
 

 

 
 

  مفهوم التاريخ وجتلياته يف رواية "عبث األقدار" لنجيب حمفوظ

 

 2شهرام دلشاد، *1سيد مهدي مسبوق
 مهدان ،بوعلي سيناجبامعة قسم اللغة العربية وآداهبا ، أستاذ مشارك .1

 مهدان ،بوعلي سيناجامعة من قسم اللغة العربية وآداهبا ، دكتورا . 2
 

 (6/9/2017؛ تاريخ القبول: 25/12/2016)تاريخ االستالم: 

 امللخّص

ــها          ــة املعاصــرة احلــوادحت التارخييــة ضــمن مواطن ــاريخ وطيــدة حيــف عكســ  الرواي ــة والت إن العالقــة بــني الرواي

السردية وتبلورت األحداحت والثورات واحلروب الل حتتشد يف عصرنا الراهن يف الروايات ومنها الرواية العربية 

ديـوان   ـــ  منـهم جـابر عصـفور    ـــ اد املعاصرين الل هلا حظ وافر من املادة التارخيية، فمن مث يسميها بعض النق

العرب باعتبارها جنسا أدبيا راقيا  فظ تاريخ العرب ويتعامل مع التيارات االجتماعيـة والسياسـية. إذا اسـتقى    

التاريخ والرواية من منهل واحد فما هو الفـرق بينـهما؟ هـذا السـؤال يتـردد يف الكتـب النقديـة واألوسـاط األدبيـة          

هذا اجلنس األديب احلديف! و مل النقـاد أنفسـهم علـى اإلجابـة عنـ  وتبـيني أطـر  وحمـاور الفـرق           عن الرواية،

لنجيـب حمفـوظ   « عبـف األقـدار  »بينهما. إن هذ  الدراسـة باالعتمـاد علـى املنـه  الوصـفي التحليلـي أخـذت روايـة         

ية والتاريخ وتوضّح مفهوم التاريخ االئتالف واالختالف بني الرواية التارخي منوذجا لتبيّن من خالهلا أهم مواطن

يف النص الروائي ووظيفت  في . توصل  الدراسة إىل أن التاريخ يف الرواية يتحول إىل جـنس أديب ويـتغري مسـار     

وخيرج من مفهوم  احلقيقي إىل وسيلة أو وعـاء لإلجابـة عـن السـؤال الـذي يريـد الروائـي أن جيـد جوابـا لـ  يف           

 .احلال يف األدب التارخيي احملفوظي الرواية وليس هدفا، كما هو
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 مقدمة

ــا لألدبــاء والفنــانني يف إبــداعهم الفــين فهــم يســتوحون مــن شخصــيات         يعــد التــاريخ مصــدرا  ري

وحــوادحت ومفــاهيم وموضــوعات تارخييــة وهــذا عمــل مطــروق يف الفنــون البصــرية خاصــة الســينما  

واملســر  واألجنــاس األدبيــة كاملســرحية والشــعر. لكــن التفاعــل بــني التــاريخ والروايــة يكــون مكثفــا       

ارزا وذلـــك ألن الروايــة كجـــنس أديب حــديف قـــد قامــ  مقـــام امللحمــة وســـائر األنــواع األدبيـــة      وبــ 

املوضوعية كاملأساة وامللهاة واختـذت دورهـا يف شـر  حـوادحت ماضـي األمـم وجتسـيد مواقفهـا. إذاا         

حتول  الرواية يف العصر احلديف إىل وعاء يظهر في  التـاريخ بعـد ضـآلة األنـواع األدبيـة القدميـة.       

إن الــذهاب بالروايــة إىل التــاريخ جيعلنــا نستحضــر آليــات إنتــاج الــنص الروائــي ضــمن خطــاب        »

التاريخ املؤظف عرب تشكيالت سردية خمتلفة تقرأ املاضي بشيء مـن التميـز والتفـرد، بغيـة إعـادة      

إنتاج  جمددا أو باألحرق، فالروائي يرسـم الوجـود أ نـاء اكتشـاف  إلمكانيـات غـري معروفـة تعكـس         

. وإن هذ  اإلمكانيـات تفـتح مـواطن السـرد علـى دفـات       (11: 2008)القاضي، « اق العامل اإلنساينأعم

التــاريخ كأحــداحت إنســانية شــيدها العقــل البشــري وهلــذا يبــدو الصــراع قائمــا بــني الروايــة والتــاريخ  

حــني تكــون العالقــة قائمــة بينــهما مســتحيلة وممكنــة يف نفــس الوقــ ، فهــو الصــراع بــني الــذاكرة       

بداعية املفتوحة على ختوم الذات والر ية اجلمالية املتشغلة على خطاب التاريخ كمعرفـة وإجنـاز   اإل

يتجلى الصراع بني الروايـة والتـاريخ يف منحامهـا ومـؤدق ذلـك إىل       (13: 2013)عبدالرزاق،  .إنساين

ا ختييليـا فمـن   أن التاريخ يتعامل مع احلوادحت، تعامال ساذجا لكن الرواية تتعامل معها تعامال أدبي

مث ختدم الرواية التاريخ من جهتني: أوهلما أهنا تسرد احلـوادحت التارخييـة وتعـد القنـاة اإلتصـالية      

املهمة بني املادة التارخيية واجلمهـور وهـي أكثـر تطـورا بـني القنـوات اإلتصـالية خاصـة مـن الكتـب           

اجحــة يف عصــرنا الــراهن  التارخييــة وإن هــي تتخلــف عــن الســينما باعتبــار  القنــاة اإلتصــالية الن   

والــل تكــون أجنــح مــن الروايــة يف عــرض املــادة التارخييــة.  انيهمــا أن للروايــة منحــى متفــردا يف   

ســرد املــادة التارخييــة حيــف متــنح املتلقــي األدبيــة والتخييليــة واجلماليــة فهــي أفضــل مــن منحــى       

كثر من التـارخيي وذلـك للعمـل    التاريخ املتسم باجلمود والرتابة. فيلع املتلقي إىل النص الروائي أ

الروائي اإلبداعي، فتعد أكثـر جناحـا مـن الكتـب التارخييـة. ناهيـك بـأن هـذا الصـراع بـني الروايـة            

والتاريخ يتمخض عن التفاعل ويتمتع التاريخ هبذا التفاعل كمـا تتمتـع الروايـة. ورمبـا يـربح التـاريخ       

سـاس يف الروايـة التارخييـة هـو األدب وأمـا      أكثر من الرواية لسببني أسـلفنا القـول عنـهما. لكـن األ    

 الرواية والتاريخ فيعدان عنصرين فرعيني فيها. 
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مفهــوم هامشــي تســرب يف  هنــدف يف هــذا البحــف أن نثبــ  أن التــاريخ يف الــنص الروائــي

وأن الروايــة التارخييــة ليســ  متنــا تارخيــا فإمنــا روايــة أدبيــة جلملــة مــن            ئــي الــنص الروا 

 جيات الرواية التارخيية. ياستراتكة ويعتمدها الروائي يهبا الرواز ياخلصائص الل تتم

 ات يأسئلة البحف وفرض

تابـة روايـا م هـو الروائـي املعاصـر جنيـب       ك منوذج لألدباء الذين اختذوا التـاريخ وعـاء ل  ريخ

ى بـق يف حـدود  فإمنـا جتـاوز عـن مفهومـ  ونفـ       يحمفوظ الذي جعل التاريخ مادة لروايات  ومل 

خ يف ياتـ . فهـذ  الدراسـة مـن خـالل التحـري عـن عناصـر التـار         يالرتابة واجلفاف عـن روا ب  

 :نيالسؤالني التاليى ب عليب حمفوظ حتاول أن جتية "عبف األقدار" لنجيروا

 . ما هي جتلّيات التاريخ ودور  يف رواية عبف األقدار؟1

 يف اختذ جنيب حمفوظ التاريخ مادة لروايت  عبف األقدار؟ك. 2

ة يـ تسـم باألدب يتـزج هبـا و  ميالسؤال األول نقول إن التاريخ يف الروايـة  ى  معرض الرد عليف

ة مـن املـادة التارخييـة حتـول     يـ فال جيدر أن نعترب  تارخيا حمضا فإن ما دخـل يف هـذ  الروا  

خ يف عـدة خصائصـ  ومناحيـ  إذ أصـبح نصـاا متخـيالا       يجنس أديب آخر خيتلف عن التار إىل

 قنيات السردية الفنية.بالتى ظ ذاتياا 

جنيــب حمفــوظ وســيلة لبيــان  ق أن التــاريخ لــدق الســؤال الثــاين نــرى يف معــرض الــرد علــ

ار  وأوضاع اجملتمع املصري املعاصر وآمال اإلنسان احلاضر وهو مل يستعرض التـاريخ يف  كأف

ها يا وخيلع علة عنهيار الل تنبع الرواكات  ليزوّدنا مبعرفة تارخيية فإمنا املهم عند  األفيروا

 الروائي  وبا تارخييا.

