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استدعاء التراث التارخيي -الديين يف رواية "قاتل محزة" اإلسالمية
سيدة اكرم رخشنده نيا

*

أستاذة مساعدة ،قسم اللغة العربية وآداهبا جبامعة كيالن
(تاريخ االستالم2018/4/15 :؛ تاريخ القبول)2018/11/3 :

امللخّص
استدعى جنيب الكيالين ــ الروائي املصري املعاصر ــ التاريخا واستلهم ليقدةم النماذج اإلنسانية املشرفة من
احلضارة العربية ،ويرصد جهاد اآلباء يف شىت جوانـب احليـاة ،دفاعـاا عـن الـدّين وسـعياا لتأسـيس جمـد غـري
مســبوق ،ويف بعــض األ حيــان كــان يســتدعي التــاريخ ليعــاي مــن خاللـ قضــايا راهنــة أصــاب األمَّــة باإلحبــاط
واليأس ،ويوقظ ب األمل يف نفوس األجيال اجلديدة عن طريق إحياء اهلمَّة وبع العزمية واإلصرار ،ويف كـل
األحــوال فــإنَّ اســتلهام التــاريخ يف الرّوايــة عنــد "جنيــب الكــيالين" ،كــان إبــرازاا ملعطيــات اإلســالم العظميــة،
وإمكانات اهلائلة يف حتويل اإلنسان  ،وميكـن أن جنـد عـدداا كـبرياا مـن رواياتـ الـل عبَّـرت عـن ذلـك .ومـن
روايات اإلسالمية قاتل محزة ،وهي رواية تارخييـة وحتكـي مـن خـالل شخصـية وحشـي بـن حـرب ذلـك العبـد
احلبشي انعكاس أحداث السرية النبوية منذ غزوة «بدر» حىت وفاة وحشي يف عام  25هـ ،ويدرس املقـال هـذ
الرواية دراسة تارخيية ودينية مسـتفيدا للمنـهج الوصـفي -التحليلـي ومـن نتـائج الدراسـة انطبـاق التـراث يف
هــذ الروايــة مــع أفكــار الكــيالين املعاصــرة واإلنســان املعاصــر علــى اإل طــالق منــها :طلــب احلريــة والشــعور
باالغتراب وضاللة طريق ا ملساومة أمام املستعمرين.

الكلمات الرئيسة
الرواية اإلسالمية ،قاتل محزة ،جنيب الكيالين.
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مقدمة
إن األدب العريب املعاصر شعرا ونإرا عرف صورة من عالقت بالتراث مل يسبق ل أن مر هبا
عــب تارخيـ الطويــل ،وهــذ الصــورة هــي مــا ميكــن أن ننعتـ ب ـتوويف التــراث؛ أي اســتخدام
معطيات اسـتخداما فنيـا لـ أبعـاد دالليـة ،وتوويفهـا رمزيـا لتحمـل الـرنى املعاصـرة للتجربـة
األدبية ،لي ميزج األديب معطيات التراث مبالمح معانات اخلاصـة ،فتغـدو هـذ املعطيـات
ترا يــة معاصــرة يف اآلن ذاتـ  ،تــوحي معــبة عــن أشــد مهــوم األديــب ومعاناتـ املعاصــرة ،يف
الوق الذي حتافظ في علـى كـل أصـالة التـراث وعراقتـ  ،وهبـذا تغـدو كـل العناصـر الترا يـة
خيوطــا أصــيلة وأصــلية يف نســيج الرنيــة األدبيــة لضديــب املعاصــر وليس ـ عنصــرا دخــيال أو
مقحمــا أو مســلطا مــن دون ســلطان ،وعلــى هــذا األســاس تغــدو العالقــة بــني األديــب والتــراث
عالقــة أكإــر ــراء وعمقــا؛ ألهنــا قائمــة علــى تبــادل العطــاء؛ أي بقــدر مــا يأخــذ يعطــي ،وهبــذا
خيدم ويغين أحدمها اآلخر.
ألن الرواية كعمل فين مكتمل البناء واالستقالل عما سوا من الفنون والعلوم األخـرى هـو
الذي قام باستدعاء التاريخ ليس من أجــل التأريخ ـ فحسب ـ لتغدو الروايـة تأرخيـا كمـا علـم
التـأريخ ســواء بســواء ،وإمنــا هــو اســتدعاء مــن نــوع آخــر وأضــف إىل ذلــك أن الروائــي لـ حــق
التالعــب يف األحــداث التارخييــة الــل يســتدعيها مبــا متلي ـ علي ـ اجلوانــب الفنيــة وطبيعــة
املرحلة ،خبالف الرواية التارخيية الل ال ميكنها القفز على التسلسل الـزمين وألن املقصـود
مــن توويــف التــراث يف الروايــة هــو توليــد دالالت جديــدة يف التجربــة الروائيــة وإعــادة خلــق
وإبــداع فقــد جــاءت الدراســة لتتعــرف مســتوى توويــف التــراث لــدى الكاتــب؛ ورجــوع الروائــي
املعاصر بشكل عام إىل التراث أملت علي ضـرورات ومـؤ رات فنيـة تركـ والهلـا عليـ ممـا
حــدا بـ إىل هــذا التوجـ يف اســتلهام التــراث .وحنــن يف هــذا املقــال نــدرس كيفيـة اســتخدام
التراث يف رواية "قاتل محزة" لنجيب الكيالين وجنيب عن األستلة التالية:
أستلة البح
 ملاذا استرفد الكيالين التراث ما هو مدى انطباق التراث يف هذ الرواية مع أفكار الكيالين املعاصرة:
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الفرضيات:
 اهلدف عن استخدام التراث يف هـذ الروايـة لـيس اسـتدعاء وروايـة التـاريخ اإلسـالميبل يريد الكاتب انطباق أفكار املعاصرة مع التراث اإلسالمي.
 قدجنح الكاتب يف هذا االنطباق؛ لي الفكر األساس يف هذ الرواية هو اإلشـارة إىلالقضايا املعاصرة اهلامة كالشعور بالغربة وطلـب احلريـة واإلشـارة بـبطالن طريـق استسـالم
البلدان اإلسالمية املعاصرة أمام املستكبين.
خلفية البح :
هنــاك لــوث ودراســات اتلفــة حــول التــراث وخاصــة التــراث الــديين والتــارخيي يف اآل ــار
الشــعرية والنإريــة املختلفــة عنــد الشــعراء والكتــاب املخــتلفني؛ منــها كتــاب:توويف التــراث يف
الرواية العربية املعاصرة مد وتار الذي مل يتطرق الكاتب في لرواية قاتل محـزة ولكـن مـا
يهمنا هو جنيب الكيالين الذي كتب عن كإريا؛ منها:جملة األدب اإلسالمي الـل تصـدر عـن
رابطة األدب اإلسالمي يف عدد خاص عن جنيب الكيالين؛ العددان التاسع والعاشر ويف سنة
1996م انتشرت فيها حواي أربعني مقالة حول الكيالين وخاصة مقالة (دور السرد يف البناء
الفين يف رواية "قاتل محزة") مد علـي داود الـل ختـص بروايـة قاتـل محـزة ومل تشـر إىل
التـراث التــارخيي والــديين يف قاتـل محــزة وهنــاك عـدة مقــاالت اتلفــة أخـرى حــول التــراث
ولكن دراسة التراث يف رواية قاتل محزة ل جديدٌ يف هذ املقالة.

