياهتا ويبدو ذكل واحضا من خالل
حوارها مع صديقها (اييل) اذلي قال لها" :انين أعرفك اي راش يل ،فأجابته راش يل المس
أم راش يل اليوم؟"(.)4
 /1الكيالين ،جنيب ،معر يظهر يف القدس  ،ص.158
 /2املصدر نفسه  ،ص.178
 /3املصدر نفسه  ،ص . 83
 /4املصدر نفسه  ،ص . 205
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اال أن الكيالين يركز عىل طرح فكرة متأصةل يف الشخصية الهيودية ،اهنا صفة
املكر وادلهاء حىت وان دخلت (راش يل) االسالم فاهنا بقيت تتصف بكثري من صفات
أسالفها من الهيود من مكر ودهاء وخداع ،فها يه ذي ختدع صديقها (اييل) حيامن تومهه
بأهنا دخلت االسالم شلكيا فقط لهنا يف احلقيقة جاسوسة من قبل اخملابرات االرسائيلية
ملعرفة أخبار اخلليفة كام اس تطاعت خمادعة رجل اخملابرات ،مدير اخملابرات حيامن انقشها يف
موضوع اسالهما واذلي مت تسجيهل يف غرفة اخلليفة أثناء نطقها ابلشهادتني ،ذلكل جنده
يقول لها  " :اما أن تكوين ممثةل ابرعة ،أتقنت دورها عىل الوجه الاكمل ،واما أن يكون
الرجل قد خدعك وأقنعك برتهاته.)1("..
واس تطاعت بدهاهئا أن تبدد لك الشكوك اليت اكنت تراوده ،بل اهنا صارت
هتتف" :عاشت ارسائيل الكربى...املوت للمسلمني.)2("..
ومرة اثلثة ختدع وادلهيا حيامن طلبا مهنا كتابة مذكراهتا وبيعها الحدى الصحف
املشهورة نظري أموال طائةل لكهنا رفضت ذكل حىت ال تيسء للخليفة ولكن بطريقة
فهيا نوع من املكر وادلهاء حيث " مهست يف دهاء ..انتظروا ..لسوف أتدبر المر
بطريقة ترسكام .)3("..
اال أهنا مل تكن كذكل مع اخلليفة لهنا اكنت صادقة يف اسالهما مما مزيها عن غريها
من بين جنسها فالكيالين يريد من خالل هذه الشخصية ومواقفها أن يطرح قضية
جوهرية ويه رضورة أخذ احليطة واحلذر مع العدو ورمبا اس تعامل نفس السالح اذلي
احاربنا به ،مفا أخذ ابلقوة البد أن يسرتجع ابلقوة  ،وقد أكد الكيالين هذه الفكرة عىل

 /1الكيالين ،جنيب ،معر يظهر يف القدس  ،ص . 125
 /2املصدر نفسه  ،ص . 126
 /3املصدر نفسه  ،ص . 129
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لسان راش يل حني قالت ":رشف السلوب مرتبط برشف الغاية ،ولكن هذا املعتدي ال
تس تطيع مواهجته اال بنفس سالحه.)1("..
ويف الهناية ميكن القول ان الكيالين اس تطاع من خالل هذه الشخصية أن يكشف كثريا
من الفاكر والصفات اليت يتصف هبا الهيود منذ القدم ومعوما فان " هذه القصة أعطت
كثريا وكشفت بأسلوهبا الآرس عن خبائث الهيود وزابئهنم يف االفساد والتشويه والتحريف
للك قمينا وسلوكنا  ،وكشفت عن صور من مأآسينا وأمراضنا  ،وصور من الكيد والقهر
للمسمل الغريب يف هذا العرص عىل يد املسخرين واملمسوخني لتنفيذ اخملطط الهيودي يف
العامل االساليم لكه )2( "..
ب) ـ (اكميليا) يف ( دم لفطري صهيون ):
اكميليا امرأة هيودية  ،ويه زوجة (داود هراري ) اتجر هيودي كبري ،وهو خشصية رئيس ية
من خشوص الرواية اليت تدور أحداهثا يف دمشق  ،وابلضبط يف احدى حارات الهيود ،
جو الرواية  ،فقد معد منذ البداية اىل وصف دقيق لتكل
وحىت يضع الاكتب القارئ يف ّ
احلارة وساكهنا من الهيود ،فهي حارة " اذا رست فهيا وقعت عيناك عىل رجال الهيود
ونساهئم وأطفاهلم وعىل بيوهتم املتالصقة املزدوجة ...ال ياكد املرء يدخلها اال منحنيا ..كهنا
أبواب ادلهالزي الغامضة ..والباب يقودك اىل ممر ملت ٍو اكلفعى يفيض اىل ابحة واسعة يف
جوفها بريق اذلهب واجلواهر ..وزجاجات امخلر ..وغانيات يلعنب ابلنار  ،يرقصن رقصة
جغرية ..وحاخامات يتحدثون عن الفطري املقدس ..ودم املس يحيني ..وعيد الفصح "(.)3

 /1الكيالين ،جنيب :معر يظهر يف القدس  ،ص . 169
 /2بريغش  ،محمد حسن  :يف الدب االساليم املعارص ( دراسة وتطبيق)  ،ص. 219
 /3الكيالين  ،جنيب  :دم لفطري صهيون  ،ط ، 08دار النفائس للطباعة والنرش والتوزيع  ،بريوت  ،لبنان،
2002م  ،ص. 10
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ويف حارة الهيود بدمشق تعيش أرسة (هراري) ذات الرثاء الفاحش والتجارات
الواسعة والصيت اذلائع ،وقد شلك أفراد هذه الرسة الهيودية خشصيات هذه الرواية اليت
تروي قصة قتل أحد رجال ادلين املس يحيني ( القس البادري توما) بطريقة بشعة وذكل
بذحبه وتقطيع جسده اراب اراب وتصفية دمه ملزجه ابدلقيق لصنع الفطري املقدس ـ اذلي
يعتقد الهيود أنه يرد القوة للمرىض ـ ورميت قطع جسده يف مرصف قريب من حارة
الهيود واكن (داود هراري)هو اذلي ذحبه بعد اس تدراجه اىل بيته وقد ساعده جامعة من
الهيود ،مث تطور أحداث الرواية حىت تكتشف اجلرمية واحامك اجلناة..
يف هذا اجلو املوبوء ابخليانة والغدر واجلرمية تعيش ( اكميليا) ويه خشصية موضوعة جلأ
الهيا الاكتب لبيان فساد املنابع السلوكية والفكرية والعقيدية للهيود وابراز " الفرق الشاسع
بني عظمة االسالم وسامحته اذا ما قورن بتكل الاحنرافات الهيودية" (.)1
فقد ذكر الكيالين أنه اعمتد يف كتابة هذه القصة عىل حمارض التحقيق يف قضية
الب توما ،لكن تكل احملارض اكن ينقصها العنرص النسايئ وهو أسايس يف لك قصة،
فكيف هيمهل يف هذه القصة اخلاصة ابلهيود وجراامهم علام أن املرأة تلعب دورا هاما لعدة
أس باب ومن" أبرزها أن الهيود يف العادة يس تخدمون نساءمه يف كثري من املهام املؤثرة
اكلتجسس ،أو نرش الفساد اجلنيس والخاليق ،أو الرتوجي لبعض املفاسد كرشب امخلر
واخملدرات" (.)2
كذكل اخرتع الكيالين هذه الشخصية (اكميليا) ليبني صورة املرأة الهيودية ،ويف
ذكل يقول ":مل يس تغرق المر كبري تفكري فقد اهتديت اىل فكرة زوجات أو بنات الهيود
من أرسة (هراري) املهتمة يف القضية ،ويرى البعض أنين قد زدت من جرعة العواطف
واجلنس ابلنس بة لنساء الهيود ،وأان يف الواقع مل أفعل ذكل هبدف االاثرة – و ان حدثت-
ولكين أردت أن أبرز دور النساء الهيودايت ادلاعرات يف العبث وحتقيق الهداف
 /1الكيالين  ،جنيب  :جتربيت اذلاتية يف القصة االسالمية. 56 ،
 /2املصدر نفسه  ،ص . 61
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الهيودية املاكرة والعربة يف الهناية -كام أقول وأردد دااما – ابالنطباع الخري اذلي ختلفه
القصة يف وجدان القارئ وفكره.)1( "..
