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 ملخص البحث:

صــدرط طبعتهــا األو  عــن ملتبــة العب لــان عــام  ،عبــد الــرمحن العشــاموي هــاكتب)يف وجــدان القريــة( روايــة        

الرواية الوح دة للعشـاموي، يف مقابـث وـروة يـعرية كبـاة قوامهـا ابعتي إ  وقت كتابة هذا البحث، هي م.وبحسب مت2002

م ة، وقضايا املجتمع املسلم. وقد كشفت دراسة هذه الرواية عـن خلدمة قضايا األمة اإلسال -يف الغالب األعم–نّدط دواوين ج  

إ  مـن رسـالًة  -عـادةً –ذلك أهنا  رواية من رواياط الساة الذات ة التي تقـدم أن العشاموي كان ف ها أيًضا أديب الق م واملبادئ، 

صالح بالوعظ والتوج ه، أسباب التهذيب واإلتامعي، تدعمها لاللتزام الديني واالنضباط االج دعوة   ها هنايقرؤها، فلانت رسالت  

 .والتنفا منهامتثث اخلا وتدعو إل ه، وأخرى متثث الضالل ويتم التعامث مع ضالالهتا من الشخص اط نامذج تقديم بو

ات ـة، وهـو إضافة إ  ص اغتها يف رواية سـاة ذ، فتهدط يف تقديمها يف قالب مقبولوالرواية وهي حتمث هذه الرسالة اج

لتحـرك ف هـا  -ببساطتها ونقائها الذي جيذب كثًاا مـن األنفـ  –اختارط القرية ، حمبب -يبوح ببعض األرسار–لب قصيص قا

الشخص اط واألحداث، وم رسمت يخص اهتا يف صورة جتعلها مألوفة مقربة، التعق د يف فلرها، والنشوز عن الدور املطلوب 

يف بعض األح ان جيري عىل ألسنتها ما يمثث لغة امللان الـذي  -تسّا عموم الروايةرغم اللغة الفصحى التي –منها،وكان اللاتب

تها، فتزداد أ لفًة وواقع ةً  ن مُّ عن هويِّ  تغب ياعرية العشاموي عن رواية ساته، فجاءط ملكام .تنتمي إل ه، وحيركها يف ب ئة تناسبها وت 

  .لغتها يعريًة حملقًة يف بعض املواضع

اختار موقع الراوي اخلارجي يف رواية ساته، مل يغادر هذا املوقع رغم وجود ما يأذن له باملغـادرة، ولـث  والروائي الذي

حيل ها من اخللف، حفاًلا عىل اتفاق نسق الرسد يف كث الرواية، واتقاًء ملحاسبة اجلمهور له عىل ما يورده من وقائع، هي يف احلق قـة 

 بعض وقائع ساة ح اته اخلاصة.

ومة هناط كانت الرواية لتلون أمجـث اإليارة إ  أن نه البد من شاموي الروائ ة جتربة مقبولة، فإعّدي جتربة الع ورغم  

، وهدفها الرتبوي، جـاء بالشخصـ اط مسـّطحة ال  ـرج عـن التوقـع، ور الرواية بطب عتها )التوو ق ة(، فتأوأحلم فنً ا لو جتنبتها

 .  ويغلب عل ه اإلسهاب  ث لالستطرادً ا يموعظباألسلوب  و ،يشّوقال  خافًتاوبالرصاع 

***  
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 مقدمة:

 يف -إ  وقت كتابـة هـذا البحـث-م، ومتت طباعتها 2002رواية كتبها عبد الرمحن العشاموي عام )يف وجدان القرية(   

 م. وهي الرواية الوح دة التي كتبها العشاموي؛ إذ مل ي عد خوض التجربة الروائ ة بعدها. 2011والث طبعاط،، كانت أخراها عام 

قد تبني . و، وهي قرية العشاموي التي نشأ ف ها.اجلنوبوهي إحدى قرى  ،وتدور أحداث الرواية يف قرية اسمها )عراء(  

مع االعـامل  تتصث بح اة العشاموي وأرسته، وهي هبذا الطابع تتفقإذ ، إحدى رواياط الساة الذات ةبالقراءة والتأمث أن الرواية 

مقاصـد لللاتـب موجهـة  وقائعهـا وسـلوك يخصـ اهتا أن تبـث مـن خـالل األدب ة اهلادفة؛ إذ يغلب عىل السا الذات ة الروائ ة

 .والرتب ة ة العشاموي رسائث هتدف لإلصالحيف رواي ه الدراسة بالفعث؛ إذ وجدط  تللمتلقني، وهو ما أوبت

أواط يف الذهن حول هذه الرواية )الوح ـدة(  تساؤالط  ملة والدافع الذي حرك فلرة هذه الدراسة، هو االستجابة جل  

ومـا الـذي يرغـب للعشاموي، كان من أمهها: ما طب عة هذه التجربة الروائ ة التـي جتـرأ العشـاموي )الشـاعر( عـىل خوضـها ، 

وهث اتفق هذا الشلث اجلديد مع منهج العشاموي الدعوي يف يعره  وإن كان كـذلك، فـام عشاموي يف إيصاله إل نا من خالهلا  ال

 البناء الفني .  الذي تقتض ه األعامل اهلادفة يف أور الصدق وااللتزام

التساؤالط السابقة مـن خـالل هـذا  بمحاولة اإلجابة عن -عتها وهدفهااملق دة بطب -وقد قامت هذه الدراسة املوجزة    

اللشـف عـن قام عىل فصلني قبلهام مقدمة ومته د وبعدمها خامتة وفهرس للمراجع، أمـا الفصـالن فـاهتم أوهلـام، بالبحث الذي 

، ووقفت الدراسة حتتـه عـىل مالمـر لرسـالتني رئ سـتني أملـن رسالة الرواية، فجاء عنوانه: لقارئهاالرسائث التي بثتها الرواية 

)يف وجـدان العشاموي حترر ي ًئا من أسوار اخلصوص ة وهـاهو ذا يف ـ بـبعض أرسراه ألن  مها،: أنإحداللباحث استشفافهام، 

)يف وجدان القرية( من أدب الدعوة ورسالتها  ناإلفضاء مازال أديب الدعوة، إذ إ يف هذا واألخرى أنه، القرية( رواية ساة ذات ة

 . إصالح ة

تشل ث عنارص الرواية الفن ة، وقد تم رصد ذلـك بـالوقوف  عرفة أور الرسالتني السابقتني يفالثاين، فعني بمأما الفصث   

 امللان وتعدد األبعاد ، ودراسةمالمر الشخص ة وأدوارهاتلك العنارص من خالل: معرفة تشل ث  يف -سلًبا وإجياًبا–عىل آوارها 

  ، والنظر يف عنارص أخرى تبعت هذه العنارص وتأورط بمنهج تشل لها.الراويموقع ، والنظر يف لغة الرواية، وتأمث ف ه

ّجلت يف خامتة البحث..كام     خرجت الدراسة بجملة من النتائج واخلالصاط س 

 

******** 
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 التمهيد:

 العشماوي وأدب القيم

الرمحن بن صالر العشـاموي، العشاموي صاحب الرواية التي يعنى هبا هذا البحث، هو الشاعر السعودي املعروف عبد 

. وعـن ب ئتـة املتدينـة نشـأ الشـاعر عـىل االلتـزام الـديني 1ووالده هو الش خ صالر العشاموي أحد مدريس احلرم امللي يف زمانه

واخللقي، ومتثله يف سلوكه ومن وم يف أدبه، فلان أحد رافعي لواء االجتاه اإلسالمي يف العرص احلديث، وهـو أبـرزهم يف اململلـة 

هو الدين اإلسالمي ورشيعته وتعال مه بـدءا مـن الـدعوة إ  "لعرب ة السعودية، إذ كان اإلطار العام للمضمون الشعري عنده ا

 .2"اجلهاد املقدس وطرد الغاصبني أعداء اهلل إ  الدعوة مللارم األخالق ونبذ ما أصبر عل ه العباد من نفاق وفساد

ا وكاتًبا، إال أنه أوبت حضوًرا مج اًل ومتم زا يف نتاجه النثري أيًضا، وهو ف ه مـن ويهرة العشاموي ياعًرا أكثر منها روائ ً 

مثله يف يعره، داع ة الق م واملثث؛ ح ث نجد له قلاًم نشًطا يف دراسـة مـا يصـطلر الدارسـون املعـارصون عـىل تسـم ته )األدب 

قـاالط، مـن مثـث كتابـه )إسـالم ة األدب(، و)االجتـاه ، قدم به للملتبة العرب ة مجلة من اللتـب والدراسـاط وامل3اإلسالمي(

. كـام أن لـه مجلـة مـن املتلفـاط النثريـة يف 4اإلسالمي يف آوار عيل أمحد باكثا(، و)إسـالم ة األدب ملـاذا وك ـف(، وغـا ذلـك

خرضـ( ، موضوعاط متنوعة أخرى، منها كتابـه )وقفـة مـع جـورجي زيـدان( ، و)بالـوا وال تنفـروا( ، و)صـاحبة احلريـر األ

 راسة الفض لة.وح الرتبوي والتوج ه اهلل إ  الدعوة فلك يف تدور -موضوعاهتا تنوع عىل–،وهي مج عا  5و)امللابرون(

ويقفز العشاموي بالتجربة يف كتاباته النثرية، ف قدم للقراء رواية )يف وجدان القرية(، وهي جتربة تتم ز عن سائر متلفاته  

بت ف ه. للنها عىل األرجر مل  رج عن فلك تصوره اإلسالمي للح اة وقضـايا البالـ، وهـو مـا  النثرية بقالبها القصيص الذي ص 

 ن اهلل.تسعى هذه الدراسة إللهاره بإذ

********************** 

                                                           

عبد الرمحن العشاموي تلقى تعل مه األول يف اجلامع األموي، وم انتقث إ  مرص وأخذ العامل ة من األزهر.انظرمزيداً عن أور والده رمحه اهلل ف ه يف: جتربة  1

اللغة العرب ة وآداهبـا  بقسم األدب يف املاجستا درجة لن ث مقدمة رسالة) املجايل طارق.د:إرشاف -الري دي فريج فهد: الطالب إعداد –الشعرية 

 . 4ص-م2009بجامعة متتة 

 2ط -منشوراط نادي املدينة املنورة األديب -أمحد سع د بن سلم -هـ 1419هـ/1319موسوعة األدباء واللتاب السعوديني خالل مائة عام من  2

 .131ص-م1999هـ/1430

خص اط الفاضلة، يقصد به األدب امللتزم عقديا وخلق ا، وهو توجه بدأط املناداة إ  التزامه يف األدب عىل يد أيب احلسن الندوي، وم تبنته كثا من الش 3

 دار مطبوعاط من -البايا الرمحن عبد.د –وذاع ص ته وياعت ومراته بفضث اهلل. انظر ملزيد من التصور عنه: نحو مذهب إسالمي يف األدب والنقد 

 .مرص -والتوزيع للنال اإلسالمي األدب

 .17ص –انظر:جتربة عبد الرمحن العشاموي الشعرية  4

 مج ع املتلفاط املذكورة من مطبوعاط ملتبة العب لان، ومعظم نتاجه من مطبوعاط هذه امللتبة. 5



- 4 - 
 

 :الفصل األول: رسالة الرواية

 ذه الرسـائثهـ أبرزأن وجدط ويف قراءيت ؛ من يقرأ رواية )يف وجدان القرية( س جدها تبّث للمتلقني أكثر من رسالة     

خيفض ي ًئا ما أسوار خصوص ته ف شاركنا بعض أرسار ح اته اخلاصـة، ذلـك أن  هذه الروايةالعشاموي يف ن، أوالمها: أن ارسالت

ضع عىل غـالف هذه الرواية هي  )رواية ساة ذات ة( للعشاموي/ املتلف، ول ست )رواية( فقط كام أوهم بذلك التصن ف الذي و 

والثان ة: أنه يف رواية ساته، كان أيًضا .2عادة معظم من يلتب ساته من اللتاب عرًبا وغا عرب عىل ،1امللتوب بجعله )رواية(

، وحتت لالل هذه األخاة جاءط الرواية بأكملهـا بام يسمى ال وم األدب اإلسالمي -تصن ًفا-ا للدعوة ،أي أن ساته تلحقأديبً 

  رسالة إصالح ة للمجتمع. 

 أواًل: )يف وجدان القرية( رواية سرية ذاتية:

ويخص اهتا، وكونـه  هاأن العشاموي مل يلن غريًبا عن أحداومن يقرأ هذه الرواية  جد ستأمث بعض خطوط الرواية، ب     

 افر مجلة من املعط اط يتأكد أنه جزء من احللاية ال حمالة!. مل يفصله عن القصة، وبتض -بضما الغائب –متحدًوا عن ب عد 

بدط تسج اًل واقع ًا ألحداث حمفولة يف ذهن وأول ما يلفت االنتباه من هذه اخلطوط، أن رواية )يف وجدان القرية( 

 املتلف؛ فعىل لسان الراوي تم توو ق بعض الوقائع بتاريخ حمدد، فلان من ذلك، التأريخ للحدث يف قوله:

هـ يردد هذه الللامط وينثر يف أجواء منزله 1372كان )حممد عيل( يف الثلث األخا من ل لة اجلمعة يف احد يهور عام "   

 .  3"تواضع تسب حه وهتل لهاحلجري امل

 وكذلك التأريخ يف قوله:

 هـ: 1373حتى إذا عقد العزم عىل السفر، قال لنارص بعد صالة فجر يوم من أيام عام "     

 .4"هث أنت مستعد ملرافقتي يا نارص  

 وأيًضا تأريخ والث يلقانا يف قوله:

                                                           

ما حوكِم باعتباره )رواية( عادية، وينتظر منه ما ينتظر من الرواياط العادية  هذا اخلجث يف الترصير بحق قة العمث األديب قد ييسء إ  عمث الروائي إذ 1

 من الفن اط وتقن اط البناء، فإذا به اليوافقها، ف  تَّهم بالضعف، وهذا ماكان من بعض النقاد جتاه رواية العشاموي هذه.

ــــة الســــاة..تعالق 2 ــــود رواي ــــاق مفق ــــاء  -صــــح فة ملــــة -حســــاس وم ث ـــــ/1435رجــــب  6الثالو ــــايو  6ه  م.2014م

https://makkahnewspaper.com/article 

 .17ص -م2011هـ/ 1432 3ط -الرياض -العب لان للنال -د. عبد الرمحن صالر العشاموي -يف وجدان القرية 3

 .169ص  -يف وجدان القرية 4
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  .1"هـ1993كانت أيعة الشم  صاف ة كث الصفاء يف ذلك ال وم املالق من ص ف "    

وهي تواريخ ال  دم سا األحداث يف يشء ي الحظ، وال تتقدم بالرسد إ  أمر قد خيتث التقدم إل ه لو ت رك تأرخيـه، وإنـام 

ث عنهـا، ويـّللت هي الرغبة يف توو ق األحداث وتسج لها، بام يوحي أهنا كانت أحداًوا واقع ـدِّ  ة عرفها اللاتب أو عىل األقث ح 

 أمه ة له فووقها.

وإ  جانب هذه العناية بالتأريخ، نجد أن اللاتب جعث مدار حلايته جمموعة من األسامء التـي تبـدو مألوفـة يف سـاة    

م(، كام حتلي الرواي ش  هث تعـرف خمـالف عشـم يف  "ة: العشاموي نفسه، فهناك )الش خ صالر(، وهو رجث ذو صلة بـ)خمالف ع 

 .2"هتامة يا )حممد عيل( ........ إن ألرستنا عالقة هبذا يا أبا أمحد

وبقل ث من الربط بني االسم والقرية، جتد هذه الشخص ة هي الش خ )صالر العشاموي(، إذن هو والـد الـدكتور )عبـد 

 الرمحن صالر العشاموي(ـ كاتب الرواية.

، وأخويـه )مهـدي( :يخصـ ة )حممـد عـيل(سجلت حضورها يف الروايـة، مـن مثث الشخص اطا عدد من وهناك أيًض 

 ، وأيار إ  قرابتهـاذه الشخص اطه أتى ف ها عىل ذكر 4يف مقابلة مع د. عبد الرمحنأسامؤها وردط  يخص اط، وهي 3و)محدان(

التي تأيت طرًفا يف مجلة من أحداث الروايـة الرئ سـة أن )حممد عيل( هو جده ألمه، وبالتايل فإن )مسفرة(  -بناًء عل ها –له، فعلمنا 

وجت للش خ صالر –جدته ألمه، و)سعدية( هي  هي والدته، ومن وّم يتبني أن الرواية حلاية عن  -5ابنة الثالوة عال عاًما التي ز 

ى يف القصة، ملحاط من تاريخ هذه األرسة، و هي حلاية مل تنته إال وقد لهر )عبد الرمحن( وإخوته يف الصورة، جزًءا حارًضا مسمًّ

. ولـث )عبـد الـرمحن( 6بعد وفاة أب هم )الش خ صالر( وعودة أمهم هبم إ  قرية )عراء(، ل لونوا حتت رعاية جدهم )حممد عيل(

. وبـني 9، وم يابًّا عىل مشـارف اجلامعـة، تتطلـع األرسة لتزوجيـه8ا للدعوة، وم يافًعا متحمًس 7جزًءا نِشًطا من القصة:طفاًل متفوًقا

                                                           

 .200ص  -يف وجدان القرية 1

 .98، 97ص  -جدان القريةيف و 2

 .176ص -وردط اإليارة إل هام يف الرواية 3

 هـ.1435يف حلقة من برنامج )خاتم زواج( بثت عىل قناة دل ث عام  4

 .189ص  -يف وجدان القرية 5

 .193، 192ص  -يف وجدان القرية 6

 .193ص  -يف وجدان القرية 7

 .194ص  -يف وجدان القرية 8
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الف نة واألخرى يظهر إخوته أو بعضهم معه يف املشهد، للن يظث هو احلف د احلظّي باملشاركة يف معظم مشاهد الرواية األخاة. بث 

د غ اب سنني، ومن أول الرواية، فذلك العائد الواقف وبيشء من الربط، يرتجر أن احلف د )عبد الرمحن( لهر يف الرواية رجاًل بع

 .2، هو )عبد الرمحن( نفسه 1عىل أعتاب القرية يسرتجع بعض ذكرياهتا القديمة، بمشاركة )اجلد محدان(

دور باملتلف وأرسته، جيعث تساؤالً يـ وهذا املسار الذي سارط ف ه الرواية، والذي يدّل عىل أن القصة )حلاية خاصة(  

 عة مثث هذا النمط من الرواياط، أهو ساة ذات ة  أم عمث قصيص فني يتجاوز حدود الساة والرتمجة الذات ة . عن طب 

حـوار ذايت طويـث "منوط  بالتأمث يف الرواية وتلّم  خصائصها الفن ة؛ ذلك أن الساة الذات ـة: واحلق أن جواب الستال 

التقريرية عن نفسها وعن عالقتها باألحداث والشخص اط األخـرى مـن )منولوج( تتحدث ف ه الشخص ة بأسلوب تغلب عل ه 

تاح هلم حق الدفاع عن أنفسهم أو ب ان وجهاط نظرهم فللث يخص ة ك اهنـا املسـتقث "، أما العمث القصيص )الفني(،3"غا أن ي 

 .4"وما يربر وجودها وترصفاهتا ووجهة نظرها

اًل قصصً ا ال ساة ذات ة؛ فالصورة اللل ة ح ة مألى بالتفاعـث، مل تنغلـق والنالر يف رواية )يف وجدان القرية( جيدها عم

عىل يخص ة املتلف أو دائرة أرسته وحدها، بث اتسعت لرتسم القرية بأكملها، وتنقث عن ح اة املجتمع القروي، وي ًئا من املدين 

؛ الذات ـة الرصـفة ال يملـن عـّده يف أدب السـاة ، ومثث هذا املـنهج يف احللـي5يف ملة، والبدوي عىل لسان رجث البادية )بجاد(

ِسمت لتنمـو بالقصـة وتسـا هبـا إ  أهـدافها املنشـودة، عـرب أفعـال عـدد كبـا مـن  فالرواية معبأة بأحداث مقصودة منتقاة، ر 

 .    6الشخص اط، كثا منها ال يمّت للمتلف بصلة

ت يخص اط ح ة ونشطة تنفعث بـاملواقف، كـام تتمتـع كان -ويلاد ال ي ستثنى من ذلك أحد –وم إن يخص اط الرواية 

بـث إن فتعرب عن رأهيا وتتخذ ما يلزمها من القراراط أو عىل األقث تعرضـها.  -تقّث وتزيد بحسب موقع الشخص ة –باستقالل ة 

                                                           

 .11إ   5الصفحاط من  -يف وجدان القرية 1

د، وهي من يعر أرجر ان يلون احلف د العائد هو د. عبد الرمحن دون غاه من إخوته؛ ألنه الراوي هنا، كام أن يف املوقف أب اًتا حتلي مشاعر هذا احلف  2

 .11ص -د. عبد الرمحن

 .98ص-م2009هـ/1430 1ط -ملة امللرمة -مركز بحوث اللغة العرب ة وآداهبا -كامل سعد حممد خل فة د. -اللغة وتقن اط البناء القصيص 3

 .99ص -السابق 4

 .107، 106انظر الرواية ص 5

وما  63ين ص:وما بعدها ، والس د أمحد ال ام 77وما بعدها، والتاجر امللي ص:  62انظر يف الرواية األحداث املتعلقة مثاًل بالش خ حممد ال امين ص: 6

 بعدها، وغاهم يف ارواية.
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يف لـث اهلـدف  التغ ـاهاالط من الشد واجلذب ب نها، بتأوا من تباين اآلراء وحماولـة هناك الشخص اط، و تلك بني تفاعالً وّمة 

 . العام من الرواية، وهو اإلصالح

أن هذه الرواية، وإن محلت مقوماط ملا قد يمثث )ساة ذات ة(، بحلاية قصة )أرسة حممد عيل/ التـي  أضف إ  ما تقدم،

 دام القالب الروائيباستخة يف س اق فني تفّوق عىل الساة، ومتلنت تجربهي أرسة عبد الرمحن العشاموي(،إال أهنا قدمت هذه ال

جتاوز النطاق املحدود للساة، وبنائها املفلك، وأسلوهبا التقريري، واستغالل تلك املادة يف عمث فنـي أرحـب أفًقـا وأكثـر "من 

 د اعتامًدا عىل الرسد والتصوير، وإجياد الرتابط بني  األحداث الفن ة واستخدام اخل ال استخداًما حمدوًدا يف جتسـ"، وذلك 1"ترابًطا

 إحدى نامذج ما ي عرف بـ)رواية الساة الذات ة(.  -وفق املعط اط اآلنفة–هنا إ .. 2"األحداث احلق ق ة

مفهوم  الرواية تتفق معغا أنه ينبغي التنبه إ  أن كون )يف وجدان القرية( رواية ساة ذات ة اليعني أهنا )رواية( عادية، ف  

نوع من الرسد اللث ف الذي يتقابث ف ه الراوي والروائي، ويندرجان معًا فـي تداخث مستمر وال هنائي، عندها يستمد السـارد  ":أهنا رواية الساة الدال عىل

وهو ماترّجر بالقرائن ، 3"مادته من الراوي نفسه، ويتامه ان إلـى الدرجـة التي يصبحان ف ها يخصّ ة واحدة يف كثا من األح ان يف نوع من اللشف الداخيل

كام كان يف أواخر -ا، بث أهنام التق ا يف بعض مواطن الرسدا واحدً يخًص يف الرواية والراوي كانا وائي رالسابقة التي دّلت عىل أن ال

أن يرصـح اللاتـب بأسـلوب  "وحققت هبذا الظهور رشط هذا النوع من الرواياط، وهو بظهور احلف د )عبد الرمحن(،  -الرواية

السـاة  روايةن أضف إ  ذلك أتقبله. وهذا ماال تتطلبه الرواية العادية، بث ال ،4"مبارش أو غا مبارش أن ما يلتبه هو ساة ذات ة.

