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 لتقديماعلى سبيل 

م اللغة العربية النقد األدبي فن وعلم، فهو أحد فروع علو 
ى فكر سه وقواعده، وعلى الجانب اآلخر إذا ارتقوآدابها، فله أس

العليا من التفكير كالتحليل  الناقد إلى استخدام المستويات
علوم الوالتركيب واالستنتاج، أضحى مبتكرًا مبدعًا، وبما أن كافة 

أكانت علمية أو إنسانية في تطور مذهل بسبب الثورات  سواءً 
 .المعرفية والتكنولوجية

القيادة رحلة، والقائد رحالة يجوب : يقول دافيد كيسبى 
عن أفكار مبتكرة ، وفى اآلفاق باحثًا عن رؤى جديدة، ومنقبًا 

كسب القلوب ، ويبنى القدرات، ذه األثناء تراه يربح النفوس، ويه
 .ويحتفي بالنجاحات

فيجب أن تكون خبيرًا في مجال عملك، ُملمًا بالتطورات 
لعًا كثير ط  السريعة والتكنولوجيا الحديثة، مواكبًا العصر، مُ 

 .القراءة

 كتابةقدمة إسماعيل عبدالفتاح، في م.وكتب الباحث د
واالبتكار ليس حكرًا على أحد، ": "االبتكار وتنميته لدى األطفال"

ن  فالحمد هلل الذي ال يورث االبتكار وال الموهبة وال اإلبداع، وا 
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كانت هناك عوامل وراثية قد تتحكم في اإلبداع والموهبة وقد تؤثر 
على الذكاء، فإننا نجدها شبه منعدمة في االبتكار الذي يعتمد 

االبتكار يعتمد على العلم .. نعم .. ى الفكر والعمل والعلمعل
وعلى العمل وعلى الفكر وعلى القراءة والمعلومات، فالبيئة تساعد 
المبتكر على أن يبتكر، والعلم يساعد المبتكر على تطوير ما 
أنجزه، والعمل هو وسيلة المبتكر للوصول إلى ابتكاره، أما الفكر 

لراسخ والتخطيط المنظم للوصول إلى والقراءة فهما األساس ا
 ".االبتكار المراد تنفيذه

تم استخدام المنهجين الوصفي والتحليلي في قراءة 
ودراسة الروايات والمجموعات القصصية من خالل دراسة 

 ! تشريحية ميكروسكوبية، بعين علمية في الكتابة األدبية
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 (1)الدراسة 
 آن له أن يبوح"في ..على تخوم الوطن نوالمرابط "

 معروفللكاتبة شافية 

 آن له أن يبوح"في ..معاناة المرأة المصرية العاملة "
 للكاتبة شافية معروف

  آن له أن يبوح"المزج بين العلم واألدب في مجموعة "
 للكاتبة شافية معروف

  تحرير المرأة وحمايتها من العنف في المجموعة
 لـ شافية معروف" يبوحآن له أن "القصصية 

  آن "أدب السجون والمعتقالت بعيون أنثى في مجموعة
 لـ شافية معروف" له أن يبوح

  آن له أن "الحكايات واألساطير القروية في مجموعة
 لـ شافية معروف" يبوح

" آن له أن يبوح"تحتوي المجموعة القصصية األولى        
 82، علي معروفشافية محمود للكاتبة المصرية الدمياطية 
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قصة قصيرة، ٌكتبت بلغة عربية فصحي، باإلضافة إلى اإلهداء 
 .والمقدمة والتمهيد

( كما نناديها في الوسط األدبي)شافية /فقد أهدت الحاجة       
صلى اهلل عليه وسلم،  –مجموعتها لثالثة، األول الرسول الكريم 

لى والدتها لى أرواح شه ارحمه -وا  الربيع العربي، داء دول اهلل، وا 
بشهداء الثورة المصرية فقط بل ولشهداء الثورات  ولم تكتف  

 . ا للحريةلعربية الذين دفعوا أرواحهم ودماءهم ثمنً ا

تناولت الكاتبة في المقدمة ألهم غايات األدب، والمدينة        
حساس  الحديثة بين اإليجابيات والسلبيات، وما يميز عين وعقل وا 

ن غيره من البشر، في الوصول لكل ما هو المبدع الموهوب ع
المؤلفة باإلهداء والمقدمة كأي عمل أدبي بل  ولم تكتف  . مبتكر

، وهي "قال العارف بالتاريخ"كتبت تمهيدًا لمجموعتها، وعنونته بـ 
عبارة عن أربعة أسئلة مختلفة تسألها للعارف بالتاريخ فيجيب 

رة جدًا أربعة قصص قصي عليها، واعتقد أنها عبارة عن
ص بهم الكاتبة األغراض أو األهداف أو المحاور خلت( ج.ق.ق)

الرئيسية التي تدور حولها قصص المجموعة، التي تبحث فيها 
حرية الفكرية واالجتماعية والنفسية العلى الحرية، 

 . الخ من الحريات المتعددة...والسياسية
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 :عناوين قصص المجموعة 

كرت كلمات ذُ من خالل  ت الكاتبة عناوين قصصهاقد اختار 
داخل القصة سواء في بدايتها أو في نهايتها، ويمكن تقسيم 

 :قصص المجموعة على حسب العنوان إلى أربعة أقسام كالتالي

 يتكون عنوان
 واحد كلمة من

 يتكون عنوان
 كلمتين من

 يتكون عنوان
 ثالث من

  كلمات

 يتكون عنوان
 أربع من
 كلمات 

 قصص( 7) قصص( 4) قصة( 28) قصص( 5)

 قرار، ،معبر
 كظلها،
 انفصام،
 .تسبيح

 قفص
 أتراه ،العصافير

 المعتصم؟،
 والطين، جدها
 اللبن، بائع
 األزرق، القميص
 ،عروستي وهذه

 ضحكة، مشروع
 األخير، الشيك
 وأسيادي، أنا

 الحوض

 علي مقعد
 شارع الطائرة،

 شعراوي، هدى
 الخيمة عمود

 رحلة الطائر،
 .الزمن عبر

 ماشافش شاهد
 وليمة حاجة،
 لحم من

 كفني مسموم،
 عند المزمزم
 آن جارتي،
 أن للمهاجر

 في يوم ،يبوح
 جنيه، حياة

 على حجاب
 الدولة، نفقة
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 الليلة ،موعدنا
 عصا الكبيرة،

 .المكنسة

 لجنة في حدث
 .االنتخاب

 :ومن الجدول السابق يتضح أن    

تنوعت عناوين قصص المجموعة بين كلمة وأربعة  -
هي التي ( قصة 28)وكانت أكثر القصص . كلمات

 .كلمات ثالثتتكون من 

عنوان استفهامي، على هيئة سؤال " ؟..أتراه المعتصم" -
 . ومناجاة

القصص التي كتبت بالجدول بخط ثقيل ووضع تحتها  -
قصص،فهي قصص وضعت لها الكاتبة ( 2)خط، وتبلغ 

صفحات من دفتر المرابطين على )عنوانًا إضافيًا وهو 
وا ويالقون بهدف التذكير بهؤالء الذين الق( نتخوم الوط

العنت واالبتالء، في سبيل الحرية والعدل في بقاع 
 . متعددة من الوطن

من هذا العنوان نفهم أن : آن للمهاجر أن يبوح -
 في عنوان( له)هو الذي يعود على الضمير ( المهاجر)
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؛ فهذه القصة التي (آن له أن يبوح)المجموعة ككل 
اختارتها الكاتبة لكي تكون عنوان لمجموعتها، هي عبارة 

، النيل شاهد على كل (النيل شاهدا على العصر)عن 
الفراعنة التي حكمت مصر، بكى كثيرا، إلى أن نزلت 

تهتم الكاتبة بالنيل .قطرات األمل عليه من عيون السماء
 .فيه ا على كل عصر ومشارك  وتعتبره شاهدً 

جرى العرف على استخدامه، ( تقليدي)فهناك أسلوب 
الختيار عنوان مجموعة قصصية يقوم الكاتب بإعدادها 
للنشر، وهو أن يقارن بين مختلف القصص المنتقاة ، 

وقد . من وجهة نظره( األنسب)ويختار من بينها ما يراه 
اتب نحو معين في نفس الك( هوى)يرجع التفضيل إلى 

قصة معينة، أو إلى ما حظيت به قصة معينة من 
، جعلت عنوانها يشيع وينتشر، فيحاول الكاتب (شهرة)

باختياره عنوانها أن يوظف ذلك النجاح من أجل ترويج 
المجموعة، وهو ما فعله يوسف إدريس، للمثال، حين 

وذاع أمرها، ( أنا سلطان قانون الوجود)اشتهرت قصة 
 84بتاريخ ( األهرام)األولى في جريدة  حين نشرها للمرة

اغتال فيها ( حقيقية)، وكانت حول واقعة 2778نوفمبر 
أسد من السيرك القومي مدربه محمد الحلو، فإذا بيوسف 
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على ( المحدودة)يفسر تلك الواقعة  –كفنان كبير–إدريس 
ضوء ما يحدث في المجتمع الكبير من تحوالت، فحققت 

بين القراء، وهو ما جعله يتخذ منها  اا وانتشارً القصة ذيوعً 
ألحدث مجموعة من القصص أصدرها بعد ذلك ( اعنوانً )

وهو نفس ما فعله بهاء طاهر في أعقاب . 2721عام 
بعد نشرها في مجلة ( باألمس حلمت بك)نجاح قصة 

، حين وظف ذلك النجاح من أجل ترويج أحدث (إبداع)
،  2721مجموعة قصصية أصدرها بعد ذلك في عام 

 2.بمنحها نفس العنوان

ويمكن تقسيم قصص المجموعة على حسب الحجم، حيث     
صفحات بحجم  وح أحجام القصص ما بين صفحة وخمستترا

هي ( الليلة الكبيرة)بينما كانت قصة .الكتاب من القطع الصغير
صفحات، والتي تدور  أطول قصص المجموعة فكانت ست
ن وسط ساحة بالقرية ألحد أحداثها حول الصاري والضريح القائما

ا يحيي أهل أولياء اهلل الصالحين، والذي أصبح له مولد سنويً 
لذا اعتقد أن قصص المجموعة (. مولد سيدك الشرباصي)القرية 

                                                           
0

، مجلة اتحاد كتاب اإلنترنت "إشكالية اختيار عنوان مجموعة قصصّية: "حسين عيد 

 .8100نوفمبر  82المغاربة، 
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شافية "عبارة عن فصول ومشاهد ولقطات من حياة كاتبتنا 
، وألن الكاتب ال يستطيع أن ينفصل عن نفسه بنسبة "معروف
مجموعة القصصية هي األولى للمؤلفة، وألن هذه ال% 211

من سيرتها الذاتية تم سردها في هذا  افيها جزءً أن فاعتقد 
 . الكتاب

عن حياة هادئة ألسرة مصرية " قفص العصافير"تحكي قصة     
إلى أن جاءت ( يناير 85قبل قيام ثورة )تعيش عيشة طبيعية 

فجر ليلة استيقظ فيها الجميع على طرقات قوية من زائري ال
وضعوا القيود و ا على عقب، قلبوا البيت رأسً ( رجال أمن الدولة)

في يدي األب كصيد ثمين ثم أدخلوه بإحدى العربات الجيب 
إلى  –أت األم من روع األطفال وطمأنتهم د  ه  وأبتعد الموكب، ف  

حتى تقنعهم  اكبيرً  االكارثة هي أنها بذلت مجهودً  -هنا فال مشكلة
،  !!!تحبس الشرفاء وتترك المجرمينأن الشرطة في مصر 

تبرير سوف يظل راسخًا في أذهان األطفال مدى حياتهم ولن 
 .يتغير

قفص "من داخل قصة ( ج.ق.ق)قصص قصيرة جدًا 
 ":العصافير

 (:المبتدأ! )العصافير المحبوسة 
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هل العصافير شرفاء أم مجرمين يا : سأل الطفل أمه
 أمي؟

تعرف ارتكاب العصافير مخلوقات ال : قالت األم
 .الذنوب

 . فكر الطفل مليًا، أطرق رأسه وسالت دموعه في صمت

 (:الخبر! )الحرية للعصافير 

ساعة، عاد الطفل من زيارة  84ستمرت بعد رحلة سفر ا
ه في السجن، والتي لم يراه فيها إال عشرين دقيقة، أبي

عمد إلى قفص العصافير ففتحه، وظل يتأمل العصافير 
 . ق في سماء اهلل الواسعةالجميلة وهي تنطل
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 :معاناة المرأة العاملة محورًا من محاور قصص المجموعة 

  يصف حال " شاهد ماشافش حاجة"الراوي في قصة
داهية الدواهي لو أن أحدهما كان يعاني من : "البطلة

ارتباك معوي، فإن ذلك يعني أن مديرها في العمل 
توقع في دفتر سينهرها على التأخير، وقد تعود دون أن 

والقصة تطرح قضية . االحضور ويحتسب اليوم غيابً 
تحمل الزوجة لمسئولية تربية األبناء باإلضافة لعملها مع 

 . أن الزوج مسافر للعمل خارج البالد بدول الخليج
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  دعت اهلل أن ": "شارع هدى شعراوي"بينما بطلة قصة
تلحق التوقيع في دفتر الحضور قبل أن يرفعه المدير، 

لم يعد لدى ..آه"؛ "الوقت يجري بسرعة وعقارب الساعة
معذرة يا سيادة المدير "؛ "المزيد من اإلجازات العارضة

لقد كان طفلي يرفض االستيقاظ من النوم، يبدو أنه كان 
ا رئيسها يستدعيه"؛ "دافئًا من أثر التهاب في حلقه

ويعنفها على تباطئها في إنجاز العمل، وينبهها إلى أنه 
فرغ صبره، وسيطلب من المدير عدم تجديد عقدها مع 

كان هذا ". المؤسسة إذا استمر تراكم العمل المكلفة به
، فهذا االسم يذكرني (األستاذ مسعد)المدير اسمه 
 اموظف كان ممسكً رحمه اهلل، أول –باألستاذ مسعد 

الحضور واالنصراف في بداية حياتي الوظيفية، بدفتر 
اهلل  عي واجب كبير في التشطيب، وسبحانوالذي فعل م
حجز بالمستشفى القريبة من منزلي، فكنت يمرض ويُ 

أكثر موظف بمكان العمل يزوره ويطمئن عليه، وقد 
الغد، بنته أن تتصل بي لكي يراني قبل  طلب من ا
يعمل بالمستشفي  ي ابن عمي الذي كاننوبالفعل أدخل

ة بثماني ساعات، في الصباح الباكر قبل موعد الزيار 
فدخلت عليه الغرفة وألقيت عليه السالم، فوجدته مغطى 
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: تماما، فقال لي المريض الراقد على السرير المجاور له
 . يا ابني األستاذ مسعد توفي منذ نصف ساعة

 

 :الرمز والتشبيه في قصص المجموعة 

  يوم "الكاتبة قصة حياة جنيه مصري في قصة تناولت
، وقد أخذ الجنيه نفس مراحل حياة إنسان "في حياة جنيه

مصلحة )منذ لحظة والدته وخروجه من بطن أمه في 
، ثم (البنك المركزي)، ثم انتقاله للحضانة (سلك العملة

ثم ( صراف المصلحة الحكومية)استالمه أهله ووالديه 
لمجتمع الكبير والصغير، السعيد بدأ يحتك بباقي أفراد ا



16 
 

والحزين، وتحرك بسرعة وببطء، تعرض للروائح الكريهة 
 -الولد المدلل -الموظف: والجميلة، فقد أمسك بالجنيه

 -امرأة عجوز -بائع السمك -بائع الخضر -بائع الحلوى
عسكري المرور  -سائق الميكروباص -الكناس
، (شحاتال)السائل  -الجزار-بائع الطعمية -المرتشي

مرض الجنيه وتغير لونه وأصيب بالميكروبات أن إلى 
إلى وصل إلى يد المعلمة التي مزقته إربًا إربًا وقذفت به 
في نار الشيشة، فمات محترقًا وتحول إلى طاقة، محياة 

وقد طرحت المؤلفة شافية . كل شيء مادي خلقه الخالق
معروف، العديد من القضايا االجتماعية داخل هذه 

 .  ة ولكن بشكل سريع وخاطف كحياة الجنيه القصيرةالقص
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منذ عدة سنوات  اوهذه القصة ذكرتني بقصة كنت كتبته
 : أقول فيها 8(!نقل دم)بعنوان 

خرجُت من البيت مبكًِّرا، توج هت لمحط ة الحافالت، 
غيرة المت جهة إلى رك ب   عملي، الرُّك اب ُت الحافلة الص 

مقعد فارغ، الس ائق ال ُيريد التحرُّك يأتون على مهل، بق ي 
إال  بعد است ك مال كل المقاعد، فاق ترح أحُدهم أن نتحم ل 

 .ُأجرة هذا المقعد وننطل ق؛ حت ى ال نتأخ ر عن أعمالنا

في منتصف الط ريق بدأ نا نجمع األجرة، ب مجر د أن أمسك 
 :الس ائق بالنُّقود المجم عة، قام بعدها

 .محتاج نقل دم! ما هذا؟

فاندهشُت، انفزعت، عي ني تبحُث في وجوه الرُّك اب، أنُظر 
ميع االت جاهات، أتلف ت حولي، فما أجد شيًئا، م ن  في ج 

 !م ن  المريض؟! هذا؟

                                                           
8

 80/6/8101: اإلضافةموقع األلوكة، تاريخ : محمود سالمة الهايشة/ بقلم القاص
 00/3/0200 -ميالدي 

 /http://www.alukah.net/Literature_Language/0/22956  هجري
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فنظر الس ائق بعي ن ه في المرآة ال تي أمامه، ينظر؛ ليعرف 
: م ن الس ائل، فنظرُت بشد ة، وقعت عي ني بعين ه، فابتسم