ذلكل كشفت الرواية الاحنراف الخاليق يف سلوك ( اكمليا) ونظرهتا لالنسان
واحلياة ليس من منطلق خشيص حفسب بل هو مس متد من العقيدة الهيودية املنحرفة.
فاكميليا جسدت صورة املرأة اليت ختون زوهجا مع خادمه ( مراد الفتّال) وتعلل
سبب تكل اخليانة جعز زوهجا وضعفه وأن من حقها أن تعيش فقد اكنت " تكمت يف نفسها
متردها وحنقها ،واكنت صغرية السن ابلنس بة هل ،فهو فوق اخلامسة وامخلسني ،أما يه فمل
تكن قد بلغت الثالثني من معرها.)2("...
و ّبني الاكتب أن اكميليا مل تكن خائنة بدافع خشيص حفسب بل ان ذكل انبع
أيضا من اقتناعها مبا ورد يف التوراة احملرفة وتعالمي التلمود من حتريض عىل ذكل الفسوق
والفجور ،فعندما اكنت اكميليا تنتظر عش يقها مراد الفتّال يف تكل احلجرة الصغرية القذرة
اليت تقع يف أآخر ادلهلزي الريض...حيث اكنت تكل الغرفة املهجورة متتلئ ابلتربة وبعض
اخملطوطات القدمية والكتب املقدسة ،وغريها من طبعات التلمود الصفراء الرثة وبعض
الغراض الخرى"(. )3
وحيامن اكنت اكميليا تنتظر يف هذا اجلو امليلء ابلعفن شد انتباهها كتاب قدمي
" يغطيه الغبار فتناولته وأخذت تقرأ (:الطور يورد) وهو كتاب ألفه العامل الرابين يعقوب،
وهو أحد أامة الهيود...وجاء يف البند ( )158انه " حمرم عىل الهيودي أن ينج أحدا من
بقية المم من البرئ اليت يكون قد وقع فهيا  ،وعىل الطبيب الهيودي أال يداوي أمميا ( غري

 /1الكيالين  ،جنيب  :جتربيت اذلاتية يف القصة االسالمية . 56 ،
 /2الكيالين  ،جنيب  :دم لفطري صهيون  ،ص . 17
 /3املصدر نفسه  ،ص . 21
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ارسائييل) مطلقا ولو ابلجرة اال اذا أراد رضره أو الانتفاع مباهل ،فاذا اكن مبتدئا يف هذا
الفن ،فليتعمل مبداواة ابيق المم ،وجيوز اجراء املعاجلة جماان يف هذه احلاةل.)1("....
وعندما انتاهبا القلق والضيق بسبب تأخر مراد الفتّال قذفت ابلكتاب بعيدا "...وبطريقة
الشعورية تناولت خمطوطا أآخر مكتواب خبط اليد السود وأخذت تقرأ دون أن تدرك
معىن ملا تقرأ (:ال تعترب الميني اليت يقسمها الهيودي يف معامالته مع ابيق الشعوب ميينا،
لنه كمنا أقسم حليوان ،والقسم حليوان ال يعد ميينا...فاذا اضطر هيودي أن احلف
ملس يح فهل أن يعترب ذكل احللف الك يشء ...عىل أنه ال معىن للزناع القا م عىل الموال
بني الهيودي وغري الهيودي...ان أموال املس يح ودمه مكل للهيودي ،وهل الترصف املطلق
فهيا ،وهل احلق ،طبقا لقواعد التلمود ،يف اسرتجاع تكل الموال.)2("...
وعىل الرمغ أن اكميليا تعمل أن هذه اللكامت يه من مصمي القواعد ادلينية الهيودية اال
أهنا مل تعرها اهامتما ومل تشعر حيالها بأدىن مذاق أو معىن ،مع أهنا تؤمن هبا وجتلها ...وحني
يبلغ هبا القلق مبلغه ،جتول يف أحناء الغرفة حبثا عن كتاب أآخر عهل يسلهيا وخيفف من
توترها "واختطفت كتااب اثلثا صغريا وأخذت تقرأ فيه ..لكن اللكامت شدهتا هذه املرة :
(ماذا أرى اي الهي ؟ فلتقرأ بصوت مرتفع  :وقال ّالر ّيب كرونر  :ان التلمود يرصح لالنسان
الهيودي بأن يسمل نفسه للشهوات اذا مل ميكنه أن يقاوهما ،ولكنه يلزم أن يفعل ذكل رسا
لعدم الرضر ابدلاينة.)3("...
المر اذلي جعل اكميليا تتساءل كيف تكون هذه اللكامت يف الكتب االرسائيلية
املقدسة دون أن تدري عهنا شيئا ،وملاذا ال يذكر لها زوهجا شيئا عن ذكل وال خيربها اال
عن الفطري املقدس.

 /1الكيالين  ،جنيب  :دم لفطري صهيون  ،ص . 22
 /2املصدر نفسه  ،ص. 23
 /3املصدر نفسه ،ص ن .
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ان الكيالين يربط بني اقدام اكميليا عىل خيانة زوهجا مع خادمه وبني ما جتده يف
ِ
الكتب املقدسة عن أفعال احلاخامات وأامة الهيود وما ورد يف تكل الكتب من مسوغات
لالحنطاط اخللق والاحنراف السلويك لولئك فقد ورد يف التلمود" أن كثريا من
احلاخامات مثل ّالر ّيب (رايب ) و ّالر ّيب ( حنامن) أهنم اكنوا ينادون يف املدن اليت يدخلوهنا
عام اذا اكن يوجد فهيا امرأة تريد أن تسمل نفسها هلم عدة أايم....وجاء يف التلمود أيضا عن
الر ّيب (اليعازر) أنه فتك بلك نساء ادلنيا ،وأنه مسع مرة أن واحدة تطلب صندوقا مالان
ابذلهب يك تسمل نفسها حفمل الصندوق وعرب س بعة شالالت حىت وصل لها....وجاء يف
التلمود أن هذا احلاخام ملا تويف رصخ هللا يف السامء قائال حتصل الريب ( اليعازر) عىل
احلياة البدية .)1("....
هكذا تقرأ اكميليا ابجعاب هذه اللكامت املثرية اليت وجدهتا يف التلمود عن هؤالء
احلاخامات اذلين احنرفوا....ومل احرقهم هللا بنار العذاب ...بل ان هللا قد جازامه ابحلصول
عىل احلياء البدية ...تكل يه تعالمي التلمود املسوغة اخليانة والفسوق ،فكيف ال تنغمس
اكميليا يف وحل االمث؟ ومتيل نفسها اىل اجلرمية يف غرفة مليئة ابلرتاب ورصارير وأغراض
قدمية ،تبعث يف نفسها النشوة العارمة يف كياهنا ذلكل عندما جي ء مراد " تش بثت به
كغىل أمنية تفوق ادلين وادلنيا ابلنس بة لها" ( .)2لهنا اكنت تعتقد بأهنا " سوف حتصل
عىل احلياة البدية اكحلاخام اليعازر" (.)3
وقد اتسمت هذه الشخصية ابلتذبذب يف السلوك والتناقض والاضطراب النفيس
فهي من هجة تعامل زوهجا (داود) معامةل الزوجة املطيعة املهمتة بشؤون زوهجا ،تبدي هل
أمسى معاين الاحرتام واحملبة " اهنا ابلتأكيد اليوم ال تريد لزوهجا أن ينهتي تكل الهناية
احملزنة ،هل يه حتبه؟ سؤال صعب سؤال صعب االجابة ،أيه تكرهه؟ ...ابلمس اكنت
 /1الكيالين  ،جنيب  :دم لفطري صهيون  ،ص . 24
 /2املصدر نفسه  ،ص . 25
 /3املصدر نفسه  ،ص ن .