عـىل وهو ما لهر بوضوح يف حرص الرواية  5"يعتمد اللاتب عىل مقاصد مهمة يف ح اته تعمد حتويلها إ  عمث روائي"رواية ف ها 

ومـن ال حتـرص عل ـه الروايـة العاديـة. وهذا منهج  متث ث التوجه اإلصالحي للمتلف وممارسته من خالل األسلوب القصيص،

يف جتس د  "سهم ل    عنرص آخر يستعاه كاتب الساة الذاتّ ة الروائّ ة، للّن حضوره يلـون يـح حا "فاخل ال الفوارق بني اجلنسني، مقدار حضور اخل ال، 

جيـد نفسـه مضـطًرا إ  "وكاتـب الروايـة ، 6""ربط أطراف احلق قة، وإياعة احل وّيـة واحلرارة يف جو الساة الذاتّ ة كلها"ويعمث عىل   "األحداث احلق قّ ة

                                                           

 .75ص-مرص – اهلالل دار -268 عدد اهلالل كتاب –د.يوسف الشاروين -الرواية املرصية املعارصة 1

 .72ص -يعبان عبد احلل م حممد)د.ط( -الساة الذات ة يف األدب العريب احلديث:رؤية نقدية  - 2

 .657 ص- 656،ص 2متمتر النقد الدويل الثاين عال، مج. -الضبعتداخث األنواع يف الرواية العرب ة مصطفى  3

 .22ص-م1994 1ط-باوط: املركز الثقايف العريب -ترمجة وتقديم: عمر حيل -ف ل ب لوجون -امل ثاق والتاريــخ األديب  :الســاة الذات ة 4

  http://alrai.com/article/ 260611الثقايف الرأي– الرأي صح فة- اخلريشا هديث –رواية الساة الذات ة.. الهار يخص ة املبدع يف النص 5

 للل ـة قدمت ماجستا رسالة–جامعة النجاح الوطن ة كل ة الدراساط العل ا  -دراسة نقدّية حتل ل ة  -رواية الساة الذات ة يف أدب توف ق احلل م  6

 .16ص -عادل أبو عمشة الدكتور األستاذ: إيـراف -موسى حممد صدقي سامر إعداد-فلسطني -نابل  يف الوطن ة النجاح بجامعة العل ا الدراساط



- 8 - 
 

ار أو مايسّمى بـ)امل ثاق( والـذي يـالزم اخت ـ 1"ترم م ماض ه الواقعي املسرتجع بنسج  ّ يل، للن بالط أال خيّث بدعامة الصدق

الروايـة العاديـة  عىل م ثاق املصداق ة والواقع ـة. أمـاويمنر العمث قبوالً عنده اعتامًدا الساة الذات ة وعاًء للتواصث مع املتلقي، 

يملنه أن يستدعي أحداوًا مـن خـارج نطاقـه الشخيصـ، وأن يتخ ـث أفلـارًا ضـمن ة مل يعـرب عنهـا "وكاتبها عىل التخ  ث، فتقوم 

ه أن يع د تشل ث احلواراط التي ال قدرة للذاكرة عىل االحتفاظ هبا، أضـف إ  هـذا أن بطـث الروايـة يملـن اآلخرون، كام يملن

 ورواية )يف وجدان القرية( مل تذهب يف التخ  ث أمًدا بع ًدا، فمع حضور التصوير ف هـا، .2"وصفه بضما الغائب ومن كث جوانبه

، وهو ما س ظهر من خالل النامذج الذي ينقث صورة املجتمع موضع عناية الرواية بق ت عىل خطها الواقعي وحتل قها باللغة أح اًنا،

 .املختارة يف الدراسة

*** 

     :ورسالتها إصالحية أدب الدعوة من )يف وجدان القرية(ثانًيا: 

. والباحـث يف الروايـة 3"الرواية ابنـة املدينـة "ذهبت بعض األصواط النقدية املعن ة بالرواية وتطورها إ  القول بأن    

جّث من يلتب الرواية املحل ة من أبناء القرى الذين يع شون بوجدان القريـة "املحل ة جيد ما يشبه املفارقة هلذا التصور؛ ح ث إن 

بتطـور وتعّقـد املجتمـع "ل ث من التأمث نجد ما يربر هذا املشهد يف رواياتنـا؛ فالروايـاط عامـة تتطـور . غا أننا وبق4"يف املدينة

 -القرويون–، وإذا علمنا أن جّث ماكتب أدباؤنا 5"واألوضاع االجتامع ة، وتطور اإلنسان والعامل املح ط به والعالقاط االجتامع ة

 الفـردي املسـتوى مـن كث   عىل التغا فعال اط عىل" الرواية ف ه تركز الذي الت ار وهو، للرواياط االجتامعي الت ار هذا يف يصب

أن تع دنا إ  فطرتنا الطفول ة، تستط ع أن تقودنا عرب رحلة نحو  تستط ع إهنا" بح ث "والثقاف ة االقتصادية املتسساط ومستوى

للة السعودية خضعت للتطور والتغّا الذي يمّثث نقلًة يشعر هبا ، وإذا علمنا أيضًا أن أكثر قرى املم6"قرية أو جمتمع أو أمة كاملة

يمثلون رشحيًة واسعًة من أدبائنا، إذا علمنا ماسبق،  -من خمتلف مناطق اململلة  -أبناء تلك القرى، وعلمنا أيضا أن أبناء القرى 

 رواية املحل ة. أدركنا رس هذا التفتق الروائي عند أبناء القرى، ورس وجود هذا الطابع الغالب لل

                                                           

  http://www.alukah.net/literature_language: عىل إل لرتون ة مادة–قحطان باقدار  -رشط تدخث اخل ال يف رواية الساة الذات ة 1

 السابق.2

 1ط -جدة -هي مقولة جلورج لوكاتش أيار إل ها د.حسن النعمي يف كتابه:)رجع البرص:قراءاط يف الرواية السعودية مطبوعاط النادي األديب الثقايف 3

 . 18ص -م(2004هـ/1425

 . 19ص -السابق 4

: عىل إل لرتون ة مادة -الشاهر عيل صباح -(صوف ا – يف نظرية الرواية: الرواية خصائص وآفاق)أطروحة دكتوراه مقدمة إ  جامعة كايث أي م تودي 5

www.Thawabitna1.com . 

 .80ص-م2005 1ط -دار غريب للطباعة والنال -ترمجةوتقديم:د.صالح رزق -روجر ب.ه نلث -قراءة الرواية:مدخث إ  تقن اط التفسا 6

http://www.alukah.net/literature_language
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ضًاا يف تويل أبناء القرية زمام اإلبداع الروائي، بث العل  من ذلك، أراهم بتـول هم  -من وجهة نظري -ولست أرى     

معقـث للبسـاطة والعفويـة الفطريـة التـي تفـ ض بـالق م  -يف التصور الغالب هلا -الرسالة األدب ة صاّمم أمان أخالقي، فالقرية 

اسـتعلوا "جتمع ا  ذلك عند األديب من أبنائها التزام  عقدي، لهر لدينا أدب فض لة وترب ة نجد أصـحابه وقـد اإلنسان ة، وإذا ا

أن خيّطـوا طريـق األدب اإلسـالمي األصـ ث بجـدارة "، واسـتطاعوا 1"عىل كث الصور املشوهة لآلداب واألفلـار واألوضـاع

 .2"وبقوة

بدعًا من تلك  3تقدمت اإليارة إل ه، مل تلن رواية العشاموي )يف وجدان القرية(وملا كان الشأن يف الرواية املحل ة هو ما    

فالقرية التي يبحـث العشـاموي يف   ذين حيملون القرية ) يف وجداهنم(؛الرواياط،وال كاتبها بدعًا من كتاب الرواية السعوديني ال

صـادق وت   4ل ها ،وفـق مـا تـذكر سـاتهولد ف ها وينتمي إ وهي قريته التيوجداهنا ، هي قرية )عراء( الواقعة يف جنوب اململلة ،

 .الرواية عل ه

عبدالرمحن العشاموي الشاعر الذي تشهد الساحة النقدية واألدب ـة بحسـه امللتـزم  هي رواية لساة هذه الرواية  وألن    

توقع أن تلونقريته التي   طها هوالفاضث، وكان حم و  والسذاجة أيضًا ، حترك األ الفطرة جممع -القرى كث يف السائد هو كام – ي 

يف التصور والوجدان توقع عم ق أن تلون هذه الرواية )رسالة تربوية ( من رسائث العشاموي يبثها إ  القراء. وقد تبني بـالقراءة 

عقـود تبـّدد للـامط األدب  الواف ة للرواية أهنا تسا حقًا يف هذا املضامر،وتنتظم يف عقد الرواياط )اإلسالم ة( التي انبثقت منذ

اهلابط، وتصحر الرؤى،وتقّوم اخل طا، فلانت )يف وجدان القرية (منربًا لرؤًى سامقة تبناها املتلف،وقدمها ا  األمة )القارئة( عىل 

 .(الساة الذات ة)ا من خالل بوابة ، وحتديدً طبق )احللاية(

*** 

 – سـاة الروائ ـةوكتابة هـذه ال قصص النثريال ف العشاموي نحووقد يتبادر إ  الذهن ستال عن السبب يف انعطا      

اره الطويـث مـع الشـعر، ونجاحـه يف جتربتـه األدب ـة مشـو بعـد -البحث هذا كتابة وقت إ  األدب ة جتربته يف الوح دة هي التي

والرتبوية هناك . وبقل ث من التفلر والنظر، نجد أّن مثث هذا النـزوع نحـو التنويـع يف األجنـاس األدب ـة هـو ديـدن كثـا مـن 

، ضـمنها -اعها املختلفةبأنو–القصة  األدباء،فقلام وقف أديب نفسه جلن  واحد، ولطاملا وجدنا للشعراء جتارب ًادب ة نثرية ، تأيت

                                                           

 .14ص -م1994هـ/ 1414 1ط -الرسالةمتسسة  _حممد حسن بريعش  _دراساط يف القصة اإلسالم ة املعارصة  1

 السابق. 2

من  -وإن كان غا غالب وال اعت ادي–سايا إل ها يف الدراسة بمصطلر )رواية( اتفاًقا مع تسم ة املتلف هلا، وألهنا أيضاً ) رواية ساة(، فتمثث نمًطا  3

 أنامط الرواية.

 .130ص -موسوعة األدباء  4
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وقد ال تستمر مغامرة الشاعر؛ إذ رسعان ما يعود أدراجه إ  م دانه األول، وقد جيدها جتربة ماتعة يستمر ف ها. والعشاموي يبـدو 

 هنا من الفريق األول الذي مل يلرر التجربة الروائ ة. هذا من جهة.

ان القرية( باب جديد من اجلهاد األديب الذي يسا العشاموي ومن جهة أخرى، يغلب عىل الظن تصّور  بأن رواية )يف وجد

يف ركابه منذ انطالقته األدب ة، فلام جعث الللمة سالحًا ضد الظلم والرذيلة يف يعره، ا ذها مالطًا ومرمهًا يف تعامله مع أحوال 

 -ويف العقود األخاة بشلث أكثر حتديًدا-هذا املجتمع يف روايته )يف وجدان القرية(. وإذا علمنا أن املجتمعاط العرب ة يف عرصنا 

مالت إ  مطالعة القصص والرواياط، وأصبر هذا اللون األديب القائم عىل )احللاياط( يستقطب رشحية واسعة من ج ث الشباب 

يف مواكبـة  الذين هم مقصد الرسائث الرتبوية وأهدافها املعن ة بالدرجـة األو ، أدركنـا أن العشـاموي كـان مـن الـذكاء بملـان

، وأول مـا كـان مـن متطلباط العرص، وركوب أمواج املتغااط، حني دخث دائرة جتريب هذا اللون  األديب والطرح مـن خاللـه

عىل عادة كثا من األدباء الذين رهبوا حداوة التجربة فانطلقوا من موووق، هو ساهتم الذات ة، التي يلّمون  ،جتاربه )رواية ساة(

كون هـذا اللـون مـن فضاًل عن ، و ألالرتك ز عىل األهداف بالدرجة اتاح هلم ، ف لون زمام سا األحداث ف هابتفاص لها، ويمس

إ  مقاصـده التـي يسـعى لبثهـا  -مـن ح ـث ال تشـعر–تعشقه النفوس، ويسوقها الفضول لسرب أغواره، ف ـدعوها  ااحللي لونً 

  وترس خها يف القلوب.

**** 

ويملن إمجال ما ملسته من أهداف رواية )يف وجدان القرية( يف هدفني رئ سني يندرج حتتهام مجلة من الصور. أما      

 اهلدفان فهام:

 أوالً: تعزيز الق م اإلجياب ة.                   

 وان ًا: تعط ث الق م السلب ة.                   

ومـن من طب عـة يخصـ ة الروائـي/ العشـاموي؛  -كام أرشط سابًقا–ويرتكز هذان اهلدفان العامان حول الق م بتأوا 

ذلك أنه يملن عّدها رسالة اجتامع ة من إضافة إ  عىل تقديم مقاصد مهمة للروائي،  -والبد–طب عة رواياط الساة التي حترص 

عن ت بتصوير أحوال رشائر خمتلفة من املجتمع  -واة مع حلاية تاريخ أرسة املتلفوعىل قدم املسا– من كوهنااملتلف، الروائي/

واملدين أح انًا، ورصدط مجلة من السلوك اط واملعتقداط، يف إطار من اإلصالح والتوج ه املغلفـني بالرسـد، فلانـت  –القروي 

، بـث إن أبطـال 1"جديدة يسـاعد عـىل تغ ـاه وتشـل لهفهو بام يقدم إل ه من ق م  "بذلك جزًءا من األدب الذي يتور يف املجتمع؛ 

عدلوا من  -عىل األقث–ق م جمسمة، إذا أملن التعبا. وكثا من الناس قد غاوا أو "قصص مثث هذا األدب املتور ل سوا سوى 
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نقول: متـأورين بق مـة اجتاههم يف احل اة، وفهمهم إياها، وموقفهم منها، متأورين بشخص ة بذاهتا يف قصة أو مرسح ة.واألفضث أن 

  1."جديدة أو مضمون

 ويف األسطر التال ة وقفاط كايفة بإذن اهلل عن هذه األدوار لرواية العشاموي.

 أواًل: تعزيز القيم اإلجيابية: 

أن كلمة إجياب ة ترتبط باجل د املحمود من ملوناط احل ـاة إمجـاالً: القـويل -اللغوي والرتبوي–استقر يف عرف الناس     

منها والفعيل، واملادي منها واملعنوي. وال ترى هذه الللمة  رج عن هذا اإلطـار إال يف م ـادين ضـ قة*ل   السـلوك البالـي 

ة أحدها. ورواية )يف وجدان القرية( حتّوم يف أجواء املجتمع البالي، القروي منه كثاًا واملدين قل اًل، وعىل امتداد الرحلة يف الرواي

 ي راصدًا لسلوك أو معتقد أو تقل د ينبثق عن يخص ة أو رشحية من املجتمع.ال ننفك نجد الراو

وملا كان مسار الرواية األعظم يف جمايل القرية، وجدنا مجلة من القـ م اإلجياب ـة املحمـودة التـي حتبهـا الـنف  البالـية، 

 ويعززها الالع والعرف، فلان من ذلك: 

 اإلميان وبث روح التدين: -أ

، يملن القول بأن ترس خها والدعوة إل هـا أنحائهابحسب ما تشغله هذه الق مة من الرواية، ونظرًا ملقدار انتشارها يف      

يمثالن اهلدف األول ف ها، ول   ذلك من كوهنا طابعًا مألوفًا يف القرية، فالقرى معقث البساطة والفطر السل مة بال يـك، للنهـا 

احة من الروايـة؛ أيضًا مرتع خصب للخرافاط وب ئة مثمرة لدعاة املخالفاط الالع ة. وإنام يستحوذ اهلدف الديني عىل هذه املس

من جهة، وصبغة لاهرة عىل يخص ة رئ سة ومتورة يف الرواية، ،األديب اإلسالمي :العشامويمن كونه هدفًا رئ سًا عند املتلف/

وفق ما سـ تأكد بـإذن اهلل –هي يخص ة حممد عيل، التي حتتث مركز البطولة، وحترض يف جث فصول الرواية، من جهة وان ة، كام أنه 

بق ة الق م، بث إن كثاًا مـن تلـك القـ م منبثـق  -عن وعي أو عن غا وعي–قاعدة تتحرك عىل سطحها  –م التال ة يف عرض الق 

عنها، مستظث بظالل الاليعة التي صاغتها و رسختها، وهذا عامث والث أفىض إ  سعة ما تتحرك ف ه هذه الق مة مـن مسـاحاط 

               رواية العشاموي.                              

وملا كان هلذا اهلدف هذا االتساع، فمن الصعوبة بملان رصد كث مواضـع ذكـره أو حتـى أغلبهـا، للننـي أجـد بعـض 

يُّن الشخص ة، وحرصها عىل بث روح هذا التـدين يف املجتمـع املحـ ط،  د  مواضع الرواية ناقلة لصورة ح ة ومتنوعة األبعاد عن ت 

                                                           

 السابق. 1

 *منها ما يلون يف م دان الفحص الطبي، فإجياب ة نتائج فحص مرض  ما تدل عىل وجوده.
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كـان صـوط مـتذن القريـة "شهد من ح اة )حممد عيل(، بطث الرواية الذي حلى عنه الراوي قائاًل: وهو ما أجده ماواًل يف هذا امل

 سمة من سامهتا البارزة، فلم من متلاسث عن الصالة نشط إل ها عندما الم  سمعه صوط املتذن التقي. "حممد عيل"

مـة مـع املـتذنني، وأنـتم أطـول النـاس هن ئًا لك يا أبا أمحد، يدعو لك كث يشء يصث إل ه صوتك، وتبعث يوم الق ا 

 أعناقًا.

 رمحك اهلل يا أبا عيل، إننا مقرصون يف جنب اهلل، وإنام ننتظر رمحة اهلل التي وسعت كث يشء..... 

 -منزله وتأمث األفق قل اًل..مناديًا: "سدة"وبعد أن أتم صالته وتسب حه خرج إ  

األوالد، اذكري اهلل، واجتهي إل ه بالدعاء، للأين أرى أبواب السـامء  يا أم أمحد...يا أم أمحد...ه ا إ  الصالة، أيقظي 

 ......مفتوحة تستقبث دعاء املتمنني..

   1."است قظت أم أمحد، وحتول سلون املنزل إ  حركة دائبة

إليامن، واملتلف يلثف من حضور البعد اإليامين يف هذه الرواية، حني يضع يخص ًة مقابلة للبطث تتجاذب معه أحاديث ا

بث وتظهر طرفًا من العلم الالعي الصح ر وهي تبارك هلذا املتذن منزلته يف الدين، ومزيته التي حباه اهلل إياها بأذانه، كـام يـزداد 

عمق البعد اإليامين حني انطلقت عواطف إيامن ة تستشعر عظمة اهلل وتأن  برمحته، عقب السلوك الديني للمتذن، لتتحول أيضـًا 

 من طوابع دين ة، امتثاالً للتوج ه الديني الذي حركها ابتداًء. -افرتاًضا –ك ة دائبة مل  ث  إ  صورة حر

ول   هذا االلتزام العقدي الذي تظهره الشخص ة هو الصورة الوح دة هلذا اجلانب عنـدها، فقـد جسـم الـراوي مـن   

يف الرواية، وال ترتدد يف ممارسته يف خمتلـف الظـروف، األمـن  خالهلا نموذجًا مج اًل لدور الدعوة إ  اخلا، وهو دور متارسه كثااً 

منها واخلوف، فها هو حتت لالل األول يذكر تفاهة الدن ا، ومبلغ اغرتار الناس هبا، يف خطاب إيامين رائق يوجهه لشخص ة مجعه هبا 

 السفر:

هبا كـاألرض ال باب،تلالـ عـن أن ـاب هذا حال الدن ا يا أبا صالر، ب نا هي نرضة خرضة، ضاحلة مستبالة، إذا "    

...........لـو {وماتدري نف  ماذا تلسب غدا وماتدري نف  بـأي أرض متـوط }حادة كأن اب الذئاب.......فاهلل املستعان.

   2."أدرك الناس حق قة هذه الدن ا ملا تعادوا من أجلها وتقاطعوا حرصًا عىل ركامها الزائث، إهنا التساوي عند اهلل جناح بعوضة

اليتوانى عن املناصحة والدعوة إ  اخلا أيضًا، من مثله يف هـذا املشـهد الـذي  -أعني لرف اخلوف -وحتت لالل الثاين

 توجه ف ه )حممد عيل( إ  قاطع طريق باحلديث قائاًل:
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عًا! وم أتنسـى أن وحيك! أخي ك ف تستهني بدماء املسلمني، أما تعرف أن من قتث نفسًا بريئة فلأنام قتث الناس مج "       

الدن ا أصبحت )حملومة( وأن الدولة ال تسمر ال وم ملثلك أن يتعدى عىل أرواح املسلمني. أنس ت أن قب لتك ال تستط ع أن حتول 

دون تطب ق رشع اهلل ف ك، إن كانت الرسقة فحد السارق قطع ال د وإن كان القتث فحد القاتث القصاص. كان الرجث ينصـت إ  

     1."هو يذكره باهلل عز وجث وخيوفه عذاب يوم الق امة)حممد عيل( و

وهذا الطابع الدعوي الذي يقدمه منهج )حممد عيل( يف حم ط أرسته وخارجها،كان طابعًا مبثووًا يف ونايا الرواية، متلـررًا 

مثث يخص ة الش خ )حممـد يف أرجائها، ومل يلن وقفًا عىل هذه الشخص ة، بث أ وكِث إ  يخص اط أخرى يف املح ط القروي، من 

،و)الش خ صالر(، وهذا األخا كان يف الرواية نموذًجا للتقوى واإلصالح العقدي واخللقي يف حم ط القرية، وقد كان قبث 2ال امين(

 ذلك يتبوأ مهمة ذلك التوج ه واإلصالح يف )ملة امللرمة(، مدينة احلرم التي تضج باحل اة، ومتلتها خمتلف أط اف البال:

كان اللقاء يف ب ت ذلك التاجر امللي حافاًل، إهنا ل ست ول مة عشاء فحسب، بث إهنا حلقـة علـم حافلـة بـاملواعظ "      

واملناقشاط والفتاوى، كانت األسئلة تنهال عىل الش خ صالر من كث ملان، وكان جي ب عنهـا بروحـه املرحـة إجابـاط يـاف ة، 

     3." ةمراوحًا بني الدل ث الالعي واحلجة العقل

 الوالء للمكان وحس االنتماء: -ب

بحسب ترت ب احلضور يف الرواية، يأيت هذا اهلدف يف طل عة ما يلقانا من األهداف؛ فثمة رشيط من الذكرياط ينطلـق     

مفعم  باحلب وااليت اق للملان، القرية، التي تغمرها الشخص ة العائدة بعد طول غ اب بت ار من اللهفة  مع انطالقها، وهورشيط

 واحلنني:

 بوابة القرية."

وقف أمامها كاسف البال حزينًا، يراها بعني ذكرياته عاملًا آخر، له مالحمه اخلاصة، ونلهته اخلاصة، إنه يراها يف سلوهنا      

لة من األعوام املل ئة باألحداث واملواقف والذكرياط........القرية القديمة..ب وط متواضعة..كال..بث هي الشجي حت ط هبا ها

ياخمة يموخ اجلبال املح طة هبا، وصلبة صالبة احلجارة التي بنت هبا جدراهنا السامقة..إن أعـني النـاس املغموسـني يف أوحـال 

ـّق لتلـك األعـني املخدوعـة أن املدينة لرتى هذا الل ان الشامخ يبحًا  من أيب اح املايض، وتنظر إل ه نظرة ازدراء وإيـفاق، وح 

تلرى القرية القديمة عىل هذه احلال، أمل تْعشها أضواء املدينة الزائفة  أمل  درها مظاهر الرتف ووسائث الراحة واالسـرتخاء !. إن 

 لصرب عند آبائلم وأجدادكم أهيا املخدوعون.القرية القديمة هي الوو قة املجسمة التي تشهد بمواقف الرجولة وا
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 1."ماذا أصابك أيتها القرية احلب بة 

هذه هي صورة القرية يف عقث وقلب هذا الزائر، صورة يشللها الشوق واحلـب؛ فهـي )القريـة احلب بـة(، وهـي )القريـة 

مل تعشـهم املدن ـة عـن  -ر هذا الزائر الولـهبحسب تصو –احلسناء( التي اليرى مجاهلا إال املخلصون من أبنائها، املخلصون الذين 

 إدراك كنه مجاهلا.

الذين أدركوا طرفًا خاطفًا من مالحمها القديمة يف بواكا  2وح  االنتامء يف هذا املشهد يف ض من قلب أحد يباب القرية 

 والًء هي من عىل الفتاد:ح اهتم، فلام نقلتنا الرواية إ  حنايا ي خ من ي وخ تلك القرية، وجدنا ب نها والًء أعظم، 

أرسع إل ه وهو يقول: اجلد محدان..ح اك اهلل ياجد............وامتد احلوار بني ج لني..بـني عـاملني خمتلفـني.. بـني "      

صورتني متباعدتني من الشباب والش خوخة، وكان حوارًا رائعًا يج ًا، حتدث ف ه )محدان( عن القريـة حـني كانـت مثـث خل ـة 

حو قبث صالة الفجر، وتظث تزرع وتسقي وحترث، وتبني حتى تغرب الشم ، وحتدث عن روح التعاون والتلاتف النحث، تص

بني أهث القرية، وعن صفاط اللرم والش م، وصفاء الفطرة ونقاء الرسيرة، وم رفع حاجب ه وأيار بعصاه إ  الب ـوط القديمـة، 

 3."وقال: انظر يابني إ  تلاتف هذه الب وط وتالمحها

فالوالء  ق مة يشرتك ف ها الشاب والعجوز، ويبقى لألخا ضخامة التعلق وعمقه، بحلم طـول الرفقـة لتلـك األمـاكن 

 وكثرة الذكرياط.

وق مة االنتامء للملان ق مة مستمرة عىل امتداد الرواية؛ تلمسها يف حـديث املـرأة والرجـث، والشـاب والشـ خ، ويف      

 -حتت تأوا كونه الروائي نفسه–يقاوم  مل -وهو خارجي اليف رتض به إقحام مشاعره يف الرسد–السفر ويف احلرض. بث إن الراوي

 يتغنى هبا، ويصور مجاهلا، وبساطة أهلها، وينساق يف وصف )مح م( لتلك البقاع: وانطلق فتنة القرية، 

عل ـث، وتتعـانق ف ـه أيـعة الشـم  مـع أما الظهاة فهي عامل آخر  متتزج ف ه حرارة الشم  املعتدلة بربد النسـ م ال"     

أغصان األيجار عناقًا يرسم عىل األرض اخلرضاء لاًل لل اًل، التستط ع أن تصفه الللامط...........لن تستط ع أن ترى ذلـك 

صب حة كث  كله رأي العني، إال إذا كنت واحدًا من أهث تلك القرية التي   ط هلا من أيعة الشم  ووبًا من الرباءة والنقاء ترتديه

 4."يوم، وال  لعه إال إذا لبست ووهبا اآلخر الذي   طه من أديم الل ث املويى باللواكب والنجوم
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ولشدة ما تتكد الرواية عىل هذه الق مة، نجد الراوي خيتم بام بدأ به من التأك د عىل مجال القرية وملانتها يف القلـوب،     

 بحب القرية وإجالهلا، إ  مسرتاح عند حديث يشاكث ذلك احلديث األول:فمن انطالقة بحديث الشاب والش خ الفائض 

ما هذا الذي حيدث يا أبا سع د ...هذا ما قاله أحد ي وخ القرية الطاعنني يف السن، وأجابه صاحبه مازحًا: كأين بك   "   

لـذي أصـبر حتفـة معلقـة يف صـدر جملـ  يا أبا رايد تريد أن نعود إ  تعبنا ويقائنا، ألنك أصبحت مشتاقًا إ  حل  محارك ا

 الرجال يف املنزل اجلديد الذي بناه ابنك 

 إي واهلل إين أحب ذلك احلل  يا أبا سع د.-

..............وسلت أبو رايد؛ فمساة احل اة اجلديدة يف القرية أكرب واقوى وأرسع من أن تت ر ملثله اللالم حتى يعـرب 

 1."ال القادمة من هذا التغا الرسيععن يعوره بالقلق عىل مستقبث األج 

ورغم أن ق مة الوالء يف حديث الشخص تني يف النص السابق تنبثق عن موقـف إحـدى الشخصـ تني يف حـني تقاومهـا 

الشخص ة األخرى، فإهنا تظث ق مة حارضة يتكد الس اق ترسخها يف نفوس بعض أهث القرية، من مثث أيب رايد. بث إن مما يتكده 

أن الوالء للقرية من أبنائها، هو صورة للوطن ة؛ فالقريـة )وطـن( يتعلـق بـه أبنـاؤه املخلصـون، وحيفونـه باحلـب،  الس اق هنا،

 واليرونه إال )بعني الرضا( التي ترى اجلامل، وتتغاىض عن الع ب والنقص و)الشقاء(!. 

