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امللخّص
بعد التغريات اليت طرأت على اجملتمع املصري بعد ثورة يوليو  ،1952بدأ الروائيون يبحثون عن أشكال فنية
تساير مقتضيات واقعهم االجتماعي .فقد اتسم إنتاجهم بعد هذه احلقبة بعدة مسات فنية ،وبعد أن كان السارد
العليم يتحكّم يف السرد واحلكي ،احتوت الروايات رؤية سردية متعددة ،أبعدت سطوة الراوي التقليدي بنظرته
األحادية يف نقل أحداث الرواية ،وتراجعت عن رسم الشخصية املألوفة يف الروايات التقليدية بتجريدها من ميسم
البطولة والتفرّد ،بإدخال عدد ضخم من الشخصيات يف الرواية.يعترب ال الغيطاين أحد أدباء جيل الستينيات
يف مصر ،وكان من أبرز الروائيني يف استلهام التراث يف إنتاجه األديب .وقد كان حريصاً على ابتكار أشكال فنية
جديدة تكون مغايرة لألشكال السائدة يف تلك الفترة .تعدّ روايته الزيىن بركات منوذجاً جيداً لسعي هذا الروائي
املصرى للخروج من أسر الرواية التقليدية .وقد استطاع الكاتبأن يقدّم يف هذه الرواية عاملاً روائياً متشابكاً ميتاز
بالتعددية يف الرؤية السردية ومواقف الشخصيات اإليديولوجية ،إضافة إىل التنوع يف األسلوب الروائي ،ما أدى إىل
تعدد األصوات يف الرواية.

الكلمات الرئيسية
الزيين بركات،

ال الغيطاين ،تعدد الرؤية السردية ،تعدد املواقف ،تنوع األسلوب الروائي.
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مقدمة
بتطور تقنيات السرد الروائي العريب قد هتيأ املناخ إلنتاج روايات متعددة األصوات يف
ستينيات القرن املاضي ،فجاءت الرواية العربية يف مصر لتمثل بعثاً جديداً خلصوصية
روائية ذات بناء فين خاص ،منفتحة على أكثر من لغة ومتحدثة إلينا من خالل زوايا
متعددة للرؤية والرصد؛ ألن الوعي اجلديد أدرك أن «مسة التجانس ولّت إىل غري رجعة ،وأن
األشياء والعالقات بينها أصبحت عرضة لالنتهاك والتغري يف زمن اختلّت فيه الركائز
املنطقية اليت تقوم عليها العالقات اإلنسانية» (صاحل ،2000 ،ص.)13
وجاءت رواية األصوات العربية لتنتزع الرواية العربية من املسار التقليدي ،ولتضفي
عليها بعض املالمح احلداثية اجلديدة بإلغائها فكرة البطولة املركزية وبانفتاحها على
األصوات املختلفة؛ ألهنا رواية تأىب الرؤية األحادية (التالوي ،2000 ،ص)106؛ وألن «يف الكتابة
الروائية اجلديدة ،يتعدد حضور الشخصيات كما تتعدد اللغات ،وهي رؤية مستمدة من
اجملتمع الذي ال يضم فرداً واحداً ،وإمنا عدة أفراد يتفاوتون يف وعيهم الفين ،ومستوياهتم
االجتماعية ،وهلجاهتم املختلفة» (أشهبون ،2010 ،ص.)158
ويعترب الروائي املصري ال الغيطاين 1من أبرز الروائيني الذين اجتهوا حنو توظيف
التراث يف رواياهتم .وقد ابتدع يف روايته «الزيين بركات» ( )1974شكالً نابعاً من التراث،
وطريقته يف السرد معتمدة على املاضي البعيد وبشكل خاص على ما ورد يف كتاب «بدائع
الزهور يف عجائب الدهور» البن إياس كما صرّح بذلك املؤلف (ندوة مشكلة اإلبداع عند جيل
الستينيات والسبعينيات ،1982 ،ص .)213وقد استطاع الغيطاين أن يعطي نصه الروائي مؤشراً
حقيقياً وداالً على تعدد األصوات ،وتعدد وجهات النظر يف الرواية العربية احلديثة ،حبيث
تقول سيزا قاسم عن هذه الرواية« :قد حتول نص ابن إياس ذو الصوت املنفرد إىل نص
متعدد األصوات أونص بوليفوين» (قاسم ،1982 ،ص.)147
 .1ولد ال أمحد الغيطاين عام  1945يف قرية «جهينة» مبحافظة سوهاج بالصعيد (الصمادي،1992 ،
ص .)5وقد صدر كتابه األول حتت عنوان «أوراق شاب عاش منذ ألف عام» سنة  .1969ومن أهم مؤلفاته:
وقائع حارة الزعفراين ( ،)1976وكتاب التجليات (األسفار الثالثة) ( ،)1986-1983ورسالة يف الصبابة
والوجد ( ،)1988وشطح املدينة ( ،)1990وهاتف املغيب ( ،)1992و...
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قد حظيت رواية الزيين بركات منذ صدورها باهتمام نقدي تستحقه؛ ألهنا شكلت لوناً
خاصاً جديداً من التعامل مع التاريخ ،ولكن مل حتظ إشكالية تعدد األصوات فيها بالدرس
الوايف ،خاصة بالنسبة للمواقف اإليديولوجية املتنوعة فيها والتنوع األسلويب الذي انفردت به
الرواية .وقد درس حممد جنيب التالوي يف كتاب «وجهة النظر يف روايات األصوات العربية»
( )2000عشر روايات مصرية من بينها رواية الزيين بركات ،مركزاً على ثالث نقاط
حمددة تُربز على حد تعبريه ما تنطوي عليه رواية األصوات وهي :الالجتانس ،واحلوار،
واملنولوج ،مث التعدد اللغوي .ومل يتبع الدارس منهج باختني يف حتليله ولذلك مل يتطرق إىل
تعدد املواقف االيديولوجية وتعدد األساليب يف الروايات املدروسة.
وقد قام سعيد يقطني يف كتاب «حتليل اخلطاب الروائي» ( )2005بدراسة مخس روايات
مركزاً فيه على حتليل رواية «الزيين بركات» .وتوقّف الكاتب على ثالثة مكونات هي :الزمن،
والصيغة ،والرؤية السردية ،معتمداً يف حتليله على منهج كل من «جينت» و«تودوروف» دون
اإلشارة إىل إشكالية تعدد األصوات وآراء باختني يف دراسته.وأيضاً يف مقالة «تعدد األصوات
واألقنعة يف الرواية العربية» ( ،)2008تناول حسن عليان تقنيات السرد يف عدد من الروايات،
واستنتج أن رواية التجريب على حد وصفه يف الربع األخري من القرن العشرين وبدايات هذا
القرن ،وظّفت تقنية تعدد األصوات على صعيد اللغة أو الشخصيات وبأدوات متعددة أخرى،
وسامهت يف تطوير الرواية العربية.
هتدف املقالة إىل إلقاء الضوء على تقنية تعدد األصوات يف رواية الزيين بركات اليت تعترب
من النماذج الفريدة بني الروايات العربية .والفرضية اليت نتتبعها يف هذه املقالة هي أن رواية
الزيين بركات تعترب من الروايات اليت خلقت التعددية الصوتية للتعبري عن الرؤية اليت تتصل
بالواقع املصري يف حقبة الستينيات يف مصر ،وليس باإلطار التارخيي القدو املتخيل .ومن
ضرورة البحث الرجوع إىل كيفية ظهور األصوات املختلفة يف الروايات اليت صدرت يف تلك
الفترة يف مصر ،والسيما يف رواية الزيين بركات .واملنهج الذي تتبعه هذه الدراسة توصيفي-
حتليلي ،يقوم على استحضار نص الرواية ومن مثّ بيان التعددية الصوتية ،مع االعتماد على
آراء ميخائيل باختني يف هذا اجملال.