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ختونه واكنت تدرك أن هذه اخليانة لها معىن يرفضه اجملمتع ....واكنت تفرتض أن زوهجا
رافض هل ،بل قد يسفك دهما لو عمل به وتتصور زوهجا غاضب الوجه ،مشمزئ
النظرات...يريد أن ينشب فهيا أظافره...هذه الصورة املتخيةل لزوهجا اكنت تثري الكراهية
هل يف نفسها  ...أما زوهجا اذلي تعايشه وختاطبه ،ويرق لها ويبتسم عند رؤيهتا ،واحاول
مراضاهتا بش ىت الطرق ،فهو منوذج أآخر غري المنوذج املتخيل الرهيب.)1("...
فقد صور الاكتب اكميليا امرأة ممزقة بني خشصيتني لزوهجا ،خشصية متزيت ابحلنان
والرفق واحلب ويه اليت حترتهما ،وخشصية اثنية يه خشصية الزوج العاجز الضعيف اذلي
ال يس تطيع معاملهتا كزوج مبنحها حقوقها املرشوعة ذلكل " اكنت هترب من هذا المتزق
النفيس العنيف اىل امخلر واىل أحضان اخلادم ويوما اكنت لها فلسفة غريبة مفادها أهنا
حتب زوهجا لكنه ال يؤدي معها وظيفة الرجل ،واكنت فلسفهتا الغريبة تزمع لها أن لها
احلق يف أن تسد الفراغ القاتل يف حياهتا ،أو النقص القا م يف زوهجا بأية طريقة ،ولو مع
خادم.)2("...
اال أن الكيالين قد جنح يف تصوير هذه املرأة اليت مل تكن خشصية اثبتة عىل وضع
واحد بل اهنا تطورت واكن تطورها تطورا اجيابيا ،حيث حتولت اكميليا من امرأة خائنة
عابثة ختون زوهجا مع خادمه مراد انتقاما لنوثهتا املهدورة و ثأرا من خادمهتا ( أس تري) اليت
أحهبا مراد ويرغب يف الزواج مهنا .تتحول اكميليا من خشصية رشيرة عابثة اىل خشصية
واعية خريية تسعى اىل التكفري ّمعا اقرتفته من ذنوب.
وينجح الكيالين أكرث حيامن ال جتعل هذا التحول اعتباطيا ومفاجئا ،بل انه همد هل
مبسوغات كثرية  ،فقد اجمتعت أس باب كثرية وتضافرت عدة عوامل ساعدت عىل حتول
هذه الشخصية مهنا عىل وجه اخلصوص دخول زوهجا داود هراري السجن بهتمة جرمية
قتل الب توما .وحتول حاةل هذا الزوج اىل الضعف والانكسار" حفيامن جاء الهيا
 /1الكيالين  ،جنيب  :دم لفطري صهيون  ،ص . 100
 /2املصدر نفسه  ،ص . 101
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زوهجا ،اكن اكلهيلك العظم  ،تكسوه جلود ساحبة ،واكنت عيناه غائرتني تفيضان تعاسة
و أملا" (.)1
ذلكل ذرفت ادلموع اشفاقا عليه حىت أهنا نسيت ماضهيا املضطرب ،وانتابهتا مشاعر
غامضة جتاه زوهجا ،ذلكل " مل تفهم اكميليا شيئا ومضته الهيا يف حنان ابلغ ....تأملت يف
معق....أحزنهتا حالته التعسة"(.)2
وقد اكن حتولها أيضا بسبب ما شعرت به من ضعف وهوان حىت اهنا امشأزت من
نفسها ومتنت أن متوت حلظة أمسكت هبا خادمهتا أس تري ويه يف الوضع الشائن حيامن
وجدت نفسها مكرهة عىل مداهنة اخلادمة حىت ال تفيش رس خيانهتا حيث " أدركت
اكمليا معىن لكامهتا اهنا هتدد ،وال بد من همادنهتا ...لو اس تطاعت أن تعتذر للخادمة
وتسرتضهيا  ...فان ذكل معناه أن تكمت رس جرمية البادري توما ،ويف نفس الوقت تغط
عىل خطيئهتا ،وبعد ذكل تس تطيع أن تتدبر أمرها هبدوء. )3( "....
ذلكل تشعر اكميليا ابلندم عىل ما قامت به من خيانة لزوهجا ومع خادمه خاصة
حيامن وجدت نفسها جاثية عىل ركبتهيا العاريتني "واختطفت يدها وقبلهتا وأخذت تمتسح
يف أذايل ثوهبا "...حىت ال تكشف عن هذه اجلرمية.
اال أن أمه عامل سامه يف حتول خشصية " اكميليا" هو ما رأت يف شوارع دمشق
من حال املسلمني حيث رأت مجموعة من الطفال يقرأون املصاحف حتت مشس الش تاء
الساطعة ،فأخذت تقارن بني الطقوس التعبدية الغامضة اليت يقوم هبا الهيود وعىل رأسهم
أحبارمه وحاخاماهتم " الكتب املقدسة يف أيدي الطفال...اي الهي  ...ال أرسار وال
مغوض...ادلين للجميع  ...ليس هناك أرسار خمبأة يف دهالزي مظلمة ،وليس هناك طقوس
خاصة ابلحبار الكبار أو احلاخامات العظام ..املصحف يقرؤه الصغري والكبري ،أاكن أبو
 /1الكيالين  ،جنيب  :دم لفطري صهيون  ،ص . 83
 /2املصدر نفسه  ،ص . 86
 /3املصدر نفسه  ،ص. 64
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العافية عىل حق حيامن اعتنق االسالم؟؟ هذا ما اكنت تفكر فيه اكميليا ويه تدلف اىل
حارة الهيود.)1("...
لك تكل الس باب جتعل اكميليا تستيقظ من غهيا وتتبع فطرهتا السلمية تطلب
الانفصال عن زوهجا وتفضل ذكل بدال من الرذيةل واخليانة "...يه ال تنكر أن لها مع
زوهجا مأساة من نوع خف جيههل الناس ،وتعرفه يه متام املعرفة ،لكن عالج المر ال
يكون ابجلنوح اىل الرذيةل ،أليس ابماكهنا أن تنفصل عنه ،وتبحث لها عن زوج أآخر؟ ان
هذا الترصف برمغ صعوبته وأاثره املؤملة قد يكون أليق هبا اكنسانة تؤمن ابلقمي املتوارثة
والخالق املتعارف علهيا.)2("..
هكذا تنهتي هذه الرواية بتوبة هذه املرأة ورجوعها اىل الفطرة السلمية حيث
تصارح زوهجا ابحلقيقة وتطلب منه أن يطلق رساهحا فقد أدت واجهبا حنوه" وما ان
هدأت الحوال واس تقرت المور واكد الناس أن ينرصفوا عن حادثة البادري وخملفاهتا
حىت قدمت اكميليا اىل زوهجا وقالت يف هدوء حتسد عليه:
 أآن أن أخربك ابحلقيقة. التفت الهيا يف دهشة وقال : ماذا ؟ لقد قررت الرحيل. كيف؟؟ لقد أديت واجيب وجيب أن تنهتي حياتنا الزوجية.. اكميليا حبيبيت ...أان ومايل وما أمكل حتت ترصفك... قالت ويه تبتسم يف مرارة: حان الفراق...وال فائدة. /1الكيالين  ،جنيب  :دم لفطري صهيون  ،ص . 88
 /2املصدر نفسه  ،ص . 101
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ومع أن زوهجا ترجاها أن ترتاجع يف قرارها حىت أنه أغراها بأن لها احلرية يف
اس تكامل سعادهتا ابلطريقة اليت تراها رشيطة أن ال ترتكه ،وهو بذكل احرضها عىل
الرذيةل ،اال أن اكميليا قد أخذت قرارها دون رجعة مرصحة  ":أان خارجة ولن أعود...وأي
الكم هبذا اخلصوص ال فائدة منه "(.)1
بذكل يتضح أن املرأة الهيودية ال خترج عن اطار ما رمسته لها تعالمي التلمود
وبروتوكوالت حكامء صهيون .واليت ال خترج عن سلواكت الغدر واخليانة واملكر وادعاء
التفوق عىل الآخرين حبمك أن الهيود مه شعب هللا اخملتار وفقا للمقوةل الاكذبة..