ل سوف أذهُب به إلى المستش فى  .أنا بمجر د أن أص 

 م ن  الركاب، أم أنت؟

رفع يده ممسًكا بُجني ه ور قي، فنظرُت إليه، وجدُته قديًما، 
يا أستاذ، هذا : ملصوًقا بالصق النُّقود، استدارت  رقبُته

 !هو المحتاج لنق ل الد م

 

 :األنثى محور ارتكاز قصص المجموعة/المرأة 

بما أن كاتب الكتاب امرأة، فالتالي فالعامل المشترك األعظم      
هي المرأة، والقضايا التي " آن له أن يبوح"في قصص مجموعة 

في قصصها تخص المرأة بشكل مباشر أو غير  تتناولها الكاتبة
، وفي الحقيقة بحكم أن المرأة هي نصف المجتمع في مباشر

الخصوص، فيصبح أي العموم، وأكثر من نصف المجتمع في 
ولذا مقدار اشتراك  حكاية تمس المرأة بشكًل أو بآخر قصة أو

المرأة في هذا المشهد القصصي أو ذاك هو اختالف نسبي، 
 %. 211وحتى % 51يتراوح ما بين 
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  المرأة السورية وطفلتها ": ؟..أتراه المعتصم"في قصة
 . تحت نيران جيش األسد المتوحش

  الفتاة الفريسة، ": سموموليمة من لحم م"في قصة
 . الغنيمة، المغتصبة، المذبوحة كالدجاجة

  المرأة الريفية التي ": كفني المزمزم عند جارتي"في قصة
بلغت السبعين، والتي تتكلم من خالل بعض األسنان 

لتي االتي تركها الزمن في فمها وشفتين موشومتين، و 
 عانت األمرين في تربية ابنها الوحيد وتعليمه، كيف
عملت في البيوت والحقول، ينهرها هذا ويحسن إليها 

 .ذاك

  عبد "الفتاة التي تعمل في محل ": بائع اللبن"في قصة
يومين يعطي لها كل بائع اللبن، الذي كان " العزيز

وزوجته . التعليمات بأن تزيل المساحيق من على وجهها
التي تشتكي له من آالم الحمل، كان دائمًا يستشهد 

فة عمر بن الخطاب مع بنت بائعة اللبن، بقصة الخلي
بأنها كانت ال تضع المساحيق على وجهها، ولم تكن 

تيمنًا " عمر"د و ، تلد زوجته فيسمي المول..!!تغش اللبن
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قصة جميلة من وحي التراث .  بحفيد ابنة بائعة اللبن
 . اإلسالمي

  عصام هذا الموظف الذي ": القميص األزرق"في قصة
مرة ،يفعل كل شيء بشكل آلي، ويرى كل يوم تلك المرأة 

: ترتدي فستانها األبيض، ومرة فستانها الزهري وتقول له
لماذا تتجاهلني بينما تنام في فراشي كل ليلة؟، ثم يرن 

عصام ال تنس : من معي؟ فترد: تليفونه كثيرًا فيرد
، ومرة ترتدي !..!حفاضات األطفال ومخفض الحرارة

وشااًل من الحرير األسود، وفي النهاية  افستانًا أحمرً 
وهنا المقصود ليس . كانت ترتدي قميصًا أزرقًا شفافاً 

تعديد ألوان القمصان ولكن إبراز العملية التخيلية 
التعويضية عند شاب يعانى الحرمان العاطفي لسبب أو 

 .آلخر

  في مخيمات  األم وابنتها رقية": هذه عروستي"في قصة
وتعد هذه القصة من القصص . الالجئين الفلسطينيين

التي تصلح للطالئع لتعريفهم بالقضية والمأساة 
 . شاهد من مسرحية لألطفالم  فهي ك  . الفلسطينية
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  ربطت الكاتبة بين مقعد ": مقعد على الطائرة"في قصة
الذهاب ومقعد العودة إلى الغربة، فتحكي عن قصة رجل 

يلة في الغربة، لتأمين مستقبل األوالد، ظلت سنوات طو 
وقد قرر هذه المرة أن يرجع إلى بيته ولن يعود إلى تلك 
الغربة اللعينة مرة أخرى، ليس من المنطق أن يؤجل 
حياته لصنع حياة اآلخرين حتى ولو كانوا أوالده، إال أنه 

لهم ليس أكثر من ممول، تجرأ  اكتشف أنه بالنسبة
و ( ا مرتاحين وأنت غايبُكن  )وا له وصرخ فيه أوالده وقال

، فحجز مقعدأ على (ارجع مطرح ما جيت مش عاوزينك)
غربة وهكذا كانت ضريبة ال. الطائرة وسافر في نفس اليوم
تربية األبناء لسنوات طويلة واالبتعاد عن المشاركة في 

 . حتى كبروا

  معبر "أو " معبر رفح"والمقصود هنا ": معبر"في قصة
أو " فالدلفيا"أو كما تسميه دولة االحتالل  "صالح الدين

وقصة من قصص " حاجز العذاب"كما تسميه الكاتبة 
العالقين على المعبر، والذي مات من شدة مرضه، 

 !!. فسمح للجثة بالعبور لكي يدفن في المخيم
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  السيدة المطلقة ونظرة المجتمع ": أنا وأسيادي"في قصة
ة أخرى مع ابنتها وتواصلها مر . ومعاملة من حولها لها

رمت منها منذ أن كانت في الرابعة من عمرها التي حُ 
واألم التي أصيبت بشلل نصفي .حتى صارت عروسة

وكل من حولها من البنات وزوجة االبن رفضوا رعايتها 
 .بحجة انشغالهم بحياتهم الخاصة وبيوتهم وأبنائهم

  الحديث عن أم الشهيد، من ": الحوض موعدنا"في قصة
ت فلسطين الصابرات المحتسبات، ورد فعلها بعد خنساوا

استشهاد ابنها، وانتهى بها األمر أن قامت بعملية 
 . استشهادية فجرت نفسها في حافلة جنود صهيونية
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  حكايات ": الليلة الكبيرة"في قصة
الطفلة الصغيرة مع جدتها في كل ما يخص مولد 

في . رةالذي يقام سنويا بالقرية وله ليلة كبي( الشرباصي)
الشاب قليل الحديث، وزميلة األم في ": قرار"قصة 

العمل، وزوجته 
المطلقة التي تكبره 
في السن، وهي دائمة 
الشجار معه وغالبًا 
ما تترك له البيت، 
تذهب وتعود، فال 
يسألها لم ذهبت وال 

خوفه من لم عادت، 
بطش لسانها يلجم 

جه من افزو . لسانه
هذه السيدة هو القرار 

، بعد رفض أمه يتخذه منفرًدا الوحيد الذي استطاع أن
. رغم أنه وحيدها، خرج من حضنها إلى حيث تجهل

وفي النهاية ماتت أمه، وأصبح يتحدث للجدار، كسر 
عموده الفقري بعد أن سقط من شرفة منزل أمه بعد أن 

 

 للمجموعة األولى الطبعة غالف
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أن يحتضن صورتها على جدار البيت  كان يريد
 ...!!المقابل

  تناقش الكاتبة ": حجاب على نفقة الدولة"في قصة
مشكلة النصب واالحتيال بالدجل والشعوذة بواسطة سيدة 
تدعى البركة وفك األعمال السحرية السفلية وحل 

وعمل عمل سفلي للمسئول حتى . المشاكل المستعصية
نفقة الدولة بحجاب يوافق على طلب عالج أمه على 

 . بماء الزعفران

  سيدة عجوز ": حدث في لجنة االنتخابات"في قصة
تذهب مستندة على كتف حفيدتها لإلدالء بصوتها في 
االنتخابات الرئاسية ألول مرة في عمرها، بالطبع بعد 

 . يناير 85ثورة 

  القطة التي تالزم الجدة كظلها": كظلها"في قصة  . 

  ترصد أحوال المرأة والبنات ": عصا المكنسة"في قصة
العراقيات خالل حرب غزو العراق، والقتل والتشويه 

جئنا )والتعذيب على يد الجيش الذي جاء رافعًا شعار 
كي نحرركم، نعلمكم أصول الديمقراطية، وننشر ثقافة 
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حقوق اإلنسان، البد أن نضمن حقوق األطفال ونمكن 
ضع أسس للمرأة من قيادة المجتمع، سننصرف بعد و 

، فالقصة تحكي قصة (...الديمقراطية واستتباب األمن
 . نساء تحت النيران

  ( علياء)المرأة وابنتها ": عمود الخيمة الطائر"في قصة
التي تركها زوجها بالطالق، وظل يتزوج ويطلق مرات 
ومرات إلى أن مكنته أرملة من نفسها وبيتها ومال 

أصبح من رجال األعمال أن أوالدها القصر، إلى 
 . المشاهير

  الجدة وحفيداتها فاطمة ": رحلة عبر الزمن"في قصة
الطين، النيل، الغطاس، بالليص : ونور في مشاهد ريفية

الجبن القديم والمش الحار بالفلفل، العسل األسود، السمن 
. الخ...البلدي، أقراص الكشك، وأقماع البامية المجففة
التجارة )وقد فجرت الكاتبة في نهاية هذه القصة قضية 

، (نية التي غزت مصرفي المالبس والمفروشات الصي
 (. المدرسة الموازية أي الدروس الخصوصية)ومشكلة 

  تسبيح وجدتها، وماذا حدث لهم ": تسبيح"في قصة
 . ل أبو تسبيحابسبب اعتق
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 :لغة الحوار السردي بقصص المجموعة 

المتتبع للغة الحوار عند الكاتبة في قصصها، والتي لجأت       
صرية، اللهجة المستخدمة في الشارع فيه إلدخال اللغة العامية الم

والبيت المصري، خاصة عندما يتحدث األطفال مع آبائهم 
لتلك اللغة جاء في محله، ألنه إذا  هاوالعكس، وهنا توظيف

استخدمت الكاتبة الفصحى في مثل هذا الحوار، سوف تكون قد 
مشاهد من ( تدبلج)نقلت شيء ال يحدث في الحقيقة، أو كأنها 

أفالم الكرتون األجنبية التي تعرضها  يين، كدبلجةحياة المصر 
 : على ذلكومثاًل . قنوات األطفال الفضائية

  شاهد ماشافش حاجة"حوار األم مع أطفالها في قصة "
فقد اختارت الكاتبة عنوان القصة والحوار بين األبناء 
واألم باللهجة العامية، فالقصة كلها عبارة عن مشهد من 

شاهد "يوميات أسرة مصرية، كالمشهد من مسرحية 
لـ عادل إمام، والذي كانت تشاهده األم " ماشافش حاجة
يه عن النفس، ولكنها عندما سمعت عبارة كنوع من الترف

لو كل واحد ساكن تحته رقاصة ساب البيت يبقي كل )
غمت وأغلقت التلفاز وعاودت ( المصريين هيعزلوا

 . البكاء
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 بلغة " ؟..أتراه المعتصم"جاءت قصة :اللغة الشعرية
شعرية، وكأنها قصة شعرية نثرية، لتصف حال ُسكان 

ت ار األسد، والبنالريف السوري تحت قطف جيش بش
تسأل أمها متى يأتي المعتصم وتصرخ وتناديه 

 ت، وهذه القصة تثبت أن الكاتبة ليس..معتصماهاو ...
وبلغة شعرية تقول في . قاصة وفقط بل وشاعرة أيضا

ال يشترك في حوار، وال يهتم بما صار، (: "قرار)قصة 
 ".بصره موجه دائمًا إلى الجدار

 :ةالطبيعة واألصالة المصري 

تصور لنا الكاتبة بشكل رائع مشهد الحقول في الريف        
المصري أثناء ضم محصول القمح، ولعب األطفال في التبن 
المخزن، وشجرة التوت األبيض الذي يحب أكله األطفال ويستظل 
تحت أوراقها الكبار للصالة واالسترخاء، وذكرتنا الكاتبة بما كان 

يضان قبل بناء السد العالي وحجز يحدث بالقرية المصرية أيام الف
لما حدث لها وهي طفلة ( فاطمة)المياه؛ وذلك خالل تذكر الست 

، فذكرت الكاتبة على لسان (جدها والطين)مع جدها، في قصة 
فاطمة معلومة علمية عن االستخدام الطبي للطين الذي كان 
يضعه جدها على الجروح واللدغات الجلدية كتصرف فطري منه 
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موروث حضاري قائم على علم، والذي اكتشفت بعد نابع من 
مرور عشرات السنين من خالل القراءة واإلطالع بأن الطين به 

 . من العناصر ما هو مضاد حيوي للجراثيم ومطهر للجروح

جاء تقرير طبي حديث يؤكد أن بحوثًا أجريت مؤخرًا أثبتت 
ريا من إمكانية تصنيع نوع من المضادات الحيوية المقاومة للبكتي

وأوضح التقرير أن الباحثين أجروا تجارب في بعض .الطين
المناطق الفرنسية، وتبين لهم أن استعمال الطين يساعد على قتل 

خالل يومين فقط، وبين أنه " البق"بالمائة من مستعمرات  77
، "السالمونيال"بإمكان الطين القضاء على البكتيريا القاتلة من نوع 

، مما يساعد على إنقاذ حياة "عمان اليوم" طبقًا لما ورد بجريدة
آالف األطفال في غرب أفريقيا والبلدان التي تنشر فيه هذه 

وبحسب العلماء فإن المضاد الحيوي .النوعيات من البكتريا
المشتق من الطين من الممكن أن يحل محل البنسيلين وهو ما قد 

 1.يشكل ثورة صحية

 : قضايا سببها الموبقات والمعاصي 

                                                           
0

 ،"الطين من حيوية مضادات تصنيع..قريبا: للطبيعية العودة أجمل ما: "رزق مروة

 ". محيط" العربية اإلعالم شبكة
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  إشكالية تعاطي الشباب المخدرات والمسكرات على
؛ ثم الخروج للشوارع في المناطق المقاهي المشبوهة

التي مازالت تحت اإلنشاء كالكالب المسعورة، 
واالنقضاض على فتاة وأكل لحمها المسموم حتى 

، وأجمل ما "وليمة من لحم مسموم"الموت، في قصة 
ب أحد الكالب في هذه القصة فكرتها المبتكرة، فقد ضر 

الضالة السكين في قلب الفتاة، ثم طعن بها نفسه، ففر 
باقي الكالب، وفي خاتمة للقصة تدل على امتالك 
الكاتبة ألدواتها الفنية في فن كتابة القصة القصيرة، 

ألخ ... كشفت التحريات أن الجثتين هما: "...تقول
، فعال أفعل ما شئت فكما تدين تودان، وكما ....!!وأخت

إن من أهم غايات "الت المؤلفة في مقدمة الكتاب ق
 ".األدب هو التوجيه إلى مكارم األخالق

  ؛ االبن الذي ربته "عقوق الوالدين أو أحدهما"معصية
أمه الريفية الفقيرة، وحصل على أعلى الشهادات ثم تزوج 

 احبة الجاه والمال والنفوذ، فتبوأمن إحدى الفتيات ص
نكرها وتنكر منها،  أن يبرها أرفع المناصب، فبداًل من

القرية هذا العقوق بل وأسهبت في شرح  فأخفت عن أهل
بره بها وحنانه عليها وكيف أنه يرسل لها دائمًا ما تنفق 
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حياة  امنه ويرجوها أن تقيم معه وهي التي ترفض لكرهه
 كل هذه. المدينة، ولكن حالها يجعلهم ال يصدقونها

وتظهر ". عند جارتي كفني المزمزم "األحداث في قصة 
الكاتبة ذكاء تلك المرأة العجوز، فبرغم فقرها وقلت 
تعليمها إال أنها في غاية الذكاء والحكمة، فعندما ذهبت 
من عدة سنوات لمكتب ابنها ورفض مقابلتها، فأبت أن 
تخرج خاوية الوفاض، فهمست ألحد العاملين في مكتبه 

وان، أنها تعمل في بيت البيه ولكنها ضيعت العن
فأعطاها إياه فربطته في طرف طرحتها وشعرت أنه 

وألن األمل والصبر والقدرة على االحتمال . أعطاها كنزاً 
ه مرة ي عقلها وقلبها كررت محاولة لقائمازال قويًا ف

أخرى بعد خمس سنوات، ظلت منتظرة في الشارع أمام 
قصره فنادت على أبنها وهو بسيارته فمد يده وأعطاها 

عادت السيارة إلى الخلف ..شبثت بهافت..جنيه 
فاصطدمت بها، وقبل أن تلفظ أنفاسها األخيرة وهي 

 أجر المقرئين منذ خمس.. ني رأيتهالحمد هلل إن: تقول
 .ةسنوات، وكفني المزمزم عند جارتي الطيب

  تسبيح"فساد الحكم سببًا للمرض واإلهمال؛ ففي قصة "
نا في المقعد جاء جلوس: "تقول الكاتبة على لسان البطلة



31 
 

الذي يلي السائق مالئمًا لتفادي تأثير االهتزازات الناجمة 
عن السير على طريق يعاني من اإلهمال الشديد، مما 
". قد يؤثر سلبًا على االنزالق الغضروفي الذي أعاني منه

ج أيضا يمكن أن نعنونها .ق.ففي داخل هذه القصة ق
، رسمت كلما عثرت تسبيح على ورقة(: !وجه الحاكم)بـ

فيها وجه شرير، وقالت هذا وجع من سجن أبي يا 
بعد سنتين هتفت تسبيح في ميدان الساعة ..جدتي

بينما هتف أبوها في ( يسقط يسقط حسنى مبارك)بدمياط 
، (الشعب يريد إسقاط النظام)ميدان التحرير بالقاهرة 