املفاهيم النظرية
مل تظهر الرواية املتعددة األصوات إال مع دوستويفسكي حسب املنظّر الروسي ميخائيل
باختني الذي يقول يف مقدمة كتابه «شعرية دوستويفسكي» عنه« :إننا ننظر إىل دوستويفسكي
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على أنه واحد من أعظم اجملددين يف ميدان الشكل الفين .لقد أوجد ،يف رأينا ،منطاً جديداً
متاماً من التفكري الفين ،هذا النمط الذي اصطلحنا عليه بـ«املتعدد األصوات» (باختني،
 ،1986ص .)5وقد الحظ باختني أن الرواية املونولوجية املتجانسة 1هي الشكل الروائي الذي
طبع سريورة اخلطاب الروائي األورويب قبل دوستويفسكي أي الرواية اليت جند فيها الراوي
العارف بكل شيء يتحكم يف دواليب السرد واحلكي مع االنطالق من رؤية إيديولوجية معينة
تؤدي إىل تضاؤل اإليديولوجيات األخرى .واستطاع دوستويفسكي حتطيم هذا الشكل الروائي
يف رواياته (باختني ،1986 ،ص.)12
وقد رأى باختني أن الرواية «ظاهرة متعدد األسلوب واللسان والصوت ،يعثر احمللّل فيها على
بعض الوحدات األسلوبية الالمتجانسة ايل توجد ،أحياناً ،على مستويات لسانية خمتلفة وخاضعة
لقواعد لسانية متعددة» (باختني ،1987 ،ص .)38وعرّف الرواية املتعددة األصوات بقوله« :إن
الرواية املتعددة األصوات ذات طابع حواري على نطاق واسع .وبني يع عناصر البنية الروائية،
توجد دائماً عالقات حوارية ،أي إن العناصر جرى وضع بعضها يف مواجهة البعض اآلخر مثلما
حيدث عند املزج بني خمتلف األحلان يف عمل موسيقي» (باختني ،1986 ،ص.)59
وقد أصبحت البوليفونية 2مفهوماً متداوالً يف األحباث اليت تتناول موضوع التعدد
الصو يف الرواية ،وتعترب مفهوماً موسيقياً .والفكرة ،جندها لدى كونديرا الذي يعتقد أن
«البوليفونية املوسيقية هي تطوير متزامن لصوتني أو لعدة أصوات حتتفظ ،رغم ارتباطها
على حنو كامل ،باستقالل نسيب» (كونديرا ،1999 ،ص .)78وتعين البوليفونية الروائية «تنظيم
أشكال الوعي املتعددة داخل الرواية ،وتشخيصها بشكل متساوٍ( ،حبيث) ال يؤدي إىل هيمنة
وعي واحد» (بوعزة ،1996 ،ص .)93وهذا التساوي بني األصوات يف الرواية البوليفونية هو
الذي يضمن تالحم وحداهتا احلكائية املتنوعة.
هناك لة من اخلصائص األسلوبية والداللية اليت تطبع اخلطاب الروائي ،والتعدد
الصو جيعل النصّ الروائي كإطار حيتوي على شبكة من الشخصيات اليت تتخلّل خطاب
الرواية ،وحيتفظ للشخصيات بنوع من االستقالل يف التعبري ،ويترتّب عن هذا االستقالل،
اتباع وجهات نظر الشخصيات ملنطق حواري ،يفقد النص الروائي من خالله نربته األحادية.
1. Homophone

2. Polyphony
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وقد تعددت وجهات نظر الدارسني إزاء الرؤية السردية ،وانطلق هنري جيمس من
مالحظاته حول الراوي الذي ينظر إىل عامله احلكائي من عل ،معيباً عليه لعبة دور حمرك
الدمى ،مؤمناً بأن القصة جيب أن حتكي ذاهتا ،وذلك عن طريق مسرحة احلدث أو عرضه
وليس عن طريق السرد أو التلخيص (مسعان ،1982 ،ص ،)104أي أن على القصة أن حتكي
ذاهتا ال أن حيكيها املؤلف .ولذلك استمد مصطلح زاوية الرؤية أمهيتها من القدرة على
استيعاب التوجهات الفكرية والفنية للشخصيات يف العمل الروائي« ،األمر الذي يعين إزاحة
الراوي العليم بكل شيء ،ووضع احلدث الروائي يف إطار وعي الشخصيات ،وتتابع تشكيالت
السرد تبعاً ملوقع الراوي» (عليان ،2008 ،ص.)171
ويرى باختني أن الرواية تسمح بأن نُدخل إىل كياهنا يع أنواع األجناس األدبية ،سواء
كانت أدبية أوخارج أدبية .أي إن أيّ جنس تعبريي ميكنه أن يدخل إىل بنية الرواية ،وأكثر
من ذلك «فإنه توجد فئة من األجناس التعبريية اخلاصة اليت تلعب دوراً بنّاء جد هام داخل
الروايات ،بل إهنا أحياناً ،حتدّد حىت بنية اجملموع خالقة بذلك مغايرات للجنس الروائي.
تلك األجناس هي االعتراف ،واملذكرات اخلاصة ،وحمكي األسفار ،والبيوغرافيا ،والرسائل،
اخل» (باختني ،1987 ،ص .)88ويعتقد باختني أن هذه األجناس التعبريية إىل جانب كالم
املؤلف وكالم أبطال الرواية ليست إال «وحدات التأليف األساسية اليت يدخل التنوع الكالمي
الرواية بواسطتها .فكل وحدة من هذه الوحدات تسمح بوجود تعدد يف األصوات االجتماعية
وتنوع يف العالقات والصالت بينها» (باختني ،1988 ،ص.)11
أما بالنسبة لألسلوب الكرنفايل الذي قد طرح باختني فكرته فيتجلّى يف تصوره لعالقة
النص بالواقع من رسم شبكة عالقات لغوية تتشابك فيها عناصر لغة النص مع لغة الواقع
اليت تتحدى الثقافة الرمسية .وهذا األسلوب جتسيد لثقافة فرعية ...« 1نقدية تشكك
طقوسها وأنشطتها يف األخالق السائدة واملعايري املتبعة اليت تُقدّم يف سياق حمكوم بقانون
خارجي ،كاريكاتوري وهزيل» (زميا ،1991 ،ص.)157
وبعد هذا العرض املوجز ألهم أراء باختني حول تعدد األصوات ومكوناته يف الرواية ميكن
االنتقال إىل رواية الزيين بركات ،ومن مث حتديد مظاهر التعدد الصو يف هذه الرواية.

