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بنية الشخصية يف رواية الزيين بركات جلمال الغيطاين
عليرضا كاهه*

أستاذ مساعد ،قسم اللغة العربية وآداهبا جبامعة والي  ،إيرانشهر
(تاريخ االستالم2017/9/26 :؛ تاريخ القبول)2018/1/7 :

امللخّص
إن حتليل بنية الرواية أحد السبل الناجعة الـل مت ّكـن الباحـ مـن إدراك مظـاهر تشـكّل بنيـة الـنص ،والنظـرة البنيويـة
للشخصــية الروائيــة تــدرس صــيغ تقــدميها يف الــنص الروائــي لفهــم األدوار والوظــائف الــل تقــوم هبــا .يعتــرب مجــال
الغيطاين من أبرز الروائيني املنتمني لتيار استلهام التراث يف إنتاج األديب ،واالتّجا الذي تبنّـا ظهـر يف كيفيـة توظيـف
الشخصيات يف روايت «الـزيين بركـات» (1974م) .تضـمّ الروايـة شخصـيات رئيسـية وفرعيـة متفاوتـة األمنـاط ،بعضـها
متخيلة ،وبعضها ذات مصداقية يف تاريخ مصر اململوكية ،أضاف إليها الكاتـب مـن اخليـال مـا ينطقهـا ،كـي جيعـل منـها
شخصــيات ناميــة يف الروايــة .اعتمــد الكاتــب يف رســم الشخصــيات والوظــائف املســندة إليهــا علــى الــراوي العلــيم الــذي
يقدّمها عرب صـيغ م تن ّوعـة أمههـا :اخلطـاب غـري املباشـر احلـر ،واحلـوار ،والـراوي اخلـارجي ،إىل جانـب االسـتفادة مـن
املعلومــات الــواردة يف كتــاب «بــدائع الزهــور يف عجائــب الــدهور» البــن إيــاس .وقــد ســعى الــراوي بشــكل الف ـ إىل بلــورة
املالمح الداخلية للشخصـيات مـا أدى إىل حجـب األوصـاف اخلارجيـة امـددة عنـها .تعتمـد املقالـة علـى املنـهج البنيـوي
لتحليل بنية الشخصية يف هذ الرواية من خالل تسليط الضوء على أشكال تقدمي الشخصـيات الرئيسـية والفرعيـة فيهـا
إىل جانب تبيني وظائف هذ الشخصيات.
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مقدمة
حتتلّ الشخصية( )1مركزاا مرموقاا يف الرواية؛ ألهنا متثّل مع احلـدث عمـود احلكايـة الفقـري،
(جمموعــة مــن املــؤلفني )270 :2010 ،أي متتــد منــها وإليهــا مجيــع العناصــر الفني ـ يف الروايــة،
ويتمحور حوهلا املضمون الذي يريـد الكاتـب نقلـ إىل القـارئ .قيـل يف تعريفهـا بأنّهـا« :كـائن
موهوب بصفات بشرية وملتزمة بأحداث بشرية» (برنس .)42 :2003 ،وقد اختلف النظرة إىل
الشخصـية الروائيـة بــاختالف مــذاهب كتابــة القصــص ،ففــي النظريـات السـيكولوجية تصـري
الشخصـ ـية كائنـ ـاا إنس ــانياا ،ويف املنظ ــور االجتم ــاعي تعبّ ــر ع ــن واق ــع طبق ــي ،ويعك ــس وعيـ ـاا
إيـدلوجياا ،ولكــن التحليـل البنيـوي ال يتعامــل مــع الشخصـية بوصــفها شخصـاا ،وإمنــا بوصــفها
فاعالا ينجز دوراا أو وظيفة يف احلكاية( .بوعزة )39 :2010 ،ذلـك أن مـا هـو أساسـي يف الـنص
احلكائي وفق نظرة البنائية املعاصرة للشخصية «هو األدوار الل تقوم هبا الشخصيات ،فعن
هذ األدوار ينشأ املعىن الكلي للنص .وهـذا هـو سـبب حتـول الشـكالنيني ،والبنـائيني معـاا إىل
االهتمام بالشخصية احلكائية من حيـ األعمـال الـل تقـوم هبـا أكثـر مـن االهتمـام بصـفتها
ومظاهرها اخلارجية» (حلمداين.)52 :1991 ،
ووف ــق املن ــهج البنيـ ـوي يـ ـتمّ التمييـ ـز بـ ـني الشخصـ ـيات حبس ــب تق ــدمي املعلوم ــات2ع ــن
الشخصيات وكيفية هذا التقدمي ،ومن هذا املنطلق جلأ الباحثون إىل وضـع أشـكال يف تقـدمي
الشخص ـية وح ـدّدوها يف أربــع ص ـيغ .1« :بواســطة نفســها .2 .بواســطة شخص ـية أخــرى.3 .
بواسطة راو يكون موضع خارج القصة (الراوي اخلارجي( .4 .))3بواسطة الشخصية نفسـها
والشخص ـيات األخــرى والــراوي» (أمحــد .)44 :2005 ،و تلــف أشــكال التقــدمي مــن فتــرة إىل
أخــرى وتــرتبط باختيـارات الكاتــب الفنيـة واجلماليـة؛ ألن مــن الكتّــاب مــن يســهب يف حتديـد
مالمـح الشخصـيات مثلمـا جنــد يف الروايـة الواقعيـة ،وهنــاك مــن يعمـد إىل اإلجيـاز ،ويتــرك
شخصيات بدون مالمح وأوصاف .ومن الروائيني من يتعمّد تضليل القارئ بوضـع شخصـيات
يف أوضاع غامضة ومتناقضة( .بوعزة)43 :2010 ،

1. Character
2. Introducing the information
3. Extra diegetic Narrator

بنية الشخصية في رواية الزيني بركات لجمال الغيطاني

589

ال تتس ــاوى الشخصـ ـيات يف الروايـ ـة م ــن حيـ ـ األدوار والوظ ــائف( ،)1فبعض ــها تس ــتأ ر
باهتمام السارد ،وتكون أكثر متيزاا من الشخصيات األخرى ومينحها السارد حضوراا طاغيـاا،
بينمــا بعضــها ال حتظـى باهتمــام الســارد وتقــوم بــأدوار حمــدودة يف سـياق بعــض األحــداث أو
املشاهد .ومن هذا املنطلق قام النقاد بتقسـيم الشخصـية مـن حيـ الـدور الـذي تقـوم بـ يف
السرد إىل نوعني :رئيسية أو حمورية ،والثانويـة أي مكتفيـة بوظيفـة مرحليـة( .حبـراوي:1990 ،
 )215وقد توجد بني الشخصيات الثانويـة ،شخصـيات «ال دور هلـا يف الواقـع ،وال وظيفـة ،ومـع
ذلك فهي ضرورية؛ ألن الرواية ،مبا فيها من حـوادث ،وعالقـات ،وزمـان ،ومكـان ،ال تـتمّ ،وال
تكتمــل هلــا الصــفة ،يف معــزل عــن هاتي ـك الشــخوص» (خليــل )199-198 :2010 ،ولــذلك ميكــن
تسمية هذ الشخصيات «الشخصيات الثانوية الفرعية».
يعترب الروائي املصـري مجـال الغيطـاين 2مـن أبـرز الـروائيني الـذين اتّجهـوا حنـو توظيـف
الت ــراث يف أعم ــاهلم ،وروايتــ «ال ــزيين برك ــات» ( )1974اس ــتلهم الت ــراث لتفســري الواق ــع
احلاضــر ،أي إن دور التــاريخ يف الروايـة اقتصــر علـى تزويـد الســرد بالشخصـيات واألحــداث
املاضية ،ولكنها خرج من إطارها التارخيي احلقيقي ،وأصبح متعدّدة الداللة .وبناء على
هذا وعلى الرغم من أن رائحة التاريخ تفوح منها على مستوى بعـض األحـداث ،والتشـخيص،
واللغة ،واملكان ،فإن رواية «الزيين بركات» رواية غري تارخيية( .يقطني)266 :2005 ،
تتّخذ الشخصية يف رواية الزيين بركات مكاناا متميزاا بـني سـائر عناصـرها ،إذ توجـد يف
الرواي ـة شخص ـيات رئيس ـية وفرعي ـة متنوعــة حتــدو باألحــداث إىل األمــام ،وميكننــا تقس ـيمها
قسـمني :التارخييــة واملتخيلـة .وقــد صـرّح فيصـل درّاج هبــذا الصــدد قـائالا« :مجــع الغيطــاين،
وكما فعل والترسكوت ،يف زمن مضى ،بـني شخصـيات تارخييـة حقيقيـة وشخصـيات متخيلـة.
وكان فيما يفعل ،مينح الشخصيات التارخيية أبعاداا ييلية» (درّاج.)234 :2002 ،

