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الروایة التأرخيية قصة حتكى عن املاضي وأحداثه يف إطار معني من الزمان واملكان .تعترب روایة "اليوم املوعود"

لنجيب الكيالين روایة أترخيية تقليدیة ذات فكرة ملحمية وقومية وتتحدث عن حقبة من اتریخ مصر أثناء احلرب
الصليبية .يف هذا املقال درسنا الروایة من حيث عناصرها وكيفية توظيفها يف البنية املضمونية لنبني أولا أهم ميزاهتا
الفنية واثني ا اإلشكاليات املوجودة يف بنيتها الروائيةكروایة أترخيية تقليدیة .وظّف الكيالين الفن الروائي يف خدمة
املعرفة التأرخيية أبسلوب واضح يف تسجيل األحداث وزمنها ورسم الشخصيات والتعبري عن أفكارها مباشرا وغري
مباشر حسب الطریقة التحليلية .إن الكاتب مل یهمل عنصر احلوار بلغة موجزة للكشف عن دخائل الشخصيات
والدللت .تكون العالقة بني املضمون احلدثي ومرجعه التأرخيي الفعلي متطابقة؛ مع هذا توجد يف هذه الروایة
إشكاليات فنية ابلنسبة إلی كوهنا روایة أترخيية تقليدیة .من هذه اإلشكاليات هي :يف توظيف الشخصيات
وحضورها من حيث الكيف والكم وعدم النظرة الواقعية إلی بعض الشخصيات وأعماهلا يف أحداث الروایة حيث
جيب علی كاتب الروایة التأرخيية التقليدیة أن خيلع عن الشخصيات كسوة الواقع .إن الكاتب قليل ما استفاد من
األدلة اإلشاریة اليت تقوم على أساس الرمز أو املؤشرات اليت جتسد املعىن احلقيقي أو اخليايل اإلبداعي عرب سيميائية
اخلطاب وأساليبها املتعددة واألنواع البالغية؛ مثل اجملاز والكنایة .وأما اإلشكالية األخری تكمن يف تدخل الراوي
املباشر وغري املباشر يف بنية النسيج الفين للقاء املضامني .فبسبب هذه اإلشكاليات يف البنية السردیة یقع املتلقي
يف مزالق الكاتب الفنية من حني إلی حني.

الكلمات الدليلية :الروایة التأرخيية ،األدب الروائي ،اليوم املوعود ،جنيب الكيالين ،البنية السردیة ،اإلشكاليات.
* .الکاتبة املسؤولةSh.karimi@uok.ac.ir :
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 .1املقدمة
إن فن األدب الروائي مدخل إلی أفكار اجملتمع ورؤیته وأحواله وجيسد الفكرة والثقافة عن طریق
إعادة الواقع واخليال أبسلوب فين یستمد مظاهر اجلمال واللغة .الروایة نص سردي من إجنازات
اخليال أو الواقع ،تدور أحداثها حول الشخصيات املعينة املمثلة للحياة البشریة وللتجارب املختلفة
والروایة التأرخيية ) )Historical Novelقصة حتكى عن املاضي وأحداثه وعمل شخصياته وتوصيفه
يف إطار معني من الزمان واملكان .فالروایة التأرخيية تقدم التأرخيمن خالل صورة فنيةتعطريوحا يف
اجلسد الذي یصوره التأریخ ،بفضل األدوات الروائية الفنية اليت یستخدمها الروائي من خالللسرد
واحلوار وغريمها .الروائي ميتزج يف التأرخيأو تعبريه عنه ،اخليال ابلواقع (راجع :طبيل-2 :2016 ،
.)7فتعدالروایة التأرخيية فن أديب مستقل ذات العالقة مع املسرحية واحلكایة التأرخيية والسرية وكتابة
املذكرات والبایوغرافيات واملروايت واألساطري.
نشأت الروایة التأرخيية «نتيجة مزاوجة بني املوروث من قصص الرتاث العريب القدمي من جهة
وبني ما ورد إلی العرب من الغرب من جهة أخری» (املرجع السابق )28 :ألسباب متعددة؛ منها
التأثر ابألدب الفرنسي الكالسيكي القائم علی التأریخ خاصة يف املسرح والروایة وأیضا رد الفعل
علی ما أصاب العرب يف العهد العثماين من ذلة (املوسی والشهري )71 :2002 ،مبا أهنم یرون يف
یقل عن األمم األخری جمدا .من أشهر
العودة إلی املاضي وعظمته تنبيها للقراء إلی أتریخ ل ّ
كتّاب الروایة التأرخيية :سليم البستاين ،جرجي زیدان،جنيب الكيالين ،حممد فرید أبوحدید،
السحار ،مجال الغيطاين،جنيب حمفوظ ،سعيد العراينوعلي اجلارم(النساج ،د.ت:
عبداحلميد جودة ّ
.)172-190