سقط الطاغية وحكمه، ومازالت تسبيح ترسم وجهه القبيح 
. هذه المرة إلى الصورة بعض القضبان غير أنها أضافت
ترصد الكاتبة سوء أخالق " انفصام"بينما في قصة 

الموظف الحكومي ذو الوجهين، األول القبيح المهمل في 
عمله ومعاملته مع المواطنين أصحاب المعامالت 
صباحًا، والوجه اآلخر اللطيف البشوش الذي يعامل به 

ي ليله أمام زبائن عمله الخاص في المساء، ثم يقض
 .إحدى قنوات القمر األوربي

  ،فاحشة الربا، فاإلثم يقع على الُمقرض والمقترض أيضا
 ائقة مالية، اقترضت من امرأة أخرىامرأة مرت بض
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مرابية برغم حديثها الدائم عن الحالل ( سميرة)
والصح والخطأ، ولباسها .. والعرف والعيب..والحرام
ذا فكانت تأخذ شيكات على ا. المحتشم لمقترض بالربا، وا 

 ينكان أحد الفالح. تأخر في الدفع تقاضيه في المحاكم
قد مرض، فكانت المرابية تخشى أن يموت قبل أن يسدد 
لها الشيك األخير، تدهورت حالته الصحية ومات، 

الميت ده مش : )فصرخت بالمسجد أثناء الصالة عليه
ت ، بالفعل جمع التبرعا(هيدفن إال ما يسدد اللي عليه

واكتمل المبلغ وأكمل المشيعون الجنازة والدفن، ولكن اهلل 
يمهل وال يهمل، وأخذت ما تستحقه من عقاب الخالق 

 . عز وجل

 :أدب السجون والمعتقالت 

يصنف أدب السجون والمعتقالت تحت األدب المنسي         
كأصحابه المنسيين، وهنا الكاتبة شافية معروف في مجموعتها 

ترصد معاناة أهالي المسجونين والمعتقلين " آن له أن يبوح"
كل معتقل لالسياسيين بتهمة مخالفة الحاكم في الفكر والرأي، ف

الل قصصها ما يحدث زوجة وأبناء وأب وأم وأخوة، تكتب من خ
لكل هؤالء من لحظة قدوم زائري الفجر، ورحلة البحث عنه في 
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السجون والمعتقالت، والرحالت العصيبة لزيارته، والمعاناة 
الحياتية لهم بسبب التغيب القصري، حتى العودة مرة أخرى لبيته 
وأسرته؛ ففي هذا األدب من التجارب اإلنسانية اإلبداعية الصادقة 

 .. تي تخرج من القلب إلى القلبالحية ال

 :التناص القرآني 

فمسألة تصنيف هذا الكاتب أو ذاك على حسب انتمائه        
أمر  الخ من التصنيفات...أو االجتماعيالسياسي أو األيدلوجي 

هل : هامشي، ألنه في النهاية يجب أن نجيب على سؤال واحد
هذا الكاتب متمكن من أدواته ولغته العربية التي يكتب بها؟ هل 
له أسلوبه المميز والفريد عن اآلخرين؟، وألن القرآن الكريم هو 
المرجع األهم والدستور المرجعي في البالغة والنحو الصرف 

جاءت الكاتبة بالتناص القرآني في  لذا. والقص باللغة العربية
فيرتد : )الكثير من المواضع داخل مجموعتها القصصية، مثل

ئًا و ُهو  ( " إليهم البصر خاسئًا وحسيراً  اس  ُر خ  إ ل ي ك  الب ص 
يرٌ  س  ي  ("أن يقضي اهلل أمرًا كان مفعوالً )؛ ([4: )الملك آية"]ح  لي ق ض 

ف ُعوالً  رًا ك ان  م   ([.48: )نفال آيةاأل"]الل ُه أ م 
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وننتظر منها المزيد في مجال ، نهنئ القاصة بمناسبة صدورها
 .الكلمة التي تساهم في الرقى األدبي وتسمو باألخالق الحميدة



35 
 

 (2)الدراسة 
  ثورة التعسف في استخدام الموروثات في رواية

 لوفاء عرب" عفاريت الشبق"

  الشبقعفاريت "صراع الحب والروح والجسد في رواية "
 لوفاء عرب

  عندما يتحول : لوفاء عرب" عفاريت الشبق"رواية
 !العمر لثورة عاصفة ال تتوقف أمطارها

  لوفاء " عفاريت الشبق"جرح على جسد المشاعر برواية
 عرب

 
جان جاك "عن ماهية المرأة يقول الكاتب والفيلسوف      
 فإن أردتم رجااًل عظاماً .. المرأة هي مصنع الرجال ": روسو

 !.أفاضل فعلموا المرأة ما هي عظمة النفوس وما هي الفضيلة؟

وعن دار اإلسالم للطباعة والنشر، صدرت الطبعة األولى       
، تقع "وفاء عرب"للروائية " عفاريت الشبق"، من رواية 8128

لصغير، قسمت الرواية إلى صفحة من القطع ا 865الرواية في 
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جزء فصاًل أو مشهدًا  ، أو يمكن أن نطلق على كلجزًءا 11
 . روائياً 

وفي تلك الدراسة سوف نتناول بالشرح والتحليل العلمي هذه       
الرواية، مستخدمين التحليل المنهج الوصفي والنقي، بالمزاج بين 
علوم النقد األدبي والعلوم اإلنسانية األخرى علم النفس وعلم 

 . االجتماع وعلوم التنمية البشرية وتطوير الذات

 هي عملية Human Development التنمية البشرية     
تنمية وتطوير إمكانيات ومقدرات اإلنسان، بهدف توسيع 

وغاية التنمية، ورغم أن  رات المتاحة أمامه، باعتباره أداةالخيا
 مستقل، إال بعد( علم)المفهوم قديم إال انه لم يتم تناوله كمفهوم 

 ول التي شاركت فيها مشكلةالد الحرب العالمية الثانية، ومواجهة
تجاوز الدمار الذي خلفته، وقد فرض مصطلح التنمية البشرية 
نفسه، على الخطاب السياسي واالقتصادي، على مستوى العالم 
بأسره، وخاصة منذ التسعينات في القرن الماضي، كما لعب 
البرنامج اإلنمائي لألمم المتحدة وتقاريره السنوية عن التنمية 

 .ا في نشر هذا المصطلحا بارزً رً البشرية دو 

يد من المجاالت، ومنها ويشمل مفهوم التنمية البشرية العد     
أو   (self-help) الذات أو تطوير الشخصية مجال تنمية
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(personal development) وبالتالي فان العالقة بينهما ،
عالقة تحديد وتكامل ، أي أن مفهوم التنمية البشرية يحد مفهوم 

الذات، كما يحد الكل الجزء فيكمله ويغنيه ولكن ال يلغيه،  تنمية
ولكنها ليست عالقة تطابق كما يرى بعض الباحثين، وتهدف 

مهارات الحياة العملية كمهارات القيادة  تنميةالذات إلى  تنمية
 ...والتواصل و تنظيم الوقت و التفاوض

عله وتأتي الكتابة من واقع فعلي قد حدث لإلنسان مما يج    
يلجأ للكتابة وللتوثيق والتسجيل، حتى ال تذهب الخبرات والمواقف 
المهمة في التجربة اإلنسانية سدى، فمن أهم وسائل النجاح هي 
السير على خطى الناجحين، فكيف نعرف خطواتهم من مجرد 
سطور أو صفحات بسيطة ملخصة؟، فالمهم الدخول إلى 

لك السطور، عن طريق التفاصيل ودقائق األمور التي توجد بين ت
الكتابة األدبية في صورة رواية طويلة أو قصيرة أو مجموعة من 

من حياة هذا  اأو جزءً  االقصص القصيرة، التي تحكي جانبً 
الشخص أو ذاك، فالتجربة البشرية مثلها مثل التجربة العلمية 
داخل المعمل أو المختبر، فكما نقوم بإجراء تجربة الختبار شيء 

انات التجارب كالفئران والدجاج واألغنام ما على حيو 
الخ، ونقوم بتسجيل نتائجها وتحليلها واستنتاج أهم ..والماشية

التوصيات سواء أكانت إيجابية أو سلبية، فالنتيجة السلبية نتيجة 
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كثيرة تكون ذات أهمية  يجابية بالضبط، بل في أحيان  مهمة كاإل
خطوات للوقوع في كبيرة جدًا، حتى يتجنب الناس تكرار نفس ال

المال، ويتم الشيء السلبي، وبذلك ال نهدر الوقت أو الجهد أو 
ه في هذا البحث العلمي ونشره في مجلة أو كتابة كل ما تم إجراؤ 

دورية علمية سواء أكانت محلية أو عالمية، حتى يستفيد منه 
كافة البشر، وهكذا الحال على كتابة أدب السير الذاتية، فأدب 

ل لما حدث في التجربة اإلنسانية من وجهة نظر السير تسجي
رأه ويستفيد منه كل إنسان وقع كاتبها، ونشرها في صورة كتاب يق

يده هذا الكتاب، ويستطيع كل قارئ أن يحلل ويفسر وينقد ما  في
رواية، يتناول فيها قصة حياته  كتابةفكل شخص بمقدوره . يقرأه

رواية أو أكثر من أو مرحلة مهمة فيها، لذا فلدى كل إنسان 
وبالتالي لو تخيلنا أن كل إنسان كتب على األقل . سيرته الذاتية

رواية واحدة من حياته، فسوف يكون لدينا عدد ال نهائي من 
الروايات تحتاج لماليين السنين لقراءتها، ولكن مهارة وفن الكتابة 
األدبية ال يمتلكها الكثير من الناس، لذا يقوم الُكتاب بالتقاط 

شاهد ومواقف من المحيطين والمحتكين بهم بشكل مباشر أو م
 .  غير مباشر وصياغتها في أعمالهم اإلبداعية

كم : "في مقدمة روايتها قائلة" وفاء عرب"كتبت المؤلفة       
وكم . توالت على المسامع قاذفات من الزفرات اليائسة اآلملة
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إلى عوالم  استوعبت الصدور حمم تنهيدات عاشقة؛ تقتاد األرواح
اختلط فيها الخاص بالعام، وتصارع فيها الحلم والواقع، واستوي 

كنوز الروح ما كان ليعرج وكم ضاع من . فيها الجاني والضحية
دققت . ضاء يجعل منها السر األعظم والهدف األسمىبها في ف

على الباب الوصيد من العادات والمحظورات التي أثقلت كاهل 
وكان لزامًا على من يتعرض لغرس هذه . يرةالمرأة في العقود األخ

العادات العمل على إشباع حاجات النفس البشرية الالهثة خلف 
 ..."الحلم والطموح والرغبة

على المألوف بكل ما علق به من " وفاء عرب"جاءت ثورة      
مأثورات وال تعني هنا الثورة على القيم في ذاتها أو على العادات 

نما الثورة بشكل واضح على التعسف في مضمونها وفلسفته ا، وا 
 . في استخدام الموروثات

كما قامت المؤلفة بتناول العالم الغربي الجاد وعالقاته     
ن بدا منها دفء صنعه التطور التكنولوجي  الميكانيكية الباردة وا 

فتنقل  -بطلة الرواية -" جمايل"تكتمل صورة العالم لدى . ببراعة
شرية من كل ما أحاط بها من قيود أخذت للقارئ معاناة نفس ب

 تطورت لتصل إلى ما يراه البعيد حرية كاملة، ومن ظلم أشكااًل 
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أناس تعدى كونه ظلم شخص آلخر، ووصل إلى ظلم اإلنسان 
 .لنفسه

ودائمًا ما يتم اختيار مقطع متميز من داخل متن العمل        
ل لك عزيزي األدبي ليكتب على الغالف الخلفي للكتاب، وهنا ننق

 :القارئ هذا المقطع المختار

لعله . على سلم الطائرة تختنق قدماي، ال استطيع التقدم"     
الحنين الذي رأيته في وجه ذرات التراب العالقة بحذائي من أرض 

إنها المرة "......سامي"الوطن أو لعلها الصورة األخيرة البتسامة 
 لم أره من ا مجهواًل األولى التي سأفارق فيها بلدي ألسكن عالمً 

قبل إال من خالل ما يصدر إلينا من ميديا أفالم هيليود تقتلني 
 (.21ص." )الحيرة بين حلمين

  فتوقع حكاية ال .... عندما يكون نبع البالغة أنثى
توقع جذوة ال تنطفئ ... تنتهي من حكايات شهر زاد 

ا في توقع أن ترى الجمال مجسمً ... من دفء المشاعر 
إنها ... وحروف اللغة كأروع ما يكون التذوق مفردات 

تحياتي وفاء عرب .... البالغة بنكهة األنثى 
عبر الفيسبوك معلقًا على  -شريف مصطفى/األستاذ)
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للروائية وفاء " عفاريت الشبق"ألبوم قراءة الناقد لرواية 
 (. عرب

 

عفاريت ”بعض العبارات واألقوال التي أعجبتني في رواية  
 :2112، 1ديبة وفاء عرب، طلأل“ الشبق

الفكرة أو المقصود من استخراج تلك العبارة بشكل منفصل       
ومجتزأ عن فقرات الرواية، هو إظهار بالغة الكاتبة وقدرتها على 
استخدام وتوظيف اللغة في إيصال المعنى بأقصر العبارات، فما 

رد يميز تلك الجمل أنها تتميز بالتكثيف الشديد، وهذا يميز الس
، لذا يمكن أن (ج.ق.ق)في القصة القصيرة والقصة القصيرة جدًا 

رة جدًا، نطلق على كل عبارة من تلك العبارات أنها قصة قصي
 :، بدون الرجوع لما قبلها أو ما بعدهانفهم منها المعني والمغزى

أعرف كيف أصنع االبتسامة على وجهي مهما تداعت ” •
 (.15ص)“ علي  الهموم

“ ي يسرق الوقت من جيوب الزمنالذإنه الحب ”  •
 (.15ص)
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 (.45ص) أجمل ما في وجه البنت حياهاً ”   •

استمع لتصفيق أيادي الغيوم وضحكات الهواء تمأل فم ” •
 (.51ص)“ األفق بثرثرة أمطار

ن تكلمنا فبلغة ..هكذا نحن” • ال نتقن إال فن الصمت، وا 
خالية من المنطق، وبين الصمت والكالم نصدر ألنفسنا 

 (.52ص)“ وأجمل األكاذيبأروع 

كثيرا ما نختلف في الفكر والثقافة واللغة ولكن مالمح ” •
الخوف والفرح واحدة ال نكاد أن نلمسها بوضوح مهما 

 (.51ص)“ تغيرت األلوان وتقاسيم الوجوه
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 (. 85ص)“ جسد بال روح مجرد آلة مبرمجة” •

أن بالد الحرمين هي الوحيدة من كل بالد العالم التي ” •
الكل يغبط مبتعث ... طالبها وتنفق عليهم بسخاء تبتعث

 (.87، ص84ص)“ ..!بالد الحرمين، ألنه ينفق بسخاء

“ الطبيعة هي نفسها فهل يا ترى تغيرت العقول؟” •
 (.55ص)
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قلة الدين وقلة األدب وقلة الندامة عند ”: قول سقراط •
 . “الخطأ، أمراض ال دواء لها

 

خاصة أستعين  استدعيت كل شياطين أفكاري في جلسة” •
“ بهم على هدم هذا الجدار العازل بيني وبين أحالمي

 (.74ص)

“ وبدأت الرحلة الشاقة إلقناع ثالثة عقول ألينهم حجر” •
 (.72ص)



45 
 

نما أعطي ..فأنا ال أبكي اآلن..أيها البحر إلى  بدمعك” • وا 
ربما أجمل ما يكون في هذا الوجود غير ..للبكاء الماء

اء عن حواس ليس لها المالئكي، غلق حنجرة اإلصغ
حتى  والغرق ..إحساس وأن أتعلم من األصداف العزلة

 (. 24ص)“ المعانق لحقيقة الدفن
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وأنا أحتسي !..الحكام يتواصلون مع الصهاينة في السر •
 (.22ص)وال فرق بين السرين؟ ! ..النبيذ أيضا في السر

كانت الشوارع خالية، يرقد تحت جسورها عواء صحراء  •
 (.212ص)رها قطعت رؤوس صبا

 (.211ص)فمه يمضغ الطعام وعينيه تهضم شيئًا آخر  •

الجدران تشبه دفاترنا العتيقة، قد نعود ..نظرت للمكان •
لنقلب صفحات ذاكرتها إن كانت مكتوبة بحبر اإلنسانية 

 (.214ص)

غرست سكين الصمت في وعي الضوء المعلق على  •
 (.215ص)جدار المودة والرحمة 

.. والروح..عيش دون الحبالشرقيات ال يستطعن ال •
 (.222ص)

كيف تركت الساعات تلعق ذكرى المكان، ال أدري وال  •
بمشرط أكله ..أدري من قرر قطع الحبل السري للخيال

 (.228ص)الصدأ 
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. سبقني وتمدد بطول سريري وعرضه..إن طلقت السهر •
 (.221، 228ص)

األحالم واقفة على أطراف هذا العالم، تنتظر الفجر، عله  •
 (.281ص. )مالمح تغفو خلف قضبان الظالم يمحو

هذه النوعية من الزيجات كأنها شربت من الجهات  •
والنتيجة ..األربعة، قيمًا، عادات، تقاليد ورغبات ممنوعة

 (.281ص. )مطلقات
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زواج وطالق ودوامة تعبث بمراكب ال تصل إلى  •
والغرق جنين ولد بعد طول سنين تحت سماء .. ساحل

 (.285ص. )تعرفهاتعرفنا فوق أرض ال 

 

فوق كل . وتحت كل سرير طعنة!. خلف كل باب فاعل •
وتمت مراسم !..وأمام كل عاطفة لعنة. غطاء مفعول به

 (.282ص!.)دفن الروح في أرض النبالء الغجر
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ال أعلم كيف تسافر كل المساءات لتعود بذاكرة تتنفس  •
 (.241ص.)ثاني أكسيد اللعنة

