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امللخّ �ص
يف الن�صو�ص الروائية من دالالت فنية .ورغم طغيان هذه الظاهرة الفنية يف كثري من الروايات �إال �أن
�أيدي الباحثني مل متتد نحوها لدرا�ستها وحتليلها ،و�صو ًال لر�صد دالالتها الفنية وطرائق ت�شكيلها اجلمالية،
ولذا �سرنكز يف هذه الدرا�سة على حتليل الأبعاد الفنية القائمة على توظيف الطري واحليوان يف روايات
�أحمد �أبو خنيجر ،وذلك بالتعرف على الكيفية التي يتم بها التوظيف ،و�صو ًال �إىل ر�صد �أ�شكال هذا التوظيف
وا�ستخال�ص دالالته وجمالياته.
و ُيع ُّد "�أحمد �أبو خنيجر" من �أبرز الروائيني امل�صريني بجيل الت�سعينيات الذين وظفوا الطيور واحليوانات
يف �أعمالهم الروائية ،حيث يحتفي الكاتب بالطري واحليوان ،وي�أخذ يف ت�صويره وت�شكيله وو�ضعه يف �صلب
ال�سرد منذ البدء وحتى النهاية .وال ينف�صل الطري واحليوان عن الإن�سان ،يف ن�صو�ص الكاتب ،فالعالقة بينهم
متداخلة ومت�شابكة ،وقد تنوعت مظاهرها ،وتعددت �أ�شكالها الفنية ،و�سنحاول على مدار �صفحات البحث
الالحقة تقدمي معاجلة نقدية تطبيقية لهذه الظاهرة ،وذلك وفق ر�ؤية الكاتب وقدرته على ت�شكيل ن�صو�صه
ور�سم �شخ�صياته.

الكلمات املفتاحية :الطيور ،احليوان ،الرواية ،الداللة ،اجلمالية.
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Abstract
There is no employment of birds and animals within the context of novels without
constituting artistic significance. However, this phenemenon is widely used in a
considerable number of novels, scholars are not interested in studying, analyzing, and
determining its artistic significance and the mechanism that forms artistic evidence
inside the novel text. In this study, we will focus on analyzing the artistic sides of
employment of birds and animals within the novels of Ahmed Abu-Khnniger. We will
achieve this by learning the mechanism of its employment, determining the forms of
this employment, and abstracting its significance and artistic sides.
Ahmed Abu-Khnniger is one of the major pioneer Egyptian novelists in the
decaded of the nineties who employed birds and animals within the context of his
novels. He was interested in employing, describing, diversifying, and making them
the major idea during the narration of the story from the beginning till the end. In his
works, the relation between birds and animals, and humans beings is not independent,
but rather, interrelated and overlapping. This relation has various aspects and multiple
artistic forms. During the next pages of this research, we will try to provide a practical
critical analysis for this phenomenon, according to the point of view of the writer and
his ability of composing the text and designing his characters.

Keywords: Birds, animals, novel, significance, aesthetic.
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مدخل ت�أ�سي�سي:
ي�شغل الطري واحليوان م�ساحة ال ميكن جتاهلها
يف الثقافة العربية ،وقد انعك�س ذلك بو�ضوح
يف ال�سرد العربي قد ًميا وحدي ًثا على حد �سواء.
فقد ًميا :اجته ال ُكتّاب نحو �صياغة �أعمال �سردية
على �أل�سنة الطيور واحليوانات فظهرت كتب مثل:
(كليلة ودمنة) البن املقفع و(القائف) ـ وهو كتاب
مفقود ـ و(ال�صاهل وال�شاحج) لأبي العالء املعري،
و(�سلوان املطاع يف عدوان الأتباع) البن ظفر
ال�صقلي ،ور�سالة (تداعي احليوان على الإن�سان)
لإخوان ال�صفا ،و(النمر والثعلب) ل�سهل بن هارون
و(الأ�سد والغوا�ص) وهي حكاية جمهولة امل�ؤلف،
و(ك�شف الأ�سرار عن احلكم املودعة يف الطيور
والأزهار) البن غامن املقد�سي ،و(منطق الطري)
للني�سابوري ،و(فاكهة اخللفاء ومفاكهة الظرفاء)
البن عرب �شاه ،وال نن�سى ق�ص�ص احليوان والطري
التي تكتنز بها حكايات (�ألف ليلة وليلة)(.)1
هكذا ،يزخر تراثنا النرثي بالأعمال ال�سردية
الرمزية التي وظفت الطيور واحليوانات ،متخذة
�شخو�صا و�أبطا ًال .ولقد قامت مثل هذه
منها
ً
ال�سرديات الرمزية «مبهمة ذات �أبعاد �إ�صالحية؛
بل ورمبا جمالية ،فقد �أتاح عامل الرموز احليوانية

للم�ؤلف التمتع بقد ٍر كبري من حرية التعبري ،و�أباح
له االجرتاء بالنقد الوا�ضح وال�صريح عالنية،
�سهاما �صائبة �إىل طبقة احلكام،
ل ُيلقي من جعبته ً
متثلت يف خماطبات �سردية �شديدة الأثر والت�أثري
على كل من يعمل يف املجال ال�سيا�سي �أو يلتحق
بخدمة والة الأمر»( .)2فمن خالل هذه الطريقة
ال�سردية الرمزية ي�سوق الكاتب �إىل متلقيه حديثه
يف �صورة �أدبية �شائقة و�أخاذة ،فهو يوحي على
ل�سان الطري واحليوان مبا يريد امتثاله وفعله
من جانب الإن�سان ،لأن ق�ص�ص احليوان «لي�ست
ق�ص�صا واقعية عن �سلوك احليوانات؛ و�إمنا هي
ً
�أمثوالت يتحدث فيها احليوان مثل الب�شر ،ويكون
قناعا فيها ملنطق �إن�ساين»( .)3فكاتب هذا اجلن�س
ً
الأدبي يتخذ من احليوان رمزًا ،ومن احلكاية
قناعا ،حتى يتمكن من التعبري عن �آرائه يف قالب
ً
ق�ص�صي يعفيه من م�س�ؤولية ال�صدام مع ال�سلطة
القمعية ،بالت�سرت �أو بالتقنع ،وراء قناع واقٍ /الرمز
احليواين.
هذا عن ظاهرة توظيف الطري واحليوان يف
ال�سرديات الرتاثية .والآن ..نت�ساءل :ماذا عن
ح�ضور الطري واحليوان يف الرواية امل�صرية
املعا�صرة؟

 -1ملزيد من التفا�صيل راجع� :أحمد علواين :ال�سرد يف "فاكهة
اخللفاء ومفاكهة الظرفاء" �آلياته ودالالته ـ املجل�س الأعلى للثقافة
ـ القاهرة ـ  2009ـ مبحث بعنوان :من كليلة ودمنة حتى فاكهة
اخللفاءـ �ص �ص 42ـ .49

 -2ال�سابق نف�سه� :ص.14
 -3د .فريال جبوري غزول :ق�ص�ص احليوان بني موروثنا ال�شعبي
وتراثنا الفل�سفي جملة ف�صول ـ املجلد الثالث ع�شر ـ العدد الثالث ـ
. 6
خريف  1994ـ �ص 13
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يوظف الروائيون الطيور واحليوانات داخل
متونهم ال�سردية لتدخل مع ال�شخ�صيات الروائية
يف عالقات متعددة ،لأنها من املخلوقات التي
تخالط الإن�سان وت�صاحبه يف حياته ،فت�ؤثر فيه
ويت�أثر بها .وقد يظهر بطل الرواية يف �صحبة
الطيور واحليوانات الأليفة ،والتي يحر�ص عليها،
ً
متخذا منها اجللي�س والرفيق ـ ورمبا ال�صديق ـ
ُ
ن�سا لوح�شته في�أن�س بها ،كما
لأنه يرى يف وجودها �أ ً
يرى يف عجمتها وعدم نطقها م ّيزة للبوح ،فيبوح
لها ب�أ�سراره ،وقد يختار ا�س ًما ليناديها به ،وذلك
�إمعا ًنا يف ت�شخي�صها.
والواقع �أن توظيف الطيور واحليوانات يف
الن�صو�ص الروائية ال يخلو من دالالت فنية؛ لأن
الكاتب يقوم بتوظيفها وحتميلها مبدلوالت خمتلفة
بح�سب ال�سياق ال�سردي املتخ ّيل .ورغم طغيان
هذه الظاهرة الفنية يف كثري من الروايات �إال �أن
�أيدي الباحثني مل متتد نحوها لدرا�ستها وحتليلها،
و�صو ًال لر�صد دالالتها الفنية ،وطرائق ت�شكيلها
اجلمالية ،ولذا �سرنكز يف هذه الدرا�سة على حتليل
الأبعاد الفنية القائمة على توظيف الطري واحليوان
يف روايات «�أحمد �أبو خنيجر» ،وذلك بالتعرف
على الكيفية التي يتم بها التوظيف ،و�صو ًال �إىل
ر�صد �أ�شكال هذا التوظيف وا�ستخال�ص دالالته
وجمالياته.
التطبيق الن�صي:
ُيع ُّد «�أحمد �أبو خنيجر» من �أبرز الروائيني
امل�صريني بجيل الت�سعينيات الذين وظفوا الطيور
واحليوانات يف �أعمالهم الروائية ،حيث يحتفي
الكاتب بالطري واحليوان ،وي�أخذ يف ت�صويره
وت�شكيله وو�ضعه يف �صلب ال�سرد منذ البدء وحتى
النهاية .وال ينف�صل الطري واحليوان عن الإن�سان،
يف ن�صو�ص الكاتب ،فالعالقة بينهم متداخلة
ومت�شابكة ،وقد تنوعت مظاهرها ،وتعددت
�أ�شكالها الفنية ،و�سنحاول على مدار ال�صفحات
الالحقة �أن نقدم معاجلة نقدية تطبيقية لهذه
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الظاهرة ،وذلك وفق ر�ؤية الكاتب وقدرته على
ت�شكيل ن�صو�صه ور�سم �شخ�صياته.
ال تخلو رواية من روايات «�أبو خنيجر» من
توظيف الطري �أو احليوان �أو كليهما م ًعا ،حيث كتب
�أربع روايات ـ حتى الآن( )4ـ ميكن ترتيبها بح�سب
تاريخ الن�شر على النحو الآتي:
(جنع ال�سلعوة( )5ـ فتنة ال�صحراء( )6ـ العمة
�أخت الرجال( )7ـ ُخو ُر اجل ّمال( ،))8فلم تخل واحدة
من توظيف الطري واحليوان توظي ًفا دالل ًيا .و�سنبد�أ
بتحليل كل رواية على حده.

َج ْن َ�سنة الطري واحليوان يف «جنع ال�سلعوة»:

َ
(اجل ْن َ�سنة )Sexualisation
ي�أتي م�صطلح
قيا�سا على �صيغة (فعلنة) ،ويعني �صبغ الأ�شياء
ً
ب�صبغة جن�سية� .أو ر�ؤية الراوي للأ�شياء ر�ؤية
جن�سية� ،أو ت�صويره لها ت�صوي ًرا جن�س ًيا .ولقد
جتلت هذه الظاهرة الفنية يف رواية «جنع
ال�سلعوة» ،عندما عقد الكاتب ف�ص ًال بعنوان:
(�شم�س النهار) ،ويتداخل فيه م�شهدان �سرديان
بلغا ع�شر �صفحات( ،)9حيث ا�ستطاع الراوي �أن
� -4أي حتى تاريخ قبول هذا البحث للن�شر.
( -5ح�صلت هذه الرواية على جائزة الدولة الت�شجيعية يف الأدب
 .)2003ولقد �صدرت الراوية يف طبعتها الأوىل عن الهيئة العامة
لق�صور الثقافة ـ �سل�سلة �أ�صوات �أدبية عام  .2000ولقد نفدت هذه
الطبعة .ويف مايو � 2007صدرت الرواية يف طبعة �أوىل عن دار
احل�ضارة ،وهي الن�سخة التي �سنعتمد عليها يف هذه الدرا�سة.
� -6صدرت الطبعة الأوىل من الرواية عن دار مرييت ـ القاهرة ـ
.2003
( -7فازت الرواية بجائزة �ساوير�س لأف�ضل رواية لعام .)2007
ولقد �صدرت الرواية يف طبعة �أوىل عن دار احل�ضارة للن�شر ـ
القاهرة ـ يوليو  2006وبعد نفاد الطبعة الأوىل �صدرت الطبعة
الثانية عن نف�س الدار يف يناير  .2008كما �صدرت طبعة عن مكتبة
الأ�سرة  2008وهي الن�سخة التي �سنعتمد عليها يف هذه الدرا�سة.
 -8تُرجمت �إىل اللغة الفرن�سية ،و�صدرت طبعتها بالفرن�سية مطلع
مايو  2012عن دار" �أكت �سود”� ،ضمن �سل�سلة" �سندباد” ال�شهرية.
ـ راجع :مقال :ممدوح فرج النابى عن الرواية بجريدة القد�س
العربى/يومية ـ عدد  16مايو  2012ـ ثقافة�/ص .10ولقد �صدرت
الرواية عن م�ؤ�س�سة الهالل ـ �سل�سلة روايات الهالل ـ �سل�سلة �شهرية ـ
العدد  717ـ �سبتمرب .2008
 -9راجع� :أحمد �أبو خنيجر :جنع ال�سلعوة ـ احل�ضارة للن�شر ـ
القاهرة ـ ط 1ـ مايو 2007ـ �ص �ص 30ـ .39
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يجمع بني ثالثة �أجنا�س خمتلفة�( :إن�سان ـ حيوان
ـ طري) .وح�شدهم يف ثنائيات مزدوجة�( :شعبان
و�سعاد)( ،احلمار والأتان)( ،زوج احلمام) ،وقد
توحدوا يف �شيء واحد هو الغريزة اجلن�سية داخل
�أج�سادهم رغم اختالف �أجنا�سهم.
ف�أما عن امل�شهد الأول :لقد جمع امل�شهد بني
الإن�سان واحليوان ،وبوعي من الراوي بنى معاد ًال
مو�ضوع ًيا ظهر فيه جن�سان خمتلفان (الإن�سان
واحليوان) ،ولكنهما مت�شابهان يف جانب ال�شهوة
الغريزية .فالراوي يعادل �سرد ًيا بني احلمار الذي
�شم رائحة الأتان من جهة ،وبني �سعاد عندما ر�أت
�شعبان من جهة �أخرى ،ونظ ًرا لطول امل�شهد ف�سيتم
اختزاله بالت�سل�سل الآتي:
«�سعاد يف دفء احلائط جال�سة ،تواجه
(�شم�س) طوبة الهينة ...ملا ر�أت �شعبان راج ًعا
بحماره من عند الزرع ،نادت عليه ...تقدم
نحوها وجل�س بجوارها �ساندً ا ظهره على احلائط
مواج ًها (لل�شم�س) التي تغمز للحمار املنهمك
يف لقط الأعواد النا�شفة ...نظرت �إليه نف�س
املالمح تقري ًبا ،بخالف �أ�شياء ب�سيطة ،ابت�سمت،
و(ال�شم�س) التي عرفت �إىل �أين �سوف ي�سري
احلوار ،راحت للحمار ،وج َّرته من مناخريه �إىل
ال�صون( )10املتناثر بال�شارع( ...ال�شم�س) ملا
ر�أت احلمار بد�أ يف ال�شهنفة� ،سلطت عليه دفئها
لي�سخن ،و�أخذت ترقبه وهو يدف�س مناخريه يف
الرتاب والروث ،لي�شفط رائحة الأنثى التي تربزت
م�سرعا
ال�صون هنا ،يرفعها عال ًيا ،ويعود للأر�ض
ً
مرة ثانية� ،ضحكت (ال�شم�س) التي حولت نظرها
للجال�سني ،ر�أت �أنهما �صامتان ،يتفر�سان يف
بع�ضهما� ...ضحكت �سعاد ملا ر�أت عينه ال�ضاربة
�إىل االحمرار تع ُّج بال�شهوة ...مدت يدها وقب�ضت
على يده� ،ضغطت عليها وهي تهم�س :تعايل بالليل
نكمل املو�ضوع ...و(ال�شم�س) التي �شافت تعايل
�ضحكهاَ ...ر َّد �سالم �شعبان املنفلت بحماره بقوة
 -10املراد روث الأتان.
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جعلته ي�أخذ جانب الطريق ،و�إال ده�سه احلمار
الذي ُي�ص ِّرح بال�شهوة للأتان»(.)11
�إن �أول ما ي�شد االنتباه يف بناء امل�شهد ال�سابق
هو االرتكاز على (ال�شم�س) ،التي تت�صدر امل�شهد
ويرتدد ذكرها (�ست مرات) ،ثم يتكرر ورودها
لي�صل �إىل (�أربع ع�شرة) مرة على مدار ع�شر
�صفحات متتالية .وما كان ملثل هذا التكرار �أن يرد
م�صادفة ،فمنذ عنوان الف�صل ـ «�شم�س النهار» ـ
يتنب�أ القارئ ب�أهمية ال�شم�س داخل ال�سرد ،حيث
ُي�شكل العنوان «عالمة دالة على الن�ص ،وخطا ًبا
مندجما يف الن�ص ،وهو
قائ ًما بذاته ،لكونه جز ًءا
ً
� ً
أي�ضا �شبكة داللية ،يفتتح بها الن�ص ،وي�ؤ�س�س
لنقطة االنطالق الطبيعية فيه .والعنوان بوعي
من الكاتب ،يهدف �إىل تبئري انتباه املتلقي ،على
اعتبار �أنه ت�سمية م�صاحبة للعمل الأدبي وم�ؤ�شرة
عليه»( .)12كما �أن العنوان مبثابة «عتبة الن�ص التي
يجب �أن يخطوها القارئ يف ت�ؤدة م�صحوبة بقدر
من الت�أمل اليقظ ،حتى ال يتعرث فيها ،فتتوقف
قراءته وتق�صر عن املتابعة»(.)13
ومن هذا املنطلق النظري ي�صبح دال العنوان
بنية ن�صية �صغرية ،حتمل دالالت كثرية .ولعل دال
«ال�شم�س» له بعده الرمزي ،ففي امل�شهد امل�سرود ـ
�ساب ًقا ـ �أ�ضفى الراوي عليها �أبعادًا �إن�سانية ،و�ألح
على ت�شخي�صها جاع ًال منها املحفز اخلفي� ،أو
امل�ؤجج لل�شهوة فو�صفها ب�أنها( :حمركة ـ مراقبة.
غامزة ـ عارفة ـ م�سلطة ـ �ضاحكة) .ومن املمكن
ر�صد هذه الظواهر بعيدً ا عن اال�ستطراد �أو
�إعادة امل�شهد ،مبعنى �أن�« :سعاد» تواجه ال�شم�س،
و»�شعبان» يجل�س بجوار «�سعاد» مواج ًها لل�شم�س،
التي تغمز للحمار ،وال�شم�س تعرف احلوار وجتر
� -11أحمد �أبو خنيجر :جنع ال�سلعوة ـ �ص 30ـ .32
 -12د� .شعيب حليفي :هوية العالمات يف العتبات وبناء الت�أويل ـ
املجل�س الأعلى للثقافة ـ القاهرة ـ  2004ـ �ص.9
 -13د .حممد عبد املطلب :بالغة ال�سرد ـ الهيئة العامة لق�صور
الثقافة ـ �سل�سلة كتابات نقدية ( )114ـ ن�صف �شهرية ـ �سبتمرب
2001ـ �ص.18
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احلمار لي�شم رائحة الأتان( ،)14وت�سلط دفئها عليه ـ
بتعبري الراوي لي�سخن ،وتراقبه حتى تت�أجج �شهوته
ثم ت�ضحك .وحتول نظرها �إىل �شعبان و�سعاد
وتعج عيونها بال�شهوة،
حتى يتفر�سان يف بع�ضهماّ ،
وعندما ي�سمعان �صو ًتا قاد ًما نحوهما تهم�س له
�سعاد ب�أن ي�أتي لي ًال وهنا يتعاىل �ضحك ال�شم�س.
هكذا ت�أتي (ال�شم�س) بو�صفها املحفز الطبيعي
�أو الدافع الغريزي الذي يحرك ال�شهوة وي�ؤججها،
�إذ يعطي الراوي لل�شم�س �سلطة عليا ،فهي مرتفعة،
ومتوهجة ،وباعثة بالدفء داخل الأج�ساد ،فال
ترتك الإن�سان �إال �ضاحكة عليه ،كما �ضحكت على
احليوان وك�أن لها �سلطا ًنا خف ًيا �أو ـ �إذا جاز القول ـ
و�سوا�سا �شيطان ًيا ال ميكن دفعه.
ً
و�أما عن امل�شهد الثاين :لقد ح�ضر يف هذا
امل�شهد جن�س الطري ،حيث عقد الراوي عالقة
خا�صة بني «ذكر احلمام و�أنثاه» وبني «�سعاد/
الأرملة» .وت�ضمن ً
عر�ضا جلانب الغريزة داخل
جن�س الطري .و� ً
أي�ضا مل ين�س الراوي �أن ي�أتي
بال�شم�س داخل امل�شهد ،بو�صفها املحفز الطبيعي،
والدافع نحو الفعل .وي�أتي ال�سرد على النحو الآتي:
«زوج احلمام يغط�س يف املاء الذي بال�شربة حتت
الزير ،يتقافز ،ينف�ش ري�شه ،ينف�ضه بقوة ،تتطاير
حبات املاء وت�سقط فوق وجهها ،تقوم �سعاد فزعة
بع�ض ال�شيء ،لكنها ملا ر�أت احلمام �ضحكت...
احلمام ينرث رذاذ املاء على �ساقي �سعاد العاريتني،
اللتني حتت�ضنان الرحا ّية بينهما ...احلمام يروح
لل�شم�س ،يفرد جناحيه ،يهزهما ،قطرات املاء تبدو
ككرات ملونة ...احلمام كف عن املعابثة ،ملا تَو َّقف
�صوت الرحاية ،ر�أى �شرود �س ِّيدته ،فركن نف�سه يف
عال جعلها ت�ستيقظ
ركن احلائط و َب ْر َغ َم ب�صوت ٍ
 -14ذكر عزت القمحاوي �أن "احلمار" يتميز بقدرته على معرفة
رائحة الأتان املهي�أة للتنا�سل .فيقول" :احلمار لقي التعوي�ض
املنا�سب عن فارق اجلمال مع احل�صان ،وفارق الذكاء مع اجلمل،
بقوة �إدراك غري عادية للرائحة .فهو ي�ستطيع �أن مييز من بني
ر�شا�ش املاء على الطريق رائحة بول الأنثى املهي�أة للتنا�سل ،فيقلب
ما فوقه ،ويدفع ب�أذنيه �إىل الأمام ويطري ،ال تكاد حوافزه مت�س
الأر�ض" .انظر :عزت القمحاوي :الأيك يف املباهج والأحزان ـ دار
.
الهالل ـ �سل�سلة كتاب الهالل ـ العدد  619ـ يوليو  2002ـ �ص 37
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من �شرودها ،نظرت �إليه ،ر�أت ذكر احلمام يدفع
منقاره يف رقبة الأنثى ،يدغدغها ،يقبلها ،الأنثى
�أغم�ضت عينها را�ضية»(.)15
يف امل�شهد ال�سابق مل ير�سم الراوي �صورة زوج
احلمام م�ستقلة �أو منعزلة عن �سعاد/الأرملة ،فهو
يعقد م�شهدً ا �سرد ًيا ليج�سد فيه م�شاعر (�سعاد/
الأرملة) اخلفية ،وك�أنه ي�صنع معاد ًال مو�ضوع ًيا
ولكن بطريقة رمزية ،ل ُيعري �شخ�صيته كا�ش ًفا
عن حقول داللية غري مرئية داخلها ،وال يتم ذلك
من طريق مبا�شر� ،أو عرب تيار الوعي ،ولكن يتم
من خالل بناء مفارقة فنية بني الطري والإن�سان
�أو بني زوج احلمام من جهة والأرملة من جهة
�أخرى .ومن امللحوظ �أن الكاتب يوظف احلمام
دون غريه من الطيور ،لأن «للحمام يف �سفا ِده ُخ َّل ًة
�شريفة ،ي�شرف بها على الإن�سان ،لأنه ال يعرتيه يف
الوقت الذي يعرتي �أنكح النا�س من الفتور ،وبه من
املرح والفرح ،و�ضربه جلناحه ،وارتفاعه ب�صدره،
وك�سحه بذنبه ،مما يفوق يف ذلك للإن�سان»(.)16
ولعله ـ من خالل ما تقدم ـ يتبني �أن «كل ما
يلج الن�ص من �أ�شياء و�إن�سان وحيوان و�أفكار يفقد
خ�صائ�صه الأوىل ويح�صل على �أخرى �سياقية
داخلية»( .)17فقد تبلور خالل امل�شهدين ـ الأول
والثاين ـ قدرة الراوي على بناء مفارقات فنية
دالة يف حمتواها ومغزاها ،تنزاح عن خ�صائ�صها
الواقعية لتدخل �إىل ال�سرد مكت�سبة �أبعادًا �أخرى
جمالية .ولعل هذا البناء تطلب جهدً ا عظي ًما من
الكاتب ،عندما وحد بني ثالثة �أجنا�س خمتلفة هي:
(�إن�سان ـ حيوان ـ طري) .وبرغم اختالفهم �إال �أنهم
وقعوا حتت وط�أة �شيء واحد� ،إنه الغريزة ال�شبقية
التي تتحرك بداخلهم ،وتلهب �أج�سادهم �أو تثري
�شهواتهم ،وقد جتلت يف احل�ضور الرمزي لل�شم�س
بو�صفها حمفزة وم�ؤججة ،للرغبات الكامنة.
� -15أحمد �أبو خنيجر :جنع ال�سلعوة ـ �ص 63ـ .73
-16جالل الدين ال�سيوطي ت  911هـ� :شقائق الأترج يف رقائق
الغنج ـ حتقيق وتعليق :د .حممد �س ِّيد الرفاعي ـ دار الكتاب العربي
ـ دم�شق ـ د.ت ـ �ص.19
� -17صالح الدين بوجاه :يف الواقعية الروائية «ال�شيء بني الوظيفة والرمزـ
امل�ؤ�س�سة اجلامعية للدرا�سات والن�شر ـ بريوت ـ ط 1ـ 1993ـ �ص .127
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رمزية ال�شخ�صية احليوانية يف «فتنة ال�صحراء»:
اجلمل حيوا ٌن واقعي ،ولكنه عندما يدخل يف
�إطار ال�سرد الفني ينحرف عن احليوان الطبيعي
ليحمل دالالت فنية ،ويكتنز برموز جمازية،
حتتمل �أكرث من تف�سري .ويف «فتنة ال�صحراء» ميثل
احليوان عمود البناء ال�سردي ،فلم ي�أت اجلمل
بو�صفه حيوا ًنا واقع ًيا؛ بل وظفه الكاتب توظي ًفا
رمز ًيا جتريد ًيا ،حيث يذهب بطال الرواية/
الأخوان التو�أمان مبك ًرا �إىل �سوق اجلمال البعيد،
وقد حتمال م�شقة ال�سفر من �أجل �شراء جمل ،قوي؛
للم�شاركة يف �سباق الهجن وحتقيق الفوز ،وقد
«دارت عيونهما �سري ًعا ت�ستعر�ض الإبل املوجودة،
ليختارا احليوان املطلوب ،هالتهما الأعداد
الكثرية ،والأحجام املختلفة ،مما �شو�ش قدرتهما،
التفتا �إىل بع�ضهما ،هل تعجال الدخول؟»( .)18ومل
تطل حريتهما فقد وجدا نف�سيهما على نحو مفاجئ
�أمام اجلمل وبدون اختيار �أو ترتيب م�سبق« ،فما
�أن نقل �أحدهما قدمه ،حتى اندفع جمل �آت ًيا من
خلفهما ووقف بينهما ...ف�شاهدا ظل احليوان
املرمتي خلفه ،فبدا كوح�ش خرايف هائل ،تقدما
بهدوء �إىل اجلمل الواقف بانتظارهما ،وقب�ضا على
ال َّر َ�سن»( .)19ومن هنا �سيبد�أ الراوي يف �إ�ضفاء
هالة من التميز والفرادة على اجلمل ،فرغم
�إمتالك التو�أمني لر�ؤو�س عديدة من الأغنام والإبل
�إال �أن اجلمل قد «خطف �أب�صارهما وف�ؤادهما ،وهو
مي�شي الهوينى ،كعرو�س تتهادى نحو عري�سها»(.)20
كما يربط الراوي بني متيز احليوان ومتيز الإن�سان،
فالأخوان ـ � ً
أي�ضا ـ فاقا �أقرانهما ،فقد «كربا حتى
�أ�ستويا� ،شابان عفيان ،ت�ضرب احلياة بقوة يف
عروقهما»( .)21ومل يقت�صر الأمر على ذلك ،فقد
عقد الراوي عالقة وثيقة بني الإن�سان واحليوان،
فتقر�أ« :نعود �إىل ال�شابني وثالثهما اجلمل العفي
الذي ينتقل ر�سنه بهدوء و�سال�سة من يد �إىل يد،
�-18أحمد �أبو خنيجر :فتنة ال�صحراء ـ مرييت للن�شر ـ القاهرة ـ
ط 1ـ  2003ـ �ص.11
� -19أحمد �أبو خنيجر :فتنة ال�صحراء ـ �ص.12
 -20ال�سابق نف�سه� :ص.17
 -21نف�سه� :ص.18
http://journals.uob.edu.bh