جنيب الكيالين ()1995-1931خرج ابلروایة خارج حدود بلده وتفاعل مع البيئات املختلفة؛
فكتب «عمالقة الشمال» عن ثوار نيجرياي و«الظل األسود» لإلثيوبيني و«دم لفطري صهيون»
لسوراي و«عمر یظهر يف القدس» لفلسطني و«عذراء جاكارات» ألندونيسيا و«ليايل تركستان»1
لرتكستان .فأثبت الكاتب أن الروایة التأرخيية لتنحصر يف املوضوعات التأرخيية بل تعىن بقضااي
العصر وواقع احلياة .قسمت أعماله يف ثالثة أقسام وهي :القصص القصرية والرواايت ومؤلفاته يف
النقد والثقافة واألدب وجمموعاهتالشعریة وهي تشتمل :حنو العال ،أغاين الغرابء ،عصر الشهداء،
كيف ألقاك ،مهاجر ،مدینة الكبائر ،أغنيات الليل الطویل(القاعود.)16-12 :1415 ،
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اإلنتاجات األدبية للكيالين تعترب مناذج قيمة مناألدب اإلسالمي؛ الذي یقوم علی أساس
وحدة هللا تعالی والقيم اإلنسانية ویشتمل علی مجلة من املبادئ اليت تشكل جوهرة اإلسالم
وتكون املضمون واإلطار اجلمايل للنص األديب .فالكيالين نبه إلی األدب اإلسالمي عامة والقصة
ّ
اإلسالمية خاصة وأدرك أن دعوة الناس إلی الفكر اإلسالمي عن طریق القصة أسهل من الطرق
األخری .فاختار األسلوب التأرخيي يف معظم قصصه ویستدعي املاضي ویوظفه توظيفا روائيا ألنه
یری يف التأریخ الطاقة املوجودة ألن ختدم فكرة الكاتب واجتاهه الواقعي كي تفتح العيون علی جمد
اإلسالم وقدرته ویبني املشاكل يف اجملتمع اإلسالمي (راجع املرجع السابق19:وأیض ا:العریين،
 )2005:13-12بدوافع هلا عالقة ابجملتمع وماضيه وحاضره اإلجتماعي والسياسي والفكري
واحلضاري.
الكيالين اختذ التأریخ قناعا حملاكمة واقع املسلمني ألنه یری مشاهبة وعالقة بني عصره وزمن
قصصه.
الكيالين اجته إلی التأریخ اإلسالمي يف القرن التاسع العشر للميالد وشغل أجيال من القراء
ابلتأریخ العريب واإلسالمي شأن جرجي زیدان وغريه ومزج بني األحداث التأرخيية واألدب الروائي
أدبی خاص ليشجع الوعي اإلجتماعي يف اجملتمع العريب آنذاك
واستحضر التأریخ خللق ذوق ّ
(ايغي ،د.ت .)44 :فمعظم رواايته سعت لتنمية وعي اجملتمع شأن الرواايت التأرخيية األخری اليت
« استلهمت التأریخ لنتقاد عدد من الظواهر السلبية اليت تقود إلی الضعف واهلزمية؛ كالظلم
والفساد والحنرافات كما عملت علی تثبيت جمموعة من القيم اإلجيابية؛ كالعدل وكفالة احلرايت
والتمسك ابلدین القومي واألخالق لتحقق النهضة والتطور» (طبيل.)313 :2016 ،فهو يف رواايته
دعی إلی احلریة والعدل واألمان والتعاون واليقظة والقتال مع اإلستعمار األجنيب فكراي وعمليا.
ففي هذا البحث لقد مت إختيار جنيب الكيالين وروایة «اليوم املوعود» والسبب یعود إلی
العوامل التالية:
أولا :كان جنيب الكيالين من األدابء اإلسالميني ویعترب من أغزر الكتّاب املعاصرین إنتاجاوله
األعمال القصصية اليت طبعت مرات عدیدة وترمجت إلی اللغات املختلفة؛لكنهلم یظفر ابهتمام
یساوي موهبته األدبية ومساعيه القيمةملناقشة أعماله كما كان من شأن النقد البناء.
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اثنيا :روایة «اليوم املوعود» تعترب منوذجا من األدب اإلسالمي ومتثل فرتة هامة من التأریخ
وهدفها تقدمي النماذج اإلنسانية املتعالية وجهود املسلمني واحتادهم يف الدفاع عن الدین ليعيدوا
جمدهم القدمي وهذا أمر حنتاج إليه يف زمننا الراهن.
اثلثا :كتب الكيالين روایة «اليوم املوعود» يف املرحلة األولی من مراحل انتاجاته الروائية
ومعظم اإلشكاليات املوجودة فيها تعود إلی هذا .فاخرتت الروایة ألن أضعها يف ميزان
النقاش.مسيت البعض من ميزاهتا «إشكالية» نظرا لكوهنا روایة أترخيية تقليدیة أو كالسيكية ألننا
إن نعتربها روایة حدیثة يف جهة ما فيمكننا أن نسمي هذه اإلشكاليات ميزات مقبولة ومطلوبة
لكنها تقع يف قسم الرواايت التأرخيية التقليدیة وهلا ميزاهتا املعينة اليت تقاس مبعایريها وختتلف
ابلنسبة إلی ميزات الرواايت احلداثية وما بعد احلداثية.
فاهلدف من املقال دراسة روایة «اليوم املوعود» وفق معایري كتابة الروایة التأرخيية
ونقدي؛ خاصة وفق منهج الروایة التأرخيية التقليدیة وألقيت
وتوصيفي
حتليلي
وأصوهلاأبسلوب
ّ
ّ
ّ
الضوء علی أبعادها الروائية؛ شخصياهتا ،احلدث ومدی الواقع واخليال فيها وأبعادها املكانية
والزمانية لتبيني ميزاهتا الفنيةواإلشكاليات املوجودة يف البنية الروائية واإلتيان ابإلجابة الصحيحة
لألسئلة التالية:
 .1ما هي الدوافع اليت دفعت الكيالين إلی كتابة روایة اليوم املوعود؟
 .2وفق ا مليزات روایة اليوم املوعود أین تقع بني أنواع الرواايت التأرخيية اجلدیدة أو التقليدیة؟
.3كيف كانت امليزات الفنية لروایة اليوم املوعود من حيث توظيف العناصر الروائيةفيها؟
.4ماذا عن اإلشكاليات املوجودة يف الروایة من حيث البنية الروائية؟
وأما حول خلفية البحث؛ فعن الروایة التأرخيية،تطورها وأصوهلا وما یرتبط هبا ،لدینا املصادر
املختلفة؛ منها كتاب نظریه الروایة جلورج لوكاتش؛ ترمجهُ حسن مرتضوي إلی الفارسية ونفس
الكتاب ترمجه نزیه الشوقي إلی العربية بعنوان نظریة الروایة وتطورها وكتاب الروایة التأرخييةللكاتب
نفسه؛ ترمجه صاحل جواد الكاظم إلی العربية وتطرق الكاتب فيه إلی دراسة الروایة التأرخيية
وميزاهتا .وأیضا كتاب أحباث يف الروایة العربية لصاحل مفقودة؛درس أشهر الرواايت يف األدب
العريب احلدیث أسلوبيا وكتب حممد حسن طبيل رسالته يف املاجستري بعنوان «حتولت الروایة
التأرخيية يف األدب العريب» ودرس الرواايت التأرخييةأبسلوب نقدی وحتليلي لكنه أمهل جنيب
الكيالين ومل یذكره .أیضا كتبت مقالت يف املوضوع ،منها«:قراءة يف الروایة التأرخيية» ملرمي مجعة

األول ،ربيع و صيف 1398هـ.ش ـ ـ 2019م 199 
األدب العريب ،السنة احلادية عشرة ،العدد ّ

فرج اليت نشرت يف عدد  46من جملة البيان يف عام 2000ودرست خصائص الرواايت التأرخيية
يف اآلداب املختلفة وكتب صالح الدین عبدي وشهال زماين مقال بعنوان «استعمارستيزی در
رمانهای اسالمي جنيب كيالين» ودرسا املضمون الروائي يف روایة «عمالقة الشمال».وأما عن
الكيالين لدینا كتاابن كتبه الكيالين نفسه ومها حملات من حيايت وجتربيت الذاتية يف القصة
اإلسالمية.مث كتب عبدهللا بن صاحل العریين عن أدبه وأعماله القصصية كتاب اإلجتاه اإلسالمي يف
أعمال جنيب الكيالين القصصيّة .كتب حلمي حممد القاعود الواقعية اإلسالمية يف رواايت جنيب
الكيالين.
 .2مدخل إلی الرواية وموضوعها
اليوم املوعود ،الروایة الفائزة جبائزة أحسن روایة يف مسابقة اجمللس األعلی لرعایة اآلداب والفنون
العربية مبصر ،كتبه الكيالين يف عام .1961مجعت الروایةبني حقائق التأریخ وإبداعات الكاتب يف
إطار واحد ومتثّل خربة الكاتب وجتربته وتقوم على أحداث داخلية يف جتارب الشخصيات متثيال
لنوع من السلوك والشعور اإلنساين اإلسالمي يف ارتباطهما املتبادل ابحلياة الجتماعية والفردیة.
يف الروایة یتطرق الكاتب إلی مشاكل الشعب املصري يف أبعادها الداخلية واخلارجية فيتبني أن
مصر مل تكن ختوض حرابا واحدة بل كانت ختوض معركة ضد الطغيان الداخلي املتمثل يف امللك
الصاحل .كما ميكن القول أبن الكاتب استلهم من احلرب الصلييب قضية الستعمار األجنيب املتمثل
يف البالد العربية عامة ويف مصر اليت اعتربها قلب العامل اإلسالمي يف تلك الفرتة الزمنية ويف عصره
الراهن .فأعطی صورة نسبية للمشاكل والصراعات اليت دارت يف هذه احلقبة التأرخيية يف اجملتمع
اإلسالمي مالئمة لجتاهه اإلسالمي املشتمل علی اجلهاد واحلریة وحق احلياة فهذا من أهم داوافع
الكاتب لكتابة روایة اليوم املوعود .فالروائي عن طریق أسلوبه الروائي اهتم ابلتوجيه املباشر و غري
املباشر إلی الدعوة اإلسالمية ووحدة املسلمني .تقع هذه الروایة يف  270صفحة مقسمةا إلی ستة
وعشرین فصالا وتتحدث عن فرتة اترخيية هامة يف حياة العرب يف العصر األیويب واملماليك يف
القرن الثالث عشر امليالدي.
روایة اليوم املوعود بنيت علی أساس األحداث التأرخيية اليت حدثت ابلفعل يف املاضي وذكر
الروائي فيها املواقف التأرخيية اهلامة بشكل فين وخيايل دون التصرف يف املالمح العامة للحدث
التأرخيي .فيعين ابلظروف الثقافية والفكریة والسياسية ألمة معينة يف فرتة أترخيية حمددة واستعمل
األسلوب املعتمد علی البناء الروائي وحافظ علی تراتبية الزمن وتسلسل األحداث .علی هذا
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األساس توضع الروایة بني الرواايت التأرخيية التقليدیة؛ إضافة علی هذا ،إن الروایة كتبت عام
 1961واحلال أن كتابة الرواايت التأرخيية احلدیثة بدأت بعد حرب 1967كما جاء يف املصادر
(طبيل.)6-7 :2016،