1. Subculture

608



مجلة اللغة العربية وآدابها ,السنة العاشرة ,العدد الرابع ,شتاء 1436

الزيين بركات وعناصر تعدد األصوات
تتناول الرواية أحد عشر عاماً من زمن حكم املماليك على مصر ،وتنتهي بسقوط حكمهم
على يد العثمانيني .تبدأ الوقائع بالقبض على «علي بن أيب اجلود» حمتسب القاهرة ،بتهمة
سرقة ممتلكات الناس ،فيتم تعيني «الزيين بركات» حمتسباً جديداً للقاهرة ،وذلك بأمر من
السلطان .يرفض الزيين بركات هذا املنصب ،لكن الشيخ أبا السعود يقنعه بأنه خري من يصلح
لتويل هذه الوظيفة .يفرح الناس من هذا احلدث ،فراحوا يسجّلون أفعاله اخلرية .إن هذا
األمر ال يطول؛ ألنه وبعد مضيّ زمن قصري يظهر الزيين بركات صورته احلقيقية وهي حبه
للسلطة ،متجاوزاً املبادئ اليت تظاهرَ هبا يف البداية ،فيوافق «زكريا» املسؤول يف حفظ أمن
السلطة ،يف ممارسة الظلم على الشعب ،ويعينه كنائب له .يف هناية املطاف تُهزم السلطة
اململوكية يف معركة «مرج دابق» من العثمانيني ،ويقتل سلطاهنا «قانصوه الغوري» .يدخل
العثمانيون البالد ،وبعد االختفاء لفترة وجيزة ،يظهر الزيين بركات يف آخر مقطع سردي وهو
ميتطي فرساً ،ويصيح املنادي بتعيينه ناظراً جديداً حلسبة القاهرة ،ويقرأ أمراً صادراً منه،
يوضح فيه أن العملة العثمانية اجلديدة حلت حمل العملة اململوكية القدمية.
قد جاءت رواية «الزيين بركات» ( )1974كرواية تدخل يف دائرة الرواية الطليعية ،حاول
فيها كاتبها ابتداع شكل جديد من األشكال الروائية العربية ،يفارق أشكال الكتابة البسيطة
اليت ال تقدم إال وهم الرواية (الغيطاين ،1994 ،غالف الرواية) .فيكاد ينفرد ال الغيطاين
عن كتّاب جيله بسلوكه طريقاً خمتلفاً عن الطريق الذي سلكه الروائيون السابقون؛ ألنه ال
يعبّر عن التراث يف مشروعه الروائي وغري الروائي كي حييي هذا التراث فقط ،بل مهّه
األساسي هو أن يعبّر هبذا التراث ليقول ما يقصده أي انتهاج طريق مغاير للسابقني أمثال
جورجي زيدان ،وجنيب حمفوظ ،وعادل كامل ،وفريد أبوحديد ،وأمحد باكثري وعبداحلميد
جودة السحار وغريهم؛ ألن هؤالء الكتّاب ومعظم الكتّاب السابقني قد استخدموا النص
التراثي لتفسري الواقع التراثي أكثر من تفسريه للواقع احلاضر .وهذا النوع من االستلهام
الذي يسمّيه مراد مربوك عبدالرمحن «النص الساكن» قد غلب على معظم الروايات
التارخيية والفنية حىت أواخر احلرب العاملية الثانية (عبدالرمحن ،1991 ،ص.)133
ولكن قد امتاز نص رواية الزيين بركات بأنه نص متحرك ال حيافظ على تركيب التراث
كما ورد يف الكتب القدمية ،بل يستوحي الكاتب التراث يف عمل سردي يقترب فيه املاضي من
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احلاضر إىل درجة التماهي ،فيخرج بذلك من إطاره التراثي إىل داللته املعاصرة ،أي إن
استيحاء الشكل التراثي جاء«بغية تأصيل شكل روائي عريب من ناحية ،وليكون أداة تعبريية
عن الواقع احلاضر من ناحية ثانية» (عبدالرمحن ،1991 ،ص .)233لذلك ميكن القول بأن
اجتاه الغيطاين يف استلهامه للنص التراثي املتحرك يتماشى مع ما يعتقده البعض بأن املادة
التارخيية يف العصر الراهن قد أتاحت خمرجاً روائياً ،يطمح الروائي من خالله مقارنة
املاضي باحلاضر ،واستحضار بعض ،عرب التاريخ مبا يكفل إيصال صوته ورسالته النقدية
إىل املتلقي (املوسوي ،1988 ،ص.)120
إذن جتربة الغيطاين يف رواية الزيين بركات جتربة متميزة قد تكشف عن جناح فذّ يف
إبداع شكل جديد جيمع بني األصالة واحلداثة ،ويف التعبري عن أبعاد القهر السياسي،
االضطراب االجتماعي ،واهلزمية املؤملة كما عبّر عنها تاريخ املماليك يف القرن العاشر
اهلجري ،وتاريخ مصر يف ستينيات القرن املاضي أيضاً.

