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 الزمن الروائي بني الواقع والتاريخ

  حماولة تأنيث

   سوريا- نبيل سليمان
يأخذ النظر إىل التاريخ يف هذه املسامهة، مبا هو وقائع منقرضة، ومبا هو معرفة شفوية ومكتوبة 

 :بتلك الوقائع، مع التشديد على ما يلي 
 .بالتاريخ الرمسي اهلامش الغائب واملغيب يف املكتوب، وبالتايل عدم االكتفاء -1
 عدم االكتفاء باملكتوب الرمسي أواهلامشي، بل األخذ بالشفوي أيضا، ومنه احلكايات واألساطري -2

 .واملرويات اجلزئية أوالكاملة اليت ترمم أو تضيئ أو تنقض النص املكتوب
 . املنظور املضمر أو املعلن يف تقدمي التاريخ أيا يكن النظر إليه-3
. املاضي واحلاضر واملستقبل، مهما يكن من تعلقه أوتعليقه باملاضي: خ لألزمنةالثالثة  اكتناه التاري-4

ويأخذ النظر هنا يف الواقع على أنه جسد الفرد والعامل، ماديا واجتماعيا، مع التشديد على أنه إذا كان 
املاضي : آلخرين احلاضر أوالراهن، فإنه أيضا يكتنه الزمنني ا: زمن الواقع يبدو وحده الزمن املعيش 

 .واملستقبل، أي التشديد على اكتناه الواقع للتاريخ، كاكتناه التاريخ للواقع
وإذا كان اخلُلف بالقول يف التاريخ أو . ومهما يكن النظر إىل الواقع والتاريخ فهو يتعلق بالزمن

واء بالقياس إىل الواقع كبريا، فهو يف الزمن أكرب، حيث ال يكاد املعلوم يذكر، ويطغى اهول، س
لذلك سأكتفي ذه القراءة احلديثة ملا قدمه عبد املالك مرتاض يف أمر الزمن، . الواقع والتاريخ أو بعامة

وهو ما قدم به لقوله يف الزمن الروائي، وأوله شبحية مفهوم الزمن، وكون الزمن إثباتا للوجود وإبالء، 
والوجود، ولكنه كاألوكسيجني ال يرى وال يسمع لكأنه الوجود نفسه، فهو موكل بالكائنات، الكون 

 خيط ومهي مسيطر على كل التصورات «وال يشم وال يلمس، بل تحس آثاره فقط، فالزمن 
ويلفت يف هذه القراءة ملا حلظت من متابعتها يف املعجمية العربية للزمن، من ) 1.(»واألنشطة واألفكار

 .رجل زِمن وقوم زمىن: زمنة مبعىن اإلقامة، ومنه قوهلم عالقة الزمن باملكان، كما يشري اشتقاق األ
رف ـالكوين السرمدي األكرب الطويل الذي يظ( يعدد مرتاض الزمن الفلسفي والزمن املتواصل 
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، )األصغر احللزوين الدائري املغلق وإن بدا طوليا( ، والزمن املتصل والزمن املتعاقب )األحياء واألشياء 
والزمن الذايت النفسي ) زمن الالوعي( والزمن الغائب ) الطويل غريالتعاقيب ( تشظيوالزمن املتقطع أوامل

 إن الزمن يف كل أطواره موضوعي يف ذاته، وإمنا صورة التعامل هي اليت «) : املناقض للموضوعي ( 
 ).2 («تعمل على حتويل موضوعيته إىل ذاتية 

 :ول أما النظر إىل الزمن يف هذه املسامهة، فسيأخذ بالق
  مع أفالطون، حيث الزمن كل مرحلة متضي حلدث سابق إىل الحق،-1
  ومع األشاعرة، حيث الزمن متجدد معلوم، يقدر به متجدد موهوم،-2
 : الزمن الروائي كشبكة أزمنة ومن ذلك -3
 .الذي يناديه احلاضر لواذا به أو فحصا له، أو كقيمة مستقبلية) املاضي(  الزمن التارخيي -أ
وغري املباشر وحيث حيوات ال ) احلاضر ( زمن اجلواين، النفسي والذايت، حيث العيش املباشر  ال-ب

 ).أزمنة احللم والتوهم واالستذكار واالستباق ( حياة 
 .واحلياة الواحدة) احلاضر(  الزمن املوضوعي الطبيعي واخلارجي حيث العيش املباشر -ج

تابة وزمن التجربة وزمن احلكاية، فالتشديد يف كل حال ولئن كان القول هنا ميضي أيضا إىل زمن الك
هو على الزمننة الروائية لألحياء ولألشياء واألحداث، وعلى امتصاص الزمن الروائي ألي زمن، وعلى 

  .تعالق الزمن باللغة وبالتايل تعالق األزمنة باللغات، مادامت الرواية لغة مكتوبة
 ويف اآلن نفسه،  فالزمن - باسكال-يد مفهوم للزمن من املستحيل ومن غري ادي أيضا حتد

 ولكن ذلك ليس بكل شيء، ألن - مرتاض-ضرب من التاريخ مثلما  التاريخ ضرب من الزمان 
وألن الزمن ). لوسينق(  هي فن الزمن كاملوسيقى - ببساطة وبتعقيد، بوضوح وبغموض-الرواية 
 عنه وجود ينشأ عنه مجالية سحرية أو سحرية نسج ينشأ عنه سحر، ينشأ عنه عامل ينشأ«الروائي 