التراث لغة واصطالحا
لغة
األصل يف كلمة تراث  heritageورث ،وتدل مادة "ورث" يف معاجم اللغـة العربيـة علـى "املـال
الــذي يور ـ األب ألبنائ ـ " (ابــن منظــور ،مــادة ورث) .واســتخدم القــرآن الكــري كلمــة "تــراث"
اث أَ ْكوالً لَموا﴾ (الفجـر.)19 /
﴿وتَأْ ُكلُو َن الت و َر َ
باملعىن نفس الذي ورد يف معاجم اللغة ،أي املالَ :
ومل تســتخدم كلمــة تــراث بــاملعىن االصــطالحي إال يف العصــر احلــدي  ،حيـ يتبــاين مفهــوم
التراث يف الإقافة العربية املعاصرة من باح إىل آخـر ،تبعـاا الخـتالف إيـديولوجيا البـاحإني
وتعدد مواقفهم (رياض وتار.)19 :2002 ،
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اصطالحا
حدود التراث ومقومات  :إذا كان الباحإون يتفقون على أن التراث ينتمـي إىل الـزمن املاضـي،
فإهن م خيتلفون بعد ذلك يف حتديد هذا املاضـي ،فبعضـهم يـرى أن التـراث هـو كـل مـا وصـل
إلينــا مــن املاضــي البعيــد ،ويعــرف التــراث علــى هــذا األســاس بأنـ «كــل مــا ور نــا تارخيي ـاا»
(جدعان .)16 :1985 ،وبأن «كل ما وصل إلينـا مـن املاضـي داخـل احلضـارة السـائدة» (حنفـي،
 )11 :1981وأما بعض البـاحإني فـريى أن التـراث « هـو مـا جاءنـا مـن املاضـي البعيـد والقريـب
أيضاا» (عابد اجلابري.)45 :1991 ،
واختلف الباحإون حول حتديد مقومات التراث ،كما اختلفوا حول حتديـد الفتـرة الزمنيـة الـل
ينتمــي إليهــا ،فالــدكتور حممــد عابــد اجلــابري يعـرةف التــراث بأنـ «اجلانــب الفكــري يف احلضــارة
العربية اإلسالمية :العقيدة ،الشريعة ،واللغة واألدب والفن ،والكـالم ،والفلسـفة ،والتصـوف» (عابـد
اجلابري .)30 :1991 ،أما الدكتور فهمـي جـدعان فيوسـع مفهـوم التـراث ليضـم إىل اجلانـب الفكـري
اجلانبني االجتماعي كالعادات والتقاليد ،...واملادي ،كالعمران (جدعان.)18 :1985 ،
«يعــد التــراث مبصــادرة املتنوعــة مــورداا خصــباا ،ومعينـاا دائــم التــدفق بإمكانــات اإلمــاء
ووســائل التــأ ري؛ ملــا مويـ مــن فكــر إنســاين ،وقــيم فنيــة خالــدة ،ومبــاد إنســانية حيــة؛ ألن
عناصر هذا التراث ومعطيات هلا من القدرة على اإلماء مبشاعر وأحاسيس ال تنفـد ،وعلـى
التأ ري يف نفوس اجلماهري وعواطفهم ،مـا لـيس ألي معطيـات أخـرى يسـتغلها الشـاعر ،حيـ
تعيش هذ املعطيات الترا ية يف أعمـاق النـاس ،حتـف هبـا هالـة مـن القداسـة واإلكبـار؛ ألهنـا
متإل اجلذور األساسية لتكوينهم الفكري والوجداين والنفسي» (عشري زايد 1995 ،أ.)137 :
«إن تعامل الشاعر مع التراث ال يعين نقل كما هو ،أو إعـادة صـياغت أو تقليـد ؛ ألن مإـل
هذا العمل ال قيمة ل  ،إن يذكّر فقط باملاضي ،وال يقدم أي حلول للمشكالت املعاصرة .وإمنا
التعامل احلقيقي مع التراث يتمإل يف استخدام معطيات وعناصـر «اسـتخدامار فنيـا إمائيـاا
وتوويفها رمزياا حلمل األبعاد املعاصرة للرنية الشعرية ،لي يسـقط علـى معطيـات التـراث
مالمح معانات اخلاصة ،فتصبح هذ املعطيات معطيات ترا ية معاصـرة» (عشـري زايـد1995 ،
ب .)204 :ويف إطار هذا التعامل اإلجيـايب مـع التـراث ،تـأيت هـذ الدراسـة الـل تتوقـف عنـد
جتربة أحد األدبـاء املعاصـرين الـذين كـانوا علـى صـلة و يقـة بتـرا هم ،فأفـادوا منـ كـإري اا يف
إغناء أدهبم ،سواء على املستوى الفكري أو املستوى الفين ،وهو األديب جنيب الكيالين.
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نبذة عن رواية قاتل محزة
متإل رواية «قاتل محزة» للكاتب اإلسالمي جنيب الكيالين التوازن بني الفن والتاريخ ،وحتكي
من خالل شخصية وحشي بن حرب ذلك العبد احلبشي انعكاس أحداث السرية النبويـة منـذ
غزوة «بدر» حىت وفاة وحشي يف عام 25هـ.
تتكــون الروايــة مــن فصــول مرقمــة تبلــغ ال ــني فصـالا ،كــل فصــل ميهــد ل خــر ،ويســهم يف
تك وين البناء العـام للروايـة ،وإن كانـ أمهيـة البنـاء تبـدأ مـن عتبتـ  ،حيـ يقـدم الفصـل األول
عقدة األحداث من خالل العبد احلبشي وحشي بن حرب الذي يتوق إىل احلريـة بـأي مثـن ،ولـو
كان هذا الإمن هـو الـدم ،دم الشـرفاء أو دم األشـرار ،ولـذا يضـطرم قلبـ بالعواصـف واألحقـاد
ويقبل ما يغري ب سيد جبري بن مطعم ليقتل محزة بن عبداملطلب ،نظري حصول على حريتـ
وانضمام إىل نادي السادة الذين لن يقبلوا ب  ،ويعاملون بوصف عبداا أدىن درجة منهم.
وقد بني فيها األديب صـورة مـن أهـم صـور الصـراع العنيـف بـني اإلسـالم والشـرك ،وبـني
اخلري والشـر ،وكشـف عـن طبيعـ ة العالقـات الـل نسـجتها عنجهيـة اجلاهليـة وفسـاد فكرهـا،
وقدم صورة إلشراقة اإلسـالم وعدالتـ  ،ونـو وناحتـ  ،تلـك السـماحة الـل أجنـ هـؤالء
الطغاة من الدمار بدخوهلم ساحة اإلسالم ،ومبا من اهلل عليهم من هدايـة ورشـاد .وكمـا أن
الرواية اهتم بتوضيح مفاهيم معينة لـدى شخصـياهتا ،فإهنـا ركـزت علـى مشـكلة العبوديـة،
وقيمة احلرية ،ومن خالل أحداث الرواية تتجلى صورة الرسول صلى اهلل علي وسلم يف قلـب
املــؤمن ويف عــني الكــافر ،ومــا كان ـ تنســج العنايــة اإلهليــة لنصــرة دين ـ ونبي ـ  ،ومقومــات
الشخصــية اإلســالمية ومــا تقــوم علي ـ مــن طهــر وعزميــة ،واتســاق ،وتســتمر الروايــة يف نقــل
األحــداث الــل تصــور الصــراع بأشــكال املتعــددة بــني وحشــي بــن حــرب الــذي حللـ الروايــة
شخصيت  ،والشخصيات األخرى يف الرواية.

التعريف بنجيب الكيالين
ولد الدكتور جنيب عبـد اللطيـف إبـراهيم الكـيالين يف أول يونيـو عـام 1931م املوافـق ا ـرم
من عام 1350هـ ولد يف قرية شرشابة التابعة ملركـز زفـىت مبحافظـة الغربيـة مبصـر (يعقـوب،
 )1330 :2004وكـان أول مولـود يولـد ألبيـة وأمـ  ،وعلـى غـرار عـادة أهـل الريـف يف هـذا الوقـ
التحق جنيب الكيالين ب ركتااب القرية يف سـن الرابعـة ،حيـ تعلـم القـراءة والكتابـة واحلسـاب
وقدراا من األحادي النبوية الشريفة وسرية الرسول وقصص األنبياء وقصص القرآن ،وكان
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أسرت تعمل بالزراعة ،وكان منذ صغر ميارس العمل مع أبناء األسـرة يف احلقـول (الكـيالين،