 .3دراسة عناصر النص الروائية
 .1-3عنوان الرواية

إذا أمعنّا النظر أولا يف العنوان مبا أنه عتبة من عتبات النص ویدل علی هویته ،فإننا أمام عنو ٍان
یتك ّون من كلمتني« :اليوم املوعود» .هذا العنوان یلهم أمرین :أولا یتجلی فيه الزمان الذي كان
ضمين یشري إلی اآلیة
ركن ا أساسي ا من أركان التأریخ وعنصرا هام ا من عناصر الروایة واثني ابشكل
ّ
الثانية من سورة بروج حيث یقول تعالی« :و ِ
اليوم املوعود» .فالكاتب خيتار العنوان مستفيدا من
التناص القرآين .فاإلستلهام من القرآن أسلوب شائع يف كتاابت الكيالين .إضافة علی هذا نری
یتكون من املوصوف والصفة ومها كلمتان متالزمتان؛ الصفة كما
أن مصطلح «اليوم املوعود» ّ
نعرف كلمة توضيحية حیتاج إليها املوصوف إذا كان مبهما أو حمتاجا إلی بيان أو تفسري .كلمة
«اليوم» هي من الكلمات املبهة؛ ألن الزمان یتضمن سلسة غري متناهية من األايم؛ لكن هنا
الصفة جاءت لتوقف عجالت الزمان وحت ّدد هویة ذلك اليوم؛ أبنه اليوم املوعود أو املنتظَر أو اليوم
املتّفق علی هویته وصفاته.
تعني.
لكننا إذا انتهينا من قراءة الروایة وتطرقنا إلی النسيج النصي للروایة نری يف العنوان عدم ّ
فالنص ل حیدد هذا اليوم حتدیدا دقيقا أو ضمنيا .فيسأل القارئ هل یقصد به یوم انتصار
املسلمني علی الصليبيني ،أم یقصد أن یلقنا لقارئ إن الروایة أترخيية بعنواهنا وبدایتها وهنایتا
ونسيجها النصي؟ لكن املسألة هي أن أحداث الروایة تستمر بعد ذلك ليقضي قادة املماليك
البحریة علی توران شاه ،مث یرحل الصليبيون متوجهني إلی عكا ویعود األسری وإذا عدانن یلتقي
ليتما مراسيم
صدیقه عبداألعلی وتكتمل فرحته بلقاء زمردة؛فهذا یوم .مث یعودان معا إلی القاهرة ّ
الزواج وذاك یوم موعود آخر تنتهي عنده الروایة .فلذلك یكون يف الروایة غري یوم موعود؛ بل أايم
موعودات :النتصار علی الصليبني ،والنتصار علی توران شاه ،لقاء عدانن وصدیقه ،لقاء
عدانن وزمردةوالزواج الذي یتم يف النهایة.فإذا كان الكاتب یقصد ابلعنوان اليوم األخري ،فإن
هدف الروایة ومغزاها یكون اجتماعيا وخباصة أن الكاتب نفسه یشري إلی أن شخصييت عدانن
وزمردة موضوعتان (الكيالين ،د.ت.)15 :
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 .2-3توظيف الشخصيات