  )3(«مجالية، فهو حلمة احلدث، وملح السرد، وصنو احليز،  وقوام الشخصية 
) 4" (خارطة احلب " فلنتبني الزمن الروائي بني الواقع والتاريخ، يف رواييت أهداف سويف 

 ستبدو حماولة التأنيث يف هذه ، ولعل تعليل هذا االختيار سيبدو من بعد كما)5" (حيب" ورجاء عامل 
 .املدونة للزمن الروائي بني الواقع والتاريخ 
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 خارطة احلب
 ميكن تصنيف الطبقات السردية يف هذه الرواية ضمن جمموعتني  يعنون التاريخ واحدة ويعنون الواقع 

 :واحدة 
  التاريخ-1

 :ية فنرى وتستعني الكاتبة بالطباعة للتمييز بني الطبقات السردية التارخي
 الطبقة األوىل، وهي الكربى، وقد جاءت باحلرف املائل الصغري، وتتضمن مذكرات الربيطانية آنا -1

ونتربورن، أرملة الضابط الربيطاين إدوارد  ونتربورن، اليت تعيش مع محيها السري تشارلز، حىت تأيت إىل 
 ).نوراحلياة (بنتا  مصر يف رحلة وتلتقي بشريف باشا الباروردي، وتتزوج منه وتنجب 

 الطبقة الثانية وهي الصغرى، وقد جاءت حبرف الرقعة الغامق الصغري، وتتضمن مذكرات ليلى -2
 .شقيقة شريف باشا، وجدة الساردة األوىل أمل الغمراوي

 الطبقة الثالثة، وتأيت حبرف الطباعة العادي، وتتكون من تعليقات أوتدخالت أو إضافات أو شروح -3
 ."هي"لم، والساردة الثانية صاحبة ضمري اآلوىل أمل الغمراوي صاحبة ضمري املتك الساردةتأو تساؤال

 الطبقة الرابعة، وتأيت حبروف الطبقة الثالثة وتتكون من نتف ومن تقارير أو وثائق أو مراسالت أو -4
 .شذرات تتصدر أغلب الفصول

  الواقع-2
 . الطبقة األوىل وتتضمن مذكرات أمل الغمراوي-1
 .أمل الغمراوي وصاحبة ضمريالغائب:  الطبقة الثانية وتتضمن ما تبقى للساردتني -2
   بناء الرواية-3

على هذا العدد من الطبقات السردية، " خارطة احلب" ال يتوقف تعدد أصوات ولغات رواية 
ليت كُتبت ا فباإلضافة إىل ترمجة األجنليزية ا. بل يطرد مع تلك األصوات واللغات يف الطبقة الواحدة

مذكرات آنا ونتربورن وما تضمنته من مراسالت، وباإلضافة إىل بعض الوثائق، تأيت العربية اليت كُتبت 
 بالعربية وبالترمجة األجنليزية -ا مذكرات ليلى، ويأيت الشعر والعامية املصرية يف احلوار واألغاين، ومثة 

  . والثانوية على كثرا ما يفرد كل شخصية من الشخصيات الرئيسية-إليها 
: قامت على ما يتصل باللعبة الروائية األليفة " خارطة احلب" ونتوقف هنا لنتبني أن رواية 

فالصندوق الذي جاء من لندن إىل القاهرة مث عاد إىل نيويورك سنوات، . االعثور على خمطوط أو أكثر
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لغمراوي يف نيويورك إىل شقيقته يف مث محلته الصحفية األمريكية إيزابيل باركمان من حبيبها عمرا
 إىل جانب أشياء أخرى مذكرات آنا ونتربورن - هذا الصندوق خبأ- أمل الغمراوي-القاهرة 

 هذه ليست قصيت، «:  الكرت، كما تعده أمل اليت تقول -إنه صندوق العجائب : ومذكرات ليلى 
أن تروي قصة غرام : يف مذكراا وكما كان دور ليلى قبل مائة عام . «هذه قصة وجدا يف صندوق 

زمن الكتابة املعشق بزمن : 1998 - 1997( شقيقها شريف باشا بآنا، هو دور أمل الغمراوي اآلن 
  .أن تروي قصة غرام شقيقها عمر باألمريكية إيزابيل):  القراءة الراهنة

لعشرين، إىل ما من خمطوطيت صندوق العجائب اللتني تغطيان العقدين األول والثاين من القرن ا
تتواله أمل الغمراوي والساردة بضمري الغائب يف اية القرن العشرين، تقوم السالسل األسرية اليت 
تقرب وتباعد بني الشخصيات األساسية امليتة واحلية، ومن ذلك اجلذر الفلسطيين يف أمل الغمراوي، 

لكأن ذلك توسل لروابط .  جهة األممن جهة االم مرمي اخلالدي، وانتساب إيزابيل إىل جدا  آنا من
الشخصيات، وعقلنة للمصادفات منذ لقاء شريف باشا بآنا حىت لقاء عمر الغمراوي بإيزابيل، واخلوف 