1. Function

 .2مجال أمحـد الغيطـاين :ولـد عـام  1945يف قريـة «جهينـة» مبحافظـة سـوهاج بالصـعيد( .الصـمادي،
 )5 :1992ص ــدرت جمموعتـ ـ القصصـ ــية األوىل «أوراق ش ــاب عـ ــاش من ــذ أل ــف عـ ــام» س ــنة  .1969مـ ــن
جمموعاتـ القصصــية األخــري« :أرض -أرض» (« ،)1972احلصــار مــن ــالث جهــات» (« ،)1975حكايــات
الغريب» (« ،)1975ذكر ما جرى» ( )1978إخل .ومن أعمال الروائية« :الزويل» (« ،)1974الـزيين بركـات»
(« ،)1974وقائع حارة الزعفراين» (« ،)1976الرفاعي» (« ،)1978شَطح املدينة» ( )1990إخل.
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أسئلة البح :
كيف يتم تقدمي الشخصيات الرئيسية والفرعية يف هذ الرواية وما هي وظائفها؟
فرضية البح :
اعتمــد الكاتــب يف تقــدمي الشخص ـيات عل ـى الــراوي العل ـيم الــذي يق ـدّمها عــرب ص ـيغ متنوّعــة
أمهها :اخلطـاب غـري املباشـر احلـر ،واحلـوار ،والـراوي اخلـارجي ،إىل جانـب االسـتفادة مـن
كتــاب «بــدائع الزهــور» البــن إيـاس .قــد حـدّد الــراوي لكـلٍّ مــن الشخصـيات وظــائف حمــددة،
يدرك القارئ من خالل حتليلها حمتوى النص الروائي.
منهج البح :
تتبنّى املقالة املنهج البنيوي وعرب االستفادة من آراء املنظّرين يف هذا اجملال تقوم باستخراج
عنصر الشخصية مث حتليلها حتليالا بنيوياا.
خلفية البح :
حظي رواية الزيين بركات منذ صدورها باهتمام نقـدي واسـع ،لكـن غالبيـة هـذ الدراسـات
قد سلطّ الضوء علـى القضـايا املتعلّقـة باسـتلهامها التـراث وتوظيفهـا القنـاع التـارخيي ،ومل
تقم بتحليل عنصر الشخصية فيها وفق املنهج البنيوي .وفيما يلي أهم هذ الدراسات:
يرجـع مـراد مـربوك عبـد الـرمحن يف كتــاب «العناصـر الترا يـة يف الروايـة العربيـة يف مصــر-
دراسة نقدية ( ،)1991( »)1986-1914إىل دراسة أمناط التراث يف بعض الروايات العربيـة مـن
بينها رواية الزيين بركات الل يدخلها الكاتب يف خانـة الشـكل التـارخيي ويسـتخرج اللغـة الترا يـة
وأبعاد الشخصية التارخيية فيها .وحـاول مـأمون عبـدالقادر الصـمادي يف كتـاب «مجـال الغيطـاين
والتــراث» ( ) 1992الكشــف عــن جوانــب التــأ ري الترا ــي يف األعمــال الروائيــة جلمــال الغيطــاين،
ودرس الشخصــيات الترا يــة ،وأبعــاد الزمــان واملكــان الترا ــي ودور اللغــة الترا يــة يف بعــض روايــات
الغيطــاين .وضــمن عنــوان «قنــاع التــاريخ واملعارضــة النصــية يف الــزيين بركــات» يف كتــاب «الروايــة
اجلدي ــدة يف مص ــر (دراس ــة يف التش ــكيل واإلي ــديولوجيا)» ( )1993حتـ ـدّث حمم ــد ب ــدوي ع ــن
اسـتطاعة مجـال الغيطـاين حتقيـق إزدواجيـة داللـة الروايـة بـني مصـر اململوكيـة والـزمن احلاضــر.
ويف كتــاب «حتليــل اخلطــاب الروائــي» (ط )2005 ،4قــام ســعيد يقطــني بدراســة اخلطــاب الروائــي
لرواية الزيين بركات ،ووقف على ال ة مكونات هـي :الـزمن ،والصـيغة ،والرنيـة السـردية .وأخـرياا
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تناول نفلة حسن أمحد يف الفصل الثاين من كتاهبا «التحليل السـيميائي للفـن الروائـي» ()2012
انتماء شخصيات رواية الزيين بركات إىل الطبقات االجتماعية ،وداللة أناء بعضها.

مالحظات عامة حول الرواية
تبدأ وقائع الرواية بالقبض على علي بن أيب اجلـود حمتسـب القـاهرة زمـن حكـم املماليـك ،بتهمـة
سرقة أمـوال النـاس ،وتعـيني الـزيين بركـات حمتسـب اا جديـد اا للقـاهرة بـأمر مـن السـلطان قانصـو
الغوري .يف البداية يرفض الزيين بركات هذا املنصب ،لكن أبا السعود يقنع لتولّي هـذ الوظيفـة.
يغــيظ هــذا التعــيني زكريــا بــن راضــي ،املســؤول يف حفــظ أمــن الســلطة ،إذ حيســب الــزيين بركــات
منافساا ل يف وظيفت  .لكن بعد مضيّ زمن قصري ولالحتفاظ بالسلطة يعين الـزيين بركـات نائبـاا
لنفس ويتجاوز املبادئ الل كان يتظاه َر هبـا .يف هنايـة الروايـة ُتهـزم السـلطة اململوكيـة يف معركـة
«مرج دابق» من العثمانيني ،ويدخل العثمانيون البالد ،وبعـد االختفـاء لفتـرة وجيـزة ،يظهـر الـزيين
بركات ممتطياا فرساا؛ ويعلن املنادي عن تعيين متولياا جديداا حلسبة القاهرة ،ويقـرأ أمـراا صـادراا
من  ،يؤكد في أن العملة العثمانية اجلديدة حلّ حمل العملة اململوكية القدمية.
حييــل عنــوان الروايــة علــى حقبــة زمنيــة تارخييــة هــي فتــرة حكــم املماليــك مبصــر ،وتقــع
أحــدا ها يف القــاهرة اململوكيــة .مــن هــذا املنطلــق مــن املفيــد تبــيني أســباب جلــوء الغيطــاين إىل
كتاب «بدائع الزهور يف وقائع الدهور» لكتابة روايت  .يقـول الروائـي هبـذا الصـدد« :هنـاك وجـو
اتفاق بني حيايت وواقعي ،وحياة ابن إياس وواقع  ...قـد شـهد ابـن إيـاس هزميـة املماليـك أمـام
العثمــانيني ،وشــهدت هزميــة بــالدي أمــام اإلســرائيليني» (نــدوة مشــكلة اإلبــداع عنــد جيــل الســتينيات
والســبعينيات .)213 :1982 ،ويقــدم وجـ شــب آخــر بــني الوضــعني التــارخييني ويضــيف قــائالا« :يف
فت ــرة الس ــتينيات كانــ مش ــكلة الدميقراطي ــة بالغ ــة احل ــدة ،ح ــىت إن جني ــب حمف ــوظ نفســ
استخدم الرمز .كن أشعر بوطأة القهر البوليسي ،وحبصـار للمـثقفني وأفـراد الشـعب عمومـاا.
وكن يف رعب من أجهزة األمن» (ندوة مشكلة اإلبداع عند جيل الستينيات والسبعينيات.)213 :1982 ،
فيبدو أن معطيات الواقع املصري قبل وبعد هزمية  ،1967أشبه زمن القـاهرة يف حكـم
املمالي ـك ،ومــن مثــة حقبــة حكــم املمالي ـك كان ـ تصــلح للمقارنــة ،واإلمي ـاء؛ ألن «األحــداث
التارخيية والشخصيات التارخيية ليسـ جمـرد ظـواهر كونيـة عـابرة تنتـهي بانتـهاء وجودهـا
الــواقعي ،فــإن هلــا إىل جانــب ذلــك داللتــها الشــمولية الباقي ـة والقابلــة للتجــدد عل ـى امتــداد
التــاريخ يف ص ـيغ وأشــكال أخــرى» (اجلــابري .)3 :2011 ،نتيجــة هــذا التشــاب أقــام الغيطــاين
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موازاة بني نص ابن إياس التارخيي ونص الروائي ،وهذا التوازي يكشف التشاب القـائم بـني
هاتني املرحلتني التارخييتني( .مربوك عبد الرمحن )182 :1991 ،ومعىن هذا أن توظيف الكاتـب
للقناع التارخيي ،كان أسلوباا للتعبري عن رنية تتصل هبموم الواقع املعاصر يف مصر.