�أو يرتكا له الزمام ،في�سري بينهما كطفل بني �أبويه،
يت�سقط احلديث الدائر بينهما ،مبد ًيا – بني حلظة
و�أخرى – رغبته يف امل�شاركة ،وجذب انتباههما
�إليه ،فكان ي�سبقهما قلي ًال� ،أو يت�أخر عنهما ،بحجة
التقاط بع�ض النباتات من على جانبي الطريق،
ويف كل الأحوالُ ،ي�سرع �أحدهما اللتقاط الر�سن
وج ّر اجلمل خلفه»( .)22ولكن لن تتوطد هذ العالقة
الثالثية �أكرث من ذلك ،فلن يطول هدوء اجلمل
الذي يتوازى معه هدوء الأحداث ،فقد �أخذ الراوي
يف الك�شف عن رمزية اجلمل يف عبارة متقدمة،
و�ضعها على ل�سان �شخ�صية «�صبي القهوة» ،حيث
قال« :احرت�سا ،ال يغ ّرنكم هدوء الوح�ش الآن»(.)23
و ُتع ُّد هذه العبارة مبثابة التحذير الذي مل
ينتبه التو�أمان له ،وك�أن «ال�صبي» على علم ببواطن
الأمور .فقد اطمئنا للجمل وانخدعا ب�سريه املتمهل
الهادئ وا�ستدال منه على امتالكهما حليوان مط ّيع،
ولكن حتول الهدوء �إىل اندفاع ،فـ «حني �أنطلق
البعري مول ًيا باجتاه املتاهة الكربى ،اندفعا هما
خلفه ب�إ�صرار �شديد ،دون التفكري يف العواقب� ،أو
حتى التوقف ملناق�شة و�ضعهم حيال �ضياعهم يف
ال�صحراء ،وهذا جائز ،خا�صة مع املفازة الكربى،
وت�شعباتها املهلكة»(.)24
ومن الالفت للنظر مطاردة التو�أمني للجمل،
باجلري خلفه ومالحقته ،وذلك رغم توجهه جتاه
املفازة الكربى ،وما يرتتب على ذلك من عواقب
وخيمة� ،ستبد�أ بالتيه وتنتهي بالفناء ،ولكن التعلق
باجلمل ي�ساوي الت�شبث باحلياة ،فاجلمل يف
ال�صحراء مبثابة النجاة من املوت ،وال �سيما �إذا
كان اجلمل حمم ًال ب�أ�سباب احلياة فعلى «ظهره
يحمل قربة ماء ،وجوالني من الأطعمة»( .)25كما
�أن التو�أمني �إذا ا�ستعا�ضا عن الزاد واملاء الذي
يحمله اجلمل ،و�صربا على اجلوع والعط�ش ،فال
ميكنهما ب�أي حال من الأحوال التفريط يف اجلمل،
 -22نف�سه� :ص �ص 24ـ .25
 -23نف�سه� :ص.14
 -24نف�سه� :ص.39
 -25نف�سه� :ص.11
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لأن تركه و�ش�أنه باملفازة يعني اخل�سارة لأموالهما
و«هما كتاجرين حمنكني يبغيان الربح وزيادة
الرثوة ،ال ميكنهما التفريط يف البعري ب�أى حال من
الأحوال»(� .)26إ�ضافة �إىل �أن فقدان اجلمل يعني
�ضياع الأمل يف الفوز ب�سباق الهجن ،وما �سيرتتب
عليه من اقتنا�ص التو�أمني لأجمل فتاتني من فتيات
القبيلة واتخاذهما زوجتني(.)27
ويركز الراوي على �إي�ضاح القيمة االقت�صادية
للحيوان( ،)28ومن ثم ي�صبح التعلق باجلمل،
ومالزمته ،وال�سري خلفه يف ال�صحراء مبثابة
التم�سك بالبقاء وحماربة الفناء بقلب ال�صحراء،
كما �أن اجلمل ميثل ثروة للتو�أمني ،وعن طريقه
�سيجنيان ما ًال� ،إ�ضافة �إىل كونه و�سيلة �أ�سا�سية
القتنا�ص الأنثى الفاتنة.
وعلى الرغم من مت ّيز التو�أمني ،وقوة ب�أ�سهما
�إال �أنهما مل ينجحا يف اختيار قدرهما والرتتيب
حلياتهما ،فبد ًال من �أن يقودا اجلمل يف �سباق
الهجن قادهما اجلمل باجتاه ال�صحراء املرتام ّية
�إىل واحة ال�سي�سبان ،والتي تبدو قائمة و�سط
ال�صحراء« ،واحة ال ميكن للعني الإحاطة ب�أبعادها،
يلفها �سياج من �شجر ال�سي�سبان يف كامل خ�ضرته
وبهائه ،من هنا جاءتها الت�سمية»( .)29ورمبا ترمز
هذه الواحة اخل�ضراء �إىل الأمل الذي ميكن العثور
عليه يف دروب ال�صحراء القاحلة ،وما دروب
ال�صحراء القاحلة �إال انعكا�س فني لدروب احلياة
القا�سية.
�إذن ،لقد جاء اجلمل رمزً ا للق ّدر ،حيث ينطلق
البطالن/التو�أمان يف رحلة خططا لها وق ّدرا؛
�إال �أن اجلمل/القدر ي�أخذهما يف رحلة قدر ّية،
م�صيرّ ية ،غري وا�ضحة املعامل ،لأنه توجه نحو
املفازة الكبرية .ومن ثم فهما يطاردان اجلمل/
القدر يف حماولة للتعلق باحلياة خو ًفا من التيه
والفناء بقلب ال�صحراء.
 -26نف�سه� :ص.40
 -27راجع الرواية� :ص.40
 -28راجع الرواية� :ص.40
 -29نف�سه� :ص.26
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ويظهر اجلمل/القدر يف �صورة القائد
وامل�سيطر؛ والتو�أمان قد �سلما للجمل مبجرد ر�ؤية
مفارق الطريق وقد هلت عليهما ،فهنا «تب�سما
وارتاحت نفو�سهما حينما �شاهدا ان�شعاب الطريق،
فرتكا الر�سن للجمل ،الذي ما �إن ح�س بانفالت
الزمام منهما ،حتى اندفع راك�ضا نحو ال�صخرتني،
وبينهما برك� ،سطرت الده�شة �أ�ساطريها يف عيني
ال�شابني ،حيث بدا لهما اجلمل ،بار ًكا ينوء حتت
حمله الثقيل ،ال�صخرتان ،ر�أ�سه موجه تلقاء طريق
املفازة الكربى وقد �أغم�ض اجلمل عينيه ،وراح
يحرك فمه وهو يزوم ،وزبد خفيف جتمع حول �أنفه
وفمه .تقدما جتاهه بوجل ،وجل�س كل واحد منهما
فوق �صخرة ،وبد�أ الليل يرخى �سدوله»(.)30
و�إذا كان الظاهر للقارئ هو ت�سل ّيم التو�أمني
للجمل/القدر ،ف�إن ثمة اختالف يف ت�سليم كليهما،
فهما يت�شابهان �أو يتماثالن �إىل حد التطابق؛ ولكن
�أحدهما :كان حذ ًرا� ،إذ يحر�ص على عدم الت�سليم
والإذعان ،وهذا ما �صرح به الراوي ،قائ ًال« :فبينما
بدا �أحدهما على �أنه �صانع لقدره ،يحارب من �أجل
حياته والتحكم بها ،بدا الآخر من�صاعا لقدره وما
يفر�ضه عليه ...فيمكن اعتبار اجلمل املنطلق على
وجهه يف ال�صحراء الوا�سعة هو القدر و�أولهما
يطارد جمله ـ عف ًوا ـ قدره ،للقب�ض عليه وج ّره من
ر�سنه حيث يريد ،بينما الثاين يتابع جمله/قدره،
يذهب معه حيث يذهب ،ويواليه �إينما توجه»(.)31
وكما هو وا�ضح من الن�ص ال�سابق ،جند تف�سري
الراوي لرمزه احليواين الأكرب/اجلمل ،وذلك
حتى ال ينخدع املتلقي فيظن �أن ال�سرد عن جمل
ي�صران
حرون ،يفر من �صاحبيه ،وينطلق وهما ّ
على مطاردته ،فما اجلمل �إال رمزً للقدر ،ومهما
حاول �أحدهما �أن مي�سك بر�سن اجلمل/القدر يف
حماولة لتوجيهه �أو التحكم فيه �سنجد اجلمل/
القدر ي�سري بقوة دون مباالة باليد املم�سكة بالر�سن
فقد «حترك اجلمل جا ًرا معه �صالح املربوط من
يده بالر�سن»(.)32
 -30نف�سه� :ص.25
 -31نف�سه� :ص.24
 -32نف�سه� :ص.60
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ولقد �أ�سهب الراوي يف و�صف ال�صراع مع
اجلمل/القدر ،و�ضعف «�صالح» �أمام قوة اجلمل/
القدر ،فلم يقدر على ردعه �أو مقاومة جذبه ،وهنا
فرتت قواه ،و�سلم �أمره جلمله/لقدره الذي قاده
�إىل مكان ال علم له به .ولعل هذا يعك�س قوة القدر
و�سيطرته على مقدرات الإن�سان وحياته ،مهما حاول
الإن�سان توجيهه �أو مقاومته �أو ال�سيطرة عليه ،ولهذا
ُي�صرح �صالح قائ ًال« :يا لل�سخرية ،كنت �أح�سب �أن
م�صريي بيدي وحظي �أنا الذي �أدبره»(.)33
ويف ظل �سطوة اجلمل/القدر ،وحتمية م�سريه
�إىل مكان جمهول �سماه الراوي واحة ال�سي�سبان،
�أخذ الكاتب ـ متماه ًيا ب�صوت الراوي يف طرح
ق�ضايا وجودية ،ب�صورة فنية رامزة ومعبرّ ة،
لأنها ت�أتي يف �إطار ق�ص�صي مكتمل ،ورمبا جتلى
ذلك بو�ضوح يف ر�سم �صراع رمزي بني الإن�سان
واحليوان ،مبعنى �أن ال�صراع مع اجلمل ما هو
�إال رم ٌز ل�صراع الإن�سان مع قدره وم�صريه ،وفيه
يعتمد الكاتب على قلب الواقع ،بل والت�صادم
معه ،ففي الواقع يختلف الإن�سان عن احليوان من
ناحية «�أنه قادر على �صنع حياته بحيث ينتقل بها
من املرحلة الطبيعية ـ التي يعي�ش فيها احليوان
على الدوام ـ �إىل املرحلة احل�ضارية التي ي�صنعها
بنف�سه»( .)34ف�إذا كان هذا مبثابة زاوية واقعية من
زوايا متيز الإن�سان عن احليوان ،ف�إن الن�ص يقوم
بقلب هذا التميز ،جاع ًال احليوان/اجلمل ميلك
�أمر الإن�سان�/صالح .ورغم اعرتا�ض «�صالح»
على تقلبات اجلمل �إال �أن الأمر ينتهي بامتثاله
للجمل ،وال�سري خلفه ،حيث ي�شعر «�صالح» بعالقة
قهرية بينه وبني هذا اجلمل ،فتقر�أ على ل�سان
�صالح« :والبعري بقوته ي�سحبني جتاهها ،حاولت
ردعه ،فلم �أقدر ،وكلما اقرتبنا ازداد خويف ،وقلت
مقاومتي وفرتت ...برك البعري ،ففكت يدي من
الر�سن ،وركبت فوق ظهره ،ملا �أيقنت �أنه لن ي�سمح
يل بالعودة»(.)35
 -33نف�سه� :ص.73
-34د.نبيلة �إبراهيم� :أ�شكال التعبري يف الأدب ال�شعبي مكتبة غريب
ـ القاهرة ـ ط 3ـ  1989ـ �ص.31
 -35نف�سه� :ص �ص 66ـ .67
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ولعل هذا الت�صريح ي�ؤكد على حتم ّية القدر،
وما �سري �صالح/الإن�سان خلف جمله/قدره �إال
ت�صوير لرحلة الإن�سان يف حياته ،وان�صياعه
للفعل القدري ،فالقدر/اجلمل قاد �صاحبه وفر�ض
�سيطرته مهم ًال رغبته واختياره ،حتى و�صل �إىل
واحة ال�سي�سبان ،التي ترمز �إىل اجلنة ال�سرمدية،
فالزمن فيها هو زمن �سرمدي ال يفني وال تتبدل
معه الأ�شياء ،ورغم ذلك يرغب «�صالح» يف اخلروج
منها ،وك�أنها رغبة يف اخلروج من املطلق/املجهول
�إىل املحدد/املعلوم ،حيث حياته الدنيوية الواقعية
وما فيها من زمن مادي ،حم�سو�س ،يبد�أ بامليالد
وينتهى بالوفاة ،وبالفعل يخرج «�صالح» من الواحة
وقد اعرتاه ال�شيب والهرم ،ولعل هذا يعك�س الفناء
املحتوم وامل�صري وامل�آل املقدر �سل ًفا على الإن�سان.
لقد �أكد «�أبو خنيجر» ـ خالل توظيفه الرمزي
للجمل يف «فتنة ال�صحراء» ـ مقدرته الفنية يف
ت�شكيل �شخ�صية حيوانية جمازيةُ ،يخرج عربها
جتاربه و�أفكاره ومعاناته وهواج�سه الداخلية،
كما يطرح بوا�سطتها ق�ضايا وجودية وم�صريية،
في�صور �أمر اخللود ،واحلياة الأبدية ،وم�صري
الإن�سان يف العامل الآخر ،جاع ًال بطله املتخيل مي ّل
حياته ال�سرمدية بواحة ال�سي�سبان ،لأن حياته فيها
تقوم على تلبية متع ح�سية ،و ُتهمل املتع الفكرية،
كما �أن الزمن فيها هو زمن �سرمدي ال يفنى ،وال
تفنى معه الأ�شياء ...يطرح الكاتب هذه الق�ضايا،
طرحا فن ًيا ،وهو مت�س ٌ
رت برموزه احليوانية التي
ً
ن�سجها ،وذلك دون �إثارة لل�سلطات الرقابية �سواء
الدينية �أو االجتماعية.