األحداث التأرخيية مبا فيها من العناصر الروائية توفر إطارا سرداي للروائيليستفيد منها ابلشكل الذي
یراه مناسبا لفنه .فتتسع حریة الكاتب يف التوظيف الروائي للشخصيات.يف اليوم املوعوداختار
الروائي الشخصيات التأرخيية وهي :امللك الصاحل ،شجرة الدر ،فخرالدین بن شيخ الشيوخ ،توران
شاه ،امللك لویس التاسع ،دارتوا(شقيق امللك لویس)والبطریرك روبرت .فهذه الشخصيات تؤدي
أدوارا وظيفية.مث اختار الشخصيات املوضوعة وهي :عدانن ،زمردة ،أم عدانن ،مارسيل
وعبداألعلی واحلارس .فقلة املادة التأرخيية املستخدمة يف الروایة وهي احلرب الصلييب يف حقبة
معينة ،دعت الروائي إلی مد الروایة ابلشخصيات املوضوعة .هلذه الشخصيات دور ممتاز يف خلق
األحداث وتوسيع فكرة الكاتب وتكميل دور الشخصيات التأرخيية؛ ألهنا تتميز ابحلریة اليت تقرب
الروایة من واقع احلياة والستقالل الذايت يف تطور األحداث وتغيري الواقع املهزوم ابجتاه املستقبل
املطلوبوارتباط احلوادث الثانویة املفتعلة ابحلوادث الرئيسة لتوسيع جمال الرؤیة القصصية.فالكاتب
اختار لروایته شخصيات أصلية موضوعة غري أترخيية من الطبقة العادیة ليقول إن الشعب هو
البطل احلقيقي.فلم یهمل الشعب املصري «الفالح» كما كان یسمی يف زمن األیوبيني واملماليك
واألتراك .فقام إلی شخصيات وطنية اليت أبلت بالء حسنا يف الدفاع عن بالدها وكان دورها
یفوق دور األیوبيني واملماليك؛ من أمثلة ذلك عدانن وعبداألعلی وزمردة.
الشخصيات املتناميةاليت تتسم حركتها ابلنمو التصاعدیفي سري األحداث وتطورها هي
شخصية عدانن وشخصية زمردة .فزمردة هترب من النمط التقليدي الذي یسيطر علی حياة املرأة
يف الصمت واحملایدة مع احلياة .فهي فاعلة مؤثرة تسعی لتغيري النموذج النسوي السائد يف جمتمعه
كامرأة من جهة وكجاریة من جهة أخری وتصنع من نفسها شخصية قادرة علی أن تعيش
النموذجني ابلنجاح.
وأما الشخصيات املسطحة وغري املتنامية فهي الشخصيات الفرعية اليت ل نری إزدايدا يف
منوها كمارسيل ،امللك الصاحل ،عبداألعلی ،أم عدانن وغريهم.
یقدم الروائي شخصيات الروایة ابلطریقني املباشر وغري املباشر وفق مرجعية أترخيية واجتماعية
ثقافية .ففي الطریقة املباشرة تقدم الشخصية بنفسها بُعدها النفسي والفكري عن طریق احلوار
وحدیث النفس والعمل كما فعلت شخصيات عدانن ،شجرة الدر ،زمردة ،امللك الصاحل
ومارسيل .وأما يف الطریقة غري املباشرة یقدم السارد الشخصية عرب املعلومات اليت یوردها
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ابلتوصيفات وابستخدامه للضمري الغائب ورمسها من اخلارج ضمن األحداث التأرخيية واألحداث
املفتعلة؛كما نری عن شخصية فخرالدین ،أم عدانن ،عبداألعلی ،توران شاه ،امللك لویس
التاسع ،دارتوا ،البطریرك روبرتواحلارس.
الشخصية الذكوریة املقابلة لشخصية زمردة هي عدانن؛ لكن الروایة التأرخيية حتتاج إلی عدد
من األبطال أو الشخصيات الرئيسية.ففي هذه الروایة كفةالثنني من الشخصيات ترجح علی كفة
الشخصيات األخری؛لكن السؤال الذي خيطر ببال القارئ هو :ما هي الشخصية اليت ميكننا أن
نسميها الشخصية الذكوریة األصلية يف راویة اليوم املوعود هل هو عدانن أم هو امللك
الصاحل؟!ففي اإللياذة علی سبيل املثال كثري مناألبطال؛مع أن فاریس ) (Parisسبَّب احلرب
الطروادیة من جهة وصرع بطل اإلغریق أخيل من جهة أخری؛ لكن اإللياذة تعج ابألبطال
احلقيقيني (انظر :هومر )967 :1387 ،والقارئ یدرك بفطرته أن أخيل هو بطال إللياذة لكنه يف
اليوم املوعود مل یهتم الكاتب إلی الذكوریة وغري الذكوریة يف تعيني الشخصية األصلية الوحيدة
وجعل من عدانن وزمردة الشخصيتني الرئيسيتني علی السواء يف سري األحداث وتطورها.
إن البعض من الشخصيات يف الروایة تعترب رمزا للمفاهيم التأرخيية والجتماعية كما أشار
الروائي نفسه يف مقدمة روایته (الكيالين ،د.ت.)13 :فوظف الرمز كمعادل للواقع املشهود وجعل
الشخصيات رمزا لألیدیولوجيات ليكشف املتلقي العالقات بني الشخصيات يف العامل التأرخيي
والعامل احلقيقي ویستخرج البنی الفكریةویعزز البنی التسلسلية ألحداث الروایة .فكان توران شاه
مثالا للحاكم املستبدوكانت زمردة رمزا ملأساة جمسمة لطغياهناكما قال الكاتب نفسه (الكيالين،
د.ت )10 :وأری أیضا أهنا كانت رمزا لإلبداع النسوي الذي یبدو جليا .فالكاتب كما قال
العریين« :أنزل الستار عن فرتة معاانهتا وذكر مواهبها العالية (العریين )212 :2005 ،كي یراان
وجهني خمتلفني من الشخصية ویلهم القارئ أنه إذا ما أعطيت للمرأة حریتها حطمت األغالل
اليت تقيدها.وأما عداننفكان رمزا للشعب الذي یتأمل مث یسعی لنجدة بالده متناسيا أهدافه
الشخصية .فحظه يف تطور الروایة یفوق ثالثة أضعاف حظ امللك الصاحل فيها وميكننا اعتبار هذا
األمر يف فكرة الكاتب اليت تعترب الشعب البطل احلقيقي .أیضا كان مارسيل مثالا للمغرورین
ابألجماد وشخصية لویس منوذج ا للتدین والعصبية والقوة .الشخصيات معظمها تتمثل القيم
هم الكاتب هو تقویة البنية الواقعية وإلقاء املضامني إلی
واملبادئ وتوصف بصفات عامةألن ّ
املتلقي مباشرا دوانلتعقيد والصعوبةألن یتجلی هلالتأریخ من جهة والواقع املعيش من جهة أخری.
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فأعمال الشخصيات وإن خترج من إطارها الواقعي يف بعض األحایينوإن ختتلف يف طرق تعاملها
مع البعد الروائي والبعد التأرخيی؛ لكننا ل نری فيها احنرافا اتما عن الظروف الواقعية؛ فامللك
الصاحل صاحب هم لتوحيد البالد وشجرة الدر امرأة وفيةشجاعة ذات رأي سدید.
فطابقت شخصيتها يف الروایة شخصيتها األصلية يف التأریخ وقد ینطبق هذا احلكم علی
معظم الشخصيات التأرخيية األخری.
یركز الكاتب علی بطولة املرأة؛ فإذا كانت شجرة الدر امرأة نبيلة يف التأرخيفي الطبقة احلاكمة،
فالراوي أقام إلی جانبها امرأة من عامة الشعب؛ جاریة خترتق صفوف األعداء وتقوم بدور عظيم
وحتمل نفسها تبعات املشاكل (راجع الكيالين ،د.ت.)200-183 :
يف نصرة املسلمني ّ
فهي شخصية أقرب إلی األسطورة منها إلی الواقع؛ جتول يف املدن وتشرتك يف احلروب وتعمل
يف التجسس ملصلحة قومها .فخلق الكاتب منها معادل فنيا لشخصية شجرة الدر
األسطوریةوجعلها تربط الشخصيات التأرخيية ابإلجتماعية؛فهي حبيبة عدانن وأیضا أسريته بني
جنود توران شاه وتصبح جاریة له .فقد أضاء املؤلف هذه الشخصية من خارجها وداخلها واعتنی
هبا اعتناء خاصا وأقامها ن ّدا لشخصية شجرة الدر التأرخيية بل أظهرها يف بنية الروایة وكأهنا هي
البطلة .فاحتلت أجزاء من الفصول فوق ما احتلته شجرة الدر.العالقات الجتماعية اليت أقامتها
شخصية زمردة يف الروایة متشعبة ومتشابكة؛ فهي عند أم عدانن جاریة ويف ذلك جانب األصل
هلا وهي عند عدانن حبيببة ويف ذلك جانب العاطفة والطموح وهي عند توران شاه جاریة وجسد
مجيل ،وهي كرهته؛ ألنه حیاول أن یعيدها إلی العبودیة بعد أن حاول عدانن أن حیررها .وهي عند
مارسيل مصدر هلو وهي عند القائد فخرالدین عني علی األعداءتعمل ملصلحة األمة.
وأما املسألة اليت رمبا ختطر ببال القارئهي أن زمردة رمبا عملت بتورانشاه ما عملته اجلاریة
شجرة الدر ابمللك الصاحل .فالكاتب جعل للجاریة زمردة أسطورة ل یُصدَّق ما تقوم به من
أعمال؛ فحملها فوق ما حتتمل؛ فهي تقطع بالدا یتعذر قطعها علی امرأة شابة كزمردة يف زمن
تفر من حصن كيفا إلی القاهرة ومنها إلی الشمال مثتخرج من معسكر الصليبني
احلروب .فهي ّ
وتعود إليه؛ كأن احلدود مفتوحة إزاءها .مث هي عاشقة تصنع املستحيل يف سبيل الوصل إلی
حبيبها مع أهنا جاریة.اضافة إلی هذا نری يف الروایة أحنظ شجرة الدر أقل من حظ شخصية
نسویة موضوعة وهي شخصية زمردة.
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فهي شخصية غري منسجمة مع الواقع والروائي یرید أن یربزها كعنصر قوي يف اجملتمع ومنحها
احلریة الكاملة يف تقدمي ميزاهتا الذاتية متناثرة يف ثنااي الروایة .فيجعلها حمورا رئيس ا للروایة ویرمسها
عرب تقنيات الغموض واملفارقات؛ ألن الشخصية جتمع بني املتناقضات واملفارقات ضمن سري
أحداث القصة .فما نقرأ عن شخصية زمردة يف تقدمي أعماهلا وكيفية ما جاءت هبا أثناء
األحداث ،یلمح إلی الغموض ملعرفة الشخصية واستكشافها.الغموض يف شخصية زمردة وليدة
املفارقات والتناقضات اليت تظهر للقارئ بتطور البنية الروائية واألحداث .فالكاتب یفسح اجملال
للشخصية ألن تقدم نفسها بشكل خيتلف عما كانت عليه يف التأریخ والواقع وحتمل الدللت
واإلحیاءات احلضاریة والجتماعية املرتبطة مبا یعانيه العامل العريب يف زمن الكاتب.
ترتدد ايقوتة علی معسكر األوروبيني .فقد كانت هذه املرأة كما وصفها الراوي علی قدر كبري
من اجلمال وقد تطلبها جنود األعداء وخباصة مارسيل الذي حیرسها إلی املياه وهيتذهب إلی
معسكر األوروبيني وتغنّی هلم وحتاورمهوهم فرنسيون أو إنكليز أو غريهم دون أن متس من شرفها.
فهل أراد الكاتب أن یقول إن جنود الصليبيني كانوا علی مثل هذا القدر من الفضيلة أو كان یرید
أن یقول إن ايقوتة كانتشجاعة ل یستطيع أن یقرتب منها أي إنسان؟فرد فعل القراء جتاه الصورة
عن الشخصية یكون يف جانبني؛ جانب سليب ففي هذا اجلانب أسئلة تتبادر مبخيلة القارئ منها:
أبیة لغة كانوا یتحاورون معها؟ وكيف كانوا یطربون لغنائها؟ هل یرید الكاتب أن یقول إهنا كانت
تتقن كل هذه اللغات وهي جاریة؟!وهل یرید أن جيعل من هذه اجلاریة البسيطة أسطورة أو أن
القراء مرغمون على الستسالم التام للنص وتقبُّل ما
الكاتب مل یفطن إلی ذلك .واحلقيقة أن َّ
یعرضه من امتزاج التاریخ ابملتخيل؛ على أنه وحدة متكاملة ل تقلِّد التأریخ بل تصنع واقعا سردايا
على أنقاض الواقع املتح َقق؛ لكنأین احلدود اليت تفصل التأریخ عن الالأتریخ حد ااث وواقع ا؟ أین
احلدود اليت تفصل اخليال األديب عن الواقعة املتحققة أترخيي ا؟ أل «یـتعني علی كل كاتب جاد أن
یتمسك حبدود ما هو معقول» (لوكاتش )52 :1987 ،وفقا لكون الروایة روایة أترخيية تقليدیة.
واجلانب اإلجيايب یری الصورة من خالل الرموز الدللية ویعتقد أبن الكاتب خلق أترخيا
متخيال داخل التأریخ الواقعي واملسوغ هلذا األمر هو العالقة بني الزمنني :الواقعي واملتخيل يف
الرواايت التأرخيية .فانتهت هذه العالقة إلی العالقة بني الشخصيات التأرخيية احلقيقية واخليالية؛
لكنه مع هذا جيب علی كاتب الروایة التأرخيية أن یعتين حبدود التأرخيني وحیدد اإلطار املعني لعمله
الفين .فنری هذه العنایة يف الروایة نسبية؛ ألن الكاتب التزم هبا يف البعض من الشخصيات
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كشجرة الدر وغريها من الشخصيات التأرخيية ولكنه مل یلتزم هبا يف البعض من الشخصيات
املوضوعة كزمردة .فرمبا نستطيع أن نربر الكاتب يف عنایـته أبن لیتغلب اجلانب التارخيي علی
اجلانب الفين؛ كما یقول العریين« :فلرمبا خشي الروائي أن یغلب علی أمره األحداث التأرخيية وأن
یقضي علی أسس قصته الفنية بغلبة عنصر التأریخ فيدفعه إشفاقه علی فنية القصة إلی جعل حظ
الواقع التأرخيي قليال» (العریين)48 :2005 ،؛ لكنه جيب عليه أن یدرك حد التمایز بني البعدین
وحیدث متاسكا بني البعدین الفين والتأرخيي الواقعي؛ ألنه یكتب حداث حقيقيا وكما یقال «یتصور
واقعا أترخييا قبل أي شي آخر» (املرجع نفسه).
التقابل الضدي بني الشخصيات وبني أعمال شخصية واحدة أمر هام ملعرفة اإلنسان وفهم
دوافع الشخصيات يف أحداث الروایة .هبذا التقابل یعطي الروایي جتربته ورؤیته عن األحداث
والشخصيات؛ ففكرة األضداد الثنائية تتكون املفاهيم واألفكار عند املتلقي .ميتزج الروائي املفاهيم
الشائعة عن املرأة والرجل يف اجملتمع وميتزج العاطفة النسویة ابإلقدام الرجويل كي یعطينا صورة عن
املرأة املثالية يف فكرته .فالتفاصيل الدقيقة عن شخصية النساء أترخييا وموضوعيا یعطينا الصورة
املنشودة عن املرأة املسلمة املثالية اليت یرجو الروائي وجودها يف اجملتمع.
 .3-3احلدث يف الرواية