داخله أي شيء من عندما ينفجر البركان ال يدع في  •
 (.246ص.)النار؟ يلفظ كل شيء حتى آخر شهقة

أيها المجهول كان علي أن أطلق عليك منذ البداية ..آه   •
 (.251ص.)رصاصة اللعنة

ركائز الحياة التي ال تستقيم األمور  إن الفراق أحد •
. مكتوب أن نفارق أناسًا وأماكن وأشياء نحبها. بدونها

اق القيم النبيلة والمبادئ وأن فراق كل شيء يهون إال فر 
 (.251ص.)الثابتة
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ا تعبدها بكامل إرادتها، بعض النساء تصنع أصنامً ” •
ترتبط بها وتجزم أنها ال يمكن أن تعيش بدونها، مع 
العلم أن اإلرادة هي أن نكون ما نريد وليس ما ال يريده 

 (. 257ص.)“اآلخرون
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كون بأن ي. قيمة اإلنسان تكمن كلها بأن يتجاوز نفسه” •
بأن يكون في الغير ومن أجل ..خارج نفسه

 (. 268ص.)“الغير

وكأن أحالم التمرد والخروج ما كانت إال تجربة فاشلة  •
 (. 265ص.)“أمام القدر الثابت

 (. 277ص)“وحده أنف قلبي يميز رائحة الصدق” •
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 !ما ضاقت إال لتفرج

نترحم على البطل المقتول، والمشاهد المقبور، وندعو بالهالك 
عشرات، ال . ننظر كل يوم للثورة وما قتلت..للمخرج محرر الوهم

والناجي من تحت رماد ..بل مئات الرجال، النساء، األطفال
الخوف خرج برؤيا مختلفة ضحية مع مرتبة الشرف أو بدون 

 مرتبة 
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 ”ابة أطعمت المرايا بفراقك أتكئ على حلم منتصب بغ
“ وجوها بين أغصان وورق يداعب رياح البعد األبدي

 ( 886ص)

  أنظر للمرايا عند نومي وأحلم بها تضحك، وتخرج لسانها
 ( 811ص.. )ساخرة مني

 ”الفراغ واألمكنة توأمان سياميان انفصالهما يعني النهاية “
 4( 817ص)

 ”كنت أظن أن كل ما ال نراه بالعين المجردة هو الحقيقة “
 ( 814ص)

 

                                                           
 Siamese twinَتوأماِن ِسياميَّان 
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 ” ًا الصداقة بين النساء عادة تشبه مولودًا معوقًا ال عموم
 (. 842ص)“ يكبر

 ”لن يخسر النسيان الفقر، ولن يربح التذكر الغني “
 (. 864ص)

 ” أوطاننا كما أصواتنا كأشجار عارية ال ترتدي حتى ورقة
 (. 857ص)“ توت

  الحرية صماء أسقطتها ثورة األفواه شيئًا فشيئًا
 (. 815ص)
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 ”يعجبني جنونك ساعة . لك صمت وصخب الكالم
 (. 852ص)“ تعقلك وتعقلك ساعة جنونك

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 :ملخص الرواية بعين ناقده 
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الفترة الزمنية التي استغرقتها الرواية هي ما بين حصول        
على شهادة الثانوية العامة حتى االنتهاء من مرحلة " جمايل"

بكالوريوس الطب النفسي بأمريكا، والتي درست فيها العام األول 
ثم رجعت لبلدها في بداية العام الثاني لكي تتزوج من ابن عمها 

  ة لها، عاشت معه حياة تعيسة جدًا الذي خطبها في أول إجاز 
حتى أصيب بالشلل بعد أن طلقها ثم رجعت له لسوء حالته 

بعد ( عادل)الصحية ثم هجرته حتى مات، وقبلها قد مات ابنها 
لها  ية بسبب التهاب األمعاء، ولم يبق  لمرة الثانلأن دخل المشفى 

 .رحمه اهلل –توأم عادل ( عنادل)إال 

 

 :أحداث الرواية عمل البطلة خالل# 

خالل تلك الرحلة مرتين، المرة األول كمديرة " جمايل"عملت    
منزل إلحدى األميرات، وقد سافرت معها إلى باريس، وكان 
الدافع وراء العمل هذه الفترة بسبب احتياجها للمال لتنفق على 
أوالدها خالل فترة طالقها من زوجها، أما الوظيفة الثانية فكانت 

زوجها ليذهب لبيت أخته لإلقامة عندها " مشعل" عندما تركت
لترعاه خالل مرضه، حيث عملت كسكرتيرة في المدرسة التي 

 ". جمايل"عم  أبنة" مزنة"صديقة " فتون"مل فيها تع



57 
 

 

 :سفر البطلة للخارج# 

مرتين لإلمارات، األولى كانت لـ دبي برفقة " جمايل"سافرت      
فافها بحجة التجميل للُعرس، قبل حفل ز " أسامة"أخوها األكبر 

ولكن الغرض الرئيسي هو إجراء عملية ترقيع بعد أن فضه 
بأمريكا خالل رحلة الدراسة، وفي المرة الثانية إلى أبو " جانسان"

بحجة تغيير جو والترويح عن " عادل"ظبي بعد موت ابنها 
، وكان "راكان"النفس، وكانت هذه المرة بصحبة أخوها األصغر 

، الذي كان في زيارة "جانسان"الحقيقي هو مقابلة  هدف سفرها
يومًا، وقد رتب معها تلك الزيارة عن طريق االتصال  25لمدة 

ا في عبر الهاتف واآلي فون واإلنترنت من أمريكا وقد أقام معً 
 . نفس الفندق

 :وقد سافرت في نهاية الرواية إلى أمريكا مرة أخرى ألمرين      

لذي كان مسافرًا في رحلة عالج ا" أسامة"برفقة أخوها  (1)
بسبب تأخر اإلنجاب بعد زواجه منذ عدة أعوام، على 

 . أمل أن يرزقه اهلل بالذرية الصالحة
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أقنعت الجميع برغبتها في حضور حفل تخريج دفعتها  (2)
الجامعية، أما السبب الرئيسي الخفي ككل مرة تسافر 
فيها أو تخرج فيها من البيت، هي مقابلة جانسان، 

ت المقابلة اللغز التي اعترف فيها أنه يهودي وكان
إسرائيلي، وسوف يعود لتل أبيب خالل أيام بعد أن 
حصل على شهادته الجامعية، وكانت هذه الحقيقة المرة 
والصعبة بمثابة رصاصة الرحمة أطلقها على قلب المرأة 
التي فقدت الحياة والحياء والتي انتهى بها المطاف 

 !!!في المرحاض...

 

 :أول وآخر جملة بالرواية# 

خاصة الجمل األولى من أي عمل أدبي /ا الجملةدائمً        
انتباه القارئ، فكتبت  رواية لها أهمية كبرى في لفت

لن أخبر عن تمثال ملفوف بالحرير تعكسه عيون : )الراوي/الكاتبة
فقد قررت أن أرى جسدي بالشوق المدفون ... البلور في مرآتي

 [7ص(. ]ابن الجيران" سامي"في عيني 
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فمن أول وهلة يتعرف المتلقي أن البطلة سوف تتحدث عن      
هذا الجسد األنثوي الذي يلفه الحرير، ولن تصف نفسها كما تراه 
في زجاج مرآة الموجودة بغرفة نومها بل بعيون ابن الجيران الذي 

 . يراقب هذا الجسد عبر نافذته المطلة على حمام بيتها

ول مشاهد الرواية داخل حمام البطلة، وكأنه مسرح لذا كان أ   
الماء :  منا مسرحيًا خاصًا، وتسرد دور كاًل تقدم عليه عرضً 

، (صابونتها البابونجية)، الصابونة (اتحاد الساخن بالبارد)الفاتر 
يراقب هذا " سامي"، كل ذلك و !وماذا يفعالن في جسدها؟

رغوة، وتصارع العرض ورغوة الصابونة الجنية أو عفاريت ال
، وفي نهاية الدش تتوضأ لكي تصلي "جمايل"الشبق في أعماق 

 .  بعد هذا الحمام

وكانت آخر جمل الرواية، أو خاتمة الرواية، أو كلمة النهاية     
يندفع .. أصوات متشابكة: "الكاتبة روايتها عندها تالتي أغلق

 خرإذا كان أول وآ". هنا في المرحاض.. الباب وصوت يقول هنا
بداخله، األول كان " جمايل" مشهد بالرواية كان بالحمام وبطلته

في حمام البيت وهي في حالة سعادة بالغة، واألخير كان في 
 .حمام المطعم ولكنها كانت في أسوأ حالتها
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 (:الرئيسية والفرعية)شخصيات الرواية  

في هذا الجزء من القراءة النقدية، نستعرض شخصيات الرواية 
األساسية وأصحاب الدور الثاني أو الثالث بالرواية، وذلك للتعرف 

عليهم من خالل بطاقة للدور وأهميته داخل أحداث الرواية، 
 على ما يريد كتابة  على القراء لإللمام بالتفاصيل وتسهياًل تسهياًل 

عداد الرواية للتمثيل الدرامي  . سيناريو وحوار وا 

 اسم
 الشخصية

 واالجتماعية نسانيةاإل  والعالقات الدور

 التي الرئيسي الراوي وهي الرواية، بطلة   جمايل
 .قصتها لنا تحكي

 الستكمال أمريكا إلى سافرت سعودية فتاة 
 .  النفسي الطب مجال في الجامعة دراستها

 الرواية ألحداث رويها من" جمايل" لنا تنقل 
 ما وتنقل عنها، األخريات النساء حديث
 . األنثوية نفسها وبين بينها يدور

 وأب أم
  جمايل

 ولكن الشدة يمثل واألب الحنان، تمثل األم 
 .بحب

 للدراسة، سفرها البداية في رفض األب 
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 لتوصيلها معها يسافر وكان اقتنع ولكنه
 للوطن يسافر ثم بأمريكا سكنها لمكان
 الدراسي العام آخر أخرى مرة ويرجع

 .اإلجازة لقضاء أخرى مرة اصطحابها
 عمها، البن خطبتها على أصر األب 

 الستكمال ألمريكا العودة على وافق ولكنه
 الحصول بعد إلى الزواج وتأجيل دراستها
 . الجامعية شهادتها على

 وكبيرهم العائلة شيخ أبوها. 
 واقعي رجل. 
 العلم ويحب متعلمة يريدها. 

 جمايل عم
 زوجته و

 البارحه عمك زوجة ترى جمايل،: "أمي 
 جديد من مشعل عمك لولد تطلبك عاودت
 جمايل؟ يا قلتي وش ها موافق شكله وأبوك

 (62ص)

 "جمايل" أخو  أسامة
 دعمها في اشيئً  يقول ال سلبي . 

 ".مشعل" وأخت" جمايل" عم ابنة  مزنة
 ولد على عيني ال: "جمايل لـ مزنة وقالت 
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 (75ص" )إبراهيم عمي
 التعليم من قدر على" مزنة" تحصل لم 

 تعويض" مزنة" وتحاول محدودة، وثقافتها
 الموضة عن البحث في العلم من فاتها ما

 الممثلين من والمشاهير المطربين وأخبار
 .والممثالت

 جميع على واألنثوي القوي تأثيرها لها 
 الجمال من بقدر تتمتع فهي العائلة، شباب
 .الخفيفة والروح

 والسيطرة" مزنة" برمجة" جمايل" قررت 
 اخالصً  منها تجعل حتى عقلها، على

 معجب" جمايل" أخو" أسامة" فـ لمشكلتها؛
 ".جمايل" عم عند مسموعة كلمة ولها بها؛

 رحلة وبدأت(: 72ص" )جمايل" وتقول 
 ألينهم عقول ثالثة إلقناع الشاقة مزنة
 وأخوها عمي إقناع فمجرد"......."حجر
 الصبر من لكثير يحتاج شاق عمل وأخي
 ". أخرى وأشياء والعقل

 بعد" جمايل: من الزواج" مزنة" زوج يطلب 
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 ".مزنة" وأخو زوجها" مشعل" وفاة

 إلى ليأخذهم ووالدها انتظارها في كان الذي  حمدان
 .المغتربات ولزميالتها لها المؤمن المسكن

 مشهورة، شاعرة هي لبنانية، أم من أمريكي  جانسان
 .الهندسة يدرس كان العربية، اللغة يجيد

 من بها اصطدم ماعند مرة أول قابلته 
 مرافقته منها طلب قويًا، تدافع كان. الخلف

 وتحتسي أنفاسها تستعيد حتى للكافتيريا
 هااوأعط عليه، وتعرفت القهوة، من كوباً 
 . وعنوانه تليفونه رقم

 في منه استفادت كامل عام مدار على 
 أحاسيس: احتياجاتها قضاء

 ما بقدر به تستعين.. وجنس..ومشاعر
 مسار في تغيير أول كان وهذا تعطي،
 [. األولى الفارقة اللحظة]حياتها

 في كنت: بها عالقته عن جانسان يقول 
 تعبرين. الالحب من والعشرين الحادية
 . معك   الحب لعبة ألدخل بجسدك

 وهي الجوال هاتفها على رسالة لها أرسل 
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 األولى أجازتها لقضاء عائدة الطائرة في
 وعاداتك حيائك إلى عودي: "فيها يقول

 الفارقة اللحظة](. 16ص" )وتقاليدك
 [الثانية

 ". جمايل" زوج  مشعل
 وفياً  غير زوجاً  كان . 
 الرجال ككل مشعل"": جمايل" زوجته تصفه 

" أخطائه مقاس على الشرف يصنع
 الكاتبة، مع اكثيرً  فاختل وهنا(. 241ص)

 على" مشعل" وضع تعمم أن لها كيف
 فالتعميم" الرجال ككل" وتقول الرجال، باقي
 ذلك على دللت وقد. جائز غير هنا

 ليلة ذات: مشعل" بها أخبرها التي بالجملة
 الحب بوجه الباب يغلق السفر" وهي

 غير( شيء) لكل أبوابه ويفتح الشرعي
 الرواية نهاية وفي(. 211ص" )شرعي
 فاشل وزواج ضائع حلم" : جمايل" تقول
 "رعاية إلى يحتاجون وأوالد مريض وزوج

 (817ص)
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 من يتبق لم: وله عنه جمايل تقول 
. قبيحة ذكريات سوى الهزلية المسرحية

 على تمشي الخيانة معك رأيت
 كل في تخترق..تعربد كيف شاهدتها..أربع
 غشاء وتفض. الحساسة المواقع وقت

 من له يا(. 247ص) الروحية البكارة
 إحدى كأنها للخيانة بوصفها جميل، تشبيه
 ترد لم وهنا أربع، على تمشي التي 5الدواب

 .بالحيوان مباشرة تصفه أن
 قبض: (131-131ص) سافل مشهد 

 اغتصاب بمحاولة متهم ألنه زوجك على
 وهناك المياه، دورة في الطيران مضيفة
 علي   الخبر نزل. شاهد من أكثر

 أنفاسي، ارتبكت..كالصاعقة
 فرحتي هي بدهشة، تهذي أطرافي..تلعثمت

                                                           
عن  ) إن شرَّ الدواب عند هللا الصم  )من سورة األنفال  22لآلية تفسير الجاللين 5

 ـه) الذين ال يعقلونـ  (عن النطق به (البكم  (سماع الحق
إن شر ما دب على األرض : يقول تعالى ذكره  : أبو جعفر قال: تفسير الطبري
فيعتبروا به  عند هللا ، الذين يصمون عن الحق لئال يستمعوه ،من خلق هللا 

ويتعظوا به ، وينكصون عنه إن نطقوا به ، الذين ال يعقلون عن هللا أمره ونهيه ، 
 . فيستعملوا بهما أبدانهم
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 أن قبل وأحرقت مزقت..اغتصبت من
 دورة في اغتصاب يتم كيف لكن.. ألمسها
 غوانتنامو أمريكا لكمها!.. طائرة؟ مياه

 قرأها أوراقًا، له المحامي مقد. وأبوغريب
 ودفع العقد وقع..موافق: وقال عجل على
 تنتهي أن وبعد. دوالر ألف مائتي مقدماً 

. أيضا ألف مائتي زوجي لصالح القضية
 المصيفة إقناع المحامي استطاع وقد

 هكذا. دوالر ألف ستمائة مقابل بالتنازل
 وعليه( دوالر مليون) مقابل الملف أغلق
 . بصقه

 في مرموقاً  إعالمياً  منصباً  يشغل فهو 
 . المنطقة

 فيها اجتمع مناسبة جاءت: 6الخلع طلب 
 كأس دار وبعدما..عشاء على بأصدقائه

                                                           
هو فراق الزوجة بعوض يأخذه الزوج منها، أو من غيرها، بألفاظ  الخلع 

سمي بذلك ألن المرأة تخلع نفسها من . ليهاوال يمكن للزوج أن يعود إ. مخصوصة

هن لباس لكم وأنتم }: قال تعالى في كتابه الكريم.الزوج كما تخلع اللباس من بدنها

فإن خفتم أال يقيما حدود هللا فال جناح }: يباح لسوء العشرة لقوله تعالى{ لباس لهن

هللا في طاعته وإذا كرهت زوجها، وظنت أن ال تؤدي حق { عليهما فيما افتدت به
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 يدخلون برجال تفاجأت وعيه، مشعل أفقد
 أن أحدهم وحاول..المطبخ من ويخرجون
 الخدم بمساعدة وخرجت..صرخت..يلمسني

 الذعر شدة من وأصابني. رفتيغ إلى
 يالذ للمشفى إثره على نقلت إجهاض
 (.247ص) الخلع ألطلب منه خرجت

 بزوجها الجنسبة عالقتها" جمايل" تصف 
 . اغتصاب عملية بأنها ":مشعل"