�أن�سنة الطري واحليوان يف «العمة �أخت
الرجال»:

(الأن�سة  )Anthropomoephisationتعني
خلع �صبغة �إن�سانية على الأ�شياء املادية .فقد
يخلع الراوي على الطيور واحليوانات جمموعة
من ال�صفات الب�شرية .ويف رواية "العمة �أخت
الرجال" �صنع الراوي تناغ ًما وتفاع ًال �سرد ًيا
بني" :بطلة الرواية/العمة فاطمة" وبني" :طيورها
وحيواناتها" ،فقد بدت الكائنات املنزلية وك�أنها
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ذوات �إن�سانية� ،إذ لها �شخ�صية حية� ،شاهدة
وفاعلة ،داخل امل�سار ال�سردي.
فمنذ ال�سطور الأوىل يف الرواية يعقد الراوي
عالقة م�ؤثرة بني" العمة” وبني دواجنها ،فالعمة
حتاول �أن تطرد التكدر والعبو�س عن وجهها ،لأنها
«تخاف �أن تلحظ دواجنها توترها وقلقها ،فتحر�ص
على �أن جتعل يدها ثابتة وهي تقدم احلبوب
والطعام لها»( .)36هكذاُ ،توظف الطيور ـ منذ البدء ـ
توظي ًفا دالل ًيا ،وت�صبح ذواتًا فاعلة ،لها �شخ�صيتها
امل�ؤثرة التي تفر�ض على «العمة» و�ضع اعتبا ٍر لها،
بل ومراعاة وجودها .فالطيور ت�شعر وتت�أثر بالتكدر
والعبو�س على وجه �صاحبتها/مرب ّيتها.
ال ميثل توظيف الطيور واحليوانات يف الرواية
ديكو ًرا �شكل ًيا� ،أو مظه ًرا ثانو ًيا ي�أتي مكم ًال لبع�ض
امل�شاهد ال�سردية ،فمن امللحوظ على هذه الكائنات
�أنها تتفاعل مع البطلة/العمة ،بل ُتدرك وت�شعر
ب�أحوالها املتغرية ،وتت�أثر ب�صوتها املنغم �أثناء
ترديد التلبية( :لبيك اللهم لبيك) ،فتقر�أ« :ذكر
احلمام الذي حلظ متايل ج�سد العمة مع ارتفاع
�صوتها املنغم تقدم حتى وقف عند �أقدامها ،وهدل
ب�صوت خفي�ض جعل باقي احلمام يرتك ما يلتقطه
متقدما نحوه ،على
من حبوب ويهدل ردًا عليه،
ً
ّ
حواف امل�صلية يقف احلمام ،وهو يهدل مواف ًقا بني
�صوته و�صوت العمة التي تردد التلبية بوجد �صويف
بالغ ال�صفاء»(.)37
هكذا يقرر احلمام التوقف عن الطعام متج ًها
ناحية «العمة» اجلال�سة على امل�صلية هاد ًال ب�صوته
وك�أنه ي�شاركها التلبية ،فال يظهر احلمام بو�صفه
ط ًريا عاد ًيا ،بل ُي�ؤن�سنه الراوي جاع ًال منه خملو ًقا
ب�شر ًيا ،فهو يلحظ ،ويت�أثر ،وينفعل ،فريدد هدي ًال،
ٌ
ومعروف
يتناغم مع �صوت العمة التي تردد التلبية.
قدرة الطيور على تكييف �أ�صواتها «بكيفيات
خمتلفة باختالف حاجاتها ومطالبها ،فهديل

احلمام �إذا جاع غريه �إذا طلب ال�سفاد ،فلكل �صوت
كيفيات ونربات لي�ست يف ال�صوت الآخر»(.)38
وال يتوقف الأمر عند هذا احلد؛ �إذ ال يقت�صر
امل�شهد على احلمام بل ي�شاركه الدجاج الذي «برك
متكوما فوق بع�ضه ،دون �ضغينة وال
حول قدميها
ً
م�شاحنات ،وهي التي �أربكها امل�شهد ،حاولت
التيقن ،ف�أ�سكتت �صوتها �أو ًال ،ومدت �أ�صابعها
املرجتفة لتجفف الدمع املتدفق من عينيها،
عندئذ غادر احلمام والدجاج مراب�ضه من حولها،
وجرى عائدً ا �إىل وجبته ال�صباحية وقد عادت �إليه
حيويته»(.)39
�إذنُ ،ي�ضفي الراوي على الطيور مزيدً ا من
الت�شخي�ص ،فيخلع عليها طاب ًعا �إن�سان ًيا ،عندما
يعقد عالقة بني الطيور وبني �صاحبتها ،وهو موقف
يعك�س حالة االن�سجام والتناغم والألفة بني الطري
وبني الإن�سان مبا ي�شبه �إدراك �أحدهما للآخر.
فبمجرد �أن تدرك «البطلة» تفاعل طيورها معها
تتوقف عن ترديد التلبية لتتحقق من الأمر ومبجرد
�سكون �صوتها ت�سكن طيورها ،وتتوقف عن التناغم
والتفاعل ،ويتفرق ح�شدهم ويعودون ال�ستكمال
تناول الطعام.
ومل يقت�صر الأمر على الطري فح�سب ،بل تعداه
�إىل احليوان .ففي م�شهد �سردي مطول متتزج
فيه «العمة» مع «النعجة» ،وفيه يك�شف الراوي
عن جوانب خفية من قدرات و�أمناط يلتقي فيها
احليوان مع الإن�سان .ويت�شكل امل�شهد على النحو
الآتي:
«�أخذت حزمة من الرب�سيم حتت �إبطها،
وبالعكاز دفعت باب الزريبة ،اندفعت نحوها
(النعجة) الوحيدة والعجوز � ً
أي�ضا التي تربيها هي
ووليدها اخلروف ،دخلت وردت الباب وراءها،
�ألقت الرب�سيم �إليها وجل�ست تراقبهما بهدوء.

� -36أحمد �أبو خنيجر :العمة �أخت الرجال ـ مكتبة الأ�سرة ـ �سل�سلة
الأدب ـ  2008ـ �ص.10
� -37أحمد �أبو خنيجر :العمة �أخت الرجال ـ �ص.12

 -38عماد ح�سيب :الطري يف ال�شعر امل�صري املعا�صر "قراءة يف
العالقة بني الفطرة والتوظيف الفني" ـ املجل�س الأعلى للثقافة ـ
�سل�سلة الكتاب الأول ـ العدد  93ـ  2006ـ �ص.31
� -39أحمد �أبو خنيجر :العمة �أخت الرجال ـ �ص.12
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منذ زمن بعيد ،ال تدري الآن طوله ،و(النعجة)
عندها ،هي وحدها فقط ،يف كل عام تلد خرو ًفا،
تذبحه العمة يوم عيد الأ�ضحى ،هذا العام مل حتبل
(نعجتها) ،وهذا �أقلقها كث ًريا ،هل �أ�صبحت عجو ًزا
هي الأخرى؟ ت�ساءلت� ،أيكون رحمها قد �أفرغ كل
خرافه؟ كل عام و(النعجة) ت�أتي بوليد واحد فقط،
غال ًبا ما يكون ذك ًرا ،خرو ًفا ... ،يف يوم العيد حني
�أُ ِخ َذ اخلروف منها للذبح ،ظلت (النعجة) ت�صرخ
طوال اليوم و�صامت عن الأكل وال�شرب ،وال�س ِّيدة
التي خربت الأمل واحلزن قالت يومها :لو �أن حياتنا
متر دون �أمل �أو حزن .يومها ابتهلت للرحمن �أن
يرحم (نعجتها) ...الآن ها هو �آخر خروف ت�ضعه
(نعجتها) العجوز كيف �ستتحمل فراقه يف الغد؟...
هل �أبيع (نعجتي) التي تربت معي وغذتني بلبنها،
(نعجتي)»(.)40
يرتدد يف امل�شهد ال�سابق دال «النعجة» ،وي�صل
تردده �إىل (ت�سع مرات) ،وذلك كما هو وا�ضح بني
الأقوا�س ،حيث ترد (النعجة) ب�صيغتها املبا�شرة
تارة ،ويدخل عليها �ضمريا الغائب واملتكلم
تارة �أخرى .ووا�ضح �أن «النعجة» ت�صبح املعادل
الرمزي «للعمة»؛ مبعنى �أن العمة مات �أخوتها
الرجال( .)41وتركها �أوالدها الذكور ،ورحلوا عنها
بعيدً ا( .)42ومن َّثم بقيت مبفردها تقا�سي وحدتها.
وحالة العمة/الإن�سان ـ هذه ـ ميكن �إ�سقاطها على
النعجة/احليوان التي تلد ويكرب ابنها/خروفها،
ثم ُي�ؤخذ فيذبح ،لتبقى هي الأخرى وحيدة.
ومن الالفت �أن كلتاهما/العمة والنعجة مل
تلدا �إال الذكور؛ فلم تنجبا �إنا ًثا ،ومن ثم تقا�سي
العمة الوحدة برحيل ذكورها ،وكذا النعجة بذبح
خرافها ،بالإ�ضافة �إىل �أن «النعجة» رفيقة «للعمة»
منذ طفولتها ،فقد تربت معها وغذتها بلبنها،
� -40أحمد �أبو خنيجر :العمة �أخت الرجال ـ �ص  13ـ .14
 -41ذكر الراوي موتاها جمي ًعا ،فيقول عن العمة �أنها تذكرهم
دائم ًا وهم ":جدتها ،والدها ،والدتها� ،إخواتها الثالثة الرجال،
زوجها ،ابنها البكري؛ وال�صغري علي” راجع الرواية ـ �ص .20
 -42ذكر الراوي �أي�ضا ":تزوج �أخوتها الرجال ،وتزوجها هي ،و�صار
البيت �أ�ضيق كث ًريا ،وجاء �أوالدها ورحل اجلميع وتركوها وحيدة
داخل هذا البيت” راجع الرواية ـ �ص .16
http://journals.uob.edu.bh

والعمة � ً
أي�ضا ترعى النعجة وتغذيها ،وتقدم �إليها
املاء ،وحزم الرب�سيم .وك�أن كلتاهما تربت مع
الأخرى �أو ـ �إذا جاز القول ـ ربت الأخرى ،ويف
ابتهال «العمة» �إىل الرحمن كي يرحم نعجتها ك�أنها
تدعي طالبة الرحمة لنف�سها.
وبعيدً ا عن الإ�سهاب واال�ستطراد يت�ضح �أن
ح�ضور احليوان/النعجة داخل الرواية لي�س
ح�ضو ًرا ع�شوائ ًيا ،ولكنه ح�ضور م�شحون بالدالالت
الرمزية ،حيث ي�ضع الراوي وحدات تخيلية
م�شرتكة .ويرتكز على ثوابت مت�شابهة بني «العمة»
و»النعجة» �أو ـ بعبارة �أخرى ـ بني الإن�سان واحليوان،
بحيث يجعل «العمة» و»النعجة» عملة واحدة لها
وجهان ،وجه �إن�ساين هو «العمة» و�آخر حيواين هو
«النعجة».

توظيف احليوان يف ُ
«خو ُر اجل ّمال»:

يف رواية ُ
«خو ُر اجل ّمال» قامت احليوانات بدو ٍر
بالغ الأهمية بو�صفها رك ًنا �أ�صي ًال يف بناء الرواية
منذ البدء وحتى النهاية ،فمن الإطاللة الأوىل على
عنوان الرواية� ،سيجد القارئ نف�سه �أمام طرفني،
�إنهما املكان/ا ُ
خلو ْر( ،)43و�ساكنه/اجل ّمال .لقد
�سكن البطل/عبداهلل اجل ّمال ا ُ
خلو ْر ،بعيدًا عن
القرية و�أهلها ،وعا�ش وحي ًدا لفرتة طويلة ،وذلك
قبل زواجه من «بنت الراعي» ،فكانت حياته قلقة
وحائرة؛ فال رفيق ي�ؤن�سه ،وال جلي�س ي�سامره .ومن
ثم �أخذ يق�ضي ُج ّل وقته مع جمله ،ومع �صحبة البطل
للجمل و�شدة االرتباط به �صار لقب «اجل ّمال» �صفته
وا�سمه .وبالتايل فمن الطبيعي �أن يتحول ا�سم املكان
لي�صبح ُ
«خو ُر اجل ّمال» ن�سبة �إىل �ساكنه.
ويف الرواية ميثل احليوان/اجلمل �شخ�صية
طاغية وم�ؤثرة ،حيث يظفر «اجلمل» مبعدل
تكراري الفت يف الن�ص ،فقد و�صل تكرار دال
اجلمل �إىل (مئتني و�سبع و�ستني) مرة ،وهذا ي�شي
مبركزيته ووثاقة عالقته بالبطل .فاجلمل �شريك
للبطل ،حيث تبد�أ هذه ال�شراكة �أو تتوطد العالقة
-43ورد يف ل�سان العرب البن منظور �أن ":املنخف�ض املطمئن من
الأر�ض بني الن�شزين �أي بني ربوتني” ـ راجع :ل�سان العرب ـ ج 13ـ
مادة( :خور) ـ �ص.1286
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بينهما منذ بلوغ البطل ،و�إعالن ج�سده �أنه �صار
على �أعتاب الرجولة ،فهنا ي�سمح الأب لغالمه ب�أن
ينزل �إىل الوادي ليختار اجلمل الذي ينا�سبه ،ولقد
حكى الراوي هذه الواقعة يف م�شهد �سردي مطول،
ورد على النحو الآتي:
«اندفع الغالم بفرحته الغامرة نحو الوادي،
وهناك حتري� ،أي هجني يختار؟! طاف بني الإبل
طوي ًال دون �أن يختار .كان م�شهد اجلمال و�أحجامها
و�ألوانها املتباينة يزيد من بلبلته ،وحتريه ،وحني
تعب راح للظل� .شجرة وحيدة وبعيدة ،جل�س
حتتها وهو يحاول �أن يحدد �أي هجني يختار ،قبل
�أن يذهب للجمال التي ترعى بالوادي �أمامه ،قال
�أيها �أختار؟! اجلمل الكبري� ،أم القوي الأبلق� ،أم
ذلك الأ�سود؟! ذكر يكون� ،أو ناقة �أف�ضل؟! فالرعاة
يقولون �إن اجلمل حرون ،والناقة.....
�أفاق على جمل �صغري يربك �أمامه ،كان قاعودًا
هزي ًال؛ لكنه كان ينظر للغالم يف وجهه ،تب�سم
الغالم لهذا القاعود الذي ترك �أمه وجاء للظل،
كان مبواجهته ،وحني وقف الغالم ،قام القاعود،
حترك فتحرك ،بينما يطوف الغالم بني الإبل كان
القاعود خلفه� ،أحيا ًنا ي�سبقه ويقطع عليه الطريق،
والغالم يف حريته ،وعدم قدرته على االختيار؛ لكنه
�ضحك ملا قارن بني ج�سد القاعود والإبل الأخرى.
كان النهار على و�شك االنق�ضاء حني غادر
الغالم الوادي دون قرار ،تبعه القاعود؛ لكنه رده
بعنف عند طرف الوادي.
يف اليوم التايل جرى نف�س الأمر ،وكذلك
وا�ضحا �أن القاعود ي�ضيق عليه
يف الثالث ،كان
ً
فر�ص االختيار ،كان يتودد �إليه ،يداعبه ،ي�شاغبه،
حتى بدا الغالم م�شدودًا �إليه .يف اليوم الثالث
حني �س�أله الأب عن اجلمل الذي اختاره� ،أ�شار
للقاعود ،ومل يعلق الوالد كعادته؛ لكن الرجال ـ
�أثناء الرحلة بال�صحراء ـ تعجبوا من �أحوال الغالم
والقاعود ،حني �سمعوا الغالم ينادي القاعود في�أتي
م�سرعا ،وحني يقف �أمامه يحني ر�أ�سه ،في�شب
ً
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الغالم عليها مت�سل ًقا ،والقاعود يرفع رقبته حتى
ي�ضع الغالم على ظهره ،فوق �سنامه ،وي�ستوي يف
جل�سته ،والقاعود ينظر �إليه ك�أمنا يطمئن على
�صحة و�ضعه ،ومنتظ ًرا يف نف�س الوقت �إ�شارة بدء
التحرك»(.)44
والواقع �أن امل�شهد ال�سابق يقت�ضي الوقوف
�أمامه ،لأنه يك�شف عن عدة �أمور ،ميكن ر�صدها
وحتليلها وا�ستخراج دالالتها ،وذلك يف النقاط
الآتية:
ـ �أ ً
وال :لقد بلغ «البطل» ،ومكاف�أة البلوغ �أن ميتلك
جم ًال ،وقد �أف�سح «الوالد» الطريق �أمام
«غالمه»/البطل ليختار ،حتى يتحمل م�س�ؤولية
اختياره ،ولكنه احتار يف ح�سم م�س�ألة االختيار،
ومل يتخذ قرا ًرا ،حيث يعود من الوادي بعد
حرية كبرية وتعب �شديد ،انتابه على مدار
ثالثة �أيام ق�ضاها يفت�ش ويبحث عن جمل
منا�سب بني الإبل ،ومن هنا يظهر «القاعود»
�أمامه ،يداعبه ،ويالزمه ،حتى �ض ّيق على
البطل فر�ص االختيار ،فا�ستقر ر�أي الغالم
عليه دون غريه.
ـ ثان ًيا� :صنع الراوي تواف ًقا عمر ًيا بني البطل/
الإن�سان والقاعود/احليوان فكالهما قد بلغ،
ً
ملحوظا،
وبلوغهما م ًعا �سيخلق بينهما جتاو ًبا
و�سيكون هذا التجاوب طبيعي ومفهوم مع
تقدم ال�سرد ،وت�شابك الأحداث.
ـ ثال ًثا :ثمة تدقيق من الكاتب يف ت�سمية " القاعود"،
لأن العرب يطلقون لقب" القاعود" على البالغ
من الإبل «�سن الثالثة ،وعندها يحق لهم �أن
يركبوه ،ويحملوا عليه»( .)45كما �أن «القاعود»
يف هذا ال�سن يتم تدريبه على ال�سري بخطى
�سليمة ،واجلري ال�سريع ،والوقوف املفاجىء،
والرقود والنهو�ض ،والنقل يف كل الأحوال،
� -44أحمد �أبو خنيجرُ :خو ُر اجل ّمال ـ روايات الهالل ـ �سل�سلة �شهرية
ـ العدد  717ـ �سبتمرب 2008ـ �ص �ص 30ـ .31
� -45سليم عرفات املبي�ض :الإبل يف الرتاث ال�شعبي الفل�سطيني
ـ الهيئة امل�صرية العامة للكتاب ـ  2007ـ �ص .49عند بلوغ �سن
اخلام�سة ي�سمونه جم ًال.
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وال�صرب على الطعام واملاء ،وحتمل الأثقال
و�سط الدروب والأودية والطرق الوعرة(.)46
ـ راب ًعا :جاء ظهور" القاعود” يف امل�شهد امل�سرود
ـ �ساب ًقا ـ بطريقة الفتة لالنتباه ،ت�ؤكد تفرده،
ومتيزه عن غريه من الإبل ،فهو يخرج عن
احليوان امل�ألوف ،ولذا �سيتعجب الرجال
من العالقة التي جتمع بينه وبني" الغالم”.
ويتحول اجلمل �إىل �شخ�صية مركزية يف
الرواية ،حيث يخلع عليه الراوي مزيدً ا من
الت�شخي�ص ،ب�إعطائه �أبعادًا �إن�سانية ،لي�صبح
�صدي ًقا ورفي ًقا وعو ًنا و�شري ًكا للبطل يف حمنته
ب�أر�ض اخلور منذ البدء وحتى النهاية.
يبد�أ والد البطل يف تطبيع ولده ـ الذي بلغ
ـ بطباع الرجال ،ولذا ي�صطحبه معه يف رحلة
عرب ال�صحراء ،وعمد �إليه بتكليف ،يتمثل هذا
التكليف يف حرا�سة "جمل املاء" ،وهي «مهمة ال
تعب فيها؛ �إال �أنها تنمي ح�س التيقظ ،وجتلو انتباه
احلوا�س ،خا�صة لغالم ...كانت رغبة الأب هي
�إ�شراك الغالم يف حتمل امل�س�ؤولية ،خا�صة والغالم
طفله البكر ،يريد له �أن يكت�سب �إح�سا�س م�شاركة
الرجال ،وكيفية قيادتهم ،قال :يرثني ..ال املال
وال التجارة؛ بل وراثة دراية وتعرف على اخلفايا
ودقائق الأمور»(.)47
لقد �أعلن �س ِّيد القافلة عند بداية حتركهم عن
مهمة ولده/تكليفه ،فقد «وقف مبواجهة الرجال،
وقال وهو ي�ضع يده على الكتف ال�صغري البنه:
عبداهلل � ..س ِّيد املاء ..ال نرتوي �إال ب�إذن منه .ثم
جثا على ركبتيه و�أدار الغالم نحوه ،قال ب�صرامة:
املاء يف ال�صحراء يعني احلياة ،وحدك �ستحر�س
«جمل املاء» .ثم خمف ًفا من حدة لهجته� :أنت
�س ِّيد املاء � ..س ِّيد القافلة»( .)48ومع تقدم الأحداث
�سيغفل الغالم عن حرا�سة جمل املاء ،وي�ضيع جمل
املاء ،و�ضياعه يعني تعر�ض القافلة للهالك والفناء
 -46راجع� :سليم عرفات املبي�ض :الإبل يف الرتاث ال�شعبي
الفل�سطيني ـ مرجع �سابق �ص.50
� -47أحمد �أبو خنيجرُ :خو ُر اجل ّمال ـ �ص( .23بت�صرف).
 -48ال�سابق نف�سه� :ص.24
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بقلب ال�صحراء .و�سيالقي الغالم عقا ًبا لغفلته،
فقد تركه والده وحيدً ا ليواجه م�صريه ب�أر�ض
اخلور.
ويعاين البطل من االنتظار القاتل ب�أر�ض اخلور
املوح�شة ،وما ي�صاحب ذلك االنتظار من ترقب،
وتوقع ،وتخيل ،وا�ستعداد ،حيث ينتظر ويرتقب
عودة والده ب�شغف ولهفة( .)49ويتخيل هذه العودة
ويحلم بها ،ومن ثم ي�ستعد للرحيل معه متى �أتى؛
ولذا فهو ي�سبح يف �أحالمه وتخ ّيالته؛ يف حني
�سينتهي االنتظار بالفقد املحتم عليه داخل اخلور،
لأن والده مل ولن يعد.