تعدد الرؤية السردية
إن العامل الذي ختلقه هذه الرواية معقّد ،ومتعدّد السطوح وتضم عاملاً بانورامياً زاخراً
بشخصيات متفاوتة األمناط وتنفتح على أكثر من خطاب حبيث يكون االقتصار على منظور
واحد غري كاف لكشف الدالالت املعقّدة املتصارعة ،فتبدو النظرة األحادية قاصرة على نقل ما
جيري فيه ،ومن مث حياول النص الفرار من النظرة األحادية بتكثري زوايا الرؤية .لذلك إن
أول ما يطالعنا يف رواية الزيين بركات قيامها على سرادقات ،وتسمية بعض العناوين الفرعية
يف السرادقات بأمساء شخصيات الرواية من قبيل :سعيد اجلهيين ،زكريا بن راضي ،عمرو بن
العدوي ،إىل جانب الرحالة البندقي «فياسكونيت جانيت» اخلارج عن أحداث الرواية ،أي
خيالف الغيطاين «ابن إياس» يف تقسيم النص إىل السنني ،والشهور ،مث األيام.
هكذا جاءت الرواية يف شكل دوائر متداخلة تظهر من خالل تعدد الرواة ،وهناك أوالً:
الرحالة اإليطايل ومذكراته اليت يعتمد فيها على شهادة العيان وميثّل الراوي من اخلارج مبوقعه
اخلارجي على دائرة األحداث .ثانياً :الراوي الداخلي العليم الذي اختلفت مهمته عن الرحالة،
إنه هو املتحكم يف املسرية التنفيذية لألحداث ويقوم بدور الواصف ويقدّم األصوات ويربط
ويعرض وحيدّثنا عن األصوات بضمري «هو» .وأخرياً رؤية الشخصيات اليت هي مبثابة أصوات
ختتلف عن الصوتني السابقني ،واستطاعت أن تعكس التعددية يف املواقف جتاه األحداث.
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تبدأ الرواية شهر رجب  922هـ على لسان الرحالة البندقي فياسكونيت جانيت الذي زار
القاهرة أكثر من مرة يف القرن السادس عشر امليالدي (الغيطاين ،1994 ،ص .)4ويورد
الرحالة مقتطفات ومشاهد سجّلها يف رحالته إىل القاهرة .ويف املقتطف (أ) املأخوذ من
مذكرات الرحالة يف وصف القاهرة الذي يقع يف رجب  922هـ نقرأ:
«تضطرب أحوال الديار املصرية هذه األيام ،وجه القاهرة غريب عنّي ،ليس ما عرفته يف
رحال السابقة ،أحاديث الناس تغريت ،أعرف لغة البالد وهلجاهتا .أرى وجه املدينة
مريضاً ،يوشك على البكاء ،امرأة مذعورة ختشى اغتصاهبا آخر الليل ...تنتظر البيوت أمراً
قد يأ غداً أو بعد غد ،أصغي إىل وقع حوافر تصطدم حبجارة الطريق ،تبعد ،تنأى ،أطلّ
من مشربية البيت حماذراً أن يراين أحد» (الغيطاين ،1994 ،ص .)7زمن السرد يف هذا
املقطع حاضر والضمري املهيمن هو ضمري املتكلم الذي جيسّد «الرؤية املتصاحبة» لنقل كل
معلومة سردية (مرتاض ،1998 ،ص .)159والرحالة باعتباره شاهداً على مصر متكّن من
النظر إليها نظرة موضوعية ورصد حالة البالد املنهزم ،ويتبدّى صوته امللتبس باخلوف
والقلق ،ولذلك احتجب بغية املتابعة عن بعد لكيال تكتشفه أعني البصاصني.
وإىل جانب هذا العرض يقدّم الرحالة صورته النفسية يف صيغة املونولوج الداخلي مبا
فيه من توتّر وتوجّس ...« :إذ جيدونين أفرجنياً ،يدفعون يب إىل املوت بال حماكمة ،ال
استجواب ،ال سؤال ،من أنا ،من أين جئت لن تتاح الفرصة ألخربهم ،ألقنعهم»...
(الغيطاين ،1994 ،ص .)7وهذا االنتقال يف تقدو السرد من املوضوعي إىل الذا يكشف عن
صورة األحداث ،ونالمس جبالء وضعية االضطراب الذي متوج به القاهرة ،وبشاعة األوضاع
اليت مترّ هبا مصر بعد هزمية اململوكيني من العثمانيني.
ويف مقابل ضمري املتكلم ،يتحدث السارد بضمري الغائب الذي هو «وسيلة صاحلة ألن
يتوارى وراءها وميرّر ما يشاء من أفكار ،وإيديولوجيات ،وتعليمات» (مرتاض ،1998 ،ص)153
عن الشخصيات وبشكل أكثر تركيزاً عن الزيين املستحضر يف أذهان الشخصيات مبواقفه
املتباينة ،وعن سعيد اجلهيين الطالب األزهري ،مث زكرياء بن راضي كبري البصاصني.
وعلى سبيل املثال يبدأ تولّي الزيين نائباً للحسبة مبرسوم سلطاين ،من خالل ضمري
املتكلم اجلمعي الذي يقول فيه« :يتوىل بركات بن موسى ،حسبة القاهرة ،ملا تبني لنا بعد ما
قدمناه ،ما فيه من فضل وعفّة ،وأمانة وعلو مهّة( »...الغيطاين ،1994 ،ص ،)30ويقع االنتقال
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بعد ذلك من الشكل السردي اخلارجي إىل الداخلي الذي يركز على زكريا بن راضي ليتمحور
تعيني الزيين بركات (موضوع التبئري) من خالل رؤية زكريا بن راضي ولنعاين موقفه من
تعيني الزيين بركات الذي مل يكن متوقعاً ،فيذهب إىل بيت خلوته ليطّلع على ملفاته املعدّة حول
كل شيء .ومعرفته عن الزيين بركات ناقصة جداً «ما هلذا الرجل ال يأ من ناحيته إال
احلرية؟ كل ما خطّه شهاب احلليب أربعة سطور (بركات بن موسى ،له مقدرة االطالع على
النجوم ،أمه امسها عنقا)» (الغيطاين ،1994 ،ص ،)39فال جيد عنه إال كلمات قليلة ال جتدي
نفعاً ،فيتعجّب زكريا من ذلك ،ويقرر أن يتكفّل بنفسه أمر الزيين بركات.
ويف مشهد آخر ينقلنا الراوي إىل مكان آخر هو «كوم اجلارح» حيث الشيخ أبو السعود
ومريدوه من الصوفية .ومن خالل الرؤية من اخللف يتكلف السارد بإعطاء فكرة عن كوم
اجلارح و اعة الشيخ ،مث ينفصل عنهم ،ويقدم لنا من منظور سعيد اجلهيين والشيخ
معلومات عن الزيين بركات حيث نغدوندرك موقف اجلماعة للزيين بركات .يقول سعيد مع