 ،1985ج.)34-33 :1
انضـم جنيــب الكـيالين لــدعوة اإلخـوان يف وقـ مبكـر مــن حياتـ حيـ أ ـرت يف أفكــار ،
ومعتقدات  ،وزودت بالكإري مـن املعـارف ،والعلـوم الدينيـة ،والدنيويـة ،وكـان هلـا أبلـغ األ ـر يف
تكوين عقليت السياسية؛ حىت إن تعرض لالعتقال أكإر من مرة ،فبعد حاد ة املنشـية يف 26
أكتوبر 1954م اعتقل عبدالناصر كإري من اإلخوان املسلمني وقدمهم للمحاكمة وحكـم علـيهم
بأحكام متفاوتـة ،وتـرك أسـرهم دون عائـل فقـام بعـض اإلخـوة جبمـع التبعـات مـن بعضـهم
وتقـ ــدميهم ألسـ ــر اإلخـ ــوان املعـ ــتقلني يف ا افظـ ــات ومسـ ــاعدهتم يف املعيشـ ــة فعلـ ــم نظـ ــام
عبدالناصر بذلك فقام باعتقـال كـل مـن سـاعد هـذ األسـر وقـدمهم للمحاكمـة حتـ مسـمى
تنظيم التمويل وكان جنيب الكيالين أحد هـؤالء الـذين أعتقلـوا يف يـوم  7مـن شـهر أغسـطس
1955م ،حي سيق إىل السجن احلريب وحكم علي بالسجن ملدة عشرة أعوام إال أن حصـل
علـى عفــو صــحي وخــرج بعــد أن قضــى بالســجن  40شــهرًا( .الكــيالين ،1985 ،ج .)60 :1وتــويف
جنيــب يف مدينــة طنطــا مبصــر يف اخلــامس مــن شــوال ســنة 1415هـ ـ ،املوافــق الســادس مــن
مارس سنة ( 1995مقري اإلدريسي.)5 :2000 ،

دراسة التراث يف رواية "قاتل محزة"
التراث التارخيي:
استإمار احلدث التارخيي:
تتعدد يف هذ الرواية األحداث والوقائع التارخيية فترتبط بالشخصيات الل سيجيء ذكرها
يف الصــفحات التاليــة مــن دراســتنا ،منــها اإلشــارة ،يف مطلــع الروايــة إىل غــزوة "بــدر" :فه ـي
(قريش) مل تنس يوم "بدر" ..تلك املعركة اخلالدة الـل قتـل املسـلمون فيهـا عـدداا كـبرياا مـن
رجاالت مكة وأبطاهلا ...وأسروا عددا آخر( ...الكيالين.)5 :1983 ،
يف الرواية أيضا اإلشارة إىل غـزوات الرسـول األخـرى منـها :أحـد وفشـل املسـلمني بسـبب
عصيان رمـاة املسـلمني أمـر نبـيهم جلمـع الغنـائم (الكـيالين ،)29 :1983 ،استشـهاد محـزة عـم
الرسول (الكيالين ،)36 :1983 ،وغزوة األحـزاب (الكـيالين )173 :1983 ،وصـلح حديبيـة وإرسـال
الرســالة إىل قيصــر وكســرى وغريمهــا مــن امللــوك واحلكــام (الكــيالين )174 :1983 ،و"مؤت ـ "
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(الكيالين )207 :1983 ،وفتح مكة (الكيالين )230 :1983 ،والتصدي ملسيلمة الكذاب الـذي ادعـى
أن شريك حممد يف األمر (الكيالين )267 :1983 ،و...
كما نشاهد كل هذ األمور تارخيية ترتبط باإلسالم .ملاذا إذن االلتفات إىل التاريخ هـل
هـي رغبـة يف اهلـروب مـن أسـر الواقـع و إشـكاالت  ،أم هـو حـنني إىل مـاض تليـد يظـل مفارقـا
وغريبــا عــن حاضــر يغــرق يف اجلاهليــة واالفتتــان بإقافــة غازيــة ،أم هــي اســتراتيجية واعيــة
انطلق منـها الكـيالين يف سـبيل كسـر احلـواجز بـني املاضـي عـن احلاضـر وجعلـهما عنصـرين
يغذي كـل منـهما اآلخـر أسـتلة كـإرية تتناسـل حـني احلـدي عـن اهتمـام الكـيالين بالتـاريخ،
وإعادة كتابت روائيا .جنيب الكيالين ،كسائر الـرواد واملؤسسـني ،انطلـق مـن خـالل إحساسـ
بوطأة الواقع الذي يعيش  ،هذا الواقع الذي تتجاذب تيارات شىت ،وتنمو في تقليعات غريبة،
فمــن داعيــة إىل القوميــة اجلاهليــة أو إىل الفرعونيــة ،إىل داعيــة الليباليــة أو االشــتراكية
وغريها ،وكلها تيارات حتاول أن تقرأ التاريخ وتعمل على بعإ وفق منظارها األيديولوجي.
اعتماد الشخصية التارخيية:
«إن أمهيـة التوويـف الــدالي للتــراث التــارخيي ال تكمـن فقــط يف وعـي الكاتــب باتــاريخ ولكـن
يكمــن باأســاس يف وعي ـ أيضــا بــالواقع املع ـيش ،ألن مــا يهــم الكاتــب يف توويف ـ للشخص ـية
التارخيية أو للموقف التارخيي ليس الشخصـية وال التـاريخا الصـحيح ،ولكـن داللـة الشخصـية
أو املوقــف» (مريزائــي ني ـا .)672 :1436 ،ال توجــد أحــداث مــن دون شخصــيات تقــوم هبــا ،وقــد
اهتم الرواية العربية املعاصرة بالشخصيات التارخيية يف سردها ألحداث التاريخ ،وتعددت
مناذج الشخصيات التارخيية تبعاا لتعدد األحداث التارخيية املووفة .وهنـاك حـوادث ووقـائع
اتلفة يف العامل املعاصر تشب برواية "قاتل محزة" والدراسة يف شخصيات وحوادث الرواية
ترينا هذ احلقيقـة؛ مـإال:بطالن طريـق االستسـالم أمـام املسـتعمرين واملسـتكبين بواسـطة
بلــدان املنطقــة كاململك ـة الســعودية العربي ـة واإلمــارات املتحــدة و ...وهــذ احلقــائق املعاصــرة
ميكن تطبيق لوادث الرواية انطباقا واضحا.
أ) شخصية وحشي بن حرب
بطــل هــذ الروايــة شخصــية تارخييــة واقعيــة هــو وحشــي بــن حــرب ،العبــد لــدى إحــدى أشــهر
األسر القرشية يف زمن الدعوة اإلسالمية ،وهو أمنوذج جيسد اإلميان املزيف أن احلرية هـي
امتالك القوة واملتعة ،وهو يف هذا كان ضحية حلالة الفراال الروحـي واالحنـراف عـن الفطـرة

586



مجلة اللغة العربية وآدابها علمية محكمة ،السنة الرابعة عشر ،العدد الرابع ،شتاء 1440