 /1الكيالين  ،جنيب  :دم لفطري صهيون  ،ص . 112
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بعد هذه الرحةل مع سرية جنيب الكيالين  ،وخشصياته وأدبه  ،ال س امي خشصية املرأة يف
خمتلف البيئات  .نتوقف يف هناية رحةل البحث هذه ويف املرحةل الخرية منه لنتعرف عىل
أمه النتاجئ اليت توصل الهيا هذا البحث  ،لنجملها فامي ييل :
أوال :ان جنيب الكيالين من رواد النقد التنظريي للدب االساليم  ،فبالرمغ من شهرته
الروائية والقصصية معوما ـ اذ يصفه الناقد محمد حسن بريغش ـ برائد القصة االسالمية ـ
فان هل ابعا طويال وهجودا كبرية يف التاصيل للدب االساليم  ،بل هو ادلاعي الول لقيام
رابطة عاملية للدب االساليم يف العديد من املناس بات واملنتدايت .
اثنيا  :عاجل الكيالين يف نقده التنظريي مجةل من القضااي اليت تشلك الساس الفلسفي
والفكري للدب االساليم ،من حيث مفهوم الدب االساليم وأفاقه املس تقبلية ،
ومن حيث مقاييس الشلك واملضمون ،ومن حيث موقع الدب االساليم من احمللية
والعاملية وموقف الدب االساليم من الداب الخرى،وموقف الديب من قضااي الالزتام
واجلنس وادلين وامجلال ،كام وضع الكيالين القواعد الساس ية واملنطلقات التنظريية لدب
الطفال.
اثلثا :اكن الكيالين من الدابء العرب اذلين شغلهم الرصاع احملتدم بني اخلري والرش ،
حيث اس تطاع أن يرصد لك تيارات ذكل الرصاع ومتناقضاته داخل اجملمتع ليحولها بلمسة
ابداعية اىل أصوات لغوية تتدفق من جمرى النصوص الروائية حامةل قضااي العرص
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بسلبياته واجيابيات من خالل خشوص نسوية اس تطاعت أن حترك الحداث اليت جتسد
القضااي املعارصة اليت أرقت املرأة ملعاجلهتا .
رابعا  :قدم الكيالين صورا ممزية  ،متعددة ومتنوعة للمرأة يف خمتلف رواايته ،اذطرح
العديد من قضااي املرأة ،وقد اكن للمرأة حضور واحض  ،وقد بدا وجودها طبيعيا يف أغلب
الرواايت اليت بين علهيا البحث عدا بعض الشخصيات اليت ظهر فهيا التلكف حبيث
أحقمت يف العمل الروايئ،كتكل الشخصيات اليت وضعها الروايئ يف بعض الرواايت
التارخيية كشخصية (زمردة )يف رواية (اليوم املوعود) و(جنمة الليل) يف رواية (ليايل
تركس تان) واليت مل يكن لها حضور فعيل يف الحداث التارخيية.
رابعا  :قدم لنا الكيالين مناذج خمتلفة للمرأة تباينت ماكنهتا واختلفت أدوارها يف اجملمتع ؛
فهناك الزوجة عىل اختالف درجات وعهيا  ،مهنا الصاحلة والطاحلة  ،اجلاهةل واملتعلمة،
العامةل والعاطةل عن العمل .وقد تعددت وظائف املرأة ؛ فهناك املرأة املزارعة واملرأة
التاجرة واملرأة احلكةمة واملمرضة واملرأة الصاافية  ،واملرأة اللرملانية واملدرسة واملرأة الفنانة .
سادسا  :لقد شلكت الرواايت اليت درس هتا حماكامت كتابية للمجمتع وتعرية الزدواجيته
وكشفا لزيفه ونفاقه ؛ هذا اجملمتع اذلي يبارك أعامل اذلكر وسسم هل أن يفعل لك ش دومنا
أية ادانة  ،وابملقابل يكرش عن أنيابه لكام تعلق المر ابملرأة  ،فةمنعها من معل أي ش ،
ال لش سوى لهنا امرأة  ،ذلكل الحظنا أن الرجال يف معظم الرواايت اكنوا متسلطني
وقفوا مواقف سلبية من املرأة  ،ومنعوها من ممارسة العديد من احلقوق اليت يف احلقيقة
منحها الهيا االسالم احلنيف  ،فبدت النساءيف تكل الرواايت مضطهدات مقهورات
مقموعات  ،يعانني من ظمل مزدوج  :ظمل الرجل وظمل اجملمتع .
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سابعا  :وقد اكن تصوير الكيالين لقضااي املعذبني يف الرض من الفقراء واملس تضعفني
تصويرا بني فيه الظمل الواقع عىل هؤالء  ،وخاصة املرأة يف هذا اجملمتع اذلي تتحمك فيه
العراف والتقاليد البعيدة عن روح ادلين االساليم  ،مما جعل بعض الرجال من مرىض
النفوس وعدميي النخوة أن يدوسوا عىل كرامهتا مثلام رأينا ( اجلرنال ديبوي مع هيدلا يف
رواية مواكب الحرار  ،ورئيس التحرير براكت الزانري مع الصاافية صفاء يف رواية رأس
الش يطان  ،ومثلهام احلاج عبد الودود رضوان مع سكينة يف رواية الربيع العاصف ).وحت
يف احلاالت اليت تبدو فيه املرأة يه املس يطرة واملتحمكة يف دفة الحداث وحني متكل قوة
الشخصية والثقافة  ،مثل (وهيبة يف رواية ليل اخلطااي) حيث اكن هذه املرأة يه اليت
توجه احلدث وتغوي شااب صغريا وختون زوهجا ،اال أهنا ويف نفس الوقت اكنت حضية
للرجل  ،حضية قسوة وادله اذلي اكن حيرقها ابملسامري  ،فآاثر احلروق ال تزال عىل ظهرها
متنعها من النس يان .
اثمنا :قدم لنا الكيالين املرأة من جانب أخر خشصية انمية متطورة يف العمل الروايئ،
اتسمت حركة منوها يف اجتاهني متعاكسني فهيي اما تتجه اىل العىل يف درجات الريق
لتحقيق اخلري والصالح  ،أو تتجه اىل السفل حنو دراكت الاحندار حنو احلضيض لترتدى
يف غياهب الرش والرذيةل .وبذكل اكنت املرأة انعاكسا للواقع يف اجملمتعات اليت جرت فهيا
أحداث رواايته .وقد أس ند الكيالين اىل املرأة يف كثري من الحيان الدوار البطولية لنه
يطم أن تكون لها نفس الدوار يف الواقع الاجامتعي .
اتسعا :شلك منوذج املرأة غري العربية رصيدا معتلرا من الشخصيات يف رواايت الكيالين،
خاصة املرأة الهيوديةاليت بدت خشصية سلبية كرست الرذيةل من غدر وخيانة  ،ومعوما
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فقد اكنت املرأة غري العربية غري منسجمة همام بلغت العالقة بيهنا وبني الرجل العريب .وذكل
حبمك التباين يف العادات والتقاليد واملعتقد .