 أصيب: جمايل طلق أن بعد المشعل 
 حميمي لقاء في وهو قلبية بأزمة" مشعل"

 . اإلسعاف له طلب من وهي فتاة مع
 الرجوع عليها العائلة حكم: لمشعل الرجوع 

 ألمت التي المصيبة بعد كزوجة مشعل إلى
 . به

 يفحص وكأنه اصغريب اشيئً  نظراته في الحظت  :الممرض
 طلبت وبحزم عينيه من تتطاير والشهوة جسدها

 ثم معدودة دقائق إال هي ما. االنصراف منه

                                                                                                                
: ويكره مع استقامة الحال، والصحيح أنه يحرم؛ للحديث جاز الخلع على عوض

 ".أيما امرأة سألت زوجها الطالق من غير بأس فحرام عليها رائحة الجنة"
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  مشعل؟ تركت لم: له قالت. الممرض عاد
 كرسيه على أجلسه أن مني طلب لقد: قال 

 . أبتعد وأن الوقت من لساعة المتحرك
 هنا وجودك من تقصده الذي ما إذن،..آها –

  اآلن
 أنت   أصدك -

 خيالك لك يصور كيف! مجنون من لك يا: صرخت
 .هذا؟
 واالشتهاء الوحدة عناء تتحمل ال مثلك امرأة: قال
 .األلم هذا كل مع

 ابتعد..ابتعد: صرخت

 عبر وخروجها دخولها يراقب الذي الجيران، ابن  سامي
 .بيتها حمام على المطلة نافذته

 منها االقتراب من ايومً  يتجرأ لم الذي الوسيم. 
 زوجها بعد بسامي عالقتها عن" جمايل" تقول 

نجابها مشعل من : وعنادل عادل للتوأم وا 
 كنت كم.سامي وبين بيني اللقاءات تعددت
 مع الحانية واللمسة المشاعر حميمية أفتقد

 إلى باللجوء بهيميته من أتخلص كنت.. مشعل
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 لعقل الشك تسرب األخيرة الفترة في. سامي
 بدأ أنه أحسست أن بعد حذرة كنت.مشعل
 من. والسائق للخادمة أسألته خالل من يراقبني
 نفس في صديقة لي كانت أنه حظي ُحسن

 (217ص. )وسامي فيها ألتقي التي المنطقة

 يهعل يجلس كان الذي الكرسي على جلس  عبدالصمد
 المكان، وغادر استأذن أن بعد" جانسان"

 . المقهى ازدحام بسبب

 صديقها
 الكويتي

 منها يقترض دائم كان بالجامعة، زميلها 
 .أهله من التحويل وصول لحين

 .بأمريكا الدراسية البعثة في زميلتها  مناير
 جلست عندما بالرواية لها ظهور أول كان 

 داخل منها مقعدين ُبعد على "جمايل"
 والعودة للسفر والدها بصحبة الطائرة
 األولى، السنة نتيجة ظهور بعد للوطن
 متوسطة درجات على فيها حصلت التي
 .تتوقع كانت ما غير على

 ".مناير" صديقة( ناهد) لـ األكبر األخ إنه  فريد
 رفض" مناير" من للزواج تقدم وعندما 
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 .القبيلة خارج من ألنه والدها
 تقول ؟؛"فريد" لـ تزوجيها" مناير" والد قبل لماذا# 
 ":جمايل" على مجيب" مناير"

 ما السن وفارق بكثير مني أصغر عمي أوالد"     
 يقبل أن سهل، وصار وبينهم، بيني حال يسمح
 مليون نص كبير مهر قدم هو وبعد فيه، أبوي
" مال شيوخ أنهم تعرفين أنت  ..وسواق وخدامه وبيت

 (.27ص)

 رحلة في بالطائرة بجوارها اجالسً  كان  حامد
 بعد لوطنها أمريكا من والدها مع عودتها
 لها األول الدراسي العام من االنتهاء
 . بالجامعة

 عشر خمسة من أكثر منذ أميركيا في مقيم 
 األمني النظام طارده أن منذ تقريبًا، سنة
 أمريكية وتزوج هناك إلى هرب مصر في
 أربعة منها وله باإلسالم، أقنعها أن بعد

 بمغربية تزوج سنوات خمس بعد ثم أوالد،
 منها وله المطاعم أحد في عليها تعرف
 .أوالد ثالثة
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 أثناء بالطائرة" جمايل" معه وتحدثت رأته  كوهين
 إلى أمريكا من والدها مع رجوعها رجلة
 األولى السنة نتيجة ظهور بعد وطنها

 .بالجامعة
 الطائرة تعرضت أن بعد" جمايل" عنه تقول 

 ايمينً  قاسية وضربات قوية هوائية لمطبات
: المتتالية الهواء قبضات من اويسارً 

 وأنا الرجل ذاه رأيت أن منذ!.. نحس..أوه"
 :بخير تبشر ال مالمحه..منزعجة

 الجنسية بريطاني . 

 .مزنة صديقة  فتون
 بها التي المدرسة بنفس معلمة تعمل كانت 

 . جمايل" ابنة" عنادل"
 مزنة" عمها ةابن مع مرة" جمايل" قابلتها "

 بمدرسة كانت عندما والثانية المطعم، في
 مديرة إليها أرسلت عندما" عنادل" ابنتها

 نحو االبنة عنف من تشتكيها المدرسة
 . األطفال

 ".مزنة" صديقة" فتون" سائق  برجس
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 أهله، يعيل العمل، عن عاطل شاب هو 
 اخاصً  اسائقً  يعمل لذلك وظيفة، يجد ولم

 جامعة من تخرج مهندس وهو لفتون،
 .للبترول فهد الملك

 لمدير لتقديمه ليحضر فتون به اتصلت 
 تستطيع حتى المحرم، بصورة المطعم
 العائالت قسم دخول وفتون ومزنة جمايل

 . بالمطعم
 ،وسطهن جلوسه من ُمحرج مهذبًا . 
 صديقتها أمام به تتحرش فتون كانت . 
 التي بالمدرسة" جمايل" قابلتها عندما ولكن 

 متزوجة أنها لها اعترفت صدفة، بها تعمل
 .مسيار زواج" برجس" من

 "جمايل" ابنة  عنادل
 األطفال ضد العنف تمارس كانت! 
 جمايل" حضور الروضة مديرة طلبت "

 "عنادل" تصرفات من للشكوى

 .عنادل توأم  عادل
 فترة بعد لعادل األمعاء التهاب يعود اليوم 
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 (.817ص) عالج من

 عام 24" فتون" ابنة  سناء
 مسيار" بعقد" فتون" زوج" برجس" كان "

 من فقط أشهر ثالثة بعد" سناء" يداعب
 . الزواج هذا

 ترتدي تركتها مختلفة، بطريقة" فتون" ربيتها 
 بأسلوبها تتحدث بحريتها، تجلس..تختار ما

 العادات تفرضها التي القيود عن بعيداً 
 .والتقاليد

 ولكنها الرواية، في تظهر لم شخصية  سارة
 ،"جمايل" زوج: مشعل: عاشقات إحدى
 له ورسائلها لها مشعل رسائل جمايل قراءة
 الفضول، هاجمها عندما هاتفه، على

 وكانت..الواردة الرسائل صفحة وفتحت
 .أنثى يحادث أنه اكتشفت أن الصاعقة

 كانت عندما" عنادل" معها تترك كانت  الخادمة
 .للمستشفى" عادل" بـ تذهب

 في مشعل لطلبات تنتبه أن منها وتطلب 
 . عودتها لحين مرضه
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 :واحد مشهد في واغتصاب لواط# 
 عودتها بعد" جمايل" لـ كالمها موجهة الخادمة تقول
 في الطبية المالحظة تحت" عادل" وتركت للبيت

 والخدوش كامل انهيار حالة في وهي المشفى،
 مرير بكاء يقطعه وصوتها جسدها، في والجراح

 الشاي له احضر أن طلب شعلم(:  812ص)
 صديقه رأيت طرقته أن بعد الباب فتحت.. والقهوة
 فإذا مسرعة هرولت..تراجعت أنا... يمارسان وهو

 ما كل وسقط للباب الوصول قبل يسحبني بصديقه
 يتركني أن وكاد بالقتل هددني جسدي تجرح..بيدي
.. التخلص حاولت. اغتصبها صرخ مشعل أن غير

 يتابع كان مشعل جسدي، ينهش وبدأ ضربني
 .  أخرى مرة هددني انتهى أن وبعد ويضحك

 الخبرة صاحبة". الكبرى" جمايل: أخت  :حمده
 .الحياة في الكبيرة

 الشيخ
 :الدخال

 بالنساء جنسيا يتحرش قذر، شيخ . 
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 طلبت 
 من" جمايل"
 أن" مشعل"

 شيخاً  يجلب
 في ليقرأ

 المنزل،
 مشغل سأل

 هل: الشيخ
 .بالعين مصابة إنما ال: قال مسحورة؟ هي

 بدأت مرة بعد ومرة: جمايل عنه وتقول 
 وال لساني ويربط يقيدني ما شيئاً  أن أشعر

 من طلب.... وأغمض النطق، أستطيع
 وعندما!..فمي في إصبعه يضع أن زوجي
 منفرة بطريقة يحركه أنه أحسست هذا فعل

. اإلرادة مسلوبة وأنا لساني، يحرك. ومقززة
 أشك بدأت! ..يفعل بما البوح استطيع ال
 أن وقت. شكوكي وتأكدت ما أمراً  هناك أن

 وقف. الوقوف المرات أحد في مني طلب
 منتصب بقضيب أحسست يقرأ، وبدأ خلفي
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 لألمام بقوة ويدفعني الخلف من يضربني
 إليه نظرت لكنني. الكالم استطيع ال وأنا

 ما وأفهم أفهمك الوغد أيها: له تقول بنظرة
 . نظرتي من ضحك! تفعل

 باالتصال التالي اليوم في" جمايل" فقامت 
: قالت..الشيخ فعل بما وأخبرتها" حمدة" بـ

 وشيخ محترمة عوائل بنات على قرأ هذا
 أنت يشفيك أن اهلل نسأل.. بنزاهته معروف
 ! واهمة

 رجال مع موعداً  ورتب اتصل لمشعل قلت 
 المنكر عن والنهي بالمعروف األمر هيئة

 تم وبالفعل..معي يحدث بما وأخبرهم
 التحقيق وعند متلبسًا، بالجرم عليه القبض
 أنه اعترف الشرطة رجال قبل من معه

 أثارتني أنها ذريعة تحت..جنسياً  تحرش
 على حكم! المثيرة ورائحتها الراقية بعباءتها
 .بالسجن الشيخ

 .المقربة" حمده" صديقة  نوال
 (. مي) وابنه( عصام) ابن لها 
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 :عناوين مقترحة لفصول الرواية 

فصاًل، يكادوا أن يكونوا  11قسمت الكاتبة روايتها إلى         
متساويين أو متقاربين من حيث الحجم، ولكنها فضلت أن ال 

أرقامًا لتميزهم، لذا من قراءتي هم تتضع لهم عنوانًا، بل أعط
أو أكثر لكل فصل من هذه الفصول، وهي  اللرواية، اقترح عنوانً 

 :عناوين تتسق مع األحداث والمشاهد الدرامية، وهي كالتالي

 رقم
 الفصل

 ة/المقترح العناوين/العنوان

-7ص!! )الجنية الصابونة أو بابونجية؛ صابونة 2
28) 

!! حياة بسكتة مصاب زمن أو للدراسة؛ السفر 8
 (27-21ص)

 (84-82ص) الضحك خمرة أو ؛!!شرقية 1

 (11-85ص) والحقيقة الخيال بين الصراع 4

 (44-12ص) الزمن جيوب 5

 (58-45ص) الوطن أرض إلى العودة 6

 (68-51ص) الصمت لغة 7
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 (71-61ص) مناير خطبة 2

 (21-72ص! )الشاقة اإلقناع ورحلة مناير زفاف 7

 (27-22ص! )الحرية أرض إلى العودة 21

 (77-72ص) والزواج العودة 22

-77ص) زواج أولى سنة أ؛ البعثة في عسل شهر 28
214) 

 (221-215ص) المتعة أسترق 21

 (282-225ص) قاتل سماً  فيه الدواء 24

 (212-281ص) العسل خاليا 25

 أ؛ ومضت وضحكت بصقت أ؛ العفاريت أشجار 26
 (212-211ص) سافل مشهد أ؛ بصقه

 الروحية البكارة غشاء فض أ؛ اللعنة أكسيد ثاني 27
 (247-217ص)

 (252-242ص) باريس في 22

 (257-251ص) المجهول ضد 27

 (261-257ص) االنحراف لغة 81

 (267-265ص) المؤلمة الحقيقة 82

-272ص!! )أخالق بال الشيطان أ؛! ممقوت واقع 88
272) 



79 
 

 (224-277ص) الجسد ثورة 81

81 
 مكرر

 (272-225ص) الوحش أ؛ الميالد عيد

-271ص!! )المعلمات استراحة أ؛!! الجهل مواء 84
277) 

 (816-812ص! )أنثى تدجين 85

 (821-817ص! )البراءة موت 86

 (825-822ص) الصحي النادي 87

 (882-827ص) ظبي أبو في 82

 (887-881ص) المدرسة في 87

 (817-812ص) مشعل موت 11

 (842-817ص) اإُلنس عوامة أ؛ عظيم كيدهن 12

 (855-847ص) انتحار محاولة 18

-857ص!! )له دين ال الحب أ؛ بدء لذي عودة 11
865) 

 عرب وفاء للروائية الشبق عفاريت رواية: المجموع

قد اكتشفنا خطأ مطبعيًا في ترتيب فصول الرواية، وقد جاء : ملحوظة -
واقتراح عناوين لفصول ومشاهد الرواية، من هذا من خالل وضع 

الجدول السابق، حيث تكرر ترقيم فصلين متتاليين بنفس الرقم  لخال 
 فصاًل ( 33)، وبالتالي يصبح عدد فصول الرواية (23)وهو الفصل 



81 
 

عة، ، لذا قمنا باإلبقاء على الترتيب المذكور في هذه الطب(33)وليس 
، عن دار اإلسالم للطباعة 2112لعام وهي الطبعة األولى، الصادرة 

مع ترقيم الفصلين، . والنشر بالمنصورة، جمهورية مصر العربية
 .مكرر 23والفصل  23بالفصل 

 

 

 

 :اللغة المستخدمة بالسرد الروائي 

اللغة العربية الفصحى في كتابة " وفاء عرب"استخدمت      
بطلة الرواية  الرواية، عدا بعض الجمل الحوارية التي دارت بين

بها، فالبطلة الراوي طوال أحداث الرواية  ةوالشخصيات المحيط
لم تستخدم اللغة المحلية السعودية، فالكاتبة سعودية، فقد عرفت 

مدير دار  -أيمن عيد / ذلك عندما أهداني الصديق األستاذ
اإلسالم للطباعة والنشر، التي صدرت عنها الرواية، ثم التقيت 

عبر صداقة الفيسبوك، حيث ال يوجد أي بيانات أو  بها الكترونياً 
معلومات عن الكاتبة داخل الرواية، فالكثير من األدباء يقومون 
بطباعة صفحة أو عدة صفحات في نهاية العمل األدبي سواء 
أكان سردًا أم شعرًا بسيرتهم الذاتية الشخصية واألدبية، أما في 
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ما يدل على ذلك، ولكن  حالة الرواية التي بين أيدينا فال يوجد
قراءة الرواية والتي على العادات والتقاليد التي ذكرتها من خالل 

الكاتبة وتصوير األماكن الداخلية والخارجية، وأسماء 
 . الشخصيات، يعرف القارئ أن كاتب هذه األحداث خليجي

تتحدث بالعربية الفصحى بينما من يرد ( البطلة)الراوي      
تعاملين معها باللغة العربية المحلية عليها من شخوص الم

شعبية أو  وأمثااًل  وكلمات   وجماًل  العامية، سواء كانت عبارات  
 .  اولمزً  اهمزً 

نحاول هنا سرد مجموعة الجمل والعبارات التي قيلت على       
البطلة كرد عليها أو " جمايل"لسان الشخوص المتعاملين مع 

 :بسؤالها أو المناداة عليها

جمايل هذا ما صار دش وش دعوه : "داء أميأسمع ن -
". يمه الصالة ال يطوف وقتها..تحت الماي ساعة

 (.  22ص)

 (.67ص... )صه بس صه ال يسمعك أبوك -

 (65ص!" )جمايل وش فيك؟"ايش فيك جمايل؟ أو " -
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أو كتبت " جمايل"بها  تمرات القليلة التي تحدثالومن      
 :المؤلفة على لسانها باللغة المحلية

قولي لي وش ثار؟ : "تسألها" مناير"عندما ابتسمت لـ  -
 (.64ص" )وابوك كيف قبل بفريد؟

 

 :شاعرية الكاتبة وفاء عرب# 

البد وأن تكون المؤلفة شاعرة وتكتب الشعر، فهناك الكثير      
من جمل الرواية تأتي موزونة وبها الكثير من الموسيقي 

 . والشاعرية

  من دمي الحقائب آه يا سقف الحقائق كم ستضحك
 (.217ص)

تطويع اللغة لكتابة ما تريد، من خالل استخدام التشبيه      
والكناية، وكافة أشكال وصور البالغة، وهذا إن دل يدل على 

مساكها بأدوات اللغة العربية، صحيح أنها لم  امتالك الكاتبة وا 
األدباء نبذة مختصرة أو سيرة ذاتية  ةتنشر في نهاية الرواية كعاد
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هذه الرواية هي األولى لها أم  تن كانإ الها، وبالتالي لست متأكدً 
ال، ولكن حتى ولو كانت هذه الرواية هي العمل األدبي األول 
الذي يطبع للروائية وفاء عرب، إال أنه من خالل قراءة الرواية 
كاملة نستطيع نؤكد أن هذا العمل ليس أول كتاباتها، بل وبكل 