أشكال اختيار األمساء يف الرواية
إن التمعّن يف أشكال اختيار أناء الشخصيات يف هذ الرواية قد ميكّن الدارس من حتديـد
ماهيـة بعضـها؛ فهـي كمــا يلـي .1 :عـرض اإلسـم منفــرداا (مـربوك ،نـاح ،منصـور ،شــعبان،
ســالمش ،طومانبــاي ،طغلــق ،طشــتمر ،بشــتاك و .2 .)...إضــافة مركّــب جدي ـد إىل االســم،
واملركّبات املضافة هي :الصفة (الزيين بركات ،سعيد اجلهـيين ،قانصـو الغـوري) واملضـاف
إلي (زكريا بن راضي ،علي بن أيب اجلود ،عمرو بن العدوى) واملهنـة (شـهاب احللـا نـاظر
الديوان ،القاضي عبد الرب ،الصفدي بائع العطور ،حممود اللبان ،برهان الدين تاجر الفول،
عب ــد احلميــد رئ ـيس طائف ــة الس ــقائني يف الق ــاهرة ،أمح ــد ب ــن عم ــر خ ــادم مس ــجد ســيدي
سويدان ،إبـراهيم بـن السـكر والليمـون كـبري الشـعراء واملغـنني يف مصـر) واللقـب االجتمـاعي
(الشيخ أبو السعود ،الشيخ رحيان البريوين ،الشيخ القصا ،الشيخ رضوان).
من خـالل التـدقيق يف منظومـة األنـاء جيـد القـارئ أن األنـاء الترا يـة احتلـ احليـز
األكــرب مــن فضــاء منظومــة األنــاء ،وهــذا يـوحي مبــدى انتمــاء مجــال الغيطــاين إىل التــراث
وس ــعي حلف ــز الق ــارئ إىل الت ــراث .أيضــاا يب ــدو أن غالبيــة األن ــاء تع ــود إىل الشخصــيات
الذكوريـة ،بينمــا األنــاء النســوية قليلــة جــداا ،قياسـاا إىل أنــاء الــذكور (جيـب التنويـ بــأن
بعــض الشخص ـيات املــذكورة ال دور رئيســي هلــا يف أحــداث الرواي ـة ،لكنــها ضــرورية إلمتــام
أجزاء من بعض املشاهد السردية).