 خلفية البحف

انـة  كزا ـا أو م يونا ـا ومم كثري من الدراسات الل حتد   عن الرواية التارخيية ومك كهنا

ش(؛ تــاريخ، زبــان، رواي )التــاريخ، اللغــة، والســرد(  1385) التــاريخ يف الروايــة منــها: مقالــة 

املقالة عن اللغة الروائية والتارخيية ومواطن اتب يف هذ  ك علي جنوميان. حتدحت الريبقلم أم

تـــورا  كن دراســـت  ختلـــو عـــن األطـــار احملـــدد. ورســـالة د  كـــاالخـــتالف بـــني الروائـــي واملـــؤرخ ل 

م( املعنونة بـ "الر ية التارخيية يف الرواية اجلزائرية املعاصرة؛ روايات طاهر الوطـار  2013)

الة عن  ال ـة فصـول تـبني وظيفـة التـاريخ      ة"، تتألف هذ  الرسكيكية تفيليمنوذجا، دراسة حتل

رة اجلماعيـة،  كووطريقة تفاعل الروائي مع  فهي: استراتيجيات متثيل التاريخ، التـاريخ والـذا  
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التــاريخ واملتخيــل الســردي. ومــن املســتلف  أن روايــات طــاهر وطــار مل تــدخل حتــ  مشــروع        

حاء مـن  يوإمنـا تعـد رمـزا واسـت    ة ألهنا مل تتحدحت عن التاريخ يف فترة معينـة  يالرواية التارخي

م( "الروايـة  1986تـاب ) كو التاريخ املعاصـر، ومل يسـرد األحـداحت التارخيـة مباشـرة مسـتندة.      

بعــض ى اتش حتــدحت فيـ  عــن هــذا املشـروع األديب الروائــي واعتمـد علــ   كـ التارخييـة" جلــورج لو 

قـد ألفـ  عـدة    ة فينموذج لبحث . أما حول جنيب حمفوظ وروايات  التارخيكالروايات الغربية 

ر البـوجي.  كـ م( "روايات جنيب حمفـوظ التارخييـة" بقلـم حممـد ب    2009البحوحت منها مقالة )

جعلــ  هــذ  الدراســة  ــالحت روايــات تارخييــة لنجيــب حمفــوظ مــادة لبحثهــا وهــي روايــة عبــف  

تبـيني أهـم السـمات املضـمونية يف      اتـب فيهـا إىل  كفـا  طيبـة وتطـرق ال   كاألقدار، ورادوبيس، و

مــا تنــاول امليــزات اللغويــة كاإلنســان، والنيــل وغريمهــا كواملوضــوعات املطروقــة فيــ  الروايــات 

ــا    كللروايــات ويف األخــري حتــدحت عــن    ــاريخ. وهن ــة تعامــل جنيــب حمفــوظ مــع الت ــة  كيفي مقال

( "الروايـة التارخييـة ومتثـل الواقـع؛ جنيــب حمفـوظ منوذجـا" لعبـد اللطيـف حمفــوظ.         2010)

ن االئتالف واالختالف بني التاريخ والرواية عامة، والرواية ها عن أهم مواطياتب فكحتدحت ال

 التارخيية خاصة وأورد مناذج من روايات جنيب حمفوظ التارخيية.

كانــ  خاليــة مــن  ــــومــا يضــاهيها  ــــ أمــا اجلديــد يف دراســتنا هــذ  فهــو أن الدراســات الســابقة 

وائي، والجند فيها إطـارا حمـدداا   اجلانب النظري وتطبيق مفهوم التاريخ وتبيني دور  يف النص الر

يعتمــد عليــ  لتحليــل الروايــات التارخييــة. وعلــى صــعيد الدراســات الــل درســ  قضــية التـــاريخ            

والروايــة نشــعر بالضــعف يف اجلانــب التطبيقــي حيــف قامــ  بتبــيني الفــوارق املوجــودة بــني املــادة        

تبـيني خصـائص كـل منــهما    التارخييـة والروايـة التارخييـة دون أن تأخـذ الـنص الســردي منوذجـا ل      

والفـوارق املوجـودة بينــهما. أمـا الدراســات الـل حتـد   عــن الروايـات التارخييــة لنجيـب حمفــوظ        

فهي تقريرية وخالية من النمـاذج التحليليـة، كمـا جنـد أن البـوجي حتـدحت عـن املضـامني املوجـودة          

ئفـ  يف الـنص الروائـي. أمـا     يف الروايات التارخيية احملفوظية ومل يتطرق إىل جتلّيات التاريخ ووظا

لنجيـب حمفـوظ لتعـرض    « عبـف األقـدار  »كوهنا ركـزت علـى دراسـة روايـة      دراستنا هذ  فتميزت يف

 إطارا حمددا شامال قابال للتطبيق على الروايات التارخيية لكشف أداءات التاريخ فيها.

 عامل جنيب حمفوظ التارخيي

ــد   ــ     إىلان التوجــ  كــجنيــب حمفــوظ  ق أول توجــ  فــين واضــح ل ــة يف أعمال ــة التارخيي الرواي

 م حــىت1939فــا  طيبــة" الــل صــدرت يف الفتــرة بــني  كالثال ــة "عبــف األقــدار" و"رادوبــيس" و"
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اتـب املاضـي   كجند يف هذ  الروايات بعدا واضحا عن الواقع املعاصر الذي عاشـ  ال »م. 1944

ي كــاتـب مــن الواقـع، ل  كثــر مـن مسـافة اختــذها ال  كالفرعـوين، غـري أن هــذا البعـد اليبــدو لنـا أ    

. (31تـا:  دون )حبـراوي،  « ( أو لصـريورت  املسـتقبل  كيرشح ل  حال ألزمتـ  سـواء الـراهن )آنـذا    

مرتبط باملاضي الفرعوين ويف روايات  األخرية مـرتبط   فاألساس أن التاريخ يف روايات  األوىل

حاء ياسـت  انكـ ن هـدفا عنـد جنيـب حمفـوظ بقـدر مـا       كـ بالقضايا املصـرية احلديثـة الـل مل ت   

بعـف التـاريخ املصـري الفرعـوين      ريـة خاصـة دعـا إىل   كيف مرحلـة ف »ار . إنـ   كـ ووعاء لطر  أف

سيطرة القدر ويف املرحلة الثانية  يف  الحت مراحل: يف املرحلة األوىل كوقد مرّت فلسفت  آنذا

 مــا أرادكامــل كان العقــل هــو احلقيقــة وال كــ، ويف روايتــ  الثالثــة  كالســلوى ســيطرة الفعــل علــ 

فـا  طيبـة" حيـف تعـد روايـة تارخييـة       كاتـب يف روايـة "  كنالحـظ تطـور أدوات ال   كذلكاتب، كال

)البــوجي، « اجتماعيــة أي أهنــا طــور جديــد يف تــاريخ الروايــة احملفوظيــة حنــو اإلجتــا  الــواقعي   

املدرســة الواقعيــة    أبــدا فمــال إىلكــ. فهــو عــاش مــع هــاجس التــاريخ الــذي مــا تر (207: 2009

 التاريخ والواقع.  ثر اقترابا إىلكتابت  اإلبداعية ألهنا أكروادها يف  وأصبح من أهم

 حملة عن رواية "عبث األقدار" 

تعترب هـذ  الروايـة أول روايـة املشـروع احملفـوظي املسـمى بالروايـة التارخييـة الـل يعـود عهـدها            

ــة.     ــرات م     »إىل حضــارة مصــر القدميــة الفرعوني ــرة مــن أنصــع فت ــة فت صــر ترصــد هــذ  الرواي

الفرعونيــة وهــي فتــرة بنــاء اهلــرم األكــرب يف عهــد الفرعــون خوفــو ملــك مصــر، حيــف ظــل هــذا     

. حتـدحت جنيـب حمفـوظ يف هـذ  الروايـة عـن       (212: 2009)البـوجي،  « اهلرم، رمزا للقوة املصرية

حتميــة القــدر واعتــرب اإلنســان حمتومــا باألقــدار خملوعــا عــن اإلرادة واالختيــار ورأق أن هنــاك     

على اإلنسان وحيات  على رغم من قوت  وبطش  الكبري كما استسلم فرعون مع قوتـ   عبثا سيطر 

املتفوقة أمام األقدار. قـد حتولـ  هـذ  الروايـة إىل مسلسـل سـينمائي ولكـن كلمـة العبـف حـذف            

 منها وصدرت باسم األقدار فحسب حلساسيتها غري الدينية. أما تلخيص الرواية:

قول أن هناك ولدا سيولد يف مصـر  يا أحد كهنة فرعون وحتكي الرواية عن نبوءة يتنبأ هب

وحتكـى أن  . غضب الفرعون خوفو ويأمر بقتل مجيع األطفال الـذكور يف. ويصبح فرعون البالد