ولئن كانت سردية .  قد جعلت احلبيب أبا- هو مخسيين وهي عشرينية-من أن تكون عالقته بأمها 
الراهن، بزمن ما -ب، مستعينة بالزمن احلاضرالواقع تستوي اآلن يف دور أمل والساردة بضمري الغائ

. خيص أمل وإيزابيل وعمر وسواهم من التجربة، فسردية التاريخ ال تستوي يف مفكريت آنا وليلى
ولذلك يفعل احلاضر فعله يف املاضي، ويأيت صنيع أمل من بداية الرواية إىل ايتها، أي تأيت كتابة 

 -  املخطوطتني-الرواية ال تأيت وقد انتهت أمل من املفكرتني ف. الرواية على املكشوف، أمام القراءة
 الغرائبية -فإذا كانت القصص، بالنسبة ألمل، تبدأ من أغرب األشياء. الصندوق، بل تأيت وأمل تقرؤمها

كما تقول أمل، مث متأل الفراغات، وجتمع "  فإن قصتنا هذه تبدأ بصندوق -...واالستحواذ والتشويق
... رة، ولذلك تقصد دار الكتب وحمالت بيع الكتب القدمية وأرشيف األهرام وأجزاء قصة متناث

  .وترتب األوراق حسب تسلسلها، وما أغفل تارخيه منها، تستقرئ موقعه باملقارنة
تدرك أمل أن املصادفة تبهظ البناء الذي تشيد، وهو ما يتجلى بصدد احتمال أبوة عمر 

، «كاية مليئة مبصادفات أكثر من الالزم بدون هذه اإلضافة  احل«: إليزابيل حيث تشكو أمل ألخيها 
وتتساءل عما إذا مل يكن كافيا أن إيزابيل التقت بعمر، مث وجدت الصندوق عند أمها، واتضح أما 

  » يكفي ملاذا ؟ للتكوين الفين للرواية ؟ هل هذا ما تعنني ؟«: أقارب، فيسأل عمر شقيقته 
 للفصل 1905 تكتب الرواية هذا التصدير من أقوال يعقوب أرتني عام -وحيدو  أمل فيما هي تبين 

ي ـ هناك نوع من احلكايات خالصة املصرية، وهي تتميز بثالث خصائص، فه«: الثالث عشر 

  6



  17  ع عالمات

وتلك . «حكايات عمودها الفقري الرحلة، وبطالا من النساء، وتوجهها الديين يشمل الطبيعة كلها 
.  رواية مصرية خالصة-اول التميز باخلصائص الثالث، لتكون حكاية ، حت"خارطة احلب" هي رواية 

 فنحن نعرف دائما اية القصة، أما ما جنهله فهو ما حيدث «لذلك، ليس مهما أن تعرف النهاية سلفا 
نسرع .  نقلب الصفحات لنعيد النظر يف البداية«، ويف الطريق إىل ذلك أيضا »يف الطريق إىل النهاية

وحنكي القصة اليت مل يتح ألولئك الذين عايشوها وعاشوها أن حيكوا منها . م فنعرف النهايةإىل األما
 فإن أمل توفق األجزاء وتكمل الصورة وتستنتج ما حدث، مما مل - وليس بآخر-، وأخريا »إال أجزاء

دعي خيالك يشطح بك، .  عظيم«:  وهو املوسيقي واملؤلف -يكتب يف املذكرات، فيقول عمر 
 »كي له العناناتر

   الواقع والتاريخ-4
بني الواقع والتاريخ، فمن املهم أن " خارطة احلب" مهما يكن فيما تقدم، مما يضيئ لعبة رواية 

نضيف أن الرواية تستحضر العديد من الشخصيات املعروفة تارخييا، وجتعلها تعيش الرواية، مثل حممد 
سواهم من مطلع القرن العشرين، ومثل نصر حامد عبده وإمساعيل صربي وحممود خمتار وقاسم أمني و

 تنهض استعادة أمل -وما فاتنا يف تبني البناء الروائي-وإىل ذلك كله. أبو زيد وأروى صاحل من زمننا
 ما دام الناس يتراسلون عرب املسافات، ملاذا اليستطيعون التراسل عربالزمن كذلك ؟ «: لتساؤل إيزابيل 

قد " خارطة احلب"، فرواية "كيف نكتب إىل املاضي : " التساؤل املعجز وإذا كانت أمل قد أضافت «
اجتهدت يف جواب، ألا شيدت تارخيا روائيا وواقعا روائيا، وشبكتهما بالزمن الروائي، فبات احلاضر 

ومن أجل ذلك جند . يكتب للماضي واملاضي يكتب للحاضر، واحلاضر واملاضي يكتبان للمستقبل
 -كما جند . وبالعكس.  يومية من يوميات آنا وتاليتها من يوميات أمل أو من سرديتها،تعالقا بني اية

يف يوميات أمل أو سرديتها أوسردية الساردة بضمري الغائب ما يصل زمنا بزمن، دون أن يتوقف ذلك 
  .يف املاضي عند اية القرن التاسع عشر ومطلع القرن العشرين، بل قد ميضي إىل أخناتون ونفرتييت

 التعالق أو االشتباك تقوم املستوطنات يف فلسطني قبل مائة عام مثلها اليوم، وجيعل وصف اذ
آنا ، ملذكرت وكتابات االجنليز آنئذ  أمل الغمراوي تفكر يف العاملني اليوم يف السفارة األمريكية 