�أن�سنة اجلمل(:)50

رمبا� ..سيتبادر �إىل ذهن القارئ �س�ؤال ،مفاده:
((ملاذا كان اختيار الكاتب للجمل دون غريه من
احليوانات الأخرى؟!)).
لعل اجلواب يكمن يف قدرة اجلمل على ال�صرب
والتحمل للجوع والعط�ش دون كلل �أو ملل ،كما �أن
اجلمل ال يعب�أ بامل�شي يف الأر�ض الوعرة ،و«ال يخ�شى
ظلمة الليل ووح�شة ال�صحراء»( .)51فهو «احليوان
الوحيد الذي يف �إمكانه قطع البوادي بخيالء،
رافع الر�أ�س ،غري عابئ مبا يكون حتت �أخفاف
�أرجله من رمال ،هازئ بالعط�ش؛ �إذ هو �صبور
عليه ملدة ال ميكن �أن يباريه يف طولها حيوان �آخر.
ثم هو يحمل الإن�سان ويحمل متاعه ،وهو طعام
الإن�سان �إن م�ضه اجلوع� ،أو جاءه �ضيف كبري»(.)52
و�سي�ساعد «اجلمل» «البطل» يف تعمري اخلور مبا
 -49راجع الرواية� :ص 15ـ .25
 -50ومن اجلدير بالذكر � ً
أي�ضا �أن الأن�سنة للحيوان مل تقت�صر على
اجلمل الذي يرافق البطل ،فقد قام الكاتب ب�أن�سنة "جمل املاء"،
عندما حتدث عن غفلة البطل عن حرا�سته .راجع الرواية� :ص
�ص 25ـ  .26و� ً
أي�ضا قام الراوي ب�أن�سنة جمل الدليل ،فاجلمل يق�صد
اخلور ،وك�أنه يحدد املكان ،فتقر�أ« :جمل الدليل بحا�سته وخربته ملا
�أح�س ارتخاء الر�سن من حول خطمه ،رفع ر�أ�سه و�شم الهواء ،كانوا
وقتها ميرون بر�أ�س خور ،تقدم اجلمل بخطى واثقة ،منحد ًرا من
االنفراج ال�ضيق بني ال�صخور العالية ،حاول الدليل ـ يف البداية ـ
ردعه؛ لكن اجلمل تقدم م�ص ًرا» راجع الرواية� :ص.27
� -51سليم عرفات املبي�ض :الإبل يف الرتاث ال�شعبي الفل�سطيني �ص.40
 -52د .جواد علي :املف�صل يف تاريخ العرب قبل الإ�سالم ـ جامعة
بغداد ـ ط 2ـ  1993ـ ج 5ـ �ص.337
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ٌ
ومعروف
�سيلتهمه �أثناء رعيه من نباتات غريبة،
قدرة «اجلمل» على �أكل «الأع�شاب ال�شوكية ذات
احلجم الكبري وبكميات كبرية و�ضخمة»( .)53لأن
فكه ال�صلب و�أ�سنانه احلادة ت�ساعده على طحن
�أ�صعب الأع�شاب.
ويف ُ
«خو ُر اجل ّمال» مل يعد اجلمل ذلك احليوان
املرتبط بال�صحراء ،يقطعها جيئة وذها ًبا يف �صمود
وجمود؛ و�إمنا �أ�ضحى حيوا ًنا م�ؤن�س ًنا «وظاهرة
�أن�سنة و�أل�سنة احليوانات ظاهرة قدمية �شرطها
الأهم �أن يلتزم بها الن�ص ك�أنها واقع حقيقي»(.)54
فاجلمل ين�صت �إىل اجل ّمال ،ويجري نحوه مهرو ًال،
يراقبه ،يت�شممه ،يتبعه �أينما حل �أو رحل ،وحني
ي�أتي امل�ساء يبيت اجلمل بجوار �صاحبه كحار�سه.
لقد �أخرج الكاتب احليوان من �صمته وعجمته
الواقعية ليندمج ويتجاوب مع الإن�سان يف عالقات
�إن�سانية متخيلة ،حيث تزخر الرواية بامل�شاهد
الق�ص�صية التي تخلق مواقف �إن�سانية بني البطل
واجلمل� ،أو بني اجلمل و�شخو�ص الرواية ،وال �سيما
«بنت الراعي» ،حيث كان اجلمل «ي�أتي لريعى
مع �أغنامها ،ويعابث الغنم ،والغنم تلعب حتت
�أرجله الفارهة .يف مرة جاء نحوها ،و�أخذ ينظر
نحوها ،وهي �أح�ست به كبني �آدم ،خاجلها �شعور
باخلجل ،وكي تداريه ،مدت يدها وم�سحت على
رقبته ،ورغم خوفها منه �إال �أن اجلمل مل يتحرك
من مكانه ،تركها مت�سح على ج�سده ،و�أ�صدر
�صو ًتا ك�أنه �أ ّن ًة خفيفة مبهمة»( .)55ويف مو�ضع �آخر
يقرتب اجلمل من بنت الراعي يف ح�ضور اجل ّمال
وقد «مد خطمه نحوها ك�أمنا يت�شممها ،مدت
يدها وطبطبت على �أ�شفاره ،واجل ّمال �أخذته
الده�شة من ت�صرف جمله ،ومودته الزائدة التي
يبديها نحوها»( .)56و ُيكرث الراوي من امل�شاهد
� -53سليم عرفات املبي�ض :الإبل يف الرتاث ال�شعبي الفل�سطيني-
�ص.82
 -54د .نا�صر عبدالرازق املوايف :الق�صة العربية  ...ع�صر الإبداع
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ال�سردية وفيها ُي�ضفي �أبعادًا �إن�سانية على اجلمل،
في�شخ�صه عرب ال�صفات التي يخلعها عليه ،فمث ًال
يقول�« :صوت اجلمل» لينا�سب ثوب الإن�سان الذي
خلعه الراوي على احليوان ،وك�أن اجلمل ذات
م�ؤن�سنة ت�شارك البطل حمنته وغربته داخل ا ُ
خلور.
يوظف الراوي احليوان وك�أنه �إن�سان ي�شعر مبا
يعتمل يف نف�س �صاحبه ،فاجلمل ُم ّطلع على نوازع
البطل الداخلية من ي�أ�س و�شرود و�شعور بال�ضياع
والوحدة ب�أر�ض ا ُ
خلور املقفرة .يلحظ اجلمل
توترات �صاحبه ،وي�ست�شعر مكنوناته الداخلية،
ويتلم�س حريته ،فيقرتب منه ،ليخرجه مما
يع�صف بر�أ�سه ،فقد «مد خطمه للغالم ،وخبطه يف
كتفه ،ك�أمنا يذكره بوجوده بجواره ،يريد �أن يقطع
الوح�شة التي يتخبط الغالم يف متاهتها ،مد الغالم
يده وربت على ر�أ�س اجلمل ،وداعب �أذنه ،قال وهو
مييل جتاه القاعود الذي بدا من�صتًا :هي �أيام
وليال �أقل ،ويرجع والدي ،ف�أ�صحو من هذا
قليلة ٍ
الكابو�س .هز القاعود ر�أ�سه وهو يقرتب من �صدر
الغالم ،ومرغ ر�أ�سه على ال�صدر ،فا�ست�شعر الغالم
دف ًئا حان ًيا ي�سري يف �أو�صاله»(.)57
هكذا يلعب احليوان دو ًرا مركز ًيا يف الرواية،
فلم تعد العالقة بني اجل ّمال واجلمل عالقة
عادية بني �إن�سان وحيوان؛ بل غدت عالقة �شديدة
اخل�صو�صية ،حيث يلت�صق البطل باجلمل ،ويت�آلف
معه ،ويلوذ �إليه يف فرحه و�ضيقه .واجلمل من
جانبه يحر�سه وي�ساعده ،وي�ؤن�س وح�شته ،ويخفف
عنه عذاب الوحدة ،و�أمل الفراق ،وطول الزمن،
كما ي�صغي اجلمل �إليه ويالطفه ،ويحنو عليه؛ بل
ويتفهم ما يجول بخاطره ،وما يعتمل بداخله.
ولقد ك�شف الراوي عرب اجلمل/احليوان �أزمة
وخ�صو�صا �إح�سا�سه ب�ضياعه
البطل/الإن�سان،
ً
وعدم حتقق �آماله وت�سليمه للقدر ،وعلى الرغم
من كون اجلمل حيوا ًنا �إال �أنه جاء حمم ًال ب�صفات
و�سمات تقربه من الإن�سان ،فقد �شاء خيال الكاتب
�أن يجعله حيوا ًنا متماي ًزا عن احليوان املعروف يف
 -57نف�سه� :ص.45
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عامل الواقع .ولعل تركيز الراوي على خلق متا ٍه
بني اجل ّمال واجلمل يهدف �إىل الق�ضاء على غربة
اجل ّمال وعزلته ب�أر�ض اخلور ،وذلك بتوحده مع
جمله الذي ي�صبح عو ًنا و�سندً ا له �ضد من يحاول
�إيذائه �أو االعتداء عليه.
خما�صمات الإن�سان واحليوان:
ي�أبى اجلمل على نف�سه �أن ُيهان ،ف�إذا حاول
اجل ّمال �إهانته �أو االعتداء عليه ،يتمرد على
�صاحبه« ،يحتج من املعاملة اجلائرة راف ًعا
�صوته»( .)58ويتوقف عن امل�سري فقد «حرن( )59اجلمل
ً
معرت�ضا �أن ي�ساق بهذه الطريقة غري العادلة ،وظل
واق ًفا مكانه ،واجل ّمال الذي يعرف �أحوال احليوان،
مد يده وربت على رقبة اجلمل ي�سرت�ضيه»(.)60
ويف هذا الإطار يذكر «�سليم عرفات» �أن اجلمل
«ي�أبى الإهانة ويزجمر من ال�ضرب ،فتجده ينتقم
لنف�سه يف الوقت الذي يحدده هو ملن �أهانه و�ضربه
ب�أ�سلوب مربح»( .)61كما ُيو�صف اجلمل بح�سب
خربة الإن�سان العربي ب�أنه حيوان «�صبور حقود
ي�أخذ بث�أره»( .)62كما ُيتهم اجلمل «باحلقد والل�ؤم،
وبعدم ن�سيانه الإ�ساءة»(.)63
ومن الالفت للنظر �أن الكاتب جعل بطله ميتلك
اجلمل ـ و�سيلة ال�سفر املالئمة يف ال�صحراء ـ ورغم
ذلك مل يجرب �أن يخو�ض الرحلة ليبحث عن درب
ي�صل به �إىل بالده و�أهله بد ًال من غربته وعزلته
باخلور ،وهنا �سيت�ساءل املتلقي :هل كان جهله
بال�صحراء ودروبها ي�ؤدي �إىل و�أد التجربة ،ووقوعه
يف براثن احلرية كلما نظر �إىل ال�صحراء بف�ضائها
ال�شا�سع ورمالها املمتدة ودروبها املفتوحة على
جمهول ال ميكن تخمينه؟! �أم تراه حاول ومل يفلح؟!
 -58نف�سه� :ص.117
 -59حرنت الدابة  :وقفت ورف�ضت االنقياد.
� -60أحمد �أبو خنيجر:خور اجلمال ـ �ص.118
� -61سليم عرفات املبي�ض :الإبل يف الرتاث ال�شعبي الفل�سطيني ـ
�ص.96
 -62د� .صالح الراوي :الفولكلور يف كتاب حياة احليوان الكربى
للدمريي "�صنيف ودرا�سة" ـ الهيئة العامة لق�صور الثقافة ـ �سل�سلة
درا�سات �شعبية ـ العدد  74ـ اجلزء الثاين يناير  2003ـ �ص259
 -63د .جواد علي :املف�صل يف تاريخ العرب قبل الإ�سالم ـ مرجع
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ولعل ذلك كان �سر ت�سليمه مب�صريه وا�ست�سالمه
ومن َّثم ركونه �إىل االنتظار ريثما يعود والده
وي�أخذه معه .و�ستظل هذه الت�سا�ؤالت تعتمل يف
ذهن املتلقي حتى يتم الإف�صاح عنها يف منت�صف
«الف�صل الرابع» من ف�صول الرواية والذي جاء
بعنوان( :البوابة) ،فتقر�أ عن حماولة اجل ّمال
اخلروج من �أر�ض اخلور باح ًثا عن طريق القوافل،
ولكن اجلمل منعه ،وي�أتي امل�شهد على النحو الآتي:
«ركب اجلمل و�شده بعزم جتاه ال�صخرتني ،لكن
اجلمل ملو�ضعه توقف ومل تكن �أي قوة قادرة على
�إجباره كي يتخطى ال�صخرتني ،وعندما ج ّره من
الر�سن بعنف وهو يزعق بالكالم وال�شتيمة املرة،
ب ّرك اجلمل مول ًيا دبره لل�صخرتني ،واجل ّمال ملا هده
التعب ،ترك اجلمل هناك وعاد وحيدً ا ،تبعه اجلمل
بعد مدة ،وبد�أت فرتة من خ�صام بينهما ،كل واحد
حري�ص على حتا�شي الآخر ،ويبقى بعيدً ا عنه ،لكن
الوحدة بقلب اخلور جعلتهما يت�ساحما»(.)64
يت�سم امل�شهد ال�سابق بالغنى واحليوية ،حيث
ير�سم الراوي لوحة �سلوكية النفعاالت اجلمل
جتاه اجل ّمال؛ �إذ يتخا�صمان ويت�صاحلان .ويرتكز
امل�شهد على �أن�سنة احليوان ،عندما يتجلى اجلمل
بو�صفه �إن�سا ًنا :يرى ،ي�سمع ،ي�شعر ،يت�أثر ،وميتلك
الإدراك والقدرة على حتديد م�شاعره وانفعاالته
النف�سية فيتخا�صم تارة ويت�صالح تارة �أخرى.
وبهذا التوظيف يخرج احليوان/اجلمل من
�إطار الواقعي امل�ألوف �إىل �إطار العجيب الأ�سطوري،
وقد ت�شكل �أمام املتلقي للن�ص يف �صورة حيوان �آخر،
له جمالياته الأدبية ،وخ�صو�صياته الفنية ،والتي
انعك�ست �أثناء تلقي ال�سرد �أو قراءة الن�ص ،ليجد
القارئ نف�سه �أمام حيوان متخيل ،له جالله وجماله،
النزياحه عن الواقع بدخوله �إىل ف�ضاء املتخيل.
ا َ
حل َّي ُة وانفتاح التوظيف:
و�إذا تركنا اجلمل واجتهنا �صوب حيوان �آخر
�سنجد َ
احل َّي ْة ،والتي مثلت �شخ�صية حمورية ،و�صل
ترددها بالرواية �إىل (�ست وت�سعني) مرة ،وهذا
� -64أحمد �أبو خنيجرُ :خو ُر اجل ّمال ـ �ص.93
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يعك�س مدى مركزيتها بالن�ص ،فاحل ّية مبثابة
«اخليط اجلامع حلبات الق�صة ،فهي جت�سد العهد
واملتعة والرغبة والأمل واخلال�ص»( .)65وبرغم
�أننا قد نكون قر�أنا عنها يف الكتب العلمية؛ �إال
�أن الكاتب ر�سم لنا َح َّي ًة �أخرى� ،صبغها ب�صبغة
خيالية عجيبة ،يت�ضافر يف ر�سمها خيال الكاتب
مع ن�صو�ص دينية ،وموروثات �شعبية ،وق�ص�ص
�أ�سطورية ،ومن ثم جتلت احلية يف �صورة عجيبة،
مغا ّيرة ،تتعدد مدلوالتها ،وتنفتح تف�سرياتها،
ب�سبب تعدد الرموز الفنية التي ر�سمها الكاتب
للحية .ويف الغالب جاء توظيفه لها حماكاة مقلوبة
ومعار�ضة لرمزيتها الدينية والواقعية وال�شعبية.
وقبل �أن نتطرق لر�صد هذه الرموز جتدر
الإ�شارة �إىل بع�ض التعالقات والر�ؤى واملرجعيات
التي ا�ستدعاها الكاتب ،وارتكز عليها ،ومزجها
يف ذهنه لري�سم لقارئه �صورة احلية القدمية �أو ـ
بتعبري �أدق ـ ل ُيلب�س العالقة املوغلة يف القدم بني
خ�صو�صا َ
احل َّية ـ ثو ًبا �سرد ًيا
الإن�سان واحليوان ـ
ً
جديدً ا.
ويحر�ص الكاتب على و�ضع ن�صو�ص مقتب�سة يف
م�ستهل ف�صول روايته ،وهي متثل عتبات ا�ستهاللية
مير بها املتلقي قبل الولوج �إىل الف�صل ال�سردي
من ف�صول الرواية ،حيث يجد املتلقي هذه العتبات
اال�ستهاللية يف �صفحة م�ستقلة عقب ال�صفحة التي
حتمل عنوان الف�صل مبا�شرة .فمث ًال :جاء الف�صل
الأول بعنوان( :عن الرجال واحلية)( .)66ويعقبه
يف �صفحة تالية ن�ص مقتب�س من الكتاب املقد�س/
العهد القدمي ،هو« :وكانت احلية �أحيل جميع
حيوانات الربية التي عملها الرب الإله»(� .)67أما
الف�صل الثاين فقد جاء بعنوان( :جمل املاء(.)68
وتاله ن�ص مقتب�س من الكتاب املقد�س/العهد

اجلديد ،هو« :يا �أبتاه �إن �أمكن فلتعرب عني هذه
الك�أ�س»( .)69وجاء الف�صل الثالث بعنوان( :كيد
الن�ساء)( .)70وتاله اقتبا�س من القر�آن الكرمي،
عبارة عن جزء من �آية قر�آنية هي قوله تعاىل:
} َو َقا َل ْت هَ ْي َت َل َك{(� .)71أما الف�صل الرابع فقد
جاء بعنوان( :البوابة)( .)72وتاله ن�ص مقتب�س من
حكايات «�ألف ليلة وليلة» هو« :مالك عهد لأن �أباك
قد عاهد اهلل ونق�ض العهد»( .)73ولقد ورد هذا
الن�ص على ل�سان ملكة احليات يف خماطبتها لـ
حا�سب كرمي الدين .ولعل هذه الن�صو�ص املوجزة
تعك�س مدى اطالع الكاتب على ن�صو�ص قدمية
ن�صا �سرد ًيا يتوازى
�أفاد منها واجرتها لي�صنع ً
معها �أو يعك�سها بوجه �أو ب�آخر .ويتبلور ذلك من
العتبات اال�ستهاللية لف�صول الرواية التي «حتيل
�إىل ن�صو�ص �ضاربة يف عمق التاريخ والوعي
الإن�ساين ،وت�ستعيد ق�صة بدء اخللق �أو ت�ستقطر
بع�ض حاالت ال�شخ�صيات احلا�ضرة يف الرواية
نف�سها �أو يف الرتاث ،وهكذا ت�صبح الرواية اختزا ًال
للوعي الإن�ساين عرب التاريخ والن�صو�ص يف �إطار
جامع وحلظة �إبداع»(.)74
�إذن يلتحم الن�ص الروائي بن�صو�ص �أخرى،
تخرتقه وتتنا�ص معه ،فقد اتخذ الكاتب من
الن�صو�ص الدينية وكتابات املف�سرين واحلكايات
ال�شعبية والأ�سطورية مرتكزات ن�صية �أو موروثات
ثقافية ،ارتكز عليها يف ت�شكيل ن�صه ور�سم
�شخ�صياته احليوانية وال �سيما اجلمل واحلية.
ويتجلى ـ كما هو وا�ضح يف الن�صو�ص املقتب�سة ـ
حر�ص الكاتب على توثيق م�صادره ،وذكر مرجعياته
التي ت�أثر بها ،وا�ستقى منها ،لري�سم للقارئ �صورة
خيالية للحية ،فقد قر�أ عن احلية يف مرجعيات
خمتلفة ولكنه �أفرز ـ م�ستعي ًنا بخياله اخل�صب ـ لنا