تلد زوجت  طفال يف تلك الفترة فيعمد إىل  ريب زوجت  مع خادمة هلـا إىل  " رع"كاهنا ان  

ومتضي األيـام ويزحـف الغجـر علـى     . لذكورة سخط الفرعون وقتل  لألطفال ايمكان بعيد خش

فتـهرب اخلادمـة مـع الصـحم ويأسـر      . املكان الذي تتـوارق فيـ  زوجـة الكـاهن وابنـ  واخلادمـة      
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تنتقل اخلادمة زايا للعيش يف منطقة أخرق وتتزوج من رجـل هنـاك وتـريب طفـل     . الغجر األم

ش ويرتقـي يف املـدارج   لتحـق بـاجلي  يرب "ددف" وكـ متضـي األيـام وي  ". ددف"الكاهن الذي ان  

عشـق ابنـة الفرعـون،    يفاءتـ  حـني   كرية ويصبح واليا لبعض واليات مصر فيقوم بتثبي  كالعس

ذا حتققـ   كـ م  ل  لوفائـ  واخالصـ  وخيانـ  أبنائـ  وه    كزوج الفرعون ابنت  هبا وخيلف حيمث 

 اهن وفازت األقدار.كنبوءة ال

 الدراسة والتحليل

الروايـة وأصـبح     ار" مع املادة التارخييـة الـل تسـرب  إىل   حنن نتعامل يف رواية "عبف األقد

تب التـاريخ. والروائـي   كون صفحة أو صفحات من كجزءا من اجلنس األديب الراقي بدل أن ت

 قد أخذ هذ  املادة التارخيية خيط أساس للرواية الل يسردها ويرويها. 

ــاريخ يف الروايــة و       ــام عــن دور الت ــي أن منــيط اللث ــ  فيهــا. وإن أول مــا   نســعى فيمــا يل وظيفت

يتراءق لنـا هنـا هـو حبـف اسـتراتيجيات الروايـة التارخييـة الـل يقـوم بإعماهلـا الروائـي وذلـك             

ألنــ  يأخــذ املــادة التارخييــة بكــل خصوصــيا ا مــن الواقعيــة والســردية والشخصــيات واحلــوادحت  

بالتخييل السـردي  واملوضوعية ويزودها بالوظائف واخلصائص املختصة باجلنس األديب ويلوهنا 

ــزة اجلــنس األديب الســردي. إذن تكــون يف الــنص التــارخيي شخصــيات وحــوادحت حقيقيــة         كمي

يأخذها الروائي ويسوقها حنو الشخصيات اخليالية إما بإعمال الوظائف غري احلقيقيـة أو غـري   

املبسطة يف التاريخ كما يلجأ إىل خلـق شخصـيات جديـدة مـا ضـبط  يف التـاريخ ويقـود بنـا إىل         

منحى التاريخ ونص  من النمطية واملوضوعية إىل الدراميـة والذاتيـة. فالتـاريخ يصـبح شـبحا يف      

وجــزءا مترابطــا منــ  حيــف الميكــن الفصــل بــني الــنص التــارخيي والنصــوص        يالــنص الروائــ 

الســردية املــزودة مــن قبــل الروائــي. فيصــبح الــنص واحلــدحت التــارخيي مــن كيــان الروايــة ومــن    

أجزائهــا الالزبــة وامللتصــقة هبــا لكنــها تننتقــل مــن التــاريخ احلقيقــي إىل التــاريخ املضــاد. أمــا       

دة التارخيية بالتمهل الكـثري فإمنـا خيـرج مـن دائـرة التـاريخ       جنيب حمفوظ فاليتوقف أمام املا

وحقائقهــا ســريعا وجيــنح إىل الفــن القصصــي والروائــي حيــف يصــري التــاريخ يف روايتــ  جــزءا      

هامشيا، فمن مث يسمي النقاد هـذا النـوع مـن الروايـة، الروايـة التارخييـة املشـتملة علـى نـوعني:          

مــا عــن التلمــيح التــارخيي أو التنــاص ألنــ  يف األخرييــن  الروايــة والتــاريخ معــا وهــذا خيتلــف متا 

تصـبح القضــية التارخييـة جــزءا قابــل الفصـل للــنص األديب لكننــا نواجـ  يف الروايــة التارخييــة     

روحـان يف جسـم واحـد. إذن نواجـ  تناغمـا       -التاريخ والروايـة -كيانا متشابكا ومتماسكا كأهنما 
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نفصال. يعـرض الرسـم التـاي كيفيـة احتضـان الروايـة       معقدا بني الرواية والتاريخ غري قابل لال

 للتاريخ مع استراتيجيا ا اخلاصة الل جتعل التاريخ جزءا فرعيا للرواية:

 
 هيمنة التخييل السردي

تابة الروائية مـن هـذا املنظـور    كفال»ا لسردها يتارخييا موضوع جتعل الرواية التارخيية مبىن

ائي، كــح تقـين ومعــريف يـدم  عــوامل ختييليـة ضــمن مـبىن    وّن كــمكب الـزمين  كــتتعامـل مـع املر  

خطاب مهيمن عايش  اجلماعة البشرية وبني إرغمات سردية تعيـد  كيزاو  بني سلطة التاريخ 

هـا اخلطابـان   ييال رمزيـا لـ  فضـاءات  االنزياحيـة ومنـ  هـذ  الروايـة الـل يلتقـي ف         كالواقع تش

ن مسـار التـاريخ   كـ ل .(14: 2013الرزاق، )عبـد « أساسـها  كالتارخيي والروائـي يف مسـاحة مشـتر   

تتحـول فيـ    »ا ويـ تحول يف تطور السرد ألن الروائي يتعامل مـع معطيـات التـاريخ تعـامال ختييل    ي

. روايـة "عبـف   (15: 2013عبـدالرزاق،  )« لـ  طابعـ  اجلمـاي املتميـز    كـى  حم املادة التارخييـة إىل 

وضوعا لسردها. يف البدايـة نستشـعر   زمن الفراعنة م األقدار" جتعل حد ا تارخييا يرجع إىل

ننـا نعـرف أن الروايـة    كروايـة تارخييـة واقعيـة حبتـة تبتعـد عـن التخييـل السـردي ول         كأن هنـا 

جنس أديب يناقض الواقع أو السائد واملألوف ألهنا تتسم باالنزياحية واخلروج مـن األسـاليب   

ر أن كواجلــدير بالــذ ــــ التخييلــيالتــاريخ  خــروج مــن التــاريخ الــواقعي إىل كأي هنــا ــــاملألوفــة 

عـل املـؤرخ   جيانـ  مـادة حبثهمـا واحـدة.     كالروائي خيتلف عـن املـؤرخ مـن حيـف الوظيفـة وإن      

ذب كــاملــؤرخ دائــرة الواقعيــة فقــد رمــي بال  ق حــدود  وإن تعــد ق الواقعيــة نصــب عينــ  واليتعــد  

صـر يف حـدود الواقعيـة    نحين الروائـي ال  كـ م الباحثون ل  وزناا بني املـؤرخني. ل يقيوالبهتان وال 

تـب جنسـا أدبيـا روائيـا مـن أهـم ميزاتـ         كألنـ  ي  كحدودها ويتصل بعـامل اخليـال وذلـ   ق تعديو
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 ألنـ   ينيعـدون صـاحبها أحسـن الـروائ    يمن اخليال ق ربكها درجة ياخليال، وإن وجد النقاد ف

 وظ. ما هو احلال عند جنيب حمفكمتع أ ر  من اإلبداعية، يالتاريخ إال لى عتمد عليمل 

ة عن خوفو حديثا قصريا استل  املؤرخون من بعض اآل ار القدمية يخيتب التاركحتد   ال

يفيـة صـنع  أو أنـاء    كرب وكـ أهم أعمـال هـذا الفرعـون مـن صـنع  اهلـرم األ      ى ز علكالل ترت

شف الغطـاء عـن العالقـات العائليـة اجلزئيـة      كن جنيب حمفوظ يكالفراعنة قبل  وبعد  وإخل ل

تـب  كاألحـداحت الفرعيـة الـل انشـغل  هبـا شخصـيات مـا جـاءت أنا هـا يف           خوفو وعنق لد

هـا  ـوب اخليـال    يلـع عل خينـ   كة ليـ التاريخ، إذاا هو يستمد يف سرد  الروائي من املـادة التارخي 

ــاي    يوال  ــال يف    كنحصــر يف حــدودها. جنــد يف النمــوذج الت ــة اســتمداد الروائــي مــن اخلي يفي

ى صاحب العظمة اإلهلية الربانية "خوفو بن خنـوم" علـ   جلس»ف عن شخصية تارخيية: ياحلد

حديقة قصر  املترامية الغنّاء جنة منـف اخلالـدة ذات   ى ة ذهبية بشرفة خمدعة تطل عليكأر