 :ولعل غاية هذا التعالق أو االشتباك أن تكون يف . والوكاالت األمريكية
تطاف آنا على يد جمموعة من الشباب الثوريني بعد اعتقال حسين بك احملامي عن العمال،  اخ-1

  يات ـــبالعمل واعتراض شريف باشا على صنيع الشباب لكأمنا األمر يتعلق باختطاف الطائرات أو

  7
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ل، فإذا كان منطق الشباب هو الرد بالعنف على عنف االحتال. االستشهادية منذ ثالثني سنة حىت اليوم
 جيب أن تفهموا أن اختطاف الناس العاديني أو إيذاءهم بأي شكل ليس من «: فشريف باشا يقول 

 .«اإلجنليز يريدون اامنا بالتطرف، إذا أعطيناهم مربرا هلذا خنسر كثريا (...) البطولة يف شيء 
 كي يستعملها وباملقابل بأيت متثيل رجال كتشنر جبثة املهدي يف السودان وقطع بيلي جوردون رأسه

 .اجلنرال حمربة 
) منطقة اإلرهابيني (  إزاء هذا وذاك تأيت رحلة أمل وإيزابيل إىل قرية الطوسي يف قلب الصعيد -2

وحيث احلواجز وإلغاء الدولة لتجميد قانون اإلجيارات، واران أسرة املالحق حىت يسلم نفسه، 
وميضي هذا .  املتدرعني باألصولية واإلسالمواألحداث الطائفية اليت شهدها الصعيد املصري على يد

اخلط يف الرواية إىل حوادث األقصرالشهرية، وإىل بعض ما كان يف القاهرة نفسها، وإيل حوارات أمل 
وباملقابل هذا حديث اإلرهاب واإلسالم يف . وأروى صاحل وآخرين وأخريات يف ظاهرة العنف تلك 

- تلقاها عمر الغمراوي األمريكي اجلنسية، ألنه فلسطيين نيويورك، ورسائل التهديد امللغمة اليت ي
 . مسلم- عريب-مصري

 إحالة ما كانت عليه األمرباطورية يف مطلع القرن العشرين، على ما آلت إليه أمريكا يف اية القرن، -3
 - ة  األمرباطورية الربيطاني- هذا االختراع «ويأيت ذلك خباصة على لسان السري تشارلز الذي يرى أن 

، كما يرى أن تلك األمرباطورية تستحق الفناء ملا أحلقت «سوف يدمر مكانتنا واحترامنا كأمة شريفة 
وباملقابل تستنكر إزابيل ما قرأت من تشبيه أمريكا باحلية يف الفترة السابقة . من أضرار جسيمة بالبشر
  .لسقوط الدولة الرومانية

وقد اختارت مصر ألن ذلك . ول األلفية الثالثةتأيت إيزابيل إىل مصر إلجناز حتقيق صحفي ح
هذه هي : " ، بينما األمر يف أمريكا "وكأننا نعود إىل البداية" ملسجل يعين ستة آالف سنة من التاريخ ا

 ."ة أبدا فنحن مثل األطفال الصغاراملرة الثالثة فقط اليت نشهد فيها ميالد قرن جديد، ومل نشهد ألفي
. الغمراوي املستقبل، فريى أن اتفاق أوسلو لن يفلح وال ميكن أن ينفذوباملقابل يستشرف عمر 

وتستشرف أروى صاحل املستقبل بعدما تؤشر إىل التمويل األمريكي اهدي أفغانستان، فترى أن 
 يف مصر -، وترى أن الثورة هنا"حنن مقبلون على عصر هيمنة إسرائيلية : " األمور ستسري إىل األسوأ 

 .مية راديكالية، ألن كل إيديولوجية سواها أفلست ستكون إسال-
ولعل اخلالصة تأيت يف تساؤل أمل عن الفرق بني ما حيدث لنا اآلن، وما حدث منذ مائة عام ويف قارة 

 - جيل أروى صاحل والستينات املصرية -أخرى، وهو التساؤل املوصول مبا عاش جيل عمر الغمراوي 
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، وهو ما يهون من قفز 1967ن السادات، وخباصة مفصل هزمية يف زمن عبد الناصر ومن بعد يف زم
 .1956 ومن ذلك أيضا مفصل حرب -الرواية بني مطلع القرن وايته 

 
 :حبى 

إذا كانت بعض الروايات العربية قد جربت األنبناء من منت وهامش، كما فعل إلياس فركوح يف 
فقد بلغ األمر يف رواية رجاء ) فات واألسرارمدونة االعترا(وصالح الدين بوجاه يف ) قامات الزبد(

وهو -واحدة يقدمها املنت : ما يلبس القول بكتابه رواية من روايتني، أو روايتني من رواية ) حبى(عامل 
باقتراح ) حبى(وقد تصدرت رواية .  واألخرى يقدمها اهلامش املؤطر يف حرف خمتلف-الغالب  نسبيا

 .عن اهلامش، أو العكسالكاتبة  قراءة املنت مستقال 
 :الطبقة السردية األوىل :  رواية اهلامش -1
  : مقام األنوثة املقدسة 1-1