أشكال تقدمي الشخصيات الرئيسية ووظائفها
ترتكــز الرواي ـة عل ـى شخص ـية «الــزيين بركــات» باعتبارهــا شخص ـية مركزي ـة تــدور حوهلــا
األحداث املتشابكة الل تصوال بنية الرواية .إن الزيين بركات من األشخاص الذين كان هلـم
وجــود حقيقــي يف حقبــة مــن حقبــات تــاريخ العصــر اململــوكي وفــق مــا قدّمـ املــؤرخ حممــد بــن
أمحد بن إياس (930-852هـ) يف كتاب «بـدائع الزهـور يف وقـائع الـدهور» .يقـول عمـر فـروخ
عـن هــذا املـؤرخ« :ابــن إيـاس مــؤرخ يف الدرجـة األوىل أراد أن يكتــب ملصـر تارخيـاا منـذ أقــدم
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األزمنة (منذ اخلليقة ،بادئاا بآدم) إىل آخر أيام هو .ومكانت يف التاريخ أن توسّع يف تـاريخ
عصــر (أواخــر أيـام املماليـك وأوائــل أيـام العثمــانيني) مث تنــاول معظــم مظــاهر البيئــة الــل
عاش فيـ » (فـروخ .)935 :1989 ،إنـ جلـدير بالـذكر أن هـذا املـؤرخ شـهد تـدهور أوضـاع نظـام
املماليك وسقوط وسجّل تلك األحداث ،معتمداا على منط احلوليات ،أي سجل األحـداث سـنة
بسنة ،وشهراا بشهر ،ويوماا بيوم ،يف شكل تقارير شاملة.
أما بالنسبة هلذا الشخص (الزيين بركـات) فقـد قـال ابـن إيـاس عنـ يف كتابـ « :فيـ (شـوال
سنة 908هــ) أخلـع (السـلطان) علـى احلـاج بركـات بـن موسـى وكـان أبـو موسـى مـن العـرب وأمـ
تسمى عنقا مث بقى ركاب امللك املؤيد امحد بن األشرف اينال فاستقر بـرددار السـلطان ومتحـدث
على جهات ( 140آ) وغري ذلك مـن أمـور اململكـة عوضـا عـن علـ ّي بـن أيب اجلـود وهـذا أول ظهـور
بركات بـن موسـى واشـتهار يف الرياسـة ف عظـم أمـر جـدا وصـار معـدود اا مـن أعيـان رنسـاء مصـر
وتزايــدت عظمتـ مــن بعــد ذلــك» (ابــن إيــاس احلنفــي .)50 :1931 ،وذكــر هــذا املــؤرخ يف أحــداث يــوم
حادي عشـر مـن شـعبان سـنة  910ه ـ إقـرار الـزيين بركـات يف وظيفـة حسـبة القـاهرة ،حيـ «فيـ
أخلع على الزيين بركات بـن موسـى وقـرّر يف حسـبة القـاهرة ،وقـد عـدّ مـن مجلـة أعيـان الرنسـاء
مبصر وقد عظم أمر جداا» (ابن إياس احلنفي .)75 :1931 ،وقـد ظـلّ حمتسـباا للقـاهرة زمنـاا طـويالا
يف عهد السلطان الغوري ،وبعد يف عهد العثمانيني ،كما هو احلال يف الرواية.
ولــو قارنّــا بـني مــا ذكــر ابــن إيـاس يف كتابـ عــن هــذا الشــخص ومــا ورد عنـ يف الــنص
الروائي ،التّضح الفرق الكبري بني الشخصية التارخيية يف كتاب «بـدائع الزهـور» والشخصـية
التارخيية يف الروايـة؛ ألن رسـم هـذ الشخصـية الروائيـة يكـون واحـداا مـن األمـور الـل أبـدع
فيهــا الغيطــاين ،إذ تظــل طيلــة الروايـة شخصـية معقــدة وغامضــة ،يصــلنا مضــمون أقواهلـا،
ومالحمها اخلارجية عرب حكي اآلخرين ،الـذي ينقلـ الـراوي العلـيم 1عـن طريـق «الرنيـة مـن
اخللف»« .والكاتب يف هذ الزاوية يسيطر على كل األمور والقضايا الل جتري يف الرواية بـل
يعلم كلما جيري يف مفكرة الشخصيات ويوضحها وأحياناا يتكلم بدالا عنهم حىت يفضـي عمّـا
يدور يف باهلم وخيطر مبخيلتهم» (طالب زاد شوشتري ،)56 :1434 ،وهذا مـا مـا يسـمّي جـريار
جني «التبئري الصفر(( »)2جني .)201 :1997 ،
1. Omniscient Narrator
2. Zero Focalization
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فمن خالل املرسوم الذي أصدر السلطان قانصو نقرأ« :يتوىل بركات بن موسى ،حسبة
القاهرة ،ملا تبني لنا بعد ما قدمنا  ،ما في من فضل وعفة ،أمانة وعلو مهة ،وقوة وصرامة،
ووفـور هيبــة ،وعـدم حمابــاة أهـل الــدنيا وأربـاب اجلــا  ،ومراعـاة الــدين ،كمـا أنـ ال يفــرق يف
احلــق ب ـني الرفي ـع واحلق ـري» (الغيطــاين .)30 :1994 ،وينبغــي مل ــن يقــوم مبنص ــب احلس ــبة أن
يتّصف مبثل السمات الل وردت يف املرسوم ،ومن هذا املنطلق استطاع الزيين بركات مبهارة
وذكاء التحلّي هبذ الصفات أمام السلطان .ولتبيني هـذا األمـر ينقـل الـراوي تقريـراا مرتبطـاا
بأقوال الزيين بركات يف تلك اجللسة حني قال« :احلسبة يا موالي والية يؤمتن صـاحبها علـى
أحوال العباد ،وحاشا هلل أن أجد يف نفسي القدرة على هذا ،أنـا عبـد فقـري ال أطيـق وصـايل
على إنسان ،أمتىن انقضاء عمري يف أمن وسالم ،بعيداا عن أمور احلكـم واحلكـام ،مـا أريـد
رقدة آمنة ،ال يقلقين في هـا سـب إنسـان ،أو سـخط مظلـوم غفلـ عنـ ومل أنصـف مـن ظاملـ »
(الغيط ــاين .)41 :1994 ،إن امللفـ ـ للنظ ــر يف ه ــذا التقريـ ـر ح ــذق ال ــزيين برك ــات يف اختيـ ـار
املفردات الل توحي حبسن أخالق  ،وتساعد يف نيل قة السلطان قانصو .
وقد استخدم الراوي أشكاالا متنوعة أخرى لتقدمي هذ الشخصية ،إذ مبا أن مـن وظـائف
امتسب «النظر يف املكاييـل واملـوازين ،والتحـذير مـن الغـش يف طعـام أو شـراب ،وأن يتعـرف
األس ــعار ،وأن يس ــتعلم ويستقص ــي األخب ــار( »...الغيط ــاين )30 :1994 ،فيق ــوم ال ــزيين برك ــات
بتسعري البضائع ،وإلغاء الضرائب والقضاء على االحتكار ،فكان أ ر ذلك أن نال قة النـاس.
ويقدّم الرحالة البندقي «فياسكونل جانل» الزائر للقاهرة عن طريـق «الرنيـة مـن اخلـارج»
أو «التبئري اخلارجي(( »)1جني  )202-201 :1997 ،هـذا اجلانـب مـن تصـرفات الـزيين بركـات
قائالا« :رأي الزيين يزنل بنفس  ،يناقش باعة احللوى ،واألجبان ،والبـيض ،يقـف طـويالا مـع
الفالحات بائعات الدجاج واألوز واألرانب والبط ،يسـعر األصـناف بنفسـ  ،جيـرس املخـالفني
يف املدينة ،أعرف رضاء الناس عن » (الغيطاين.)10 :1994 ،
ويف تقــدمي الشخصـية الروائيـة إىل القــارئ قــد يلجــأ الكاتــب إىل «نفســها مباشــرة وذلــك
باستعمال ضمري املتكلم» (حبراوي ،)232 :1990 ،هذا ما فعل الروائي يف حادث تدخّل الـزيين
بركات لرفع الظلم عن شخص ما ،إذ يقدّم الزيين بركات نفس (وفق صوت الراوي العليم)
قائالا« :لن حتدث فاحشـة يف زمـاين أبـداا ،أنـا مـا أخشـى إال هـو ،أشـار بإصـبع إىل السـماء»
1. External Focalization
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(الغيط ــاين .)83 :1994 ،مص ــدر املعلوم ــات يف ه ــذا املقط ــع ع ــن الشخصــية نفس ــها ،ويتعــرّف
القارئ على صوهتا من خالل نفسها الـذي يـدّعي بعـدم ناحـ حلـدوث األفعـال القبيحـة يف
فترة تولي وظيفة احلسبة.
يعد احلوار( )1عنصر اا هام اا يف الرواية؛ ألنـ يتطـابق مـع عقليـة الشخصـيات ويبلـور أفكارهـا
وناهتا الداخلية( .مريصـادقي )613-612 :1394 ،وقد استفاد الروائي مـن هـذا العنصـر للكشـف
عــن مكــر الــزيين بركــات ،إذ يف إحــدى احلــوارات الــل جــرت بينـ وبــني نائبـ زكريــا ،خياطــب
األخريَ قائالا« :ال بد أن حتتلّ مكانة يف قلوهبم أكرب ،غداا اركب حصانك ،دع رجـالا مـن رجالـك
يرتدي مالبس فالح ،وآخر من رجالك يف مالبس مملوك ،ليضرب الثـاين األول ضـرباا فظيعـاا،
وطبعاا يتصادف عبور موكبك ،هنا ترجّل أنـ أنصـف الفـالح واقـبض علـى اململـوك» (الغيطـاين،
 .)194 :1994إن هذا احلوار يظهر اجلانب اخلفي هلذ الشخصية ،ويكشف عـن تبـدّل مواقفهـا،
إذ يف البدايـة كانـ تتظــاهر حبسـن األخــالق ،وبعــد الوصـول إىل الســلطة تســتخدم التصــرفات
احلسـنة كخديعــة تضـمن هلــا البقـاء يف وظيفــة احلسـبة ،واألســوأ مـن ذلــك تعليمهـا هــذا املنــهج
لنائبـها كــي تتزايــد قــة النـاس بـ  ،كوهنـا الشخصــية الديناميكيـة( )2الــل قيــل يف تعريفهــا أهنــا
يطرأ عليها التبدل على الدوام ،وتتغري أفكارها وناهتا الفردية( .مريصادقي)134 :1394 ،
إن امللف للنظر يف الرواية هو أن الراوي مل يقدّم معلومات واضحة بشأن املظهـر اخلـارجي
لشخصيات الروايـة بصـفة عامـة ،وال تسـتثىن شخصـية الـزيين بركـات عـن هـذا األمـر ،فبعـدما
كان ـ «تعامَــل الشخصــية يف الروايــة التقليديــة علــى أســاس أهنــا كــائن حــي ل ـ وجــود فيزيقــي؛
فتوصف مالحمها ،وقامتها ،وصـوهتا ،ومالبسـها ،وسـحنتها ،وسـنّها» (مرتـاض )76 :1998 ،جنـد
أن الراوي خالفاا ملن يرنون ظـاهر شخصـياهتم بـأدق التفاصـيل ،حجـب عـن هـذ الشخصـية
الوصــف الظــاهري امــدد وأوكــل هــذا األمــر إىل الشخصــيات األخــرى الــل تراهــا يف أوضــاع
غامضة ومفارقة .على سبيل املثال حني يراها الرحالة البندقي ال يتوقّف إال عند أشياء خادعة،
تزيد صورهتا غموضاا «مل أر مثل بريق عينيـ  .ملعاهنمـا ،خـالل احلـدي تضـيقان ،حـدقل قـط
يف سواد ليلي ،عينا خلقتا لتنفذا يف ضـباب الـبالد الشـمالية ،يف ظالمهـا ...يف مالحمـ ذكـاء
ب ــراق ،إغماض ــة عينيــ فيه ــا رق ــة وطيب ــة ت ــدين ال ــروح منــ  ،يف نف ــس الوقــ تبعــ الرهب ــة»
1. Dialogue
2. Dynamic Character
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(الغيط ــاين .)10 :1994 ،ويف موض ــع آخ ــر خيربن ــا ال ــراوي م ــن خ ــالل «اخلط ــاب غ ــري املباش ــر
احلر( »)1عن حرية سعيد اجلهيين ،وعـدم مت ّكنـ مـن رسـم وجـ الـزيين بركـات يف الـذهن «أي
حرية انتاب  .ال يذكر طول القامة .يذكر ممتلئاا وحنيالا .معتـدالا وذا حدبـة .ال تثبـ صـورت يف
الــذهن» (الغيطــاين .)84 :1994 ،وحيــدث األمــر نفس ـ يف املشــهد اخلتــامي حــني يراهــا الرحالــة
البندقي« :حاذاين الركب ورأي الزيين يضع لثاماا حول وجه ؛ ال أذكر مالحم فلم ألتق ب إال