 الكفاح: -ج

ق مة اللفاح إحدى لوازم حتص ث احلاجة، يشرتك ف ها القروي مع املدين. للنها عند القروي أعـىل، ومظاهرهـا ألهـر      

وأيد وطأة؛ الرتباطها هناك بشظف الع ش وقلة الرفاه ة. وحني يصـورها األديـب يف ح ـاة أبنـاء القريـة، فإنـه يبعـث رسـالة 

 ة اللفاح يف احل اة لتحق ق املنى، ويذّكر بصعوباط ح اة األوائث، ف لزم من ذلك يلر بأمه -اجل ث الواعد منهم خاصةً –للمتلقني 

 هلل عىل ماوهب من النعم، وأضفى من دعة الع ش ورغده.

ورواية )يف وجدان القرية( ترصد صورًا متعددة هلذه الق مة العال ة، وهي يف تلك الصور كسـابقتها، تظهـر ق مـة عامـة   

عب( باحلرث والسقي ل در تشرتك ف ها رشائر خم تلفة من املجتمع القروي، فرتاها عند )حممد عيل( الذي اعتاد تعهد حقله يف )الشِّ

 عل ه من خااته وومراته، ومرة للعمث الدؤوب والعزم الذي اليعرف االنقطاع؛ فقد:

هذه العالقة احلم مة بني الرجـث أعطاه )حممد عيل( من حبه وجهده، وسقاه من عرقه، فزاده ذلك خصًبا ونامًء، ومت زط  "

أقبـث "وحني غاب عن ِيعبه يف بعض أسفاره، وعاد إل ه وقد فقـد رونقـه،2."وِيعبه مت زًا يعده أهث القرية سببًا لنزول الربكة ف ه

ب األغصـان، وينظـف الرتبـة  لجان التي توصث املاء من )القّف( إ  أحواض األيجار، ويشذ  ممـا عىل الوادي يعِزق ويتفقد الف 
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خالطها من األوراق واألحجار، ويستنهض مهة الوادي بدعائه وتسب حه......وما هي إال أيـام قالئـث حتـى عـادط إ  الـوادي 

 1."خصوبته ونضارته

لـ قمن أود أرسهـن،  -وأح انـًا خارجهـا –وترى اللفاح ق مًة لاهرًة عند نساء القرية الالئي يناضلن داخث الب ـوط    

 وهي  اطب أختها )صاحلة(، فتقول: -إحدى يخص اط القصة– اة، كفاح  ترصه عباراط )مسفرة( ويشاركن يف إقامة احل

أسألك باهلل يا صاحلة. هث رأيتني يومًا من األيام فارغة من عمث  وأنِت، هث حتققت لك الراحة..أنا ال أذكر أين رأيتك "   

د منها...اسـأيل عنـا الرحـى التـي تشـققت أيـدينا ونحـن خال ة من عمث ياق مضن يـا أخ ـة....إال أوقـاط النـوم التـي البـ

 2."نديرها.....اسأيل امللة التي تلوحت وجوهنا بله ب النار التي نشبها ف ها.......ستحدوك عن معاناتنا احلق ق ة

مـن  -واللفاح يف ) يف وجدان القرية( يتجاوز أسوار القرية أح انًا،ف صحب الشخص اط خـارج حـدودها، بـث هـو   

ب.  -األوجه بعض  أيد عل ها منها داخث القرية؛ فربام كان األن  باألهث واألصخاب عاماًل يف  ف ف املشقة وجتاهث النص 

هاهو )حممد عيل( يتلبد عتاء الرحلة من قريته إ  ملة امللرمة يف رفقة مل تلن أقث منه عناًء، بث إن ف ها ي خًا عركته احل اة 

 لرجث القروي امللافر:مرارًا، والزال يقدم نموذجًا ل

كانت الرحلة إ  ملة ياقة مضن ة، ميش عىل األقدام من بالد غامد يف جنـوب اململلـة العرب ـة السـعودية إ  ملـة "   

ن عىل فراق األبناء واألهث، إهنـا رحلـة اهنة، أهنلها التعب واجلوع، واحلز، متش ها أقدام و"مسافة تقرب من والوامئة م ث"امللرمة 

 3."اخلوف..العناء و

دح، فالعمث ف ها كان ممزوجـًا بلثـا مـن امللرمة مسرتاًحا من الشقاء والل وحني حتط الرحال باملسافرين مل تلن ملة     

 التعب واالمتهان، وتقابله يخص اط الرواية بلثا من النضال واملجاهدة:

ستة أيهر من قسوة العمـث مـع ذلـك الرجـث ستة أيهر مضت، ستة أيهر من التعب والعناء، ومن الراحة واهلناء، "     

   4."القايس الذي ال يتورع عن أيد كلامط السباب بذاءة، بث وال يتورع عن البصق يف وجوه العاملني معه........... 

هـاد إهنا صور للنضال البدين والنفيس قدمتها يخص اط هذه الرواية،  وإذا قّلبنا النظر ف ها مرارًا، لن نجد دافعًا هلـذا اجل

وحتمث املشاق وامللاره، سوى حتص ث )لقمة الع ش(، والبحث عن ح اة أفضث. وكثاًا ما  رج الشخص ة بنتـائج حتمـدها مـن 

هذا النضال )من مثث ما كانت هناياط األحداث يف كث النامذج السـابقة(، للـن بعـض فصـول الروايـة التنتهـي هبـذه النهايـة؛ 
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وقد تلون خرسط ما كانت متلك، نحو ما كـان مـن أمـر )عبـد اهلل العسـ  ( وزوجتـه فالشخص ة اللادحة تعود صفر ال دين، 

 )عزة(:

احل ـاة املرفهـة التـي س ع شـاهنا يف  -واوقـاً –تم كث يشء، ورحث عبد اهلل بزوجته من عراء إ  ملة، وقـد صـور هلـا "    

كادط  رج معها روحه.........كان األمـر عـىل مـا ملة.......وعندما انعطف هبام الطريق إ  منزل التاجر، يهق عبد اهلل يهقة 

توقع عبد اهلل، ماط عمه املحب له، وماتت آماله يف احل اة املستقرة يف تلك الـدار............كان السـفر مرهقـًا مل حيتملـه جسـد 

ام يف حالـة يروـى هلـا مـن )عزة( الغض، وملا وصلت إ  املدينة مرضت مرضًا يديدًا ألزمها الفراش، ووجد عبد اهلل نفسه بعد أي

الفقر والبتس ومرض الزوجة وبعد األهث..........سارط القافلة وسار )حممد الزهراين( بجوار صاحبه، وما مضت الراحلة إال 

 قل اًل، حتى التفت عبد اهلل إ  صاحبه )حممد( دامع الع نني، وقال:

 1."يا حممد..لقد ماتت عزة.. ال حول وال قوة إال باهلل العظ م  

 -وبعض ما يشاهبه من نامذج الرواية التي تقدم كفاًحا )مسلوب الثمـرة( -وقد يقر يف اخلاطر والقلب من هذا النموذج 

 أن اللاتب يعطث هذه الق مة، وكان األجدر به أال يورد مثث هذه النامذج حتى تظث الصورة مالقة يف األنف !، غـا أنـه خـاطر  

يتفق ووجود مثث هذه اإلخفاقـاط يف ح ـاة البالـ، والذي ، الساة إمجاالً  روايةالبعد الواقعي الذي يصبغ بأمه ة مراعاة  مدفوع  

أن تعّطث فاعل ة هذه الق مة يف مثث هذه املواقف، الينفّك حي ي ويوقد ق مة أخرى، مل  ث  منهـا  أضف إ  ذلك متح ًصا، أو عقاًبا. 

سابق، وألنه الزمًا للث مواقف الشخص اط املتمنة املسّلمة التي يمّثلها كثا من أبنـاء يخص ة )عبد اهلل العس  ( يف النموذج ال

 القرية يف هذه الرواية؛ أال وهي ق مة )الصرب( والتجّلد يف الشدائد. 

 الصرب: -د

 الصرب قرين اللفاح، فلست جتد قدرة عىل النضال يف احل اة، وخوض معرتكها إال بسالح من الصرب والتجلد.     

قة سابقًا يف ب ان صور اللفاح عند مجلة مـن يخصـ اط هـذه جدان القرية(، مثلت املواقف املسوويف رواية )يف و 

عـىل أنـه سـمة  -من خالل تعدد نامذجـه –الرواية، نامذج واضحة لتحيل هذه الشخص اط بالصرب، وهو ما يدل بالرضورة 

من يدة، وال ينفّك أبناؤه يتعرضون للعوارض التي التلقى هلا دافًعـا عامة غالبة يف املجتمع القروي الذي ال  لو احل اة ف ه 

وخففت بالفعث عمن أدركها من أبناء املجتمعاط  –أو مع نًا من أسباب املدن ة املختلفة، وأوجه الرعاية الطب ة، التي  فف 

 وطأة األمراض، وفتك اجلوع، وخماطر األسفار.  -القروية

ما لهرط يف هذه الرواية، يف مواقف املواجهة مع املوط، وتعـرض بعـض األحبـة  وقد لهرط جتل اط الصرب أكثر

 ملخالب املن ة، والصرب عىل فقدهم ورح لهم.
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ونموذج )عبد اهلل العس  ( الذي فقد زوجته يف زهرة يباهبا ونرضهتا، يمثث لدرجة من هذا التجّلد؛ إذ يسجث لـه 

 انة باهلل بقوله:املتلف يف حلظاط الصدمة األو  عباراط االستع

  1."يا حممد، لقد ماتت عزة...الحول والقوة إال باهلل العظ م..ماتت يا حممد..ماتت "    

وهـو صـغا تتعلـق بـه –والبعد أكثر جالًء وإرشاًقا، يف موقف )حممد عيل( الذي عاد من سفره ل جد أحـد أبنائـه 

فارق احل اة، فام يلون من هذا الوالد الذي اجتمعت عل ه ملابدة املشاق لتحص ث لقمة الع ش وفقـد العزيـز،  قد -القلوب

إال أن ألهر موقف املتمن املحتسب. ولئن ياب  صرب )العس  ( ضعف البلاء واحلنني أح انًا، فإن )حممد عيل( قدم الق مة 

 يف موقفه ناصعًة متألقًة:

 ا أم امحد أين عبد اهلل ي – "    

خّ م الصمت عىل اجلم ع ورأى الدمع يرتقرق يف ع ن ها والتفت إ  عمته فاطمة فإذا هي تبلي وتنبه إ  الناس مـن 

 حوله، إهنم يبلون، وأيقن باألمر قبث أن يقولوا له ي ًئا وترقرقت ع ناه بالدموع وهو يقول:

ا هلل وإنا إل ه راجعون، إن القلب ل حزن وإن العني لتـدمع وال هلل ما أخذ وهلل ما أعطى. احلمد هلل رب العاملني. إن -   

 نقول إال ما يريض ربنا..........وضم إل ه ابنه أمحد وقّبله وهو يقول:

احلمد هلل إن كان أخذ فقد أعطى وهلل األمر من قبث ومن بعد. وم انرصف إ  من حوله وعاد إ  طرح أسئلته عنهم  -

   2."وعن أخبارهم

التي يصبو املتلف إ  تقديمها، تظهر جل ة يف )خطاب التسل م( الذي اتسمت به عبـاراط )حممـد عـيل(،  والرسالة

 فالصرب املتس  عىل اإليامن هو طوق النجاة الذي أخرج الشخص ة من زلزلة املص بة إ  جمايل الرضا والثباط.

ّلمة بقضاء اهلل من أهث القريـة يف نـامذج واملتلف يلرر إعالن هذه الرسالة برسمها عرب مواقف الشخص اط املس   

متعددة، كام خيرج هبذه الق مة إ  رحاب املدينة، ف قدم منها نموذًجا صابرًا.ولعله يف ذلك  يتكد عىل أمه ة هذه الق مة، وأهنـا 

بني الضـلوع، يغـذهيا ال تقترص عىل بب ئة اجتامع ة حمددة؛ فهي ق مة حممولة  -وإن اختلف مقدار بواعثها بني القرية واملدينة-

 اإليامن:  

 ابن )عمنا( ذلك الفتى اهلادئ صاحب ذلك الوجه اجلم ث،وتلك الروح املرحة الط بة... -"   

 أغلق املخزن والوة أيام، وغاب عنا التاجر أسبوًعا، وم عاد إل نا.

ه صوته املجلجـث ومل حني رأيته صب حة ذلك ال وم تذكرط قسوته ويدته، وتذكرط هذا األسبوع الذي مل نسمع ف 

 ."اللهم أعنا"نر عصاه الغل ظة فقلت يف نفيس 

 وللن الذي أدهشني أنني ماكدط أقرتب منه وأهم بتقب ث يده، حتى نزع يده من يدي وقال:
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 ال داعي هلذا يابني، وم حتدث معي برقة وعطف ما عهدهتام ف ه من قبث أبًدا. -   

 1." يدي وانرصف.....أخرج من كمه ي ًئا من املال وضعه يف

واجلم ث يف عرض املتلف لتجربة الصرب هنا، أنه ينتقث هبا انتقاالً نوعً ا؛ فلم يعد الدرس درًسا يف الصرب والتسل م 

فحسب، بث غدا درًسا يف مجال أن نتعظ بتجارب املوط ونوازل احل اة، فنتغا لألفضث.إهنا دعوة للتغا اإلجيايب واملثمر عرب 

 بوابة الصرب.

 التالحم والتكافل االجتماعي: -ه

تبدأ إيادة املتلف هبذه الق مة من ملان غا بع د عن انطالقة الرواية؛ إذ تراه يقدمها ابتداًء برمز قريب التنـاول      

 يأيت عفوًا يف حديث )اجلد محدان( الذي يع ش الذكرياط، فاى القرية القديمة بع نّي املحّب:

ه إ  الب وط القديمة وقال: انظر يابني إ  تلاتف هذه الب وط وتالمحهـا، أمـا تـرى رفع حاجب ه، وأيار بعصا"     

سطر الب ت يف  بك إ  سطر الب ت املجاور  أما ترى املسجد يتوسط هذه الب وط  إنه قلبها النابض يا بني، أما اآلن فقد 

  2."تفرقت ب وط القرية وتعددط مساجدها

ب الب وط، التغني بتقـارب احلجـر والطـني، بـث هـو إيـارة قويـة إ  تقـارب ول   القصد يف تغني الش خ بتقار

أصحاهبا، وتالحم قلوهبم، األمر الذي انعل  عىل ب وهتم. وهو ما عاد املتلف إ  تأك ده عىل لسان الراوي مشـبًعا باحلـب 

ة، حني قال:  واللُّْحم 

، مسجدها العت ق، ب وهتا القديمة املتعانقـة عناًقـا هذه البوابة اللربى إذا ف تحت سمحت لع ن ك أن ترى القرية"   

 3."يوحي إل ك بحب كبا

ويستمر العشاموي يف تعزيز هذه الصورة العامة ألهث القرية، ف وضر أبعاد ق مة الرتابط يف املجتمع القروي عرب     

دأ )إجارة الدخ ث(، الـذي كـان رصد مجلة من الصور واملواقف الدالة عل ها، وهي صور يّلث بعضها العاداط، من مثث مب

كثًاا ما ينتال يف املجتمعاط العرب ة، يف لث لروف قسوة احل اة، وجور بعض قوانني املجتمع. وهو مبدأ لهر يف الرواية يف 

ا ال تقبله:   مشهد احتضان )آل حي ى( للدخ لة )مسفرة(، الفتاة التي فّرط من حلم عائلتها بتزوجيها وريًّ

إن )مسفرة( ال تريد سواك، وقد ايتد اخلالف بني أهلها فهربت إ  ب ت  )آل حي ى( خوًفا من بطش عمها الـذي "   

ا عىل تزوجيها من ذلك الرسي الثري.  مازال مرصًّ

  4."........لوالما لق ته من رعاية وعناية أهث ذلك الب ت الذي جلأط إل ه ألودى هبا احلزن العم ق
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اداط التي جسدط وحدة أهث القرية يف أهبى صورها، ذلك التقل د الذي تلـتحم ف ـه القريـة ضـد ومن مج ث الع   

كة(، والذي حرص املتلف عىل رصده يف روايتـه وتقـديم نبـذة عنـه، توّضـحه، وتباركـه  اجلوع والفقر، ف ام ي عرف بـ)الالِّ

 سلوًكا اجتامعً ا حتتاجه املجتمعاط البالية يف مواجهة أزماهتا:

كة هذه طعمها املتم ز، تظث بعض األرس الشهر والشهرين والثالوة وهي تتطلـع إ  أن تشـرتك مـع "      ....وللالِّ

أهث القرية يف ذبر بقرة أو وور لتنال بذلك ي ًئا من اللحم، وإذا نالته كان له عندها طعم متم ز وق مة كباة، وهـي صـورة 

  1."هث القرية وتعاوهنمواحدة من عالاط الصور التي يتجىل ف ها تالحم أ

وكام بلورط العاداط مفهوم )التعاون والتآزر( يف أفعال أهث القرية؛ عبق عباها يف أقواهلم، فأنتجت هلم أمثـال    

 هذه التح ة العذبة التي يبادر هبا بعضهم بعضا:  

 دخث عوضة ب ت )آل حي ى( وهو يقول ضاحًلا:"    

لِ   ها أهث القرية وأحبوها،فهم يبادرون هبا بعضهم بعضا بعد السالم، يقول سالم عل لم و)العون(،وهذه حت ة أ  ف 

 2."قائلهم)والعون( فاد عل ه اآلخر )اهلل يع نك(. إن عناء احل اة وقسوة مشاغلها جعلتهم يدعون بالعون لبعضهم دائاًم 

لتقال ـد التـي رسـمتها لـروف احل ـاة وأح اًنا، التنبثق ق مة التلافث وحب مساعدة اآلخرين من بوتقة العاداط وا        

 وطب عتها فحسب، بث نجد البعد الديني حمرًكا هلذا السلوك، فاحتضان اآلخرين يف أزماهتم موقف يتعدى العادة، ل لون عبادة:

يف باحة الدار الصغاة تسمع خضخضة املاء يف ذلك اإلبريق املصنوع من جلد البقر والذي يسمونه )الركوة(، وتسمع "   

 نحة )حممد عيل( وتسب حه وذكره هلل وهو يته أ للوضوء:نح

يا أم أمحد التنيس أن تزيدي يف عشائك الل لة، فقد رأيت بعد صالة العرص رجاًل غريًبا جالًسا يف املسـجد، وسـألته  -     

لنجده يف ذلـك ال ـوم الـذي  عن حاله فأخربين أنه عابر سب ث وأنه يريد ملة......أنت تعلمني أننا بحاجة إ  يشء نقدمه ألنفسنا

                                                                                                                                     3."الينفع ف ه مال وال بنون

لق يف الضائقاط، والصح ر أهنا  -إ  النامذج السابقة املمثلة هلذه الق مة بالنظر -وقد يظن لانّ  أن صور الوحدة إنام   

تظهر يف أح ان كثاة يف مواقف االحتفاء واالحتفال. فلام أن األمل يتلف القلوب بني جنباط القرية، فإن الفرح جيمعها كذلك. 

 ( بعد عودته من سفر طويث، إذ يقّص عل نا ف قول:وهو ما جسده املتلف يف استقبال القرية لـ)حممد عيل
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لقد كان احتفاء القرية بقدوم متذهنا التقي )حممد عيل( كبًاا، إن الفرحة تبدو عىل وجوه اجلم ـع، صـغاًرا وكبـاًرا،  "      

الرجـال والنسـاء وللقرية طريقتهـا املم ـزة يف االحتفـاء بمـن حتـب، إهنـا قـادرة عـىل التحـرك الشـامث للتعبـا عـن الفرحـة، 

واألطفال.....إن هذا املوقف من أهم املواقف التي مت ز القرية عن املدينة، فاملدينة تبتلع أهلها، وتدفع النـاس إ  االنشـغال عـن 

  1."وخيرج منها دون أن يشعر به أحد -أية مدينة–هذه املظاهر الودية الرائعة. يدخث الداخث إ  املدينة 

ملقارنة التي يعقدها بني القرية واملدينة من جانب التعاون والتآزر، يقع يف مزلق التقـدي  املطلـق واحلق أن املتلف هبذه ا

للقرية؛ فهذه الرسالة اهلادفة إ  إح اء معنى التآلف يف عالقاط املجتمع املعارص، كانت تنبثق عن املدينـة أيًضـا يف تلـك احلقـب؛ 

مع املدين أيًضا دافعني لوجود مثث هذا التقارب بني القلوب يف ذلـك املجتمـع. ح ث كانت غلبة البساطة ورقة األحوال عىل املجت

ـد  -عىل أقث تقدير–أما املدينة التي حطمت هذه األوارص، أو أضعفتها  فهي املدينة املعارصة، وتقابلها القرية املعارصة، التـي مل تع 

 -بع ًدا عن مزلق املقارنـة –بعضه ببعض. والرسالة هاهنا  هي األخرى عىل تلك الصورة املالقة يف جانب ترابط املجتمع وعناية

 موجهة للمجتمع املعارص بشّق ه: املدين والقروي، من منرب القرية القديمة التي هي جوهر هذه الرواية.  

 ثانيًا: تعطيل القيم السلبية:

( ك اًنا ح وًيا تألفه النفوس، وتصغي إل ه بشغف، ف تور بطوابعه )احللائ ة  -ومنه رواية الساة– ملا كان العمث الروائي   

ف ها، وحيركها، محث عىل عاتقه عبًئا ول فً ا يف معاجلة تلك النفوس، وتوج هها للخا، وحجزها عن مواطن الال، فصار عرب خمتلف 

، األمـر 2"ز بأيلال ومسـتوياط متعـددةوعً ا فلرًيا ونفسً ا واجتامعً ا ووجدانً ا، يتفاعث مع الذاط واجلامعة، ويرب"يقدم  أدواته

 الذي نجده يتحقق بقوة ووضوح يف رواية )يف وجدان القرية(.

 -يف دور إصـالحي ملتـزم –ففي مقابث تعزيز ما يرتض ه الالع والعرف من الق م والسلوك اط، أبدط هذه الروايـة    

ته، وحماولة طرح رؤية إجياب ة معاجلة هلا. ومن حرًصا عىل اللشف عن بعض ع وب املجتمع القروي، وتشخ ص مجلة من مشلال

الواقع بملان أن أحلم بأن عدًدا من سلوك اط املجتمع القروي السلب ة موجودة أيًضا يف املجتمع املدين يف تلك الفرتة التي حيلي 

امء الـذين جيتهـدون يف عنها املتلف، عىل تفاوط ملصلحة املجتمع املدين؛ ح ث حلت عنه الروايـة مغاًوـا بوبـث مـن صـالر العلـ

 اإلصالح والتوج ه، أكثر مما يلون للقرى.   

وقد رصد املتلف عدًدا من سلوك اط املجتمع املخالفة للالع ،وأح اًنا املعتقد،وهو أكثر ما كـان مـن خمالفـاط ذلـك    

 املجتمع، كام وقف عىل قل ث مما حيسب خمالًفا لق م أخرى. و مما كان من ذلك، الصور التال ة:

 تصديق المشعوذين: .أ
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ِجـد      وأحسن باملتلف إذ عرض هذه الصورة؛ فهي إحدى الق م السلب ة التي تبنتها كثـا مـن املجتمعـاط البدائ ـة، وو 

يائًعا ف ها حتت مسمى )الطب الشعبي( واخلربة ف ه!، أو حتت مظلة )الصالح والتقى ( والربكة املنّزلة بأور منهام، ل لون صاحبهام 

 لذي يلجأ إل ه الناس، ف صنع هلم املعجزاط!!.)الفق ه( ا

(، التي حيزهنا مرض "الرحيانبائعة "يف موقف )الغّرازية  -النموذج–ويف رواية )يف وجدان القرية(، ترى هذه الصورة    

 )أمحد(، فرتيد أمه إ  العالج الناجع!!: الصغا

 مل ال تذهبني به إ  الفق ه  -"   

 قالت أم أمحد:

 حان اهلل، ك ف غاب عني هذا  . .....................سب  -    

مادام األمر كذلك، فإن بإملانك إعطائي )قبعة( ابنك أو )قم صه( أو قطعة مـن قم صـه، فـإين مسـتعّدة أن أعط هـا  -    

 الفق ه بعد أن أصدر من السوق ل عط ك الدواء املناسب...................

 وماذا تصنع قبعة ابني أو قم صه، وما فائدة ذلك  -  

 إن مهارة الفق ه ومقدرته الطب ة جتعله قادًرا عىل تتبع أور املرض عىل مالب  املريض. -  

 قالت )أم أمحد( بلهجة أكثر استنلاًرا:

 1."يا )أم منيس(، هذا يشء ال يقبله عقث. مهام بلغت مهارة الفق ه فام ألنه يقدر عىل ذلك -  

 -بسـذاجة–و)أم منيس/ بائعة الرحيان( متثث هنا لالحية واسعة من املجتمع القـروي تـتمن هبـذه الرتهـاط، وتتلقـى 

ا للطـرف املقابـث يف هـذه املسـألة، فمـع أهنـا أبـدط أكاذيب الدجالني فتصدقها. يف حني جيعث املتلف من تردد )أم أمحد( مفتاًح 

املوافقة يف ختام احلوار، إال أن ترددها،وحديثها الذي عبئ بالعقالن ة واحللمة، كانا إضاءاط تنبه إ  عدم سالمة موقف )الفق ه(، 

جتاه هذا الفلر )غـا العقـالين(،  و)أم منيس( التي تتمن بقدراته!!، حتى إذا بلغت الرواية )حممد عيل(، قدمت موقًفا أكثر حزًما

 فإذا هو يستنلر عىل )أم أمحد( ما أخربته به من خرب الفق ه، ف قول:

حتى يبعث إل ك بالدواء املناسب !. يا )أم أمحد( إن نفيس التطمئن إ  هذا ابًدا، وكم نصحت  خالتي وغاهـا أال  -"   

 من العلم ما يملنني من الفتوى، وللني ال أطمئن إل ه. يصنعن ذلك، إين أيك يف هذا العمث..صح ر أنني ال أملك

                                                           

 .57، 55ص -يف وجدان القرية 1



- 23 - 
 

................ 