اإلهلية ،وضحية رمزية جلبوت السادة وطغياهنم على الضعفاء من الناس ،الضـعفاء الـذين
ألق هبم حظووهم وتقاليد وأعراف اإلنسان الظاملة يف حمرقة العبودية الظاملة الل ال ترى
يف الرقيق إال كائنات أقل إنسـانية وأقـرب إىل احليـوان منـها إىل اإلنسـان ،فسـحق أروحهـم
وشوهتها وشوه معها املعىن احلقيقي للحرية.
وعنــدما وهــرت دعــوة التوحيــد والعبوديــة احلقــة هلل خــالق اإلنســان ومالك ـ نــأى وحشــي
بنفس عن نور اهلداية ،و رفـض اإلميـان بالرسـالة الـل أقـرت املسـاواة بـني النـاس مجيعـا يف
األصل اإلنسـاين ،وأهنـم مملـون الـروش نفسـها الـل نفخهـا اهلل يف آدم أيب البشـر ،وانـا أن
عبودية اهلل الل حتدث عنها اإلسالم مإل عبوديت وأمإال للسادة.
يصور الكيالين يف روايت وحشي كائنا كفر بكل املباد الل ميإلها السادة:
« اللعنة على كل شيء ..على كل القـيم واملبـاد » (الكـيالين )69 :1983 ،و«لـيس يف احليـاة
حالل وحرام ...احلياة هي القوة واملال( »...الكيالين.)7 :1983 ،
جهل وحشي أن احلرية ليس قضية فردية ،وأن لن جيد احلرية يف جمتمـع مكـة املنحـرف
عن الفطرة الذي يقسـم النـاس إىل سـادة هلـم كـل شـيء ،وعبيـد لـيس هلـم شـيء حـىت اإلقـرار
ببشــريتهم ،ووــن أن الســادة الــذين ال يؤمنــون بأنـ إنســان أصــال ســوف يعترفــون لريتـ  ،وأنـ
ميكن أن يكون مإلهم إن توفرت ل الوسيلة قال جبري :وأراك أيضا جديرا بأن تنعم باحلرية..
أن تكون سيد نفسك يا وحشي ..عند ذاك تستطيع أن تعود إىل حبشة بالدك ..أو تنبقي حرا
يف مكة (الكـيالين )10 :1983 ،ولـذ لك مل ميـانع يف أن يعقـد صـفقة مـع مالكـ تكـون مثنـا حلريتـ
يقتل فيها محزة عم الن -صلى اهلل علي وسلم -أرا ملقتـل أحـد السـادة الـذين أذاقـوا أمإـال
وحشــي صــنوف القهــر واإلذالل« .امــتضت عينــا بســائل ال يــدري كنهـ  ،أهــي دمــوع الفــرش مث
عادت احلقيقة متض راس وعامل كل "لقد قتل محزة بن عبد املطلب" وصاش بأعلى صوت يف
هذيان حمموم قتلت  ..قتلت  ..أين موالي » (الكيالين.)34 :1983 ،
ومن يومها بدأت مأساة وحشي ،مأساة ضـياع الطريـق إىل احلريـة احلقـة نتيجـة األوهـام
والتصورات اخلاطتة ،فحمزة ـ أمنوذج املسلم ـ كان أقرب إلي مـن سـيد الـذي حرضـ  ،فهـو
ميإل الدين اجلديد الـذي وجـد فيـ األرقـاء راحتـهم وسـلوهتم فيـ  ،واعترافـا بآدميتـهم حـىت
كان بالل العبد السابق هو اإلنسان الذي يصعد على وهر الكعبة حماطا باإلجالل واالحتـرام
ليؤذن للصالة فيتقاطر املسلمون استجابة لصوت خبشوع وامتنـان وطاعـة «لكـن السـماء هـي
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الس ماء ..وأحد ينتصب قبالل شـااا دون أن يعنيـ مـن أمـري شـيتا ..الوهـاد واآلكـام مل
تتغري  ..كل شيء على حال  ،إنين أصبح حرا؛ لكنين مل أملس بيدي شيتا بعد ..قل يدق
يف عنف و أنا غارق يف طوفان من املشاعر اهلادرة» (الكيالين )35 :1983 ،وهكذا بعد ساعة
أصبح حرا شعر وحشي بالترديد واالغتراب.
جنح وحشي يف احلصول على حريت لكن اكتشف أهنا وهم كبري يف جمتمع مكـة الطبقـي
املتعفن ،فال السادة اقتنعوا ب حرا يساويهم وال هو عاش كـاألحرار ،فقـد ولـ نفسـ مغلولـة
بالعبودية لوهم القوة واملتعة «إنين حزين برغم احلرية ..أترى كان شعور "عنترة بن شداد"
كشعوري اآلن ال لقد كان سـعيدا» (الكـيالين )43 :1983 ،وفـوجئ لبيبتـ عبلـة املسـلمة سـرا
ترفض الزواج من « قال عبلـة :لقـد أصـبح أشـعر أن هنـاك حـاجزا ضـخما مـول بـيين
وبين ــك ...متزقــ بينن ــا أواص ــر احل ــب واآلالم والع ــذاب ..إن ــين ال أ ــق يف ح ــب الس ــادة»
(الكيالين .)52 :1983 ،وفوجئ بسيد السابق يرفض أن يبيع ل عبلة احتقارا ل ألن بطلب
شراء شيء من ضمن ممتلكات قد جتاوز حد ونسي أن كان عبـدا عنـد اشـترا مبالـ «قـال
جبري :إن وحشي قد أصاب الغرور ونسي آداب اللياقة لقد أصـبح مـن العسـري إصـالح إال
بالسوط» (الكيالين.)102 :1983 ،
وتتصاعد أزمة وحشي يف ول حريت املوهومة وقلب العبد للهوى واألوهام ،وينسى أن حر
فيفشي بنذالة سر عبلـة لسـيدها الـذي جيـن بـدور ويهبـها لوحشـي بشـرط تعذيبـها وإذالهلـا
فيقبل الشرط وماول استخدام سلطت اجلديدة لينال قلب الفتاة الل ترفضـ وتـرفض كـل
نعيم يلوش هلا ب ألهنـا وإن كانـ رقيقـا يف الظـاهر إال أن قلبـها قـد حتـرر باإلسـالم فصـارت
حرة حقا ،وول وحشي احلر يف نظرها عبدا لكفر وخساست ووشـايت ورضـا أن يقتـل غيلـة
وغدرا محزة عم الن رغم أنـ يقـول إنـ ال شـأن لـ بـاحلرب بـني حممـد وقـريش «الـروش ال
ميلكها إال خالقها يا وحشي ...بل ميلكها من اشتراك" ...أكن تؤمن بذلك وأن عبد "..
كن  ..كن ...هذا ال يهم...إنين اآلن سيد حر وأن أمة( »...الكيالين.)148 :1983 ،
مـا يلفـ األنظـار يف قصـة وحشـي بـن حــرب يف هـذ الروايـة عـالوة علـى طلبـ احلريـة هــي
األحسـاس بالغربــة واالغتــراب بيحـ وجــود وأفكــار مــن بدايــة القصــة حــىت قبــل إســالم كــان
مليتـا هبــذا الشـعور .هــو مـس بــاالغتراب يف مجيـع أنواعـ منـها االغتــراب الـذايت واالجتمــاعي
والنفســي .يشــعر وحشــي بالوحــدة والفــراال النفســي واالفتقــاد إىل األمــن والعالقــات االجتماعيــة
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احلميم ــة والبع ــد ع ــن اآلخ ــرين ح ــىت وإن وج ــد بين ــهم ويص ــاحب العزل ــة الش ــعور ب ــالرفض
االجتماعي واالنفصال بني أهداف وبني قيم اجملتمع ومعايري فهو مس بالغربة واالغتراب بعـد
أن نال على حريت «مل يتغري شيء ملموس» (الكيالين )36 :1983 ،ومل يـزل وحشـي الوحيـد القلـق
الذي يضني التفكري والعذاب «إن حصوي على احلرية يف حد ذات أمر يبدو هينا ..العامل كما
هو ...ونظرة اجلميع إيَّ مل تغري كإريا فهـم مـا زالـوا ينطـرون إيَّ مـن عـل» (الكـيالين:1983 ،
 .)42وهو مس باحلقارة حينما يقول سيد « :اصم أيها اآلبق ...إن نفسك لن تـتغري ..نفـس
عبد ذليل» (الكيالين )47 :1983 ،وبعد أن صمم وحشـي باشـتراء عبلـة مهسـ عبلـة يف سـخرية:
"تشتريين " (الكيالين .)52 :1983 ،وهكذا وبعد أن تركتها عبلة الشعاع الوحيـد البـاقي يف ذلـك
العامل األسـود قـد انظفـأ « آ الوحـدة تقـتلين يـا عـبلل القاسـية وحـريل أصـبح مـرة املـذاق
وحيــايت بــال معــىن» (الكــيالين .)61 :1983 ،وحشــي الــذي كــان يفكــر أنـ ينــال باحلريــة بعــد قتــل
محزة صار حيات بـال معـىن ومـن مث أخـذ يفـتش يف ذاكرتـ يبحـ عـن شـيء ينسـي  ..اخلمـر
وحدها ال تنسي وفكر بوصال الرومية وجاءها يف منتإف الليل ولكن فعلها فقط مسكن وقل.
مل يسعد وحشي لريت املزعومة ،وول مرعوبا من انتقام املسلمني من  ،وعجز عن رنيـة
احلق األبلج الذي جذب الضعفاء والعبيد من كل مكان لإلميـان بـ  ،وعنـدما انتصـر اإلسـالم
حاول اهلروب لوال أن هناك من أيقظ من أوهام ودلـ علـى الطريـق الصـحيح لنيـل احلريـة
احلقيقية فلحق شعاعها حىت وقف أمام الن ليكتب شهادة حريت احلقيقية ويناهلا من ن
احلرية ومن يومهـا صـار وحشـي حـرا حق يقيـا ،وـل املسـلمون كلمـا رأو يتـذكرون فاجعـة قتلـ
حلمزة لكـن إسـالم منحـ حصـانة احلـر فاإلسـالم جيـب مـا قبلـ  ،ونـح لـ بـأن يسـهم يف
صناعة التاريخ يف جهاد ضد مسيلمة الكذاب ويف فتوحات الشام .وميكن املقارنـة واملشـاهبة
بني وحشي واملسلمني املعاصرين واليوم الكإري من البلدان العربية واملسـلمة املعاصـرة يبيعـون
أنفسهم للمستعمرين وصـوال للسـيادة ولكـن النهايـة ختتلـف عـن هـذا .عـالوة علـى هـذا ميكـن
انطبــاق وهــور املقاومــة يف ايـران ،لبنــان ،العــراق ،ســوريا ،فلســطني والـيمن لــوادث الروايـة
وإ بات إصالة طريق الرسول يف الرواية .إذن «لقـد كانـ عـودة الشـاعر العـريب املعاصـر إىل
التراث عودة فنية ال تقوم على أساس املتابعة والتقليد وال تدعوا إىل املقاطعة واإلمهال وإنّمـا
اس ــتإمر الت ــراث يف نتاجاتــ األدبي ــة وال ــل مج ــع فيه ــا ب ــني األص ــالة واملعاص ــرة "وجل ــأ إىل
استخدام الشخصيات الترا ية كمعـادل موضـوعي لتجربتـ الذاتيـة حيـ كـان يتخـذها قناعـا
يب من خالل خواطر وأفكار » (عشري زايد.)16 :1997 ،