م ــرة واح ــدة» (الغيط ــاين .)283 :1994 ،إن ه ــذ األوص ــاف ال تكف ــي لرس ــم ص ــورة واض ــحة ع ــن
الــزيين بركــات ،بــل تقـدّم معلومــات ضــئيلة (تشــبي عيونـ بعيــون القــط يف الربيــق) ،ومتضــادّة
(الرقة -الرهبة)( ،املمتلئ -النحيل)( ،املعتدل -ذو حدبة) ،وغامضة (عـدم بـوت صـورت يف
الذهن) ،وهذا األمر أوقع شخصيات الرواية وأيضاا القارئ يف حرية حول حقيقت .
تكشف خيوط الرواية عن شخصية رئيسية أخرى تأيت يف املوقع الثاين من حيـ األمهيـة
بعد الزيين بركات وهـو «زكريـا بـن راضـي» .إهنـا شخصـية خياليـة شـغل مسـاحة واسـعة يف
بنــاء أحــداث الرواي ـة؛ بســبب معرفتــها الشــاملة ملــا جي ـري يف الــبالد .مل يق ـدّم الــراوي أي
أوصاف ومالمح خارجية عن هذ الشخصية ،واكتفى برسم مالحمها الداخلية عرب اخلطاب
غري املباشر احلر الذي تبدو من خالهلا شخصية ظاملة ،إذ ينقل الـراوي عنـها أفكارهـا منـذ
أول ظهورها يف الرواية« :سيجيء يـوم يصـبح لكـل إنسـان قسـم خـاص بـ  ،يلخصـ منـذ آهـة
املـيالد حـىت رعشـة املـوت» (الغيطـاين .)37 :1994 ،يقـدّم الـراوي وفـق هـذ الصـيغة مشــاعرها
الذاتي ـة ،وحي ـدّد أهــم املالمــح الداخلي ـة الــل تتّصــف هبــا؛ إهنــا شخص ـية طاغي ـة وتنحصــر
وظيفتها يف رصد معارضي السلطة اململوكية والقبض عليهم وتعذيبهم.
ويف موضــع آخــر يقــف الــراوي علـى األفكــار الــل مل ينطــق هبــا زكريـا ،وذلــك إ ــر إعــالن
الزيين بركات عن إجراءات للنـاس عـرب النـداءات مـن دون التنسـيق مـع جهـاز األمـن« :كيـف
يظهر مناد ال يعرف زكريا؟؟ كيف ال يراجع نص ما يقول ؟؟ مث إن الزيين بركات مل حيتسب
بعد ،كيف يعطي نفس احلق يف خماطبة الناس بال رقيب بـال وسـيط» (الغيطـاين.)60 :1994 ،
إن هذا املقطع السـردي املصـوال بضـمري الغائـب الـذي تـولّى الـراوي سـرد  ،ينقـل مـا يـدور يف
أحالم زكريا من صراعات وأفكار ،ويبني أن العالقة الـل جتمـع زكريـا والـزيين بركـات ،هـي
عالقة عداء وتنازع حول أمور تتعلق مبدى نفوذمها يف السلطة اململوكية .حيرص زكريـا علـى
1. Free Indirect Discourse
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االستئثار جبهاز أمن السلطة ،ويبدي استغراب املشوب بعدم االرتياح عن أفعال الزيين ،كون
منافساا ل يف خط مواز.
يرى الدارسون أن تقدمي الشخصية الروائية مـن خـالل الفعـل الـذي يسـند السـارد إليهـا
يعد جزءاا حمورياا يف العمل املسرحي والروائي؛ ألن القارئ يتعرّف من خاللـ إىل الشخصـية
ومالحمه ــا اجلواني ـة( .مريصــادقي )128 :1394 ،وق ــد أس ــند الس ــارد وظيف ــة التع ــذيب لزكريــا
ويظهر األمر جلياا يف املقطع التاي« :من شهور أمسكوا يف خان اخلليلي تاجراا رومياا قيـل أنـ
يكاتب ابـن عثمـان بأخبـار الدولـة ...راقـب عقابـ بنفسـ  ...أمسـك زكريـا بسـيخ رفيـع طويـل
كاإلبرة حممي ببطء ،على مهل راح يدفع يف بطن الرومـي» (الغيطـاين .)88 :1994 ،إن مشـهد
تعــذيب هــذا اجلاســوس الرومــي الــذي كــان يعمــل حلســاب العثمــانيني عل ـى ي ـد زكري ـا يش ـكّل
مرجعاا مهماا لفهم فاعلية هذ الشخصية الروائية ،ويوضح بشاعة أنواع العقـاب الـل توقعهـا
هذ الشخصية بضحاياها ،حبي جيعل القارئ ينظر إليها بعني الكراهية.
ال يتعــاطف الكاتــب مــع أحــد إال «ســعيد اجله ـيين» الشــاب األزهــري الــذي متيـز بيقظتـ
ومشاعر الوطنيـة الصـادقة .وقـد حـاول الـراوي العلـيم مـن خـالل حواراتـ املباشـرة أو عـرب
اخلطاب غري املباشر احلر أن يبني اهلواجس الل تساور هـذ الشخصـية .إنـ كـان متحمّسـاا
لل ــزيين برك ــات يف مطل ــع تولّيــ منص ــب احلس ــبة ولك ــن ش ــكوك ازدادت يف نيــات امتس ــب
اجلديد ،وذلك إ ر إبقاء الزيين بركات ،زكريا نائباا لنفس على الرغم مـن علمـ مبمارسـات
القمعي ـة ،وأيض ـاا جتاهل ـ وعــدم معاجلت ـ الشــكوى املرفــوع إلي ـ إزاء احتكــار الفــول مــن قبــل
شخص باسم برهان الدين .وقد قدّم الراوي هذ اهلواجس من خالل حوار مجـع بـني سـعيد
وأيب السعود ...« :طلع إىل الزيين مرة انية قال مثل هذ األمور تستغرق وقتـاا ...مـا الـذي
يقصد الزيين؟ حىت اآلن مل يهز إصبعاا يف وجـ برهـان الـدين» (الغيطـاين .)125 :1994 ،مبـا
أن مــن وظــائف احلــوار الداللــة علـى العالقــات بـني الشخصـيات( ،جمموعــة مــن املــؤلفني:2010 ،
 )270كشف الراوي يف هذا السـياق عـن العالقـة الـل جتمـع سـعيداا وأبـا السـعود وهـي عالقـة
توسّم بالوفاق والوئام .إن أبا السعود ميثّـل أبـاا روحيـاا لسـعيد الـذي ال جيـد أحـداا غـري كـي
يبوح ل برنيت إزاء الوقائع املخيبة آلمال .
ويف مشهد حواري آخر خياطب سعيد اجلهيين أبا السـعود قـائالا« :أود لـو تقـدم اخللـق
أمجعني وانتزعنا كل ظلم وفساد .ليس يف الديار املصرية وحـدها ،إمنـا يف الـدنيا كلـها ،لكـن
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أعمارنا ستضيع ومتضي ولن نقـدر علـى هـذا .تصـور يـا موالنـا ،إنـين أخـاف ،أخـاف ...مـاذا
يفعلون يب ،رمبـا قطعـوا دراسـل بـاألزهر مينعـون راتـا ورزقـي ،يسـدّون أبـواب الوظـائف يف
وجهــي ،فليفعلــوا… لكــنين أخشـى احلرمــان والســجن» (الغيطــاين .)125 :1994 ،تكمــن أمهي ـة
هذا احلوار يف إجالء املالمح الداخلية واألخالقية هلذ الشخصية ويشكّل مرجعاا مهماا لفهـم
وظيفتها؛ إذ يصف سعيد من جهة تطلّع إىل انتزاع الظلم من العامل ،ويأس من حتقيق هـذا
الطموح ،ومن جهة أخرى يعلن مدى وّف من مصري املنتهي إىل السجن وعدم قدرت علـى
مواجهة واقع األليم.
إن موق ــف ه ــذ الشخص ــية ميثّ ــل موق ــف «البط ــل اإلش ــكاي »1ال ــذي قي ــل يف تعريفــ بأنــ
«شخصية تبح عن القيم األصيلة يف واقع اجتماعي مضطرب من حيـ السـلوك والقـيم ،وهـو
يتصـف بقــدر مـن الــوعي الفكـري العميــق ،لكنـ عـاجز عــن إصـالح جمتمعـ  ،وعـن القــدرة علــى
التعامل مع » (وادي .)20 :2003 ،وقد حرص الراوي على إبراز اهلموم الداخلية هلـذ الشخصـية
من خالل أوجاعها النفسية الـل يبلغنـا هبـا حينمـا « يسـمع بشـنق عبـد ،قطـع يـد سـارق ،إشـهار
إمرأة ضبط تسرق رغيفـاا ...يضـطرب قلبـ كفـرخ صـغري ابتـل ريشـ  ،ملـاذا حيـدث هـذا كلـ ،
ملــاذا؟؟» (الغيطــاين .)25 :1994 ،وقــد تعمّــد الــراوي اختيــار حلظــات تألّمهــا إللقــاء الضــوء علــى
مشاعرها الداخلية وتسـجيل حلظـات تفانهلـا إىل جانـب فتـرات تشـانمها« ،لكـن صـرباا .مهـالا.
بعد سنوات ستجيء األيام السعيدة .لن يستقر األمر على حال  .أول العمـر يغمـض عينيـ فـريى
أياماا مقبلة .وربيعاا فتياا خيرج اخللق من عب املماليك( »...الغيطاين.)209 :1994 ،
إن تركيز الراوي الواسع على نقل املشاعر الذاتية هلذ الشخصية أدى إىل إقصاء وصـف
مظهرهــا اخلــارجي ،وبالكــاد يســتطيع القــارئ أن جيـد أي أوصــاف خارجيـة هلــا تتعلــق بطــول
القامــة ،وجههــا ومــا أشــب ذلــك .واملقطــع التــاي هــو املقطــع الوحيـد الــذي يقـدّم الــراوي فيـ
معلومــات شــحيحة عــن أوصــافها اخلارجيـة بعــد رصــد بعــض جوانبــها األخالقيـة ،إذ «يعرفـ
الطلبة اجملاورون ،أهاي الربوع واحلارات يف الباطنية طيباا ،رقيقاا ،متديناا ،يسرع إىل جندة
من تضيق ب األحوال ،يسعى لتخليص امرأة من يدي مملوك يبغـي اختطافهـا ،يزعـق مناديـاا
الطلبــة ،األزهــريني ،مهيجـاا الرجــال ،يلتفــون حــول اململــوك… لكــن اهلل خلقـ ضــئيل احلجــم،
كثري األمراض ،إذ يرقد فوق حشيت القدمية بـالرواق» (الغيطـاين .)76 :1994 ،يبـدو أن حنـول
1. Problematic hero
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جسـم النـاتج عـن كثــرة املـرض أدى إىل تعميـق شـعور بالضــعف والـوهن ،ومـن مثّ حــال دون
استمرار يف الكفاح لتحقيق أحد طموحات وهو رفع مظامل املماليك عن الناس.
يرى حسن حبراوي أن الروائي ملّا يضع األناء لشخصيات يسعى إىل أن تكـون متناسـبة
ومنسجمة كي حتقق للنص مقروئيت  ،وللشخصية احتماليتها ووجودها ،وهنـاك عالمـة لغويـة
السم الشخصي ،ومن املهم أن نبح يف احلوافز الل تتحكم يف املؤلـف ،وهـو خيلـع األنـاء
علـى شخصــيات ( .حبــراوي )247 :1990 ،هــذا يعـين أن الــروائيني يوظفــون أنــاء شخصــياهتم
بغي ــة حتقي ــق أه ــداف فني ــة ومجالي ــة وتعبريي ــة .وم ــن خ ــالل ال ــتمعّن يف منظوم ــة أن ــاء
الشخصــيات الرئيســية يف الروايــة جيــد الق ــارئ أن اختياره ــا ك ــان متناقضــاا ومفارقــاا م ــع
مــدلوالت خصائصــها ووظائفهــا ،ممــا يق ـوّي فكــرة التضــليل املتعمّــد مــن قبــل الكاتــب حل ـ ّ
القارئ على متابعة األحداث .أما بالنسبة لـ«الزيين بركات» فإن داللة ان تقف علـى طـرف
نقيض مع هذ الشخصية؛ إذ بينما تعين البَرَكة« :النماء والزيادة ...والسـعادة» (ابـن منظـور،
ال تـا )265 :جند الزيين بركات شخصية انتهازية تتظـاهر حبسـن األخـالق وبعـد الوصـول إىل
السلطة تسعى لالحتفاظ هبا .ويغطّي التناقض مدلول إسم «زكريـا بـن راضـي» ،إذ إن أفعـال
هذ الشخصية ال تبشّر باخلري ،وإسم «راضي» الذي يدل على الرضـاء ،مل يتحقّـق وجـود يف
هذ الشخصية .كذلك احلال بالنسبة لسعيد الذي يدل إن على معـاين السـعادة والسـرور،
لكن مدلول يناقض ما يدور بداخل من التعب وامنة إ ر الظلم واحلرمان الذي ذاق .