نفسه« :العامة يف احلسينية يؤكدون ،مل خيفض الزيين رأساً ،مل حين هامة أمام السلطان،
مل يرجتف أو يهب ،قال أمام األمراء أ عني ،ال أقبل احلسبة ألنين ال أريد رؤية الظلم
وأسكت عنه ...قيل يف بوالق ،واحلمامات العامة ،خاصة محامات النساء ،إنه وقف أمام
السلطان كزينة الرجال ..قال ستأمرين بظلم الرعية وأنا لن أنفذ هذا ألين أخاف نسبة
الظلم إيل ،كيف أقابل خالقي يوم احلساب؟» (الغيطاين ،1994 ،ص .)46-45ويكتفي الشيخ أبو
السعود بالقول هامساً «اللّهم ولّ علينا خيارنا وال تولّ علينا أشرارنا( »..الغيطاين،1994 ،
ص .)48ويف مكان آخر يقول عن الزيين بركات بائع العطور «الصفدي»« :يا سالم على
التقوى ..يا سالم على الصالح ..كل ما قاله ال يصدر إال عن رجل ابن رجل ،مثل مل خيلق
لينحين أمام جربوت أو سلطان( »..الغيطاين ،1994 ،ص.)49
فإن ما مييز هذه املقاطع أمران :أحدمها تعدد األصوات ،واآلخر حضور الراوي العليم
الذي يستطيع أن يتنقل بني تلك األصوات .ومن خالل تبدالت الرؤيات السردية يتبلور
موقفان اثنان جتاه تويل الزيين بركات منصب احلسبة ،وندرك جبالء منظورات عديدة
تتبلور أمامنا من خالل إدراك الشخصيات وموقفهم من هذا التويل الذي ينقسم إىل
قسمني :األول :موقف زكريا بن راضي وجهاز البصاصني املعارض هلذا التعيني .والثاين:
املوافق هلذا التعيني وهو موقف سعيد اجلهيين والشيخ أيب السعود وعامة الناس.
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وتعدد أشكال الوعي يف الرواية تزداد أمهية يف تبئري الفضاء اخلارجي خلطبة الزيين
بركات يف اجلامع األزهر من خالل أربع رؤيات هي :الرحالة ،والراوي ،وتقرير مربوك التابع
جلهاز زكريا بن راضي مث زكريا بن راضي نفسه.
فمع الرحالة نكون أمام رؤية سردية خارجية يرصد ما يراه قائالً« :عندما مسعت بذهاب
الزيين بركات إىل اجلامع األزهر ،ليخطب يف اخللق ،ظننت أنين الوحيد ،وعندما ذهبت مل
أجد لقدمي مكاناً وكأنه يوم احلشر ..قلت لنفسي ..من أين جاء هؤالء؟» (الغيطاين،1994 ،
ص .)49ويواصل السارد العليم ما بدأه الرحالة وخيربنا عن دواخل الشخصيات وحتضريات
ما قبل اخلطبة« :مر النهار صعباً ،ليلة أمس مل ينم اخللق ...جتيء األخبار وتروح كموج البحر
الكبري يلمس صخر اليابسة مث يرتد عنه« ،الزيين نزل من القلعة» «الزيين يطلع اآلن إىل قاعة
الدهيشة بالقلعة( »...الغيطاين ،1994 ،ص.)51-50
وأيضاً يكشف تقرير «مربوك» أحد جواسيس زكريا بن راضي يف هذا االجتماع عن
جوانب أخرى عن اخلطبة« :فوق منرب األزهر القدو وقف ،املسجد يفيض باخللق من كل
لون وصنف ...لكن الزيين رفع يده اليمىن ،مفرودة األصابع (يده عادية ،أصابعه مخس).
سرى صوته بني الناس ،وقال ما معناه( »...الغيطاين ،1994 ،ص .)62ويكمّل املونولوج الداخلي
لزكريا بن راضي هذا التقرير املوضوعي ويعطينا موقفاً متكامالً من خطابة الزيين بركات:
« ...حتدّث العظيم إىل العامة مباشرة يفقده هيبته ،يضيع مهابة احلكم واحلكام ،يتطاول
العامة على الكبار ،إذا كان ناظر احلسبة يتكلم إليهم ،ملاذا ال يفعل مثله األمراء؟ أمل ينبه
أحد إىل هذا؟» (الغيطاين ،1994 ،ص .)60وتنتهي هذه الوحدة يف الرواية برسالتني يرسلهما
زكريا بن راضي؛ األوىل إىل الزيين بركات وحياول كسب ودّه داعياً إياه إىل التعاون معه،
والثانية يرسلها إىل األمراء ويبني خطورة الزيين بركات.
وبسبب التشكيل الدائري املتداخل جاء الرواة يف شكل دوائر متداخلة وهو أمر أبعد
سطوة الراوي التقليدي وحفظ لألصوات استقالليتها ومتايزها .ومبا أن «احلدث الروائي يف
رواية األصوات ال يذعن لتفسري أحادي مشدود ملركزية حمورية واحدة؛ ألن احلدث الواحد
يتوزع على أصوات إلبراز ردود األفعال» (التالوي ،2000 ،ص ،)51فلدينا رؤية فياسكونيت
جانيت ،إىل جانب رؤية الراوي الغائب ،مث مربوك يف تقريره ،وأخرياً زكريا بن راضي ،على
أنّ تعدّد هذه الرؤيات ،يقود يف النهاية إىل تبنّي النص للرؤية العميقة ،ليصلنا احلدث عرب
عدة عيون ترصد ما جيري ،وتعلّق عليه.
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لقد ظل الراوي حيادياً بني األصوات الروائية فلم يغلب صوتاً على صوت؛ ألن الشخصيات يف
الرواية املتعددة األصوات «تتمتّع باستقاللية نسبية عن سلطة املؤلف ،وذلك بفعل املسافة
اجلمالية اليت خيلقها الروائي بينه وبني شخوصه» (بوعزة ،1996 ،ص .)91-90وإذا كان السارد
التقليدي يلجأ إىل تقنية اإليهام بالواقع عن طريق املسافة الثابتة بينه وبني القارئ ،فنجد هذه
املسافة عند سارد رواية الزيين بركات قد أصبحت تتحرك مثل أوضاع الكامريا يف السينما .تارة
يبقى القارئ يف اخلارج ،وتارة ينقله السارد إىل املشهد وما جيري وراء الكواليس وتارة أخرى
إىل ما جيري داخل أذهان الشخصيات كي يرشد القارئ إىل املواضيع بشىت الطرق اليت تقلّص
من هيمنة الراوي على األحداث .وبذلك أصبح موقع الراوي منفتحاً على أصوات الشخصيات،
وترك هلم حرية التعبري اخلاص هبم ،ليقدموا للقارئ منطوقاهتم املختلفة واملتباينة.