وعلى موعد مع بلوغها يأيت ). حبى(ومن أنثى رملية ولدت أمرية هي ) الدروع( لسيد قبيلة  
: الكتاب ) خردذبة(ويفسر صاحب التالوات ). الباطن(من ال مكان من حيمل كتاب أعظم ملوك 

هكذا " : الظاهر"وهزمت كل مشتغل على " الباطن"امللك طاسني خيطب األمرية اليت اشتعلت على 
  .ابتدأت الرواية يف هامشها

ومن جنون املخيلة ولعب . منذ البداية، ويف اهلامش كما يف املنت، يتدافر األسطوري، والصويف
اللغة يتسمى البشر ويتعني الفضاء، ويكون للقراءة أن تلملم نثار املرجعي، لعل عسرها يتخلخل 

  .وتأويالا تتالمح ونظامها يقوم
العظيم الذي ) الر(يف اهلامش، وعرب جبل السراة متضي األمرية يف مروا إىل خاطبها، ومن ر 

حيث يتدارس األطفال كتب العتم واملاء، ومن مسخ القبائل اليت ضل -سيتسمى بالبحر األعظم أيضا 
صغارها يف تلقي السر املكنون يف آبار أسفارهم، إىل القرية اليت ستغدو األمرية يف ألواحها الفسيفسائية 

يف نعش، إىل طور سيناء واجلليل فبيت املقدس، مكان وقفة الصخرة، وبانتظار طرياا، ) جمردا(نقشا 
سراء، هكذا تتواىل رحلة وحتوالت األمرية، وتلتبس ناقة صاحل مبائدة إبراهيم ومدفن األبواء يف اإل

خمطوطات أجنحة جربيل : ومضارب  السعدية وغار حراء وما محل املريدون األمرية من دبشها 
 .نيواملواقف واملخاطبات ومنطق الطري ومن أثر ذي النون، وصوال إىل وادي تصالل ولقاء امللك طاس
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ال يزيد ما بناه طاسني منها عن حجرة رمل مجد، ) دهر التملي(هنا تصري حبى عني ماء، ويف 
وطاقة، مث هوى به إليها توقه، وصارت القبائل تتحلق حول طاقتها، حىت جاء زمن أوصدت الطاقة فيه 

 .بالطة منقوشة بكتابات، مث أرخيت األستار على البالطة
 
  : رحلة العاشق1-2 

ذا العجائيب الذي أسس املكان املقدس يف األنوثة  البشرية، توايل رواية اهلامش أسطورا يف اخللق بعد ه
يف تيهها بالرمل، مث ماتت، وألن الفىت ) الدروع(الذي أجنبته  ابنة شيخ قبيلة ) الفىت التابع(عرب شخصية 

سميا  حبيان، ومر مبدينة إرم، كما يفسر له خردذنبة، فقد رحل مت) حىب(حلم بأنثى من مجر املرو، هي 
الراحلة إىل وادي  تصالل  تعشقه النساء، ) القمر(ويف قبيلة ).السعر(وتبع قوافل يقودها أدالء قبيلة 

األزلية، وقرينة ) حبى(إا قرينة : اليت مات كل من عقد عليها) ماه سرمد(وينذرن قرانه على األرملة 
ويعشروا بسواد الثلث ) سورة األعراف(، يقرأون عليها وإذ تقضي عشقا حليان. كل إناث الصحراء

موسوما باملعبد احلاوي لغياب ) تصالل(األخري من شهر حمرم، وميضي حيان حنو حبى يف واديها 
  ).احلضور والغياب(الذي يشطره بني ) املطلق(

ة، فريى املكنون كلمات البالط) حبى(انتهت رحلة حيان األوىل ببلوغ الطاقة، ليفك له صوت 
طاسني املتماهي مبعشوقته، ففيها متام التذكري والتأنيث، مث بدأ حيان رحلته الثانية ليتمرس بالعلوم، 

وعاصمتها  ) أثال(وبلغ بالد . ، وقد سكنه وسواس أن يعمر منها مدينة ال كاملدن)حبى(وحتق له 
ين سر اللون، ويصد غواية اخلنثى ، فأقام زمنا يف حارة الصباغني يتعلم على الشيخ القرمزا)حياض مرمي(
  .الذي خرج  من اجلنية الصخرة احلوراء) ترجنان(

من امتالك سر اللون ينتقل حيان إىل حارة العطارين، وعلى يد الشيخ الكادي يتعلم سر العطر، 
وينقلب إىل حرفة املداوي، مث ينتقل إىل حي اخلشابني ليتعلم سر تشكيل اخلشب على يد الشيخ 

يلكان، ومن بعده سندر ساحر السطوح الصقيلة أو ساحر التقنيع، ومن طور إىل طور حيلم الوردي وم
حمارة األذن منها قرص عسل مر، ويشكلها من شجرة، كما يطلع له ترجنان يف هيئة الصيب : حببى 
ململكة و يف هيئة البدوية اليت تتهمه بالتسلل إليها ليال، مث يوايل الرحلة إىل لب قاف حيث ا.األلعبان

املخفية عند جبل القهوة بوادي الدواسر، فإىل عدن واحملارة اليت يفك حيان لساا، حيث  يتتلمذ على 
أيدي الدراويش، ويشرع بتشكيل الكواكب واأليام وحبى وقبتها  واألجبدية العربية، حىت يتجلى 