أشكال تقدمي الشخصيات الثانوية األصلية ووظائفها
اس ــتلهم الغيط ــاين م ــن الت ــاريخ شخص ـية أخ ــرى وه ــو الس ــلطان «قانص ــو الغ ــوري» (-850
922هـ) ،إذ كان احلـاكم التـارخيي لدولـة املماليـك املصـرية ،ويعتـرب السـادس واألربعـون مـن
ملوك الترك بالديار املصرية ،واحنصـرت واليتـ علـى السـلطة بـني سـنل 912- 906ه ـ (ابـن
إيـاس احلنفــي )2 :1931 ،و«قــد قاتلـ الســلطان ســليم األول يف «مــرج دابــق» قــرب حلــب فــاهنزم
عسكر الغوري ومات قانصو قهراا» (البعلبكي.)346 :1992 ،
أما بالنسبة حلضور هـذ الشخصـية التارخييـة ووظيفتـها يف الروايـة ،فهـو يصـدر يف بعـض
املواقف القوانني الل تـذاع عـرب النـداءات ويـتم نقلـها بواسـطة الـراوي .إن السـلطان قانصـو ال
يظهر مباشرة إال يف موقف واحد يشتكي األمراء إلي من الزيين بركات ولكن خياطبهم قـائالا:
«أنــتم هكــذا إذا مــا ظهــر إنســان يبغــي العــدل حــاربتمو » (الغيطــاين .)189-188 :1994 ،وبعــد أن
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ازداد شكواهم خاطبهم غاضباا« :اخلزائن خاوية وابـن عثمـان متحـرّش بنـا ،العامـة ال يهـدأون،
وجتـار الفرجنــة مــا عــادوا يعــربون مــن اإلســكندرية إىل دميــاط ،خســرنا دخلنــا وعنــدما يظهــر
إنسان يتفـنّن يف جلـب املـال ،نقـف ضـد  ،ومنانعـ  ،واهلل هـذا كـالم ال يرضـي مؤمنـ اا وال كـافر اا»
ب بـني الـزيين بركـات واألمـراء
(الغيطاين .)189 :1994 ،يتضح من هذا ال كالم أن العـداء بـدأ يـد ّ
اآلخرين ،لكن السلطان وا ق بالزيين بركات ومنحاز إلي  ،وأيضاا يظهـر أن التـوتر اشـتد يف بلـد
املماليك بسبب عداوة العثمانيني هلم من جهة وخسارة دخلهم املادي من جهة أخرى.
وقــد اعتمــد الكاتــب علـى املعلومــات الــواردة يف كتــاب ابــن إيـاس احلنفــي بشــأن الســلطان
قانصو  ،ونقل مشـهد موكبـ الفـاخر يف طريـق قتـال العثمـانيني يف الشـام .وقـد أوكـل الكاتـب
نقــل هــذا احلــادث إىل الرحالــة البنــدقي (رني ـة ســردية خارجي ـة) الــذي يشــرح هــذا املوكــب
قائالا« :وحضر ابن إياس ـ رغم كرب سن ـ خروج السلطان ودوّن مـا رآ  ،ونـح ي بنقـل مـا
كتب ،يقـول صـاحا ،ابـن إيـاس "أقبـل السـلطان األشـرف أبـو النصـر قانصـو الغـوري ،وكـان
اخلليفة قدام بنحو عشرين خطوة ،وكان السلطان راكباا على فرس أشقر عال ،بسـرج ذهـب
وكنبوش وهو البس عباءة بعلبكية بيضاء مطـرزة بالـذهب علـى حريـر أسـود عـريض قيـل فيـ
مخسـمائة مثقـال ذهــب بنادقـة ،وكـان ذلــك اليـوم يف غايـة األهبـة والعظمـة ،فإنـ كـان حســن
اهليئــة ،متــأل من ـ العي ـون ،مــبجالا يف املواكــب ،مث أقبــل الســنجق الســلطاين ،وخلف ـ مقــدم
املماليك سنبل العثمانلي"( »...الغيطاين.)220-219 :1994 ،
ال يقدّم الراوي معلومات حمددة بشـأن السـمات األخالقيـة هلـذ الشخصـية الروائيـة وإن
فاعليتــها ووظيفتــها الرئيس ـية متمركــزة يف الواقعــة اخلتامي ـة املتعلقــة بقتاهلــا مــع العثمــانيني
الذي انتهى هبزمية املماليـك وقتـل السـلطان .ويطلـع الـراوي القـارئ علـى ملخّـص وقـائع هـذا
القتال بواسطة تقرير مرفوع إىل زكريا ،إذ نقرأ في « :إن خاير بك نائب حلب اهنزم وهرب.
فكسر امليسرة .وأشيع بني الناس أن خاير بك نائب حلب كان موالساا على السلطان الذي ظل
واقفاا حت الصنجق يف نفري قليل من املماليك صار يصـيح يف العسـكر ،يـا أغـوات هـذا وقـ
املروءة قاتلوا وعلى رضـاكم .فلـم يسـمع لـ أحـد قـوالا وصـاروا ينسـحبون مـن حولـ شـيئاا بعـد
شــيء ...وملــا حتقــق الســلطان مــن اهلزميـة ...طلــب مــاء فــأتو يف طاســة ذهــب شــرب ومشـى
خطوتني وانقلب من على فرس إىل األرض» (الغيطاين .)249-248 :1994 ،يكشف هذا التقريـر
عن وجود أشخاص خونة كخـاي ر بـك الـذي تـرك سـاحة القتـال ،فتراجـع اجلنـود عـن القتـال،
و لّوا عن نصرة السلطان ،ما أدى إىل هزمية املماليك من اجليش العثماين.
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وقــد رســم الكاتــب شخص ـية فرعي ـة أخــرى باســم «الش ـيخ أبــو الســعود» الــل تكــون ذات
االجتا الصويف .حتظى هذ الشخصية مبكانة اجتماعية خاصة عند الناس ،نظراا ملا تتّصـف
بـ مــن الــورع وإجهــاد الــنفس يف طلــب العلــم .وقــد قـدّمها الــراوي العلـيم قــائالا« :الشـيخ أبــو
السعود الصاحل ،الطيب املنجـب ،النجيـب ،العـارف باألصـول والفـروع ،دار ولـف الـدنيا ،أقـام
زمنـاا باحلجــاز والـيمن ،عــرف لغــة اهلنــد ،وهلجــة األحبــاش ،عــاا أمــور املســلمني يف فــارس،
وناقش علمـاء األناضـول» (الغيطـاين .)25 :1994 ،ويقـول عنـها يف موضـع آخـر «متـرح روحـ يف
كون آخر ،يناجي األولياء ،يذكر باألسى ما جرى من أحوال يف كربالء ،يترحم على آل البيـ
الــذين ال يتســرب إل ـيهم البِل ـى والفنــاء» (الغيطــاين .)45 :1994 ،لكــن الــراوي مل حي ـدّد
عمرها ورمز إىل كربيائها باإلشـارة إىل أن «يف التجاعيـد آ ـار عشـرات السـنني ،رمبـا جتـاوز
املائة ،الصوت والقامة حيويان صالبة جذوع النخيل» (الغيطاين.)44 :1994 ،
تكمن وظيفة أيب السـعود األساسـية يف إقناعـ الـزيين بركـات لقبـول وظيفـة احلسـبة إ ـر
امتنــاع األخ ـري عــن قبــول هــذا املنصــب« :لــن يقنع ـ بوالي ـة احلســبة إال أن ـ  .أن ـ ي ـا موالنــا
والربكة فيك» (الغيطاين .)48 :1994 ،وتتجسّـد وظيفتـ أيضـاا يف حـركتني أخـريني تُرنـان يف
هنايــة أح ــداث الروايــة؛ إذ يطلعن ــا ال ــراوي ع ــرب تقريــر مرف ــوع إىل زكريــا ب ــن راض ــي علــى
استدعائ الزيين بركات ،وملّا حضر عند صرخ يف وجه «ملـاذا تظلـم املسـلمني؟ ملـاذا تنـهب
أمواهلم ،وتقول كالماا تنسب إي .أبـدى الـزيين دهشـة ،حـاول االنصـراف ،لكـن الشـيخ قـام،
نــادى أحــد مريديـ (درويـش انـ فــرج) ،جتمــع حولـ الــدراويش أحــاطوا بـ  ،أمــر الشـيخ،
فضُرب رأس الزيين بالنعـال» (الغيطـاين )245 :1994 ،وذلـك إ ـر علـم أيب السـعود عمّـا أحلقـ
الزيين بركـات مـن مظـامل بالنـاس .أمـا احلركـة الثانيـة فتمثّلـ يف اسـتنفار الشـعب وحـثّهم
علـى اجلهــاد ضــد العثمــانيني ،مــا أ ــار حفيظــة رجــال الســلطة العثماني ـة ،فصُــدر نــداء هبــذا
اخلصوص ،يطلَب في من الناس إعطاء املعلومات عن مكان وجود ( .الغيطاين)268 :1994 ،
قد رسم الراوي العليم شخصية أخرى باسم «عمـرو بـن العـدوى» الـذي كـان طالبـاا أزهريـاا
اضــطرت ظروفـ املاديــة الصــعبة إىل التواطــؤ مــع املماليــك والتجسّــس علــى أفعــال زميلـ ســعيد
اجلهيين الذي كان مطّلعاا على هذا األمر وقدّم من خالل عواملـ الداخليـة« :سـعيد يـرى عمـرو
بــن العــدوى ،حنلــة حائمــة ضــل طريقهــا إىل حجرهــا ،مــن حلقــة إىل أخــرى ينتقــل ،يصــغي،
يشارك يف األحادي  ،يغضب وق الغضب ،يفرح حلظات الفـرح ،يلقـي رأيـاا يبـدو عارضـاا ،قيـل
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صدفة ،لكن يدفع احلدي يف اجتا تشتهي سفن زكريـا» (الغيطـاين .)27 :1994 ،غـري أن هنـاك
دافعـاا آخــر متثّــل يف الضــغوط الــل ميارســها عليـ جهــاز جتسّــس الســلطة وأشــعرت بأنـ حتـ
الرقابة ،فعلي التواطؤ مع « :عمرو يعلم أن لـيس مبفـرد  ،هنـاك مـن يرقـب اخللـق معـ  ،يرقبـ
هو أيضاا ،يرفع عن التقارير إىل مقدم بصاصي القاهرة» (الغيطاين.)51 :1994 ،