ان  عبائت  احلريرية تلمع حاشيتها كاألسوار البيضاء بني رهط من أبنائ  وخاصت  املقربني و

انــ  جلســت  هادئــة وديعــة كحنــو الغــرب، والذهبيــة حتــ  أشــعة الشــمس الــل بــدأت برحلتــها  

 .(144: 1990)حمفوظ، « وسادة حمشوّة بريش النعام... ان يسلّم ظهر  إىلكف

ى يفيــة جلوســ  علــكأن الروائــي جتــاوز حــدود الواقعيــة بشــرح  الــدقيق عــن فرعــون وق نــر

ل هـذ   كـ ور أطراف  من احلدائق واألسوار واألبناء وخاصت  املقـربني  كة وبيان حاالت  وذكاألري

تـب التارخييـة قاصـرة عـن     كالروائـي. والواضـح أن ال  ق مرجعية ختيلية لدى األوصاف تدل عل

تـف بالشـر  التـارخيي واسـتمد مـن      يكن الروائـي مل  كأن حتمل يف  ناياها هذ  األخبار بدقة ل

رج  من الرتابة واجلمود ويسوق  حنو اللغة الشعرية والرشاقة خيالسرد و خيال  ليضيف إىل

 ق يف عوامل اخليال.ياجلنس األديب الراقي الذي من أهم نات  التحل ب  إىل ىرقيو

هنــاك بعــض الكتــب التارخييــة مثــل "تــاريخ بيهقــي" أو "تــاريخ أيب الفــداء" أو تــاريخ يعقــويب     

وغريها والل تعد مصدرا تارخييـا حبتـا لكنـها تـدخل يف صـميم األدب مـع بعـدها عـن اخليـال          

ذا اعتربنـا اخليـال نـة أساسـية لـألدب فلـم تعـد أمثـال هـذ  الكتـب           األديب. كيف يكـون األمـر إ  

اخلالية من اخليال كتبا أدبية؟ يف اجلواب نقول إن تلك الكتب تارخيية يف الدرجة األوىل لكنها 

استمدت من بعض امليزات األدبية كرشاقة اللفظ وروعة التعبري فنعدها التاريخ األديب لتميزهـا  

 روايــة "عبــف األقــدار" أو يف ســائر "الروايــات التارخييــة" يتعــاكس األمــر بالســمة األدبيــة. لكــن يف

فمــن مث نعــدها "الروايــة التارخيــة" فلننتبــ  إىل هــذ  الكلمــة املركبــة الــل جــاءت كلمــة الروايــة       
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مقدمــة علــى التــاريخ علــى عكــس كلمــة "التــاريخ األديب وذلــك ألن األدبيــة يف األخــرية هــي األهــم  

ون جزءا أصليا يف كتب التاريخ األديب لكن يف الرواية التارخية، يعترب األدب واألبرز. التاريخ يك

جزءا أصليا والتاريخ  تل درجة  انية. إذا كان األمر هكـذا فللخيـال يف الروايـة التارخييـة دور     

بــارز وجــوهري كقصــص ألــف ليلــة وليلــة وحنــن نفقــد فيهــا اخلــيط التــارخيي وكأهنــا خيــال يف      

ــى أهنــا مــ    ــال عل ــة فيهــا فمــن مث نســميها       اخلي ــاريخ لوجــود الشخصــيات التارخيي أخوذة مــن الت

قصصــا. إذا مل حتتــو الروايــة التارخييــة خيــاال فــال نســتطيع أن نعتربهــا جنســا أدبيــا فنجــد يف   

إهنـا سـرد نثــري   »تعريـف الروايـة أن عنصـر اخليـال مــن عناصـرها األساسـية كمـا يقــول غنـيم:         

دة. ذلـك أن كلمـة سـرد أخرجـ  املسـرحية الـل تشـارك        جيمع بني احلقيقة واخليال، طويـل عـا  

الروايــة يف كــثري مــن القواســم املشــتركة، وكلمــة نثــري أخرجــ  مــن التعريــف فــن امللحمــة الــذي   

يعتمـد علـى اللغـة الشـعرية بشــكل مطلـق، وتركيـب "جيمـع بــني احلقيقـة واخليـال" أخـرج الســرية           

فأخرج القصة القصرية من دائـرة التعريـف    بنوعيها الذاتية والغريية، وأما تركيب "طويل عادة"

 .(15: 2010)غنيم، « ليكون بذلك جامعا مانعا داال بدقة على ماهية الرواية

إن التـاريخ املمتـزج باخليــال يف روايـة "عبــف األقـدار" خيتلــف عـن التــاريخ مبعنـا  األصــلي       

ي فهـو يـروي   وحنن يف الرواية جنـد التـاريخ خارجـا عـن ذاتـ  وعـن مفهومـ  األصـلي واحلقيقـ         

ن يف الروايــة كــان والشخصــيات وإخل. لكــحاد ــة واقعيــة معينــة قــد مضــ ، حمــددة الــزمن وامل

املادة التارخيية احلـوادحت الـل ال جنـد هلـا حضـورا يف الـزمن        ف الروائي إىليضيالتارخيية 

لـف فرعـون خوفـو    خياهن كـ أهنا ما وقع . جنيب حمفوظ يف الروايـة يسـرد أن ابـن    كاملاضي 

تـب التارخييـة الختربنـا عـن هـذ  القضـية اهلامـة الـل تـدور أحـداحت الروايـة حوهلـا،             كن الكل

العـرش بعـد مـوت أبيـ  "خوفـو"       األسـرة الرابعـة، تـوىل    كخ أن جدفرع  الف ملـو يربنا التارخيو

 (317: 2000)أديـب،  اجلنس اللـيحم...   ان  زوجة  انوية تنتمي إىلكدون حق شرعي إذ إن أم  

فو الـذي يعتقـد جنيـب حمفـوظ أنـ  قـد أصـبح فرعونـا ملصـر بعـد خوفـو؟            فأين "ددف" ابن خو

ختييليـا يف الـنص الروائـي    ى س التاريخ ويتخذ منحـ كإذن التاريخ يف الرواية التارخيية قد يعا

 الف يف أساس  اخليال. خيما أن التاريخ يف

 الذاتية االنتقال من املوضوعية إىل

والتاريخ فيجب أن نلتف  إىل الذاتية واملوضـوعية. الروايـة    إذا ابتغينا أن نترصد الفرق بني الرواية

التركيز على النفس وانشـغال الشـاعر بنفسـ  أو الكاتـب     »كجنس أديب تدخل حت  إطار الذاتية أي 
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مبواد  وإغفال  املوضـوعية. تشـري الذاتيـة إىل طريقـة يف الكتابـة تضـع يف احملـل األول التعـبري عـن          

لكن التاريخ متسـم باملوضـوعية. أي سـرد الواقـع      .(65: 1988)فتحي،  «املشاعر والتجارب الشخصية

 (359: 1988)فتحي،  .كما هو أو كما يبدو مبعزل عن أفكار اإلنسان ومشاعر 

رواية "عبف األقدار" قد احتذت منحى ذاتيـا ألهنـا مـرآة لبيـان أفكـار الكاتـب ومشـاعر . ال  ـدد         

حلقيقي فيغري  ويعطي  دفقـات شـعورية ذاتيـة أو يفسـر      جنيب حمفوظ نفس  تلقاء السرد التارخيي ا

 برأي . إذن حنن يف الرواية التارخيية قد نبتعد عن التاريخ احلقيقي املتسم باملوضوعية.  

الروائي الذي يسرد األحداحت، ول  وظائف  يف النص. ى ل من الرواية والتاريح  توي علك

ــة،   ن أن يضــطلع هبــ كــمييــز جــريار جينيــ  وــس وظــائف مي   » ا الســارد: الســردية، التنظيمي

ة ك. هذ  الوظائف مشتر(400: 1984)جيني ، « التواصلية، التو يقية، اإليديولوجية أو االنفعالية

ن الوظيفـة األخـرية أي اإليديولوجيـة ختـتص بالروايـة. يعـين أن       كـ بني سارد التاريخ والرواية ل

األحـداحت،  ى طريق التعليقـات علـ   ال تعليميا عنكتدخالت السارد يف سياق القصة قد تأخذ ش

ام الل يدرجها السـارد أ نـاء   كوتتمثل هذ  الوظيفة يف جمموعة التعليقات واالنطباعات واألح

يقـوم بالتعليقـات    ينبغي أن ال يدخل املؤرخ يف سـياق السـرد حـىت    (108: 2012)وسواس،  .سرد 

ــ ــ       ى عل يســرد الثيمــات   اتــب موضــوعي فيجــب أن  كاحلــوادحت التارخييــة حســب رأيــ  ومبــا أن

تـب  كان يكـ ملا  - وهنا جنيب حمفوظ -ن الروائي ك  اجلمهور. ليالتارخيية حسب ما يتفق عل

ار  كان  أن خيرج من املوضوعية ويأيت بالتفاسري الذاتية واجلديدة حسب أفكجنسا أدبيا بام

ر  جديـد  ن بطـ كـ واجهة التيارات األدبيـة، ل  الرواية التارخيية بدأت اآلن تعود إىل»ومشاعر . 