الروایة حوادث یصنعها الواقع واخليال فال تقوم إل ابحلدث«.فاحلدث فعل مقرتن بزمن وهو لزم
القصة؛ ألهنا ل تقوم إل به ویستطيع القاص إذا أراد أن یكتفي بعرض احلدث دون مقدماته
ونتائجه كما يف القصة القصرية أو یعرض هذا احلدث متطورا منفصال يف القصة الطویلة أو الروایة

(العریين.)157 :2005 ،

الروایة ذات قصة أترخيية دینية وقومية تتحدث عن حقبة اترخيية حمددة من اتریخ مصر أثناء
غزوة الصليبيني بقيادة ملك فرنسة لویس التاسع وعودته خائبا وقد تصدی هلا آخر ملوك األیوبيني
وأول السالطني املماليك شجرة الدر .نالحظ يف بناء األحداث ترابطا ومتاسكا كامال فيسيطر
علی األحداث التسلسل العقالين والتطور التدرجيي حيث قليال ما جند تفككا يف احلبكة الروائية
أو تباین ا بني األحداث.
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صياغة األحداث تتجلی يف صورة املشكالت اليت تقف يف وجه الشخصيات؛ فكلما خرجت
من حدث وقع يف أخری .فتتفاعل بناء الشخصيات وبناء األحداث وترتابط كي ترتبط منو كل
واحد منهما ابآلخر .األحداث تنقسم إلی األحداث الرئيسة واألحداث الفرعية أو الثانویة.
األحداث الرئيسة تتمثل يف احلروب مث يف جناح املسلمني يف القتال مع الصليبيني .فنجد
سلسلة من األحداث الفرعية املتوالية اليت تسهم يف توسيع جمال البنية واحلبكة الروائية وتضفي علی
طرافة الروایة (املرجع السابق )168 :وتنتهي إلی املواقف اليت تكللت ابلنجاح يف حفظ املتلقي
وترغيبه إلی العنایة ابلقصة ومتابعتها.تعدد األحداث ،خاصة الفرعية منها ینتهي إلی التطویر
والتحویل يف الروایة .فتحولت األحداث مبنية علی التطورات املطلوبة اليت تنتهي إلی العقدة
الفنية مث إلی الدللت املقصودة .امليزة األصلية يف األحداث هي عدم التعقيد اململ ألهنا تسري يف
اجتاه واضح ببساطة وترغب القارئ إلی القراءة.وظف الكاتب حب زمردة وعداننفي األحداث
لتصاعد البعد الدرامي والتماسك البناء الفين.
 .4-3الزمان يف الرواية

كاتب الروایة التأرخيية جيد يف متناوليده املخزن الذي حیتوي جتارب إنسانية لمتناهية يف تنوعها
وثرائها  .املؤرخ وكاتب الروایةالتأرخييةكليهما یعمالن يف إطار ثالثية اإلنسان والزمان واملكان ولكن
نظرة كل منهما إىل أضالع هذااملثلث وكيفية التعاملمعه ،ختتلف عن اآلخر (قاسم عبده.)21 :2009 ،
يف الرواايت التأرخيية عالقة وثيقة بني الوعي ابلواقع احلاضر واملاضي؛ فيكمن فيها الزماانن.
الروائي یستعيد املاضي يف احلاضر وخيرج ابلدللت واملفاهيم من الزمانني كليهما؛ فثنائية املاضي
واحلاضر فيها أقوی وأكثر بروزا من الرواايت األخری.الزمن احلاضرهو مسألة اليهود وفلسطني
واملاضي هو عصر احلروب الصليبية ویعترب فكرة اجلهاد الطریق الوحيد للتخلص من اليهود
والستعمار ومسألة احلرب الصليبية وبيت املقدس .فالروائي یستعيد صياغة التأریخ ليعيد التشابه
بني العصرین.الزمن احلاضر امتداد للزمن املاضي وأساس بناء املستقبل .هذه الرؤیة تدعو إلی
إعادة قراءة التأریخ والعنایة ابلظواهراإلجيابية والسلبية املشرتكة يف العصور املختلفة كالعدل،
والوحدة الوطنية واألخالقأوالفرقة والصراعوغريها وتدعو إلی الستفادة من هذه الظواهر لفهم
احلاضر وبناء املستقبل.ففي هذا السبيل تطرق الروائي إلی الظروف اليت عاشتها الشخصيات يف
املاضي وبقي أثرها يف حاضرها وأعماهلا عن طریق الستذكار.
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الزمان یضفي على احلادثة التأرخيية أترخييتها فال ميكن تصور التأریخ خارج إطاره«.من ميعن
النظر يف مقولة الزمن جيد هذا السيل املستمر من املاضي إلی احلاضر فاملستقبل ويف سيالنه حركة
التغري؛ لذلك تتجلی آاثره يف األشياء واألمكنة واإلنسان» (القصراوي،
حتمل الصريورة والتحول و ّ
 .)11 :2004وعلى املؤرخ أن یراعي التحدید الزمين الدقيق يف دراسته التأرخيية لكن الكيالين
یتمتع حبریة نسبية يف احلركة داخل اإلطار الزمين خلدمة غرضه الفين؛ بيد أنه یعلم أبهنال یستطيع
متاما من السياق الزمين العام لروایته ،مادام قد اختار التأریخ جمالا لعمله؛ علی سبيل املثال
التحرر ا
ل یستطيع أن جيعل املعارك الصليبية يف القرن األول للهجرة.
الكيالين يف الروایـة یعيدان إلی زمن امللك الصاحل واحلملة الصليبية السابعة بقيادة امللك لویس
التاسع فمن األفضل أن نصفها أبهنا نوع من الروایة التأرخيية أكثر من كونه روایة التأریخ؛ ألهنا
كشفت عن قدرة الروائي فيتوظيف اخليال الروائي واستخدام التأریخ ملصلحة الروایة والبنية الروائية.
فالزمان يف الروایة كالرواايت التأرخيية التقليدیة یكون تراتبيا وخطيا من حيث ذكر األحداث
منتظما ومن حيث السري ابلقارئ عرب خط الزمن املبدوء من املاضي وأحداثه إلی الزمن الراهن
وأوضاعه من مث إلی الزمن املستقبل.
الكيالين یتجاوز الزمان يف سياقه التأرخيي ل إلی احلاضر فحسب بل إلی املستقبل ویستفيد
من املاضي كوسيلة للوعي ابحلاضرمث إهلام املستقبل ألن األسباب والدوافع مازالت قائمة
ومستمرةيف اجملتمعليشجع إلی الوعي به والتأمل فيه ویرید استعادة املاضي للعنایة ابحلاضر والتكهن
يف املستقبل .فروایته روایة «تستحضر ميالد األوضاع اجلدیدة وتصور بدایة يف مصري مل یتشكل
بعد» (طبيل )3 :2016 ،لكن الروائي یطمح إليه ویتخذ يف مسريه املمرات الزمانية الثالثة مباشرا
وغري مباشر لتشحيذ أذهان متلقيه حنو املصري املنشود وفق جتربة أترخيية حضاریة ممتدة مستندة
علی الرتاث اإلسالمي والعريب؛ علی سبيل املثال يف حضور شخصية املرأة وأعماهلا نالحظ رؤیة
الكاتب فيها هي احلالة اليت یرید هلا يف مستقبل جمتمعه من حيث احلضور وأداء الدور الالئق هبا
كما فعلت شجرة الدر يف الواقع التأرخيي وكما فعلت زمردة يف امتزاج من الواقع واخليال كي
تصنع املرأة مستقبلها ومستقبل أمتها وتسعی لتحقيق العدالة.
إن القارئ یدرك أثناء قراءة الروایة التزام الروائي بتسجيل زمان األحداث ليال أو هنارا أو أي
وقت آخر .فهو كان أمينا يف تسجيل زمن األحداث وهذا من ملزومات كتابة الروایة التأرخيية
التقليدیة؛ فهو یؤرخ لسلطنة توران شاه يف مطلع الفصل احلادي والعشرین قائال« :ويف خضم