ملشايخ العلوية والسفلية وعلى شيخ ا. فيشدون رحاهلم إليه) ق(للمريدين مقام اجلبل اخلفي يف سورة 
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ليحترف ) أمال(يتلقن حيان قبل أن يعود من رحلته، وفيها تستوقفه ) قاف القهار(، يف )سيميائيل(
الوشم، مث يتبعها يف مدينة النمل إىل أن يتقن هندسة االختزال، ويؤوب إىل وادي تصالل متقمصا طري 

فأين أيب؟ مث جاء زمان قامت فيه حول ) قام(أنا :  الصدى، وقد خرجت له من طاقة حبى صبية تنده 
 .سور مقربة حبى أروقة، وحرم عليها حجاب وسدنة، كما ختتم رواية اهلامش

   :الطبقة السردية الثانية:  رواية املنت -2
أما رواية املنت فتبدأ من حيث انتهت رواية اهلامش اليت تذكر قبيل ايتها، ويف غمرة تشكيل 

إا اسم بطل املنت، البدوي الدروعي الذي مسع حكيم القبيلة ): سارح(ة حيان ملقام حبى، كلم
خردذابة يهمس لشيخها بطلوع حبى كل قرن لتأخذ قربانا من فتيان القبيلة، هي األنثى األسرية يف 

  .قصر مشيد يف مقا، خطفها ملك، وبىن من جسدها مدينة
 ال تروي رحلة األول، ألا رحلة كذلك يرحل سارح يف أثرها، كما رحل حيان، لكن الرواية

التقمصات من املفردات الكربى يف لعب الرواية، كذلك يوقف املنت -الثاين، فطي الزمن والتحوالت 
على حياة سارح يف مدينة مقا، وإن تكن رحالت أخرى له ستكمل  ما تقدم من رحليت حيان ورحلته 

وبعد عودته  ). غزالن(تقمص يف رمي ويسميها هو، بعدما يرميه السيل من حضرة حىب إىل الوديان، فت
، وظهور املربقع البدري من امللوك الزيدية، ينتقل سارح مع هذا الذي )العارف(إىل مقا وصريورته 

، مث يتجدد السيل ) السبت حببونا(صار قرينه بني قبائل السراة، ويرتويان يف كهف الثالمثائة ظبية جببل 
ادي إيشام، وتتجلى له غزالن يف هيئة بشر، فيعقد  له عليها شيخ  العارف يف و-الذي يرمي بسارح

 .العطارين، لكنها ختتفي والقرين
 
 : تاريخ من األسطورة 2-1

وإذا .  يضاعف اهلامش ما تقدم من أسطرة البشر واملكان والزمن والطبيعة والكائنات واألحداث
ا تبدو، من حتديد الفضاء إىل البشر كانت األسطرة ستشغل أيضا يف املنت مبقدار فوق مقدار، فإ

األسطورة، وكما عرب -هي : واألحداث، كأمنا تنحو باألسطرة حنوالتاريخ، أو بالتاريخ حنو األسطرة 
 تاريخ بال سجالت وتراث لفظي وتكوين فوضوي ونسق مغلق، هي تاريخ أفول يرهن -شتراوس

 القصص اليت ترويها األسطورة حقائق تارخيية املستقبل بالوفاء للماضي، ويرمينا بالسؤال عما إن كانت
التاريخ، ميلص من التعيني، ملوحا مبا رأينا من نثاره املرجعي : وهو . مت حتوهلا، وحتولنا معها بطريقة ما

يف الفضاء الصحراوي أو يف فضاء أم القرى من اجلزيرة العربية، مما يذكر بصنيع عبد الرمحن منيف يف 
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االصطخري ليكون أشهر مؤرخي  ) حبى(ولسبب من ذلك أحضرت رواية ).  مدن امللح(مخاسية 
وصاحب ) مهيد(، كما أحضرت ملنازلة أشعر اجلن صاحب األبرص )صون(مقا، يكتب قول أمريها 

  ..و) راغم(الكميت 
املنذورين حلرم ) املناسكة(بإطاللة سارح على مقا من جهة بوابة ) حبى(لقد بدأ املنت من رواية 

 قلب املدينة، واملعروف منذ األزل بقصر حبى، وعلى قمة جبل الشاهني يبين سارح غاره، ويف املقام يف
، ووي )طاسني(املدينة يعمل مع احلجارين حىت يشتهر بصفة القراري، ويدخل إىل املقام فريى نقش 

ع اليماين حبى إليه كاجلوارح بقبسات من فريوز سيناء وجالميد تدمر وغرانيت الفرات ومرابض اجلذ
 فهل هذا -  مقام ذا االسم-ويف مكة، كما يف سهل الغاب وسط سورية-وقبسات من أيب قبيس 

  تشكيل عريب إسالمي حلبى؟
كي خيلص سارح من عالئق الرمل ويفتح مغاليق املدينة، يلج حي اجلنائز فدرب الندابات، 

ا على أمالكها، فيسكن ربع القنوات، بنت النائحة الكردية اليت ستعينه ناظر) نور(حيث تستويل عليه 
أين لعبة سعد اهللا : ويتحرى مقام األمري صون يف قصر السعادة، والسوق الذي يعبث فيه فيل األمري 