وهو ما يسمي بالتاريخ املضاد، مث إن عوامل جنيب حمفوظ متعددة تسمح ألي باحف بالغوض 

ــدة    ــؤة جدي ــدة؟ أي أن    . مــا معــىن (209: 2009)البــوجي، « فيهــا، وإجيــاد لؤل ــؤة جدي إجيــاد لؤل

يعــرض فيهــا  نونــات التارخييــة أشــياء جديــدة حــىت كتشــف يف املكأن يى جنيــب حمفــوظ يســع

والفلسفية أمام القضـايا اإلنسـانية. وهنـا أخـذ مفهـوم األقـدار ووجعلـ  حتـ          آرائ  الشخصية 

ائي وعرض آرائـ  الذاتيـة طيلـة السـرد حـول هـذا املفهـوم األصـلي للروايـة. إن          كإطار مبين ح

ا ملصــر رغــم  كــاإلنســان حمتــوم أمــام األقــدار و"ددف" الشخصــية الرئيســة للروايــة يصــبح مل    

ن كــ  وهــو طفــل رضــيع ال يســطيع أن ينقــذ نفســ  ل يــاء علثــة لقتلــ  والقضــيجهــود فرعــون احلث

مهـم  كاألقدار تنقـذ . تثبـ  احلـوادحت التارخييـة عـرب الـدهور أن السـالطني اجلبـابرة امتـد ح         

 يف هـذ   ريغـ ين جنيب حمفوظ كثرية لكأعدائهم ألن هلم قوة وبطاشة ى لة وفازوا عليملدة طو

طرت يالفشـل إذا سـ   زعم أن القوة تنتهي إىلالرواية فلسفة التاريخ الل اتفق عليها الناس، و
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ــذي يقــوم بتخطــيط مســرية        ى األقــدار علــ  ــة هــو ال ــة التارخيي ــي يف الرواي ــاة. إذن الروائ احلي

 األحداحت وتنميتها وتغيري خطة التاريخ احلقيقي.

تتسم الرواية بسمات خرج  هبا مـن املوضـوعية ومـن مفهـوم التـاريخ احلقيقـي إىل الذاتيـة        

منها أوال: حنن جند تغيريا بارزا يف مصري الشخصيات واألحداحت كما جند ابن كـاهن "ددف"،  

يرحت مصر وخيلف فرعون. وهذا ال نرا  يف الكتب التارخييـة.  انيـا: حنـن جنـد حضـورا فـاعال       

يا النص الروايـي. الشخصـيات واألفكـار املوجـودة يف الروايـة كأهنـا مل ختـرج مـن         للروائي يف  نا

بطــن التــاريخ أو كأهنــا متا يــل حنتــها جنيــب حمفــوظ ألهنــا تــتكلم وتعمــل مثلمــا يريــد  الكاتــب.   

تتحــاور الشخصــيات عــن القــوة والقــدر واإلرادة الفرديــة واحلتميــة القدريــة وســائر املوضــوعات،  

لتارخيية ما سجل  لنـا حـوارات أجريـ  يف قصـر فرعـون حـول موضـوعات        فالواضح أن الكتب ا

خمتلفة. هنا خيرج جنيب حمفوظ كصانع الرواية من إطار النمطية و كي أفكـار  علـى لسـان    

أيهــا الســادة، لــو كــان القــدر كمــا تقولــون لســخف معــىن اخللــق وانــد رت حكمــة      »الشخصــيات: 

اد االقتـداء، والعمـل الكسـل، والقـوة الضـعف، كـال       احلياة وهان  كرامة اإلنسان، وسـاوق االجتـه  

 .(149: 1990)حمفوظ، « أيها السادة إن القدر اعتقاد فاسد ال خيلق األقوياء التسليم ب 

لم. جنيــب حمفــوظ يف "عبــف   كلم الشخصــيات بــل جنيــب حمفــوظ نفســ  يــت     كهنــا ال تــت 

ر. فهـو يـروي تـاريخ أحـد     مسـري الـدراما والتـأ ري والتـأ      األقدار" خيرج من إطار النطميـة إىل 

دخل الروائـي  يـ بتعد عن أسلوب املؤرخني يف شر  حـوادحت التـاريخ شـرحا جامـدا.     يالفراعنة و

مـا  كالواقع املصري املعاصـر إمـا السياسـي وإمـا االجتمـاعي       أن يضم  إىلى يف املوضوع ويسع

إشــارات  تــدين سياســة االســتبداد والقــوة وتســخر منــها والروايــة تشــري »أن هــذ  الروايــة ق نــر

)حممـود،  « ي البائـد كـ م امللكواقع اجتماعي حديف يف حياة بالدنا أ ناء احل رمزية واضحة إىل

شــف الغطــاء عــن  يكيف االبتعــاد عــن الســرد التــارخيي النمطــي ل  ى . والروائــي يســع (22: 2006

يفيـة خيانـة أبنائـ  وتعاملـ  مـع "ددف" خلفـ        كرب خوفـو و كالعالقات العائلية يف بي  فرعون األ

يصنع من  شخصـية روائيـة ذات أبعـاد وميـزات دراميـة، فيعـرض قوتـ  وعقائـد           نائب ، حىتو

 ني مشـاعر أبنـاء وطنـ  أي مصـري    ريد هبـذا العمـل أن يـث   يـ ريسد مواقفـ  أمـام القضـايا، ف   جيو

م الفاســد الــذي كنتقــد مــن النظــام احلــا يأمــام هــذ  الشخصــية والعقائــد املثبتــة يف الروايــة ل 

الذاتية خيرج مـن احلياديـة    إذن الروائي خبروج  من املوضوعية إىل اليراعي حقوق الشعب.

 قف موقفاا حمايداا من احلوادحت فِعل املؤرخ.يوال 
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لتـزم حبـدود التـاريخ أبـدا فإنـ  مل      يعـين أن جنيـب حمفـوظ مل    يخروج  من املوضوعية ال 

تـ  األخـرية:   الواقعيـة الـل تظهـر يف روايا    رج من املوضوعية يف بعض السمات للوع  إىلخي

ما جنـد شخصـية خوفـو فهـو فرعـون مقـدس       كمنها أوال: عدم تغيري بعض الشخصيات خُلقاا. 

يتعامل مع الناس تعامال حسنا والرواية والتاريخ متفقان يف هذا املوضوع.  انياا: تصـوير بيئـة   

تغـيري  النـاس وقـو م يف   ق انتـهم لـد  كهنة فيها ومكمصر تصويرا واقعيا تارخييا مثل وجود ال

.  الثــاا: فخامــة اللغــة كاألقــدار وأوضــاع املعيشــة وبعــض األعمــال الــل يقــوم النــاس هبــا آنــذا  

 يف حوار الشخصيات الل تتناسب مع املوضوعات التارخيية. ورشاقتها حىت

 حنو التاريخ الشمويل

حتد نا فيما سبق عن بعض مقـاييس التحـويالت النصـية مـن التـاريخ إىل الـنص الروائـي وقلنـا         

إن التــاريخ يف حتويلـــ  إىل الروايـــة يفتقـــد بعـــض خصائصــ  ويتســـم خبصـــائص جديـــدة منـــها   

مــع ازديــاد الــوعي باحلاضــر يــزداد االهتمــام بالتــاريخ، بوصــف  خلفيــة احلاضــر أو     »الشــمولية. 

تاريخ احلاضر. تسهم الرواية بوصفها إحدق أدوات تصـوير التـاريخ األكثـر تفصـيال وصـدقا يف      

ــ  للمــادة التارخييــة   (2: 1386)لوكــاتش، « التــاريخاســتجالء مــا حــدحت يف   . إذن الروائــي يف حتويل

يعتمد على التفصيل والتحديـد خالفـا للـنص التـارخيي الـذي يتسـم باالختصـار والتعمـيم ومـرد          

ذلــك إىل أن الكاتــب قــد جيــد نفســ  مضــطرا إىل الكشــف عــن حــدود اإليــديولوجيا الــل يكتــب   

 .عن  غرا ا وفجوات صمتها عمّا يستطيع اإلفصا  عنـ   داخل نطاقها، إن  مضطر إىل الكشف

امليــزة التفصــيلية لــدق الروائــي يف حتويــل الــنص إىل جانــب ميــزة التحديــد  (7: 1999)اجنيلتــون، 

 ول مفهوم التاريخ يف الرواية إىل تاريخ جديـد يسـمى بالتـاريخ الشـموي أي إن الروايـة تسـري       

التــاريخ فــنحن نواجــ  يف الروايــة تارخيــاا شــامالا مــن حنــو الشــمولية وتضــبط األشــياء أكثــر مــن 

التــاريخ عنــد جنيـب حمفــوظ يصــل إىل أمشــل  »حيـف األحــداحت والشخصــيات وذكـر اجلزئيــات.   