تعدد املواقف اإليديولوجية
قد الحظ باختني أن اإلنسان املتكلم يف الرواية ،وبدرجات خمتلفة ،منتج إيديولوجياً
و«كلمته هي دائماً قول إيديولوجي واللغة اخلاصة يف الرواية هي دائماً وجهة نظر خاصة إىل
العامل تدعي قيمة اجتماعية» (باختني ،1988 ،ص ،)110ومن هنا فرواية األصوات ختتلف عن
الرواية التقليدية والتجانس الذي يغري نقاد الرواية التقليدية؛ ألن من أساسيات إجناح
رواية األصوات الالجتانس الذي يكمن يف «تباين األصوات الروائية احلاملة لوجهات النظر،
وكلما زاد التباين بني األصوات حتقق النجاح لرواية األصوات» (التالوي ،2000 ،ص.)52
نلتقي يف الزيين بركات بأصوات متنافرة حجمت دور الراوي وحققت الالجتانس املقصود
على مستويات عديدة داخل الرواية وأمهها املواجهة بني صوت السلطة وصوت الشعب ،إىل
جانب صوت السلطة الدينية يف الرواية .وأما عن السلطة األوىل فهي السلطة السياسية
احلاكمة وقد مثّلها بفاعلية أصوات عدة شخصيات هم :الزيين بركات وزكريا بن راضي،
والسلطان الغوري إىل جانب بعض الساعني ملصاحلهم الشخصية ،الذين ساعدوا السلطة
اململوكية يف حتقيق أهدافها .وأما عن الشعب فمثّله سعيد اجلهيين ،والسلطة الدينية فمثّلها
صوت الشيخ أيب السعود.
وأما الزيين بركات فتصوره الرواية يف الصفحات األوىل إنساناً زاهداً يف الدنيا ومناصبها،
خيشى أن يقع يف ظلم اآلخرين من خالل وظيفته كمحتسب .وملّا يعرض عليه السلطان قانصوه
الغوري هذه الوظيفة يقول« :احلسبة يا موالي والية يؤمتن صاحبها على أحوال العباد ،وحاشا
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هلل أن أجد يف نفسي القدرة على هذا ،أنا عبد فقري ال أطيق وصاييت على إنسان ،أمتىن
انقضاء عمري يف أمن وسالم ،بعيداً عن أمور احلكم واحلكام ،ما أريده رقدة آمنة ،ال يقلقين
فيها سبّ إنسان ،أو سخط مظلوم غفلت عنه ومل أنصفه من ظامله» (الغيطاين ،1994 ،ص.)41
جيعل الراوي من هذا املوقف حركة ذكية ،تنجح يف إقناع املريدين اجملتمعني يف جملس الشيخ
أيب السعود« :مل نسمع برجل مثله ..وحنن ما نرضى إال به ..رفضه للمنصب خري تعريف به يا
موالنا» (الغيطاين ،1994 ،ص .)44ويصل حتمّسهم حلدّ دفع الشيخ أيب السعود باجتاه إقناع
الزيين بركات بقبول منصب احملتسب ،إذ يقول أحدهم« :لن يقنعه بوالية احلسبة إال أنت..
أنت يا موالنا والربكة فيك( »..الغيطاين ،1994 ،ص .)48ويقتنع الشيخ بفكرة ضرورة إقناع
الزيين بركات بقبول املنصب .فكان أثر ذلك أن خلق هلذا الشخص مكانة عظيمة يف قلوب
الناس ،وجعله ينال ثقتهم وثقة السلطان؛ إذ بوأه وظيفة تويل احلسبة.
ولكن الزيين بركات بعد تسلّقه إىل السلطة يتبدّل وجييء صوته ممثّال للسلطة السياسية
الفاسدة ،ومن دهائه تعليم نائبه زكريا وسائل اخلديعة يف كيفية تكوين الصورة الالئقة اليت
حتبب املسؤولني الكبار إىل الناس ،وتزيد من درجة ثقتهم بعدالتهم« :ال بد أن حتتلّ مكانة
يف قلوهبم أكرب ،غداً اركب حصانك ،دع رجالً من رجالك يرتدي مالبس فالح ،وآخر من
رجالك يف مالبس مملوك ،ليضرب الثاين األول ضرباً فظيعاً ،وطبعاً يتصادف عبور موكبك
هنا ترجّل أنت أنصف الفالح واقبض على اململوك» (الغيطاين ،1994 ،ص.)194
أما زكريا بن راضي فهو نائب احملتسب ،ويأ يف املوقع الثاين من حيث األمهية ودوره
راجع إىل معرفته الشاملة ملا جيري يف البالد وذلك حبكم إدارته جهاز اجلواسيس يف
احلكومة .ويستطيع زكريا احلصول على املعلومات كلها عن القاصي والداين عن طريق بث
رجاله الذين ينقلون له تفاصيل األمور الصغرية والكبرية .ولديه دفاتر وكما يقول« :كل دفتر
حيوي أوصاف املكان ،ما اشتهر به ،مث أهم األشخاص فيه...سيجيء يوم يصبح لكل إنسان
قسم خاص به ،يلخصه منذ آهة امليالد حىت رعشة املوت» (الغيطاين ،1994 ،ص.)37
فزكريا بن راضي والزيين بركات ميثّالن املتنافسني على السلطة دون مصلحة الشعب،
فزكريا ال يتورع يف إحلاق األذى والتعذيب بفئات املعارضني ،باعتباره مسؤوالً عن األمن يف
خط موازٍ للزيين بركات .وجنده حيلم بأن يأ يوم يتمكّن جهازه من تسجيل شؤون كل إنسان
منذ ميالده« :إنين أرى يوماً جييء فيمكن للبصاص األعظم أن يرصد حياة كل إنسان منذ
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حلظة ميالده حىت مماته ليس الظاهر فحسب ،إمنا ما يبطنه من خواطر ،ما يراه من أحالم»
(الغيطاين ،1994 ،ص .)234فصوته يشي بالقسوة يف الوصول إىل حتقيق مآربه اليت ال تكتفي
برصد الشعب يف يقظتهم ،بل ويف نومهم أيضاً .ويرى أن ما يقوم به ،يهدف إىل «إقامة العدل
بني الناس ،ولكن بأسلوب ال يتقبله الناس» (الغيطاين ،1994 ،ص.)224
وهنا كالسلطان قانصوه الغوري الذي قد اقتصر دوره بإصدار األوامر اليت ينشرها عرب
النداءات .ويف موقف واحد خياطب األمراء الذين اشتكوا إليه من الزيين ويقول« :أنتم هكذا
إذا ما ظهر إنسان يبغي العدل حاربتموه» (الغيطاين ،1994 ،ص .)189-188وبعد أن زادوا عن
حدّهم قال هائجاً« :واهلل أخلع نفسي وتسلموها أنتم خربة بوراً ،اخلزائن خاوية وابن عثمان
متحرّش بنا ،العامة ال يهدأون ،وجتار الفرجنة ما عادوا يعربون من اإلسكندرية إىل دمياط،
خسرنا دخلنا وعندما يظهر إنسان يتفنّن يف جلب املال ،نقف ضده ،ومنانعه ،واهلل هذا كالم
ال يرضي مؤمناً وال كافراً» (الغيطاين ،1994 ،ص .)189يتضح من كالم السلطان الغوري أن
العداء بدأ يدبّ بني الديار املصرية وبني صاحيب ممالكها املختلفة ،وثقته الكاملة بالزيين
بركات هي اليت ستؤدي إىل هزميته أمام العثمانيني يف هناية املطاف.
وأخرياً هناك أصوات للشخصيات اليت تسعى للمصاحل ،ويظهر هذا األمر يف أقوال
الوعّاظ والقضاة الذين أيدوا السلطة اململوكية .وقد بلور املؤلف أصواهتم بإتيان مناذج من
اخلطب الدينية يف املناقشات واملناظرات اليت جرت بينهم يف مشهد تعليق الزيين بركات
جمموعة من الفوانيس يف القاهرة إلضاءة الشوارع ،فلم يعجب هذا التصرف بعض األمراء،
واستدعوا اخلطباء كي يعترضوا على هذه الفوانيس لكسب دعم الناس يف احتجاجاهتم .ومما
« :ال يستحي العامل
قاله أحد الوعّاظ يف خطبة الصالة« :يا أهل مصر ،يقول رسول اهلل
إذا سئل عمّا ال يعلم أن يقول ال أعلم» ،نقول هذا ملن أحلّوا تعليق الفوانيس ،أمام البيوت
والدكاكني ،يدّعون العلم بالتواريخ واألحداث اليت جرت وينقصهم القول مبا سيجيء ،هنا
ندخلهم يف زمرة الكافرين» (الغيطاين ،1994 ،ص .)114وأكد قاضي قضاة مصر قائالً:
«الفوانيس تذهب بالربكة بني الناس» (الغيطاين ،1994 ،ص.)115
وأما عن صوت الشعب فمثّله سعيد اجلهيين .وهو شاب أزهري متيز بيقظته وصدق
مشاعره الوطنية ،وقد حتمّس للزيين بركات يف مطلع تولّيه منصب احلسبة ولكن متيزت
درجة وعيه بالشك يف نيات الزيين بركات عندما عرف أنه أبقى على زكريا بن راضي
كرئيس جلهاز البصاصني.
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ويف حوار ع سعيد مع الشيخ أيب السعود يبدي وجهة نظره:
 «زكريا والزيين على اتفاق».. «أعرف هذا( »..الغيطاين ،1994 ،ص)123فاملكانة اليت كان الزيين بركات يشغلها عند سعيد؛ ال تليق به أن يكون على اتفاق مع
زكريا بن راضيوهوما جعل الشك يتسرّب إىل قلبه وأفضى مبا يضيق به قلبه إىل أيب
السعود« :موالنا أنا صحبت الزيين إىل دارك ،مشيت أمامه يف موكبه كأي ركبدار ،بشّرت
به ،حتمّست له ،أنا اآلن أشك فيه ،أتضرّر منه» (الغيطاين ،1994 ،ص.)124
وصوت سعيد اجلهيين يعبّر عن رؤية اإلنسان املصري املضطهد إزاء واقع جمتمعه ،وميثّل
صوت الشعب الذي يبدو مهموماً حينما «يسمع بشنق عبد ،قطع يد سارق ،إشهار امرأة ضبطت
تسرق رغيفاً ...يضطرب قلبه كفرخ صغري ابتلّ ريشه ،ملاذا حيدث هذا كله ،ملاذا؟؟» (الغيطاين،
 ،1994ص .)25إن املتأمل حواراته الداخلية طيلة الرواية جيد أن الرواية كما يرى البعض
«تتحدث عن مأساة اإلنسان املقهور ،املغلوب على أمره ،املهان يف روحه وجسده» (أسعد،1982 ،
ص .)72إنه ميثّل املثقف الرافض للسلطة الفاسدة ،وحاول الكاتب أن يصرّح على لسانه ما
تعرّض له من مالحقات وما سيلقاه من قهر ومعاناة جراء مواقفه« :ماذا يفعلون يب ،رمبا قطعوا
دراسيت باألزهر ،مينعون راتيب ورزقي ،يسدّون أبواب الوظائف يف وجهي ،فليفعلوا ..ما قيمة هذا
كله ،إذا رفعت الظلم عن إنسان ،ما قيمته؟ لكنين أخشى احلرمان والسجن والقيد والعذاب..
لكن ما حيليت والزمان يلجمين ويكسر فكي وخيرس البوح يف صدري» (الغيطاين ،1994 ،ص.)125
وأما الشيخ أبو السعود فهو ذو االجتاه الصويف ،ويكمن دوره يف إقناع الزيين بركات للقبول
بتولّيه احلسبة عقب امتناعه عن قبول هذا املنصب .وصوت هذه الشخصية ميثّل السلطة
الدينية القوية اليت قوهتا مستمدة من تغلغل البعد اإلمياين يف نفوس الشعب الذي حيترمه،
ولذلك خيشاه رجال السلطة اململوكية .ويف مشهد يرينا الكاتب املكانة االجتماعية الواسعة
هلذه الشخصية ،إذ يطّلعشخصإمسه «الدمراوي» (بياع اجللود) الشيخ أباالسعود على ظلم
الزيين بركات ،فيستدعي الشيخ أبو السعود الزيين بركات وملا حيضر عنده يصرخ يف وجهه
« ...ملاذا تظلم املسلمني؟ ملاذا تنهب أمواهلم ،وتقول كالماً تنسبه إيلّ .أبدى الزيين دهشة
حاول االنصراف ،لكن الشيخ قام ،نادى أحد مريديه (درويش امسه فرج) ..أمره خبلع عباءة
الزيين عنه» (الغيطاين ،1994 ،ص.)245
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وهكذا جيد القارئ أن الغيطاين استطاع أن يبين الشخصيات الروائية دون أن ميزج
صوته معها لكي تتمتع كلمتها باالستقاللية داخل بنية العمل األديب .وهذا هوما وجده باختني
بالنسبة لألبطال عند دوستويفسكي الذين هلم كلماهتم الشخصية ذات القيمة الداللية
الكاملة ،وليسوا أبواقاً لصوت املؤلف (باختني ،1986 ،ص .)11قد سعى املؤلف يف الرواية إىل
فسح اجملال أمام وجهات نظر الشخصيات لتبلغ أقصى درجة اإلقناع ،فلم يتخذ موقفاً يف
الرواية ،ما أضفى الرواية طابعاً حوارياً وجدلياً جنم عن هذه الصراعات.