عارشا :اكنت القرية مرسحا لعدد ال بآس به من رواايت الكيالين حيث جسدها مبالم
حمددة ومعامل واحضة،وبآسامهئا احلقيقية وموقعها اجلغرايف احلقيقي مثل قرية ( رششابة)
مسقط رأسه  .وكتب الكيالين عن املدينة مبعاملها احلضارية وقد وصفها بعقلية البدوي
املنهبر واذلي تصدمه املدينة مبا فهيا من جتاذابت وتناقضات  ،وقد رصد الكيالين الصدام
الثقايف بني القرية واملدينة مثلام رأيناه يف رواية الربيع العاصف .
وقبل أن ننهتيي من اجناز هذا البحث جتدر يب االشارة اىل أن الكيالين قد انرص دعوته
وفكره اذلي يؤمن به ـ فكر االخوان املسلمني ـ بآعامهل الروائية والقصصية أكرث من
العامل وادلراسات الفكرية والتارخيية اليت تناولت ادلعوة االسالمية بشلك عام ودعوة
االخوان املسلمني بشلك خاص،ذلكل جند أن رمبا توظيف الرواية والقصة الفنية يف خدمة
الفكر ادلعوي تكون أجن وأجنع أكرث من اخلطاابت املبارشة  ،وهو ما جن فيه الكيالين
جناحا كبريا .
ويف اخلتام أرجو أن أكون قد وفقت اىل لفت انتباه املتلقي من خالل هذه
ادلراسة املتواضعة اىل الالتفات اىل أعامل هذا املبدع الفذ اذلي أثرى املكتبة العربية
ابلعديد من املؤلفات اليت أغفلها النقاد وادلارسون لس باب خمتلفة مهنا ما ال يرىق اىل
النقد الزنيه واملوضوعية  ،ومع ذكل فاين ال أدّعي بآين أعطيت هذا الديب ما سس تحقه
من ادلراسة والنقد .
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وأخريا أدعو هللا أن ال أكون قد حدت عن جادة الصواب  ،فان وفقت فهذا
من تسديده وتوفيقه س باانه وتعاىل  ،وان أخطآت مفن هواي ونقيص  ،واين أعتذر للك
من أتعبه عناء قراءة حبيث دون أن ينال رضاه  ،طامعا يف كرمه أن يغفر زليت ويتجاوز عن
صبويت.
وأخر دعواان أن امحلد هلل رب العاملني وأصيل وأسمل عل س يدان محمد المني وعىل أهل
وحصبه أمجعني اىل يوم ادلين .
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القرآن الكرمي
(برواية ورش عن انفع ) ،ابلرمس العامثين ،ط ُ ،02عنِيَ ْت بطبعه ونرشه مؤسسة ادلاير
املقدسة للطباعة والنرش  ،دمشق  ،سورية 1429 ،هـ ـ 2008م .
آوال  :املصادر
آ  /املصادر الساس ية :
* الرواايت اليت بين علهيا البحث :
 /01الكيالين  ،يجي  :ممامة سالم  ،ط  ، 04مؤسسة الرساةل للطباعة والنرش
والتوزيع  ،بريوت  ،لبنان 2001 ،م .
 /02الكيالين  ،يجي  :دم لفطري صهيون  ،ط ، 08دار النفائس للطباعة والنرش
والتوزيع  ،بريوت  ،لبنان 2002 ،م .
 /03الكيالين يجي  :اذلين حيرتقون ،طبعة  ،01مؤسسة الرساةل للطباعة والنرش
والتوزيع ،بريوت لبنان  1999م.
 /04الكيالين يجي  :رآس الش يطان ،د.ط ،مؤسسة الرساةل للطباعة والنرش والتوزيع،
بريوت ،لبنان س نة 2005م.
 /05الكيالين  ،يجي  :الربيع العاصف ،طبعة جديدة منقحة ،مؤسسة الرساةل للطباعة
والنرش والتوزيع ،بريوت ،لبنان 2005،م .
 /06الكيالين ،يجي  :رجال وذئاب ،طبعة جديدة منقحة ،مؤسسة الرساةل للطباعة
والنرش ،التوزيع بريوت ،لبنان2001،م .
 /07الكيالين  ،يجي  :الرجل اذلي آمن  ،ط ، 03مؤسسة الرساةل للطباعة والنرش
والتوزيع  ،بريوت  ،لبنان 2001 ،م.
 /08الكيالين ،يجي  :رحةل اىل هللا  ،طبعة جديدة منقحة  ،مؤسسة الرساةل للطباعة
والنرش والتوزيع  ،بريوت  ،لبنان  2000 ،م.
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 /09الكيالين ،يجي  :رمضان مبييب ،ط ،4مؤسسة الرساةل للطباعة والنرش والتوزيع ،
بريوت ،لبنان2001 ،م.
 /10الكيالين ،يجي  :عذراء جاكرات  ،ط ، 01دار الصحوة للنرش والتوزيع  ،القاهرة ،
مرص2013 ،م.
 /11الكيالين يجي معر يظهر يف القدس ،ط  ،02مؤسسة الرساةل للطباعة والنرش
والتوزيع،بريوت،لبنان1981،م .
/12الكيالين  ،يجي  :يف الظالم  ،د.ط  ،مؤسسة الرساةل للطباعة والنرش والتوزيع ،
بريوت  ،لبنان 1999 ،م .
 /13الكيالين  ،يجي  :قضية آبو الفتوح الرشقاوي  ،ط  ، 02مؤسسة الرساةل للطباعة
والنرش والتوزيع  ،بريوت  ،لبنان 2001 ،م .
 /14الكيالين  ،يجي  ،ليايل تركس تان ،ط  ، 01دار الصحوة للنرش والتوزيع ،
القاهرة ،مرص 2013م .
 /15الكيالين ،يجي  :ليايل السهاد ،د.ط ،مؤسسة الرساةل للطباعة والنرش والتوزيع،
لبنان2005،م .
 /16الكيالين  ،يجي  :ليل اخلطااي  ،ط  ، 01دار الفكر  ،دمشق  ،سورية ،
1960م .
 /17الكيالين  ،يجي  :ليل وقضبان  ،ط  ، 08مؤسسة الرساةل للطباعة والنرش
والتوزيع ،بريوت  ،لبنان 2005 ،م .
 /18الكيالين يجي  :ملكة العن  ،ط ، 01مؤسسة الرساةل للطباعة والنرش
والتوزيع،بريوت،لبنان2000،م.
 /19الكيالين ،يجي  :مملكة البلعوطي ،ط  ،01مؤسسة الرساةل ،بريوت لبنان2001،م.
 /20الكيالين  ،يجي  :مواك المرار  ،د.ط ،مؤسسة الرساةل للطباعة والنرش
والتوزيع  ،بريوت  ،لبنان 2005 ،م .
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 /21الكيالين  ،يجي  :النداء اخلادل  ،د.ط  ،مؤسسة الرساةل للطباعة والنرش والتوزيع،
بريوت ،لبنان 2005 ،م.
 /22الكيالين  ،يجي  :نور هللا( اجلزء الول)،طبعة جديدة منقحة  ،مؤسسة الرساةل
للطباعة والنرش والتوزيع  ،بريوت  ،لبنان  2000 ،م.
 /23الكيالين  ،يجي  :نور هللا ( اجلزء الثاين ) طبعة جديدة منقحة  ،مؤسسة الرساةل
للطباعة والنرش والتوزيع  ،بريوت  ،لبنان .2000 ،
 /24الكيالين  ،يجي  :اليوم املوعود ،ط  ، 08مؤسسة الرساةل للطباعة والنرش
والتوزيع  ،بريوت  ،لبنان 2005 ،م .
*مؤلفات آخري للدي :
 /25الكيالين  ،يجي  :آفاق الدب االإساليم  ،ط  ،01مؤسسة الرساةل  ،بريوت ،
لبنان  1985 ،م .