درجات  ألن ل  قدرة فائقة على نقل الشخصية بالتفصيل وبأدق اجلزئيات ووصف األمكنة بدقـة  

 .  (20: 1980)الغيطاين، « متناهية يبنيها وفق ر ية خيالية

فرعــون ى تمحــور علــ ييف روايــة "عبــف األقــدار" ينطلــق الــنص الروائــي مــن نــص تــارخيي     

خوفو. أرخ  املصادر التارخيية حياة خوفو يف بضع صفحات وحتد   عن  بصورة عامـة أمـا   

سـتأ ر  ياهن مولـد ولـد   كـ هذ  الرواية فقد اختارت موضوعا حمددا حلياة فرعون فهو نبوءة ال

 لولـة دون القـدر  يونـ  خليفـة لـ  وجهـود خوفـو وأنصـار  للح      ك"ددف" وم بعد خوفـو انـ    كباحل
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ال   يقو م وجناة "ددف" من نوائـب الـدهر واسـت   ى طرة القدر عليسو ة األمريفشلهم يف هناو

أحــداحت حمــددة مــن التــاريخ ويســرد ى ز علــكــرتيمصــر. مــن الواضــح أن الــنص الروايــي ى علــ

سـرد  يف يـ ذا التحديـد يـالزم التفصـيل ح   قضية واحدة من حيـاة فرعـون قـد يطـول زمنـها، هـ      

قف أمـام املوضـوعات والثيمـات املختلفـة وقفـة      يثر من مئة صفحة وكالروائي هذا احلدحت يف أ

 شبعها بالتفصيالت السردية. يلة ويطو

ــا ــاريخ الشــموي أي اخلــروج مــن          كهن ــة "عبــف األقــدار" تقودهــا حنــو الت نــات يف رواي

الروايــة التارخييـة وهـي أوال: يســرد جنيـب حمفــوظ     إىلالتـاريخ احلقيقـي املتســم باالختصـار    

ثر من مئة صفحة. وحنن كأ مصر يف األزمان الغابرة يفى م علكتاريخ أحد الفراعنة الذي ح

 كبري وذلـ كـ حـد   ثرية عنهم وبقـي تـارخيهم جمهـوال إىل   كضبط أخبارا ينعرف أن التاريخ مل 

بتطعيم الفضاء السردي وإشـباع  رغـم   ن هذا الروائي قام كخ لين التاريلبعد زمنهم من تدو

سـبيل املثـال يف الفصـل الثالـف مـن الروايـة حـني        ى املوضـوع املسـرود. علـ   ى  علريسياالطالع ال

بدأت احلملة الفرعونية لقتل الطفل جيعل الراوي حاد ة فرعية فهي قصة املرأة الـل جـاءت   

هنــا توقــف  »ق: يــرليقــول لفرعــون خــرب مولــد طفــل خيلفــ  وصــادف  فرعــون وجنــود  يف الط     

طني بــاملرأة وصــا  هبــم بصــوت  يالرجــال احملــ فرعــون فتوقفــ  العربــات مــن ورائــ  ونظــر إىل 

ــوظ، « اآلمــر... ــوال. (150: 1990)حمف ــة. ومــن     ك ــة املوجــودة يف الرواي ثري مــن األحــداحت الفرعي

احملقق أن احلديف عن هذ  املرأة ليس ضروريا يف العـامل السـردي ومـا خيـل فقـدها بالسـرد       

هنـا قصـة الفرعــون    ـــ  انـ  أو غريهـا ألن التــاريخ  كن هـذ  امليـزة أساسـية للروايــة تارخييـة     كـ ل

ن الروايـة تعـرض حـوادحت  انويـة ألهنـا أوسـع مـن التـاريخ         كحاد ة رئيسة لى  توي عل ــخوفو 

ــروائي       ــل ســائر ال ــوظ فع ــة حنــو   نييف أحــدا ها وشخصــيا ا. وفعــل جنيــب حمف  وســاق الرواي

زيـة للروايـة خلـف    كسبيل املثال تسرد الرواية أن "ددف" الشخصية املرى لالتاريخ الشموي. ع

 ين الروائـ كـ فرعون، عندما يتحدحت املؤرخ عـن هـذا املوضـوع رمبـا يسـرد  يف صـفحة واحـدة ل       

صـف مراحـل حياتـ     يهنايـة الروايـة و   صفحات متتد من الفصل احلادي عشر حىت سرد  يفي

قـدرة فائقـة يف سـرد اجلزئيـات واحلواشـي وخلـق        اا: لنجيـب حمفـوظ  يـ  ان ق.واحدة تلو األخـر 

وت كتحدحت املؤرخون عن املسيوتات التارخيية. كف عن املغيبات واملسيمساحات سردية واحلد

تشــفوهنا وإمــا وفــق قرائتــهم املختلفــة كالو ــائق اجلديــدة الــل يى التــارخيي إمــا باالعتمــاد علــ

وتات كأعـــاد مســــــــ  حمفـــوظوهنـــا جنيـــب ـــــ ن الروائـــي كـــوختصصـــهم يف موضـــوع تـــارخيي ل

قــام بســرد  وخلــق فضــاءات روائيــة  حائ  مــن موضــوعياحلــوادحت التارخييــة املغيبــة وفقــا الســت
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متعددة عن حياة فرعون وشخصية "ددف" أو غريها من الشخصيات، وشر  سـائر العالقـات   

ة حائ  ونسـ  روايـ  يواألحداحت اجلارية بني الشخصيات يف الرواية باالستمداد من خيالـ  واسـت  

ــاريخ بعــد الغــوص فيهــا وأورد فيهــا حــوادحت وأف        ــة اختــذت ماد ــا مــن الت ــارا كــتارخيي ثرية ك

ــ  كــ  اليــمنــوذج دعــا ف  يســتمتع هبــا اجلمهــور خاصــة الشــعب املصــري. ننظــر إىل     اهن رع رب

أيهـا الـرب اخلـالق املوجـود منـذ األزل والوجـود بعـد مـاء جـار يف          »خلالص طفل  من فرعـون:  

ونـا جلـيال مجـيال، شـعلت  بنظـام      كالم  قيـل فخلقـ  أيهـا الـرب     فضاء حمـيط جيـثم عليـ  ظـ    

 .(152: 1990)حمفوظ، ....« الدائرة يف السماوات  كاألفالى م  علكفاتن يسري ح

تـب  كوتات تارخييـة مل ي ك  الروائي عن مسـ يوهذا أفضل منوذج لبيان غرضنا إذ حتدحت ف

أمـا الروائـي فقـد قـام بقدرتـ       ثرية كـ عنها املؤرخـون. ومـا يعـرف النـاس عـن الفرعـون أشـياء        

السردية بإنتاج رواية ممتعة عن موضوع تارخيي حمبـب ليزودنـا مبعلومـات عـن عهـد فرعـون       

 هم.كد الناس وأعرافهم وسلويوتقال

 تابة اإلبداعيةكال

ب أن جيـ خطابـان: تـارخيي وروائـي. أولـ  يتسـم بالرتابـة و انيـ         ى تالقييف الرواية التارخيية 

فما يهمنا يف النص الروائي التارخيي هو خلـق مسـاحات مجاليـة    »اإلتقان. يتسم باإلبداعية و

« تلعــب فيهــا األحــداحت والشخصــيات الــدور األمثــل يف ربــط التمثيــل التخييلــي بــالواقع واحليــاة 

التخييليـة أو   ة مـن الواقعيـة إىل  يـ ما جيب أن ينتقـل التـاريخ يف الروا  ك. (15: 2013)عبـدالرزاق،  

اجلــنس األديب الروائــي أن يتخــذ ميـــزة     الذاتيــة فينبغــي يف حتويلــ  إىل    مــن املوضــوعية إىل  

خ ية والرتابة. يف رواية "عبـف األقـدار" انتقـل التـار    كاكاإلتقان واإلبداع ويبتعد عن اجلمود والر

 اإلبداعية وتوفرت فيها شروط اإلتقان الفين واألديب.  من الرتابة إىل

ــة    »يقــول ســيد قطــب يف تعريــف األدب    « إنــ  التعــبري عــن جتربــة شــعورية يف صــورة موحي

 ال ـة حمـاور رئيسـة: التعـبري، جتربـة شـعورية،       ى . هذا التعريف  تـوي علـ  (11: 2003)قطب، 

مـع سـائر العلـوم الـل تتخـذ التعـبري        كالتعـبري اشـتر  ى صورة موحيـة. فـإذا اقتصـر األدب علـ    

تني "صــورة موحيــة"، و"جتربــة شـعورية" ختتصــان بــاألدب والروايــة  ن الصـف كــلة لالنتقــال ليوسـ 