 .من المحاوالت األدبية التي لم تنشرتأكيد كان لها الكثير 

هناك فقرات كاملة وردت داخل متن السرد الروائي، ما هي       
إال مقاطع من قصيدة نثرية ولكنها داخل السياق الدرامي 
والحواري والسردي ألحداث الرواية كاألغنية التي تتخلل المشاهد 

ا أو ا مطربً السينمائية في األفالم الغنائية التي يكون أحد أبطاله
(: " 262)مطربة، وعلى سبيل المثال هذا المقطع من صفحة 

تحت شجرة ترتعش غصونها .. تركته هاربة إلى ركن يعرفني
حفيفًا جاء من .. ولم تكن قد أشرقت الشمس بعد.. لمسرة ألمي

هذا ..هه.. مد يديه وطوقني.. كـ هسيس ورق ساقط.. خلفي
 ". ةيا لك من ساحر : يهمس. هذا أنت.. أنت

 غاز جديد بالهواء من اكتشافات : غاز ثاني أكسيد اللعنة
ال أعلم كيف (: "241ص)الروائية وفاء عرب، إذا تقول 

تسافر كل المساءات لتعود بذاكرة تتنفس ثاني أكسيد 
وثاني أكسيد  (CO2)فبعد ثاني أكسيد الكربون ". اللعنة
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، تأتي بهذا الغاز الجديد، الذي ال (SO2)الكبريت 
ن حي آخر بل تتنفسه المساءات ئسه إنسان أو أي كايتنف

التي أصبحت كائن حي يعيش ويمشي وله جهاز تنفسي 
 . يتنفس هذا الغاز الجديد وله أيضا عقل وذاكرة

 يسعد  اكما جعلت من اللغة إنسانً : اللغة كائن حي
وكيف كانت لغة (: "241ص)ويفرح، وتتناسل، فكتبت 

 ". تتناسل في نفس المأساة. السرور

 عاد الهاتف "كتبت  :الهاتف سيف، والكلمات بعمق
، فقد شبهت الهاتف (11ص" )ليقطع عنق الكلمات

بالسيف الحاد الذي يقطع اللحم والدم، وأن الكلمات جسد 
العادي بل سيف وله عنق، ومن يقطع هذا العنق ليس ال

 . الهاتف

  فقد ذكرت : "المعنى واللغة والفن السكين"الصمت
  مرتين في صفحتين متتاليتين ( لغة الصمت)الكاتبة 

 أكثر من( الصمت)، كما تكررت كلمة 57و ص 52ص
ال ..هكذا نحن”: مرة بالرواية في جمل غاية في البالغة

ن تكلمنا فبلغة خالية من فن الصمتنتقن إال  ، وا 
منطق، وبين الصمت والكالم نصدر ألنفسنا أروع ال
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في  سكين الصمتغرست (. 52ص)“ وأجمل األكاذيب
وعي الضوء المعلق على جدار المودة والرحمة 

 (.215ص)

 تعبير جديد لم أقرأه أو أسمع به (: 211ص) لغة شبقية
من قبل، كناية عن اللغة والحديث الذي يدور بين رجل 

 . سوامرأة أثناء ممارسة الجن

 تسير بك البطلة في األحداث : اشتباك المكان بالزمان
الدرامية، وفجأة وهي تختتم فصل أو مشهد من مشاهد 
الرواية، تجدها تدهشك بصورة تستوقفك بشكل يجعلك 
تضطر إلى إعادة قراءة عدة سطور أكثر من مرة 

( 28)الستيعاب الصورة بشكل جيد، ففي نهاية الفصل 
لجدران تشبه دفاترنا العتيقة، قد ا..نظرت للمكان: "تقول

نعود لنقلب صفحات ذاكرتها إن كانت مكتوبة بحبر 
(. 214ص" )اإلنسانية، لكنها هنا كانت ذكريات شيطانية

جاء في ذهني على الفور بمجرد وقعت عيني على 
هشام "، مطلع قصيدة الشاعر المصري "ترنا العتيقةادف"

شاعر "التي ألقاها أول مرة على مسرح مسابقة " الجخ
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مزق "، والتي يقول فيها 8122بأبو ظبي، عام " المليون
 ". كلها ةدفاترك القديم

 

برغم أن األحداث والمواقف بالرواية كثيرة، وبرغم من أن      
تلك المشاهد وهذه المحطات والفصول داخل الرواية ُكتبت على 

م يكن في عدة لن إعنى أنها كتبت خالل عدة أيام مراحل، أي بم
أسابيع أو شهور، إال أن ما يميز األسلوب السردي لدى الكاتبة 

يقاع ووتيرة تكاد ال تختلف أنها تسير على منهج ومنوال و  احد، وا 
فالحالة المزاجية والنفسية لها ظلت على حالتها في معظم جوانب 

كاتبة من العيار  مولمحات الرواية، مما يجعلنا نقول أننا أما
 . الثقيل

الكاتبة الحديث عن مرحلة الطفولة وما كان يحدث  لم تنس        
ماما زمنها )مثل  وأغاني األطفال. معها وذكرياتها مع أمها

( 816-812صفحات )من الرواية ( 85)ويعد الفصل (. جايه
عبارة عن استدعاء البطلة لطفولتها، وماذا حدث فيها؟ وماذا 

؛ فهي لحظة شرود !وصلت بها األمور حتى هذه اللحظة؟
وفضفضة لتوثيق أو تسجيل جزء أو لمحة من تجربة وحياة 

ومن تلك اللقطات . هاالكاتبة الشخصية أو إلحدى المحيطات ب
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كنت في (: "814ص)التي سجلتها الكاتبة  ةالطفولية الجميل
المدرسة أكتب رسائل من شخص وهمي لي على أنني حبيبته، 
صديقاتي في الفصل كن يحسدنني عليه، وهكذا كل يوم أوهمهن 
أنني أجد رسالة في الطريق منه، إلى أن تعودت على رسائلي 

 ". وهماً ( الحبيب المفترض) ىلإسأشتاق لم أفكر حينها أنني ..أنا

المشهد الدرامي به الكثير من التفاصيل التي تخدم الحدث،       
بدون تطويل ممل أو تقصير مخل، مما يجعل القارئ يقرأ المشهد 
وكأنه يراه، ويتصور انطباعات وانفعاالت الشخصيات داخل 

ارة للمطعم ، فتنقلك الكاتبة من الغرفة للسي"مسرح الحدث"المكان 
للطائرة للحديث الهاتفي بسالسة متناهية، مما يجعلك تهرول 
لقراءة المزيد لمعرفة ماذا سيحدث في المشهد التالي كنتيجة لما 
حدث في السطور التي تقرأها اآلن، وليست كل النتائج متوقعة، 

ا يبدأ الفصل بشكل هادئ ثم تتسارع األحداث وترتفع ودائمً 
في  امباشرً  اة أو لحظة فارقة تؤثر تأثيرً وتيرتها، وتحدث حادث

 ".     جمايل"البطلة 

 

 !!الفرق بين العقول# 
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بأسلوب مليء باإلبداع األدبي، ولكي تظهر الكاتبة الصراع     
االجتماعي بين العقول القديمة والعقول الحديثة،  بين عقل بطلة 

وبين عقول من حولها، شبهت عقول من تحكمهم " جمايل"الرواية 
العادات والتقاليد التي ترجعنا إلى عصور الجاهلية أو عصور ما 

 الوجهين وجه ناعم ووجه قاسي، إذ اتقبل اإلسالم، بالصحراء ذ
 (:61ص)تقول 

وجه ناعم يستمد نعومته من حبيبات الرمل ..إنها صحراء"     
أتخيل لو .الصغيرة، وفي وجهها اآلخر قسوة الطبيعة والمسافات
هكذا أرى . أننا عشنا بها هكذا بال وسائل وال مرافق وال أي شيء

نية واالختالط والتعليم الفرق بين عقلي وعقولهم؛ أنا أعشق المد
وتحقيق الذات وهم يتمسكون فقط بالوجه الناعم وال ينظرون أبدًا 

 ". إلى وجهها اآلخر

 

 :التواريخ داخل العمل األدبي# 

ا يلجأ الكاتب والروائي لكتابة تواريخ محددة باليوم أحيانً       
والشهر والسنة، أما ألنه يذكره بشيء، أو يدلل به على شيء، أو 

بطه بحدث تاريخي واقعي حدث بالفعل، أو عمل مفارقة ما ير 
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بين أحداث الرواية واألحداث الفعلية التي تحدث خارج نطاق 
الرواية؛ فبعد مرور وقت وزمن الكتابة والطباعة ووصول العمل 

 .األدبي ليد القراء يصبح التاريخ من الماضي

ية ربما هي صدفة أن تنتهي القض: "كتبت 217ففي صفحة      
حيث  8122أغسطس سنة  1بتاريخ . في مكتب المحامي

ابتدأت محاكمة الرئيس المصري حسنى مبارك بتهمة الفساد وقتل 
وعليه ( مليون دوالر)هكذا أغلق الملف مقابل . المتظاهرين

كأن الكاتبة تريد أن تربط بين فساد الزوج الخائن ".. بصقه
ها، وهنا الزوج لزوجته وبين فساد رئيس للدولة التي كان يحكم

يدفع تعويض وانتهت قضيته بمكتب المحامي، بينما اآلخر قد 
كذلك توثق الكاتبة التاريخ كمعلومة للقراء !!. بدأت محاكمته

الذين عاشوا تلك األيام أو القراء القادمون في المستقبل ولم 
 .  يعيشوا تلك األحداث

( 857)فقد ذكرت الكاتبة بشكل محدد تاريخ في صفحة       
، حيث بدأت (11الفصل)وذلك في الفصل األخير من الرواية 

، فهي لم تذكر طوال الرواية " 8128-7-27اليوم"الفصل قائله 
أي تاريخ بعينه، فمن المحتمل أن يكون هذا اليوم هو يوم 
انتهائها من كتابة الرواية، حيث أنها لم تكتب تاريخ تحت توقيعها 
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 ثير من الروائيين، مثاًل في مقدمة الرواية، كما يفعل الك
؛ لذا من ......ديسمبر العام/حريف، أو يناير/ربيع/شتاء/صيف

المحتمل أن يكون لهذا التاريخ مدلول ما، تريد الكاتبة اإلشارة 
 !!به

 

 :أسئلة تنتظر اإلجابة# 

" جمايل"طرحت الكاتبة العديد من األسئلة على لسان البطلة     
ة عليها من خالل األحداث كانت طوال الوقت تحاول اإلجاب

 :والمشاهد الدرامية، منها على سبيل المثال

 كيف يحدث هذا : اغتصاب طفلة في السادسة من عمرها
 !ونحن في هذا الزمن؟

  ما هو الفرق بين العربي وغيره في عالقاته مع النساء؟ 

 هل أصبح الجمال تهمة في عالمنا هذا؟! 

 

 :ه بالروايةالخطأ المطبعي الوحيد الذي قمت برصد# 
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، وبالتحديد في أول كلمة في 77جاء في نهاية الصفحة      
بـ ( مزنة)السطر الثالث من نهاية الصفحة، حيث يتم استبدال 

، "يقوم فريد بكشف وجه مزنة"، حيث أن الجملة الخطأ (مناير)
، حيث كان هذا "يقوم فريد بكشف وجه مناير"بينما التصويب 

ابنة عم " مزنة"وكانت " جمايل"صديقة " مناير"حفل زفاف وعرس 
 .حاضرة الحفل وليست هي العروسة" جمايل"

 

بعض القضايا واإلشكاليات المجتمعية التي تناولتها الكاتبة  
 :بالرواية

: سبتمبر 11ن في أمريكا بعد أحداث والعرب والمسلم .1
إنها حقًا كابوس مزعج أراه كل ليلة في : ....أمريكااااااا

الدائم من امرأة ترتدي برود عواطفهم، في خوفهم 
 22الحجاب ورجل توسم باللحية وخاصة بعد أحداث 

أراه فيلم رعب اخترعوه وجعلوا نهايته . 8112سبتمبر 
 "أمريكا غوانتنامو وأبوغريب" (.11ص. )مفتوحة

حالة من التناقضات بين الحاالت وفي (. 131ص)
حداث من خالل التنقل من األالمزاجية للبطلة طوال 

هناك " خرآى، فتقول عن أمريكا في موضوع ر مرحلة ألخ
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أرفع رأسي من .. في أمريكا كنت كل صباح أستيقظ
 (.111ص" )على وسادة محشوة بالتفاؤل

 

سفر وهروب : حقات األمنيةهجرة المصريين بسبب المال .2
ع األمني من قبل السلطات، الشباب المصري بسبب القم

وظهرت . بالخارج بدون رجوع مرة أخرى للوطن نيستقرو 
داخل " جمايل"تلك القضية مع الشخص الذي قابلته 

 (.42ص. )الطائرة

 

فخريج : مشكلة البطالة خاصة بين الخريجين الجامعيين .3
سائقها (: "226ص)الجامعة يعمل سائقًا خاصًا، كتبت 

شاب عاطل عن العمل، مهندس جامعي تخرج من 
ويعمل لديها إلى أن يحضر " جامعة الملك فهد للبترول"

فهو يعيل أهله ولم يجد الوظيفة . سائقها األجنبي
 ". المناسبة

 



93 
 

صديقة ابنة " فتون"حيث كانت : "المسيار"إشكالية زواج  .4
متزوجة من " عنادل"ومعلمة بمدرسة ابنتها " مزنة"مها ع

زواج مسيار؛ فتقول على لسان " برجس"سائقها الخاص 
كان البد من إبرام عقد الزواج (: "271ص" )فتون"
. بيني وبين برجس ذلك عن الوقوع في الحرام" مسيار"

وأتنازل عن السكن والنفقة ثم يأتي إلى داري في أي وقت 
 ". و نهارمناسب من ليل أ

 

شكالية تأخر سن الزواج وارتفاع  .5 مشكلة المطلقات، وا 
 .المهور

 

االعتقاد بالجن والعفاريت، واللجوء للدجالين والمشعوذين،  . 
 . فيما يعرفون بالشيوخ، والشيوخ منهم براء

 

 : قضية في خبر .7
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سيول وضحايا في مدينة جدة، ووقوع قتلي ووجود  -أ
 .مفقودين

بالمعروف بمعاقبة كل منقبة توعد هيئة األمر  -ب
وبرغم من هذا الخبر لم (. 281ص)فاتنة العيون 

يعجبها في بداية األمر، أال أنه كان لرجال هيئة 
األمر بالمعروف والنهي عن المنكر دور كبير في 

بجريمة  اتمكنهم من القبض على الشيخ الدجال متلبسً 
التحرش الجنسي بها، بعدما طلبت من زوجها 

 (. 212ص)إحضارهم 

 

الثورات العربية أو كما أطلق عليها ثورات الربيع  .8
فقد أشارت الكاتبة في عدة مواقع بالرواية : العربي

 ةً مصرية والليبية، فقد ذكرت صراحللثورتين التونسية وال
ثورة تونس والرئيس المخلوع زين العابدين بن علي، 
والثورة المصرية ومحاكمة الرئيس المخلوع حسني مبارك، 

ا عن الثورة الليبية والقذافي، ذكرت فقط عبارة قالها أم
اتبع درها في طل صوب، "القذافي أثناء الثورة الليبية 

وقد ربطت ". زنقة..وزنقة.. ودار، دار..بيت..بيت



95 
 

الكاتبة بين بحث الشعوب العربية عن الحرية، وبحث 
 . المرأة العربية عن حريتها وحقوقها

 

وخاصة حقوق أطفال ، قضية حقوق اإلنسان العربي .9
 . دول الربيع العربي

 

 .مذابح المسلمين الُسنة في بورما بشكل جماعي .11

 

 . اغتصاب الحرائر في العراق وفي سوريا .11

 

وقد طرحت تلك القضية من : كارثة زنا المحارم .12
" نوال"أبناء ( مي)بأخته ( عصام)خالل قصة زنا األخ 

 . الكبرى" جمايل"أخت " حمده"صديقة 
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هذا في الظاهر، : مراكز التجميلعيادات أو  .13
مسح تاريخًا تل" ترقيع"وتقوم من فعلت الفاحشة بعملية 

 . قديماً 

 

" جمايل"رأت وسمعت : كارثة في المصحة النفسية .14
يضاجعها ..المصحة امرأة في العشرينات ةوهي نزيل

كأنها ال !..الدكتور المعالج وهي فاقدة للوعي ال تتحرك
أيام عندما صحت في تتنفس؛ فتذكرت دهشتها قبل 

ألقت الدواء ..الصباح ووجدت فخذها ملطخا بسائل لزج
 . بعيداً 

 

-والغزو األنجلو ،اإلسرائيلي–الصراع العربي  .15
ا هذا الصراع في مواضع ظهر جليً : أمريكي للعراق

عديدة داخل الرواية، وهنا تأتي عقدة وفكرة الرواية، فكما  
" جمايل"اليهودي اإلسرائيلي األمريكي مع " جانسان"فعل 

العربية، فعل اليهود إسرائيل وأمريكا بالدول العربية، وكما 
يفعل الساسة والحكام بالمحكومين، كل األحاديث تأتي 
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ام في الشرق أو الغرب أو أمريكا دائما على ألسنة الحك
مليئة بالكالم عن الحقوق " جانسان"أو إسرائيل أو 

والحريات والمساواة، وردت تلك األفكار في الكتاب الذي 
ذلك الشخص المصري الجنسية الذي : حامد)دسه أمامه 

في حافظة كرسي الطائرة، ( دار بينه وبين جمايل حديث
إياه، أخذت تقلب فمد يده ليلتقطه بسرعة وأهداها 