استدعاء التراث التاريخي -الديني في رواية "قاتل حمزة" اإلسالمية

589

ب) شخصية الرسول

عــالوة علـى كونـ شخصــية دينيــة هــو شخصــية تارخييــة أيضــا وحنــن يف هــذا
الرســول
اجملــال ندرسـ كشخصــية تارخييــة يف هــذ الروايــة ويف التــراث الــديين نشــري إىل األحاديـ
النبوية وأقوال معترفة أن شحصية دينية وتارخيية معا.
ومن خالل أحداث الرواية تتجلى صـورة الرسـول صـلى اهلل عليـ وسـلم يف قلـب املـؤمن
ويف عني الكافر ،وما كانـ تنسـج العنايـة اإلهليـة لنصـرة دينـ ونبيـ  ،ومقومـات الشخصـية
اإلســالمية ومــا تقــوم علي ـ مــن طهــر وعزميــة ،واتســاق .وأمــا عبلــة فريتقــى هبــا الفكــر ونــور
اإلميــان إىل آفــاق الطهــر ،فلــم يعــد يشــغلها ســوى اإلميــان ،حــىت صــارت تــرى حممــدا علي ـ
السالم بأشـعة احلقيقـة واإلميـان ،الـل ال متنعهـا قيـود وال حتجبـها سـدود ،وهـو الفكـر الـذي
أراد املؤلف التأكيد علي من خالل وصف  .وصـياغت  « ،فحـني اجتمعـ اإلمـاء يتبـاحإن فيمـا
بينهن ،وقالـ واحـدة منـهن - :مـن مـنكن رأت حممـدا ردت عبلـة يف فخـر- .أنـا!! -كيـف
رأيت  -رأي رجال على وجه نور الصدق واليقني ،ويف نظرات معىن التواضع واحلياء،..
ما نع أحد كالم إال صدق  ..هكذا أون ..يألفـ الصـغري والكـبري ،وينجـذب إليـ العـدو
والصديق ،..لو سألين أحدا يو ما أتوسم في أن يكون نبيا فيمن لقي من الناس طول حيايت
ملا أخترت غري » (الكيالين .)79 :1983 ،وميتد احلدي بـني اإلمـاء ،وعبلـة تسـك مـرة ،وتـأ
إال أن تــتكلم مــرة أخــرى ،إذ قالـ عنــدما حتــد إحــداهن مبــا يــوحي أن حممــدا قـاطع
طريق « :يا غبيات ،حممد ليس قاطع طريق ،وال ملكا طامعا يريد أن يستذل العباد ،ويوسـع
رقعة مملكتـ » (الكـيالين .)80 :1983 ،قالـ إحـداهن - :فمـاذا يكـون إذن قالـ عبلـة يف
إجياز - :نـ  - ..مـاذا تعـنني  -جـاء ممـل لـواء العـدل والرمحـة يف وـل التوحيـد هلل
(الكيالين.)81 :1983 ،
تصــف عبلــة حممــدا خطابــا لوحشــي« :كلمــات حممــد يــا وحشــي حتمــل الســوى والعــزاء
للمحرومني  ...ودين يضم يف مبادئ اخلالص ..ولو حتول هذ املبادي إىل حقـائق يف هـذ
األرض لعم السالم ونعم النـاس بالسـعادة» (الكـيالين .)56 :1983 ،وهكـذا نـرى تصـويرا رائعـا
مد ودين وقيم على لسان عبلة وهي تصف سالما وسعادة للناس.
ومن جانب آخر سهيل التاجر الذي يتكلم وحشيا يصف وخيب عن حممدا وقرآن ونفوذ
يف البشـرية« :احلقيقــة يـا وحشــي أن احليــاة يف مكـة تضــطرم وأن أحــدا ا كـبى تلــف النــاس
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بعواصفها وحممد ال شك أصبح ذا خطر كبري برغم هزميت يف معركة أحد ...إن قرآن كأن
الســحر ومبادئـ تتســل إىل النفــوس وحتــدث فيهــا أضــخم االنقالبــات» (الكــيالين.)63 :1983 ،
وهذا كل كان قبل اميان ب ورغم هذا يصف عظيما وذا خطر كبري.
يف قسم آخر من الرواية سهيل التاجر هذا يشري إىل كالم الرسول واعتقـاد « :هز سهيل
رأس قائال :وحممد يقـول يـا وحشـي ،النـاس سواسـية» (الكـيالين .)109 :1983 ،سـهيل يشـب
.
كالم وحشي بكالم الرسول وهكذا يقوم باملقارنة واملشاهبة بني كالم وحشي والرسول
الكيالين يف هذ الرواية ومرة أخـرى يصـف الرسـول علـى لسـان إحـدى اإلمـا وهـي تـتكلم
عن عطوفة الن على العبيد واإلماء ومعاملتـهم كـاإلخوة ونيلـهم باحلريـة يف النهايـة« :قالـ
الإة :إن حممدا يعطف على العبيد واإلماء و يوصي ب خريا ويأمر أتباع أن يعاملوهم برفق
ويطعموهنم مما يأكلون ويعاملوهنم ك إخوة..بل إن أغلب العبيد الـذين آمنـوا برسـالت نـالوا
العتق ونعموا باحلرية» (الكيالين.)78 :1983 ،
وعبلة تلك األمة تأمل يف كلمات بسلطان كلمات حممد يف النهاية« :إن أعداء حممد أشـد
رغبة يف حفظ كلمات من أصحاب إهنم برغم عدائهم الشـديد لـ جيـدون يف أنفسـهم دافعـا
غريبا ال يقاوم يف ناع كلمات والتقاطها من أي فم وكلمات حممد أيتها الصاحبات تفـرض
سلطاهنا على الناس» (الكيالين.)79 :1983 ،
من جانب آخر "وصـال" تلـك املـرأة الغبيـة الـل تعمـل يف تقـدي املتعـة للرجـال تـتكلم عـن
وتعتق ــد أن ـ ال يه ــتم
العدال ــة واألم ــن وال ــرزق واحلماي ــة ع ـن املظل ــومني عن ــد الرس ــول
باألنساب وال جيعلها أساسا للفضيلة« :لك ن الذي أعرف أن حممدا ال تفوت شاردة وال واردة
وأن ال يظلم أحدا ..إن يهب األمن ويكفل الرزق وممي الضعيف ويشكم القـوي وال جيعـل
م ــن األحس ــاب و األنس ــاب أس ــاس املفاض ــلة ب ــني البش ــر".قال وحش ــي يف ش ــرود:أتعتقدين
ذلك هذا ما نعت عن يا وحشي...واملؤمنون يعيشون يف ول هذ املعاين أو ملم اإلنسان
بــأكإر مــن ذل ـك » (الكــيالين .)89 :1983 ،وهك ـذا تشــري وصــال إىل معتقــدات املــؤمنني ومــن
جرائـ تصــف شخصــية الرســول ويبــدو مــن ك ـالم وصــال أن هــذ األقــول تنبع ـ مــن جوفهــا
ولكنها ترتبطها باملؤمنني.
ونتعرف يف هذ الرواية على الشخصية ا ورية األخـرى الـل يهواهـا قلـب وحشـي ،وهـي
شخصية خيالية ال وجود هلا يف التاريخ وهي األماـة الـل ناهـا عبلـة تشـبّهاا منـ بعنتـرة بـن
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شداد الذي كان عبـد اا وأعتقـ سـيد بعـد اعترافـ بـ ابنـ اا لـ  ،كـي ينقـذ القبيلـة مـن أعـدائها
وينتصر عليهم ،وهذ األَماة أوعبلة وحشي ختتلـف عنـ يف الـتفكري والسـلوك ،وإن كانـ تعلـن
عن حبها ل  ،ومتنيها أن يكون شخصية هادئـة وادعـة ،ولكنـ يصـر علـى التخـبط ،ويـبني عـن
نفس بطريقة ايفة مدمرة ،ويقول كلمات ال تفق منها شيتاا.
الشخصيات التارخيية الفرعية
هناك شخصيات تارخيية أخـرى يف هـذ الروايـة؛ فنـرى اسـتعداد قـريش بقيـادة أيب سـفيان