     1."اهلل عز وجث أن يشف ه إنه سم ع جم ب، وم عل ك باملاء البارد إذا زادط حرارة جسمه، واسأيل اهلل له العاف ة أسأل

عة، حني يعطلهـا عـىل يـد أصـحاب العلـم وم اليلبث املتلف أن يسرتير باملوقف اإلجيايب جتاه هذه الق مة السلب ة الشائ

يطرق موضوع الشعوذة والـدجث، وحيـذر النـاس منـه،  -أحد الدعاة يف القرية–الالعي يف القرية، فهاهو الش خ )حممد ال امين( 

 ف لشف احلقائق، ويصحر العقائد:

ىض، وأهنـم يسـتط عون عـالج لقد علمت أن كثًاا من الناس يعتقدون يف )الفقهاء( أهنم قادرون عىل يـفاء املـر – "  

املريض الغائب بواسطة ووبه أو عاممتـه، وهـذا رشك بـاهلل عظـ م، وأقـث األخطـاء يف هـذا األمـر أن يسـمى الطب ـب الشـعبي 

بـــ)الفق ه(. إن الفقه درجة ال يصث إل ها إال الراسخون يف العلم................... الشفاء عند اهلل،والطب ب والـدواء أسـباب 

إذن اهلل ال بإذن أحد من الناس. أهيا الناس ك ف تصدقون أن الطب ب يملن أن يعالج املريض بواسطة قطعة من مالبسه ! تنفع ب

إن الذين يفعلون هذا عندنا يف ال من هم املشعوذون والسحرة واللهان. فاتقوا اهلل، وتعلموا ما جيوز وماال جيوز يف أمـور ديـنلم 

 2."ودن اكم

 :التكفير .ب

أقصد به احللم عىل اآلخر باللفر واخلروج عن دائرة اإلسالم. ول   هذا السلوك نبًتا طب عً ا للقرية بطوابعها املعهودة،     

 وإنام هو نتاج طب عي للجهث أينام كان، وللجرأة عىل اإلفتاء واحللم بغا علم، يف خمتلف األماكن واألزمان.

فا( سلوًكا إلحدى الشخص اط يف القرية، إذ يظهـر هـذا املـنهج جلً ـا يف تفلـا ويف هذه الرواية، يورد املتلف )التل    

يصـف "الس د )أمحد ال امين/ البنّاء(، الذي ا ذ يف بعض مشاهد الرواية موقف الواعظ الديني، فرتاه يف بعض خطابه للجمهور: 

يرتـدون )البدلـة الفرنج ـة( وحيلقـون حلـاهم هلم أزياء اللفار الذين يميش أحدهم وكأن رجل ه ذراعا مقـص تتحركـان، إهنـم 

 ويوارهبم، فتظهر وجوههم كوجوه النساء.. وعندما سأله أحد أهث القرية:

 وهث مج ع هتالء الذين تتحدث عنهم كفار  
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وجه إل ه نظرة حادة وقال: منهم اللافر النرصاين، ومنهم املسلم الذي يتشبه هبم، ومن يتشبه بالفرنج اللفار يف مالبسـهم 

   1."مظاهرهم فهو كافرو

غا أن املتلف رسعان ما أصدر حلمه عىل هذه الفتوى املرجتلة، وتو  بنفسه مهمة التصويب، فاحللم مبارش  عىل لسـان 

 الراوي اخلارجي الذي استنلر الفتوى، فبادر بالنقد والتنب ه قائاًل: 

ا من أهث القرية عىل هذا احللم اخلاطئ املتعجث، وأنـى حيصـث ذلـك وهـم أم ـون ال "    ومل يلن يسمع اعرتاًضا وال ردًّ

 2."يعرفون إال أموًرا عامة من دينهم تتعلق بأركان اإلسالم اخلمسة

 بدع المتصوفين: .ج

عل ه برتك ـز ذكـي، يلشـف عـن تصـور مل حيتث هذا السلوك السلبي مساحًة واسعة من الرواية، للنها سلطت الضوء    

 املتلف هلذا املنهج الفلري، ويطرح مع التصور نقًدا مهذًبا حي ط هذا الفلر باحلذر، بث باإلقصاء.

وقد جاءط هذه الرؤية مرة واحدة يف الرواية، ودارط أحداث املشهد الروائي خارج القرية، ففي ملة، يلتقـي )حممـد    

 نهام حوار خاطف، ال طئ بدهية )حممد عيل( من خالله، ومن خالل صفاط صاحبه، أنه أمام عيل( بإحدى الشخص اط، ف لون ب

 أحد املتصوفني الذين حدوه عنهم ي خه )صالر(:

ماكاد )حممد عيل خيرج من باب السالم متجاوزا املسعى حتى اعرتضه رجث ال تتناسب ه ئته الروة مـع املهابـة التـي "    

 دره بالسالم، ومّد إل ه يده مصافًحا، فرّد )حممد عيل( عل ه السالم وصافحه...............تبدو عىل مالمر وجهه، وبا

كان )حممد عيل( يتأمث املسبحة ذاط احلباط اخلرضاء اللباة التي تتالعب هبا أنامث الرجـث، ولفـت نظـره فـص خامتـه 

ملـة مـن بعـض البلـدان اإلسـالم ة واسـرتجع يف تلـك  األخرض، فتذكر ما قاله له الش خ ذاط يوم عن فئة من املتصوفة تأيت إ 

اللحظة األوصاف التي ذكرها الش خ، وبعض األعامل و)الطقوس( التي يقومون هبا باسم الذكر والـدعاء والعبـادة،ورسى إ  

 نفسه يعور قوي بأن هذا الرجث منهم............... 

 حتى بادره بالستال:كان ينتظر انتهاء حديثه عن الش خ، فام كاد الرجث ينتهي 

 هث أنت من املتصوفني  

 وبدا االرتباك عىل مالمر الرجث، فلم يلن يتوقع هذا الستال املبارش، وقال وهو يتصنّع االبتسامة: 
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 وهث تعرف أنت معنى )التصوف(  

 وأجاب )حممد عيل( إجابة مقتضبة أوحت للرجث بالرغبة يف إهناء اللالم:

لتصوف( وبدايتـه، وواقـع أهلـه، ووصـف لنـا بعـض املظـاهر يف نعم لقد رشح لنا الش خ معنى )ا 

اللباس وغاه التي يعرف هبا املتصوف. قال ذلك وهو يميش إ  خارج املسجد احلرام، تارًكا الرجث يرمقـه بعـني 

املتعجب من بدهيته.....عندما روى )حممد عيل( للش خ يف ال وم التايل ما حدث له مع الرجث، يّد عىل يده وقـال 

 1."ه: أحسنت أهيا الفق ه األميل

ء بخلله، وجيري الرأي عىل لسان ورغم حتفظ العشاموي جتاه هذا املنهج، فال تراه يعلن انتقاصه، ويلتفي باإليامء واإلحيا

 لبسـها لبـاس )اإلعـراض( عـن الصـويف، إال أنـه يلـاد يبـني لـإلدراك أنـه يتفـق مـع موقـف هـذه ف ،يخص ة )حممـد عـيل(

سلوكها جتاه الصويف، فـ)حممد عيل( بطث روايته الذي ترسمه الرواية )نب اًل ماجًدا( مـن مبتـداها إ  منتهاهـا،  الشخص ة،ويتبنى

وسلوكه موضع االعتدال واحللمة يف جّث فصوهلا، من جهة، ومن جهة أخرى، ترى العشاموي يعزز موقفه من الصويف عرب إسباغ 

تقدمة العلامء الثقاة، الذين ينطلقون يف آرائهم من الثوابت الدين ة احلقة، وأعني به  الرضا والقبول عل ه من يخص ة تقدمها الرواية

 )الش خ صالر(*.

 جاهلية القبيلة: .د

 من السلوك اجلمعي ال  لو من سفه  وط ش، مما يذّكر جاهل ة العرب األو ، اتفاًقا أو مقاربًة. اوأعني هبا صورً    

وقد عرضت الرواية جلملة منها، كان أبرزها والث، فهناك العصب ة القبل ة، وومة تقل د قروي وحيش يسمى بـ)النَّقا(!،    

كام قدمت الرواية صورة والثة من تقال د القرية املغال ة، ت عرف يف املجتمع القروي بـ)الصّدة(. أمـا العصـب ة القبل ـة، والتفـاخر 

تلف خاطفًة رسيعة، يف حوار بني )حممد عيل/ الغامدي(، والش خ )صالر( الـذي الينتسـب ألي مـن باألنساب، فقد أوردها امل

 مشاعر التعصب للنسب يف نف  )حممد عيل(، عرب احلوار التايل: -ولعث ذلك اختباًرا–طريف املفاضلة، للنه يثا 

 وجزاك اهلل خاا، كأين بك من اجلنوب. -"           

 بالد غامد.نعم ياي خ، أنا من  

 وقال له الش خ مازًحا: ما رأيك يف زهران 
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 وضحك )حممد عيل( وهو يقول:  إخوة وبني عم ياي خ، ونعم هبم.

 قال له الش خ وهو يمسك بذراعه: التن  يا حممد أن زهران عم غامد.

 آدم وحواء.قال وقد زالت عن وجهه آوار اهل بة التي جيدها يف نفسه من الش خ: نحن مج ًعا يا ي خ أبناء 

وفرح الش خ هبذا املنطق املّتزن من رجث أمي، كام أ عجب بفصاحته وحسن حديثه بـالرغم مـن سـ طرة اللهجـة العام ـة 

 عل ه، وقال له كلمته التي عهدها الناس منه ح نام يعجبه عمث أحد أو حديثه:

اهلل، للنني أوص ك بلزوم  فلتح ى يا )حممد عيل(. أنت رجث أنار اهلل قلبك بنور ال قني، وال أزك ك عىل 

  1."احلق فإين أخالك من أهله إن ياء اهلل

-واملشهد هاهنا الينبئ عن لهور واضر أو تسلط قوي هلذه الق مة اجلاهل ة عىل جمتمع الرواية، للن إيراد املتلـف هلـا  

املوقـف يعـد اسـتثناًء، وال يمثـث قاعـدة يدل عىل وجودها، وإكبار الش خ ملوقف البطث له داللة أيًضا عىل أن هذا  -وإن خاطفة

 املجتمع القروي الذي ينتمي له البطث، ويعرفه الش خ حق املعرفة.

وأما إيراد هذه العصب ة مقتضبة الذكر يف الرواية، وحمارصهتا باملواقف اإلجياب ة املحاربة، واملتمثلة يف حلمة )حممد عيل( 

ركة الش خ الفق ه )صالر( هلذا السلوك الفاضث، فلعث ذلك إحياء بأمه ـة أن يلـون وتدينه الذي ينهى عن العصب ة )املنتنة(، ومبا

هذا الفلر اجلاهيل يف مثث هذه املحارصة، وأمن ة بأن ي قىص، وي عالج بالدين واحللمة، والتعاون عىل الرب والتقوى، وهي احلال التي 

 كان عل ها يف هذا املشهد.

د للح اة يف املجتمعاط اإلسالم ة منذ طالئع العرص األمـوي بعـد أن أ تـدط قـوة والعصب ة القبل ة سلوك جاهيل عا    

اإلسالم أوار يعلته يف عرص صدر اإلسالم، وهو ال وم منتعش واضر الص ت يف املجتمعاط العرب ة، وبخاصة تلك التي يقـوى 

دته الرواية، يملك خصوص ة الب ئة اجلنوب ـة، وحتديـًدا رص اسلب ً  ااجتامع ً  اف ها احلضور القبيل، وتتطبع بطوابعه. غا أن ومة تقل دً 

سـلني أو  –جمتمع القرية، وهو ما يسمى )النَّقا(. وهو سلوك ال خيلو من وحش ة؛ للونه اليـتم إال برضـب الـنف  بآلـة حـادة 

مد عيل( وهو حيلي وإدماء اجلسد حد كفاية صاحب احلق، وعفوه عن امل دان. والصورة تتضر أكثر عىل لسان )حم -خنجر....الخ

 عن هذه العادة: 

معنى )النَّقا( يا ي خ أن يقتّص الرجث املخطئ من نفسه، وهلذا االقتصاص صورة دموية مرعبة، ح ث ينزل الرجـث "    

س قتّص من نفسه، وجيتمع أهث السوق، وتقام )العرضة(،  االذي وجب عل ه )النقا( إ  أحد األسواق ، ويعلن يف الناس أن فالنً 
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ي لعبة الرجال يف املناسباط، واألع اد، وت رضب الطبول، ويقف صاحب النقا ويف يده )جنب ة(، ذلك السالح الذي حيتـزم بـه وه

أكثر الناس، إهنا تشبه الس وف إال أهنا منحن ة، ومن أجود أنواعها )اجلنب ة النافعي(. يقـف ذلـك الرجـث وينتسـب )يعتـزي( أي 

ه الذي ارتلبه يف حق فالن، أوحق مجاعة كذا، ويشا إ  أنه س نتقي مـن نفسـه ال ـوم إرضـاًء يفتخر بآبائه وأجداده، ويذكر خطأ

للجامعة، وأداًء للحق، وما هي إال حلظاط حتى يلقي العاممة، ويظهر ملشوف الرأس، وهنا ي رضب الطبـث ف قفـز عـىل أصـدائه 

اط رسيعة يرضب رأسه بحد تلك اجلنب ة رضباط رسيعة قويـة حـتىل قفزاط هيز ف ها جنب ته التي تلمع ملعاًنا خم ًفا، وم يبدأ يف حرك

ينفجر الدم من رأسه، وال يتوقف عن الرضب حتى يرسع إل ه من حوله من الرجال ل مسـلوا ب ـده، ويصـ ر النـاس )جتملـت 

   1." ه من الوئاموأعط ت احلق ونعم بك(، وهنا تنتهي املشللة، وتصفو النفوس، وتعود العالقاط بني الناس عىل ما كانت عل

من األمه ة يف املجتمع القروي بملان، فف ها درء ملشلالط أكرب،  (التنق ة)أن هذه  -بحسب املشهد السابق –ومن البنّي 

وإزالة للشحناء والبغضاء التي قد تتولد عن ارتلاب أحد أبناء القرية خلطأ ما دون أن يعطي احلق من نفسه. كام يلشف اسـتلامل 

ا التقل د يف الرواية عن أنه يلون يف احلقوق التي التصث إ  )الدم(، أي القتث، فإذا وصث اخلطأ إ  القتـث، مل يلـن تتبع صورة هذ

 )النقا( كافً ا لتخل ص احلقوق، والبد بعدها من )األخذ بالثأر(، الذي هو عادة جاهل ة حمضة:

ط، وبعد أن هدأط تلفّت حويل وأخذط أبحـث عـن أخذط أرضب بجنب تي يم نًا وياماًل، وانتهى كث يشء يف حلظا"    

ا عظ اًم؛ إذ خش ت أن يلون أحدهم قد ق تث، ألن ذلك يعنـي تعـريض  آوار القوم، وال أكتمك ياي خ أنني بعد أن هدأط محلت مهًّ

عركة خيلو مـن القرية والقب لة ملخاطر األخذ بالثأر التي يذهب ضح تها بعض األبرياء، وللن نفيس اطمأنت حني رأيت م دان امل

     2."القتىل

ولبشاعة هذا التقل د وقسوته، يطرح املتلف له تصوًرا إصالحً ا يعاجله بصورة مبارشة؛ فهو مصحوب بإياراط الرفض 

، وـم يعلـن 3"مندهًشا وهـو يتـابع وصـف هـذا املوقـف العج ـب"واالستنلار منذ انطالق احللاية عنه، إذ تظهر صورة الش خ 

ردد بصوط خافت: سبحان اهلل! ما أسوا اجلهث، وما أقبر أعامل اجلاهل ة، إن الذي يمنع الناس مـن "ذلك حني االستنلار قواًل، و

الذي يدعو الناس إ  الصدق والرفق والعفو عند املقدرة،  -يا أبا أمحد –الوقوع يف هذه األعامل الس ئة هو الدين، دين اإلسالم  

، ورغم إعالن )حممد عيل( عن تقوقع هذا التقل ـد حتـت لـث احللومـة 4"م وأمجلهالدين الذي ينظم عالقاط الناس أحسن تنظ 

، إال أن املتلـف الـذي 5"ح ث أصبر هناك جهاط حلوم ة من إمارة ورشطة وحملمـة تفصـث يف قضـايا النـاس")السعودية(، 
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د رحلـة للشـ خ صـالر إ  القريـة، حيرص عىل طرد فلول اجلهث كلها، يسرتير هبذا الفصث احلاكي عن تقال د القرية اجلاهل ة عنـ

 ل جتث السفه من جذوره، ويمطر عقول أهث القرية بغ ث العلم وينفعهم بعلمه ونور اهلداية:

قال )حممد عيل(: أبالكام أن الش خ ينوي زيارة ديرتنا، لقد رشحت له حاجة الناس هنـاك إ  العلـامء واملريـدين،  "     

ة عاداط الناس وتقال دهم املخالفة للالع، وقلت له: إن قريتنا ستسعد ح نام تستضـ فك وأوضحت له تلك اآلوار الس ئة لس طر

 .1"وتفتر لك قلبها

ولن تلون رحلة الش خ إ  القرية الجتثاث هاتني الصورتني اللتني مل  لوا من عنف نفيس أو جسدي فحسـب، فثمـة     

ع، مل يغفث الش خ أن جيعلها نصب ع ن ه وهو يرسم لرحلته اإلصـالح ة، صورة والثة للتقال د املارقة عن بوتقة احللمة، وربام الال

أال وهي )الصّدة(، التي عّرف هبا املتلف وهو حيلي عن العامِل املصلر، ويلشف عن هدفه يف القرية، ح ـث إيقـاظ النـاس مـن 

 :-ترًحا وفرًحا –غفلتهم، وردهم إ  احلق عن كث ما اعتادوا عل ه من العاداط الس ئة 

مل يستطع الش خ صالر أن ينام تلك الل لة، إنه يفّلر بعمق يف كث مـا سـمعه مـن )حممـد عـيل( وغـاه مـن قضـايا "      

ومشلالط وعاداط وتقال د جتري يف املنطقة اجلنوب ة، وخاصة يف بالد غامد وزهران، إنه يتذكر تفاص ث القصص واألخبار التي 

اط(؛ حفالط الـزواج اللبـاة التـي سمعها، يتذكر ما سمعه من صور )النّقا( ا دَّ لدام ة التي حدوه عنها )حممد عيل( وصور )الصَّ

تستمر والوة أيام، وت قام ف ها الوالئم التي تلّلف أصحاهبا فوق ما يط قون، مع ما يصحب ذلك من ألعاب ورقصاط يعب ة،ودق 

معه عن بعض األخطاء العقدية واملخالفـاط الالـع ة طبول، جيعث من تلك احلفالط مشللة اجتامع ة حتتاج إ  حث، يتذكر ما س

 .   2"التي يقع ف ها الناس نت جة جهلهم...إنه يشعر بعزيمة قوية تدعوه إ  أن يطوف يف تلك البالد، واعًظا مريًدا

 االنقياد لسلطة الُنَخب: -ه

وهي إحدى الق م التي تعاين منها املجتمعاط املهزومة بالفقر، أو اجلهث وما ينتج عنه من سذاجة، عىل نحو ما هـو كـائن   

يف أكثر املجتمعاط القروية، والتي  ضع ف ها يخص اط من هذه املجتمعاط لنفوذ يخص اط ذاط سـلطة ف ـه، سـواء سـلطة 

زل هلا عن احلقوق، وتسلم هلا الق اد يف صناعة القرار أو عىل األقـث ترسـع يف االسـتجابة املال، أو اجلاه،أو الدين، أو غاها، فتتنا

ب.  لتنف ذه. وأكثر ما كان من مظاهره يف املجتمعاط الساذجة، لاهرة تزويج الصغااط للمسنني من تلك النُّخ 
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حق طلب الزواج من ابنة )حممد وقد كان موقف )الش خ صالر(/ التسع ني صاحب السلطة الدين ة، وهو يمنر نفسه    

عيل( ذاط الثالوة عال رب ًعا، ف حصث عىل موافقة ومباركة )حممد عيل(!، أحد صور هذا التسلط وممارسـة اهل منـة عـىل الوسـط 

 القروي البس ط، وانق اد ذلك الوسط لتلك اهل منة، وهو ما رواه العشاموي بقوله:

 كانت املفاجأة، حني قال الش خ:"

 يد من أيب أمحد أن يزوجني إحدى بناته ونظر إ  )حممد عيل( متكًدا أنه يعن ه بقوله.أنا أر-   

 ارتفعت أصواط اهلمهمة، وتللم أحد احلارضين قائاًل:

 بناط )حممد عيل( صغااط ياي خ، أنت حتتاج إ  فتاة ناضجة حتسن الق ام بحقوقك. -      

 قال الش خ مبادًرا:

 صغر من عائشة ريض اهلل عنها عندما تزوجهاالرسول صىل اهلل عل ه وسلمهث بناط أيب أمحد أ -     

 .1"ح اك اهلل ياي خ صالر، اخرت من يئت، فواهلل ال أرّدك أبًدا  -....

بمطالبـة  2"لفلرة االستعالء عىل املجتمع البسـ ط "وفضاًل عن قبر فلرة الزواج من الصغاة ابتداًء،والتي تعّد مترشًا 

!، 3"يف انق اده وتسل مه للنخبة الدين ة التي تقدم نفسها باحثة عن مصاحله"يدفعه ذلك املجتمع  "ومنًا مادًيا باهًظا" الش خ بام يبدو

مـترًشا أقـوى عـىل مبلـغ اقتنـاع هـذه الشخصـ ة  -والتي هتدف إ  اإلقناع بـاملوقف املرفـوض–تأيت املقارنة يف اجلملة األخاة 

فأة إ  حد اجلرأة عىل املغالطة يف االستشهاد بالتاريخ ملصلحتها، متجاهلًة كث الفـوارق التـي مـن )النخبوية( باستحقاقها تلك امللا

 يأهنا أن تغا احللم عىل املوقف!. 

جاءط هذه الق مة السلب ة حمارصة يف الرواية، بث كان وـّم حمـاوالط لوأدهـا يف مهـدها؛  -كغاها من السلب اط-للن  

ابق )هيمهم( انتقاًدا للفلرة، ويعلن عن هذا االعرتاض من خالل موقف الشخص ة التي حتـدوت فاملجل  القروي يف النص الس

رصاحة معلنة )صغر سن الفتاة(، وم تأيت املواجهة أقوى يف موقف )أم أمحد( التي وجهت كلامهتـا إ  الشـ خ مبـارشًة مـن خلـف 

( قائلًة:    رت  أيـاع هـذا "، وأيدها من بعد  أهث  القرية، ح ـث 4"ك اهلل خااً بنايت ياي خ صغااط فابحث عن غاهن جزا -")السُّ
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ا من التوتر واخلالف بني أهث القرية وداخث األرسة الصغاة، فاللث يرفض هذا الزواج غا املتلافئ، واللث يشدد  املوضوع جوًّ

ح اك اهلل ياي خ "نه عبارة االنق اد :. بث إن )حممد عيل( الذي رّحب بالفلرة أول املوقف، فصدرط ع1"عىل )حممد عيل( يف اللالم

، مل جيد مناًصا من أن يربر هذا االنق اد منه، ل  قبث سلوكه داخث األرسة عىل األقث؛ إذ وجدناه يقنع )أم أمحد( بموقفـه "صالر....

 استناًدا إ  قوى )الرؤى(، ف قول:

التعب صعدط عىل راب ة فرأيت أرًضـا خرضـاء أمل أخربك أنني رأيت كأنني أسا يف صحراء جمدبة، حتى إذا يعرط ب"   

تنتهي بنبع يتدفق، وعندما مهمت بالركض إل ه سمعت صوًتا يقول: )هون عل ك إن ب نك وبني النبع مراحث من الـزمن، ستصـث 

 . 2"بعدها إل ه، وسرتاه عام قريب يف منزلك(. تذّكري يا أم أمحد، إنه الش خ اليك عندي يف ذلك

ا السلوك املجحف واملتلرر يف القرى، مل يلن موضع الرتح ب من عموم املح ط البالي يف جمتمع وهو مادّل عىل أن هذ

، رغم حلايته روائيهذه الرواية، ويلاد )حممد عيل( يلون الشخص ة الوح دة التي تتبنى موقف املوافقة ف ها. غا أن الراوي/ ال

 عن نتائج هذا الزواج بعد انعقاده، ف قول مثاًل:مواقف الرفض كلها يف هذه القض ة، يبدي ي ًئا من الرضا 

 3"تم الزواج، وما مر يومان إال وأم أمحد تشعر بالراحة، لقد رأط من عناية الش خ بابنتها ورعايته هلا ما أولج صدرها"

ف ةً –األمر الذي جعله موضع اهتام من أحد النقاد بتحّ زه  روايته نموذًجا وكون  -كام ساّمها الناقد–للمتسسة الدين ة  -خ 

وإذ تقدم الرواية هذا اخلطاب الذي يبدو يف لاهره عاكًسا لنزاهة النخبة الدين ة، وساعً ا الحتواء "لتسلط هذه املتسسة، إذ قال: 

املجتمعاط وإنقاذها من ضالهلا، فإن مضمراط اخلطاب يف هذه الرواية تفضر هذا التخفي الذي مل تشأ الرواية أن تقدمـه أصـاًل 

عىل اجلهد املثايل يف تنم ق هذه الشخص ة الدين ة، يخص ة الش خ صالر ...وهو خطاب مل تلن الرواية مـن خـالل منطقهـا عطًفا 

تسعى أن توحي به، غا أن وقوعه يف آخر الرواية بوصفه ومرة جلهود الش خ، وعرفاًنا من حممد عيل، وقبواًل بالش خ اجلل ـث رغـم 

الـراوي/  واحلـق أين أرى الرضـا مـن .4"لنقاء النخبة الدين ـة وأفضـل تها عـىل مـن سـواها فوارق السن يتكد عىل تصور الرواية

عن هذا الزواج، ل   رضًا مطلًقا عن السلوك الذي أحاطه بلثا من مواقف االعرتاض واالستهجان، وال هـو حت ـز العشاموي 

واقعـه ونتائجـه حتـت تـأوا العالقـة الشخصـ ة بالشـ خ للمتسسة الدين ة ممثلة يف ذلك الش خ ،كام يعتقد الناقد،وإنام هو قبول ل

 .والد العشاموي، والذي حتلي الرواية خربه طرًفا يف الساة)صالر(، 

 ** 
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تسعى إ  بّثهـا   -من خالل رسم الشخص اط وحتريك الوقائع –هذه هي مجلة األهداف التي وجدط  رواية العشاموي    

 روايةالس ام -؛ من منطلق أن األعامل األدب ة و منهجها املقصود، منهج االستقامة والصالح رسالًة إ  املجتمع، ومن وّم حتويله نح

 أحد صنّاع وقافة املجتمعاط، وعامث من العوامث القادرة عىل توج ه اجلمهور. -أدوارهاأهم أحد –هي يف  -الساة

كام يصطلر عىل ذلك -: ساية الروايةرواية )يف وجدان القرية( اللتان وجدهتام تتجل ان للنظر يفرسالتان ال مها هاتانو  

رتبويـان الدفان اهلـنبثق اوانتظامها يف سلك أدب الدعوة، وحتديًدا اإلصالح والتهذيب، ومن داخث هذه الرسالة الثان ة  -البعض

 سطر السابقة.اللذان عرضتهام األ

سـلًباو  -مـنهام بخاصـ ته كث  –فأورتا  ،لعشاموي يف رسد روايتها منهج اترسمأهنام  -متأمثلث لوإخال – يلتراءى قد لو

 س بني بإذن اهلل يف التحل ث التايل. عىل النحو الذي واخت ار تقن اط تقديم تلك العنارص، يف تشل ث عنارصه، إجياًبا

********************* 
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       ي:البناء الفني للرواية:الفصل الثان

اخت ـاًرا فنً ـا " أحداوها وقائعها و ار خترص عىل اكاتب )رواية الساة الذات ة( حني يتلف روايته حيمن املتفق عل ه أن      

صاحلًا للتأل ف الروائي، وعدم حشد تلك األحداث كأهنا تاريخ يدون، بث عرضها كعنارص روائ ة تنمو وتتطـور للـي تصـث إ  

دون انسـ اق وراء "للنه يف الوقت نفسه يصـوغها  ،1"حيقق الفن ة القصص ة هناية مع نة، وذلك بتدّخث من املتلف يف ترتبها ترت ًبا

ّث باحلق قة التارخي ة وحق قة ح اته إعامل اخل ال والتحوير لبعض احلقاعنارص الفن الروائي، وما يستوجبه هذا الفن من  ئق حتويًرا خي 

 .2"اخلاصة

جهـًدا يف إدراك  القـارئ ال يتلبـد راعى وجود تلك العنـارص الفن ـة؛ إذ )يف وجدان القرية(وأجد العشاموي يف روايته    

واضـر للغـة الروايـة هبـذه لشخص ة القصص ة، وانعلاس طوابع امللان جل ة عىل الشخص اط وسا األحداث، وتأور احضور 

ال نعدم وجود عنارص أخرى ألربعة ايف الرواية. ومن وراء هذه العنارص الفن ة مم ًزا كام يلفته صوط الراوي الذي حيرض الطوابع.