  ؟)الفيل يا ملك الزمان(ونوس يف مسرحية 
يف مقام حبى يلتقي الشيخ القبورجي، ويعمل حتت إمرة قائم مقام القناديل الشيخ مال صيين، 

انون : األحياء، كاملدينة مسرح احلكايات املتناسلة واملتشابكة -طة القرىب ومقام األمواتوتغدو حو
وقتله للشيخ احملجوب كبري السدنة على ) أمهار( بناء األمري لقلعة -الذي ينقذ األمري فيبين له قصرا) قا(

ري طامي على األمري ، وغريته من عشاقها، وصراعه مع الشيوخ وصناعة السبح وثورة األم)حبى(باب 
صون وقدوم جند من األناضول بقيادة قانص، وقتلهم لطامي  وعودة األمري صون وفيله، وتوزير 

 والدة بنت األمري لصون السادس -السيول اليت تداهم املدينة-والثورة عليه ) كور حمموس(السائس 
مثل -تم املنت، تاركا وحيد العني الذي ستدك حاشيته مقا، فلم يعد يسكنها حىت الصدى، كما خي

 . للقارئ فك اشتباك األسطورة والتاريخ-اهلامش
 
 :بناء الرواية -3

أثث التخييل عامل الرواية بدقائق وتفاصيل ال تنتهي، وتنم عن خربات شىت يف اللون والعطر واخلشب 
شعيب، ومتح  التخييل من العجائيب والغريب يف التراث األسطوري والديين ال.... والسبح والندب

أين -الشفوي واملكتوب، ويف ذلك كان استثماره للصويف كعنصر أساس، ابتداء باسم امللك طاسني 
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وصوال إىل صريورة سارح عارفا، يهتف أمام ...  فالدراويش وااذيب والشطح-طواسني احلالج؟
 ومن ذلك مالغاة ،''إياك خذ بيدي يا حبى يا سندي'': فيهتفون '' إالها''أعرف أنه ال حي '': مريديه 

وقد ". ''يف جلوسي مع البشر أنا خارج اهللا/ أرسلين/يا حبري أرسلين يا حبري''القوارير اخلضر ليلة التحنني 
كان العشق قوام الصويف يف الروح واجلسد، مما جعل الرواية حتتشد بنصوص عشق حيان حلبى وعشق 

سرمد، كذلك عشق سارح لنور وحىب، وما يلم ترجنان له كاملرمييات واملغنية احلائلية واألرملة ماه 
حيان يف فن العشق بعمله من سر العطر وسر اخلشب، وتصنيف الرواية للعشاق واملباح هلم سكىن 

أما األهم من ذلك فهو قيام طاسني يف معشوقته .  املعشوقة، وتعداد مراتب العشق بني العامة واخلاصة
فإذا أضفنا . لها وكشفه أا أكرب ممالك ذاته وجتليه األمثلحىب املقبورة يف عشق، وامتزاج ظل حيان بظ

إىل ذلك لعبة اخلنثى يف شخصية ترجنان، أدركنا اإلشارة إىل متام التذكري والتأنيث يف حبى، ونشدان 
الوحدة األصلية، دون أن يفوتنا ما يف حوار حبى مع حيان من تساؤالته عن قدرة األنثى على غلبة 

ا على التخلي  عن جسدها اخلرايف وعن اقتران جسد األنثى بامتالك العامل والتدمريالطوطم، أو قدر. 
يفين حيان يف حبى لتعود الصورة ألصلها ويتم كماله، ويقوم هيكل حىب املقدس، وفيما يتبادل مع 

وقة اليت  ما حيدثك مين ليس طوطم القبيلة، ولكن املعش«'': حبى من الكتابة يف اية الرواية تكتب له 
) طوق احلمامة(وإذا كان كل ذلك ينادي . »..صاغها حيان الدروعي وسارح العارف وطاسني

وعلى أية . وسواه من نصوص العشق يف تراثنا، فلعبة اخلنثى تنادي من روالند بارت جنوسة النص
خييل بعامة، و لغة الرواية، كما ومسها العجائيب والغرائيب، والت. حال فقد وسم العشق والصويف بعامة

وعلى القراءة  إذن أن تكشف . واللغة من أخطر حراس حبى، ويف طبعها املخادعة، كما تقول حليان
نسبة إىل الشعر، لكنها تقع يف مماهاة -فهذه لغة تتوسل الشعرية . من املخادعة ومن الغياب ما وسعت

وال تكاد تتهجن كما ينبغي . لغموضا-لغة زمنها بالتضبيب والترثنة، وتنوء بالزوايا الظليلة حد العتمة 
إا لغة ثرية ). الغناء البدوي واألهازيج والرقية(للغة الروائية، سوى بالرتر من العامي ومن التناص 

دون -ومغوية لكنها مستوية، كما يليق باللغة املتعالية يف غنوصيتها ونبويتها، مما سبق أن تطوحت فيه 
تبدو هنا منازلة جبدارة ) حبى(ولئن كانت رواية .  روايات حداثية مجة-البالغة الروائية وروائية الرواية

المتياز روايات إدوار اخلراط، فهي تبدو وجبدارة أكرب منازلة لروايات إبراهيم الكوين يف العامل 
ركنها يف التجربة ) حبى(ومن منازلة إىل منازلة تنتزع رواية . الصحراوي األسطوري الذي شيدته