 -65د� .سعيد الوكيل :الف�ضاء والزمن يف رواية ُ
"خور اجل ّمال" ـ
الرواية ق�ضايا و�آفاق ـ كتاب دوري يعني بالإبداع الروائي املحلي
والعاملي ـ العدد  3ـ الهيئة امل�صرية العامة للكتاب ـ  2009ـ �ص.155
(بت�صرف).
� -66أحمد �أبو خنيجر :خور اجل ّمال ـ �ص.3
� -67سفر التكوين الإ�صحاح الثالث ـ �ص 5بالرواية.
� -68أحمد �أبو خنيجر :خور اجل ّمال ـ �ص.21

� -69أجنيل متى ـ  39 : 36ـ �ص 22بالرواية.
� -70أحمد �أبو خنيجر :خور اجل ّمال ـ �ص.74
� -71سورة يو�سف /من الآية.23 :
 -72الرواية� :ص.79
-73الليلة  495من ليايل �ألف ليلة وليلة�/ص 81بالرواية.
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حية خيالية من نوع خا�ص �سنك�شف عن توظيفها
الداليل وانعكا�ساتها الرمزية املتنوعة ،وقدرة
الكاتب على ت�شكيلها ت�شكي ًال فن ًيا مغاي ًرا للم�ألوف.
ا َ
حل َّي ُة بني املرجعي واملتخيل:
جاء توظيف "احلية" يف الرواية حماكاة
مقلوبة ملرجعيتها الدينية ،لأن �صورة احلية يف
الكتاب املقد�س تقرتن بق�صة �سقوط الإن�سان �أو
خروج «�آدم وحواء» ـ عليهما ال�سالم ـ من اجلنة،
وهبوطهما على الأر�ض؛ ولذا ارتبطت احلية
بال�شيطان يف �أذهان الكثريين ،فزعموا �أن ثمة
�شيطان ي�سكن يف جوفها .ويف هذا الإطار يقول
إبلي�س �إمنا و�سو�س �إىل �آدم
«اجلاحظ» عنها�« :إنّ � َ
و�إىل ح َّواء من َج ْوفها»( .)75و� ً
أي�ضا يذكر «العقاد»
�أن �أبلي�س قد توحد باحلية ،عندما «متثل لآدم يف
�صورة احلية حني �أغراه ب�أكل الثمرة املحرمة ،ومل
تنقطع العالقة قط بني احلية وال�شيطان»( .)76يف
حني ي�ؤكد «الن�ص التوراتي» على �أن احلية كانت
ً
و�سيطا لطرد الإن�سان من اجلنة ،لأنها غرت
«حواء» بال�شجرة املحرمة ،و�أغوتها بالأكل منها،
ف�أكلت .وترد الق�صة على النحو الآتي:
«وكانت َ
احل َّي ُة �أحيل جميع حيوانات الربية التي
فقالت للمر�أة�« :أحق ًا قال اهلل ال
عملها الرب الإلهْ ،
ت�أكال من كل �شجر اجلنة؟» .فقالت املر�أة للحية:
«من ثمر �شجر اجلنة ن�أكل ،و�أما ثمر ال�شجرة
التي يف و�سط اجلنة فقال اهلل :ال ت�أكال منه وال
مت�ساه لئال متوتا» .فقالت احلية للمر�أة« :لن متوتا!
بل اهلل عا ٌمل �أنه يوم ت�أكالن منه تنفتح �أعينكما
وتكونان كاهلل عارفني اخلري وال�شر» .فر�أت املر�أة
�أن ال�شجرة جيدة للأكل ،و�أنها بهجة للعيون ،و�أن
ال�شجرة �شهية للنظر .ف�أخذت من ثمرها و�أكلت،
و�أعطت رجلها �أي�ض ًا معها ف�أكل .فانفتحت �أعينهما
وعلما �أنهما عريانان .فخاطا �أوراق تني و�صنعا
لأنف�سهما م�آزر .و�سمعا �صوت الرب الإله ما�شي ًا يف
 -75اجلاحظ :احليوان ـ حتقيق :عبدال�سالم هارون ـ مطبعة البابي
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اجلنة عند هبوب ريح النهار ،فاختب�أ �آدم وامر�أته
من وجه الرب الإله يف و�سط �شجر اجلنة .فنادى
الرب الإله �آدم وقال له�« :أين �أنت؟» .فقال�« :سمعتُ
�صوتك يف اجلنة فخ�شيتُ  ،لأين ُعريا ٌن فاختب�أت».
فقال« :من �أعلمك �أنك ُعريانٌ؟ هل �أكلت من
ال�شجرة التي �أو�صيتك �أن ال ت�أكل منها؟» فقال �آدم:
«املر�أة التي جعلتها معي هي �أعطتنى من ال�شجرة
ف�أكلتُ » فقال الرب الإله للمر�أة« :ما هذا الذي
فعلت؟» .فقالت املر�أة« :احلية غرتني فاكلتُ ».
ِ
فقال الرب الإله للحية« :لأنك فعلت هذا ،ملعون ٌة
أنت من جمي ِع البهائم ومن جميع وحو�ش الربية.
� ِ
على بطنك ت�سعني وتراب ًا ت�أكلني كل �أيام حياتك.
و�أ�ضع عداوة بينك وبني املر�أة ،وبني ن�سلك ون�س ِلها
أنت ت�سحقني َع ِق َبهُ»(.)77
هو ي�سحق ر�أ�سك« ،و� ِ
و�إذا كان «الن�ص التوراتي» قد ذكر «احلية» يف
ق�صة «�سقوط الإن�سان» �أو «اخلطيئة» ف�إن «الن�ص
القر�آين» جاء خال ًيا من ذكرها ،قال تعاىلَ } :و ُق ْل َنا
ا�س ُكنْ َ�أ ْن َت َو َز ْو ُج َك الجْ َ َّن َة َوكُلاَ ِم ْن َها َر َغدً ا
َيا �آ َد ُم ْ
اَ
ُ
َ
َح ْيثُ ِ�ش ْئ ُت َما َول َت ْق َر َبا هَ ِذ ِه َّ
ال�ش َج َر َة َف َتكونا ِمنَ
َّ
الظالمِ ِ َني* َف�أَ َز َّل ُه َما َّ
ال�ش ْي َطانُ َع ْن َها َف�أَخْ َر َج ُه َما ممِ َّ ا
َكا َنا ِفي ِه َو ُق ْل َنا ْاه ِب ُطوا َب ْع ُ�ض ُك ْم ِل َب ْع ٍ�ض َع ُد ٌّو َو َل ُك ْم
فيِ ْ أ
الَ ْر ِ�ض ُم ْ�س َت َق ٌّر َو َمتَا ٌع �إِلىَ ِح ٍني * َف َت َل َّقى �آ َد ُم ِمنْ
اب ال َّر ِح ُيم * ُق ْل َنا
َاب َع َل ْي ِه �إِ َّن ُه هُ َو ال َّت َّو ُ
َر ِّب ِه َك ِل َم ٍات َفت َ
ْاه ِب ُطوا ِم ْن َها َجمِ ي ًعا َف�إِ َّما َي�أْ ِت َي َّن ُك ْم ِم ِّني هُ دً ى َف َمنْ
َت ِب َع هُ َد َاي َفلاَ َخ ْو ٌف َع َل ْيهِ ْم َو اَل هُ ْم َي ْحزَ ُنونَ {(.)78
و� ً
أي�ضا يف قوله تعاىلَ } :و َل َق ْد َعهِ ْد َنا ِ�إلىَ �آ َد َم
ِمنْ َق ْب ُل َف َن ِ�س َي َولمَ ْ نجَ ِ ْد َل ُه َعزْ ًما* َو ِ�إ ْذ ُق ْل َنا ِل ْل َملاَ ِئ َك ِة
ي�س �أَ َبى* َف ُق ْل َنا َيا �آ َد ُم
ا�س ُجدُوا ِ آل َد َم َف َ�س َجدُوا ِ�إ اَّل ِ�إ ْب ِل َ
ْ
ِ�إنَّ هَ َذا َع ُد ٌّو َل َك َو ِلزَ ْو ِج َك َفلاَ ُيخْ ِر َج َّن ُك َما ِمنَ الجْ َ َّن ِة
َفت َْ�ش َقى* ِ�إنَّ َل َك �أَ اَّل تجَ ُ و َع ِفي َها َو اَل َت ْع َرى* َو�أَ َّن َك اَل
ت َْظ َم�أُ ِفي َها َو اَل ت َْ�ض َحى * َف َو ْ�س َو َ�س ِ�إ َل ْي ِه َّ
ال�ش ْي َطانُ َق َال
ك اَل َي ْب َلى *
َيا �آ َد ُم هَ ْل �أَ ُد ُّل َك َع َلى َ�ش َج َر ِة الخْ ُ ْل ِد َو ُم ْل ٍ
َف�أَكَلاَ ِم ْن َها َف َب َد ْت َل ُه َما َ�س ْو َءا ُت ُه َما َو َط ِف َقا َيخْ ِ�ص َف ِان
َع َل ْيهِ َما ِمنْ َو َر ِق الجْ َ َّن ِة َو َع َ�صى �آ َد ُم َر َّب ُه َف َغ َوى * ُث َّم
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َاب َع َل ْي ِه َوهَ َدى * َق َال ْاه ِب َطا ِم ْن َها
ْاج َت َبا ُه َر ُّب ُه َفت َ
ْ
َجمِ ي ًعا َب ْع ُ�ض ُك ْم ِل َب ْع ٍ�ض َع ُد ٌّو َف ِ�إ َّما َي�أ ِت َي َّن ُك ْم ِم ِّني هُ دً ى
َف َم ِن ا َّت َب َع هُ َد َاي َفلاَ َي ِ�ض ُّل َو اَل َي ْ�ش َقى{(.)79
ورغم �أن «الن�ص القر�آنى» مل يذكر احلية
رئي�سا يف غواية «�آدم وحواء»
بو�صفها �سب ًبا
ً
�إال �أن �صورة احلية مل تفارق خيال املف�سرين
للآيات القر�آنية ال�سابقة ،وبخا�صة من املعروفني
باجتاههم نحو ما ُعرف بالإ�سرائيليات ،ومنهم:
«الثعلبي» يف تف�سريه امل�سمى بـ« :عرائ�س املجال�س»
الذي حاول �أن يوفق بني الن�ص القر�آين والن�ص
التوراتي ،فيقول:
«�إن «�إبلي�س» �أراد �أن يدخل اجلنة ليو�سو�س
لـ «�آدم وحواء» فمنعه اخلزنة من ذلك .ف�أتى
«احلية» ،وكانت من �أح�سن الدواب التي خلقها اهلل
تعاىل ،لها �أربعة قوائم كقوائم البعري ،وكانت من
خزان اجلنة ،وكانت لإبلي�س �صديقة ،ف�س�ألها �أن
تدخله اجلنة يف فيها ،ف�أدخلته يف فيها ،ومرت به
على اخلزنة وهم ال يعلمون ،ف�أدخلته اجلنة .وكان
قد دخل مع «�آدم» اجلنة ملا دخل ور�أى ما فيها من
طيب لو كان خلد ًا،
النعيم والكرامة ،فقال «�آدم» ٌ
فاغتنم ذلك «ال�شيطان» ف�أتاه من ِقبل اخللد  ...ثم
�إن «�إبلي�س» �أتى «�آدم وحواء» فقال يا «�آدم» هل �أدلك
على �شجرة اخللد وملك ال يبلى؟ قال :نعم .قال:
كل من هذه ال�شجرة� ،شجرة اخللد ،فقال «�آدم»:
نهاين ربى عنها ،فقال «�إبلي�س» ما نهاكما ربكما
عن هذه ال�شجرة �إال �أن تكونا ملكني �أو تكونا من
اخلالدين ،ف�أبيا �أن يقبال منه ،ف�أق�سم لهما باهلل
�إنه ملن النا�صحني ،فاغرتا بذلك وما كانا يظنان
�أن �أحد ًا يحلف باهلل كذ ًبا ،فبادرت «حواء» �إىل �أكل
ال�شجرة ،ثم زينت لـ «�آدم» حتى �أكلها ،فلما فعال
ذلك ابتليا ب�أنواع متعددة من العقاب ...وابتليت
احلية بخم�سة �أ�شياء :قطع قوائمها ،وم�شيها
على بطنها ،وم�سخ �صورتها بعد �أن كانت �أح�سن
الدواب ،وجعل غذاءها الرتاب ،وجعلها عدوة
لبني �آدم وهم �أعدا�ؤها ،حيث يرونها يقتلونها،
� -79سورة طه :الآيات من � 115إىل .123
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و�أباح ر�سول اهلل �صلعم قتلها يف ال�صالة وحال
الإحرام»(.)80
ويعطي التف�سري ال�سابق ت�صو ًرا حول الدور
الذي لعبته «احلية» ،وقد �صارت �شري ًكا لـ «�إبلي�س»
يف القيام بفعل الإغواء ،فاحلية �سهلت له الدخول
�إىل اجلنة ،و�ساعدته على القيام ب�إغواء «�آدم
وحواء» ،وبذلك �ضاعت �آمال بني �آدم يف اخللود
والبقاء .ومن هنا جتلت كراهية الإن�سان ال�شديدة
للحية وذلك فيما �صاغته الذهنية العربية من �أمثال
وحكم «ت�صف احلية بالكذب واخلداع وال�ضالل
والعداء ،ثم هي ت�صفها بال�شدة وال�شرا�سة ،فهم
يقولون�« :أكذب من حية» و«�أ�ضل من حية» و«�أظلم
من حية» و«�أعدى من حية» .)81(»...ومن ثم تر�سب
يف املخ ّيال العربي الكراهية ال�شديدة والعداوة
البغي�ضة جتاه احلية ،فالإن�سان ينا�صبها العداء،
يفر من وجهها ،و�إذا �ساعدته الظروف على
الفتك بها وقتلها ،يفعل ذلك دون تردد ،ال �سيما
يف ظل وجود �أحاديث نبوية �شريفة تعطى للم�سلم
م�شروعية قتلها؛ بل وت�ستنفره ملطاردتها والفتك
بها حتى يف حال الإحرام وال�صالة ،ومن هذه
الأحاديث ما ورد يف �صحيح الإمام م�سلم ،ون�صه:
«ح َّد َث َنا َ�ش ْي َبانُ ْبنُ َف ُّر َ
وخَ ،ح َّد َث َنا �أَ ُبو َع َوا َن َةَ ،عنْ
َ
َز ْي ِد ْب ِن ُجبَيرْ ٍ َ ،ق َال َ�س�أَ َل َر ُج ٌل ا ْبنَ ُع َم َر َما َي ْق ُت ُل
اب َوهُ َو محُ ْ ِر ٌم َق َال َح َّد َث ْت ِني ِ�إ ْح َدى
ال َّر ُج ُل ِمنَ ال َّد َو ِّ
َ
ْ
ِن ْ�س َو ِة ال َّن ِب ِّي �صلى اهلل عليه و�سلم �أ َّن ُه َكانَ َي�أ ُم ُر ِب َقت ِْل
اب
ا ْل َك ْل ِب ا ْل َع ُقو ِر َوا ْل َفا َر ِة َوا ْل َع ْق َر ِب َوالحْ ُ َد َّيا َوا ْل ُغ َر ِ
ال�ص َال ِة �أَ ْي ً�ضا»(.)82
َوالحْ َ َّي ِة. َق َال وَفيِ َّ
�إذن ،فمن الوا�ضح �أن احلية �شغلت م�ساحة ال
ميكن جتاهلها يف ن�صو�صنا الدينية والتف�سريية،
و� ً
أي�ضا يف ت�صوراتنا الفكرية ،و�أمثالنا ال�سائرة،
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وحكاياتنا ال�شعبية .وعلى هذا الأ�سا�س �أثارت
عالقة الإن�سان باحلية خيال «�أحمد �أبو خنيجر»
فلم ي�سلم ت�صويره لها من الت�أثر مبرجعيات
توراتية وقر�آنية ،بل و�أ�سطورية� ،أفاد منها يف
�إعادة ت�شكيل احلية ت�شكي ً
ال �أدب ًيا ،فتارة يخلع
عليها �أبعادًا واقعية ،فتبدو حية تنتمي �إىل عامل
الواقع .وتارة �أخرى يمُ عن يف تغريبها و�أ�سطرتها
لتبدو منتمية �إىل عامل اخلوارق ،لأنها تخرق
الطبيعي وامل�ألوف وتقرتب من الغريب
والعجيب.
على �أر�ض الواقع ..متثل احلية للإن�سان خملو ًقا
خمي ًفا ،لأنها من الزواحف ال�سامة ،التي لها القدرة
على �إخفاء نف�سها وتغيري جلدها ،كما تت�صف ب�شدة
�إيذائها ،فهي ت�ض ّر بالإن�سان �إذا نه�شته ب�أنيابها �أو
ذاق �سمها املميت ،وتظهر احلية يف هذه ال�صورة
الواقعية يف الف�صل الأول للرواية والذي جاء
بعنوان( :عن الرجال واحلية)( ،)83وفيه ينفتح
ال�سرد على م�شهد حما�صرة الرجال للحية:
«حلقة من رجال ،حلقة و�سطها حية ،حلقة
ي�ضربها اخلوف والقلق والتوتر ،يجعلها غري
م�ستوية ،منبعجة ،ك�أمنا يلفها �إع�صار ،جعل
القب�ضات على الع�صى والفئو�س م�ضطربة،
مت�شنجة؛ القلق رهف حركاتهم و�صقلها باحلذر
املطلوب حت�س ًبا لأي فعل ت�أتي به احلية ،احلية من
جانبها تعرف �أنها حما�صرة برجال يتملكهم حقد
دفني ،وخوف غريزي يحفزهم لقتلها ،كما قتلوا
وليفها منذ �أيام ،يقتلونها قبل �أن تطالب بث�أرها،
والتي خرجت منذ حلظات لأخذه منهم»(.)84
لقد و�ضع الكاتب عنوا ًنا حمددًا لأول ف�صل
من ف�صول روايته ،لتبد�أ احلركة ال�سردية دورتها
الأوىل« :عن الرجال واحلية» والعنوان ـ هنا ـ «مرجع
يت�ضمن بداخله العالمة والرمز ،وتكثيف املعنى،
بحيث يحاول امل�ؤلف �أن يثبت فيه ق�صده برمته
� -83أحمد �أبو خنيجرُ :خو ُر اجل ّمال ـ �ص.3
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كل ًّيا وجزئ ًّيا� ،إنه النواة املتحركة التي خاط امل�ؤلف
عليها الن�ص»( .)85وي�ستهل الراوي �سرده ،مب�شهد
ا�ستهاليل و�صفي ،ي�صف فيه التفاف الرجال حول
احلية يف حلقة ،فاحلية� ،إذن هي حمور االلتفاف �أو
مركز الدائرة� ،أو النواة التي �سيدور حولها ال�سرد
منذ البدء ،وقد بدت ب�صورتها العدائية للإن�سان،
فاحلية بفحيحها تنذر املحا�صرين لها ب�أن املوت
يكمن بني �أنيابها ،لأنها تطلب ث�أرها منهم ،وهم
يحا�صرونها ويتمركزون حولها وهدفهم قتلها
مثلما قتلوا الثعبان/وليفها ،واحلية لي�س �أمامها �إال
الدفاع عن نف�سها والث�أر لوليفها.
ورغم كون امل�شهد ال�سابق هو مفتتح ال�سرد �إال
�أنه مبثابة ال�صلب الدرامي الذي �سيمتد لي�شغل
م�ساحة كبرية من �أجل ت�ضخيم حجم ال�صراع بني
الرجال واحلية ،ويبالغ الراوي يف ت�صوير احلية من
حيث حجمها وفحيحها وقوتها و�ضخامتها ،وثباتها
و�شدة ب�أ�سها يف مواجهة الرجال« :طول احلية �أكرب
مما تخيلوا ..يفوق ت�صوراتهم مبراحل بعيدة،
�إذا تلف احلية ن�صف ج�سدها حول ذيلها ،الذي
تكوره حتتها جاعلة منه قاعدة تقف منت�صبة فوقها
كوتد ،كانت وقفتها هذه تتخطى �أطولهم ارتفاع ًا.
باغتتهم الده�شة ملا �شاهدوها تخرج من جحرها،
الطول �أربكهم� ،أوقعهم يف الرتدد ...احلية بثباتها
تقف ..حني يحاول �أحدهم �أن يهاجمها ترده
ب�سرعة� ،إذ متد ر�أ�سها نحوه ،وهي ت�صدر فحيحها
الذي ي�صم �آذنهم ويدعم خوفهم ،تفعل هذا وترتد
�سري ًعا قبل �أن يفكر واحد يف مهاجمتها من اخللف،
تدور عيون الرجال ،تلتقى ،تت�ساءل ،حتاول معرفة
الكيفية التي �سينتهي بها هذا الو�ضع»(.)86
�إذن ،لقد خ�شي الرجال من انتقام احلية،
ب�سبب قتلهم للثعبان/وليفها ،ومن ثم دبروا
خطة للخال�ص منها ،و�شرعوا يف تنفيذها خ�شية
�إيذائها لهم �أو ث�أرها منهم ،وي�صبح قتلهم لها
 -85د� .شعيب حليفي :هوية العالمات يف العتبات وبناء الت�أويل ـ
مرجع �سابق ـ �ص.10
� -86أحمد �أبو خنيجرُ :خو ُر اجل ّمال ـ �ص 7ـ .8