جنس أديب جيب أن  تـوي عليهمـا. صـفة "صـورة موحيـة" ختـرج النصـوص التارخييـة مـن          ك

جـنس أديب ليـثري مشـاعر    كعليهـا   يأن  تـو  ـــ  والروايـة منـ   ـــ  دائرة التعريف وينبغي لـألدب  

ية، مجالية اللغة ورشاقة اللفظ والعبـارة؛ أي  القارئ وانفعال . من أهم مقاييس الصورة املوح
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شـروط اجلـنس    ار واملشاعر يف صـورة مجيلـة إبداعيـة. هـذ  امليـزة مـن أوىل      كالتعبري عن األف

هبا األجناس األدبية. جند يف روايـة "عبـف األقـدار" نصـا أدبيـا راقيـا       ى األديب وجيب أن حتظ

اللغـة الوسـيطة. هبـذا املفهـوم     ى علـ ل االختالف عن النصوص التارخيية الل قام  كخيتلف 

لغة روائيـة أدبيـة زئبقيـة وختـرج مـن إطـار        ندري أن لغة التاريخ يف النص الروائي تتحول إىل

الروائـي أن ال  صـر نفسـ     ى جنيب حمفـوظ. فعلـ  ق ما هو األمر لدكاللغة الوسيطة والسهلة 

مـا جنـد هـذ     كة وإناقتـها.  يف تنميـة اللغـ  ى   أن يسـع يـ اللغة التارخييـة البسـيطة فإمنـا عل   ى عل

نطـق مـن رع هـذا الـدعاء     »اهن رع بعـد دعائـ  وتضـرع :    كصف اليزة عند الروائي عندما يامل

خديــ  النــاحلني وبلّــل حليتــ     ى بصــوت متهــدج، وقــد ســحّ  عينــا  دمعــا ســاخنا احنــدر علــ        

نا هادئـا يرفـع جفنيـ  عـن عيـنني صـغريتني       كان سـا كـ الطفـل الصـغري و   البيضاء، مث نظـر إىل 

 .(159: 1990)حمفوظ، « العامل الغريب كوداوين ويسبلهما جفوال من ذلس

ــة حتمــل يف ط  كقلمــا جنــد ال  ــا ــا امليتــب التارخيي ــة ي ــة   كزات األدبي هــذ  األوصــاف األدبي

تـب  كالرائعة عن حالـة شخصـية مهزومـة. مـا عـرض الروائـي وصـفا جامـدا تارخييـا ألنـ  ال ي          

األدبيـة واإلبداعيـة. إذا قرأنـا الروايـة قـراءة شـاملة مـن        تابـة  كالتاريخ فحسـب واملهـم عنـد  ال   

املـؤرخ أن  ى سـع ينا أهنا ختلتف عن التاريخ مـن هـذا املنظـور إذ ال    يحيف اجلماليات األدبية رأ

ــة امل  يتجــ  إىل ــات اللغ ــ  ت    كمجالي ــة ولغت ــارات األدبي ــار العب ــة واختي ــتوب ــة ل ك ــة رتيب ن كــون ممل

 ألحداحت والشخصيات التارخيية. الروائي أدخل العنصر الفين يف عرض ا

أما الصفة الثانية لألدب فهي "جتربة شعورية". فهي النعصر الـذي يـدفع إىل التعـبري لكنـها     

بذا ا ليس  هي العمـل األديب، ألهنـا مـا دامـ  مضـمرة يف الـنفس، مل تظهـر يف صـورة لفظيـة          

يقـوم املـؤرخ    (11: 2003)قطـب،   .معينة فهي احسـاس أو انفعـال، اليتحقـق بـ  وجـود العمـل األديب      

حسب الوظيفة العقلية بضبط التاريخ لكن التجربة الشعورية هي الل تدفع الروائـي حنـو كتابـة    

 الرواية. أما ما الذي بعف جنيب حمفوظ على كتابة "الرواية"؟ فهل هناك دافع ذايت شعوري؟

ازدهـار الفكـر   أن تأ ر حمفوظ بروايات جورجي زيدان ولتـر سـكوت، نـات  عـن     »ومن املعلوم 

ترمجت  على شكل حترر، وإ بات الوجـود املصـري مـن خـالل هنضـة       19احلر الذي حاول   ورة 

وطنيــة، أســس هلــا مفكــرون كبــار وقــد انقســم هــؤالء املفكــرون إىل فــريقني؛ احملــافظني الــذين       

الـدين األفغـاين وحممـد عبـد      يعملون على بعف احلضارة اإلسالمية، وهم تابعون ملدرسـة مجـال  

 إنشــاء اجلامعــة اإلســالمية والبحــف عــن وطــن إســالمي كــبري. واجملــددين الــذين دعــوا إىل        يف
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األخـــذ بأســـباب احلضـــارة األروبيـــة، انعكـــس هـــذا علـــى مضـــامني الروايـــة التارخييـــة، فاختـــار   

احملافظون بعف التاريخ اإلسالمي من جديد وميثلهم حممد فريد وحممد سعيد العريـان، بينمـا   

« التاريخ املصري القدمي لبعث  ومتجيد  وميثلهم جنيب حمفوظ وعادل كامـل  أخذ الفريق الثاين

. وكان حمفوظ يعيش مع هـاجس اهلويـة؛ ألنـ  شـاهد أزمـة اهلويـة يف بلـد         (190: 1971)عبداهلل، 

وباستعادة تاريخ املصريني القدماء وقف يف وجـ  الـذين اليعـدون ملصـر تارخيـا وحضـارة. أزمـة        

مشروع الروايات التارخيية احملفوظية )عبف األقدار، رادوبيس، كفـا    اهلوية وهواجسها أنتج 

طيبة( فنجد أن هناك دافعا شعوريا أ ار انفعاالت الكاتب حنـو الروايـة التارخييـة فمـا قـام هبـا       

 حسب الوظيفة فإمنا الذات هي الل قادت الكاتب حنوها. 

 هيمنة السرد الروائي

ائي الذي ينت  القصة، وهو فعل حقيقي أو خياي مثرت  السرد أو القص هو فعل يقوم ب  الرو

انيـــة والزمنيـــة والواقعيـــة كســـبيل التوســـع جممـــل الظـــروف املى اخلطـــاب. يشـــمل الســـرد علـــ

سـتخدمان  يمـن الواضـح أن التـاريخ والروايـة      (105: 2012)زيتـوين،   .واخلياليـة الـل حتـيط بـ     

س الرواية الل جند فيها سردا فنيا كعى با عليون ساذجا رتكخ يين السرد يف التاركالسرد ل

بعــض الســمات الســردية يف  ا. فمــا هــي اخلصــائص الســردية للروايــة؟ هنــا نشــري إىلكمتشـاب 

رواية "عبف األقدار" لنجيب حمفـوظ لنثبـ  أن السـرد الروائـي خيتلـف عـن السـرد التـارخيي         

احلقيقـي ويصـبح    فنجد أن السرد الروائـي يف الروايـة التارخييـة خيـرج التـاريخ مـن مفهومـ        

صـعيد الروايـة العربيـة املعاصـرة ومـرد      ى عترب جنيب حمفوظ أبدع الروائيني علـ يسردا فنيا. 

قـــوم بتنميتـــ  يســـرديت  العاليـــة إذ ال يقيـــد نفســـ  ضـــمن إطـــار الســـرد التـــارخيي ف إىل كذلــ 

ئـي  قـوم بترتيبـ  الروا  ير . من هذ  السمات: أوال: التسلسل الروائي. واملـراد بـ  تسلسـل    يوتطو

يف الرواية التارخيية التسلسـل املنطقـي والطبيعـي. املـؤرخ يف نصـ  يترقـب تسلسـال        ى وال يتجل

ن الروائـي نفسـ  يقـوم بترتيـب األحـداحت حسـب ر يتـ . يف        كـ ما وقعـ  ل كعقليا يرتب األحداحت 

وهـزائم بعـد   ق سرد حاد ة تلو األخـر ينتهي التسلسل أبدا، يستمر دائما ويالسرد التارخيي ال 

م وانتصـــارات بعـــد االنتصـــارات. يف روايـــة "عبـــف األقـــدار" نواجـــ  التسلســـل الروائـــي  اهلـــزائ

يـب األحـداحت   كالتصنعي. قد اختار الراوي حد ا حمددا جعل ل  بداية ووسطا وهناية، قام بتر

ن كـ األسـباب غـري املتناهيـة ل    تـب التارخييـة تتـواىل   كوترتيبها وخلق أ را روائيـا مسـتقال. يف ال  

   عن سبب واحد يلي  مسبب واحد. أما السبب فهو والدة طفل يرحت مصـر  هذ  الرواية حتد
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ــة األقــدار ومــن مث فــوز األقــدار.           ــ  ومقابل ــ  يســتمر جبهــود فرعــون يف قتل ــذي يلي واملســبب ال