 .روائية العربيةاحلداثية ال
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                                                                                 الزمن الروائي                    

 :الواقع والتاريخ-4
ويبدو الواقع الروائي كذلك، .  ينبين التاريخ الروائي يف رواية حبى باألسطورة واألساطري، كما رأينا

 احلاضر ؟ -الزمن املعيشفأين هو إذن الواقع كجسد للفرد وللعامل املادي واالجتماعي، متعلق ب
  ؟)حبى(ما الزمن الروائي يف رواية : وبالتايل

بتقفي اإلشارات املرجعية وسط احلمى والضبابية األسطوريتني ، يطلع طور سيناء واجلليل 
وبيت املقدس وجبل أيب قبيس وغار حراء ووادي الدواسر والصخرة وعدن وتدمر والفرات، كما 

والنفري ) القرآن(وسورة األعراف وسورة ق ) الراهب حبريا؟(يطلع االصطخري وجربيل وحبري 
وبفعل إشارات املكان -وبذلك وأصنائه ).. وإن تبدلت  أمساؤها(ق الطري وشهر حمرم والقبائل ومنط

حييل الزمن الروائي على الزمن التارخيي العريب اإلسالمي يف اجلزيرة العربية وبالد الشام، وحييل -خباصة 
لعثمانية عرب جند األناضول التاريخ الروائي على التاريخ العريب اإلسالمي، وصوال إىل ما لعله اهليمنة ا

بقيادة قانص، ولعل الدالالت إذن متضي إىل وتتركز يف الوثنية  األوىل للكعبة، والقدسية التالية هلا ، مما 
االسالمي -ولئن صح ذلك أم ال ، فللمرء أن يتساءل عن الفعل اإلمياين . يعين زماننا ويفعل فيه أميا فعل

 وحيث يصري دهر التملي زمنا روائيا يشبك املاضي باحلاضر . واقعنا، ويف مستقبلنا-يف زماننا
 .واملستقبل

 
 :حماولة تأنيث 

إىل نور النائحة الكردية، ومن اخلنثى ترجنان إىل متام التذكري ) حبى(من األرملة ماه سرمد قرينة 
 التأنيث، وحماولة . تنهض الطوطمية، فتتأله األنثى وتتقدس، وتكون جنوسة النص) حبى(والتأنيث يف 

يف األس والبداية والنهاية، يف املنظور والقوام، يف تشكيل التاريخ وهندسة ) حبى(تقوم إذن يف رواية 
  . البناء، بينما ال تتخصص جراء ذلك مفردات البناء بعالمة أنثوية

،  حيث العالمات األنثوية يف مفردات شىت من )خارطة احلب(وخبالف ذلك يبدو صنيع رواية 
) مشي الطفل-الرضاعة(الروائي، وأبرزها ما يتعلق بالشخصية الروائية، كاألمومة يف آنا ويف ليلى البناء 

) حب إيزابيل لعمر وحب أمها يامسني ألبيها جوناثان( أو كاحلب ) آنا-أمل(أو كالعالقة بالزهور 
 ذلك هو ما ولعل غاية) اجلارة حتية-ايزابيل-أمل(والزواج واحلمل والطالق واالنفصال بال طالق 

يتجلى يف بناء الشخصيات النسوية من مجع قرية الطواسي إىل أروى صاحل وإيزابيل وأمل وليلى وآنا 
بيد أنه، وإضافة إىل ذلك، متضي . ويامسني ومرمي اخلالدي، وسواء أكانت الشخصية مركزية أم عابرة
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ولكن . اولة عينها يف الرواية السابقةيف هذه الرواية حماولة التأنيث إىل ما هو أبعد وأمشل، مما يذكر باحمل
) اجلنني-املرأة-األم(إىل ذلك تظل حمدودة، كما يف تقليب أمل للجذور اللغوية ) خارطة احلب(سبيل 

أو يف عالقة  الكلمة بالبويضة، حيث تأيت الكلمة يف حشد، مثل البويضات الصغرية  والكبرية اليت 
  .تصحب ملكتها، وال ينال اإلخصاب سواها

وهي، حبفرها يف التاريخ ويف الواقع، " الرواية التارخيية"نذ فجرت التجربة الروائية العربية م
جمنون : بنسامل محيش -الزيين بركات : الغيطاين: مثل(وتزمننهما، وإن احتدت مرة مبرحلة بعينها 

طلقت العنان أو أ). إدوار اخلراط وصالح الدين بوجاه: مثال (أو شبكت الواقع بالتاريخ ...) احلكم
، وإىل ذلك تبدو إضافة رجاء عامل وأهداف سويف من األمهية مبكان، )إبراهيم الكوين مثال(لألسطرة 

كما تأمل هذه املسامهة أن تكون قد دللت، وخباصة أن حماولة التأنيث، مهما تواضعت، تظل إشارة 
ائية، وإىل تطعيم هذه الكتابة  إىل خلخلة اهليمنة الذكورية يف الكتابة الرو-بقدر ما هي هامة-واعدة

جبديد وخاص، كما تظل إشارة إىل حترير املعىن،  وإىل النقدي، وذا وذاك يتالمح األفق اإلبداعي 
 .واحلضاري واجلديد
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