)Semat 3, No. 1, (Jan. 2015

م�ساو ًيا حلياتهم ووجودهم ،ولكنهم غري قادرين
على مهاجمة احلية ،التي تقف متحدية ل�ضعفهم،
لأنها ثابتة يف مكانها ،وواثقة من قوتها وقدرتها،
ويعقد الراوي مقارنة بني عجز الرجال وثبات
احلية «الرجال بتوترهم وع�صيهم دون القدرة
على املهاجمة ،واحلية بتحديها الزاعق الذي يفت
من عزمهم»( .)87ويطول امل�شهد وميتد؛ بل يتجمد،
وت�صل الأزمة �إىل ذروتها وال تنفك العقدة �إال
باختفاء احلية.
ومن امللحوظ �أن توظيف احلية يف «الف�صل
ً
مرتبطا مبرجعيتها
الأول» من الرواية جاء
التوراتية ،التي مل تغب عن خيال الكاتب ،وقد
جتلى ذلك بو�ضوح يف العتبة اال�ستهاللية للف�صل
والتي جاءت عبارة عن اقتبا�س من «التوراة»:
«وكانت احلية �أحيل جميع حيوانات الربية التي
عملها الرب الإله»( .)88ومل يقت�صر الأمر على هذا
االقتبا�س ال�صريح ،فقد و�صف الراوي يف نهاية
الف�صل الأول �صراع الرجال واحلية ،على النحو
الآتي:
«�أح�ست احلية باحلركة حولها ،هزت ذنبها
الدقيق ،فارتبكت احللقة قلي ًال ،لكنها وا�صلت
التقدم ،فحت احلية ،و�أطلقت ً
رذاذا كثي ًفا عليهم،
دارى الرجال وجوههم ب�أكمامهم ووا�صلوا التقدم..
الآن فقط يرون ث�أرهم القدمي متحق ًقا �أمام
عيونهم ،يقف يف مواجهتهم ،وعليهم االنتقام،
بالفتك واملداهمة والقتل .فحية كهذه� ،أو لعلها
هي� ،أو حفيدتها على الأقل ،كانت قد خدعت �أمهم
الأوىل ،و�سو�ست لها ،و�أخرجتهم من النعيم �إىل
دنيا ال�شقاء والفناء هذه .و�سطرت فوق جباههم
املوت الذي �سوف يح�صدهم يف يوم معلوم ،ما كان
على �آدم �أن ي�أمن حل�شرة كهذه ،وي�ستجيب حلواء
ملا قالت له :دعها ت�ؤن�س وحدتي .ما كان عليه �أن
ي�سمع لها .كان عليه �أن يطردها بعيد ًا� ،أو يده�سها
بقدمه� ،أو يخرب الرب الإله .لكنها الغفلة و�سالم
 -87ال�سابق نف�سه� :ص.9
 -88الكتاب املقد�س ـ دار الكتاب املقد�س مب�صر ـ الإ�صدار الثالث
ـ الطبعة الأوىل ـ  2005ـ �سفر التكوين ـ �ص .2ورد بالرواية �ص.5
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النية التي �ألقت به �إىل قلب هذا الأتون الهادر وال
خال�ص منه �إال باملوت.
الآن عليهم �أن ي�صححوا خط�أهم القدمي
وي�سحقون احلية التي ُتخرج ل�سانها امل�شقوق،
وتدير رقبتها يف كل اجتاه .الآن يدركون �أنها
خائفة ،ما هي �إال جمرد ح�شرة ،ح�شرة حقرية ،ال
ت�ستاهل كل هذا اخلوف واحلذر ،فقط حتتاج �إىل
ت�أجج ال�ضغينة والإ�صغاء ،لنفثها داخل �صدورهم،
لتك�سبهم قوة فوق قدرتهم .واحلية يف نظرهم
دويبة ،عليهم ده�سها حتت نعالهم ،وهم ميرون
يف دروب احلياة املتقاطعة .وهم بقتلها ي�صريون
ريا
رجا ًال ،ال يهابون �شي ًئا ،رجا ًال ا�ستطاعوا �أخ ً
�أخذ ث�أرهم القدمي»(.)89
يج�سد امل�شهد ال�سابق م�شاعر الرجال جتاه
احلية ،وهي م�شاعر خمتلطة ومتناق�ضة تكتنز
بـ :الرهبة والرغبة ،التوتر والثبات ،الإقدام
والإحجام ،اال�ستنفار والفرار ...وامل�شهد يف
جممله يعك�س حتول ح�صار الرجال للحية من
ح�صار لدابة �سامة يريدون قتلها خو ًفا من �شرها
�إىل ح�صار لعدوة من �ألد الأعداء ،حيث ت�ضرب
العداوة بينهم وبينها بجذور عميقة يف الوجدان
الإن�ساين ،فلم يغب عن خيال الكاتب الت�صور
القدمي الذي دار حول احلية ،مبعنى �أن احلية يف
هذا امل�شهد تغدو ممثلة للحية التوراتية التي عاونت
ال�شيطان لإخراج الإن�سان ـ �آدم وحواء ـ من خلود
اجلنة ونعيمها �إىل �شقاء الدنيا وفنائها.
و�إذا كانت هذه هي عالقة احلية مع الرجال
املحا�صرين لها للفتك بها ،ف�إن عالقتها مع
البطل/اجل ّمال �ست�أخذ �شك ًال مغا ّي ًرا ،حيث تتحول
العالقة بني الإن�سان واحلية من منط العداوة �إىل
ال�صداقة .ولعل الكاتب بذلك ُي�ضيف بعدً ا �أعمق
للتوظيف الفني الذي ينبني على مفارقة الواقع
�أو الت�صادم مع امل�ألوف .وهنا �سيتجلى التوظيف
معاد �إىل
العك�سي للحية ،عندما تتحول من كائن ٍ
خملوق م�سامل .وبهذا التوظيف يقوم «�أبو خنيجر»
� -89أحمد �أبو خنيجرُ :خو ُر اجل ّمال ـ �ص.18
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بـقلب الق�صة التوراتية القدمية؛ «فالن�ص
الروائي يف جممله �إعادة �إنتاج للق�صة التوراتية؛
لكنه ُيحدث �إنحرا ًفا بنيو ًيا دا ًال»( .)90ف�إذا كانت
احلية ـ يف الن�ص التوراتي هي �أداة ال�شيطان
لإخراج الإن�سان من جنة اخللد؛ ف�إنها ـ يف الن�ص
الروائي تتعاهد وتتحد مع الإن�سان وتعاونه لطرد
الأرواح ال�شريرة/ال�شياطني بعيدً ا عن �أر�ض اخلور؛
�إذ تدل اجل ّمال وبنت الراعي على طريق املعرفة،
وتعاونهما على التخل�ص من ال�شياطني التي �سكنت
اخلور ،كما تك�شف لهما احلقائق املتوارية عنهما؛
لإزالة اللعنة عن �أر�ض اخلور وتعمريه ،وحتويله من
م�أوى لل�شيطان �إىل جنة يحيا بها الإن�سان .وك�أن
الن�ص الروائي بذلك يحاول �إزالة كراهية الإن�سان
الدفينة جتاه احلية ،كما يقوم بتجميل ال�صورة
املخيفة التي ر�سمها اخليال ال�شعبي والذي جعل
احلية خملوقة خميفة وفتاكة.
وثمة �أبعاد داللية تتجلى يف توظيف الكاتب
للحيوان/احلية ،ويظهر ذلك من ر�صد عالقة
اجل ّمال باحلية ،وما �أقامه الراوي بينهما من
عالقات توا�صل وتفاعل ،حيث يعتقد اجل ّمال يف
�أن احل ّية هي تعويذة ا ُ
خلو ْر ،مبعنى �إنها راعية،
وحامية لأر�ض اخلور من خطر الأرواح ال�شريرة
وعدوانها ،وهذا يجعل حياته وحياة اخلور مرتبطة
بوجود احلية و�سالمتها ،ولهذا حافظ اجل ّمال
على حياتها ،ومل يحاول �إيذائها .وبهذا الت�صوير
يتجلى االنزياح الفني الذي حلق باحلية ،حيث
تتحول العالقة العدائية الأزلية بني الإن�سان واحلية
�إىل �صداقة و�ألفة وتعاي�ش .فلقد عاي�ش اجل ّمال
احلية يف �أر�ض اخلور وف ًقا لعهد �أو طب ًقا لنظام
الالم�سا�س وك�أن احلية مبثابة التابو  Tabooفمن
املحظور امل�سا�س بها �أو التعر�ض لها بالأذى.

تنوع الأبعاد الرمزية والداللية للحية:

ما تزال احلية ت�ؤثر ب�صورتها الرمزية يف
حياتنا وجند لت�أثريها �أ�صدا ًء وا�سعة ،فثمة ظواهر
حياتية معا�صرة تتجلى فيها دالالت �إيجابية للحية،
حيث تتج�سد رمزية احلية بو�ضوح يف ظواهر عدة،
 -90د� .سعيد الوكيل :الف�ضاء والزمن يف رواية ُ
"خور اجل ّمال" ـ �ص.156
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فمث ًال :يف �صناعة احللي يعمد ال�صائغ �إىل ت�شكيل
حلي للن�ساء على هيئة حية ..ون�شاهد الرجل/
املر�أة الذي يعمد �إىل ر�سم احلية يف �صورة و�شم
على جزء من ج�سده ...وهناك من ي�ضع ر�سم
للحية كرمز �أو �شعار يدل على القوة ،فنلحظ ذلك
مر�سوما على جدران املنازل ،و� ً
أي�ضا على املالب�س
ً
والرايات والأعالم ،وقد ُتنق�ش �صورتها على
الأ�سلحة والأبواب  ...ويف ظني �أن" �أبو خنيجر"
كان على وعي برمز احلية ،وما �ست�ؤديه يف الن�ص
من وظائف فنية ،تت�سم بالواقعية ،كما تلت�صق
بالعجائبية التي �أك�سبت الرواية جمالية خا�صة،
ُتقربها من عوامل غريبة وعجيبة ،مما �أعطى للحية
انفتاحا ت�أويل ًيا على مرجعيات خمتلفة.
ً
لقد �أ�ضفى توظيف احلية جمالية فانتازية
�شملت ف�ضاء الن�ص الروائي ب�أكمله ،فلم تثبت
حال واحدة ،وجتلت يف �صو ٍر
احلية يف الرواية على ٍ
عدة ،تنطلق من مفارقات مركبة ،و�سياقات �سردية
متنوعة بحيث ترتفع احلية �إىل م�ستوى «الرمز الذي
ينطوي بال�ضرورة على املعنى ونقي�ضه ،ويحت�ضن
جميع املتقابالت واملعاين املت�ضاربة»( .)91فثمة
�صورة تربط بني احلية واملر�أة ،و�أخرى تربط بني
احلية وال�شياطني ،وثالثة تربط بني احلية واجلمل،
ورابعة تربط بني احلية وال�شجرة ،وخام�سة تربط
بني احلية واملكان/ا ُ
خلو ُر  ...و�سنحاول ـ فيما يلي
ـ ر�صد الأبعاد الرمزية املتنوعة للحية ،وذلك يف
حماولة لتف�سريها ،والك�شف عن جماليات توظيفها
اخلا�صة ،و�صو ًال �إىل ر�صد �صورها الرمزية
و�أبعادها العجيبة والغريبة داخل الرواية.
ــ احلية/احلياة:
لعل البحث يف اجلذر اللغوي ملادة «حيا» ـ الذي
ُت�شتق منه احلية ـ يك�شف عن وجود عالقة لفظية
داللية بني احلية واحلياة ،فقد ورد يف ل�سان العرب
�أن «ا�شتقاق احلية من احلياة ،و ُيقال للرجل �إذا
طال عمره واملر�أة �إذا طال عمرها :ما هو �إال حية،
وما هي �إال حية ،وذلك لطول عمر احلية»( .)92ولعل
 -91د .ثناء �أن�س الوجود :رمز الأفعى يف الرتاث العربي �ص.109
 -92ابن منظور (جمال الدين �أبو الف�ضل) :ل�سان العرب ـ ج9ـ مادة
حيا ـ دار املعارف ـ د.ت ـ �ص �ص 1081ـ .1082
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هذه الداللة اللغوية ت�ؤيد ت�صور طول عمر احلية
الذي �ألح عليه «اجلاحظ» يف كتابه« :احليوان»،
حيث ُذكر �أن احلية «من �أطول احليوانات عم ًرا،
ويزعمون �أنَّ احل َّية ال متوتُ َحت َْف �أنفها ،و�إنمَّ َ ا
متوتُ ِب َع َر ٍ�ض َي ْع ِر ُ�ض َلها»()93؛ لأنها جتدد �شبابها
على الدوام عندما تغري جلدها ،ومن َّثم نظر
العرب �إىل احلية بو�صفها «مالكة اخللود ،وذلك
لقدرتها على تغيري جلدها ،كل عام ،وك�أنها بذلك
جتديد ل�شبابها ،واعتقدوا ب�أنها ال متوت �إال بعر�ض
يعر�ض لها ،ولذا كنى العربي عن احلية بـ�أم يحيى،
وظن �أنها تعي�ش �آالف ال�سنني ،وعمرها �أطول
من الن�سر ،خا�صة �أن الن�سر رم ٌز للعمر املديد يف
الثقافة العربية  ...واجلذر اللغوي الذي ُت�شتق منه
احلية ي�ؤيد ذلك الت�صور ،فاملعاجم العربية تقول:
حية وحياة وحيوان ،وقري ًبا من هذا اجلذر حواء،
واحليا :هو املطر واخل�صوبة� ،أو ع�ضو الأنوثة عند
املر�أة وهو رمز اخل�صوبة كذلك»(.)94
و�إذا ربطنا بني ما �سبق وبني احلية يف ُ
«خو ُر
اجل ّمال» �سنجد اعتقاد البطل/عبداهلل اجل ّمال
بوجود �صلة قوية بني احلية وحياة ا ُ
خلور ،فاختفاء
احلية من �أر�ض اخلور �سي�ؤدي �إىل خرابه وموته؛ فال
حياة يف اخلور بدونها ،وك�أنها واهبة احلياة ،وهنا
جتدر الإ�شارة �إىل «ابن �سريين» الذي ربط بني
احلية واحلياة يف تعبري الر�ؤى والأحالم ،في�صرح
قائ ًال« :احلية حياة»( .)95واجلدير باملالحظة
�أن حدث اختفاء احلية من ُ
«خو ُر اجل ّمال» �سبقه
ر�ؤية منامية لـ «بنت الراعي»/زوج اجل ّمال و�ساكنة
ا ُ
خلو ُر ،فقد «ر�أت ـ �أثناء نومها ـ ك�أن طائ ًرا عظي ًما
يحوم حول اخلور ،فحجب ال�ضوء بجناحه ،دار
دورات ،ويف كل لفة كان يقرتب ،وفج�أة هبط
مبخالبه خمتطف ًا احلية ،وطار بها نحو اجلبل،
وهي كانت واقفة ،حاولت �أن ُتبعد الطائر بع�صا
 -93اجلاحظ :احليوان ـ ج 4ـ �ص.118
 -94راجع :د .ثناء �أن�س الوجود :رمز الأفعى يف الرتاث العربي �ص
�ص  94ـ ( .95بت�صرف).
 -95راجع :حممد بن �سريين وعبدالغني النابل�سي :معجم تف�سري
الأحالم ـ رتبه معجمي ًا و�أعدّه :با�سل الربيدي ـ من�شور :مكتبة
ال�صفاء�/أبو ظبي/الإمارات العربية املتحدة ـ دار اليمامة/دم�شق/
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كانت بيدها ،ظلت تلوح بها ،فم�سها طرف جناح
الطائر ،ف�سقطت يف هوة بال قرار ،ظلت ت�صرخ
وهي حتاول القب�ض على �شيء ،لكن يدها مل مت�سك
�إال اخلواء ،فهبت من نومها ونف�سها مقطوع ،قالت
وهي حتاول بلع ريقها :خري»( .)96ومل ُتخرب «بنت
الراعي» زوجها مبا ر�أت يف منامها خو ًفا من �أن
يتحقق ،لأن ثمة اعتقا ٌد �سائ ٌد يف املوروث ال�شعبي
يق�ضي بكتمان الأحالم املنفرة واملنذرة ب�شر ،فعدم
حكيها ُي�سهم يف دفع �ضررها وعدم حدوثها ،ومن
ثم حتاول «بنت الراعي» �إبطال حلمها «بكتمانه
متاما عمن حولها ،وعدم البوح به� ،أو حماولة
ً
تف�سريه»(.)97
ووا�ضح من حمتوى احللم �أن الداللة املبا�شرة
ُتنبئ باختفاء احلية �أو ـ بح�سب احللم ـ اختطافها،
ٌ
ومعروف �أن ت�أويل «افتقاد احليات من مكان
()98
ُيعبرّ بكرثة املوت والوباء لأن احل َّيات حيا ٌة» .
وبذلك «يقوم احللم بدور التنب�ؤ بالنهاية القدرية
للأحداث ،وبخط ال�سري الذي �سي�سري فيه البطل،
وت�أتى الأحداث لت�صبح تف�س ًريا واقع ًيا للرموز
التي ملأت احللم وحددت اخلط القدري منذ
البدء»( .)99ولقد �أوجد اختفاء احلية توت ًرا وخو ًفا
يف نفو�س �ساكني اخلور ،وال �سيما البطل/اجل ّمال
الذي جت�سد يف نف�سه �شعور عميق ب�ضياع الأمل
يف البقاء ،وحتمية اخلراب والفناء ،وجثم على
�صدره كابو�س مفزع خ�شية الت�شتت وال�ضياع ،ولذا
�أخذ يفت�ش عن احلية حماو ًال �إعادتها ،لت�صوره
ب�أن وجودها باخلور يحميهم من الأرواح اخلبيثة،
ويدفع عنهم �أذى اجلن ال�شرير وال�شياطني ،فثمة
رابطة غيبية تربطهم بها ،حيث ينظر البطل
�إىل احلية بو�صفها حار�سة لهم وحمافظة على
�سالمتهم داخل �أر�ض اخلور ،ومن ثم فهو يج ُّد
� -96أحمد �أبو خنيجرُ :خو ُر اجل ّمال ـ �ص �ص 91ـ .92
 -97فار�س خ�ضر :مرياث الأ�سى (ت�صورات املوت يف الوعي
ال�شعبي) ـ الهيئة امل�صرية العامة للكتاب ـ  2009ـ �ص.54
 -98د� .صالح الراوي :الفولكلور يف كتاب حياة احليوان الكربى
للدمريي "ت�صنيف ودرا�سة" ـ �ص.253
 -99فاروق خور
�شيد :عامل الأدب ال�شعبي العجيب ـ كتاب الهالل ـ العدد  447ـ دار
الهالل ـ القاهرة ـ �سل�سلة �شهرية ـ مار�س  1988ـ �ص.48

102

Ahmed Elwany: Semantic Birds and Animals in Contemporary Egyptian...