أشكال تقدمي الشخصيات الثانوية الفرعية ووظائفها
قد استوحى الغيطاين من كتاب «بدائع الزهور» شخصية هامشية باسم «علي بن أيب اجلود»
الذي قال ابن إياس عن بأن السلطان قانصو جعل ناظر األوقاف «فتزايدت عظمة علـي بـن
أيب اجلود ولبس الطوق وركب اخليول باألخفاف واملهاميز وصار يعد من مجلـة رنسـاء مصـر
فاجتمع في وكالة بي املال ونظر األوقاف وبرددارية السلطان ...وتصرف يف أمر اململكة مبا
خيتار وقمع سائر املباشرين» (ابن إياس احلنفي .)44 :1931 ،ولكن هذا الشخص اعتُقـل نتيجـة
تبـدّل رأي الســلطان حنــو  ،إذ «عــرض الســلطان علـى علــي بــن أيب اجلــود بــاحلوض وضــرب
باملقــارع عشــرين ش ـيباا حــىت خــرق جنب ـ وأشــرف علـى املــوت فلــم يـرث ل ـ أحــد مــن النــاس
مبوجب ما كان يفعل من أنواع املظامل بالناس» (ابن إياس احلنفي.)51 :1931 ،
يظهر علي بن أيب اجلود كشخصية روائية يف بداية الرواية وخيتفي بسرعة ،بعد اعتقالـ
ومن مث تعذيب وقتل جرّاء اهتام بنـهب أمـوال النـاس ومظـامل أخـرى .ويقـدّم الـراوي صـورة
عابرة عن هذ الشخصية عرب وعي سعيد اجلهيين ،إذ «يرا اآلن بعيين عقل  ،ها هو ميتطي
حصاناا علي كنبوش مذهب ،مير أمام بيوت املشايخ أو األمراء ،تتقدمـ طبـول قويـة تفـوق يف
ضــجتها طبلخانــا تــدق أمــام أي أم ـري .هــا هــو ميشــي يف الطرقــات متــرجالا ،حيفّ ـ حرس ـ
األشداء ،عندما أقنع السلطان بفرض ضريبة على امللح ،أحلق الضـرر باملسـلمني» (الغيطـاين،
 .)22 :1994مــن خــالل هــذ الصــورة ي ـتمكّن القــارئ مــن درك وظيفــة هــذ الشخص ـية وأبــرز
السمات الل كان تتميز هبـا قبـل اعتقاهلـا ،وهـي عيشـها يف التـرف ،ومفاخرهتـا األمـراء يف
القوة ،وأيضاا إحلاقها الضرر بالناس بسبب فرض الضرائب عليهم.
ومن املالحظ أن الروائي استفاد من املعلومات الواردة يف كتاب «بدائع الزهور» يف تقدمي
الوقــائع املتعلقــة مبعاقبتــها عل ـى ي ـد الــزيين بركــات بعــد اعتقاهلــا؛ إذ نقــرأ يف حولي ـة شــوال
908هـ« :إن السلطان سلّم علي بن أيب اجلود إىل بركـات بـن موسـى ليعاقبـ ويسـتخلص منـ
األمــوال فزنلــوا بــابن أيب اجلــود مــن القلعــة وهــو يف احلديـد وتوجّهــوا بـ إىل دار بركــات بــن
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موسى» (ابن إياس احلنفي .)50 :1931 ،وجند يف الروايـة عـرب تقريـر رئـيس جواسـيس القـاهرة
وقائع مما لة ،إذ خياطب الـزيين بركـات ،علـي بـن أيب اجلـود يف السـجن قـائالا« :أنـا أعـرف
حيازتك ملال طائل ،أن داهية يف طري قة إخفائـ  ،أخـربين عنـ وكمـا تعلـم أنـا لـن أضـع منـ
درمهاا يف جيا ،كل سيذهب إىل خزانة السلطنة ...أين األموال؟» (الغيطاين.)135 :1994 ،
وقد نقل ابن إياس أحداث إعدام هذ الشخصية يف حولية حمرم سـنة 909هــ ،إذ «رسـم
السلطان بشنق علي بن أيب اجلود فشنق على باب زويلة واسـتمر معلقـاا ال ـة أيـام مل يـدفن»
(ابن إياس احلنفي .)55 :1931 ،لكن الرواية الف نص التاريخ ،إذ صُدر نداء ،أُعلـن فيـ عـن
إعدام هذ الشخصية ضرباا باألكفّ يف موكب عام( .الغيطاين)138 :1994 ،
توجد يف الرواية شخصية هامشية أخرى ،باسم «الشـيخ رحيـان الـبريوين» الـل يتعـرّف
القارئ عليها عرب الرسـالة الطويلـة الـل أرسـلها إىل الـزيين بركـات نائبـ  .ومبـا أن الرسـالة
«تلقي الضوء علـى مـا يتركـ جمـرى احلكـي خمفيـاا أو غـري واضـح املعـامل» (أمحـد)62 :2005 ،
ف ـإن املعلومــات املتعلّقــة هبــذ الشخص ـية تش ـري إىل افتقارهــا إىل االلتــزام بــالقيم ،إذ عمــل
«كاتباا صغرياا بديوان سرّ قاضي القضاة ،ويف هذ املدة قام بصـياغة احلجـج والفتـاوى الـل
تصدر عن قاضي القضاة ،وأتقـن عملـ » (الغيطـاين .)171 :1994 ،إهنـا هبـذ املواصـفات تكـون
يف مقابــل شخص ـية الش ـيخ أيب الس ــعود ،إذ ل ــديها آمــال دنيوي ـة جعلتــها ش ــديدة الرغب ــة يف
مرافقة األمراء؛ هلذا بعد ترشيحها من جانب القاضي عبدالرب لتدوين املكاتبات «قام الشيخ
رحيان وقبّـل القاضـي عبـد الـرب ...أخـرياا سـريى األمـراء والضـيوف ،حيـرر املكاتبـات ،يطلـع
على أسرار الدولة» (الغيطاين.)176 :1994 ،
وقــد أتـى الــراوي بنمــاذج مــن األقــوال لــبعض األمــراء واخلطبــاء الــذين ميثّلــون أشخاصـاا
هامشيني يف الرواية ،وذلك يف املشهد السردي املرتبط باملناقشات الـل جـرت بينـهم بسـبب
تعليق الزيين بركات جمموعـة مـن الفـوانيس يف القـاهرة إلضـاءة الشـوارع .علـى سـبيل املثـال
ممّا قال بعض اخلطباء« :يـا أهـل مصـر ،توجّهـوا إىل بيـ الـزيين بركـات بـن موسـى أفـراداا
ومجاعات ،زرافات ووحدانا ،قومـوا إليـ  ،إىل بيتـ طـالبو مبنـع الفـوانيس الـل هتتـك السـر،
وتشجع النساء على اخلروج بعد العشاء( »...الغيطاين .)115 :1994 ،وأكد قاضي قضـاة مصـر
قائالا« :الفوانيس تذهب بالربكة بني الناس» (الغيطاين .)115 :1994 ،وممّا قال أحـد األمـراء:
«تســبب تعليـق الفــوانيس جبميـع احلــارات يف تشــجيع حــرمي العامــة علـى الــزنول بعــد العشــاء
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والتجول يف الطرقات ،والسهر أمام الربوع واألسواق وهذا خمالف للحشمة ،وخـادش للحيـاء»
(الغيط ــاين .)116 :1994 ،إن ه ــذ الشخصــيات ال وظيف ــة ودور أساس ــي هل ــا يف الواق ــع ،ولك ــن
وجودها ضروري إلمتام هذا املشهد السردي ،وتقدمي وجهـات نظرهـا مـن جهـة يظهـر نشـوب
اخلالف بني بعض األمراء اململوكيني والزيين بركات جتا موضوع هامشي (تعليق الفوانيس)
ال يعود باخلري للشعب ،ومن جهة أخرى يشري إىل سعيهم ملصـاحلهم الشخصـية واسـتغالهلم
األعراف واملعتقدات إل بات موقفهم.
أمــا بالنســبة حلضــور املــرأة يف الروايــة فــيالحظ أن األنــاء النســوية قليلــة جــداا قياس ـاا إىل
أنــاء الــذكور؛ ألن دور املــرأة ألغــي إلغــاء كــامالا يف هــذ الروايــة وال وظيفــة ملفتــة للنظــر هلــا وال
مالمح خارجية وداخلية .هناك شخصية «ناح» الل لـيس هلـا وجـود حقيقـي يف الروايـة ،ويـدور
أحياناا طيفها يف ذاكرة سعيد اجلهيين ،فقد كان «ال يراها جسـداا ...هـي إىل الـروح أقـرب ،طيـف
خيال ،وشوشة ال متس ،سوسنة ال تقطف ،عينا مالح فيهما حرية» (الغيطاين.)75 :1994 ،
وتظهــر يف موضــعني شخص ـيتان نســائيتان ولكنــهما تفي ـان عــن ســاحة الرواي ـة بشــكل
مفاجئ .إحدامها شخصية «املرأة السمينة» الل يقدّمها الراوي العليم عرب رسـالة مرفوعـة
إىل زكريـا ،إذ صــرخ يف وجـ الــزيين إ ــر خــروج موكبـ مــن األزهــر «حــىت حظيـ بانتبــا
اخللق ،طلع عليها طلوع ال يهتف إال بكلمة واحدة .يا لئيم يا بن اللئيمـة .وعنـدما تنبّـ العامـة
هجموا عليها ،ذاب كفص امللـح» (الغيطـاين .)64-63 :1994 ،أمـا الشخصـية األخـرى فهـي «أم
عمرو» والد عمرو بن العدوى الل تكـون شخصـية ومهيـة لـيس هلـا وجـود حقيقـي يف الـنص،
ويقدّمها الراوي من خالل ذكريات عمرو بأهنا اختفـ يف طريـق قـدومها إىل القـاهرة لرنيـة
ولدها الوحيد« ،داروا عليها يف غيطان البطاطا ،وملقـة البطـيخ ،مل يعثـروا هلـا علـى أ ـر ،ومل
يـذكرها أحــد بعــد وقـ قليـل ...تعجــب شـيخ زاويـة العميـان قــال "ظننـ أهنــا جــاءت إليـك"،
غام عينا عمرو ،رأى أم فـوق طريـق متـرب مهجـور يصـل بـني قـريتني ،تقطعـ تـرع ،حفـر،
غابات النخيل ،يزنل عليها الليل ال تلقي ما تدفئ ب معدهتا ،تسـأل القـادمني والـذاهبني عـن
الطريق إىل مصر ...يف القلب حـنني إىل عجـوز ال يعـرف مكاهنـا ،إىل أي أرض متضـي ،بـأي
أرض مت ــوت» (الغيط ــاين .)161-160 :1994 ،يالح ــظ أن ال ــراوي اكتف ــي بتس ــمية الشخصـ ـيات
النسائية بالصفة والكنية يف داللة على سيطرة الذكورية على هـذا اجملتمـع وضـعف دور املـرأة
وفاعليتها في .
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النتائج
-