  208دراسة و نقد لرواية «اليوم املوعود» التأرخيية لنجيب الكيالين

الكفاح الدامي والنتصار الرائع الذي حققته املنصورة يف یومها املبارك نودي ابلسطان توران شاه
ملكا يف اليوم الرابع والعشرین من شهر فربایر عام ألف ومأئتني ومخسني وابیعه املماليك وأعيان
القوم»(الكيالين ،د.ت.)206 :
 .5-3املكان يف الرواية

املكان مسرح التأریخ الذي ُجيري الكاتب أحداثهعليها .علی الرغم من هذا فإنه ل یستطيع
اخرتاع املكان اخرتاعا تصنّعيا أو استبداله استبدال اتما؛ ألنه یكتب روایة أترخييةوألزم نفسه بنوع
أديب حمدد.فالتأریخ سجل النشاط اإلنساين متنوع الوجوه والجتاهات ویشبهالروایة لكنه خيلو من
اخليال الفين كما أن الروایة ترصد التفاعالت متسعينا ابخليال الفين لكي تضفي على التجربة
اإلنسانية اليت تفتقر إليها الكتاابت التأرخيية .التأریخ حیمل جتربة اإلنسان يف سياقها الجتماعي
يف إطار الزمان واملكان كما أن الروایة حتمل جزءا من جتربة اإلنسان يف سياقها الجتماعي يف
إطار الزمان واملكان(عبده قاسم.)21 :2009 ،
يف روایة اليوم املوعود جتري األحداث يف أمكنة متعددة بني القاهرة واملنصورة ودمياط يف مصر
وبني دمشق وحلب وحصن كيفا واملكان يف اجلانب اآلخر من الروایة؛ حيث فيه األوروبيون.
فمالمح املكان يف كال اجلنبني واضحة.نری املكان اإلسالمی بعاداته وتقاليده وتفاين املسلمني يف
الدفاع عنه ونری النقسامات بني حكامه يف فرتة كان فيها املماليك البحریة یستع ّدون إلكتساب
السلطة .جند أیضا يف الروایة املكان الفقري الذي جيمعه الراوي إلی املكان الغين؛ مع هذا إن
احلدود املكانية ل خصوصية هلا فريوایة الكيالين ألنه یهتم ابحلدث التأرخيي أكثر من أي شيء
آخر .فال حیرص علی سلطة املكان ولیتطرق إلی التوصيفات املكانية واملفارقات املرتبطة
ابألماكن الروائية الواقعية منها واخليالية؛و مع هذا فإن للمكان الروائي دور هام يف حتریك
األحداث وتنمية الشخصيات وإاثرهتم وتكوینإجتاهاهتم الفكریة والجتماعية.
أتكيد الكاتب علی كلمة «مصر» جعل القارئ حیس أبن احلرب الصلييب يف الروایة خيتص
مبصر دون غريها من البلدان اإلسالمية فيكون حراب اقليميا يف البعض من حماورها؛ حينما یقول:
«ل شك سوف یتمكن األعداء من حتقيق مطامعهم والقضاء علی حریة مصر» (الكيالين ،د.ت:
خرت الفرجنة لوجهها وانتصرت مصر» (املرجع السابق.)260 :بينما أن
 )215أو یقول« :لقد َّ
الكاتب استعار «مصر» للبالد اإلسالمية ويف لقطات كثرية أخری من الروایة یقول أبن الصليبيني
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یعتقدون أن مصر هي قلب اإلسالم ومصريهتا مصرية اإلسالم فهذا هو مسوغ الكاتب يف العنایة
مبصر اكثر من البلدان اإلسالمية األخری.
 .6-3أسلوب السرد يف الرواية