 :صفحاته لتقرأ

أن السياسة ال تخرج عن فن إدارة المصالح الذاتية  -
 . والجماعية خارج االعتبارات األخالقية والمعيارية

علينا أن نستغل األقليات الدينية والعرقية في صراعنا مع  -
 .العرب وزعزعة استقرار المنطقة

ألن نحن نعبر عن فرحتنا باالجتياح األمريكي لبغداد،  -
دخول األمريكان للعاصمة العراقية يوافق عيد 

ا ينص على أن ا دينيً وحاخاماتنا نشروا تعميمً ..الفصح
العراق جزء من أرض إسرائيل الكبرى، وأن لكل يهودي 
يشاهد بابل أن يتلو صالته، مبارك أنت ربنا ملك العالم 

 . ألنك دمرت بابل المجرمة
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ا يقوله التناقضات بين القول والفعل، وبين م . 1
فكتبت المؤلفة على لسان البطلة : الشخص وما يقرأه

الحكام يتواصلون مع الصهاينة في (: 22ص" )جمايل"
وال فرق بين !..ا في السروأنا أحتسي النبيذ أيضً !..السر

، وهنا تتمحور أفكار وآراء الكاتبة في روايتها "السرين؟
نسان أنه ال فرق بين أفعال الساسة السرية وبين أفعال اإل

العادية السرية، فهناك ثمة عالقة بين األفعال في 
السياسة العامة باألفعال والسياسة الخاصة الشخصية 
الداخلية لإلنسان، وهذا يظهر العمق الفلسفي للروائية 

ليست رواية لبطلة " عفاريت الشبق"، فرواية "وفاء عرب"
عربية خليجية تريد أن تفضفض وتخرج ما يدور في 

دبي لقدرتها على يسكن في قلبها، في قالب أعقلها وما 
بة واإلبداع بل هناك نظرة أبعد من ذلك بكثير، يدل اتالك

عت أن اعلى ثقافة المؤلفة وتنوع تلك الثقافة التي استط
. تطبقها وتترجمها من خالل سطور وصفحات الرواية

ولم تنسى الكاتبة الربط بين الماضي والحاضر، فكما 
العرب بالصهاينة وعالقة الشعوب طرحت عالقة الحكام 

واألفراد العرب بالصهاينة في العصر الحديث، رجعت 
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صالح الدين "بنا إلى التاريخ من خالل شخصية القائد 
دار في إحدى البرامج  امن خالل شرحها لم" األيوبي
 . المتلفزة

هذه رواية تستحق عزيزي القارئ أن : وفي النهاية، نقول     
رة وتقوم باستخراج واستنتاج ما لم نستطع رصده تقرأها أكثر من م

وتدوينه في تلك الدراسة، التي حاولنا فيها أن نقرأها لك، فالناقد 
، ونحن في "وفاء عرب"قارئ للقارئ، وخالص تحياتي للروائية 
 .   انتظار المزيد من األعمال األدبية الروائية
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 (3)الدراسة 
فائضو األوطان من : لـ حسام خلف اهلل" آدم يهبط مرتين"رواية 

 !! نيالفقراء المهمش

لـ حسام " آدم يهبط مرتين"الكتابة العفوية والطازجة في رواية 
 خلف اهلل

لـ " آدم يهبط مرتين"األماكن واألرقام واأللوان أهم ما يميز رواية 
 1حسام خلف اهلل

يقول 
جابرييل جارسيا "

تعلمت "": ماركيز
منكم الكثير أيها 
البشر، تعلمت أن 

                                                           
 عضو نادي أدب قصر ثقافة المنصورة، -محمود سالمة الهايشة/ بقلم دراسة 

 .والباحث بمركز البحوث الزراعية ،قافةالمحاضر المركزي بالهيئة العامة لقصور الث
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الجميع يريد العيش في قمة الجبل غير مدركين أن سر السعادة 
، "آدم يهبط مرتين"؛ نقرأ ونحلل سويًا رواية "يكمن في تسلقه

للكاتب حسام خلف اهلل علي، الصادرة عن دار اإلسالم للطباعة 
اء، رواية مليئة بالشخصيات واألسم. 8126، 2والنشر، ط

األماكن التي كانت مسرح لألحداث تم تحديدها بشكل مفصل 
وبرغم من ذلك فقد صدر المؤلف روايته بتنبيه، يقول . جغرافياً 

كل شخصيات هذه الرواية ليس لها وجود خارج خيال : "فيه
الكاتب، وليس لها أي عالقة بأي شخص قد يتصادف اسمه مع 

ألماكن التي جاء أيضا ا. أحد األسماء بهذا العمل اإلبداعي
ذكرها، إنما هي من وحي البيئة بقصد اإلثارة، وحبكة الرواية، 
". بمعنى أن كل األحداث، إنما هي من نسيج الخيال الصرف

، هالبد وأن يكون من وحي خيال كاتب بالطبع أي عمل إبداعي
ا،  علميً خيااًل  ن ننكر أن هذا الخيال طالما ليسوال نستطيع أ

بالواقع وهذا األمر جلي جدًا بتلك  ايال ممتزجً التأكيد يصبح الخبف
ا من جوانب حياة الشباب الرواية الواقعية، والتي تحكي جانبً 

المصري الفقير المهمش الذي يسعى طوال عمره من لحظة أن 
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أدرك حتى الممات في البحث عن لقمة العيش والحياة الكريمة 
 . التي يسميها الستر

األرض، عاش عمره كله هبط أبينا آدم من الجنة إلى 
ومات ودفن في األرض وهو على الفطرة التي فطره اهلل عليها، 

بطل هذه الرواية، وعابد من ولد آدم، وألنه عاش " عابد"وكذلك 
حياته كلها على الفطرة كأبيه آدم، وكأن اهلل انزله من السماء 
على األرض دون المرور بعملية حمل ووالدة، فكانت حياته 

ل، ألن األحالم، كأحالم األنبياء والرس ماء عن طريقمرتبطة بالس
شارات ربانية مثلها مثل الوحي  أحالمهم رؤى ورسائل وا 

 . المالئكي

 راعي الخراف! 

األغنام تعلم راعيها، الرعاة ال يتحدثون كثيرًا بل 
يحرسون الذئب ال القطيع، ألن الخراف تخاف الذئب، .. يحرسون

 (.86الرواية، ص)والذئب يخاف الراعي 
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األغنام تعلم راعيها، اشتغل عابد كالراعي لألغنام، وهنا 
رمزية لألنبياء والرسل، فال يوجد نبي مرسل من السماء إال ورعى 
الغنم في مرحلة من مراحل حياته، ويكأن المؤلف يشير بشكل أو 
بآخر إلى هذا اإلنسان الذي يعيش على األرض ويأكل من 

يحدث بأحالمه كأنه ولي من أولياء اهلل السماء ويرى ما سوف 
الصالحين قد عمل كراعي للغنم في إحدى محطات حياته، فسواء 

فهي ( ال واعي)أو لم يقصده ( واعي)كان الكاتب يقصد ذلك 
 . لمحة جيدة جداً 

 أبو الزوز!!  

 :سألت الشيخ

 وكيف أجمع كل هذا القطيع عند عودتي؟ -

لن تجمع !.. يليبدو يا ولدي أن رزقك في الفهم قل -
 .أينما دبت قدماه" أبي الزوز"القطيع يتبع أجراس .. شيئاً 

 !وكيف يتسنى لي معرفة وقت آذان العصر؟ -
                                                           

 .28ص ية،االرو  
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 –مشيرا لراديو الذي بين يديه  –إن لم تسمع في هذا  -
عن وقت " أبو الزوز"آذان العصر، فسل الحمار 

 الرجوع؟

 حماران وغزالتان !!  

أحمل الغزالة على كتفي، ولما وقفت فاغرة الفم عندما رأتني 
 :غادرتها الدهشة قالت تخاطبني

 !أين ذهب؟" الزوز وأب"وظهر  -

 .ىب  امتنع بشدة وأ   -

 .ال يدرك قيمتها.. ألنه حمار -

وال .. إن ظهره يحمل بالكاد أوجاعي.. ال يا سيدتي -
 .مهما كان جميالً .. يستطيع حمل أي شيء آخر

 11!!كلب أندرياس استعذب الخطيئة 

                                                           
 .03-03ص الرواية، 

 .8 3ص الرواية،  
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أندرياس طيلة النهار ينظف جسد الكلب بأنواع ال يظل  -
يفرك شعره بيده .. والصابون" الشامبوهات"حصر لها من 

بينما األخرى تمسك بخرطوم المياه حتى ينظفه تمامًا، ثم 
تجد الكلب .. بمجرد أن يتركه ويدخل ليستريح.. يعطره

ا، ويتمرغ في أقرب لجة طين باردة، فيعاود يسرع بعيدً 
أرى هذا المنظر .. سله من جديد، وهكذاأندرياس غ

يتكرر كل يوم، فيا ترى من الذي دفع الكلب ليتمرغ في 
 الطين والوحل؟

 . نعم هو الذي يندفع إلى اللجة بنفسه -

 ما هو الفرق بين الحيوان واإلنسان؟! 

 المصدر اإلنسان الحيوان 

 متى: س
 يكون
 !خطير؟

 يجوع عندما
 “جائعاً ”

 يشبع عندما
   “شبعانا”

 عزت على"
 "بيجوفيتش

 ماذا: س
 !يلد؟

 إنسانًا، يلد ال حيوانات يلد
 يجب بل
 ليصبح تربيته

 !كذلك

 جوستاين"
 "غاردر
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 فيهم من: س
 حماراً  يلد

 يلد ومن
 !إنسانًا؟

 تستطيع ال
 تلد أن الحمارة

 إنساناً 

 تستطيع بينما
 تلد أن المرأة

 حماراً 

 فلسفي رأي
 "منقول"

 

 قضيتان!! 

كان أندرياس القبرصي الشاذ، يستقبل الشباب األقوياء 
بينما كان برامندر الهندي (. 27ص)البنية ليمارسوا اللواط معه 

يمارس الجنس مع بغلة سيده يني، يمسك بذيلها تحت إبطه جيدًا 
ويستخدمها من الخلف، العجيب أن البغلة كانت مستكينة له، فال 

عودها على ذلك منذ أمد  يبدو أنه.. ترفسه بخلفيتيها مثاًل 
 . وكانت نهاية برامندر أن مات بنهشة ثعبان(. 885ص!! )طويل

 الطبعة األولى للبشر: 

يا ربي من هذا الرجل الذي ألقت به األيام في طريقي "
مغمض العينين عن الحياة المبصرة؟، وال يرى فيها شيئًا إال وهو 

أنك  يبدو(. "42-41الرواية، ص" )يغط في نومه العميق
وكيف ال .. تخلصت من كل ما علق بك، حتى شففت حد الرؤيا
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تشف، وقلبك خال من الذنوب؟، لم يبق منك غير نفس شفيفة 
إبراهيم يصف (. )281الرواية، ص)المعة وقلب نقي طهور  

عابد، الذي يرى كل ما سوف يحدث له قبل حدوثه بأحالمه 
 (. و عن ُبعدبالتفاصيل الدقيقة، سواء أكانت أحالما عن قرب أ

وهو يعيش على أرض " عابد"في الوقت الذي كان فيه 
الجزيرة القبرصية، بالنهار على األرض، وبالليل بالجنة، وهو 
مستيقظ يلوك من األرض القليل، وطوال الليل وهو نائم يأكل من 

مقاول العمال الذي " كبريانو"الجنة، على النقيض من ذلك كان 
لديه، قاسي القلب ال يزور أخاه كان إبراهيم وعابد يعملون 

. م فقط25، رغم أن المسافة بينهما ال تتجاوز "ديمتري"المعوق 
غارق في الخمر كي ينسى عشيقته الذكية الداهية " كبريانو"كان 

التي جعلته يبيع مزارعه وأمالكه ليصرفها عليها، ثم رحلت " لورا"
األرض  على" ديمتري"وعندما زحف . عنه عائدة لوطنها بلغاريا

عندما سمع صوت " كبريانو"كسلحفاة حتى وصل لحذاء أخيه 
، وبتصرف وحشي من "لورا"أخيه في سكون الليل يناجي 

وضع الحذاء على رقبة أخيه يدهسه كما يدهس " كبريانو"
كان يريد إزهاق روح أخيه وهو مخمور وهو يبكي !!. الصرصور

هبت إلى على من سرقته وأخذت أموال هذا العاجز المسكين وذ
" كبريانو"من تحت أقدام " ديمتري"، والتي أنقذت حياة !!وطنها
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فكانت أحن وأرحم به من " جوسكا"هي الخادمة السيريالنكية 
على ما صدر منه " كبريانو"عتاب " جوسكا" أنهتأخيه؛ بعد أن 

بعد أن طرحته في " ديمتري"في حق هذا المسكين، ذهبت إلى 
د اتسخ وجهه واختلطت دموعه فراشه يشهق أنفاس أحزانه، وق

 .بأتربة البالط، لكي تواسيه، فوجدته قد فارق الحياة

اإلنسان إرادته وسيطرته على  انهل الحب والعشق يسلب
التونسية " رجاء"متحدثًا لنفسه بعدما ترك " كبريانو" يقول؛ !نفسه؟

لقد أرسلت لي السماء لورا لكي ": "ديمتري"بفراش شقيقه الراحل 
بل أرسلتها لتنتقم من أجلك يا .. ال تمنحني الدفء والحب

لعلها كانت كبئر ملعون، كلما أمعنت في الشراب منه .. ديمتري
حقا إنها رحلت وتركت مرارة الدنيا في حلقي حتى .. ىظمأازداد 

أقسم لك يا أخي أن لعنتها .. ال استطيع الفرار من طيفها
تقيدني فال أعرف كيفية خالصي .. تصب فوق رأسي مازالت
أقسم لك أنها لو عادت لعدت أتبعها مسلوب العقل .. منها؟

 (.211-287الرواية، ص" )واإلرادة كجرو صغير يتبع سيدته
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يقع ما بين " آدم يهبط مرتين"إن الفصل السابع من رواية 
، أي في ثالثين صفحة كاملة، 211وحتى صفحة  214صفحة 
ا لهذا الفصل كـ الديناصور أو مزرعة أن نضع عنوانً  ويمكن

من الرواية، حكى عابد إلبراهيم  281الدواجن، وفي صفحة 
، ويحتاج تفسير، "كبريانو"يراه كل يوم في صالة كبارية  امشهدً 

وأنا جالس مع العمال في الصالة يعتصر ثفل كوب "يقول عابد 
قطتين أو ثالثا الشاي بالمعلقة الصغيرة، ويرفعها إلى فمه ن

أنه يكرر هذا األمر حتى يجف ثفل الكوب نهائيًا .. على لسانه
فظل إبراهيم يروى لـ عابد قصة عصر ". من قطرات الشاي

كبريانو لثفل كوب الشاي مع كثرة تدخينه للتبغ حتى نهاية 
صفحة كاملة، ومنها كيف تعرف وتزوج من  21الفصل أي في 

لتي قابلها إبراهيم في الصالة أول زوجته الحالية السيدة رجاء، وا
، وقد (أنه بالعقد السابع من عمره)معرفته وعمله مع كبريانو 

وهي من تدير "....: وصفها له الشاب السوداني زميله بالصالة
إنها امرأة قوية شديدة البأس، كبريانو ال يفقه .. كل شيء هنا

إنه يخشاها، وسترى بنفسك في .. شيئًا سوى ما تخططه له
أليام القادمة عندما تسمعها تصرخ فيه موبخه على غبائه، ا
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نستنتج (. 28الرواية، ص" )..وهو يقف أمامها يرتعد كهر أجرب
البلغارية والتي أخذت  من وصف كبريانو لحبه وعشقه األول لورا

مع زوجته السيدة  له ورجعت لوطنها، ولوصف كل تعامل أمواله
يانو إنسان ضعيف رجاء العربية التونسية، ندرك أن كبر 

 نع لشخص متبوع، النساء في حياته ها تابالشخصية، دائمً 
ن ا  يستطيع أن يفكر في شيء بنفسه، و  بزمام أموره، ال اتالممسك

فعل أمرًا دون الرجوع لهن، صدر منه حماقات وتصرفات غير 
الناس يغيرون وجوههم "مصطفى محمود .يقول الراحل د. جيدة

 ".في وجوه الناس كل يوم فال تبحث عن قيمتك

  ًعالقات بشرية غير إنسانية أحيانًا وغير آدمية كثيرا: 

 إن بعض البشر يحبون أكل لحوم !!: لي لحوم البشركآ
فماذا ستفعل بينهم أيها .. بعضهم، ويعشقون إراقة الدماء

أنت ال تحبها، (. "21-77الراوية، ص)الحمل الوديع؟ 
لحم الغزال  كل ما في األمر أنك مفتون بها، فمن ذاق

 (.887ص" )لن ترضيه رؤوس الضأن
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 كنا أشبه بأجناس مختلفة، وعادات !!: "الغربة تربة
مختلفة، وأشكال مختلفة، وكل منا ترك لغته في بلده 

وهنا نطقنا جميعًا .. عندما صعد سلم الطائرة إلى هنا
بلغة واحدة مشتركة هي 

إننا نتحدث بها ".. اإلنجليزية"
ليس للتقارب، ولكن 

لقد جمع بيننا .. للتعايش
شيء واحد أال وهو العوز، 

( 21ص"..)والعوز وحده فقط
هذه المقولة التي قالها إبراهيم 

بينه وبين نفسه ذكرتني بأحد أساتذتي " بطل الرواية"
بالجامعة والذي حصل على درجة الدكتوراه في تخصص 
فسيولوجيا الحيوان من ألمانيا في أوائل ثمانينيات القرن 

رين، حيث كانت إدارة البعثات بالجامعة التي كان العش
أال يسكن طالبين أجنبيين من جنسية  قررت يدرس فيها