 /26الكيالين ،يجي  :االإسالم ومركة احلياة( اجلزء الثاين)،ط  ،01مؤسسة الرساةل،
بريوت1992،م .
 /27الكيالين  ،يجي  :االإسالمية واملذاه الدبية  ،د.ط  ،مؤسسة الرساةل ،
بريوت ،لبنان  1987 ،م.
 /28الكيالين  ،يجي  :جتربيت اذلاتية يف القصة االإسالمية  ،ط  ، 01دار ابن مزم،
بريوت  ،لبنان1991 ،م .
 /29الكيالين  ،يجي  :رحليت مع الدب االإساليم  ،ط  ،01مؤسسة الرساةل ،
بريوت ،لبنان1985،م .
 /30الكيالين ،يجي  :حملات من ميايت ،مؤسسة الرساةل( اجلزء الول ) ،بريوت،
ط 1985 ،01م .
 /31الكيالين  ،يجي  :مدخل اإىل الدب االإساليم  ،ط ، 02دار ابن مزم  ،للطباعة
والنرش والتوزيع  ،بريوت 1992 ،م.
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املصادر واملراجع املعمتدة
 /32الكيالين  ،يجي  :حنن واالإسالم  ،ط  ، 01مؤسسة الرساةل ،بريوت 2001،م .
ب /املصادر املساعدة :
 /33جربان ،مسعود  :الرائد ،ط  ، 02دار العمل للماليني  ،بريوت  ،لبنان2001 ،م .
 /34اجلوهري ،آبو نرص اإسماعيل بن مماد  :الصحاح يف اللغة( اجلزء الول) ،ط ، 04
حتقيق  :آمحد عبد الغفور عطار دار العمل للماليني ،بريوت لبنان  ،يناير 1990م .
 /35الزبيدي ،محمد مرتىض احلسيين  :اتج العروس من جواهر القاموس( اجلزء الول) ،
املطبعة اخلريية ،مرص 1307ه 1890م .
 /36آبو احلسن مسمل بن احلجاج القشريي النيسابوري  :حصيح مسمل ،كتاب الناكح،
ابب استئذان الثي يف الناكح ،حديث رمق،)1419(،64،دار الفاق العربية ،القاهرة،
مرص 1426-36ه2005-م.
 /37الصابوين  ،محمد عيل  :صفوة التفاسري ( جمدل ، )03ط ( 04منقحة) ،دار القرآن
الكرمي ،بريوت 1981 ،م .
 /38العسقالين ،آمحد بن عيل بن جحر :فتح الباري برشح حصيح البخاري اجلزء
السادس)  ،حتقيق عبد العزيز بن عبد هللا بن ابز  -محمد فؤاد عبد البايق  ،دار املعرفة،
بريوت  ،لبنان  ،د.ت .
 /39مصطفى اإبراهمي وعبد القادر حامد والنجار محمد  :املعجم الوس يط  ،ط  ،02دار
ادلعوة ،اسطنبول1987 ،م .
 /40ابن منظور  ،محمد بن مكرم  :لسان العرب  ،ط  ، 04دار بريوت للطباعة
والنرش 1955،م .
 /41وهبة  ،جمدي  :معجم مصطلحات الدب ،مكتبة لبنان  ،بريوت 1984 ،م .
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املصادر واملراجع املعمتدة
اثنيا :املراجع :
آ /املراجع ابلعربية
 /42اإبراهمي محمد ،عبد امحليد  :يف الدب والنقد ،د .ط  ،ادلار القومية للطباعة
والنرش1966 ،م .
 /43اإسالمبويل ،سامر :املرآة مفاهمي جي آن تصحح ،الوائل للنرش والتوزيع واخلدمات
الطباعية ،دمشق ،سورية1999 ،م.
 /44آفاية ،محمود نور ادلين  :الهوية والاختالف (يف املرآة والكتابة والهامش)،د.ط ،
دار اإفريقيا الرشق ،د.ت.
 /45آفرفار  ،عيل  :صورة املرآة بني املنظور ادليين والشعيب والعلماين  ،ط ، 01دار
الطليعة للطباعة والنرش ،بريوت لبنان 1996 ،م.
 /46الباردي ،محمد رج  :خشص املثقف يف الرواية العربية املعارصة  ،ط  ، 01ادلار
التونس ية للنرش1993 ،م.
 /47بريغش ،محمد مسن ،دراسات يف القصة االإسالمية املعارصة (مع عرض و دراسة
لعدد من قصص ادلكتور يجي الكيالين) ،ط  ،01مؤسسة الرساةل للطباعة والنرش
والتوزيع ،بريوت ،لبنان1994 ،م.
 /48بريغش  ،محمد مسن  :يف الدب االإساليم املعارص( ،دراسة وتطبيق) ،ط ،01
مؤسسة الرساةل للطباعة والنرش والتوزيع،بريوت1998،م .
 /49بريغش ،محمد مسن :يف القصة االإسالمية املعارصة (،دراسة وتطبيق) ،ط،1دار
البشري،عمان،الردن1993،م.
 /50البيوري  ،آمحد  :يف الرواية العربية التكون والانشغال ،ط  ، 01ادلار البيضاء ،
2000م .
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املصادر واملراجع املعمتدة
 /51تريك  ،راحب  :الش يخ عبد امحليد بن ابديس ،رائد ا إالصالح والرتبية يف اجلزارر،
ط  ،03الرشكة الوطنية للنرش والتوزيع اجلزارر 1981،م .
 /52مجعة  ،زين  :صورة املرآة يف الرواية (قراءة جديدة يف رواايت اإميل نرص هللا ) ،
ط  ، 01ادلار العربية للعلوم ،بريوت لبنان 2005 ،م .
 /53اجليار  ،مدمت  :النص الديب من منظور اجامتعي  ،ط  ، 01دار الوفاء دلنيا
الطباعة والنرش ،االإسكندرية 2000 ،م.
 /54احلداد  ،الطاهر  :امرآتنا يف الرشيعة واملمتع  ،د .ط  ،ادلار التونس ية للنرش ،
تونس 1980 ،م .
 /55مرب  ،عيل  :احل والغناء وتأمالت يف املرآة والعشق والوجود  ،ط  ، 01دار
املهنل للطباعة والنرش والتوزيع  ،د.ت .
 /56مقي  ،حيي  :جفر القصة العربية  ،الهيئة املرصية العامة للكتاب  ،القاهرة 1975،م .
/57محود  ،ماجدة  :صورة الخر يف الرتاث العريب  ،ط  ، 01منشورات الاختالف ،
اجلزارر2010 ،م.
 /58محود  ،ماجدة  :مقارابت تطبيقية يف الدب املقارن ،احتاد الكتاب العرب ،
دمشق ،سورية2000،م .
 /59منون  ،عبد امليد  :صورة الفرنيس يف الرواية املغربية ،د ط  ،ديوان املطبوعات
اجلامعية ،اجلزارر 1986م .
 /60حليفي ،شعي  :شعرية الرواية الفانتاستيكية  ،ط  ، 02دار احلرف للنرش
والتوزيع ،القنيطرة ،املغرب 2007 ،م .
 /61ا ّمخلاش  ،سلوى :املرآة العربية واملمتع التقليدي املتخلف ،ط  ،03دار احلقيقة ،
بريوت  ،لبنان1973،م .
 /62خريت  ،آمحد  :مركز املرآة يف االإسالم  ،ط  ،03دار املعارف 1983 ،م .
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املصادر واملراجع املعمتدة
 /63داود  ،حامد مفين  :اترخي الدب احلديث (تطوره ،معامله الكربى  ،مدارسه) ،
ديوان املطبوعات اجلامعية ،اجلزارر1983 ،م .
 /64درويش  ،العريب مسن  :النقد الديب احلديث (مقاييسه واجتاهاته وقضاايه
ومذاهبه) ،ط ،2مكتبة الهنضة املرصية1984 ،م .