ليــوم "أرحُــد" ومحــزة بــن عبــداملطلب وتتصــدر هنــد بنـ عتبــة ،زوج أيب ســفيان ،مــن يرغّبــون
وحشياا بقتل محزة وتعد مبكافآت جزيلة ،فهي تريد الإـأر البنـها وأخيهـا ووالـدها وخالـد بـن
الوليد ويأيت «سهيل» من الطائف ،وهو عبد يعمل بالتجـارة لزيـارة صـديق وحشـي يف خضـم
حريت وعذاب فيستعرض أمام الدعوة وموقف العقل واحلرية و«وصال» الل تعمل يف تقدي
املتعة للرجال و«أم رالة» الل أسلم سـر اا ويـؤدي العبـاس عـم الـن دور اا كـبري اا يف تإبـيط
مهة قريش وجبري بن مطعم الذي يغري وحشيا ليقتل محزة بن عبداملطلب.
فالكيالين مولع باستخدام أحـداث التـاريخ وتوويـف الصـحيح منـها ،استشـعارا بعظمـة
مسـؤوليت جتــا رســم هــذ الشخصــيات تقدمــة تشــعر باألمهيــة التارخييــة للفنــان ،ودور يف
عامل األديب ،ويلحـظ ذلـك املـتمعن يف جوانـب الروايـة ،وحسـبنا يف ذلـك أن نشـري إىل رنـ
للشخص ــيات النموذجي ــة كم ــا تق ــدمها الرواي ــة التارخيي ــة ،مبالحمه ــا الدقيق ــة ،يف ص ــورهتا
الالئقة املعبة عـن احلقيقـة املسـتقاة مـن أشـهر كتـب التـاريخ سـالمة وأقرهبـا إىل الصـواب،
فلقد أوحى وصف األديب جلبري مبـا يعكـس الشخصـية ذات اهليبـة والرهبـة اشـية اجلانـب
يف كزازة وجبوت .وتتراءى املرأة يف السرد حتمل مالمح النموذج التطبيقي ،ومن ذلك :أنـ
صور املرأة ذات النقاء والصفاء مستقيمة الفكر متسقة مع داخلـها ،وحقيقـة ذلـك التارخييـة
جيليها وصف لشخصية عبلة ،وأما النمـوذج املطـابق للتسـلط ،وقـوة الشخصـية ،ذات اجلـرأة
يف إب ــداء اآلراء يف املواق ــف التارخيي ــة ،وال ــل تش ــارك الرج ــال يف اخت ــاذ ال ــرأي ،يف أش ــد
املواقف ،يدفعها حقدها وحسدها وشدة الغيظ الذي يدفع هبا عندما تعب هبا األهـواء .هـذا
النم ــوذج يتجل ــى يف مواق ــف هن ــد بنــ عتب ــة ،وأم ــا م ــا قدمــ الوص ــف يف رس ــم الشخص ــية
املض ــطربة ال ــل حتركه ــا األناني ــة ومجب ــها اجل ــخل ،ومميه ــا الري ــاء إ فإنـ ـ يتجل ــى يف
شخصية وحشي قبل إسالم (داود.)116 :1416 ،
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التراث الديين
ونــرى بــأن وــاهرة اســتخدام التــراث الــديين وشخصــيات املــوروث الــديين يف األدب املعاصــر
شاع من قبل يف أي عصر مـن عصـور حـىت أصـبح نـة مـن أبـرز نـات هـذا العصـر.
واملصادر الترا ية الدينية الل استمدّ منـها الشـعراء العـرب املعاصـرون للشخصـيات الدينيـة
الل ووفوها ،وأهمُّ هذ املصادر ـ بعد القـرآن الكـري ـ ـ قصـص القـرآن ،وقصـص األنبيـاء،
والكتــاب املقــدس وبعــض كتــب الســري واألعــالم والتــراجم والطبقــات وبعــض كتــب التصــوف
والتاريخ وتاريخ األدب وغريمها و كان هؤالء الشـعراء املعاصـرون اسـتمدوا مـن هـذ املصـادر
كوس ــيلة للتح ـدّث ع ــن احلق ــائق الديني ــة وشخص ــيات وأحدا ـ وع ــن احلي ــاة وفلس ــفة الك ــون
والوجود (كمال زكي )190 :1997 ،وإستخدام الشخصيات الترا ية الدينية هي كمعادل موضـوع
للتجارب الذاتية للشعراء العرب املعاصرين.
وإىل جانــب الشخصــيات الدينيــة الــل أشــرنا ســابقا ،مضــر التــراث الــديين مــن خــالل
التماهي مع أسلوب القرآن أو احلدي أو اإلشارة إليهما عبأسلوب االقتباس ،مإل:
جتيب عبلة ردا على سـؤال « :وملـاذا مل تـؤمين بدعوتـ قالـ  :امـرأة يف قيـود العبوديـة ال
متلك شيتا ...والناس يا أختا على دين ملوكهم وإعجـايب مبحمـد ال يعـين إميـاين برسـالت ..
إنين أتكلم عن حممد اإلنسان» (الكيالين.)79 :1983 ،
هذا النص موجود يف كتب احلدي (اجمللسي1404 ،هـ ،ج )7 :102ولكن هل احلـدي منقـول
عن املعصوم أم إن مإـل مـن األمإـال هـذا مـا مل يتضـح متامـاا ،والـذي يغلـب الظـن ،أن هـذا
الكالم من قبيل ضرب األمإال ،إال إن اكتسب نة احلدي بسبب كإرة االستعمال ،كما ورد
يف كشف الغمة حني ذكر احلدي قول « :كما ورد يف احلدي واملإل» (اإلربلي ،1381 ،ج.)21 :2
وعلــى أي حــال فــإن هــذا الكــالم ـ ـ ســواء كــان حــديإاا أو مــإالا ـ ـ فإن ـ ينســجم مــع تعــاليم
القـرآن ،ولــيس لـ أي داللــة علــى اجلــب ،ألن هـذ الشــرائح تطيــع احلكــام باختيارهــا وبســبب
اجلهل وعدم املعرفة.
الكيالين يف قسم آخر من الرواية يكرر هذا احلدي الشريف على لسان وحشي نقال عن
قـائال:
ووحشي هذا مراد هتييج وإ ارة سيد جبري للحرب مـع الرسـول
الرسول
«أن ترى  ...حممد يقول لو وضعوا الشمس يف مييين والقمر يف يساري على أن أترك هذا
األمر ما تركت حىت يظهر اهلل أو أهلك دون و حممد يا سيدي يعين ما يقول ..مل يعد هناك
غري السيوف» (الكيالين.)100 :1983 ،
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ســهيل التــاجر يف هــذ الروايــة يقــول ااطبــا وحشــيا :وحممــد يقــول يــا وحشــي« :النــاس
سواسية كأسنان املشط ويقول :كلكم آلدم و آدم من تراب وال فضـل لعـريب علـى أعجمـي إال
بالتقوى» (الكيالين )109 :1983 ،وهذا الكالم يتناص مع احلدي النيوي الشريف ويقول صلى
اهلل علي وسلم « :الناس سواسـية كأسـنان املشـط .أال ال فضـل لعـريب علـى عجمـي وال ألبـيض
على أسود إال بالتقوى» (سيوطي ،ج .)98 :6وأيضا االية الشريفة وقد بني اهلل ذلـك هنـا بقولـ :
﴿إِ َّن أَ ْك َرَم ُك ْم ِعْن َد اللَّ ِه أَتْو َقا ُك ْم﴾ (احلجرات.)13/
عبلة تلك الفتاة املسلمة حينما تظهر إمياهنا بالرسول ختاطب جبريا وتقول« :واهلل يهدي
وك َال
مــن يشــاء» (الكـيالين )134 :1983 ،وهــذا الكـالم يتنــاص مــع األيــة الشــريفة التاليــة﴿ :إنَّو َ
ِ ِ
ت ول ِ
ِ
ين (القصص.)56 /
َك َّن اللَّهَ ْيه ِدي َمن ي َ
شاءُ ُ
تَو ْهدي َم ْن أ ْ
وه َو أَ ْعلَ ُم بال ُْم ْهتَد َ
َحبَْب َ َ