تنوع األسلوب الروائي
مبا أن الروائي قد وظّف التراث يف الرواية فكان ينبغي هلذا التوظيف أن يقرّب الشكل
الفين يف الرواية من شكل املؤلفات التراثية ،وقد متثّل هذا الشكل يف تضمينها آيات من
القرآن الكرو إىل جانب اعتمادها على النداءات ،والرسائل ،واألمثال الشعبية ،ما أدى إىل
التنوع يف األسلوب الروائي.
أما بالنسبة للتناصات الدينية فيأ استخدام النصوص القرآنية يف مستهلّ البيانات
واملراسيم السياسية يف إطار تداخل األجناس يف عامل الرواية .ولكن ترد هذه النصوص يف
الرواية للتعبري عن مدى استغالل الدين من قِبل السلطة اململوكية للظهور مبظهر احملافظ
﴿ولْتَ ُكن ِّمن ُكم أمة
على العدل يف اجملتمع .على سبيل املثال يبتدئ بعض املراسيم بقوله تعاىل َ
ِ
ِ
﴿وتَ َع َاونُوا َعلَى البِ ِّر
الم ْع ُروف َويَ ْن َه ْو َن َع ِن ال ُْم ْن َكر﴾ (آل عمرانَ ،)104 :
يَ ْد ُعو َن إلَى الْ َخ ْي ِر َويَ ُأم ُرو َن ب َ
الع ْد َو ِان﴾ (املائدة( )2 :الغيطاين ،1994 ،ص .)29وهكذا يربّر
َوالت ْق َوى َوال تَ َع َاونُوا َعلَى ْاإلثْ ِم َو ُ
الزيين بركات سعيه إىل إنشاء نظام جتسس ،يتناسب كل فئة من فئات الشعب املصري
درجات﴾ (األنعام( )165 :الغيطاين ،1994 ،ص.)152
فع بَع َ
﴿ور َ
ض ُكم فَو َق بَعض َ
بتوظيفه اآلية َ
أما زكريا بن راضي فإنه يستهل تقريره إىل مؤمتر زمالئه املنعقد يف القاهرة باآليات
القرآنية ،ويزيح هذه اآليات عن معناها احلقيقي ،وجيعلها دليالً شرعياً على سياسة الرقابة
ك لَبِالْ ِمرص ِ
اد﴾ (الفجر )14 :و﴿أن اهللَ َعال ُم الغُيُ ِ
﴿ما
اليت ينتهجها﴿ :إن َرب َ
ْ َ
وب﴾ (التوبة )78 :و َ
يَ ْل ِف ُظ ِم ْن قَول إال لَ َديْ ِه َرِقيب َعتِيد﴾ (ق( )18 :الغيطاين ،1994 ،ص.)223
وإىل جانب هذه التضمينات تغمر النداءات صفحات الرواية وتشغل حيزاً كبرياً منها
وتلعب دوراً هاماً يف إضاءة األحداث واإلسهام يف تقدميها .وقد كتب الغيطاين هذه النداءات
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بصيغة تارخيية ،ولوّن لغتها وهلجتها مع تطور األحداث وتصاعد الصراعات .وتتمثّل هذه
النداءات خطاباً إبالغياً يتّصف باإلعالن عن األوامر اليت يصدرها اململوكيون وتعدّ قوانني
مفروضة على الوسط االجتماعي ويعاقب العاصي أو املتعدّي حلدودها عقوبة شديدة:
«يا أهايل مصر /يا أهايل مصر /اهتموا ،اعتنوا بالفوانيس اجلديدة /ومن
يضبط خمالفاً ألوامر ناظر احلسبة /شنق بغري معاودة( »..الغيطاين،1994 ،
صص 103و)104