إن طریقة السرد اليت متيزت هبا الروایة منهجالتقليد وكانت احلبكة قویة إلی حد ما تناسب هذه
الطریقة والروایة التأرخيية أشد التناسب.إضافة إلی هذا «فن السرد ميكن أن یتحقق بطرق خمتلفة
ومن خالل توظيف تقنيات عدة وإنتاج أتثريات ونتائج خمتلفة» (احلمداين 49 :1991 ،وأیضا انظر
أمني مقدسي وكرميي .)32 :1393 ،يف «اليوم املوعود» املؤلف ميسك بيده لعبة السرد ویدیرها
والراوي منفصل عن البطل أو عن أبطاله انفصال اتما؛ كاملسرحي .فهو یتحدث عنهم بضمري
املفرد الغائب؛ویسرد حكایة القصة كما یفعل املؤرخ .فتبدأ الروایة يف الفصل األول مبثل هذا
السرد«:كان الصاحل جنمالدین أیوب مضطجعا علی سریره ،حمملقا بنظراته الغاضبة يف سقف
احلجرة»(الكيالين ،د.ت.)16 :مث یتداخل السرد ابلوصف تداخالمناسباإلی أن یستمر إلی هنایة
الروایة.
إانلكاتب مل یهمل عنصر احلوار«الذي یؤدي دورا مساعدا للمؤلف -الراوي فيها» (سيزا،
.)89 :1984احلوار يف النص الروائی یكون بلغة عریبة فصيحة وموجزة وموظفةللكشف عن
دخائل الشخصيات والدللت ویظهر قدرة الكاتب علی إثراء البنية اللغویة ویقلل من عيوب
السرد ابلضمائر الغائبة واملخاطبة.
كان الكاتب يف السرد الروائي أقرب إلی املورخ الذي یسعی إلی تسجيل الظواهر واألعمال
الصادرة عن أفراد أو مجاعات وكان یستخدم الطریقة املباشرة يف ذلكوقد ساعده يف توقيف
حلظات الزمن السردي يف حمطات من الوصف الواقعي.الروایة مل ختل من حمطات من الوصف أو
السرد الشعري كما یصف مجال زمردة.أیضا يف النص شيء من شعر شعراء ذلكالزمان كشعر
البهاء زهري(الكيالين ،د.ت )21-20 :والنص غين ابآلايت القرآنيةواألحادیث النبویة اليت جاءت يف
مكاهنا املناسب (انظر املرجع السابق12 :و .)63مع هذا إن الكاتب قلّما استفاد من األدلة اإلشاریة
اليت تقوم على أساسالرمز أو املؤشرات اليت جتسد املعىن احلقيقي عرب سيميائية اخلطاب وأساليبه
املتعددة واألشكال البالغية؛ مثل اجملاز أبنواعه والكنایة وما شاكلهما.
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 .4تداخل البعد اإلجتماعي ابلبعد التأرخيي
الروایة ذات فكرة محاسية وبدأت بدایة أترخيية وانتهت هنایة اجتماعية؛ بدأت ابهلموم العامة
وانتهت ابألفراح الشخصية.موضوعها أترخيي دیين من جهة وقومي اجتماعي من جهة أخری.
اهلموم املتعددة توسعت آفاق الروایةبينما كان أحد هذه اهلموم مهيمنا علی األخری فهذا
األمر من مصادیق اجلماليات الفنية للروایة .یقول الكيالين عن بداايته الروائية« :إنين مل أعرف
شيئ ا عن األدب اإلسالمي أو املذاهب األدبية إل أنك إذا رجعت إىل اإلنتاج األديب األول
ابلنسبة يل جتده بعيدا عن اإلسفاف واإلابحية؛ بل هو أدب انبع من فكر رجل قروي متمسك
أبعراف القریة وتقاليدها اليت هي أقرب ما تكون إىل اإلسالم الصحيح.هلذا فقد كانت أعمايل
وبدأت
األوىل متثل األدب اإلسالمي ولكن بدون قصد أو تعمد مين؛ وإمنا مرت بتلقائية عفویة
ُ
أجته إىل املذاهب؛ فقرأت فيها الكثري وخاصة كتاب األدب ومذاهبه حملمد مندور وبعدها بدأت
تتضح الرؤیة ابلنسبة يل» (انظر موقع األدیب الدكتور جنيب الكيالين )nagibelkilany.blogspot.com//1234134
رت ،لیدري القارئ هل
.أبسباب متعددة؛ منها ما یسميه الكاتب بــ"تلقائية عفویة"؛ فيما ذك ُ
ٍ
هم علی اآلخر بعد القراءة أم ل .نالحظ أن الكاتب أراد يف زمن كتابة الروایة؛ أي
یكمنه ترجيح ّ
يف الستينيات من القرن العشرین يف أثناء شيوع اإلجتاهات القومية يف مصر ،أن یضرب عصفورین
حبجر .فكانت هذه اهلموم املشرتكة جمال للتنافس فيما بني طبقات اجملتمع .فيتقدم اهلم التأرخيي
مرة يف أحد الفصول ویرتاجع يف فصول أخری أمام اهلم القومي أو الجتماعي أو اهلم الذايت
والشخصي.
تدور األحداث يف الروایة علی موضوعني :التأرخيي واإلجتماعي .أما املوضوع اإلجتماعي
یعرب الكاتبعن
فيشمل توصيف طغيان توران شاه واستهتاره ابلقيم واألخالق .يف هذا املوضوع ّ
القضااي الجتماعية بني الناس ویرتكز علی تفاصيل احلياة اليومية واإلشارة إلی موقف
الشخصيات من قضااي هامة كالعدل واحلریة واألمن واملستقبالليت متثل الواقع املریر بني طبقات
اجملتمع.
يف الروایة یتداخل البعد الجتماعي ابلبعد التأرخيي ویتقاطع معه .فأدخل املؤلف علی قصته
حادثة اجتماعية وهي حادثة حب عدانن لزمردة .وقد سار هذا احلدث منذ بداايت الروایة
وانتهت به وكان هذا احلدث الذي حیتمل وقوعه يف أي زمان من األزمنة ،منافسا للحدث
التأرخيي يف أمهيته وكأن الكاتبيتابع يف تنویع موضوعات القصة التأرخيية للمؤلفني «الذین كتبوا
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القصة التأرخيية قبل مرحلتها الفنية اليت تشرتك فيها الرتمجة والتأليف معا» (املوسی والشهري:2002،

 )66وكتب فيها الروائيون من أمثال«:جرجي زیدان،حممود طاهر حقي ،رفاعة رافع الطهطاوي
وسواهم» (النساج ،د ت .)210:مع أن هذه التداخالت املضمونية قد سببت غلبة البعد
الجتماعي علی البعد التأرخيي يف مقاطع كثرية منها لكنهاتزید من الوجوه اجلمالية يف الروایة؛
فاختالط املوضوعني صياغة فكریة وأترخيية عریقة يف األدب القصصي اإلسالمي.
اخلطاب الذي حتمله الروایة إلينا يف البعد اإلجتماعي هو أن العالقة بني البطل والبطلة تنتهي
إلی الوصول إلی الغایة املطلوبة وهذا بسبب تعامل املرأة مع الرجل ومشاركتها يف اهلم اجلماعي يف
اجملتمع وميتزج الروائي يف طریق الوصول إليها الواقع ابخليال لكن النهایة الدرامية للروایة توشك أن
اترخيي» يف أسلوب السرد التقریري.
تضع الروایة يف قسم الرواايت اليت كتبت كـ«درٍام
ٍّ
يف املوضوع التأرخي ُوصف حدث أترخيي حقيقي جری يف القرن الثالث عشر امليالدي عليمصر
يف أواخر أايم امللك الصاحل وابنه إذا نزلت احلملة الصليبية السابعة علی مصر بقيادة ملك لویس
التاسع وأخفقت يف حتقيق أهدافها.فشخصياهتا أترخيية حقيقية جندها يف التأریخ ومصادره وكان
املؤلف أمينا يف تسجيل هذا احلدث وتسجيل زمنهتسجيال دقيقا؛علی سبيل املثال یبدأ الفصل
السابع عشر قائال« :مل یكن فجر الثالاثء اثمن أايم فربایر عام  1250قد أشرق بعد »...
(الكيالين ،د.ت.)159 :