. (307: 1385)جنوميـان،  « سـها كن الروايـة ع كخ يبدأ من املسببات ويسري حنو األسباب ليالتار»

ن يف الروايـة نبـدأ   كـ صـاحب صـنعها ل   صري من األهـرام إىل  يف النص التارخيي املريما نسك

اهن كـ يف هـذ  الروايـة أن سـبب األحـداحت )أي والدة ابـن ال     ق ما نركبدوافعها ومن مثّ صنعها 

 مجيع األحداحت مث نواج  ردود أفعال وحوادحت تلي . ى "ددف"( تقدم عل

ة معقـدة غـري سـاذجة    كـ حب ك ما سبق ينبغي أن نقول إن رواية "عبـف األقـدار" متتلـ   ينيلتب

ولــيس فهمهــا وترتيبــها لألحــداحت مفــروش الطريــق مثلمــا نقــرأ النصــوص التارخييــة ونفهمهــا  

األحــداحت وخلــق حــوادحت فرعيــة ختــرج الروايــة مــن    ى قــوم الروائــي بالتــدخل علــ يبســهولة بــل 

ة بطـر  قضـية أساسـية هـي قضـية الصـراع بـني القـوة         يـ السرد التارخيي السـاذج. تبـدأ الروا  

  ريون ولـدا مـن غـ   كون منـ  وإمنـا سـي   كـ د لـ  أن خلفـ  لـن ي   كيلتقي الفرعون بعراف يؤ والقدر.

ب أملـ   يـ خين كـ ول كول دون ذلـ  ـ حاول الفرعون بعد ناع هـذ  النبـوءة أن   يبا فيولد قريس

ة منـو  كـ نجو الطفل من غضـب فرعـون وتتـا  لـ  حيـاة آمنـة. جتـري أحـداحت الروايـة مـع حر          يو

األحــداحت واملصــادفات مث تنتــهي بقــول    ق النبــوءة، وتتــواىل ة اقترابــ  مــن حتقيــ كــالطفــل وحر

األقدار حربا شعواء وحتدي  هبـا إرادة اآلهلـة،   ى الفرعون: منذ نيف وعشرين عاما أعلن  عل

مــن الواضــح أن ترتيــب هــذ    (11: 2012)حممــود،  .ربيــاء كتنتــهي وهــو يقــر بــأن الــرب صــفع   

ايــة متهيــد أي الصــراع بــني القــوة والقــدر  ان للروكــة فنيــة. وملــا كــون بواســطة حبكــاألحــداحت ي

خــرج مجيــع أحــداحت الروايــة مــن خضــم هــذا الصــراع وتســري الروايــة مــن هــذ  ااحلالــة            يف

 مرحلة القلق والصراع ويف النهاية حل األزمة وانتهاء األحداحت.  ونية إىلكالس

ن كـ نا منطيـا ل كون وجودا سـا كومنها الشخصية الروائية؛ الشخصية يف النص التارخيي ت

كان جنيـب حمفـوظ يف رواياتـ     » س حقائق جديدة خمتلفة.كيف الرواية ذات أبعاد خمتلفة تع

أكثر اهتماما بالدين وبالشخصية الدينية ألن  كاتب حتليلي يتقصى أعماق نفسـية شخصـيات    

يف روايــة "عبــف األقــدار" جنــد     .(44: 2010واآلخــرون،   )« حــىت تكمــل للمتلقــي الصــورة   

ــة البســيطة ل   ــداع      كــالشخصــيات التارخيي ــو مــن اإلب ن بســاطة الشخصــيات ال تعــين أهنــا ختل

ــة، ألن  ــؤدي دورا ح »والفنيــ ــة تــ ــيات التارخييــــة يف الروايــ ــب  يالشخصــ ــا، وهــــي تلعــ ــا وفنيــ ويــ

تـ   شخصيات غري تارخيية عادة يستخدمها الروائي يف عمل  الفين لتؤدي دورا يسـتمد أمهي ك

  "الفرعـون" خوفـو يف روايـة عبـف     خيـ . (155: 1979)قاسـم،  « من السياق الروائي الذي اختـار  
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ا بـني  يم  "ددف" فنجد فرقا أساسـ كعطي حياألقدار من إطار الشخصية التارخيية النمطية و

فرعون الرواية وفرعـون الـذي يسـرد  التـاريخ. فهـو بإعطـاء النيابـة لــ "ددف" أظهـر خمالفتـ            

ن  قبل أن كالفرعون، يتنهد تنهدا  قيال ولى مض»ما يبدو من النص التاي: كورا ي للنظام ال

تمثـال،  كووقـف   كددف وأشار إلي ، فاقترب الشاب من فراش املل الراحة نظر إىل يتسلم إىل

 يـديهما ونظـر إىل  ى يد مري سي غن ، ووضع يد  النحيلة على فأخذ فرعون بيد  ووضعها عل

 .(226: 1990)حمفوظ، « ي الغد...كوالوزراء واألصدقاء، حيّوا مجيعا ملالقوم: أيها األمراء 

ــ  أعطــ   ــة األحــداحت يف حــ  كــملى املالحــظ أن ــ  يف بدايــة    ني  "ددف" يف هناي ــ  خمــالف ل  أن

ألنـ  شخصـية    كن املهم أن  يتطور عرب األحداحت وذلـ كان طفال لكاألحداحت واعتزم قتل  حني 

ى تب التارخيية يبقكرخيية النمطية. الشخصية يف النامية ودرامية ختتلف عن الشخصية التا

الروائــي أن خيلــق  ى ســعين يف الروايــة التارخييــة  كــحــدها إمــا ناميــة وإمــا غــري ناميــة ل  ى علــ

ون غــري ناميــة يف املرجعيــة التارخييــة وهــذا مــن وظــائف الروائــي الــذي    كــشخصــية دراميــة ت

 خيرج الشخصية من اإلطار النمطي احملدد.

 
 

 ائجالنت

 النتائ  التالية:  ات  يف رواية "عبف األقدار" إىليمن قراءة مفهوم التاريخ وجتل خنلص

ألن التـاريخ يف الروايـة    كالتـاريخ وذلـ   الروايـة منـها إىل   إن الرواية التارخيية أقرب إىل .1

اســتراتيجيات كخيــرج مــن حقيقتــ  بواســطة مجلــة مــن العوامــل الــل يوظفهــا الروائــي    

ــة التارخييــــة منــــها:    التخييــــل، والذاتيــــة، والتفصــــيل، واإلبداعيــــة وإخل. هــــذ      الروايــ

س  من مميزات علم التاريخ فإمنا تعد من مقومات الرواية الل تتسرب ياخلصائص ل

الرواية األدبية الراقية فالنص التارخيي يتغري مسـار    املادة التارخيية وحتوهلا إىل إىل

 يف الرواية تغيريا أساسيا.

عـن مفهومــ  احلقيقـي وتنــاغم مـع الفــن    ى "عبــف األقـدار" تنحــ  مفهـوم التــاريخ يف روايـة   .2

النصـوص  كة ليسـ   يـ ا غـري قابـل لالنفصـال. فهـذ  الروا    كواألدب تناغما معقدا ومتشاب

روايــات جــورجي زيــدان الــل حتتــوي كالواقعيــة أو ى التارخييــة القدميــة الــل تعتمــد علــ

أن  إىل كخ ومـرد ذلـ  يتـار هـا حضـور متميـز وفاعـل لل    ية فمن مث ليس فيلييحملات ختى عل

 ب  احلقائق التارخيية وال جيعل التـاريخ األسـاس    ة إىليرمي يف هذ  الروايالروائي ال 
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يف الرواية فإمنا خيلق يف الفضاء الروائي شخصيات وحوادحت جديدة غري مضبوطة يف 

ة يـ ت  الفنية مـن خـالل سـردان   يـ خية التاريـ ب حمفـوظ يف هـذ  الروا  يـ جنى سـع يالتاريخ ف

ينونتـ  اجلامـدة   كاستنطاق التاريخ واستحضار  وإعادت  حسب ر يتـ  وخروجـ  مـن     إىل

ــ  إىل  ــة وحتويل ــة    والنمطي ائن مســتقل مــن حيــف   كــالــنص األديب الرشــيق. فهــذ  الرواي

 ار، والتصورات، واحلوادحت، والشخصيات.كاألف

ألن  كة وذلرياتب الرواية التارخيية وظائف خطكبقراءتنا هلذ  الرواية عرفنا أن ل .3

قوم ياختيار املادة التارخيية أو احتضان الرواية للتاريخ ال تسهّل وظيفة الروائي فإن  

لتزم باحلقائق التارخيية وخطوطها املعينة، فإن  يلي  وال يخ وتطوير  وختييبتفصيل التار

تخذ  رمزاا يتخذ التاريخ آلية خلطاب  الروائي ويتابة االبتداعية وكدروب الى  علريسي

 دحت السياسية يف أواسط القرن العشرين.للحوا
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