 لهرط يف مشاهد احللاية عن تلك األحداث ورسم أفعال الشخص اط ومواقفها. كالرصاع واحلبلة واحلوار، 

كون هـذه السـاة من جهة، وواقع ة تتطلبها تلك الرؤية،، وطوابع رؤية تارخي ة توو ق ةللن كوهنا )رواية ساة( حتلمها  

من جهة أخرى، أّور يف تشّلث تلك العنـارص يف الرسـد، فجـاءط بخصـائص  -كام تقرر من قبث–ذاط مقصد )تربوي وهتذيبي( 

يف يشء  الرسد تعثرا يف بً سباآلخر  هبعض كان، يف حني وققبله الذيور ج ًدا األن، وكان بعض هذا يْ مقتض اط ذينك املتور  مع تتفق 

 ، التي ستتخذها الدراسةالشخص ة، وامللان، واللغة، وموقع الراويرص:اعنالا ستلشفه الوقفاط التال ة مع وهو م .من مراحله

 وعرب عرضها تنجيل صورة بق ة العنارص. 3مرتلًزا للبحث يف فن ة الرواية،

************ 

 أواًل: مالمح الشخصية وأدوارها:

هلا عنها، فهي ركن من أركاهنا ال يتم التخيل عنه إال ف ام ندر من األعـامل  الشخص ة إحدى عنارص القصة التي الغنى      

يخص اط مقنعة وحق ق ة متاًمـا كالشخصـ اط التـي  "القصص ة. وأكثر ما حيرص عل ه القاص يف يخص اط قصته، أن تلون 

، 4"ل ها، ومالحمهـا اخلاصـة، وصـفاهتا املم ـزةنراها ونلتق ها عىل أرض الواقع، هلا أسامؤها التي تنادى هبا، وعائالهتا التي تنتمي إ

                                                           

 .143ص-1968 -دار املعارف بمرص -أمحد ه لث -إ  ق ام احلرب اللربى 1919األدب القصيص واملرسحي يف مرص يف أعقاب الثورة  1

 .82م.ص1974 1ط -باوط، لبنان-دار إح اء الرتاث العرب -د.حي ى إبراه م عبد الدايم-الرتمجة الذات ة يف األدب العريب احلديث 2

ية نت يف الرواتم اخت ارها لقوة حضورها يف الرواية، وطبعها هلا بطوابع رئ سة ف ها، إذ منحت الرواية خصوص ة احللاية، وهي روح الساة الذات ة، وكا 3

 م داًنا واضًحا جتلت من خالله مالمر وجود اهلدف اإلصالحي وأسال به، كام س تضر الحًقا. 

 .463هـ.ص1421 1ط -من منشوراط نادي جازان األديب -د.حسن حجاب احلازمي -البطث يف الرواية السعودية 4
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تعمـث مًعـا، "، فالشخص اط يف القصة الناجحة 1وكثًاا ما يلجأ يف حتق ق ذلك إ  العناية برسم أبعاد الشخص ة الثالوة أو أحدها

 .2"نهاية رؤية اللاتبومتارس وجودها، وتقدم عىل أفعاهلا بوازع من معط اهتا النفس ة والذهن ة واالجتامع ة، بح ث حتقق يف ال

هتم، ولـ   ااب يف إضفاء بعـد الواقع ـة عـىل يخصـ اط روايـحققت غاية اللتّ والنالر يف رواية العشاموي جيدها      

–للعشاموي كبا جهد يف ذلك؛ فلون روايته )رواية ساة ذات ة( أمّده بالشخص اط بأبعاد واقع ة يمتاحها من الذاكرة، ويبقى لـه 

التخ  ـث فـ ام اسـتعان بوربـام بحسب احلق قة التارخي ة أيًضا،  وضعها يف ملاهنا الالئق هبا من الرواية،مهمة  -ةفضاًل عن الص اغ

 ، للنه ملزم بأال يبالغ يف ذلك، مراعاة مل ثاق الساة الذات ة، ورشط الصدق ف ها.واقفاستعىص عىل الذاكرة من تلك األبعاد وامل

، 3)قصـص الشخصـ اط(إحـدى ك )يف وجدان القريـة(الشخص ة عنايته، خرجت حضور ولشدة ما أو  العشاموي      

ور؛ فالرواية نابضة باحل اة، مفعمة بالدينام ل ة، بام أودع ف ها من يخص اط متعددة املساراط، خمتلفة األدوار، ابع متحللن يف ط

رط من زوايا متعددة، ويف عالقاط متنوعة، فإذا بك تغوص  وِّ يف جمتمع  واسع  حّي، إيقاع حركتـه وتفاعلـه  -عرب الرواية –قد ص 

وًرا( لقصــة بعــض التفاصــ ث.وأعدها نموذًجــا )متحــيشــبه إيقــاع جمتمعــاط الواقــع الــذي يع شــه القــارئ، وإن اختلفــت 

طب ل   هلذه القصة بطث  معني أو يخص ة حمورية تستق")الشخص اط(، من خروجها عن رشط هذا النوع من القصص وهو أنه 

؛ فرواية )يف وجدان القرية( متلك بطاًل هلا، وإحدى يخص اهتا مثلت حضـوًرا حمورًيـا، 4"حوهلا الشخص اط األخرى واألحداث

فلادط أال تغ ب عن مشاهد الرواية كافة، أال وهي يخص ة )حممد عيل(، الشخص ة التي يل ق هبـا دور البطولـة؛ فعنهـا تصـدر 

 ّث أحداث الرواية. كثا من األفعال، وحوهلا تتمحور ج

زوجة )حممد عيل(، –وإ  جانب هذه الشخص ة تأيت يخص اط أخرى )فاعلة( عىل قدر أقث؛ فهناك يخص ة )مسفرة(  

وأخوها )عوضة(، وخالتها )فاطمة(، والش خ )صالر(، و)عبد اهلل العس  (، وزوجته )عزة(، وغاهم، وكلها يخص اط 

حث الرواية، وكان هلا سمتها املم ّز، فلث يخص ة متثّث طابًعا بالًيا خمتلًفا عن طابع حركت األحداث يف مرحلة أو أكثر من مرا

األخرى، ومتثث لق مة ما، فـ)مسفرة(: الزوجة الفاضلة واألم املثال ة، و)عوضة( األخ القروي )حزم يف رمحة(، واخلالة نموذج 

مل ترق  حلضور  -عىل قوة حضور بعضها –يخص اط الرواية  المرأة القرية الفاضلة القوية، وهلذا يف بق ة الشخص اط.للن كث

بطث األحداث  -عىل مستوى الشخص اط –يخص ة )حممد عيل( ف ها، لذا فالبطولة مل تنتقث عنه إ  يخص ة أخرى، بث لث هو 

الرسد، باملشاركة  مل يط ث؛ إذ رسعان ما أرشكه الراوي يف -كام كان يف أحداث رحلة )العس  ( وزوجته-وحمورها، وغ ابه عنها

                                                           

وانب الثالوة التي تتلون منها الشخص ة بصفة عامة، وهي اجلانب: األبعاد: اصطالح متفق عل ه بني النقاد ومنقول من كلمة أجنب ة، ويشا إ  اجل 1

 . 70ص -م1979 3ط -باوط -دار اجل ث -حسني قباين -اخلارجي، والداخيل، واالجتامعي. انظر: فن كتابة القصة

 .208م.ص2006 -)د.ط( -القاهرة -منشوراط اهل ئة العامة لقصور الثقافة -فتاد قنديث -فن كتابة القصة 2

 وما بعدها. 119ص  -د.حممد نجم -انظر التعريف هبذا النوع من القصص يف كناب )فن القصة( 3

 .120ص-م1996 1ط-باوط-دار صادر -د.حممد يوسف نجم -فن القصة 4
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يف تذكر بعض مالبساط القصة، والتفاعث مع تأوااهتا الالحقة عىل القرية، وبخاصة عىل )عبد اهلل العس  ( نفسه، بث ومحث دور 

اللشف وإجالء احلق قة ألهث القرية الذين التبست عل هم األحداث، فلان )حممد عيل( منقًذا لـ) العس  ( من مأزق اجتامعي 

 ملرجفون يف األرض، وهو دور مل خيث  من مجال: وضعه ف ه ا

كان من أهم األخبار التي سمعها أهث القرية من )حممد عيل( خرب زوجة عبد اهلل العس   )عزة(، ح ث أخربهم بام  "       

س من )عبد اهلل روى له )حممد الزهراين( من خرب موهتا بني ملة واملدينة ونقث هلم تفاص ث اخلرب، فلانت موافقة ملا سمع النا

العس  (، وأيقن أهث القرية بصدق الرجث، وعزموا عىل معاقبة أولئك املرجفني الذي نسج هلم الش طان قصة اختطاف عزة 

 .1"فأياعوها بني الناس

ن املتلف مل حيرص عىل تقيص أبعاد رسم الشخص ة فإورغم تويل )حممد عيل( زمام البطولة يف معظم أحداث الرواية،      

وة يف تصوير يخص ته؛ فهو ابن القرية القوي املثابر الصبور الوقور حمب اخلا ومالزم الدين، وغا ذلك من الصفاط التي الثال

ل ق ة نفس ة هلذه الشخص ة، وهو ابن إحدى عائالط القرية املتواضعة، صاحب حقث صغا، يعرفه أهث  ترسم يف أذهاننا صورة خ 

حبوب، وهذه مجلة من األبعاد االجتامع ة التي قدم املتلف لنا )حممد عيل( يف إهاهبا. أما البعد القرية عىل أنه )متذهنا( التقي امل

هلذه الشخص ة، فل   ومة  الشليل اجلسمي، فلم نجد الرواية تول ه عنايًة ملحولة، ومن يقرؤها لن خيرج بتصور يليل واضر

)حممد عيل( منالًحا، وكان هذا االنالاح يف ض عىل وجهه كان صدر "قول الراوي  منهاخاطفة عن وجهها، جاء  إال ملحاط

 . 2"وصفاءً  االقمحي إرشاقً 

رط  -الذي اليويل عناية للبعد الشليل–غا أن هذا امللمر  وِّ اليّطرد يف رسم كث الشخص اط،فثمة يخص اط ص 

موضع  -دون الشليل اخلارجي –كانا  وباجلمع بني املنهجني، نجد أن البعدين: الداخيل واالجتامعي 3تصويًرا والوي األبعاد،

ل ق يخص اته وجوانب  العناية يف رسم الشخص اط، فلم يغ با عن يخص اط الرواية؛ إذ حرص العشاموي عىل التعريف بخ 

ف  بنسبه أ وعمله أو ملانته  يف إيامهنا واستقامتها أوانحرافها، كام مل يلد يدع التعريف بمواقع يخص اته االجتامع ة، فلث  معرَّ

القرية، أو غا ذلك مما يسّجث للبعد االجتامعي يف رسم الشخص ة. ولعث مراعاته للبعد األول نايئ من تأوا هدف الرواية 

الرتبوي واإلصالحي الذي هيتم بالوقوف عىل جوانب من نفوس البال وطبائعهم والتعامث معها تقوياًم أو تعزيًزا، أما البعد 

الراوي/الروائي بإبراز هوية جذوره التي تتمحور الرواية/ الساة حوهلا، وتطع م هذا الذكر مرّده إ  عناية االجتامعي، ف

باإلجالل واالعتزاز الذي يستصحبه وراء العائلة أو تدينها أو قبوهلا االجتامعي ألي سبب من األسباب، أما الشأن ف من ال يمت 

التي نشأ  -والقروية أيًضا –هو تأوا الرتب ة القبل ة  حرص اللاتب عىل التعريف بمواقعهم االجتامع ة  لعث منبعله بصلة قرابة، ف

                                                           

 .164ص -يف وجدان القرية 1

 .20ص  -يف وجدان القرية2
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اللاتب يف لالهلا، والتي تريب أبناءها عىل الق مة االجتامع ة، وتعزز انتامءهم للمجتمع، ومن وم،يأخذون معاياه وتصن فاته يف 

 معه.  االعتبار يف تصّور العامل املح ط والتعامث

ال يتمتع بمزية احلضور   -وأكثر مايلون منه عند العشاموي:الديني واخللقي –ورسم البعد الداخيل للشخص اط     

املستمر فحسب، بث هو يشغث مساحة واسعة من صورة الشخص ة؛ فنسبة العناية بتصوير هذا اجلانب تتفوق كثًاا عىل ما يقدم 

أنه يف معظم يخص اط الرواية يمثث للجانب اإلجيايب من اخل ل ق، وهو جانب االلتزام للشخص اط من رسم لألبعاد األخرى.كام 

واملحافظة؛ فمعظم يخص اط الرواية ملتزم بضوابط الدين، مراع  لق م املجتمع، وقلة هي تلك الشخص اط املخالفة هلذه 

جدط، وجدنا اللاتب يرسمها حمارصة بإجياب ة الشخص ة امل ستق مة، اآلمرة باملعروف والناه ة عن املنلر، الضوابط، فإذا ما و 

وإذا باإلصالح صوًتا قوًيا يف أقوال الشخص اط وأفعاهلا، وهو صوط ذو أور، التراه يف موقف من مواقف هذه الرواية إال وقد 

 من الرواية: آتى وامره يف الشخص ة املقصودة بالنصر، فإذا هبا وقد النت للحق، وعادط للصواب، من مثلها يف هذا املوقف

 لقد هال اجلم ع صمت ذلك الرجث صمًتا أطمع )حممد عيل( ف ه، فقال له:"    

وحيك! يا أخي ك ف تستهني بدماء املسلمني ، أما تعرف أن من قتث نفًسا بريئة فلأنام قتث الناس  

 مج ًعا...........

 ظة صمت قال صاحب البندق ة: كان الرجث ينصت إ  )حممد عيل( وهو يذكره باهلل عز وجث.....وبعد حل  

 ال واهلل ما أستحث قتث مسلم، وللنه اجلوع. إن يف الب ت زوجة مريضة وأطفااًل جائعني....    

 قال له حممد عيل:  

 .1"نصيل اآلن، وبعد الصالة ت قىض كث حاجة  

يلجأ إ  السلب إنام ، 2"رجاًل عل ه أسامل بال ة وقد بدا عىل وجهه الشحوب"وقاطع الطريق الذي يظهر يف الرواية 

ملنهج غالب عىل رسم الشخص ة يف  صورة اللئ بة له، ينبهناال ، وهو هبذه"مريضة وأطفاالً جائعنييف الب ت زوجة "والرتويع ألن 

ا هذه الرواية، فالعشاموي كثًاا ما )جيلد يخص اته(، ف  عمث ف ها الضنك سع ًا إ  لقمة الع ش، واجلوع، وأح اًنا )الذل(، وغ

 ذلك مما ينعل  يف يلوى إحدى الشخص اط وهي تقول:
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إن الرجث الذي أعمث عنده ال يتوّرع عن استخدام سوطه لرضب العاملني، لقد رضبني ال وم بسوطه رضبة أفقدتني "   

ون صوايب، وكدط أك ث له الصاع صاعني، وللنني تذكرط ح اتنا البائسة، تذكرط أمي وأيب وزوجتي وأوالدي الذين ينتظر

 1."الفرج من اهلل وم من ملاسب هذه الرحلة

أضف إ  ذلك، صور املوط املتعددة، بأسباهبا املتعددة، التي توردها الرواية يف أكثر من مرحلة، فهناك موط )عزة(، 

جته يف حادث وموط )أمحد ال امين/ البناء(، وموط )عبد اهلل( ابن )حممد عيل(، إ  أن تنتهي الرواية بموط )حممد عيل( نفسه وزو

 عىل الطريق، يف سلسلة من األحداث الدرام ة ذاط البعد )املأساوي(!!. 

بمثث هذه املواقف املتملة واملالمر اجلدباء، يقدم تفسًاا لغلبة  -يف حق قتها–ولعث تصوير العشاموي ملرحلة كانت تعّج 

ه الصورة، قد يلون مقصوًدا لغاية تربوية أراد هذا الطابع عىل صور الشخص اط، غا أن تلدي  هذا النمط يف الرواية هبذ

املتلف تقديمها، فق م كالصرب واللفاح التنبثق إال عن مثث هذه األحداث، وال يتدهيا إال يخص اط عارصط الشدة وغالبت 

 البتس.

بالنظر يف أحداث الرواية  نلحظهتقتض ه طب عة رواية الساة ووبتأوا من واقع ة خط سا الرواية، وهو األمر الذي      

وعالقاط يخص اهتا وقضاياها املطروحة، والتزاًما بسمته اإلسالمي واالجتامعي املحافظ، نجد أن العشاموي وهو يرسم 

القصة واملرسح ة تقدمان "يخص اط روايته، ينهج منهًجا خاًصا يل ق هبذه األ ط ر؛ فخالًفا لبعض املنظوراط النقدية التي ترى أن 

،حتافظ يخص اط رواية 2"والنساء يف مواجهة بعضهم بعًضا بصورة تبدو يديدة القرب مما هم عل ه يف احل اة الفعل ة الرجال

جد–العشاموي عىل وضع مسافاط ب نها، فاملشهد الروائي جيمع النساء بالنساء، أو مع املحارم، واالتصال مع األجنبي  ال  -إن و 

، نحو ما وج رت  سمعت أم "دناه يف موقف )مسفرة( وهي تتحدث إ  )الش خ صالر( يف أمر خطبة ابنتها، إذ يلون إال من وراء الس 

( فبادرته قائلة....... رت  . واالتصال املبارش الذي لهر يف رحلة )العس  ( وزوجته من املدينة إ  3"أمحد احلديث من وراء )الس 

نظر بني زوجة )العس  ( ورفقاء السفر، ومنهم )حممد الزهراين(، يف جمال ال -افرتايض–ملة، و ماكان يف هذه الرحلة من انفتاح 

كان اتصااًل فرضته طب عة املشهد الذي دارط أحداوه يف ب ئة جغراف ة مفتوحة ال تسمر باالختباء، وإن كان اللاتب قد حافظ عىل 

إحدى الشخص اط أسوار هذه الثوابت،  وحني تتخطى 4املسافاط، وعبّأ املوقف باخلفر واحل اء والتزام احلدود بني كث األطراف.

جتد مبارشًة من يع دها خلف هذه األسوار، بطرق لن تعجبها!؛ فـ)فاطمة/ خالة مسفرة(، التي خياطبها أحد رجال القرية بصوط 

                                                           

 .88ص  -يف وجدان القرية 1

 .47ص -ه نلث -قراءة يف الرواية 2

 .187ص  -يف وجدان القرية 3

 من الرواية. 133، 132راجع القصة يف ص  4



- 37 - 
 

إ  اتصال عن ف يع د األمور إ   -املارق عن حدود املجتمع األخالق ة –، حتول هذا االتصال 1-كام حتلي القصة–)رخو( 

 نصاهبا:

كان الرجث يستمع إ  حديث )أمحد سحاب( وهو يتحس  ب ده ملان تلك اللطمة الره بة التي تلقاها قبث سنواط "   

 .   2"من يد )فاطمة(، ح نام واجهها يف الطريق وقال هلا: السالم عل ك يا )فاطمة(، رأى بعدها مايشبه النجوم يف وضر النهار

هو انعلاس حلق قة املجتمع  -وف ها عالقة الرجال بالنساء -بني يخص اط الرواية  وهذا املنهج يف تنظ م  العالقاط

 للتاريخ. الذي تنبثق عنه الرواية وتووق ح اته ؛ ذلك املجتمعالعشاموي الذي حيلي عنه

إن يخص اط )يف وجدان القرية( يخص اط بس طة بساطة املجتمع الذي تنتمي إل ه، وال تلاد جتد ف ها يخص ة    

متثّث بصدق وواقع ة نامذج بالية التزال يخص اط مقنِعة  -مع بساطتها –ـ للن هذه الشخص اط ،قدة تستعيص عىل الفهممع

بتملنها من ترمجة جتارب تلك النامذج  -خيدم مقصد الساة–هي ذاط دور ول في فة، مشاهبيف لروف و احل اة تعّج بأمثاهلا،

عىل  –تقدم دروًسا يف احل اة واخللق والدين. ومثث هذا األداء إذ البالية ونقث اإلحساس هبا، وصواًل إ  التعّلم من مواقفها؛ 

وقصد املتلف ف ها  متعددة اجلوانب، ممتدة،ح ة املعامل،"يشّلث  مع اًرا من معايا نجاح العمث الروائي؛ فالقصة عموًما  -بساطته

إ  حلاية الفشث او النجاح أقث من قصده إ  عرض منالر وحتل ث يخص اط ترمي إ  هدف واحد يتصث بحال اإلنسان يف 

يعرّب بحق عن بساطة تلك الشخص اط، ونموذج تها يف حلاية املجتمع الذي أحب  وألن املشهد التايل .3"موقف خاص

 ه من صفاط متعددة ترقى أح اًنا بأور من الدين واحللمة املستقاة من جتارب احل اة، وهيبط حلاية قصته، بام ف/الروائي الراوي

 سلوكها يف مواقف أخرى، فت ظهر مظهًرا من السذاجة والسفه:

اللهرباء  ماذا تعني هذه الللمة  مل يلن أحد من أهث القرية يعرف عنها ي ئًا سوى رجث سافر إ  احلبشة وعاد "   

عن قناديث ت ء املنازل والطرقاط دون أن يلون هلا وقود..وكان أهث القرية يتغامزون ساخرين بالرجث، وهم عىل  خيرب الناس

يقني أنه قد ابتيل باألكاذيب........انتهت اجللسة بضحلاط عال ة من اجلالسني، ويعور باألسى يف نف  الرجث عىل هذا 

   4."املدين التي رآها هناكاالنقطاع اللبا بني عقول مجاعته وقفزة التطور 

مالحمها ومواقفها حمور وصفه وتصويره، وذلك إذ كانت يف هذه الرواية، أو  العشاموي الشخص اط عنايته  لقد 

هدفت إ  توو ق جذوره ممثلًة يف ج ث اآلباء واألجداد، مما حول الرواية إ  قصة )يخص اط(. للنها استجابة لطب عة روايته التي 
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ق ًدا ملا سخرهتا هلدف الرواية بلوهنا مسّخرة للهدف التوو قي، وزادهتا  -فنًّ ا–ل جعلت الشخص اط حلقة ضع فة هبذا التحوّ 

كام هي العادة يف يخص ة –ك مواقفها، و قد اقترص عملها تفاجئالتهذيبي، فجاءط مسّطحة مسلوبة احلركة، التنمو وال تتطور وال 

، بام يف ذلك يخص ة بطلها )حممد 1"األص لة وتوض حها وعرضها عىل القارئ عىل اللشف عن الصفاط " -قصص الشخص اط

عيل(، التي كانت عىل مدار الرواية يخص ة واضحة تستط ع استالاف كثا  من ردود أفعاهلا سلًفا، والتي احتفظت بصفاهتا من 

احلرض والسفر، واخلوف واألمن، واحلزن  أول الرواية إ  آخرها، وحتى ملا سلطت عل ه الرواية الضوء من زوايا خمتلفة، يف

استطعنا أن نراه عىل أيلال خمتلفة وأن نتمثله يف حاالط متباينة، وهو هو مل يتحرك من ملانه ومل ينض و ابه ومالحمه "والفرح،

ث(!!. وهلذا هي بق ة الشخص اط ،مصنوعة حلمث رسالة  2"األو   وإيصاهلا.  ، فهو الرجث الفّذ الذي يلاد )يلم 

أن عناية العشاموي فمن امللحوظ يف هذه الرواية، مل تلن احللقة األضعف  -عىل ضعفها-فن ة صناعة الشخص ة للن 

وانشغاله بإلهارها عىل الصورة التي تل ق بساته الذات ة، وتالئم مهامط هذه الساة الروائ ة بالشخص اط: استحضاًرا وتصويًرا، 

بإلهار الرصاع املتوقع أن دث وتقيص تفاص له عىل النحو الذي ينمو به، ومن وم مل ي عن  باحل العناية ومقاصدها، حال دونه ودون

 ؛قصا الن ف   الوقع، خافت ،يصاحب السلوك البالي، فلادط الرواية  لو منه، وما حرض من صوره، كان ضع ف الوتاة

نوسع دة! وهو ماال   هناياط رسيعة إرسعان ما يتم قمعه باحللول، لتنتهي املشلالط دائاًم  ، ويذهب يالروائدائاًم يف العمث  وقعي 

زمة أمسفرة(، و )يف زواجه من  (منذ البداية، كأزمة )حممد عيل تشللتزماط مة أو . ففي الروايةبرونق حبلته وفن ة رسده

 هو ذلك ام صدام أو مواجهة، وأكثر ماكان ف هامومها أزمتان مل يتصّعد ف ه، 3نفسها )دخ لًة( عند بعض جااهنا (مسفرة)هروب 

أم )نغالق، فقد كان مدفوعًا بللامط ن أنه بلغ حد االنّ ظ  الشخص تني: قلًقا وحزًنا ويوًقا، وال ي   قلبْي الرصاع الداخيل الذي خالط 

زمته، حتى انفرجت ، وبصوط احللمة والعقث الذي كان يوجه )حممد عيل( يف أ(مسفرة)التي استمرط هتون األمر عىل حممد(

 األزمة رسيًعا بموط العم املتسلط والتقاء احلب بني حتت مظلة الزواج )السع د(!