-

-

اختــار الغيطــاين معظــم أنــاء الروايــة مــن التــراث ومجــع ب ـني شخص ـيات متخيلــة،
وشخصـيات تارخييـة هلــا وجــود حقيقــي يف كتــاب «بــدائع الزهــور يف عجائــب الــدهور»
البن إياس ،لكن الكاتب منحها أبعاداا ييلية وجعلها نامية.
اعتمد الكاتب يف رسم شخصيات الرواية على الراوي العليم ،وقدّمها بأشـكال متنوعـة
أمهها :اخلطاب غري املباشر احلـر واحلـوار والـراوي اخلـارجي ،إىل جانـب االسـتفادة
من كتاب «بدائع الزهور يف عجائب الدهور» البن إياس.
ال تتساوى الشخصـيات مـن حيـ الوظـائف واألدوار ،ويـتمكّن القـارئ مـن خـالل تلقّـي
وظائفها أن يفهم حمتوى النص الروائي.
إن انتقاء أناء الشخصيات الرئيسـية يكـون متناقضـاا ومفارقـاا مـع مـدلوالت ناهتـا
الداخلية.
أط ـ ّل الــراوي علــى العــامل الــداخلي للشخصــيات لتحليــل نفســيتها ،ومل يق ـدّم أوصــاف اا
مستفيضة وتفاصيل دقيقة بشأن مالحمها اخلارجية.
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