اجل ّمال يف طلبها ،ويرحتل يف ال�صحراء بح ًثا عنها،
وغايته �أن يردها مرة �أخرى �إىل اخلور لي�سكن
خوفه وتوتره ،وينمحي ال�شر والفناء واملوت املحدق
بهم .ولقد باءت حماوالت البطل بالف�شل ،ومن ثم
فقد عرب نحو ال�صحراء/الفناء ومل يعد� ،أما عن
«بنت الراعي» فقد ماتت ،وبذلك خلى اخلور من
�ساكنيه ،ليتحول من مكان ناب�ض باحلياة و�صالح
للتعاي�ش بني الإن�سان وغريه من الكائنات �إىل مكان
خرب وموح�ش.
لقد نظر الإن�سان البدائي �إىل احلية «بو�صفها
حار�سة حلياته وقيمه ،وقد تنوعت الأ�شياء
التي تقوم بحرا�ستها فمنها ما هو مادي وما هو
معنوي»( .)100وثمة اعتقاد ب�أن «لكل بيت �أو مكان
ثعبان حار�س يحميه»( .)101ولعل احلية يف ُ
«خو ُر
اجل ّمال» كانت تقوم بدور احلار�سة .ويف هذا
ال�سياق تذكر "د.ثناء �أن�س" �أن قيام احلية بدور
احلار�سة يتجلى يف كثري من الق�ص�ص العربي
والإ�سالمي ،كما كان املعتقد العربي يرى �أن ثمة
�أرواح حار�سة للحقول واملحا�صيل «ت�أخذ �شكل
احليات ،ومل يكن الإن�سان ي�ستطيع �أن يطرد هذه
احليات من هذه الأماكن ،لأنه �إن فعل غا�ض املاء
من العيون ،وجفت الأ�شجار ،ويتوقف عن النمو
والإثمار»( .)102ويت�شابه هذا املعتقد �إىل حد كبري
مع ما �أ�صاب �أر�ض ا ُ
خلور بعد اختفاء احلية،
ف�إذا كان وجود احلية باخلور مبثابة احلياة ،ف�إن
خروجها ي�ؤدي �إىل املوت ،ومن هذا املنطلق ميكن
قراءة امل�شهد املنولوجي الآتي ،وفيه ل�سان حال
اجل ّمال يطالب الرجل ـ خاطف احلية ـ ب�ضرورة
�إعادتها:
«�إن اخلور واحلية جزء واحد ،ال ميكن لأحدهما
االنف�صال عن الآخر ،هي واحدة من مفرداته،
وهو جزء من كلها ،بيتها الدائم .حني جاء كانت
موجودة قبله ،وتعاهدا و�ساعدته ،وربط الزمن
 .-100ثناء �أن�س الوجود :رمز الأفعى يف الرتاث العربي �ص.51
 -101د .حممد اجلوهري :مو�سوعة الرتاث ال�شعبي "العربي" ـ
الهية العامة لق�صور الثقافة ـ �سل�سلة الدرا�سات ال�شعبية ـ العدد 147
ـ املجلد اخلام�س ـ الطبعة الثانية ـ 2011ـ �ص.233
 -102د .ثناء �أن�س الوجود :رمز الأفعى يف الرتاث العربي �ص.65
http://journals.uob.edu.bh