قاطع الطريق أزمة  تصّعد الرصاع قل اًل يف بعض أزماط الرواية، ح ث بلغ التعقد ف ه حّد مواجهة املوط، من مثله يف و 

اهنال األول عىل الركب  إذ ،5بعد حماولة رسقته يف حقث )حممد عيل(، وأزمة االقتتال 4يف سفرهم ي جمموعة )حممد عيل(الذي لق

واالضطرار إ  االيتباك  ،تعنت الشخص ة املعتدية عىل التفاوضببالرصاص من ح ث اليرونه، وكان يملن للرصاع أن يتطور 

وتضفي قوًة عىل الرصاع،  املوقفد لجأ إل ه ف ه من ح ث وخدع تزيد من تعقوتبادل إطالق النار وما قد ينجم عنه من نتائج أو ي  
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غا أن ذلك مل يلن، فرسعان ما استجاب قاطع الطريق لصوط الضما، والن قلبه للتذكا بعقوباط الدن ا واآلخرة، فهبط 

احلدث رسيًعا إ  جو من الثقة والتفاهم، لتزول األزمة!. أما )لصوص احلقث( والذين كانوا يف مواجهة مع خنجر )حممد عيل(، 

من طرف كان  اع الرصدار الرصاع يف تعم ة تاّمة من الل ث، ل تببني مع طلوع النهار أن ، إذ أقث تراج دية ألمر يف رصاعهم معهفا

مازالوا  -الذين فروا–لنًا منه أن اللصوص الفراغ يلوح بخنجره يف  -لايةاحل بحسب-، والذي كان واحد، هو )حممد عيل(

 أن يتطور، للنها تنعطف إ  حدث آخر كان يملن غ اب اجلثث املتوقعةفرار اللصوص واملوقف بهذا ، وتنتهي أزمة !موجودين!

، وانتهى الرصاع جمدًدا قعمل ي التصع د إال أن ذلكح ث تبني إصابة بعض أولئك اللصوص بجراح،   رصاع آخر يف الرواية، إ

   .!اورسيًعا بالتصالر عرب عادة )النقا(، التي متثّث اعتذارًا قاس ً 

العشاموي أال يشحن الرواية بشحناط من  تعّمدلقد  يف تصّوري،هلذا دوال ك حركة الرصاع يف كث أزماط الرواية. وو

التوتر والغضب الذي يتعارض مع مبادئها األخالق ة ورسالتها الرتبوية، وأراد هلا أن تسا وفق ت ار انفعايل معتدل، ال يشغث 

أوهنت حًقا  حبلة  ف به الساة، يف املتلقي عن تالب الق مة املقّدمة يف الرواية، وال ييسء لصورة املجتمع البالي الذي تعرّ 

 ، وهي أيًضا ملموجود يف واقع احل اة من التسامر والسالممجال ة الرسد وتشويقه، للنها مل  الف منطق احل اة، فمثث هذه الصور 

الرصاعاط يف  جاءطالتي التسمر للخ ال بالتحل ق بع ًدا، فثمة حقائق ينبغي االلتزام هبا، وربام  (رواية الساة) الف قاعدة 

   احلقائق. ضوابطب ملتزمة عىل هذا املستوى من اخلفوط الرواية

*************** 

 ثانًيا:املكان وتعدد األبعاد:

ملان لفظي "امللان يف العمث الروائي، هو الفضاء الذي تقع ف ه األحداث وتتحرك الشخص اط يف فلله، وهو    

 .  1"متخّ ث ينتجه احللي وتصنعه اللغة لتوازي به ملاًنا موجوًدا يف الواقع أو يف اخل ال

ي احلدث القصيص قدًرا من املنطق بتحديد امللان اهتامًما كبًاا ل عط "والروائي اللب ب حني يبني روايته هيتم

بتصوير مفرداط امللان الذي تتحرك ف ه الشخص اط ألن القارئ قد يستشف من هذا التصوير "، كام أنه ي عنى "واملعقول ة

 .2"دالالط كثاة تفرس أو تعمق أموًرا تتصث باحلدث أو بالشخص اط أو هبام مًعا

حد املخلصني لب ئته امللان ة، املفتنني يف رسم مالحمها؛ ذلك أنه وهو حيرك والعشاموي يف روايته )يف وجدان القرية(، أ   

تفاعث "األحداث والشخص اط  يف إطاراهتا امللان ة املتعددة، اليقدم لنا امللان جامًدا الحراك ف ه، بث يقدمه يف
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فضاًء  -وحتديًدا قريته عراء –ار القرية ؛  فهو خيت1"مظهرية يف لغة القص  لق فلرة امللان املحيل"له دالالط  "إيلولوجي)فني(

ملانً ا يطّوف بمعظم األحداث والشخص اط يف أرجائه من بداية احللي يف روايته، ف جري مقارنة رسيعة بني ما أسامه )القرية 

ذلك "لقرية:،وم اليلبث أن ين خ ركابه عند )القديمة( مستع ًدا الذكرياط عىل أعتاب )مرساب( ا2اجلديدة( و)القرية القديمة(

، ومنه تنطلق الذاكرة إ  ب وط القرية ومسجدها وحقوهلا وجباهلا 3"الطريق الض ق املسقوف املظلم الذي يربط طريف القرية

 وط ورها وزهورها، يف لوحاط بديعة من الوصف املفصث لتلك الب ئة اجلم لة:

سجدها العت ق، ب وهتا القديمة املتعانقة..أزقتها هذه البوابة اللربى إذا ف تِحت سمحت لع ن ك أن ترى القرية، م"     

ملاء الض قة املتداخلة، رشفاهتا املزينة باملرو األب ض، مزارعها املتدرجة من أعىل اجلبث إ  أسفله يف يللها البديع، آبارها املمتلئة با

والطلر واللوز والتفاح واملشمش واخلوخ  الصايف، أغنامها، أبقارها، مجاهلا، سواق ها، أوديتها، أيجار العرعر والزيتون الربي

ّراص(. أما  ّباق واحلّراق والق  واحلامط والتني الشوكي...صخورها الضخمة الصلبة، نباتاهتا العج بة الغريبة )البقلة والعثرب والط 

رًبا ويردد يف سعادة غامرة عصافا القرية فإهنا تق م كث صباح مهرجاًنا رائًعا للتغريد، بأصواط ال يملك من يسمعها إال أن هيتز ط

 4.")سبحان اهلل(

يتشّلث بطوابعه اخلاصة مما يرسم له من ب ئة جغراف ة  -بحسب النص السابق وما ياكله من نصوص الرواية –وامللان 

تشّلث جامدة: صخور وجبال وأودية، ومن العنارص احل ة يف تلك الب ئة: ح واناهتا وط ورها ونباهتا، بث هو يزداد وضوًحا يف ال

ّباق....الخ، كلها من نباتاط تلك الب ئة التي يتحدث عنها  نْبئ باهلوية، فالبقلة  والعثرب والط  نر لتلك العنارص أسامء ت  حني مت 

رفت هذه النباتاط يف ب ئة أخرى مشاهبة، للنها حني حت رض اللاتب، وتشّلث إطاًرا من أطر حتديد مالحمها، نبًتا ولفًظا، فلربام ع 

 تعزز االنتامء هلذه الب ئة امللان ة حتديًدا. -وهي هوية لفظ ة–سامء هبذه األ

والعشاموي حني يسمي نباتاط قريته وأوديتها وأزقتها بأسامئها اخلاصة بتلك القرية، خيلق دفًقا من احلم م ة واأللفة مع       

وقافة خاصة ال يعرفها إال من هو يف مثث موقعه، ابن تلك العنارص؛ فهو يعرفها، وبأسامئها املحل ة، إذن هي جزء منه ألهنا جزء من 

هنا جزء من امللان الذي درج وتشّلث ف ه عرب السنواط، افتها، وتالهبا، إهنا تفعث ذلك ألالقرية الذي عاش ف ها، وألف وق

 .5"يثا ف ه إحساًسا باملواطنة، وإحساًسا آخر بالزمن واملحل ة"فأصبر كث جزء من ذلك امللان 
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املنهج من العشاموي يف احلديث عن قريته يتلرر وهو يصور الشخص اط وه ئاهتا، وسلوكها وعاداهتا، ف صف  وهذا   

خصوص ة املالمر والتقال د، ويعزز الوصف بخصوص ة األسامء والتعبا. فالزي الذي يتعارف عل ه أهث القرية بأسامئه املحل ة 

يقدم جزًءا من صورة امللان، من مثث ما  -أو بعض هذه اهل ئة –ص ةهو أحد خطوط رسم امللان، وهو حني يرسم ه ئة الشخ

 يفعله يف أحد مواقف القصة التي حتلي عن )عوضة( فتقول: 

أرسث ضحلته املم زة ورفع )مشعابه(، تلك العصا التي ينحني طرفها وهزها يف الفضاء وقال منشًدا: نبغى نرد "      

    1."حممد ومعي )مشعايب( و)جنب تي( أطلب املبارزة، فأين أبو حممدالظبي ألهله...وم قال: لقد جئت يا أم 

حيددان النطاق  -عىل تعدد هذه املناطق–فاملشعاب واجلنب ة من ملوناط السمت الشعبي لعدد من مناطق اململلة،ومها 

 صورة تلك الب ئة عرب تقل د من تقال د املجتمع.    ذلك عزز –كاملبارزة –امللاين عن نطاق  أوسع، فإذا اجتمع إل هام عنارص أخرى 

سم  وملا كانت تقال د املجتمع جزًءا من طوابعه اخلاصة التي حتدد الب ئة من جوانب يتى، وترسم مالمر للملان قد التر 

عىل  –اء(؛ فأتى إال من خالل وصفها، وقف العشاموي عند بعض التقال د باحللي املفصث،ل قدم طوابع أدق للملان يف قريته )عر

 عىل ذكر أسواق القرية التي اعتاد أهلها عقدها، وجاء من ذلك عىل ذكر )سوق الغشامرة( و )سوق األحد(، فقال: -سب ث املثال

عندما وضعت قفتها عىل رأسها متجهة إ  سوق الغشامرة لتب ع حزم الرحيان واللادي والش ر "     

مر كذلك فإن بإملانك إعطائي )قبعة( ابنك أو قم صه أو قطعة من :مادام األالرحيان(والبع ثران.......قالت أم منيس )بائعة 

إن ياء اهلل، أو  اقم صه، فإين مستعدة أن أعط ها الفق ه بعد أن أصدر من السوق ل عط ك الدواء املناسب البنك وأبعث به إل ك غدً 

  2."ان(ربام أمر عل ك وأنا ذاهبة صباح غد إ  سوق األحد يف قرية )رغد

ويف النص ما يبني ي ئًا من حراك ذلك السوق، فف ه ب ع الرحيان واللادي وغامها من البضائع، وف ه جمال  للطب 

تتفق وب ئة القرية البس طة التي قد تبلغ حد السذاجة. ومل خيث األمر من إيامء إ  يشء من التنظ م املعترب بني أهايل  –والتداوي 

 م مقسمة عىل األيام يف نظام.القرية حل اهتم؛ فأسواقه

ومثث هذا احلراك البالي املنظم )يف روتني(، يعطي طوابع ح ة للملان، فإ  جانب الب ئة الساكنة التي يملن تصورها 

يملن  ّ ث صور صوت ة متعددة ال خيلو السوق منها عادًة تأخذ املتلقي  -كث  باسمه املحيل–يف أرض السوق ومعداته وبضاعته 

واء ح ة للملان. وهي صورة تلوح خافتة يف النص السابق، للنها تظهر بوضوح أكثر حني يصف العشاموي عادة أهث إ  أج
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القرية ال وم ة يف رعي مواي هم، واللدح يف مزارعهم، ف صف الشوارع يف مراحث خمتلفة من ذلك اللفاح، وصًفا جاء حمماًل بأكثر 

 غراف ة، والبالية، وصور صوت ة متباينة، كث ذلك يأخذك إ  هناك بالسمع والبرص:من خط للصورة امللان ة، فهناك الب ئة اجل

مل تزدحم أزقة القرية باملوايش العائدة من املراعي بعد، فالشم  ما زالت يف منتصف الطريق املمتد من العرص إ  "     

امل الذين يبنون ما هتدم من جدران املزارع بسبب الغروب، وماتزال األودية املح طة بالقرية ملتظة باملزارعني والرعاة، والع

األمطار الغزيرة، وماتزال الطريق املتدية إ  بئر القرية تزدحم بالنساء الغادياط إل ها والرائحاط منها حيملن عىل لهورهن 

ب، جيلبن إ  ب وهتن ما يلف ها من املاء إ  أن تالق يم  ال وم التايل.    الِقر 

من الرجال... ماعدا بعض كبار السن أو املرىض الذين جيلسون عىل رشفاط منازهلم يتأملون احلركة  كانت القرية خال ة

الدائبة لنساء القرية ويستمعون إ  ذلك الضج ج الذي ينبعث من األودية القريبة ح ث ترتفع أصواط الرجال ما بني نداء 

ك من وغاء الشاء ورغاء اجلامل ونباح اللالب وهن ق احلما، وحداء، أو حواراط ساخنة حول ساق ة أو ماي ة...وما خيرتق ذل

  1."وتغريد العصافا، مهرجان ريفي يتم ز بالفوىض التي اليملن االستغناء عنها يف مثث هذه األجواء

مني، و)النقا( إحدى عاداط املجتمع املرتبطة باألسواق،؛ فهناك ت قام مراسم متعارف عل ها لـ)االعتذار( بني املتخاص    

وعرب هذه املراسم تظهر هوية امللان بخصوص ة املامرسة، فل   كث جمتمع قروي يامرس هذه العادة، كام أن ف ها مهرجاًنا حرك ًّا 

 صوت ًّا يطبع امللان بطوابع احل اة:

النقا( يقتّص الرجث املخطئ من نفسه، وهلذا االقتصاص صورة دموية مرعبة، ح ث ينزل الرجث الذي وجب عل ه )"      

س قتّص من نفسه، وجيتمع أهث السوق، وتقام )العرضة(، وهي لعبة الرجال يف  اإ  أحد األسواق ، ويعلن يف الناس أن فالنً 

 2." ف قفز عىل أصدائه قفزاط هيز ف ها جنب ته التي تلمع ملعاًنا خم ًفا اسباط، واألع اد، وت رضب الطبول،............املن

وعادة )النقا( التي نبذها املجتمع املعارص، تذّكر بعادة أخرى لذلك املجتمع، ت ركت هي األخرى مع حترض املجتمع،    

 هي عادة )التساّمع(. وقد وصف العشاموي هذه العادة وصًفا دق ًقا مل خيث من طرافة، بقوله:

ن أصدقاء العري ، ي دخث أحدهم منها* رأسه لقد كانت )الفتحاط( التي يف أسطر املنازل منفًذا للمتسمعني م"   

ل ستمع إ  مايدور، ومما تناقله أهث القرية من األخبار الطريفة، أن فالًنا أدخث رأسه من )القرتة( ل تسّمع، فشعر به والد العري  
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فلم يستطع حتى فصاح به غاضًبا، واضطرب الفتى وهّم بإخراج رأسه فلم يستطع، لقد كانت الفتحة ض قة وحاول أن يتخلص 

  1."وصث إل ه والد العري  فأذاقه من عصاه الغل ظة ما جعله ينام عىل فرايه أياًما

ال ت صاغ عند العشاموي  -ومنها عادتا )النقا( و)التساّمع(–واحلق أن هذه التفص الط يف أوصاف عنارص خمتارة للقصة 

، عىل نحو 2"د احلدث عىل النمو، هي يف الواقع جزء من هذا احلدثألهنا تساع"ملجرد حتديد هوية القرية )أيخاًصا وملاًنا(، بث 

ماكان السوق جزًءا من املشهد اجلامهاي املعزز لرهبة املوقف يف )النقا(، وكانت )القرتة( عاماًل يف تصع د موقف اإلحراج وأزمة 

قّدم خطًّا جديًدا لصورة امللان القروي؛ فهو أن اللاتب  -التساّمع–الشاب يف مشهد )التساّمع(!. كام أننا نلحظ يف هذا املشهد 

يرسم ي ًئا من مالمر منازل القرية، إذ هي تراعي نسًقا متعارًفا من البناء، بوجود تلك الفتحاط يف أعالها، وهو تعارف  يوحي 

نّي أن تلك الفتحاط بأمه ة تلك الفتحاط، وأهنا ذاط دور ول في متفق عل ه، دور أفصحت عنه الرواية يف موضع آخر منها، حني ب

 .3"يتصاعد منها الدخان ويدخث منها الضوء إ  امللان يف بعض الغرف املظلمة التي ل   هلا نوافذ"

ول   هذا الوصف ملنازل القرية هو الوح د يف الرواية، فالعشاموي ي عنى بتلك التفاص ث عىل امتداد روايته، واليشرتط 

/ من التقال د يتطر هوية امللان االجتامع ة، فقد كان رسم املنازل القديمة متعة الراوي أن يأيت وصفها يف خضم احللاية عن تقل د

، يامرسها وهو يع ش عوامل قصته يف لروف خمتلفة، فالرواية مثاًل تصّور لنا )ب ت القاسم(، وهو حمراب )حممد عيل( الذي الروائي

 ن األمث يف حث موضوع خطبته لـ)مسفرة(:كان يرسح ف ه بأحالمه ويسقي النف  من النظر إل ه كتوًسا م

كان الشاب )حممد عيل( يرنو إ  رشفاط ب ت القاسم بعني تبحث عن أمث قادم مج ث،....إن املرساب )الرسداب( "    

الذي يمر من حتت ب ت القاسم ل صث طرف القرية الشاميل الالقي بطرفها اآلخر هو الطريق الذي يسلله )حممد عيل( كث يوم. 

 4."كان يشعر بشعور غريب كلام الحت له رشفاط هذا الب تلقد 

حى( و)امل لَّة(،فهام ملمحان للب وط القديمة، للنهام مقرتنان  وهو ب ت يشبه ب وط القرية األخرى،ال خيلو من )الرَّ

 باللدح والتعب، كام يظهر يف عباراط الشخص ة وهي تقول: 

 5."ن نديرها، اسأيل امل لَّة التي تلوحت وجوهنا بلهل ب النار التي نشبها ف هااسأيل عنا الّرحى التي تشققت أيدينا ونح"    
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وهذه الصورة املنقولة عن )ب ت القاسم(، هي إحدى صور بدائ ة امللان يف القرية يف زمن الرواية، فإ  جانب )الّرحى( 

ى يف تس ا أمور ح اهتا ال وم ة،ولعث الوصف التايل و)امل لَّة( اللتني تصنعان اخلبز آنذاك، تعتمد الب وط عىل وسائث بدائ ة أخر

 لب وط القرية ل اًل،حيمث كثًاا من تفاص ث امللان القروي البس ط،إ  حد )الشظف(، إذ حيلي الراوي ذلك ف قول:

التستخدم  الظالم يستط ع أن يعرب عن نفسه تعبًاا ج ًدا يف القرية، فل   هناك أجهزة إلضاءة أزقة القرية، والب وط"    

إال )القازاط(، و)القازة( زجاجة أو علبة توضع هلا فت لة أو ومتأل بالزيت فت ء ألهث الب ت إضاءة متلنهم من رؤية مواقع 

ارجلهم وأيدهيم ورؤية وجوههم، وكثًاا ما ينطفئ ضوؤها إذا هبت رياح.....ولربام انطلق )فأر( أو )قط( بجوار )القازة( فاحتك 

 .1" نئذ  ينطفئ نورها وينسلب وقودها، وهنا يظث أهث الب ت بال إضاءة تلك الل لةهبا فأوقعها، وح

زبة حممد عيل(     والينفك العشاموي عن تقديم تفاص ث للملان حتى وهو يغادر القرية إ  املدينة؛ إذ نجده يصف )ع 

 ورفاقه يف )ملة(، ف قدمها يف تفص ث  مطعم بالصور و)الروائر(، قائاًل:

نت مفاجأة لرفقاء )حممد عيل(، إن الغرفة متواضعة جًدا، بساطها قديم متآكث، ورائحة األكث ال  رج منها ألهنم كا"    

 . 2"يطبخون طعامهم ف ها، واألدهى من ذلك رائحة التنباك

ف بـ كون اإلنسان "ومن حسناط هذه العناية بوصف الب وط هذا الوصف االستقصائي، أن الراوي حني يصفها يعرِّ

وصف لإلنسان الذي يسلنه، فالب ت بموقعه وحجمه وأواوه وأي ائه يعل  مستوى "؛ فوصف الب ت يف حق قته "خلاصا

 .3"الشخص ة االجتامعي، ووضعها املادي، وذوقها

ويستمر يغف الراوي بتقيص مالمر الب وط، للنه يف )ملة( يسمو بالصورة؛ حني ينتقث هبا إ  جمايل )الب ت احلرام(،    

 ف صف مشهًدا ألروقته مع انبالج الصباح،مشهًدا يصور اجلامل واجلالل: 

ام ة، حتى للأن أهناًرا من النور أرشقت الشم  وانسلبت نوًرا هادًئا ينساب عرب أروقة املسجد احلرام وممراته الرخ"     

 .4"جتري يف ساحاته املباركة

جيد أن اللوحاط امللان ة التي يعرضها العشاموي يف روايته تشّف عن أمرين  -وإ  سابقاهتا –والنالر إ  هذه الصورة 

سمت من منظور عبد الرمحن العشاموي:الراوي/  بام له -الشاعر، فوجدناه ئي/الروامها من الوضوح بملان،أما أوهلام،فهو أهنا ر 
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يستصحب الزمان مع امللان، وينثر ملوناط امللان عىل خلف اط زمن ة أضافت للوصف ب عًدا من اجلامل  -من حّ  يعري

واحل وية، فهناك لالم ونور، ول ث وهنار، وصباح ومساء، حترض يف الرسد، وتشّلث الصورة، واليلتفي يف العناية بالزمن بمجرد 

، بث يتتى به يف الوصف 1"امللان يف مقصوراته املغلقة التي الحرص هلا حيتوي عىل الزمن ملثًفا" امللان، باعتبار أن )تضم نه( يف

 بعًدا مقصوًدا لذاته.

إ  أن العشاموي وهو يعتمد الزمان ب عًدا لرسم مالمر احللاية،  -وقد ألوى احلديث عىل ذكر الزمان –وأيا هاهنا    

الرسد؛ فلم يلن احلدث دائاًم آيّن الوقوع، بث كان يف أكثر من موضع من الرواية مسافًرا مع الزمن، بني كان يلون يف زمن 

اسرتجاع، واستالاف؛ فمن ذكرياط سبحت يف املايض لتسرتجع بعض أحداوه، إ  رؤًى سبقت الزمن فقفزط إ  املستقبث 

من الرواية الذي تنغم  ف ه الشخص ة يف الذكرياط بأسلوب  هذا املقطع -عىل سب ث املثال–لرتسم التوقعاط. ومن األو  

 لط ف لريف:     

كان الرجث يستمع إ  حديث )أمحد سحاب( وهو يتحس  ب ده ملان تلك اللطمة الره بة التي تلقاها قبث سنواط من "

 .  2"ه النجوم يف وضر النهاريد )فاطمة(، ح نام واجهها يف الطريق وقال هلا: السالم عل ك يا )فاطمة(، رأى بعدها مايشب

فلثًاا ما كانت تراود )مسفرة(، الزوجة واألم )احلنونة القلقة(،  -وهي التوقعاط املستالفة للمستقبث-أما الثان ة 

 ونجده يف مثث حاهلا وهي تفلر يف زوجها املسافر وتتخ ّث ما قد يعرض له:

هجمت عل ها صور متتابعة   لت ف ها زوجها وقد محث متاعه عىل لهره، وبدا عىل وجهه القمحي التعب والعناء، "    

 . 3"وأ رهقت قدماه يف هذا الطريق الطويث

 ة، فمن منتصف الرحلة الزمن ة انطلق الرسد ئرواساة الالهذه وهذه السباحة يف الزمن بدأط بوادرها منذ انطالق 

، ل عود 4"كاسف البال حزينًا، يراها بعني ذكرياته عامًلا آخر"الواقف أمام بوابة القرية الشاب ذلك  الروائي/ قصةحيلي عن 

سبقت وجوده، مرحلة  نفسه، هذا الشاب/الروائي لايةإ  مرحلة غائرة من ح -يف ارتباط عليس– بالزمن وهو يتقدم يف الرسد

مهدي...(، وال يغادر حلايته إال وقد  -مسفرة-األجداد، )حممد عيلعدية(، وس-ة اآلباء )الش خ صالريعود بقصوذلك حني 
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م الرسد–م تقدَّ  يدخث احل اة من  وم مراهًقا، وم ياًبا يافًعا ،طفالً  / الروائي:فظهر )عبد الرمحن( ،يف الزمن اطخطو -طرًدا مع تقدُّ

 اخلوات م. زمن املنطلق وزمن ، وعند هذا األخا يلتقي زمنا الرواية: 1أبواهبا الواسعة

نْي من لوحاط العشاموي امللان ة، فهو أن القرية كانت هي امللان الرئ        أما واين األمرين املتعلقني بامللان، واملستشفَّ

 الذي دارط معظم أحداث الرواية يف فضائه، واخلروج عنها إ  فضاء غاها كائن  يف الرواية، للن نطاقه أض ق؛ إذ راوح قل اًل 

 من الوصف.  ة واملدينة، كام كان للطرق نص ب  حمدود  بني مل

زبة حممد عيل( يف ملة، وغاها من ب وتاط ملة واملدينة،      وقد كانت قرية الراوي )عراء(، ومثلها )ب ت القاسم(، و)ع 

ور، إ  إطار احلدود اجلغراف ة كانت كلها أماكن مغلقة هلا حدودها املتطِّرة؛ فهي بني اإلطار اهلنديس امللعب يف الغرف والد

جنب عراء، ذلك اجلبث الذي تسند إل ه القرية لهرها، ويرى رأس محى "املح طة والتي حتدد القرية وحتّدها، فاى القادم إل ها 

ه لب ان ذلك اجلبث الذي يلّف عىل رأسه عاممة داكنة من الغ وم،... ويرى )محى رسحان( ذلك اجلبث الذي يواجه القرية بصدر

. وقد مارست هذه األماكن املغلقة ي ًئا من دورها املعهود يف تصوير أحوال الشخص اط وكوامنها؛ فهي يف بعض 2"الرحب