وأم رابح تلك املرأة الل أسلم خفية وجلأت عبلة إليها تقول« :فَاللَّ ُ خايْرٌ حاافِظاـا واهُـوا
أَرْحاـمُ الـرَّاحِمِنيا» (الكـيالين )170 :1983 ،وهــذ العبــارة مــأخوذة مــن التــراث الــديين القــرآين:
ِ ِِ
ِ
ِِ
ول فَاللَّ ووهُ َخ ْيو وور َحافِأً ووا َو ُه و َوو أ َْر َح و ُوم
﴿قَ و َ
وال َه و ْول َ
آم وونُ ُك ْم َعلَْي ووه إَّال َك َم ووا أَمن ووتُ ُك ْم َعلَ ووى أَخي ووه م وون قَو ْب و ُ
َّ ِ ِ
ين﴾ (يوسف.)64/
الراحم َ

قال الص ألم (أم رابح)« :أجل يا أما  ..إنين أدرك كـل شـيء ..ولـن أنطـق بكلمـة
واحــدة و لــو فعلــوا يب مــا فعلــوا بأصــحاب األخــدود (الكــيالين )170 :1983 ،وهــذا الكــالم مــن
ِ
ِِ
ِ
الس ووم ِاء َذ ِ
ِ ِ
اب
ات الْبُو و ُور ِ
ول أ ْ
وح ُ
َص و َ
الت ــراث الق ــرآينَ ﴿ :و َّ َ
وجَ ،والْيَو و ْووم ال َْم ْو ُع ووودَ ،و َش وواهد َوَم ْش و ُوهود ،قُت و َ

ِ
ِ
ِ
ِ ِِ
ين ُش ُوهودَ ،وَموا نَو َق ُمووا
ْاألُ ْخ ُدود ،النَّا ِر ذَات ال َْوقُود ،إِ ْذ ُه ْم َعلَْيو َها قُو ُعودَ ،و ُه ْم َعلَوى َموا يَو ْف َعلُوو َن بوال ُْم ْؤمن َ
ِ
ِ
ِ
السوومو ِ
ات َو ْاأل َْر ِ
َّ َواللَّووهُ َعلَووى ُكوول َشو ْوي ِء
ْح ِميو ِود ،الَّو ِوذي لَووهُ ُم ْلو ُ
م و ْنو ُه ْم إَِّال أَ ْن يُو ْؤمنُوووا بِاللَّووه ال َْع ِزي و ِز ال َ
وك َّ َ َ
َّ ِ
ِ ِ
ِِ
اب الْ َح ِريو ِ
َّم َول َُه ْوم َعو َذ ُ
ين َوال ُْم ْؤمنَوات َُّ َّوم لَ ْوم يَوتُوبُووا فَولَ ُه ْوم َعو َذ ُ
ين فَوتَونُووا ال ُْم ْوؤمن َ
َش ِهيد ،إِ َّن الذ َ
اب َج َهون َ
(البوج.)10-1/

يكرر هذ اآليـة الكرميـة« :أمـا أهـل مكـة فقـد
جنيب الكيالين على لسان الرسول
جانوا إىل الرسول يعلنـون رضـائهم مبـا مت فيهتـف الرسـول هبـم مـرددا آيـة خالـدة مـن آيـات
القرآن الكـري»﴿ :يوا أَيوهوا النَّواس إِنَّوا َخلَ ْقنوا ُكم ِمون ذَ َكو ِر وأُنْوثَوى وجعلْنوا ُكم ُشوعوبا وقَوبائِ ِ
وارفُوا إِ َّن
َ َ
َ ْ ْ
ول لتَو َع َ
َ
ُ
َ ََ َ ْ ُ ً َ َ َ
أَ ْك و َورَم ُك ْم ِعْنو و َد اللَّ و ِوه أَتْو َق ووا ُك ْم إِ َّن اللَّ ووهَ َعلِ وويم َخبِي وور﴾ (الك ــيالين )232 :1983 ،وه ــذ اآلي ــة منقول ــة
بالضبط عن اآلية الكرمية (احلجرات.)13/
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احتضن سهيل التاجر وحشيا بعد إسالم وقال يف رفق« :أنـ أخـي ...ال ختـف ...لقـد
ِ
وب َج ِم ًيعوا﴾ (الكـيالين .)256 :1983 ،وهـذ األيـة اقتبـاس
جاء يف كتـاب اهلل ﴿إِ َّن اهللَ يَوغْفو ُر الوذنُ َ
ِ
ِ ِ
ِ
اد َّ ِ
ِ ِ
َس َرفُوا َعلَى أَنْو ُفس ِه ْم َال تَو ْقنَطُووا م ْون َر ْح َموة اللَّوه إِ َّن اللَّوهَ
ين أ ْ
ي ال ذ َ
من اآلية الكرمية التالية﴿ :يَا عبَ َ
يوغْ ِفر الذنُوب ج ِميعا إِنَّه هو الْغَ ُفور َّ ِ
يم﴾ (الزمر.)53/
ُ
َ َ ً ُ َُ
الرح ُ
َ ُ

يف حماورة بني جبري ووحشي بعد إسالم وبعد أن الرسول قال لوحشي "غيب وجهـك عـين"
سأل وحشي جبريا عن هذا اجلـواب وقـال لـ « أنـ الـذي أغـريتين بقتـل محـزة وأجـاب جـبري»:
أجــل ...وليغفــر اهلل ي ولــك وصــدق اهلل إذ يقــول :إن اهلل ال يغفــر أن يشــرك بـ ويغفــر مــا دون
ذلك ملـن يشـاء (الكـيالين )263 :1983 ،وهـذ اآليـة هـي نفـس اآليـة القرآنيـة﴿ :إِ َّن اللَّوهَ َال يَوغْ ِف ُور أَ ْن
يُ ْش َر َك بِِه َويَو ْغ ِف ُر َما ُدو َن َذلِ َك لِ َم ْن يَ َشاءُ َوَم ْن يُ ْش ِر ْك بِاللَّ ِه فَو َق ِد ا ْفوتَو َرى إَِّْ ًما َع ِأ ًيما﴾ (النساء.)48/

ويشـري الكـيالين إىل آيـة اإلكمــال يف الروايـة ":اليـوم أَكملْـ لَكــم دِيـنكم وأَمتمـ علَـيْكم
نعمتِي وراضِي لَكم الْإسْالم دِينا فَمان اضطر فِي اماصة غري متجـانف إلث ْـم فَـإن اهلل غفـور
ت َعلَ ْوي ُك ُم
رحِيم (الكيالين )266 :1983 ،وهذ العبارة تشري إىل اآلية الكرمية يف القرآنُ ﴿ :حرَم ْ
ِ
ِ ِ
ِ ِ
ِ
ِ
ول
َّم ول ْ
ال َْم ْيتَةُ والد ُ
َح ُم الْخ ْن ِزي ِر وما أُه َّل لغَْي ِر اللَّه بِه وال ُْم ْن َخن َقوةُ وال َْم ْوقُووذَةُ وال ُْمتَو َرديَوةُ والنَّط َ
يحوةُ وموا أَ َك َ
الم ذلِ ُكووم فِسو الْي وووم يوِ َّ ِ
وب وأَ ْن تَ ْستَو ْق ِسو ُوموا بِو ْواألَ ْز ِ
صو ِ
ين
َّ
السووبُ ُع إِالَّ مووا ذََّك ْيووتُ ْم وموا ذُبِو َ َعلَووى الن ُ
س الووذ َ
ْ ْ َ َْ َ َ
ت َعلَ ْوي ُكم نِ ْعمتِوي ور ِ
ويت
ش ْو ُه ْم وا ْخ َ
َك َف ُروا ِم ْن ِدينِ ُك ْم فَال تَ ْخ َ
ض ُ
ْت لَ ُك ْم ِدينَ ُك ْم وأَتْ َم ْم ُ
ش ْو ِن الْيَو ْوَم أَ ْك َمل ُ
ْ َ َ
اإلسالم ِديناً فَم ِن ا ْ ِ
ص ِة غَْيو َر ُمتَجانِ ِف ِِإلَّْ ِم فَِإ َّن اللَّهَ غَ ُفور َرِحيم﴾ (مائدة.)3/
ضطَُّر في َم ْخ َم َ
لَ ُك ُم ِْ ْ َ
َ