 /65الرابعي ،عبد القادر  :الصورة الفنية يف النقد الشعري _ دراسة يف النظرية
والتطبيق  ،مكتبة الكتاين ،إاربد  ،الردن1995،م.
 /66الراكيب  ،جودة  :الدب العريب من الاحندار اإىل الازدهار ،ديوان املطبوعات
اجلامعية ،اجلزارر 1970م.
 /67سلامين ،نبيل  :وعي اذلات والعامل  ،دار احلوار ،الالذقية ،سورية1985،م .
 /68السعداوي ،نوال  :توآم السلطة واجلنس ،ط  ،02مكتبة مدبويل،القاهرة 2006،م.
 /69السعداوي  ،نوال :دراسات عن املرآة والرجل يف املمتع العريب ،ط  ، 02املؤسسة
العربية لدلراسات والنرش ،بريوت  ،لبنان1990،م.
 /70السعداوي  ،نوال  :الوجه العاري للمرآة العربية  ،دار مطابع املس تقبل ،ط ، 03
القاهرة 1993 ،م .
 /71الس يد  ،سابق  :اإسالمنا  ،د  .ط  ،دار الكت العريب  ،بريوت ،لبنان ،د  .ت،
ص .210
 /72ش بلول  ،آمحد فضل  :احلياة يف الرواية ،قراءات يف الرواية العربية واملرتمجة،
د  .ط  ،دار الوفاء للطباعة والنرش ،االإسكندرية2001 ،،م.
 /73رشف ادلين  ،ماجدولني  :بيان شهرزاد( التشالكت النوعية لصور الليايل )
ط  ،01املركز الثقايف العريب ،ادلار البيضاء ،املغرب 2001 ،م .
 /74الطاليب  ،عمار  :ابن ابديس مياته وآاثره ،ط  ، 02اجلزء الثالث  ،دار الغرب
االإساليم 1985 ،م .
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املصادر واملراجع املعمتدة
 /75الطاهر  ،عيل جواد  :مقدمة يف النقد الديب  ،مقدمة يف النقد الديب  ،ط ، 01
املؤسسة العربية لدلراسات والنرش ،بريوت 1979 ،م .
 /76طرابييش  ،جورج  :رشق وغرق  :آنوثة ورجوةل (دراسات يف آزمة اجلنس
واحلضارة يف الرواية العربية) ،ط  ، 04دار الطليعة للطباعة والنرش  ،بريوت  ،فرباير،
1997م .
 /77طه  ،جمانة  :املرآة يف منظور ادلين والواقع (دراسة مقارنة )  ،منشورات احتاد
الكتاب العرب2004،م .
 /78عبد البايق  ،زيدان  :املرآة بني ادلين واملمتع  ،د ط  1977 ،م .
 /79عبد الغين  ،مصطفى  :الاجتاه القويم يف الرواية العربية ،ط  ،02الهيئة املرصية
العامة للكتاب ،القاهرة.1998 ،
 /80عبد الغين  ،مصطفى  :قضااي الرواية العربية ،ط  ، 01ادلار املرصية اللبنانية ،
يناير .1999
 /81عبود  ،عبدة  :الدب املقارن (مشالكت وآفاق) ،منشورات احتاد الكتاب العرب،
دمشق ،سوراي1999 ،م .
 /82غايل  ،شكري  :آزمة اجلنس يف القصة العربية  ،د ،ط  ،دار النرش  ،القاهرة ،
مرص 1971م .
 /83الغزايل  ،محمد  :قضااي املرآة  ،د.ط  ،دار الرشوق  ،القاهرة 1990 ،م .
 /84غليون  ،برهان  :اغتيال العقل  ،د .ط  ،املؤسسة الوطنية للفنون املطبعية وحدة
رغاية  ،اجلزارر1990 ،م .
 /85الغنويش ،راشد  :احلرايت العامة يف ادلوةل االإسالمية ،مركز دراسات الوحدة
العربية ،بريوت 1993 ،م.
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املصادر واملراجع املعمتدة
 /86الغنويش ،راشد  :املرآة بني القرآن وواقع املسلمني  ،ط  ، 01دار الرشوق ،
القاهرة  ،مرص2012 ،م .
 : /87فار  ،مسن  :آقوال آشهر من قائلهيا موسوعة يف القوال املأثورة ،ط ، 02
واكةل الهرام للتوزيع ،القاهرة ،مرص  ،د .ت .
 /88الفايس  ،عالل  :النقد اذلايت  ،مطبعة الرساةل  ،الرابط ،املغرب 1979 ،م .
 /89قامس  ،آمني  :العمال الاكمةل ،حترير املرآة  ،حتقيق محمد عمارة  ،املؤسسة العربية
لدلراسات والنرش. 1976،
 /90القاعود ،حلمي محمد  :الواقعية االإسالمية يف رواايت يجي الكيالين ( ،دراسة
نقدية)،ط،1دار البشري ،عمان  ،الردن. 1992،
 /91قبييس  ،برشى  :املرآة يف التارخي واملمتع  ،ط  ، 01دار آمواج  ،بريوت  ،لبنان ،
1995م .
 /92القرصاوي  ،هما مسني  :الزمن يف الرواية العربية ،ط ،01املؤسسة العربية
لدلراسات والنرش ،بريوت2004 ،م .
 /93محمد سعيد ،فاطمة الزهراء  :الرمزية يف آدب يجي حمفوظ  ،ط ، 01املؤسسة
العربية لدلراسات والنرش ،بريوت  ،لبنان 1981 ،م .
 /94مراتض  ،عبد املاكل  :القصة  ،ط  ، 01دار مكتبة الرشكة اجلزاررية للتأليف
والرتمجة والطباعة والتوزيع والنرش لحصاهبا مرازقة وبوداود ورشاكهئما  ،اجلزارر 1968 ،م.
 /95املقديس  ،آنيس  :الفنون الدبية وآعالهما يف الهنضة العربية احلديثة  ،ط  ،03دار
العمل للماليني ،بريوت1980 ،م .
 /96موىس  ،سلامين  :الدب القصيص عند العرب ،ط  ، 05دار الكتاب اللبناين،
مكتبة املدرسة 1983 ،م .
469

املصادر واملراجع املعمتدة
 /97نزيه  ،آبو نضال  :الرشط الاجامتعي وقصور الوعي يف الرواية النسوية العربية  ،يف
خصوصية االإبداع الس نوي ،د  .ط  ،وزارة الثقافة  ،عمان  ،الردن  1997 ،م .
 /98هالل  ،محمد غنميي  :الدب املقارن  ،بريوت ،دار العودة 1983 ،م.
 / 99هيلك  ،محمد مسني  :ثورة الدب  ،القاهرة  ،دار املعارف 1978 ،م .
 /100وادي  ،طه  :صورة املرآة يف الرواية املعارصة  ،ط  ، 04دار املعارف  ،القاهرة،
مرص 1994 ،م .
ب/املراجع املرتمجة
 /101آلن  ،روجر  :الرواية العربية  ،ترمجة مصة اإبراهمي املنيف  ،امللس العىل
للثقافة ،بريوت1997،م .
 /102دانيال  ،هرني ابجو  :الدب العام واملقارن  ،ترمجة د .غسان الس يد ،منشورات
احتاد الكتاب العرب  ،دمشق  ،سورية 1997 ،م.
 /103روجورب  ،هينلك  :قراءة الرواية مدخل اإىل تقنيات التفسري ،ترمجة  :صالح
رزق ،د  .ط  ،دار غري للطباعة والنرش والتوزيع ،القاهرة 2005 ،م .
 /104اكرابنتيه  ،رميون  :معرفة الغري  ،ط  ، 01ترمجة نس مي نرص  ،دار منشورات
عويدات  ،بريوت ،لبنان 1975 ،م .