أدوارها فضاء حلاالط االكتئاب واحلزن، يرسم ف ه اللاتب يخص ة روايته مأزومة مألومة، قد انعل  حزهنا عىل امللان، وأحلم 

 ع واألمل، عىل نحو فعله يف )عبد اهلل( يف املشهد التايل:امللان )املغلق( عل ها قبضة التقوق

جل  عبد اهلل يف زاوية الغرفة الض قة يغوص يف حم ط الذكرياط العم ق...ومتتم يف أسى: أواه ياعزة كم أنا حزين "    

 3."من أجلك

ر بقايا الرماد عن ملتها وبجوارها متس"ومثث ذلك، حال )أم أمحد( امل ثقلة باهلم واحلزن، والتي صورهتا الرواية يف دارها 

، وكانت خالتها )فاطمة( تنظر إل ها نظرة إيفاق وعطف وترى قطراط "لذيذة"العج نة التي ستتحول بعد وقت قصا عىل خبزة

 .  4"من الدمع تتساقط من ع ن ها من حني إ  حني

غلقة، أنه يف الغالب األعم من صورها ال غا أن من امللحوظ عىل العشاموي وهو حيرك روايته يف مثث هذه األماكن امل

يم ث إ  إحلام قبضة ال أس، وكثًاا ما خيلق منافذ انفراج وخطوط تفاؤل  رج بالشخص ة إ  األمث، وتعّطث خاص ة امللان 

تها وحزهنا، ال املغلق )املحارِص(؛ فـ)أم أمحد( ،التي لهرط يف املوقف السابق مصالة بله ب )امل لَّة( يف معادلة موضوع ة للوع

تلبث الرواية أن تنتشلها من وقدة احلزن وض ق اهلم إ  سعة اإليامن وبرده ومنه إ  سعة الدار بع ًدا عن لظى )امللة(، وذلك حني 
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قامت إل ها خالتها، وأخذط ب دها بع ًدا عن وهج اجلمر وقالت:  ........ما هذا اللالم يا )مسفرة(  أنت ابنة أختي الصابرة "

تسبة تقولني هذا اللالم ......اتقي اهلل واصربي، فإن اهلل مع الصابرين. وأحست بربد اإليامن يرسي إ  نفسها فرقأ املح

دمعها....ونظرط )مسفرة( إ  خالتها بإعجاب كبا وقبلت رأسها وهي تقول: موضوع )العج نة وامللة( موكول إل ك يا خالة، 

 1."شبه ال قني أن )حممد عيل( س أيت هذه الل لة إن ياء اهللأما أنا فيل يأن آخر، وإن يف نفيس ما ي

ويب ه هبذه الداللة يف إحياءاط امللان، الداللة التي يملن أن ت قرأ يف أحوال )خمزن التاجر( يف ملة؛ فهو )مغلق( تصاحبه 

فتر(  حاماًل معه انفراجاط هب ة يف أحوال حالة من الذهول واحلزن من اجلمهور املح ط به ملوط )ابن التاجر(، للنه اليلبث أن )ي 

 بعض الشخص اط: 

أ غلق املخزن والوة ايام، وغاب عنا التاجر أسبوًعا وم عاد إل نا. حني رأيته صب حة ذلك ال وم تذكرط قسوته "    

نزع يده من  . وللن الذي أدهشني أنني ما كدط أقرتب منه وأهم بتقب ث يده حتى"اللهم أعنّا"ويدته،.........فقلت يف نفيس 

يدي وقال: الداعي هلذا يابني، وم حتدث معي برقة وعطف ما عهدهتام ف ه من قبث أبًدا......ياهلا من حلظة رائعة..يعرط أن 

 .2"األرض تتسع وأن األفق يلتيس حلة من السعادة

يمنحه انفراجاط ويمده بأسباب التواصث واالنفتاح، بام  والقرية ملان مغلق  حتارصه اجلبال، للن العشاموي الينفّك    

يصوره من تفاعث واتصال بالي داخث املجتمع القروي، وهو ما لهر جل ًا يف احللي عن األسواق وحلاية العاداط والتقال د، 

 ؛ كاالتصال يف قوله: بني البال ف ام ب نهم عاطفي املتدفقويف تصوير مواقف عديدة من االتصال ال

حتول ب ت القاسم إ  مهرجان لقاء أخوي مح م بني )مسفرة( وأخواهتا وبناط عمها وعامهتا وأعاممها، وخالتها "   

 .3")فاطمة( التي كانت حتب ابنة أختها حبًّا عظ اًم 

أو بتصوير االتصال بني اإلنسان واألرض؛ وهو اتصال أكثر يفاف ة ومثال ة، نحو ذلك التواصث والتناغم بني )حممد 

 ( وِيعبه:عيل

إهنا رحلة احل اة بلث ما ف ها من عطاء ونامء، بتعبها وراحتها، بفرحها "كان لقاء )حممد عيل( مع ِيعبه لقاًء يج ًّا، "   

عب احلب ب، ومع كث غصن من أغصانه....رحلة العمر يا أم أمحد مع هذه  وحزهنا، رحلة العمر مع كث ذرة من ذراط هذا الشِّ

 .4"ال أبلي من الفرح وأنا ألتقي هبا بعد غ اب طويثاألرض املعطاء، فل ف 
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كام تراه بني الف نة واألخرى يفتر مغال ق القرية بحركة اخلارجني والواجلني، من أهث القرية الذين يغادروهنا لتحص ث 

زوارها الذين يفدون لقمة الع ش، من مثث )عبد اهلل العس  ( الذي ارحتث إ  ملة، و)حممد عيل( الذي كانت رحلته إ  ملة، أو 

إل ها من أماكن متعددة، ف خلخلون طوق االنغالق، ويتذنون باتصال بالعامل اخلارجي، اتصااًل يعل  ترح ب القرية واستعدادها 

 لقبول اآلخرين وإن طوقتها أسوار الطب عة. 

، أجد هذا املنوال املتلرر يف حتويث امللان املغلق إ  ملان مفتوح  معاجلة ما ، وحتسني صورته و-أو كثًااقل اًل  –ويف كث 

واتفاًقا مع ،من جهة، مترًشا إ  منهج إسالمي متفائث متفاعث يتبناه العشاموي يف روايتهمن نفور،  ةصورتلك القد يلون انبثق عن 

صورة جمتمع الرواية   اخت ار وانتقاء األحداث، وجتاوز ما قد ييسء إ  إيعمد اللاتب منهم منهج اللتاب يف رواية الساة؛ ح ث 

 .ويخص اته، التي هي جمتمع الروائي وحم طه اخلاص، ف قدمهم بيشء من التقدي  واحلامية املبطنني، من جهة أخرى

************* 

 ثالًثا: لغة الرواية:

 يمّت هذا املبحث بسبب قوي إ  مبحث امللان، فاللغة ابنة امللان وهي أحد عناوين خصوص ته.    

أنفسـهم بـني ت ـارين يتجاذبـاهنم يف لغـة الـنص  -أدباء ونّقـاد –ابنة امللان، وجد أصحاب الصنعة األدب ة وألن اللغة 

تول ف النمط املحلي من اللغة يف "القصيص، أحدمها، يتيد هذا االتصال احلم م بني امللان واللغة يف النص القصيص، ويرى أن 

غة عىل ول فتها اجلامل ة، ويعني ذلك أن اخلطـاب يف القصـة يضـع يف مقدمـة احلوار القصيص يلثف من ه منة الول فة املرجع ة لل

تسقط منذ أول وهلـة "، وأهنا 2")العام ة( ال حتّلق أبًدا"، وت ار آخر يرى أن 1"أولوياته التواصث الفاعث مع املتلقي بأقرص الطرق

. وبالتايل فهـي ل سـت اللغـة املناسـبة 3"الفصحى عند تعرضها ألعامق النف  البالية وما يساورها من انفعاالط يف حني تتفوق

 للتعبا عن التجربة يف العمث القصيص أو يف غاه.

والعشاموي، وهو األديب املثقف، الخيفى عل ه هذا التنازع بني الت ارين، كام أنه، وهو ياعر الدعوة اإلسالم ة، وابن     

اليغ ـب  -بام هلام من ألق لغوي اليبلغه لسان أحد عىل اإلطالق -يفالفلر اإلسالمي الذي يقوده القرآن اللريم واحلديث الال

عنه ما للفصحى من براعة وعلو كعب يف كث م دان تعباي  وضه، للنه يف اآلن نفسه، ابن القرية املحب هلـا بلـث تفاصـ لها، 

ة تنطلق من صـورة ذلـك املجتمـع احلريص عىل تثب ت صورهتا يف ذاكرة املجتمع بلث أط اف وألوان هذه الصورة، احلامث لرسال

وهلذا، الجتامع كث هذه امللوناط  ،ئع ساتهووقا  ح اته وّم هو ذلك املستأن  باجلمهور يف  إل ه بطرف من قصة البس ط النقي؛
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، جاءط لغة روايته )يف وجدان القرية( مزجًيا لط ًفا أن ًقا من املنهلني: الفصحى والعام ة، غلبـت ف ـه وائييف ذهن العشاموي/الر

 للن مل تغب عنه هلجة القرية املحل ة بأنفاسها الفلللورية.   -بقداستها وجالهلا –الفصحى 

سان الراوي، والشخص اط صغاها إن من يقرأ رواية )يف وجدان القرية( س جد الفصحى لغة الرواية الغالبة؛ إذ هي ل

ّبّث بني وناياها عىل  وكباها، وحرضهيا وبدوهيا، يف جّث املواقف ومعظم األحاديث الدائرة بني الشخص اط، للن اللهجة املحل ة ت 

ــــث  ــــن مث ــــة، م ــــامئها املحل  ــــان بأس ــــاط املل ــــن ملون ــــدد م ــــي حترضــــ بحضــــور ع ــــة، فه ــــداد الرواي امت

رّ  (،و)الل  رت  ْطبة(،)املرِْساب(،و)الق  اب(،و)الشُّ وغا ذلك كثا مما يدل عىل أماكن أو أجزاء من أماكن. وحترض 1(،و)امل ّلة(،و)الِقص 

، كام أن هناك مجلة أخرى من ملوناط الب ئة القروية 2أيًضا من خالل أسامء بعض األكالط الشعب ة، من مثث )اخلبزة(، و)املعّرق(

ّدة( و)الصداط( و)احلوكة(حرضط بأسامئها املحل ة من مثث )الفق ه( و)ا عبة( و)الشُّ  وغا ذلك.  3 لزُّ

ومتتد مساحة اللهجة املحل ة أح اًنا عن نطاق املفردة العام ة إ  نطاق العباراط واجلمث، من مثث مجلة )قطع اهلل روحـي( 

)اهلل حي  ـك( التـي تـدل عـىل ، وهو تعبا حيمث معنى الندم وتوب خ النف . ومثله عبارة 4التي تلررط عىل لسان )عوضة( مرتني

. وعىل لسان بجـاد هـذا وردط 5الرتح ب، والتي وردط عىل لسان )الش خ صالر( وهو خياطب )بجاد/رجث بدوي يف الرواية(

مجلة من األلفاظ واجلمث العام ة،صدرط عن بسـاطة يف الشخصـ ة، ونـّم بعضـها عـن سـطح ة يف التعامـث مـع املصـطلحاط 

 لحظ يف كلمة )موديث( التي وردط يف قوله:)املستوردة(عىل نحو ما ي  

ظّث   "     ....ونحن أهث باديـة ديرتنـا مفتوحـة والبنـت ترسـح بـالغنم إ  43يرّس اهلل يل رشاء س ارة )فورد وان ت ( م 

 .6"املراعي وتغ ب عنّا

عام ة املشرتكة بني أكثر مـن وهي تراك ب ال تنتمي لب ئة حمددة إال من خالل قائلها، وهو هنا )البدوي(، وإال فإهنا من ال

 ب ئة من ب ئاط اململلة.

                                                           

. املرساب:الرسـداب، امللـة: ملـان للخبـز، القـرت: فتحـاط أعـىل 48، 46، 35،  28، 11انظر مواقعها من الرواية عىل التـوايل يف الصـفحاط  1

 بئر صغاة، الِقصاب: حوض جيتمع ف ه املاء، الشطبة:يق من يقي واد  يف القرية.الب وط.اللر:

 . 57انظر مواقعها من الرواية ص  2

. والفق ه: الطب ب الشعبي، الزعبة: حق بة مصنوعة من جلد املاعز، 152، 147، 79، 65، 63انظر مواقعها من الرواية عىل التوايل يف الصفحاط: 3

 بني القبائث، الصداط: حفالط الزواج اللباة، احلوكة: لباس معروف. الشدة: اتفاق يعقد 

 .41، و40يف الصفحتني:  4

 .106انظر الرواية ص 5
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والفلللور الشعري للقرية، هو أحد مقوماط حضور اللهجة العام ة يف رواية العشاموي، وقد حرض مرارًا يف الروايـة،   

 فوجدناه عىل لسان )حممد عيل( يتغنى به رافًعا مهته وهو يعمث يف حقله ف قول:

 يا عظ م الشان ياهلل إين طلبتك طِلبة"    

 1تغفر الذنب يارمحان     

  2.""يامعط ه...بارك ف ه"    

 كام ورد طرف خاطف منه يف بعض كالم )مسفرة( وهي  اطب أختها بقوهلا:

إن اهلم يشب قلب املهموم  "واهلم إذا عّلق بقلب إنسان يّبه"نس ت يا )صاحلة( ما يردده أخوك )عوضة( يف أسفاره: "   

 . 3"تشب النار يا)صاحلة( كام

، وتقرًبا هلا للطابع الواقعي موافقةً وهلذا كانت الرواية، تطعم الس اق باستمرار بمفرداط أو مجث أو مقطوعاط حمل ة؛ 

إ  املتلقي الذي جيد يف حضورها أنًسا له بام يشابه واقعه، أو طرافًة يف التعرف عىل معجم ال يعرفه، خاصة وأن العشاموي مل ينفّك 

 يف بمعنى كث مفردة يوردها خارجًة عن معجم الفصحى. عن التعر

أما ف ام عدا هذه االلتفاتاط للهجة العام ة، فالرواية فص حة اللسان، قويمـة الب ـان، تتبنـى الفصـحى، وهلـا يف عـرض 

 احللاية من خالهلا رضوب من الص اغة ومجلة من املالمر. 

ثال الذي أرشط إل ه آنًفـا مل يلـن يف الروايـة حلـًرا عـىل أطـر وملمر االستئناس بموروث املجتمع من الشعر واألم   

العام ة، بث كان منهًجا لللاتب يف روايته، وقد أورده من منابع الفصحى مراًرا، فأتى باملوروث منسوًبا ح نًا، مـن مثـث فعلـه يف 

 قوله: 

ب اًتـا مـن قصـ دته أشنفرى، وأسمعهم حّدث مرافق ه عن عالقة هذا الوادي بأحد يعراء العرب يف اجلاهل ة، وهو ال"   

 الشهاة )الم ة العرب(، وم قال يامزح صاحبه نارص: يقول الشنفرى يف الم ته:

ّدط األيدي إ                           1أجشع القوم أعجث    الزاد مل أكن       بأعجلهم إذإذا م 

                                                           

تبت يف الرواية، والصح ر ف ها كام هو معروف: رمحن. 1  هلذا ك 
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 2."هث فهمت معنى هذا الب ت يانارص 

 حو فعله يف قوله:وترك النسبة ح نًا آخر، ن

 جل  معه قل اًل وارحتث. رأى كث ذلك فأخذ يردد:"     

 ترى العني ماال يريد الفتاد    ويبغي الفتاد الذي ال ترى                               

 يريــد الفـــتاد ملـــان الثريا     وال تلمر العـني إال الثرى                                

باع اللــــريم وال ي شرتى                                   3."أال أهيا القلب هذا زمـان     ي 

م فص حة اللسان، من مثث تلك الواردة يف قول الراوي:      كام مل  ث  الرواية من متّثث بِحل 

طلب أهث القرية من )حممد عيل( أن يتذن، وأصغت القرية إ  الصوط النـدي الـذي غـاب عنهـا يـهوًرا طويلـة، "    

  4."وبلت النساء عندما سمعن صوته، خاصة من هلا زوج أو قريب ما يزال غائًبا، إن الشجا يبعث الشجا كام يقولون

 إل نا، عرب تبن ه رأًيا له يف هذا املوقف من الرواية. و)يقولون( هذه، إيارة إ  موروث اجتامعي ينقله اللاتب 

للن التمثُّث أح اًنا يرقى أكثر، حني يتصث بأسبابه إ  النصوص الاليفة من القرآن اللـريم واحلـديث الالـيف، وهـو 

 متلرر يف رواية العشاموي، فمثال حني تعزي )صاحلة( أختها )مسفرة( بقوهلا:

  5"رس يرًسامع العنعم يا مسفرة، أبالي، إن "   

 6.{رس يرساإن مع الع}ذا من قول اهلل تعا : تأخذ معنى التعزية والترسية ه

 7"إن السفر قطعة من العذاب، هذه حق قة وابتة يا نارص"وحني يتحدث )الش خ صالر( إ  )نارص( قائاًل: 

                                                                                                                                                                                                            

ّدط(، وهي مما اختلف يف نسبته للشنفرى. راجع: املفصث يف تاريخ العرب قبث اإلسالم جلواد عيل1  4ط -دار الساقي-الشها من لفظ الب ت )وإن م 

 .  206ص-8ج-هـ1422
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ث بجملة من حديث صح ر للرسول اللريم صىل  1اهلل عل ه وسلم. فإنه يتم 

النص القرآين رصحًيا يف بعض مواضع الرواية؛ فالشخص ة تورده حجًة لقوهلا، وتعّبًدا وذكًرا، كـام كـان يف املشـهد ويأيت 

 التايل من الرواية:

قال )حممد عيل(: سبحان اهلل العظ م! انظروا إ  الشم ، ب نام كانت ساطعة تتوهج إذ هي صفراء باهتة كـام تـرون "     

 2.". وم انرصف إ  التسب ر والذكر{والشم  جتري ملستقر هلا}اآلن. صدق اهلل العظ م: 

وقد كان اخت ار العشاموي للفصحى قالبًا يرسد ف ه حلايته موفًقا عىل اإلمجال، الس ام وهو يتوّسط ف ها، فال يـأيت ف هـا    

يف تول ف هذا االخت ـار؛ إذ ال تلـون  يلبو -بحسب ما أرى –. غا أنه  أح اًنا 3بالغريب وال املهجور، كام الينحدر هبا لالبتذال

الفصحى يف موقعها املناسب، ويوّد القارئ يف تلك املواضع لو أن املتلف استبدل هبـا هلجـة الشخصـ ة املحل ـة، وهـي اللهجـة 

ري املتلف حواًرا بني )عبد اهلل العس  ( وزوجته )عزة(، ف قول  عـىل لسـان العام ة، ل لون الرسم أدق والتعبا أوقع. فمثاًل، جي 

 )العس  (:  

ما عهدط لصوتك هذا الدفء العج ب من قبث يا زوجتي العزيزة. هث أنـت )عـزة( أم أنـك ط ـف مـن األط ـاف  "    

اجلم لة الرائعة  إين أيعر أن خالصة مجال وروعة قريتنا وأوديتها وجباهلا وأيجارها وزهورها ونس مها ت سلب يف صوتك الدافئ 

 .4"لساكنة، هث أنا يف حلماحلنون يف هذه الل لة ا

يف اإلقنـاع بصـورة  يتعثـر -مـع مجالـه –يف قالب  عال  وأن ق من اللهجة الفصحى، وهو والتعبا يف هذه اجلمث مصوغ  

الشخص ة؛ ألنه خيرجها عن بعدها االجتامعي املناسب، فاألسلوب أعىل من املتوقع واملألوف من يخص ة قروية مل تنْث حظًّا كافً ا 

لتي من التعل م، هذا إن نالت ي ًئا منه ،يف لث التصور الذي يتفق مع املرحلة التي تدور أحداث الرواية ف ها والطوابع االجتامع ة ا

ترسمها. ولعث اللاتب كان ل تجاوز هذه اللبوة لو أنه أجرى عىل لسان الشخص ة حديًثا عباراته أقث تنم ًقا من العبـاراط التـي 

اختارها، أو أنه حلى عن هذه املشاعر حلايًة، من خالل الراوي اخلارجي، فنقبث هذا األسلوب من ذلـك الـراوي الـذي يمثلـه 

 املتلف نفسه.

يف موضـع آخـر، ح ـث  -)العس  (-التباين بني الشخص ة ولغتها، ماجاء عىل لسان الشخص ة نفسها وقريب من هذا 

 يقول:

                                                           

 بق ة. وقد رواه الش خان عن أيب هريرة، وورد كذلك عند أمحد رمحه اهلل. .وللحديث"السفر قطعة من العذاب"قال الرسول اللريم 1

 .203، 202ص  -يف وجدان القرية 2

 حتى العام ة حني وردط جاءط يف نطاق حمدود متعمد، للغاياط التي أرشط إل ها يف موضع احلديث عن العام ة. 3
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كم نحن قساة يا صديقي! ندفن يف الرتاب ذلك اجلسد الواهن، ونمأل ذلك الفم الطاهر بالرمال، أما نخاف عىل ع ن ها "   

 د. أل   كذلك احللوتني من قسوة احلىص وخشونة الرتاب  . لقد ماتت يا حمم

قال عن الفتى        قد ماط تلك هناية اإلنسان                            1."قد ماط أصدق ما ي 

وأكثر ما يفصث الشخص ة عن لغتها يف هذا اجلزء من حديث )العس  (، هو هذا الب ت الشـعري الـذي سـاقه املتلـف 

 تبعد كثًاا عن تعبا قـد يصـدر عـن يخصـ ة عام ـة أعـاد املتلـف ال -مع ياعريتها –رديًفا لعباراط الشخص ة. فاجلمث قبله 

ص اغته بالفصحى عىل وجه املقاربة، أما الب ت الشعري بس اقه الفص ر، فهو نص حمفوظ البد وأن تلون الشخص ة قد نطقته كام 

تب وال حيتمث تلك املعادلة، وجميء املتلف به عىل لسان هذه الشخص ة العام ة خروج هبا عن ب عدها االجتامعي عىل يـاكلة مـا  ك 

كان يف النموذج السابق. فإن كان املتغني بالب ت هو املتلف نفسه، تعزيًزا لفلرة الفناء التي امتألط هبا عباراط )العس  (، فـإن 

عال به، إال الس اق يقع يف تثريب آخر بام وقع يف الرسد من انقطاع هبذا الب ت الشعري، فرغم استمرار اإلحساس باملوقف واالنف

يف تدفق الرسد يانفصال النص )الب ت الشعري( عن اجلمث قبله، وحتول اللالم من متحـدث إ  متحـدث آخـر  اأن ومة انقطاعً 

 دون سابق مته د. 