يف هذ الرواية يستخدم الكـيالين اآليـة القرآنيـة علـى لسـان
بعد أن مات الرسول
أيب بكر الذي يقول بصوت يتخلل البكاء« :أيها الناس ..من كان يعبد حممدا فإن حممدا قد
مات ومن كان يعبد اهلل فـإن اهلل حـي ال ميـوت!! مث تـال اآليـة الكرميـةَ ﴿ :وَموا ُم َح َّمود إَِّال َر ُسوول

ِ
ت ِمن قَو ْبلِ ِه الرسل أَفَِإن َّم َ ِ
ض َّور
قَ ْد َخلَ ْ
ب َعلَى َع ِقبَو ْي ِوه فَولَون يَ ُ
ات أ َْو قُت َل ان َقلَْبتُ ْم َعلَى أَ ْع َقابِ ُك ْم َوَمن يَن َقل ْ
ُُ
اللَّهَ َشويًا وسويج ِزي اللَّوهُ َّ ِ
ين﴾ (الكـيالين )165 :1983 ،والكـالم هـذا اقتبـاس تـام عـن اآليـة
ْ َ ََ ْ
الشواك ِر َ

ت ِمن قَو ْبلِ ِه الرسل أَفَِإن َّم َ ِ
ول ان َقلَْبوتُ ْم َعلَوى أَ ْع َقوابِ ُك ْم
القرآنيةَ ﴿ :وَما ُم َح َّمد إَِّال َر ُسول قَ ْد َخلَ ْ
وات أ َْو قُت َ
ُُ
ِ
ض َّر اللَّهَ َشيًا وسيج ِزي اللَّهُ َّ ِ
ين﴾ (آل عمران.)144/
ب َعلَى َع ِقبَو ْي ِه فَولَن يَ ُ
ْ َ ََ ْ
َوَمن يَن َقل ْ
الشاك ِر َ

قل سهيل التاجر ل :
يف القسم األخري من الرواية وبعد بكاء وحشي لوفاة الرسول
«وأرض اهلل واسعة يا وحشي» (الكيالين )267 :1983 ،وهذا الكالم اقتباس مـن اآليـة القرآنيـة:
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واد الَّ ِوذين آمنُووا اتَّو ُقووا ربَّ ُكوم لِلَّ ِوذين أَحسونُوا فِوي ه ِوذهِ الودنْويا حسونَة وأَرَّ اللَّ ِوه و ِ
﴿قُل يا ِعب ِ
اس َوعة إِنَّ َموا
َ
َ ََ َْ ُ
َ َ
َْ َ
َ ْ
َ
َ َْ
ِ
يُووفَّى َّ ِ
َجرُهم بِغَْي ِر حس ِ
اب﴾ (الزمر.)10/
َ
َ
الصاب ُرو َن أ ْ َ

إذن القــرآن والسّــنة مــن مصــادر االقتبــاس املهمّــة وأكإرهــا ــراء ،فاعتمـدا الكـيالين علــى
القـرآنِ يف اســتقطاب األلفــاظِ ،واســتوحوا مــن معــاين اآليـات كــإريًا مــن ماعــانيهم .ميكــن أخــذ
األلفاظ كما هي لتكو َن إشـار اة واضـح اة إىل اآليـة القرآنيـة ،أو ميكـن اسـتلهام األفكـار واملعـاين
من النّصة القـرآين الّـل تُنشـئر عالقـةا ماـ ا بينـها وبـني بعـض اآليـات األمـر نفسـ مـع احلـدي
الشّريف ،حي ر يستوحي األديب معىن احلدي الشّريف وجيعلـ ُ يف سـياق اديب خيـدمُ فكرتاـ
وغايتا وغرض .
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النتائج
 الكيالين يف هذ الرواية يصدر من خالل وعي تـارخيي واضـح؛ إذ يتمإـل التـاريخ ال يفبعــد اإلخبــاري كمــا رواهــا أصــحاب الســري واملصــنفات .بــل يتجــاوز ذلــك اســتنطاق حلظــات
التاريخ ـ وهو هنا التاريخ اإلسالمي ـ تلك اللحظات الل تظل مضيتة يف ذاكرة األمة ومن مث
جند يعمل على عصرنة ذلك التاريخ ،وجعل حاضرا يف الذاكرة واملعاش،
 يف رواية "قاتـل محـزة" مـزج جنيـب الكـيالين بـني احلـدث التـارخيي واجلـدل اإلنسـاينالشهري حول معـىن احلريـة احلقيقيـة بلغـة شـاعرية راقيـة أنطـق فيهـا أبطـال الروايـة مبأسـاة
اإلنسان وحريت يف كل عصر و زمان جتا هـذ القيمـة اإلنسـانية العظيمـة الـل تاهـ العقـول
البشــرية وهــي تبح ـ عــن حقيقتــها ،فمــرة تظنــها يف املــال والزينــة ،و انيــة يف اللــهو واملتــع
احلرام ،و الإة يف القـوة والسـيطرة وامـتالك كـل شـيء ،وأحيانـا هـي كـل مـا سـبق لـو تيسـرت
أســباب  ،بينمــا هــم يف احلقيقــة غــارقون يف العبوديــة وقيودهــا الظــاهرة واخلفيــة حــىت قمــة
رنوسهم .احناز الكيالين كمسلم إىل املعىن احلقيقي للحرية الل جيدها أساسا ومنطلقا يف
عبوديــة اهلل وحــد  ،والتحــرر مــن كــل قيــد بشــري وهــوى علــى القلــب وحريتـ  ،ويصــور األديــب
وحشي حائرا ال هدف ل بعد حريت سوى االستمتاع مباديات احليـاة الفانيـة ،وال يتركـ يعـب
عن نفس  ،ولكن يستبق اإلماء إىل التدخل إلعالن ذلك.
 احلري ــة واإلغت ــراب مفهوم ــان اساس ــيان يف ه ــذ الرواي ــة؛ احلري ــة ال ــل ه ــي احللق ــةاملفق ــودة يف الع ــامل املعاص ــر والش ــعور ب ــاالغتراب ال ــذي ش ــاع يف الع ــامل املعاص ــر ويس ــتخدم
الك ـيالين شخصــية وحشــي ويصــور اإلنســان املعاصــر حقيقتا.اإلنســان املعاصــر الــذي مــس
بالغربــة واالغتــراب وهــو ال يــدري أن العبوديــة هــي عــالج داء وهكـذا الكـيالين مــن وراء هــذ
الشخصية التارخيية يتكلم عن مصائب اإلنسان املعاصـر والتـراث التـارخيي يف هـذ الروايـة
اكإر استخداما بالنسبة لضنواع األخرى.
 هــذ الروايــة تــبني حي ـاة املســلمني املعاصــرين الــذين يهتمــون وينتبــهون باملرافقــة مــعاملستعمرين واملستكبين؛ يف حني ال يرون يف النهاية إال احلقـارة والذاللـة واليـوم الكـإري مـن
البلدان العربية واملسلمة املعاصرة يبيعون أنفسهم للمستعمرين وصـوال للسـيادة ولكـن النهايـة
ختتلف عن هذا.

استدعاء التراث التاريخي -الديني في رواية "قاتل حمزة" اإلسالمية
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