وكذلك قوله:
«يا أهايل مصر /يعلن عبدالعظيم الصرييف /صرّاف احلسبة /أنّ كل شيء
على حاله /واألسعار كما قرّر الزيين /وأيّ تاجر يتالعب دمه مباح /حىت يرجع
الزيين من غيبته» (الغيطاين ،1994 ،ص)167

إن تضمني النصوص الدينية وتوظيف أسلوب النداءات إىل جانب لغة الرواية ،كلها متثل
خطابات ثنائية الصوت ،وذات صيغة حوارية داخلياً ،ويعدّ مثاالً بارزاً على ما مسّاه باختني
«التهجني» ،وهومن طرائق إبداع صورة اللغة يف الرواية ويعين «مزج لغتني اجتماعيتني داخل
ملفوظ واحد وهوأيضاً التقاء وعيني لسانيني مفصولني حبقبة زمنية ،وبفارق اجتماعي ،أوهبما
معاً ،داخل ساحة ذلك امللفوظ» (باختني ،1987 ،ص .)120ويعترب التهجني عنصراً إجيابياً مولداً
يف الرواية؛ ألنه توجد فيه بذرة حوار كامن إىل جانب الال جتانس الذي خيضع لقواعد لسانية
متعددة .وتدخل التناصات الدينية والنداءات يف الرواية يف إطار هذا «التهجني الال إرادي»
وهلا لغتها اخلاصة اليت هي األشكال األساسية اليت تسمح بإدخال وتنظيم التعدد اللساين يف
الرواية .وتفيد يف تكسري التعبري عن نوايا الكاتب (باختني ،1987 ،صص.)91-90
وحتمل رواية الزيين بركات معامل األسلوب «الكرنفايل» كحدث شعيب نقدي موجه ضد
الثقافة الرمسية ،والذي من مساته األساسية :االزدواج القيمي ،وتعدد األصوات والضحك
(زميا ،1991 ،ص .)157فظهر هذا األسلوب بتوظيف األمثال الشعبية اليت تتداوهلا العامة
واليت هي أوالً :مبثابة جتسيد للثقافة الفرعية للشعب املهمّش ،وثانياً :نقدموجّه ضد ثقافة
السلطة الرمسية يف العصر اململوكي .فمثالً تقول الرواية على لسان الشخصيات« :يا فرحة
ما متت كما يقول عامة مصر» (الغيطاين ،1994 ،ص ،)12وكذلك «عد أغنامك يا جحا»
(الغيطاين ،1994 ،ص ،)27وأيضاً« :فأل اهلل وال فألك» (الغيطاين ،1994 ،ص .)244وهكذا ملا
كانت إيديولوجيا السلطة الرمسية تريد هتميش صوت أفراد اجملتمع ،بإصدار نداءات
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ومراسيم هلا طابعها التعسّفي ،فيظهر التنوع االجتماعي يف التنوع الكالمي ،متمثالً يف
التعابري اليومية اليت تتسم باهلزل والسخرية ،يف أسلوب مغاير إليديولوجيا السلطة ولتأكيد
صوت اجملتمع وثقافته.

النتيجة
-

-

إن رواية الزيين بركات خلقت عاملاً روائياً يتميز بتعدد األصوات وحتققت هذه
التقنية يف احملاور التالية:
اللجوء إىل السرد املتناوب عرب الضمريين :الغائب واملتكلّم ،لتصلنا األحداث عرب
عدة عيون يف شكل دوائر متداخلة.
تتضمن الرواية أفكاراً ومواقف متنوعة تعلن التباين بني مواقف الشخصيات وردود
أفعاهلم إزاء األحداث اجلارية يف اجملتمع.
يوجد يف الرواية تداخل لألجناس بتوظيف التناصات القرآنية والنداءات اليت تعد
من أشكال التهجني الذي حيقق عدم التجانس اللغوي ،إىل جانب توظيف األمثال
الشعبية يف أسلوب كرنفايل يؤكد التنوع االجتماعي.
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