واحلق أن هذا االنقطاع يف الرسد يف رواية العشاموي هذه، مل يلن الوح د ف ها، فثمة مواضع أخرى من الرواية يتوقـف     

الينقطع أو يتوقف بشواهد نصـ ة، بـث يتوقـف بـأور مـن إعـامل مـا يسـمى  -يف الغالب األعم منها– األحداث، للنه ف ها سا

تساعد احلدث عـىل "؛ فرغم أن العناية بالوصف قد 2"توقفاط مع نة حيثها الراوي بسبب جلوئه إ  الوصف")االسرتاحة(، وهي 

، وهذا مـا نجـده متلـرًرا يف )يف وجـدان القريـة(، 4"ورة الزمن ة، ويعّطث حركتهاانقطاع السا"، إال أهنا تتدي أيًضا إ  3"النمو

ًقا، مما قد ال يلون  ل  الس ام يف مواضع وصف امللان أو يشء من لوازمه ، كالعاداط والتقال د، أو وصف الشخص اط، يلاًل وخ 

ًبا لفهم احللاية.  الزًما للرسد وال متطلَّ

(، ف قـف عـىل معناهـا فعىل سب ث املثال، يسرتسث ال ـرت  لاتب يف وصف صورة الب وط القروية القديمة، وبخاصـة )الق 

، وم يلوي من ذلك عىل وصف عادة )التساّمع( ويذكر يف س اق وصفها ي ًئا 5اللغوي، وصورهتا الشلل ة، وأمه تها يف الب ت القديم

دته يقطعك برهة عـن السـ اق قبلـه، ويلـج بـك إ  ، وأنت إذا لق ت هذا الوصف وج6من طرائف القصص املرتبطة هبذه العادة
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-، مما هو من متوافقاط الرواية حـني تلـون )سـاًة(، ح ـث قـد تتحـول مرحلة من التوو ق اجلغرايف والتارخيي للملان ومعامله

 !.1"نوع من الرسد الووائقي التارخيي"إ   -بانس اق الروائي خلف التأور بذكرياته واحلنني إل ها

وهـو يسـمع مـن الشـ خ وقريب من ذلك يف االنقطاع عن الس اق، ما جاء يف وصف مشاعر بطث الرواية )حممد عـيل( 

 ، ح ث جاء يف هذا املشهد:  صالر خرب عزمه عىل زيارة القرية

الحظ الش خ ما لهر عىل وجه )حممد عيل( من عالماط الرسور واالستبشار، وجتسدط أمامه حق قـة احلـب اللبـا "    

الذي يمأل قلبه. ]إنه الشعور الصادق يتدفق نوره من سويداء القلب إ  مالمر الوجه، إهنا الرسالة التي يبعث هبا القلب املحب 

فتبدو إرشاقًة يف الع نني وتألًقا يف اجلبني وابتسامة مض ئة عىل الثغر. رسالة رائعة قرأها الش خ يف وجه صـاحبه فأخـذ يتمـتم: مـا 

وأروعه. إنه جلدير بذلك األجر اللبا الذي وعد اهلل به املتحابني ف ه، ح ث جعلهم من السبعة الذين يظلهـم اهلل  أعظم احلب يف اهلل

 .2"حتت لله يوم الق امة[

كلها  دم معنى )احلب يف اهلل( الذي  انطلق عىل لسـان  -اللذين وضعتهام حتديًدا لنص االستطراد–فاجلمث بني القوسني 

ثُّ دورها يلمـن يف تعزيـز هـذا املعنـى اإليـامين الش خ، وهي وصف مس تطرد هلذا املعنى ال خيدم الرسد بفائدة يتب نها القارئ، وج 

عوامث أخرى خارجة عن اقتضاء الرسد، وأول ما أجده منها هـو  ، مما جيعلنا نرجر أن هذا االستطراد  أور عنواإليادة بهاجلم ث 

مشهًدا جيمع يخص تني قريبتني إ  نفسه: الش خ صالر )والده(،  قّص مل يستطع الراوي/العشاموي إخفاءه وهو ي ياإلعجاب الذ

، لنجده منطلًقا يف تصوير إيامن ة قلب الثاين منهام، ووضاءة وجهه:ع نًا ووجب نًا وابتسامًة، عىل لسان األول وحممد عيل )جده ألمه(

املـنهج وم إن هذا االستطراد يبدو أوًرا عن . 3بتسج ث هذا الفرح من )حممد عيل( بزيارته هلمًضا أيالذي أومأ العشاموي إ  ملانته 

انعلاس لألسلوب الوعظي الذي تلرر يف الرواية، وكـان طابًعـا  فهوالدعوي الرتبوي الذي يم ث إل ه العشاموي يف فلره مجلًة، 

ه متأور بخصائص التفصـ ث لاهر القول ل   دعوًيا، للن علاًسا( ألنمن طوابع الرسد ف ها يف ح ز واضر من أجزائه. وأقول )ان

للدعوة والرتغ ب  -غا رصير–احسًّ  ثناء عىل السلوك وصاحبهوالتوض ر والتأك د بتلرار الفلرة يف ذلك األسلوب، كام أن يف ال

 يف األسلوب ياعرية واضحة من تلك العباراط التصويرية للعني واجلبني والثغر.  وإن بدايف السلوك املوصوف،

مستوياط متعددة، هـذا يف هذه الرواية ووجود مثث هذا االجتامع للوعظ والشاعرية، يدل عىل أن لألسلوب الوعظي    

 اهنـاك توج ًهـن إعظ عنه يف سابقه، إذ علو ف ه ح  الو، ف أحدهاأما أخرى وردط ف ها،  وومة مستوياط .، وأعّده أفضلهاأحدها

                                                           

 الـرأي– الـرأي صـح فة-عـامن– اخلريشـا هـديث:به قامـت النقـاد مـع رأي اسـتطالع –الذات ة: إلهار يخص ة املبدع يف الـنص رواية الساة 1

 والرأي للروائ ة:رفقة دودين. -.http://alrai.com/article/260611الثقايف

 .149، 148ص  -يف وجدان القرية 2

 بق ة احلوار تتكد هذا اإلجالل من حممد عيل للش خ صالر. 3
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، للنه مايزال عىل قدر من التلّطف والتخّول؛ فهو معزز بالطرفة والشاهد الشعري، كام فعث )الش خ صالر( مع أصحاب ارصحيً 

 وطلب منهم أن ينشدوها معـه. لقـد وجـدوا مـن األنـ  بالشـ خ "التنباك"أسمعهم األنشودة التي قاهلا يف ")حممد عيل(، حني:

، فلانت نت جة ذلك، استجابة الشخص اط هلذه املوعظة اللط فة، بحسب يهادة 1"وبحديثه وابتسامته املتورة ما مل يلونوا يتوقعون

 الشخص اط أنفسها:

 قال )حممد عيل( لذلك الرجث الذي أبدى تذمره ذاط يوم من حديثه عن الش خ صالر:"   

 ما رأيك يف الش خ  

إال أنه أراحني من ذلك التنباك  -بعد اهلل–، واهلل لو مل يلن من فضله عيل أسأل اهلل أن حيفظه ويرعاه 

 .2"اخلب ث، فل ف به وقد كان سببًا يف موالبتي عىل الصالة يف املسجد احلرام 

ارس الدعوة بوعظ ة  مبارشة وأسلوب  ويصعد صوط املناصحة يف مستوًى والث من األسلوب الوعظي، إذ مت 

ف جتمع يف املوقف مناصحة بّ نة، ومواجهة مبارشة  -دينً ا أو اجتامعً ا–)مواجهة( مع من خرج عن دائرة السلوك املقبول 

بالنص حة. وموقف )حممد عيل( من قاطع الطريق الذي أراد هبم سوًءا، يمّثث بوضوح للال اجلانبني؛ فاإلصالح دور متارسه 

 للن الوعظ املبارش وس لته األواة عند الشخص ة امل صلحة:الشخص اط يف املوقف، 

 لقد هال اجلم ع صمت ذلك الرجث صمًتا أطمع )حممد عيل( ف ه، فقال له:" 

وحيك! يا أخي ك ف تستهني بدماء املسلمني ، أما تعرف أن من قتث نفًسا بريئة فلأنام قتث الناس  

ن الدولة التسمر ال وم ملثلك أن يتعدى عىل أرواح املسلمني، مج ًعا، وم أتنسى أن الدن ا أصبحت )حملومة(، وأ

أنس ت أن قب لتك ال تستط ع أن حتول دون تطب ق رشع اهلل ف ك، إن كانت الرسقة فحد السارق قطع ال د، وإن كان 

 .3"القتث فحد القاتث القصاص

طوابـع العشـاموي/ ومستوياته يف رواية العشاموي هـذه،أن أنّبـه إ  أن  وجدير بالذكر وأنا أيا إ  املنهج الوعظي      

، وتنطلـق نحـو وصـف امللـان باللل ـة تّطـرح املـنهج الـوعظي ح ثعن هذا األسلوب، الرواية تخرج الشاعر تغلب أح اًنا  ف

مـن  إ  جانـب وجـداين مرهـفومظاهر الطب عة ف ه، أو وصف املشاعر اإلنسان ة التي جت ش يف بعض املواقف املتورة، فتخـرج 

                                                           

 .95ص  -يف وجدان القرية 1

 .96ص -يف وجدان القرية 2

 .82ص  -يف وجدان القرية 3



- 56 - 
 

وهذا ما لهر يف عدة مواضع من الرواية،فمن األول، وجدنا وصـف صـباح القريـة  .،تالئمه لغة يعرية حمّلقةالروائي/ الراوي

 األخاذ يف قول العشاموي:

ف يست قظ أهله مع الفجر، يشاهدون ك ف يف ض هنر الضـ اء منسـاًبا عـرب األفـق إ  بقـاع األرض، ويـرون ك ـ"     

ف الظالم عن وجه الشم  املالق، بث إهنم كثًاا ما يرون هذه الصور النسالخ النهار من الل ـث وهـم يف الـوادي  ج  تنلشف س 

عب(، هذا الوادي الذي ي رضب املثث يف اخلصب والعطاء والربكة  .1"القريب من القرية )الشِّ

ر لـ)عوضة(، رجث القرية )ا   لفريد(:ومن الثاين، جاء هذا الوصف املصوِّ

هلذا كان )عوضة( قوًيا إ  حد اجلفاء، مرًحا إ  حد العبث، رق ًقا إ  حد البلاء، نعم هلذا عرف الناس )عوضة(  "    

 2."البطث، املرح، احلنون، العطوف

ال أجانب الصواب إن قلت واللغة يف كال املقطعني جتمع بني عذوبة األلفاظ والعناية بالصورة، فأنبتت من ذلك ياعريًة 

ر باملنهج التجريبي للرواياطإهنا  ، وهو منهج البداياط للثا من كتاب القصة بأيلاهلا املتعددة، للنني أوافقه أكثر إذا أحلتها تذكِّ

ت غـرق يف هـذا أن الرواية ال  واحلق. إ  مربرها األقرب، وهو أهنا صنعة أديب قطع يف رحلته األدب ة يوًطا طوياًل كان ف ه ياعًرا

 . وتبعث رسالة هذه احللاية الرتبوية ،الساة، لتلمث لنا حلاية املبارشة و لغتها ،النسق، إذرسعان ما تعود إ  واقع تها

إ  أور رسالت ها يف تشل ث لغتها، أن أسلوب الرسد ف هـا زاحـم بشـدة أسـلوب  وقد أملحت   يف لغة الرواية من الالفت و

الس ام حني حيمث معاين ، 3، ف ام يشبه آل ة الرسداحلوار، بث إن احلوار نفسه كان أح اًنا يأيت مسرتساًل طوياًل من ِقب ث املتحّدث الواحد

أجد لذلك تفسًاا أقـوى وال . لثسآمة وامليف الرواية دواعي للا بث ، أويلون يف موقف  اسرتجاع الذكرياط، مم4الوعظ والنصر

فمقاصدها اإلصالح ة تتطلب هذا النمط من احلديث املسهب، لتوض ر الفلـرة وتوك ـدها، من التأور بغاياط الرواية وطب عتها؛ 

استعان بالتخ  ث ملثء الفراغ ف ها، ف وكوهنا ساة تروى اقتىض من الروائي تتبع تفاص ث تارخي ة ربام استعىص بعضها عىل الذاكرة،

أحرى بموافقة الواقع من احلوار الذي يأيت منتقًى مركزًا. كام أن  ّ ث التاريخ مرسوًدا أيرس من   له  بخاص ته الفضفاضةوالرسد 

 حواًرا. 

 ************ 

 

                                                           

 . وقد تقدم يف مبحث امللان نامذج أخرى جاءط اللغة ف ها يعرية.20ص  -يف وجدان القرية 1

 .39ص  -يف وجدان القرية 2

 ، وغا ذلك. 108،  99،102، 89، 79، 49، 45األمثلة كثاة، للن انظر منها بعض احلوار يف ص 3

 مل يلن حلًرا عىل يخص ة حمددة، للنه تلرر عند )حممد عيل( والش خ )صالر(. 4
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 الراوي:موقع رابًعا: 

القاص املحرتف عندما يته أ لعمل ة اإلبداع، البد أن يتخذ له موقًعا يف هذه العمل ة يت ر له ملاًنـا "اتفاًقا مع مبدأ أن     

، ا ذ العشاموي لنفسه موقًعا يمنحه هذه احلريـة 1"حًرا، كي يشّلث رؤاه من خالل عمل ة البناء الفني، أو تش  د الفضاء القصيص

يك الشخص اط واللشف عن دواخلها بمثث كشفه عن خوارجها، دون أن يلحقه تثريب، وذلك أنـه ا ـذ يف رسد األحداث وحتر

 يف قص حلاية الرواية. -بأسلوب الرسد املبارش –موقع الراوي اخلارجي 

ويل ق هبا أن جتري عىل لسان الراوي بضما املتللم، إال أن كوهنا )رواية سـاة(  ،ساة ذات ة جوهرهارغم أن الرواية و

فمنـذ لـذا، .2"أخرى  فف من حدة الضما املتللم وانح ازه بضامئرقد يتقنّع "منحها حرية االنعتاق من هذا الضما، فالروائي 

وقـف أمامهـا "لاية عن اآلخرين من خارج دوائرهم، فهـذا انطالق الرواية إ  ختامها والراوي ال يغادر هذا املوقع، واألفعال ح

يفلر بعمق يف ما سمعه من )حممد عيل( وغاه من قضايا ومشلالط وعـاداط "، وذاك 3"كاسف البال حزينًا يراها بعني ذكرياته

ط بع نها وسـمعت للت تروي )ألم أمحد( عالاط القصص وتتكد أهنا ياهد"، أما تلك فقد4"وتقال د جتري يف املنطقة اجلنوب ة

يخص ة تنوب "، وهلذا األمر دوال ك يف قص احللاية؛ فهناك دائاًم راصد  خارجي يصور وحيلي، وهو يف هذا الرصد "ممن تثق به

عن اللاتب ن ابة كل ة يف تشل ث إطار املبنى القصيص، وحبك عنارصه من ح ث الرسد واحلوار، أو من ح ث األفعال واألقـوال، 

تقديم األحداث والشخصـ اط وخلـق اخللف ـة "، وهي يخص ة ال يقترص دورها عىل 5"املتلف الضمني للنص انطالًقا من كونه

 .6"بالتعل ق وبإصدار األحلام"، بث ت عنى أيًضا "والربط ب نهام

اوي قد تغا الروربام أوار لهور العشاموي يف آخر الرواية، ممثَّاًل يف )عبد الرمحن احلف د(، يف الذهن تساؤالً عام إذا كان    

الرواية، من الراوي اخلارجي )الراوي من اخللف(/ بضـما الغائـب، إ  الـراوي الـداخيل  موقعه بحضور يخص ته مع هناياط

 )املمّثث(/ بضما املتللم، أم استمر يف موقعه األول .

وجدنا العشـاموي  ،تأملنا اخلطابذا فإنا إالرواية،  يف آخرالستال حيصث بالرتك ز عىل سا اخلطاب هذا واحلق أن جواب 

ينفصث عن ذاته يف الرسد، ويواصث احللي عن يخص اط خارج ة )هو يف احلق قة أحدها(، وهو يف اخت ار االسـتمرار يف احللـي 
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 مـــادة إل لرتون ـــة عـــىل -قحطـــان باقـــدار-الواقـــع واملتخ ـــث )مته ـــد.. وحماولـــة تعريـــف(روايـــة الســـاة الذات ـــة بـــني  2

http://www.alukah.net/literature_language . 

 .5ص -يف وجدان القرية 3

 .147ص  -يف وجدان القرية 4

 .187ص  -م 2000 1ط -القاهرة  -وادي د.طه -القصة ديوان العرب 5

 .184ص -م1994ه/1414 1ط -القاهرة -ملتبة اآلداب -د.محدي حسني -الرؤية الس اس ة يف الرواية الواقع ة يف مرص 6

http://www.alukah.net/literature_language


- 58 - 
 

خيرج من مأزق عدم قبول املتلقي الستبطانه الشخص اط وكشف كوامنها الذي اسـتمر إ  أواخـر الروايـة، كـام ؛من هذا املوقع 

أنه طرف من القصة حيرضـ يف جـزء  -نحن القراء-لروايته انسجام الرسد واتفاق نسقه من البداية إ  النهاية، وإن كنا نعلميلفث 

يفـر مـن قوى الخت ار هذا املوقع، هو أن العشاموي كلثا غاه من كتاب رواية الساة يف األدب العـريب، ألإال أن املدلول ا منها.

جن  مرن أديب مرن يسـتط ع اللاتـب مـن "هناأل لسنة املتقولني؛أ ية الساة الذات ة متنفًسا  له يق هتعرية خصوص ته، وجيد يف روا

وحفاله عىل هـذه املسـافة ، 1"خالله التخفي وراء يخص اط خمتلفة، وأسامء مستعارة، عىل الرغم من عرضه صفحاط من ح اته

مصـداق ة وقبـول أيًضـا احلصـول عـىل  يمنحـه ،أرسارهـا وخباياهـاالتي حتلي الرواية عن أطراف من  ب نه وبني )ذاته احلق ق ة(

 .2األحداث وحرف تهاتلك السالمة من املحاسبة عىل مدى واقع ة لألحداث، كام يلفث له 

ـدث يف ال؛ فهـو موجـود يف مـوقعني يف آن الـراوي اإلحسـاس بوجـودهـذا االزدواج يف  أضف إ  ذلك، أن  تلقـي، حي 

ثار هبا الذهن وتتعدد هبا املشاعر.  )مشاكسًة( ي 

******* 
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 الخاتمة:                                                                                                   

 خلصت دراسة رواية )يف وجدان القرية( من نواح ها املوضوع ة والفن ة إ  عدد من النتائج، يملن إجيازها ف ام ييل:      

، بث هي رواية سـاة  -كام يوهم الغالف–تبني عرب عدد من القرائن، أن رواية )يف وجدان القرية( ل ست رواية عادية  .1

 من تاريخ ح اته، وجزًءا من تاريخ أرسته سبق وجوده. ذات ة لعبد الرمحن العشاموي، حلت طرًفا

خدمت الرواية مجلة من املقاصد التي حرص العشاموي يف ساته عىل إيصاهلا عرب القالب الروائي، وكـان حمـور هـذه  .2

املقاصد هو اإلصالح والتهذيب: الديني واالجتامعي. وقد تـم رصـد هـذا املقصـد/ الرسـالة  وفـق التصـور التـايل 

 ة:للدراس

جمتمع الرواية كغاه من املجتمعاط البدائ ة، يتمتع بمقوماط لإلجياب ة، كالبسـاطة ونقـاء القلـوب، وخشـونة  .أ

احل اة، والتي صنعت جمتمًعا قويًأ سمته الصرب والقدرة عىل اللفاح وقوة التالحم ف ام ب نه، حتت لث إيـامن بـاهلل 

 قّبث قسوته.وحسن توكث عل ه، ووالء كبا هلذا امللان )األم(، وت

السذاجة والط ش اللتان تظهران يف بعض زوايا تلوين ذلك املجتمع البدائي، ،كانتـا مقـومني سـاعدا يف إجيـاد  .ب

عدد من السلوك اط السلب ة، من مثث تصديق املشعوذين، وتلفا الناس بفهم خاطئ للدين، ومنه ما قد يلون 

من سلوك اط )جاهل ـة(، كالعصـب ة القبل ـة،  إ  ما بدا دين، إضافةً من بدع املتصوفني، وبخاصة يف املجتمع امل

وتقل د)النقا( بوحش ته، وغا ذلك. كام ملست الرواية إحدى مشلالط املجتمع القروي الراسخة، وهي تزويج 

ب من رجال املجتمع دون مراعاة لفوارق السن.     الصغااط للنّخ 

من خالل الشخص اط: أقواهلا وأفعاهلـا، تلـك القـ م كانت الرواية من )األدب اإلسالمي اهلادف(، إذ عززط  .ج

الق م السلب ة التي لهـرط يف تلـك   -بطرق خمتلفة –اإلجياب ة التي أنتجتها احل اة املصورة يف الرواية، كام عاجلت

 احل اة، أو عىل األقث حذرط منها.

يف هـذه الروايـة، وهـو يف ذلـك خيـالف وقع العشاموي يف مزلق االنتصار املطلق للقرية القديمة عىل املدينـة القديمـة  .3

 موضوع ة احللم وح ادية التق  م، والغالب أن ذلك حتت تأوا انتصاره لب ئته، وم له الفطري جلذوره.
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أوـرط )سـاية الروايـة(، وب عـدها الرتبـوي يف تشــل ث الشخصـ اط، إذ جـاءط الروايـة حاملـًة لطوابـع )قصــص  .4

من الشخص اط، وتويل عنايتهـا لتلـك الشخصـ اط  أكثـر مـن عنايتهـا  الشخص اط(؛فهي متتلئ بأنامط متنوعة وح ة

 للحدث. وقد لوحظ يف هذا الشأن أن:

الرواية مستوًى حمّور  من قصص الشخص اط؛ ألن هلا بطاًل رئ ًسا تدور حوله األحداث، خالًفا لألصـث يف هـذا  .أ

 النوع. 

البعدين: الداخيل )النفيس واألخالقي(، واالجتامعي، مها البعدان اللذان تم الرتك ز علـ هام يف رسـم الشخصـ ة،  .ب

مراعاة ملتطلباط التعريف وما يصحبه من اعتزاز ووناء يف وصف اجلذور )اهلوية(، ومتطلباط فهم أحوال البال 

 ودوافع سلوكهم قبث ممارسة الوعظ والتوج ه.  

الرواية جاءط مسطحة يملن التنبت بترصفاهتا، فال عمق يف رسمها، وال مفاجأة يف أفعاهلا، وهو الشخص اط يف  .ج

ضعف فني أفقد الرواية كثًاا من اإلهبار وإملان اط التخ  ث،للنها استطاعت اإلقناع بصورهتا مـن مشـاهبتها 

رة املنقولة للروائي ممن سبقه، يف حلاية ألنامط واقع ة يف احل اة، ويملن قبوهلا بالتامس العذر هلا يف موافقة الصو

 ساة األجداد. 

بدا العشاموي يف روايته، ممن )جيلد يخص اته(، بشقاء الع ش، أو معايشة الفقد بموط األحبـة أو حتـى مـوط  .د

 الشخص ة نفسها، ومما قد يربر هذا اجللد، هو سا الرواية  اتفاًقا مع طب عة املرحلة التي يصورها املتلف والتي مل

 ث  أبًدا من تلك األحوال الصعبة، أو ساها حتت تأوا هدفها الرتبوي الـذي يرسـم قـ اًم ال تظهـر إال يف هـذه 

 املواقف، كقوة اإليامن والصرب مثاًل. 

غ بت العناية  بالشخص اط عىل حساب احلدث الرصاع  املتطور. والرصاعاط التي خلقتها األزماط املبثووة يف الروايـة  .ه

ئرة العقالن ة والسالم الذي حرصت الرواية عىل تقديم املجتمع متلبسة به، مراعاة لالتزان االنفعايل الـذي للت يف دا

يل ق بتقديم الوعظ، واحرتاًما مل ثاق الصدق الذي تقتض ه رواية الساة، والذي يمنع القفز بأحـداث الروايـة يـوًطا 

 بع ًدا عام حتتفظ به الذاكرة.

رواية، وقد تعددط وسائث حضوره وصورها إ  حد يسمر بالزعم أنه منـاف  يف البطولـة للملان حضور قوي يف ال  .5

 للشخص ة البالية التي كانت حمور الرواية )حممد عيل(.
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قدمت الرواية امللان يف مواطن متعددة منها وفق طابع توو قي يتتبع كثًاا من التفاص ث الصامتة والصائتة، مما يـوحي  .6

 التواصث معه، ويف ذلك داللة الوالء واالنتامء، التي هي إحدى مقاصد روايته الساية.باستمتاع الروائي يف 

مل يلن امللان خلف ة لألحداث دائاًم، إذ كان يساعد أح اًنا يف نمو تلك األحداث والتحول هبا من مسـار إ  مسـار، عـىل  .7

 )القرتة( التي علق ف ها رأس الشاب )الفضويل(، فتحولت باملوقف إ  مسار من العقوبة واإلحراج. نحو مافعلت

ـا بـذلك رسـالة مف .8 ادهـا أن معظم األماكن يف الرواية جاءط مغلقة، غا أن العشاموي كان الينفك يفتر استغالقها، باوًّ

 . ث، ويبّث التفاؤل عرب أدبه يف النفوساألديب املسلم أديب متفائ

استصحب العشاموي اخللف ة الزمن ة يف معظم صور امللـان يف الروايـة، ومل يقترصـ مـن هـذا الزمـان عـىل بعـده اآلين   .9

فحسب، بث مجع إ  احلارض املايض واملستقبث، اسرتجاًعا واستالاًفا، مراعاة ملقتىض سـا األحـداث يف الروايـة، ممـا 

دفع السأم واملاللة التي قد خيلفها النهج اإلصالحي الذي تتحرك الرواية  منحها تلوينًا يزيد يف مجال التصوير، ويسهم يف

 حتت رايته.

ل    معجم الرواية الب ئة التي حتركت ف ها الشخص اط ووقعت عىل أرضها األحداث يف األلفاظ واجلمث التي جاءط  .10 ع 

فظهرط النربة الوعظ ة بوضوح عىل  عىل ألسنة الشخص اط، كام تأور باهلدف اإلصالحي الذي تسا الرواية يف لالله؛

حواراط الشخص اط، وأدط إ  تعثر الرسد يف بعض املواضع بإعامل االستطراد والتفريع، وهو ما أراه أوًرا عن املنهج 

 الوعظي الذي يم ث للتفريع والتفص ث للتوض ر واإلقناع.  

امللان، أو وصف اللحظاط الوجدان ـة  حرضط اللغة الشعرية يف النص بأور من ياعرية املتلف، وبخاصة يف وصف .11

 يف الرواية، للنها مل تستطع أن تزاحم لغة الرسد الواقعي، وال حتى نمط اخلطاب الوعظي الذي كان حضوره أوضر. 

زاحم أسلوب الرسد أسلوب احلوار يف الرواية، كام طالت اجلمث املقولة يف بعض احلواراط، وذلك تأوًرا بطب عة الرواية  .12

تفاص ث تارخي ة ربام استعىص بعضها عىل الذاكرة، فاستعان بالتخ  ث ملـثء الفـراغ ف هـا، والرسـد بخاصـ ته التي تتبع 

الفضفاضة أحرى بموافقة الواقع من احلوار الذي يأيت منتقًى مركزًا. كام أن  ّ ث التاريخ مرسوًدا أيرس من   له حواًرا. 

 رضورة الالح والتفص ث.كام هتدف الرواية إ  اإلصالح فتقت  اإلسهاب ل

ا ذ العشاموي يف روايته موقـع الـراوي اخلـارجي مـن بدايـة الروايـة؛ ل تحـرك بحريـة يف رسد األحـداث وحتريـك  .13

 الشخص اط واللشف عن دواخلها بمثث كشفه عن خوارجها، دون أن يلحقه تثريب.
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استمر الرسد بص غة الراوي اخلـارجي، لهر العشاموي/ الروائي يف آخر الرواية يخص ًة مشاركة يف األحداث. للن   .14

 ومما يملن أن يفرس هذا االستمرار:

 ص اط.اع املتلقي باستبطان الراوي للشخاحلفاظ عىل اقتن .أ

 التخفي خلف الراوي اخلارجي اتقاًء للمحاسبة واالنتقاد.  .ب

 .إوارة الذهن بإحداث ازدواج ة يف النظر إ  الراوي الذي يتواجد يف موقعني يف الوقت نفسه .ج

تجاوز ف ها عام ال يتجاوز يف الرواية  .15 جتربة العشاموي األدب ة )يف وجدان القرية( جتربة مقبولة، الس ام وهي رواية ساة ي 

العادية، إال أهنا الترقى لنجاحاته الشعرية، وحتتاج إ  مزيد من املران وصقث األدواط لتتجنب العثراط التي لهرط 

 ها حداوة التجربة.تنتجي من عثراط  غاها ألغايف هذه التجربة أو ما قد يظهر 

************** 
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 الفني والبناء الرسالة :العشماوي الرحمن لعبد( القرية وجدان في) رواية العربية: باللغة البحث عنوان

 Novel: (in the village sense) of Abdul Rahman Al-Ashmawi                                اإلنجليزية: باللغة البحث عنوان

Message and technical construction 

 The research consists:                                                                                                يتكون البحث من:   

of 

 Ashmawi and literature values.                                                بعنوان: العشماوي: أديب القيم.  تمهيد .1

Boot:   

 

  فيه:تبين الرواية. و رسالة   :لالفصل األو .2

أن الرواية من روايات السيرة الذاتية وهي أيًضا من أدب الدعوة، وكالهما يحمل رسالة إصالحية كان أهم أهدافها في الرواية: 

                 تعزيز القيم اإليجابية، وتعطيل القيم السلبية.

 Chapter One: The Message of the Novel. And it told us: that the novel consists of biographical novels 

and advocacy literature also, both of which carry a reformist message whose main objectives were to 

promote positive values and to disrupt negative values.   

 Chapter II: The technical construction of the novel,and it :وفيه:    البناء الفني للرواية،  الفصل الثاني: .3

contains 

 roles.                           and Character Features                                        .أ

 .The Place and multi-dimensional                                                            .ب

 .The language of the novel          

 . position of the narrator.

 

 Conclusion:which Presents the main Results of the: وفيها أبرز النتائج التي توصل لها البحث.الخاتمة .4

research.             