 /105ول وايزيل  ،ديورانت  :قصة احلضارة ( اجلزء التاسع)،ترمجة زيك يجي محمود ،
االإدارة الثقافية جلامعة ادلول العربية ،القاهرة  ،دت .
ج /الرسائل اجلامعية والطارحي
 /106ديوايل حايج  ،جامس عيل :اخلطاب النقدي عند يجي الكيالين ،رساةل
ماجس تري ،جامعة املوصل ،العراق2005،م .
 /107سهيل ايسني ،توفيق  :يجي الكيالين روائيا ،رساةل ماجس تري ،اجلامعة الردنية،
1985م.
470

املصادر واملراجع املعمتدة
د /املالت وادلورايت
 /108آمحد  ،س يف ادلين  :صورة املرآة الوروبية يف رواايت د .شكي اجلابري  ،جمةل
جامعة دمشق ،املدل ،18العدد 2002،01م .
 /109آمحد محمد ،عبد الرمحن  :جوان مضيئة من مياة رائد الدب االإساليم املعارص،
جمةل الدب االإساليم  ،مؤسسة الرساةل للطباعة والنرش والتوزيع  ،العدد ،10/09 :
رج ـ ذو احلجة ،س نة 1416هـ ـ اكنون الول(ديسمرب) 1995مـ نيسان (آفريل)
1996م . .
 /110افتتامية جمةل الدب االإساليم  ،جمةل الدب االإساليم  ،مؤسسة الرساةل للطباعة
والنرش والتوزيع  ،العدد  ،10/09 :رج ـ ذو احلجة ،س نة 1416هـ ـ اكنون
الول(ديسمرب) 1995مـ نيسان (آفريل) 1996م . .
 /111المراين  ،مسن  :ومن للدب بعدك  ،جمةل الدب االإساليم  ،مؤسسة الرساةل
للطباعة والنرش والتوزيع  ،العدد  ،10/09 :رج ـ ذو احلجة ،س نة 1416هـ ـ اكنون
الول(ديسمرب) 1995مـ نيسان (آفريل) 1996م . .
 /112حامد  ،آبو آمحد  ،يجي الكيالين بني آدابء العرص ،جمةل الدب االإساليم ،
مؤسسة الرساةل للطباعة والنرش والتوزيع  ،العدد  ،10/09 :رج ـ ذو احلجة ،س نة
1416هـ ـ اكنون الول(ديسمرب) 1995مـ نيسان (آفريل) 1996م . .
 /113حداد  ،ايسني  :الصورة المنطية للجنسني  :مضاميهنا وآبعادها  ،جمةل دراسات ،
العدد 1988 ،15م .
 /114احلكمي  ،سعاد  :املرآة ولية ..وآنىث ( قراءة يف نص ابن عريب ) جمةل الرتاث
العريب ،احتاد الكتاب العرب ،دمشق  ،سورية  ،عدد  ،80متوز 2000م .
 /115خليل ،عماد ادلين  :صورة املرآة يف الرواية االإسالمية ( عمالقة الشمال ) و( عذراء
جاكرات) للكيالين منوذجا( ،آدب املرآة ـ دراسات نقدية ) ،من حبوث امللتقى ادلويل
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الول للديبات االإسالميات املنعقد يف القاهرة  1419هـ ـ 1999م ،رابطة الدب
االإساليم العاملية  ،مكت البالد العربية ،ط  ، 01مكتبة العبياكن  ،الرايض ، 64 ،
السعودية 1428هــ 2007م .
 /116اخلوادلة  ،مسرية فياض  :املرآة يف رواايت يجي الكيالين ( ،آدب املرآة ـ
دراسات نقدية) ،من حبوث امللتقى ادلويل الول للديبات االإسالميات املنعقد يف القاهرة
 1419هـ ـ 1999م  ،رابطة الدب االإساليم العاملية  ،مكت البالد العربية ،ط ، 01
مكتبة العبياكن  ،الرايض  ، 64 ،السعودية 1428هــ 2007م .
 /117اخلويل  ،ميىن طريف  :النسوية وفلسفة العمل  ،جمةل عامل الفكر  ،العدد ،02املدل
 ، 34آكتوبرـ ديسمرب 2005م  ،امللس الوطين للثقافة والفنون والداب  ،الكويت .،
 /118ادلايه  ،محمد  :الخر املتعدد يف املؤلفات التخيلية لعبد هللا العروي  ،جمةل (فكر)
للعلوم ا إالنسانية والاجامتعية ،الرابط ،اململكة املغربية  ،العدد ، 09الس نة 2010م .
 /119الس يد  ،جمال  :موار قبل الرميل  ،جمةل الدب االإساليم  ،مؤسسة الرساةل
للطباعة والنرش والتوزيع  ،العدد  ،10/09 :رج ـ ذو احلجة ،س نة 1416هـ ـ اكنون
الول(ديسمرب) 1995مـ نيسان (آفريل) 1996م .
 /120الس يد  ،غسان  :صورة الغرب يف الدب العريب رواية (فيَّاض)  ،خلريي اذلهيب
آمنوذجا ،جمةل جامعة دمشق ،املدل ، 24العدد 2008، 04/03 :م .
 /121العريين ،عبد هللا بن صاحل ،يجي الكيالين يف رحلته الروائية  ،جمةل الدب
االإساليم ،مؤسسة الرساةل للطباعة والنرش والتوزيع  ،العدد  ،10/ 09 :رج ـ ذو
احلجة ،س نة 1416هـ ـ اكنون الول(ديسمرب) 1995مـ نيسان (آفريل) 1996م .
 /122علاميت  ،يوسف محمود  :صورة املرآة عند الشعراء الصعاليك يف العرص اجلاهيل،
جمةل العلوم االإنسانية  ،لكية الداب  ،جامعة الكويت ،العدد  ، 14صيف 2007م .
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 /123الغزاوي  ،سعيد  :من الفرادية والتصادم اإىل التحاور والتساكن اس تقراء لتطور
الشخصيات يف رواايت يجي الكيالين االإسالمية  ،جمةل املشاكة  ،العدد ،23الس نة
السادسة 1416 ،هـ1996/م .
 /124لغزيوي  ،عيل  :يجي الكيالين رائد الدب االإساليم  ،جمةل الدب االإساليم ،
مؤسسة الرساةل للطباعة والنرش والتوزيع  ،العدد  ،10/09 :رج ـ ذو احلجة ،س نة
1416هـ ـ اكنون الول(ديسمرب) 1995مـ نيسان (آفريل) 1996م .
 /125فعاليات منتدى الروائيني العرب  :صورة املرآة يف الرواية العربية  ،ط ، 1دار
حسر للنرش  ،تونس 2005 ،م .
 /126ميك  ،محمود عيل  :الفن القصيص يف اإس بانيا  ،جمةل عامل الفكر الكويتية،
العدد 1972 ،03م.
 /127الندوي ،آبو احلسن عيل احلس ين  ، :تقدمي وتقدير  ،جمةل الدب االإساليم ،
مؤسسة الرساةل للطباعة والنرش والتوزيع  ،العدد  ،10/09 :رج ـ ذو احلجة ،س نة
1416هـ ـ اكنون الول(ديسمرب) 1995مـ نيسان (آفريل) 1996م .
 /128اليعقويب  ،عيل يوسف  :مصطلح الدب االإساليم يف النقد احلديث بني القبول
والرفض  ،جمةل اجلامعة االإسالمية  ،املدل  ، 19العدد  ،02يونيو 2011م .
هـ /الش بكة العنكبوتية
 /129آبو هيف  ،عبد هللا  :رؤى الخر يف الرواية العربية  ،جمةل املوقف الديب ،
منشورات احتاد الكتاب العرب ،دمشق ،العدد،380،اكنون الول،س نة2002م،ص
،01عنوان املوقعwww.awu.dam.org/mokifadaby/380.028htlm :
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