تصل العقدة إلی ذروهتا عندما داهم جنود الفرجنة جنود املسلمني وهم نيام وقد عربوا النهر
يف الليل فحاول فخرالدین مواجهتهم مث سقط شهيدا ولكن خيوط العقدة أخذت تتشابك،
تتقاطع وتتجمع منذ بدایة الروایة .فإحدیهذه اخليوط علی سبيل املثال يف حالة امللك الصاحل
الصحية يف الفصل األول إذ ترافقت هذه الغزوة وهو یعاين مرضا صعبا وهذا سببقعوده عن
اجلهاد.فلول حكمة زوجته شجرة الدر حلقق اإلفرنج جناحا سهال وخاصة حني تويف امللك
وأخفت شجرة الدر هذه احلقيقة.
من احملاور التأرخيية اليت تعترب من خيوط العقدة يف الفصل األول هي أصابة بالد املسلمني
بتمزق وإنقسام من جانب األیوبيني وخروج بعضهم علی البعض بدلا من أن یكونوا متحدا أمام
األجنيب.فتتجمع هذه اخليوط إلی أن تصل إلی ذروةالتعقيد .فماذا كان تصور القارئ عن نتيجة
لومل یقم الشعب ابلدفاع عن القصر يف املنصورة؟ حتی النسوة كن يف هذه اللحظات احلرجة
حفيدات اخلنساء وكليوابترا وسوامها من نسوة یغرن علی مصري األمة؛ویعرضن أنفسهن للمخاطر
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ومع ذلك یتلمس القارئ خيوطا أخری لعقدة أخری يف حكم توران شاه وبعد مقتله،لكنه
احلدث أخذ ینحدر سریع ا إلی هنایته املطلوبة.
 .5تدخل الراوي يف بنية السرد ونسيجه الفين
األساس لألحداث والشخصيات يف الروایة التأرخيية هو التأریخ(طبيل .)2 :2016 ،املشكلة اليت
یواجهها القارئ يف قراءةالروایة هيحضور الراوي وتدخله املباشر وغري املباشر يف بنية النسيج
الفنيبهدف القاء املتلقي املضامني وتوجيهه .فهذا «یصيب النص بعدم التماسك الروائي ولینتج
النص التمتع األديب لدی املتلقي» (يب نياز)287 :1394 ،ویعرقل عملية الستنتاج والتخمني لدی
القارئ؛مثالحينما یقول الرواي« :نعود إلی عدانن بن املنذر بعد أن غادر القاهرة»(الكيالين،
یتدخل يف البناء الروائي ول یكتفي مرة أو مرات بتدخله بل یعظ ویعلّم
د.ت ،)71:يف الواقع ّ
ویعلّق؛فيقول« :واإلنسان الذي يف مثل حالة عدانن وبعد هذا الشفاء والعتقال ،حیس أنه يف
مسيس احلاجة إلی صدیق أینس إليه وینفض يف جملسه اآللم اليت تثقل علی فؤاده وترهق روحه»
(املرجع السابق .)72 :إن القارئ یدرك هذه احلاجة فليس التذكري هبا سوی التدخل يف شؤونه.
هذا األمر یتعارض مع الفكرة املهمة القائلة بـ ـ«أن خلق احلاجة إلی التأمل والتفكر لدی
املتلقی تكون من أهم النتائج املطلوبةيف كتابة الروایة أبنواعها املختلفة» (لوكاتش )80 :1394
يف فقرامتن الروایة یبدو أن الكاتب ل یثقبالقارئ وقدرته علی معرفة مثل هذه األمور والتأمل فيها.
فنالحظ التعليماتتكثر أحياانا يف الصفحة الواحدةوبل یذكران الكاتب مبا سبق فيقول« :لقد
كانت شجرة الدر كما قلنامن ذلك الصنف الذي تشحذ عقله األزمات وتكشف عن عبقریته»
(الكيالين ،د.ت .)131 :مث یعود يف الصفحة ذاهتا ویقول« :قلنا إن شجرة الدر كانت جتلس يف
حجرهتا شاحبة الوجه» (املرجع نفسه).فالكاتب یقدم املادة الروائية دون أن خيتفي دوره ویبتعد
عن املتداخالت والتعليقات والتفاسري غري املفيدة .فهذا یعترب من ميزات الروایة التأرخيية التقليدیة
وتسبب ماللة القارئ املتدرب وینتهي إلی الختالل يف تعامله مع أحداث الروایة وأجزاء النص
وعدم تذوقه النص .سعي الروائي يف توجيه املتلقي مباشرا وغري املباشر ل بسبب عدم خربته أو
قلة متكنه بل یرید سرعة وصول الفكرة من املتلقي وتزویده مبعلومات كاملة كما نراه أنه وثق
املعلومات يف هامش الصفحة وأحاهلا إلی املرجع؛كما ذكر يف هامش الصفحة « :170الشرق
العريب بني شقي الرحی :ص( »76الكيالين ،د.ت )170 :فأحال ما نقله إلی املصدر يف
أسلوب تقریري صحفي ل یناسب الفن الروائي.

األول ،ربيع و صيف 1398هـ.ش ـ ـ 2019م 213 
األدب العريب ،السنة احلادية عشرة ،العدد ّ

اهلامش:

 .1تنبأ الكيالين يف هذه الروایة بسقوط الشيوعية منذ أكثر من ثالثني عاما.

 .6النتيجة
تلخص نتائج املقال فيما أیيت:
 .1كتب الكيالين روایة "اليوم املوعود" اليت متثل فرتة من التأریخ اإلسالمي وهدفها تقدمي النماذج
اإلنسانية وجهود املسلمني إلحياء اهلمم كي یعيدوا جمدهم ویصلوا إلی نوع من السلوك والشعور
اإلنساين اإلسالمي يف ارتباطهما املتبادل ابحلياة الجتماعية والفردیة .فعين الكاتب إلی مشاكل
املصریني يف أبعادها الداخلية واخلارجية واستلهم احلرب الصلييب وأشار إشارة غري مباشرة إلی قضية
الستعمار األجنيب املتمثل يف البالد العربية عامة ويف مصر خاصة .فأعطی صورة نسبية للمشاكل
والصراعات اليت دارت يف زمن احلرب الصلييب يف اجملتمع اإلسالمي مالئمة لجتاهه اإلسالمي
املشتمل علی اجلهاد واحلریة وحق احلياة .فتبيني هذه الجتاهات وتوسعها من أهم داوافع الكاتب
لكتابة روایة "اليوم املوعود" ابلتوجيه املباشر وغري املباشر إلی الدعوة اإلسالمية ووحدة املسلمني.
.2الكيالين يف روایته "اليوم املوعود" ذكر املواقف التأرخيية اهلامة بشكل فين وخيايل دون التصرف
يف املالمح العامة للحدث التأرخيي .فيعين ابلظروف الثقافية والفكریة والسياسية ألمة معينة يف فرتة
أترخيية حمددة واستعمل األسلوب املعتمد علی البناء الروائي وحافظ علی تراتبية الزمن وتسلسل
األحداث.فالروایة تعترب منوذجا من الرواايت التأرخيية التقليدیة.
.3وظف الكاتب الفن الروائي يف خدمة املعرفة التأرخيية واعتنی ابلعالقة بني املضمون احلدثي
ومرجعه التأرخيي الفعلي .فهو أثناء البناء السردي أثبت أن األدب الروائي لینحصر يف
املوضوعات التأرخيية بل یعىن بقضااي العصر.فيتطرق الكاتب إلی مشاكل الشعب املصري يف
أبعادها الداخلية واخلارجيةلتنمية وعي اجملتمع وبيان القيم اليت حتقق احلياة املنشودة يف اجملتمع
والظواهر السلبية اليت تقود إلی الضعف.
.4تقدم الشخصيات ابلطریقة املباشرة عن طریق احلوار وحدیث النفس والعمل وابلطریقة غري
املباشرة عرب املعلومات اليت تورد ابلتوصيفات وابلضمري الغائب وبرسم الشخصيات من اخلارج
وهذا من ميزات الروایة التارخيية التقليدیة.
.5عنی الروائي ابلزمان واملكان وسجل زمن األحدااثليت جتري يف أمكنة بني القاهرة واملنصورة
ودمياطودمشق وحلب وحصن كيفا وغريها.

  214دراسة و نقد لرواية «اليوم املوعود» التأرخيية لنجيب الكيالين

تعني؛ ألن النص ل حیدد هذا اليوم حتدیدا
 .6يف عنوان الروایة« :اليوم املوعود» یوجد عدم ّ
ویستنتج منه مواعيد متعددة كما أشران إليها يف املقال.
. 7علی الرغم من وجود هذه اخلصائص املمتازة ومع أن الكاتب اعتنی ابحلدود واألصول وحدد
املعني لعمله الفين حيث أن الروایة تعترب من الرواايت التأرخيية التقليدیة؛ لكننا نری فيها
اإلطار ّ
إشكاليات فنية ،منها:
*.صنع الروائي واقع ا سردايا على أنقاض الواقع التأرخيي املتحقق لكنه مل یلتزم أبن یعتين ابحلدود
بني اخليال والواقع يف البعض من الشخصيات املوضوعة كشخصية زمردة وأعماهلا.
* .اإلشكاليات املوجودة يف توظيف الشخصيات يف البنية السردیة وعدم النظرة الواقعية إلی
البعض من الشخصيات نظرا إلی أنه جيب علی كاتب الروایة التأرخيية التقليدیة أن خيلع علی
الشخصيات ثوب الواقع.
* .تدخل الراوي يف بنية النسيج الفين للروایة أثناء السرد .فهذا النوع من التداخل يف الروایة
التأرخيية التقليدیة ینتهي إلی اخللل يف تعامل القارئ مع أحداث الروایة وأجزاء النص وعدم تذوقه
النص الروائي.
املصادر
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