بني كائنات اخلور ،من ال�شجرة لل�صخور والأر�ض
وماء النهر القريب ،واجلمل والناقة واجل ّمال وبنت
الراعي والهواء والنبات وال�شم�س والقمر وال�سماء،
وكان زمان .كل هذا مهدد بالزوال والتدمري �إن هي
غادرت اخلور ،هي الأ�صل ،والباقي تنويعات منها،
هاج�س يف عمق �ضمائر الكل ،ال ميكنها
ك�أمنا هي
ٌ
املغادرة ،فاملغادرة الآتية من الغدر ،ال ميكن �أن
ت�سلم �إال لكارثة»( .)103ولعل الكارثة تكمن يف القادم
واملجهول وما �سي�ؤول �إليه اخلور من م�صري كارثي
وعاقبة وخيمة تهدد بفنائه وهالك �سكانه ،فاحلية
وجودها حيا ٌة واختفا�ؤها عد ٌم.
ــ احلية/املوت:
املوت من الرموز املرتبطة باحلية ،حيث تتميز
احلية بالقدرة على االن�سياب ،وخفة احلركة
ونعومة امللم�س ،وروعة اجللد ،وقوة اللدغة .فر�ؤية
الإن�سان للحية ت�صيبه بالرعب ،فيرتاجع للوراء
طل ًبا للنجاة� ،أو تفاد ًيا خلطرها ،ف�إذا دنت احلية
منه فلدغته ونفثت �سمها يف ج�سده مات يف التو.
ومن َّثم ُتع ُّد احلية رمزً ا للموت ،ورغم العداء
الأزيل بني احلية والإن�سان �إال �أن «احلية ال تبد�أ
بالعدوان على الإن�سان �إال �إذا تعر�ض لها بالأذى؛
فهنا ترت�صد ملن �آذوها وتنتقم منهم» ( .)104ولعل
هذا �أول ما �صادفنا يف الرواية ،وقد جتلى بو�ضوح
يف م�شهد التفاف الرجال حول احلية ،وحماولتهم
الفتك بها قبل �أن تفتك بهم ،فالرجال يف مواجهة
مريرة مع املوت/احلية لأنهم قتلوا وليفها ،وهي
تطلب ث�أرها منهم لتقتلهم.
ــ احلية/اجلمل:
تت�شكل بالرواية عالقة �ألفة بني اجلمل واحلية،
«فاحلية �صديقة اجلمل»( .)105ولقد نقل الراوي
م�شهدً ا �سرد ًيا عجي ًبا ر�آه اجل ّمال وكان من ال�صعب
على ت�صديقه ،ويرد امل�شهد على النحو الآتي:
«اجلمل ٌ
بارك واحلية ممدد ٌة بجوار ،ج�سمها بجوار
جرمه ،ميتد حتى يتخطاه ،فتنت�صب رقبتها �أمام
� -103أحمد �أبو خنيجرُ :خو ُر اجل ّمال ـ �ص.94
 -104راجع :اجلاحظ :احليوان ـ ج 4ـ �ص 213ـ بت�صرف.
� -105أحمد �أبو خنيجرُ :خو ُر اجل ّمال ـ �ص.85
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ر�أ�س اجلمل ،الذي ينظر لها وهو يحرك �أ�شفاره،
وهي تهز ر�أ�سها ،بدا ك�أمنا يتحدثان ،يتناجيان،
و�ضوء القمر يغمرهما ب�ضوء و�سحر جعل اجلمال
يرتاجع داخل الع�شة ،ويغلبه �شعور ب�أنه يتل�ص�ص
عليهما .بعد ذلك ر�أى كث ًريا من حواراتهما ،والتي
كان ُيلمح بها �إىل اجلمل ،ومبد ًيا غريته يف بع�ض
الأوقات ،فكان اجلمل يدكه يف �صدره برقبته
ويبتعد عنه»(.)106
وال ندري ملاذا ربط الكاتب بني اجلمل
واحلية؟! ..رمبا ميكننا تف�سري هذا الربط املتج�سد
يف امل�شهد ال�سابق با�ستدعاء بع�ض الن�صو�ص
القدمية ،ومنها:
الن�ص التوراتي وما ذكره ب�ش�أن احلية و�أنها
كانت جم ًال �أو ناقة يف يوم من الأيام ،ومن ثم فهي
حتن �إىل �شبيهها ..ولهذا االرتباط ـ بني احلية
واجلمل ـ جذور قدمية( .)107ومن اجلدير بالذكر
�أن «اجلاحظ» قد �أكد عليه ،وذلك �أثناء حديثه
عن «امل�سخ من احليوان» فذكر �أن احل َّية« :كانت
يف �صورة َج َمل ،و�أنَّ اللهّ تعاىل عاقبها حتى َ
الطها
بالأر�ض ،وق�سم عقا َبها على ع�شرة �أق�سام ،حني
احتملت َ
دخول ِ�إبلي�س يف جوفها حتَّى َو�س َو�س �إىل
()109
()108
زيد» ،
«عدي بن ٍ
�آدم ِمنْ ِفيها»  .ويف �شعر لـ ُّ
َ
«يذك ُر �ش�أن �آدم ومع�صي ِته ،وكيف �أغواه ،وكيف
دخل يف احلية ،و�أَنَّ َ
احلية كانت يف �صورة َج َم ٍل
فم�سخها اللهّ ُ عقوبة لها ،حني طاوعت َع ُد َّوه على
ول ِّيه»(.)110
وجدي ٌر بالذكر �أن العرب قاموا بو�سم �إبلهم
على �شكل الحْ َّية ،وهو و�س ٌم يظهر على بدن الإبل
 -106ال�سابق نف�سه� :ص.86
 -107الثعلبي (�أبو �أ�سحاق �أحمد بن حممد بن �إبراهيم
الني�سابوري) :ق�ص�ص الأنبياء امل�سمى بعرائ�س املجال�س ـ �ص 29ـ
.34
 -108اجلاحظ :احليوان ـ ج 1ـ �ص.297
 -109روى الثعلبي هذه الرواية �أثناء تف�سريه لق�صة خروج �آدم
وحواء من اجلنة .انظر تف�سري :عرائ�س املجال�س� :ص 29وما يليها.
وراجع �أي�ض ًا :د .ثناء �أن�س الوجود :رمز الأفعى يف الرتاث العربي
�ص 87ـ .89
 -110اجلاحظ :احليوان ـ ج 4ـ �ص �ص 197ـ .198
http://journals.uob.edu.bh
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«يكون يف العنق ،والفخذ ملتو ًيا مثل الحْ َّية»(..)111
ثم �ألي�س غري ًبا �أن تت�شابه احلية واجلمل يف �أ�شياء
عدة؟!  ..فكالهما لديه القدرة على التحمل
وال�صرب على اجلوع ،والعط�ش ،وكالهما يتكيف
مع البيئة ال�صحراوية ،بق�سوتها ووح�شتها و�شم�سها
احلارقة ورمالها احلارة ..كالهما ينتقم لنف�سه،
فاحلية تنتقم لنف�سهما ممن حاول قتلها �أو �إيذاء
وليفها ،واجلمل ينتقم لنف�سه ممن �أهانه �أو �ضربه
مربحا ..و�إذا كان اجلمل يت�أثر ب�صوت
�ضر ًبا
ً
احلداء ف�إن «احل َّية واحد ٌة من جميع �أجنا�س
وت يف طبعه عمل»( ..)112ولعل
لل�ص ِ
احليوان الذي َّ
هذه الت�شابهات تك�شف عن تقارب وا�ضح بينهما.
ــ احلية/ال�شجرة:
ثمة �صلة وثيقة بني احلية وال�شجرة ،فتارة
جتد احلية ل�صيقة ب�أفرع ال�شجرة ،وتارة �أخرى
جتد جحر احلية مال�ص ًقا جلذع ال�شجرة(.)113
فاحلية ت�ست�أن�س مبجاورة ال�شجرة ،وقد �ألح الراوي
على هذه الظاهرة يف كثري من امل�شاهد ال�سردية.
في�صف الراوي حال عبداهلل اجل ّمال عندما «ر�أى
احلية ،انتف�ض ،كانت تفك بدنها امللتف حول
ج�سده ،وتتحرك بنعومة ولزوجة مبتعدة ،كان
ج�سدها يلمع من �أثر البلل ،وقفت وا�ستدارت
نحوه ،وهو مل يكن قاد ًرا على اال�ستواء ،ومدت
ر�أ�سها نحو ،حاول الرتاجع لكن ال�شجرة امل�ستند
�إليها ردته ،م�سحت ر�أ�سها بوجهه املرجتف ،ثم
�أخذت يف �صعود ال�شجرة»( .)114كما ي�صف الراوي
مراقبة اجل ّمال للحية ليعرف م�سكنها ،وقد «ت�سلل
خفي ًفا متتب ًعا حركتها الهادئة والناعمة ر�آها تلف
حول ال�شجرة ،وت�أخذ طريقها بني احل�شائ�ش
الواقعة خلف ال�شجرة ،ثم تنزلق يف جحر لأول مرة
يراه اجل ّمال»( .)115وي�صور الراوي �صورة خيالية
تتماهى فيها احلية بال�شجرة ،وذلك يف حديثه عن
الفتى حفيد اجل ّمال وقد «نظر لل�سماء فوقه كانت
 -111ابن منظور (جمال الدين �أبو الف�ضل) :ل�سان العرب ـ ج9ـ
مادة حيا ـ �ص.1082
 -112اجلاحظ :احليوان ـ ج 4ـ �ص.194
� -113أحمد �أبو خنيجرُ :خو ُر اجل ّمال ـ �ص.109
 -114ال�سابق نف�سه� :ص.74
 -115نف�سه� :ص.78
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�أفرع ال�شجرة ال�سنط الكبرية والعجوز تغطي جز ًءا
كب ًريا من حو�ش الدار ،تراجع يف وقفته ملا ر�أى
الأفرع ك�أنها احلية تنظر له وتفتح فاها لت�أخذه،
كانت الأفرع طويلة و�ضخمة ،تتلوى متخذة �سمت
احلية ،فزادت خ�شيته»(.)116
حتت�شد امل�شاهد ال�سابقة بكثري من الدالالت
الإيحائية ،التي ت�ؤكد على توجه احلية �إىل
ال�شجرة من حني لآخر ،فالعالقة وطيدة بني
احلية وال�شجرة� ،إنها عالقة �ألفة وجتاذب،
فال�شجرة متثل حمو ًرا مركز ًيا تدور احلية حوله،
فتارة ت�صعد �إىل �أعلى حيث الفروع ،وتارة تنزلق
�إىل �أ�سفل حيث جحرها مال�ص ًقا جلذر ال�شجرة،
فاالرتباط بينهما وا�ضح .ولعل هذه العالقة حتيلنا
�إىل ا�ستح�ضار ق�ضية اخللود واخلطيئة الواردة
بالكتاب املقد�س( ،)117فدور احلية يف �إغواء حواء
تركز حول الأكل من ال�شجرة ،رمبا لأن احلية
«�أرادت لنف�سها اخللود فحر�ضت حواء وزوجها
كي تنتزعه منهما بعدما تتعرف على �شجرة
اخللود»( .)118ولذا ُتع ُّد ال�شجرة «عن�ص ًرا من ثالثية
اخلطيئة الأوىل :احلية وال�شيطان وال�شجرة»(.)119
وك�أن الكاتب بذلك �أوجد يف «اخلور» �شجرة ،وجعل
احلية تركن �إليها وتلتزمها ،لتتنا�ص هذه ال�شجرة
مع �شجرة اخلطيئة ،ولكنها تنزاح عنها ،ملا �أدخله
الكاتب عليها من تعديل وحتوير ليتجلى دور الرمز
الفني يف الن�ص ال�سردي بجماليته وخ�صو�صيته
الإيحائية غري املبا�شرة ،الذي يجعل احلية العجيبة
تركن �إىل �شجرة عجيبة متاثلها وتت�شابه معها،
وبذلك ي�صل �إىل مبتغاه الفني الذي ر�سمه عرب
و�سائل رمزية حتقق الأبعاد اجلمالية للن�ص.
 -116نف�سه� :ص.87
 -117راجع :الكتاب املقد�س ـ العهد القدمي واجلديد ـ �سفر التكوين
ـ الإ�صحاح الثاين والثالث.
 -118هجرية لعور :الغفران يف �ضوء النقد الأ�سطوري الهيئة
العامة لق�صور الثقافة ـ القاهرة ـ �سل�سلة كتابات نقدية ـ �شهرية ـ
العدد  179ـ  2009ـ �ص .95
 -119هجرية لعور :الغفران يف �ضوء النقد الأ�سطوري مرجع �سابق
�ص.180
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ــ احلية/ال�شيطان:
يبدو �أن الربط بني ال�شيطان واحلية ال يتوقف
على تف�سري ق�صة خروج �آدم من اجلنة؛ بل �إن هذا
الربط ميتد �إىل املعاجم اللغوية ،فقد ذكر «ابن
«ال�شاطنُ :
منظور» يف ل�سان العرب/مادة �شطن:
ِ
ٌ
البعيد عن احلق ،واخلبيث .وال�شيطانُ َ :ح َّية لها
ُع ْر ٌف ،وكل عات متمرد من اجلن والإِن�س والدواب
�شيطانٌ .وقد ُت�سمى احلية الدقيقة اخلفيفة
�شيطا ًنا وجا ًّنا»( .)120كما ربط العرب بني احلية
وال�شيطان ،فيذكر «اجلاحظ» �أن «العرب ت�س ِّمي ك َّل
ح ّي ٍة �شيطا ًنا»( .)121ويف الكتاب املقد�س تع ُّد احلية
رم ًزا لل�شيطان ،ففي ر�ؤيا يوحنا ربط وا�ضح بني
التنني/احلية القدمية وال�شيطان ،فتقر�أُ :
«ط ِر َح
العظيم ،احل َّي ُة القدمي ُة املدع ُّو �إبلي�س
ال ِّت ِّنني
ُ
ُ َّ ()122
وال�شيطان ،الذي ُي�ض ُّل العامل كلهُ» .
ويتجلى ت�صور قدمي ب�أن اجلن ي�أخذ �شكل
احليات والثعابني ،ولذلك مثلت احلية تابو
 ،)123(Tabooومن ثم يجب عدم امل�سا�س بها� ،أو
التعر�ض لها ب�سوء ،فما دامت مل تتعر�ض للنا�س
بالأذى ،فعلى النا�س �أال ُيظهروا بوادر الأذى
جتاهها ،ويف هذا ال�سياق ت�شري د”.ثناء �أن�س
الوجود” �إىل �أن الذهنية العربية اعتقدت �أن
الأفاعي واحليات والثعابني هي «�أ�شهر ال�صور التي
تظهر بها اجلن والأرواح يف الثقافة العربية»(.)124
ويذكر «ابن كثري» يف كتابه «البداية والنهاية»
ق�صة غريبة عن جماعة من «قري�ش» خرجوا يف
�سفر ،وكان فيهم«« :حرب بن �أمية» والد «�أبي
�سفيان» فمروا يف م�سريهم بحية فقتلوها ،فلما
-120ابن منظور (جمال الدين �أبو الف�ضل) :ل�سان ـ ج24ـ مادة
�شطن ـ �ص 2264ـ .2265
-121اجلاحظ :احليوان ـ ج 1ـ �ص.300
 -122الكتاب املقد�س ـ ر�ؤيا يوحنا الالهوتي ـ  12،13ـ �ص.223
"-123متثل اجلن ورموزها احليوانية ـ وب�صفة خا�صة احلية ـ
حمور ًا من حماور التابو العربي والإ�سالمي ،وما تزال ت�صورات
ت�شكل اجلن يف �صورة حيوانية ـ خا�صة الثعابني ـ ترتدد يف الثقافة
ال�شعبية" .راجع :د� .صالح الراوي :الفولكلور يف كتاب حياة احليوان
للدمريي ج 1ـ �ص.200
 -124د .ثناء �أن�س الوجود :رمز الأفعى يف الرتاث العربي �ص.67
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�أم�سوا جاءتهم امر�أة من اجلان فعاتبتهم يف
قتل تلك احلية ومعها ق�ضيب ف�ضربت به الأر�ض
�ضربة نفرت الإبل عن �آخرها فذهبت و�شردت كل
مذهب وقاموا فلم يزالوا يف طلبها حتى ردوها فلما
اجتمعوا جاءتهم �أي�ضا ف�ضربت الأر�ض بق�ضيبها
فنفرت الإبل فذهبوا يف طلبها فلما �أعياهم ذلك
قالوا واهلل هل عندك ملا نحن فيه من خمرج فقال
ال واهلل ولكن �س�أنظر يف ذلك قال ف�ساروا يف تلك
املحلة لعلهم يجدوا �أحدً ا ي�س�ألونه عما قد حل بهم
من العناء �إذا نار تلوح على بعد فجا�ؤها ف�إذا �شيخ
على باب خيمة يوقد نا ًرا و�إذا هو من اجلان يف
غاية ال�ض�آلة والدمامة ف�سلموا عليه ف�س�ألهم عما
هم فيه فقال� :إذا جاءتكم فقل :ب�سمك اللهم ف�إنها
تهرب فلما اجتمعوا وجاءتهم الثالثة والرابعة قال
يف وجهها «�أمية» «ب�سمك اللهم» ف�شردت ومل يقر
لها قرار ،لكن عدت اجلن على حرب بن �أمية
فقتلوه بتلك احلية ف ّقربه �أ�صحابه هنالك حيث ال
جار وال دار ففي ذلك يقال:
وقرب حرب مبكان قفر ***
()125
ولي�س قرب قرب حرب قرب» .
ولقد عربت الأحاديث النبوية ال�شريفة عن
نوع من احليات ينتمي �إىل اجلن �أو ما ي�سمى
بع ّمار املكان ،لأنهم ي�سكنون البيوت وثمة اعتقاد
بحرا�ستها وحمايتها للمكان ،وقد نهى النبي � -صلى
اهلل عليه و�سلم  -عن قتلهم( .)126ورمبا ا�ستلهم
-125ابن كثري :البداية والنهاية ـ حتقيق :د .عبداهلل بن عبداملح�سن
الرتكي ـ بالتعاون مع مركز البحوث والدرا�سات العربية والإ�سالمية
بدار هجر ـ القاهرة ـ ط 1ـ  1997ـ اجلزء الثالث ـ �ص �ص  290ـ .291
 -126ومن هذه الأحاديث ما ورد يف �صحيح الإمام م�سلم ،ون�صه:
(حدثني حممد بن رمح� .أخربنا الليث .ح وحدثنا قتيبة بن �سعيد
(واللفظ له) حدثنا ليث عن نافع؛ �أن �أبا لبابة كلم ابن عمر لفتح
له بابا يف داره ،ي�ستقرب به �إىل امل�سجد .فوجد الغلمة جلد جان.
فقال عبداهلل :التم�سوه فاقتلوه .فقال �أبو لبابة :ال تقتلوه .ف�إن ر�سول
اهلل �صلى اهلل عليه و�سلم نهى عن قتل اجلنان التي يف البيوت).
وثمة حديث ن�صه( :حدثنا زهري بن حرب .حدثنا يحيى بن �سعيد
عن ابن عجالن .حدثني �صيفي عن �أبي ال�سائب ،عن �أبي �سعيد
اخلدري .قال� :سمعته قال :قال ر�سول اهلل �صلى اهلل عليه و�سلم "�إن
باملدينة نفرا من اجلن قد �أ�سلموا .فمن ر�أى �شيئا من هذه العوامر
فلي�ؤذنه ثالثا .ف�إن بدا له بعد فليقتله .ف�إنه �شيطان") .راجع:
الإمام م�سلم بن احلجاج الق�شريي� :صحيح م�سلم ـ عناية وحتقيق:
حممد ف�ؤاد عبدالباقي مرجع �سابق ـ ج 4ـ �ص �ص  1752ـ .1756
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«�أحمد �أبو خنيجر» �صورة اجلن/ع ّمار املكان يف
روايته ،ففي �أر�ض اخلور «ظهرت �أثواب الثعابني
البي�ضاء التي تغريها بني الأحجار والأ�شجار،
�أثواب طويلة و�ضخمة ،ملا ر�آها �أهل البلدة ت�ضخم
خوفهم من اخلور»( ،)127كما �أنه جعل احلية حار�سة
للمكان/اخلور وجتلى ذلك يف موا�ضع �سردية عدة،
ي�ؤكد فيها البطل/الراوي على ملكية احلية للخور
وحرا�ستها له ،فتقر�أ على ل�سانه:
ـ «احلية ت�سكن هنا قبلنا ،حتر�سه ،بيني وبينها
عهد»(.)128
ـ «هذا الثعبان ووليفته (احلية) ي�سكنان اخلور
قبلنا ،نحن �ضيوف عليهما ،هما حرا�س املكان،
تعويذته.)129(»...
ـ «متيمة املكان ،ال ميكن �أن يكون للخور وجود
وحياة بدونها»(.)130
وبذلك يحيط الراوي احلية بهالة من القدا�سة،
وي�ضفي عليها �صفات وقدرات روحية ،ومن ثم
�سنجد البطل ينهى ولده عن االعتداء على احلية
�أو وليفها/الثعبان «تذكر يا ولدي �أن بيننا وبينهما
عهد»( .)131فهي احلار�سة واحلامية للإن�سان يف
�أر�ض اخلور ،ومن هنا مل يتعر�ض البطل لها �أو
يطاردها ،خو ًفا من بط�شها وك�س ًبا لر�ضاها ،حيث
«ر�أى فيها القوة واحلماية ورد الأذى»( .)132ولذا
اعتاد البطل على وجودها بجواره وك�أنها تدعمه يف
ت�صرفاته وحتافظ على حياته.
ـ احلية/املر�أة:
ارتبطت احلية بحواء منذ ق�صة �سقوط الإن�سان
وخروجه من اجلنة ،و«املجان�سة بني احلية وحواء
قدمية جدً ا ،ففي ر�ؤيا �سفر ي�شوع بن �سرياخ جمان�سة
� -127أحمد �أبو خنيجرُ :خو ُر اجل ّمال ـ �ص.38
 -128ال�سابق نف�سه� :ص.10
 -129نف�سه� :ص .13
 -130نف�سه� :ص .85
� -131أحمد �أبو خنيجرُ :خو ُر اجل ّمال ـ �ص .13ورد يف الرواية "بيننا
وبينهم" وال�صواب" :بيننا وبينهما" لأن حديثه عن احلية والثعبان
وهما مثنى.
 -132د .حممد اجلوهري :مو�سوعة الرتاث ال�شعبي العربي املجلد
اخلام�س ـ �ص.233
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تقول :ال ر�أ�س �شر من ر�أ�س احلية وال غ�ضب �شر من
غ�ضب املر�أة»( .)133ويف ل�سان العرب « ُيقال للمر�أة
�إذا طال عمرها :ما هي �إال حية ،وذلك لطول عمر
احلية»( .)134ويتواتر يف ال�شعر العربي ت�شبيهات
املر�أة باحلية ثم عالقتهما بال�شيطان وال�شجرة،
فقد «�أن�شد لرجل يذم امر�أَة له:
َع ْن َج ِر ٌد ْ
تَ ِل ُف حني �أَ ْح ِل ُ
ف ...
طان َ
ماط �أَ ْع َر ُف»(.)135
كمِ ْث ِل َ�ش ْي ِ
احل ِ
واحلماطة هي �شجرة م�شهورة لدى العرب يف
اجلاهلية« ،كانت ُتعرف ب�إِلف احليات لها»(.)136
الآن ..ثمة �س�ؤال يطرح نف�سه  ..ماذا عن
عالقة املر�أة باحلية يف الرواية؟!
ميكن حتليل عالقة املر�أة باحلية يف ُ
«خو ُر
اجل ّمال» من خالل �شخ�صية «بنت الراعي» ،ومن
اجلدير بالذكر �أن الكاتب مل ير�سم هذه ال�شخ�صية
ر�س ًما م�ألو ًفا ،مبعنى �أنه مل يقدم لنا �شخ�صية
منطية للمر�أة ،فقد عا�شت «بنت الراعي» حياتها
يف غربة وعزلة عن �أهل قريتها ،فهي تنفر من ن�ساء
القرية وال حتر�ص على دعم �صالتها بهن ،حيث
«كانت حت�س بكونها غريبة عنهن ،وبينهن .وازداد
�إح�سا�سها بغربتها عقب موت والدها امل�أ�ساوي...
الحظت تباعد �صديقات الطفولة عنها ،واجلريان
ً
حتفظا يف تعامالتهم معها»(.)137
�أ�صبحوا �أكرث
ورمبا يرجع ذلك �إىل ات�سامها ب�صفات وطباع
وح�شية ،فهي معروفة ب�سالطة ل�سانها وخ�شونة
�ألفاظها ،وهذا جعلها غريبة عن القرية و�سكانها،
فهم يخ�شونها وال يخالطونها .كما جتدر الإ�شارة
هنا �إىل �أن املت�أمل يف الن�ص الروائي �سيجد
�صالت ت�شابه جتمع بني «اجل ّمال» و«بنت الراعي»،
غريب عن �أهل البلدة ولذا �سكن اخلور،
فاجل ّمال ٌ
 -133هجرية لعور :الغفران يف �ضوء النقد الأ�سطوري �ص.144
 -134ابن منظور (جمال الدين �أبو الف�ضل) :ل�سان العرب ـ ـ ج13ـ
ـ �ص.1082
مادة حيا
 -135ابن منظور (جمال الدين �أبو الف�ضل) :ل�سان العرب ـ ـ ج24ـ
مادة �شطن ـ �ص2266
 -136هجرية لعور :الغفران يف �ضوء النقد الأ�سطوري �ص.95
� -137أحمد �أبو خنيجرُ :خو ُر اجل ّمال ـ �ص 60ـ .61
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ومل ي�ألفه ن�ساء القرية ،ف�إذا الحظن وجوده «دارين
وجوههن بطرف املالءات ال�سوداء ،فمهما كان هو
الغريب �ساكن اخلور»( .)138وهو بدوره مل ي�ألف �أهل
القرية ،فكان «ينفر منهم ،وي�شعر بغربته بينهم،
وثقل �أرواحهم ،مل يكن ليطيقهم؛ لكنه جمرب على
التعامل معهم»( .)139ولقد ا�ستعا�ض عن خمالطة
نا�س القرية مبخالطة جمله وناقته ،ونظ ًرا لغربته
انعزل عن �أهل القرية داخل اخلور .وتت�شابه مع
اجل ّمال/الغريب «بنت الراعي» فرغم �سكنها بني
�أهل القرية �إال �أنها ت�شعر بغربتها عنهم ،ولذا
اعتزلتهم داخل بيتها ،ومل تخالطهم ،وا�ستعا�ضت
عنهم برعي �أغنامها ،واالن�شغال ب�أخذ ث�أر �أبيها.
وا�ض ٌح �أن اجل ّمال وبنت الراعي كل واحد منهما
يحتاج الآخر ويكمله ،ولزيادة تو�ضيح هذه الفكرة،
ميكن النظر �إىل احلوار الدائر بني اجل ّمال وبنت
الراعى ،وفيه يت�أ�س�س الت�شابه بني الزوجني
عندما يجتمعان بالزواج حتت �سقف بيت واحد،
فيت�صارحان منذ الليايل الأوىل:
«قال اجل ّمال :نحن غرباء .هزت ر�أ�سها
م�ستفهمة
قال :غرباء عن البلدة ،وهم غرباء عن اخلور،
عنا ،ال نحن منهم ،وال هم منا ،هنا بيتنا و�سقف
حياتنا ،وبيننا وبينهم حدود ،و�أ�شار للحجارة
الفا�صلة بني اخلور والبلدة»(.)140
و�إذا عدنا �إىل ال�صورة التي ر�سمها الراوي لـ
«بنت الراعي» �سنجده يخو�ض يف �سرد تفا�صيل
لتعامالتها مع �أهل القرية ،فهي« :كانت حني متر
مبجال�س ال�سمر واحلكي ،تكمن �ساكنة ،تنتظر
كلمة ت�شم منها رائحة اللوم لوالدها� ،أو �شماتة
ُيلقيها �أي ل�سان غري منتبه لوجودها ،حلظتها،
بالكاد حتاول بلع ريقها ،وتغمر وجهها حرارة
قا�سية ،ملتهبة ،يتح�شرج �صوتها ،وهي تنطق
بالكلمة القبيحة قبل �أن تن�شب خمالبها فيمن
تفوه بالكالم ،وال ترتكه ـ �أ ًيا كان ـ �إال بعد �أن يبك
 -138ال�سابق نف�سه� :ص.51
 -139نف�سه� :ص.54
 -140نف�سه� :ص �ص 97ـ .98
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الدم من ج�سده يف الأماكن التي طالتها الأظافر
والأ�سنان ،وحينما ترى الدم تهد�أ ،ك�أمنا الدم هو
قربان لروحها الثائرة املهتاجة .ملا عرفوا طباعها،
توخوا احلذر يف وجودها»(.)141
ير�سم الن�ص ال�سابق �صورة لأنثى�( :شر�سة،
دموية ،بذيئة)( .)142ولعل هذه ال�صفات والطباع
ت�شاكل املكان املوح�ش الذي �ستنتقل �إليه وت�سكنه
بعد زواجها من اجل ّمال .فلم ترد «بنت الراعي»
لنف�سها �أن تكون �إن�سية عادية ،م�ألوفة الطباع،
تخالط النا�س ،وتتعامل معهم؛ بل ـ منذ ن�ش�أتها يف
القرية ـ هي امر�أة فاعلة و�إيجابيةُ ،تع َّد نف�سها ملهمة،
�ستقوم بها يف م�ستقبل �أيامها ،وتتمثل هذه املهمة يف
تخلي�ص �أر�ض اخلور من اجلن والأرواح ال�شريرة،
وهذه املهمة ال تت�أتى لإن�سان عادي ،فرغم ما تعلمته
على يد «ال�ساحر املغربي» من ُّر ْقى وعزائم ال ميتنع
منها �شيطان �أو جان �إال �أن طرد ال�شياطني واجلن
من اخلور ،والتمكن منهم يحتاج �إىل التجان�س
معهم ،والتقرب �إليهم مب�شاركتهم يف طباعهم.
جتيب �صاحب
وقد ًميا زعم العرب �أن «اجلن ال ُ
والرباري ،وال
اخلرابات
العزمي ِة حتى ي َت َو َّح َ�ش وي�أتي
َّ
ِ
أن�س بالنا�س ،و َيت ََ�ش َّبه باجلنِّ  ،ويغ�سل باملاء القراح،
ي� َ
ويتبخر بال ِّلبان َّ
الذكر ،ويراعي امل�شرتي ف�إذا َّ
َّ
دق
ُ
وتوح�ش وعزم� ،أجاب ْت ُه اجلنُّ  ،وذلك بعد �أن
ولط َفّ ،
وادي
يكونَ بدن ُه ي�ص ُلح هيك ًال لها ،وحتَّى َي َل َّذ دُخو َله َ
منازلها ،و�أ َّال يكر َه مالب�سته وال َك ْونَ فيه ،ف�إنْ هو
�أ َل َّح عليها بالعزائم ،ومل ي� ُأخذ لذلك � ْأهبته خ َبلتْه،
توح�ش لها ،واحتمى،
وربمَّ ا قتلتْه ،لأنها َتظنُّ �أ ّن ُه متى َّ
و َت َنظف فقد فرغ ،وهي ال تجُ يب بذلك َف َق ْط ،حتى
املعز ُم م�شاك ًال لها يف ِّ
يكونَ ِّ
الطباع»( .)143ومل يكن
�أمام «بنت الراعي» �إال التوح�ش ،ولهذا �ستعي�ش بني
�أهل القرية دون �أن تتجان�س معهم ،فلن تختلط بهم،
و�ستختلف طباعها عنهم.
�-141أحمد �أبو خنيجرُ :خو ُر اجل ّمال ـ �ص 33ـ .34
-142فهم الراوي ب�أنها �سريعة التقلب فهي بح�سب ت�صويره ـ �أ�شبه
ما تكون" :قطة �شر�سة ،تخم�ش وت�ضرب وتع�ض كل ما تطوله يدها،
وقا�س ،ي�سمعها القريب �أو البعيد فينك�س
ول�سانها يهدر ب�سباب مر ٍ
ر�أ�سه وي�سري مبتعدً ا" .راجعُ :خو ُر اجل ّمال ـ �ص.34
 -143اجلاحظ :احليوان ـ ج 4ـ �ص 185ـ .186
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وتتلب�س احلية باملر�أة ،فاحلية تراود وت�ضاجع
اجل ّمال ،الذي «�أح�س بخدر ي�سري ببدنه ،ف�أرخى
جفنه ،و�أ�سلم نف�سه للو�سن البهي ،لكن �أع�ضاءه
حتفزت ملا �أح�س ب�شيء يتح�س�سه ،يوقظ مكامن
الرغبة فيه ،م�ستمت ًعا بالرهافة واللطافة واحل�سية
املتناغمة� ،أبقى على عينه مفم�ضة ،وج�سده يفور
بلذة ومتعة ما خربها من قبل ،كان بدنه والذي
�أ�صبح عار ًيا ،غار ًقا يف نعيم الن�شوة والتحقق،
متاما»(.)144
وخارجا عن �سيطرته املعطلة ً
ً
ففي هذا امل�شهد جنح الراوي نحو الإغراق
يف اخليال اجلامح ،ف�سرد م�شهدً ا عجي ًبا ،يحمل
ر�ؤية �أ�سطورية لعالقة م�ستحيلة واقع ًيا؛ و�إن كانت
ممكنة فن ًيا� ،إنها عناق امل�ستحيل ،فالبطل واحلية
يف عالقة حميمية متخيلة ،بدي ًال عن املواجهة
العدائية الواقعية ،ولعل املت�أمل يف ن�سج امل�شهد
�سيجد غرابة البنية التوظيفية للحية ،فامل�شهد
وغريب يف ت�صوره ور�سمه،
بعيد عن خيال املتلقي،
ٌ
وميكن تقريبه من خالل تلب�س املر�أة باحلية،
فاحلية يف عريها الطبيعي ونعومة جلدها وتثني
ج�سدها والتفافها ودورانها  .............كما �أن
بنت الراعي تنزع مالب�سها وتتعرى وتتلوى كاحلية
وتذهب �إىل اجل ّمال جلذبه و�إغوائه(.)145
فاحلية هنا ُوظفت توظي ًفا عجي ًبا ،تبتعد
فيه عن امل�ألوف وتقرتب من الغريب� ،إنها حتمل
داللة الغواية الأنثوية في�صورها الكاتب يف �صورة
املر�أة املُغوية ،التي تغوي البطل بج�سدها القوي
متطاو�سا ،ي�ستعر�ض جماله بح�سية
«الذي ي�سري
ً
()146
و�شبق وا�ضح»  .كما �أغوت البطل ب�صوتها
فجعلته ين�سحب خلفها ،ويرد ذلك يف م�شهد حلمي
مطول(.)147
ويعمد الراوي �إىل �صنع متا ٍه تام بني املر�أة
واحلية حتى عند املوت والدفن ،فـ»بنت الراعي»
متوت وتدفن بجوار جحر احلية ،فاحلفيد عندما
� -144أحمد �أبو خنيجرُ :خو ُر اجل ّمال ـ �ص.67
 -145ال�سابق نف�سه� :ص.69
 -146نف�سه� :ص.61
 -147راجع امل�شهد بالرواية� :ص.57
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يحتار يف مو�ضع دفن اجلدة ،ي�ستمع �إىل �صوتها
الذي ير�شده ويذكره مبكان الدفن« :كانت احلية �أعز
�صديقاتي ...و�إمنا الأر�ض تعرف �أو لديها ا�ستعداد
�سابق ،فما بد�أت يف احلفر ،حتى وجدت املطاوعة
والليونة ،كنت �أعمل بهمة و�سرعة ،حتت ال�شجرة،
وجزء من جحر احلية ي�صري مثواها الأخري»(.)148
من الالفت للنظر تعدد العالقات وت�شابكها حول
احلية ،التي حولها خيال الكاتب �إىل �أ�صل يتفرع منه
فروع عدة .وهذا يعك�س �أن الكاتب �أفاد يف ت�صويره
للحية من متثالتها يف الواقع ،والن�ص التوراتى،
وكتب تف�سري القر�آن ،والأحاديث النبوية ،واحلكايات
ال�شعبية ،والأ�ساطري اخلرافية .ومتكن من ر�سم �صورة
ديناميكية لها دالالتها املختلفة يف البناء الروائي الذي
خرج من حيز الواقع �إىل حيز الأ�سطوري.
وختا ًما:
ـ لقد انطلقت هذه الدرا�سة من ظاهرة خ�صبة� ،إنها:
توظيف الطري واحليوان يف الرواية امل�صرية
املعا�صرة ،كما ت�شخ�صها روايات "�أحمد
�أبو خنيجر" ،وذلك من خالل تتبع امل�شاهد
ال�سردية؛ و�صو ًال �إىل ر�سم ال�صورة الفنية
واجلمالية التي ترد عليها ،مع حماولة تف�سري
العالقات املت�شابكة بني الطري واحليوان وبني
الإن�سان ،وحتليل التجليات الفنية التي �شكلها
الكاتب لهذه العالقة ،والتي انعك�ست �أثناء تلقي
الن�ص ،ليجد القارئ نف�سه �أمام طيور وحيوانات
متخيلة ،لها جاللها وجمالها ،النزياحها عن
الواقع ودخولها �إىل ف�ضاء املتخيل.
ـ �أكد "�أبو خنيجر" على مقدرته الفنية من خالل
ت�شكيل �شخ�صيات من عامل العجماواتُ ،يخرج
عربها �أفكاره ومعاناته ،ويطرح بوا�سطتها
ق�ضايا وجودية و�إن�سانية ،وهو مت�سرت بهذه
ال�شخ�صيات الرمزية التي ر�سمها ون�سجها يف
�إطار �سردي تخ ُّيلي ،وذلك دون �إثارة لل�سلطات
الرقابية �سواء الدينية �أو االجتماعية .ولقد
�أجاد يف ذلك ،خا�صة عندما طرح عرب اجلمل
يف رواية "فتنة ال�صحراء" ق�ضايا وجودية
 -148نف�سه� :ص �ص 151ـ .152
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جمردة ،دون �أن يتعر�ض ملالحظة رقابية،
ولهذا وجدنا �أنف�سنا �أمام حيوان رمزي ي�ستحق
عناء التحليل والت�أويل و�صو ًال ل�سرب �أغواره
ور�صد �آلياته والك�شف عن جمالياته الرمزية.
ـ وظف "�أبو خنيجر" الطيور واحليوانات يف رواياته
توظي ًفا حمور ًيا ،بحيث تت�صدر امل�شهد ،وتتحول
�إىل خيط جامع للأحداث ،وقد تعددت دالالتها
بح�سب �سياقات توظيفها .ولقد الحظنا ارتباط
ً
ارتباطا وثي ًقا ب�شخ�صيات من
�أبطال الروايات
الطيور �أو احليوانات ،فالبطل يرافق ويتعاي�ش
مع هذه ال�شخ�صيات الرمزية بو�صفها ذواتًا
م�ؤن�سنة ،ويهدف هذا التوظيف �إىل الق�ضاء
على انعزالية البطل ووحدته.
ـ تو�صلنا �إىل �أن ال�سرد يف روايات "�أبو خنيج" يخرق
الطبيعي وامل�ألوف ،وذلك ال�ستطاعته �أن يجعل
الطيور واحليوانات حماور �سردية �أ�سا�سية
تدور حولها الأحداث ،ويت�ضافر يف توظيفها
ا�ستح�ضار( :)149الن�صو�ص الدينية ،واملعطيات
الثقافية واملوروثات ال�شعبية واملعتقدات
الأ�سطورية ،وبخيال الكاتب اجلامح متكن
من مزجها بعمق ،والتنا�ص معها ،و�إدخالها
يف ن�سيج ن�صو�صه ،لري�سم لقارئه عوامل
حكائية جديدة لها تقنياتها الفنية ،و�إيحاءاتها
الداللية ،وخ�صو�صياتها اجلمالية.
ـ �أحمد �أبو خنيجر لي�س بالكاتب ال�سهل الذي يقدم
ن�صا
ن�صا �سرد ًيا م�سل ًيا للقارئ ،بل يقدم ً
ً
مكتنزًا بالرموز املبهمة ،وعلى القارئ �أن يفهمها
ويتدبر غايته منها ،و�صو ًال لفك �شفراتها ،وف�ض
مغاليقها ،وحل ت�شابكاتها مع ن�صو�ص �أخرى
رمبا تتنا�ص معها �أو ت�ستح�ضرها .وقد جتلى
ذلك يف طرحنا لن�صو�صه ،وحتليلنا لتوظيف
الطري واحليوان بها ،للك�شف عن كيفيات
التوظيف وجمالياته الفنية.
منفتحا على املقد�س
 -149وهذا اال�ستح�ضار جعل ت�أويلنا للن�ص
ً
والرتاثي وال�شعبي والأ�سطوري واخلرايف وق�ص�ص احليوان الرمزية
وذلك بغية الك�شف عن النواحي الفنية واجلمالية التي نتجت عن
ت�ضافر كل هذه املوروثات لن�سج ن�ص �سردي متخيل .
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