واحدة في سكن واحد، أي اثنين عرب أو اثنين أمريكان 
أو اثنين هنود، بل مصري وأمريكي، نيجيري وبلجيكي، 

وهكذا، وذلك حتى ال يتحدث المصري مع آخر ... 
يطاني باإلنجليزية، و أمريكي وبر عربي باللغة العربية، أ
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ن بألمانيا للتحدث باللغة التي ان الدارسافيضطر الطالب
جاءوا من بالدهم لكي يحصلوا منها على الدكتوراه، أال 
وهي اللغة األلمانية، لذلك خالل أشهر قليلة يصبح 

طالب يجيدون اللغة األلمانية بشكًل متميز، الجميع 
واحد  تاذ أنه بعد شهرذكر لي هذا األس وبالفعل فقد

استطاع أن يتحدث مع أستاذه المشرف على رسالته في 
ث إليه بلغة ألمانية سليمة التليفون، فقد هاتفه وتحد

لهذا المستوي في  دهشاً نطويل مما جعل مشرفه م ولوقت  
 .قان نطق اللغة بهذه السرعة الكبيرةإت

 األرقام برواية آدم يهبط مرتين: 

من صفحات الرواية، إال وذكر فيها ال تخلو أي صفحة  
رقم، أما باآلحاد أو العشرات أو المئات أو اآلالف، متبوع بتميز 
يخص التوقيت أو الزمن، كاليوم والشهر والسنة، كاللحظة والثانية 
والدقيقة والساعة، أو يخص الوزن بالجرام والكيلو، أو لقياس 

تجد رقم أو أكثر  المهم أنك. وهكذا...األطوال السنتيمتر و المتر،
فهناك صفحات وصلت فيها األرقام إلى ثالثة أو أربعة أرقام في 

تي أحوظة نرصدها، ففي اعتقدي أن ذلك صفحة واحدة، وهي مل



113 
 

من أن الرواية ترصد الفلسفة الواقعية للحياة اإلنسانية، والحياة ما 
 !.  ما ن  يكون حاصل جمعها عمر إنسان ما في زم اهي إال أرقامً 

 كـ هابيل وقابيل! راهيم وعابد ولدي آدمإب: 

 "إبراهيم عند" األرض جنة
 الفصل! "إستاليوس جنة

 11"الثامن

 "عابد عند" السماء جنة
 العذراء جنة!/بافوس جنة
 12"السابع الفصل"

 شبه غابات من بالقرب هناك
 بأشجار الغنية" أكاماس" جزيرة

 ...واألرز والسرو، الصنوبر،
 على التي التفاح أشجار هناك
 شرقاً  يليها.. حولها وما الربوة،
 وشجر القديم، اللوز أشجار
 الالرنج، أشجار أما.. الخروب
 أول فمن الموالح وكل والبرتقال،
 قاع آخر إلى تمتد المنحدر،

 رائحة معي وتشم ترى.. السهل

 كنت: "عابد لسان على والكالم
 حين.. وسينتهي عارضاً  أظنه
 نفسي أرى النعاس في أروح
 ال متناهية ال أنوار في أسعى

 شدة من لك وصفها استطيع
 غناء بحدائق تنتهي.. توهجها
.. آخر وال لها أول ال واسعة،

 ألوانها اختالف على ثمار بها
 منها أقطف أظل ،وأشكالها

 أشبع حتى لي، يروق ما وآكل
                                                           

 .301-301، ص الرواية  
 .331، ص الرواية2 
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 والليمون الالرنج، زهور
 بفراشات المزهر والبرتقال
 .األلوان
 الزيتون، مزرعة حول يلتف
 الباباس، شجر من كبير سياج
 أشجار توجد السياج هذا وداخل
 برقوق، مشمش، خوخ، لوزيات،
 .الربيع في تزدهر وكلها
 السيد مزرعة في الجنة هذه تقع
 . ليماسول في" إستاليوس"

 أنهار من أشرب ثم تمامًا،
 كلما.. مثلجة نقية ماؤها
 الخضراء شواطئها على مشيت

 البصر مرمى على المنبسطة
 نهاية، أو بداية لها أجد ال

 عند ليلة كل استيقظ حتى
 أسأل ال امرويً  شبعاناً  الفجر
 بعد إال شراب وال طعام في

.. المساء في إليك عودتي
 العشاء، وجبة إلى سوياً  نجلس
 راغب غير أيضا نفسي وأجد
 القليل فأتناول الطعام، في
 ..".. منه

 السماوي عابد قمر األرضي إبراهيم قمر

 درست: خريستوفياس أثنيا
دارة التجارة  بجامعة األعمال وا 
 على وحصلت برلين،

 امتياز، بدرجة البكالوريوس
 العاصمة اسم على أثينا سميت

 قديمة ظاهرة: األزرق القمر
 أو سنتين كل مرة تحدث جداً 

 البدر يظهر حيث أكثر،
 شهر خالل مرتين مكتمالً 
 بالقمر وتسميته.. واحد ميالدي
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 قوية جميلة فتاة اليونانية،
 عرض أبوها رفض. ناجحة
 معيدة بتعيينها عليها الجامعة

 . بها

 أزرق أنه تعني ال األزرق
 مجازية تسمية ولكنها اللون،
. الحدوث نادرة أنها على تدل
 عابد، سوءة حرق القمر هذا

 ينظر متوجعاً  انحنى أنه لدرجة
.. متفحمة فوجدها تهءسو  إلي
 .رأيته ما وليتني سقط ما ليته

 إلى األرضية الجنة من الخروج
 وظلمتها األرض عبث

 فيها وظل باألرض ولد إبراهيم"
 "الموت بعد الجنة أمل على

 السماوية الجنة من الخروج
  السوءة وظهور منها واألكل
 "آلدم الثاني الهبوط"
 المرة آدم أبينا هبط فكما
 ابنه هبط الجنة من األولى

 عابد

 إبراهيم لدى اإلنساني التناقض
 :واحد تصرف في ورأيه
 في وقع عندما عابد عن قال

 بقيت لو: "أثينا مع الخطيئة
 لكان عابد يا صالحاً  حماراً 
 أن من مرة ألف لك أفضل

 وكأن ؛اعابدً  أثينا اصطفت
 كما يقول أن يريد الكاتب
 يوسف واصطفت ةخزلي فعلت

 فعابدا. السالم عليه الصديق
 اوليً  يصبح أن وشك على كان
 .الصالحين اهلل أولياء من



116 
 

 بغبائه يفقد مذنباً  بشراً  تكون
 امرأة أجل من السماء جنة
 (.277ص الرواية،)

 الخادمة" لندا" عن وقال
 سلمت والتي ألثينا السريالنكية

 حتى نفسه إلبراهيم جسدها
 ليتك: "األول إدمانها صار
 لو حتى ساكنة هادئة بقيت
 خيرا لكان حزينة مهملة كنت
 يكمل ولكنه" مرة ألف ولي لك

 بين االشتباك تفك بعبارة
 العبارات من تعد الموقفين،
 ال" استفهامي بأسلوب المأثورة
 نحو الناس ينزلق لماذا أدري
 يتحملون فال بإرادتهم النار

!" الجنة؟ أجل من قليالً  الصبر
(. 224-221ص الرواية،)

 نارية عبارة إلبراهيم" أثينا" قالت
 وقت في": "لندا" بـ عالقته عن

: األرض جنة عن عابد يقول
 جنة.. أخرى جنة إنها"

 أثينا مع رأيتها.. األرض
 رجل أسعد أنني يبدو.. الليلة
 أدري، أن دون العالم في

 وشهد السماء شهد استحلب
 الذي إن(. "267ص" )األرض
 العيون ذات القمر احتضن
 في النظر يمكنه ال الزرقاء
" القبيح أندرياس وجه

 (. 271ص)
 أندرياس مخالب من الهروب
 أثينا بمخالب فإذا الشاذ،
 أمكنك السرعة بهذه: "الساحرة

 من تشع التي النور ةهال رؤية
 بالعينين أأعجبت..  وجهه

 أم.. والورع؟ بالتقوى الالمعتين
 بالطهر النافرة رقبته عروق أن

؟جأع التي هي والعافية .. بتك 
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 ومن.. فكر وال حكمة ال الُسكر
 على يتبول الكأس لذة يستعذب

 الرواية،" )والفأس القلم
 (. 224ص

 ولندا آدم يمثل إبراهيم -
 والشيطان حواء تمثل
 .الثالث هو

 التبغ، بأدخنة املوثً  ليس دمه
 إنه.. والخمور البغايا، ورضاب
 شفيفاً  نقياً  بجسده يجري

 الرواية،" )العذب الماء كجدول
 (.264ص

 وأثينا آدم هو هنا عابد -
 لثهمااوث حواء هي

 . الشيطان

 الشمس قرص في تحملق أن يمكنك هل: عابد لـ إبراهيم نصائح
 أنت... تعميك أنها لدرجة تبهرك أثينا هكذا ،(ال) فقال طوياًل؟،
 برامندر إن ثمنها، دفعت أن والبد اليانعة، الثمرة تأكل أن اخترت
 أن فالبد الحياة، قيد على فقط يبقى كي الذئاب رؤوس يقطع
 سيقاتل يحبك كان مهما غيرك أحد فال نفسك أجل من تقاتل

 ما وراء تذهب وال شيء، كل في وحذراً  حاذقاً  كن.. عنك بالنيابة
-811ص!! )العسل قلب في يكمن فالخطر وعي؛ دون تشتهي
812.) 

 المزرعة بيت بتجهيز عابد كلفت أثينا إن!!: "نيالجنت فقد
 قدمه انزلقت الخزانات ينظف صعد وحين ميالدها، بعيد لالحتفال

 البيت حول الملتفة السياج أسياخ من سيخ رأس على فسقط



118 
 

 على لمات قوية بنيته أن ولوال وذكره، خصيتيه، السيخ فاخترق
 ممارسة يمكنه لن ولكنه للحياة، ويعود سيتعافى،... الفور

 ؛"البول إلخراج يستخدمه ضيق ثقب مجرد فقط الجنس،
 حتى األمر بادئ في به فرحاً  عابد كان الذي األزرق القمر"...
 جنة فقد لقد.. أثينا إنها.. أثينا إنها.. رؤيته آخر في تهءسو  حرق

!!" نفسه فقد أنه كله هذا من واألهم.. األرض جنة وفقد السماء،
 (.816-815ص)

 المستشفى، من خرج أن بعد: !!واألرض السماء بين معلقاً 
 هنا وتركهما لسيدني التوأم بالولدين سافرت التي أثينا مع وتشاجر
 األطفال لتربية حضانة تمتلك التي خالتها تربيهم لكي بأستراليا

 عامل عابد اشتغل العالمية، والتعليم التربية وسائل أحدث على
 مع يصعد ليماسول، في البحر على شهير سياحي بفندق مصعد

 إن... نهار ليل متكرر بشكل الهابطين مع ويهبط الصاعدين
(.. 817ص) سريعاً  تموت أرضها غير في تغرس التي النباتات

 التجربة في فسقط القديم الخطأ نفس كرر جيدًا، الدرس يع   لم إنه
 للوطن، يعودا ولم بقبرص ظال أن النهاية وكانت(.. 841ص)

 بعد استراليا من أوالده رجوع انتظار في مصعد عامل يعمل عابد
 انتهى إبراهيم أما بدونهما، وعادت خالتها عند أثنيا أودعتهم أن
 !!العقلية األمراض بمستشفى بإيداعه األمر به
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تي على لسان إبراهيم، بل ذكره يأ ألف مرةولم يكن الرقم  
ساءت  مرات كأنه لزمة من لزماته، فقد قاله لنفسه عندما ةعد

ي أخذها من عمان العاصمة األردنية تاألمور بينه وبين كوستا ال
ال أريد هذا السجن الناعم يا : "إلى نيقوسيا عاصمة قبرص

من آخر يدوس  ألف مرةإن طائرًا حرًا جائعًا أفضل .. كوستا
(. 62الرواية، ص.." )برجليه كومة من الحبوب بداخل القفص

قامة مشروع مزرعة  وعندما ضاع حلمه بشراء قطعة أرض وا 
حينما وجد حقيبة ممتلئة باألموال في أحد القصور  الدواجن عليه

رأيت بقعة كبيرة من الدماء على الفانلة : ".... التي كان يدهنها
انتزعتها بقوة فآلمتني، لكن .. الداخلية قد جفت والتصقت بالجرح

من األلم الذي انتابني وأبكاني حين  ألف مرةألمها كان أخف 
عن الحرية يقول و (. 221الرواية، ص" )فتحت الحقيبة

لو أمطرت السماء حرية لرأيت بعض العبيد يحملون ": "أفالطون"
 ". المظالت

 

 



121 
 

 أال يوجد جنة للفقراء؟! 

ظل الكاتب طوال الرواية يفلسف حياة الفقراء الذين 
ا وراء الرزق، وعالقتهم باألغنياء يضربون في األرض سعيً 

الموسيقية، فمرة وأصحاب رؤوس األموال، وكأنها لعبة للكراسي 
يجلس الفقير على كرسي المالك والغني على كرسي الشيطان، 

. الكراسي، كذلك الحال في الشعور بالسعادة والحب نثم يتبادال
صاحبة المال والجمال الزائد إلبراهيم عندما " أثينا"تقول السيدة 

فال أجد صدى .. أجل أنت: "رمت شبكها حول صديقه عابد
يا .. فرحة بمالمح وجهك لصديقك حين يوفق لعمل وبأجر مجز  

" عدمًا طيلة الوقت؟ا مرجل لماذا تريده هكذا يجري في ركابك فقيرً 
ك الذي هبط ذلك المال" عابد"فهذا (. 275-274الرواية، ص)

من سماء مصر على أرض جزيرة قبرص، هذا الشاب الذي 
مازال في منتصف العشرينات من عمره، ولم يدخل مدرسة، وال 
يعرف القراءة والكتابة، ولد في أسرة بائسة فقيرة، الجهل يحيط بها 

يمتلك سوى عربة خشبية يتقدمها حمار من كل جانب، أبيه ال 
ضئيل يسحبها، فوق ظهر العربة فرن من الصاج لشواء 

يتجول بها في قريته، والقرى المجاورة، طيلة النهار .. البطاطا
، ثم يعود في المساء "معسلة يا بطاطا"ينادي على الصبية 

متهالكًا، رأسه يتمزق من الدوار والمناداة، كان يقوم مذعورًا في 
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وف الليل بسبب تساقط المطر على رأسه من السقف الناشع، ج
فسقف البيت من عيدان الذرة الجافة وجريد النخيل، كان يردد 

(. 22ص" )برد السقف في الليل، وجحيم الفرن في النهار: "بأسى
موت الفقير، .. اثنان ال يحس بهما الناس: "يقول الشيخ عمران

ب والحكمة يقول فمن روائع األد(. 28ص" )وفساد الغني
وكم من ديك صدق أن الشمس تشرق ": "تيودور فونتاني"

فكما كان والد عابد بمصر لديه حمار يقتتا به، كذلك ". بصياحه
ا الهندي الهندوسي عابد البقر الذي أصبح صديقً " برامندار"كان 

إلبراهيم في جبال وغابات ترودوس بقبرص كان يمتلك فياًل 
 . ا من داخل غابات الهنديحمل عليه األشجار ونقله

؛ فالفقر ضلع مهم من أضالع الفقر أحد صور التهميش
، ركزت !"آدم يهبط مرتين"المثلث الفقر والجهل والمرض، ورواية 

على الفقر في المقام األول ويليه الجهل، فالمهمشون في األرض 
فالفقر لم يترك جنسية فعلى . على وزن المعذبون في األرض

المصري المسلم والهندي الهندوسي من أرض قبرص اجتمع 
اجعل العمل ولقمة العيش، ما يجمعهم إجادة اللغتين اإلنجليزية 

": برامندار"فيقول . واليونانية من أجعل التواصل والتآخي اإلنساني
يبدو أن .. سر ما يحيط بك يا ترودوس الجميلة يحيرني "

 (.821ص" )سهولك وجبالك مالذ آمن لكل الهاربين الخائفين
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؛ فبسبب جمال أثينا وقع !!هل الجمال سبب للمتاعب؟
عابد في الخطيئة، وهروبه من جنة السماء إلى متاعب األرض، 
وبسبب جمال زوجة برامندار كان ذلك سبب لتجسس كومار على 
عورتها، مما دفع برامندار ألن يدافع عن زوجته وعن نفسه فقتله 

 .زيرة القبرصيةثم هرب عبر إحدى السفن من الهند إلى الج

نجاب األطفال أم " ةكنت أمني ؛!!انكشاف العورة وا 
الوحيدة أن ينجب ستة أطفال يفرحوا قلبها، فرد عليه " برامندار

انكشفت عورة .. يا رجل أليس لديك عقل يفكر؟ :  "إبراهيم قائالً 
زوجتك في البر، وانكشفت عورتك في البحر، وتريد إنجاب ستة 

إذا لقد كان .. يمهم قرابين لمحرقة الحياةأطفال حفاة ُعراة لتقد
اهدأ يا برامندار .. إذ منعك من هذا الجنون.. ا بككومار رحيمً 

إن الفقراء ال يمتلكون سوى ورقة التوت، .. اهدأ يا صديقي.. 
" وها أنت قتلت من أجلها، وليتك استطعت حتى الحفاظ عليها

المصري  بالطبع هذه اإلجابة التي رد بها إبراهيم(. 825ص)
ا لإلجابة التي على صديقه برامندار الهندي، كانت مشابهة تمامً 

األوكراني حينما أتى بزوجته الجميلة " ساشا"قالها له صديقه 
لثالثة في غرفة واحدة لتوفير النفقات، اا هم وسكن سويً " ناتاليا"

ساشا لماذا ال يوجد لك أبناء حتى اآلن، .. وحينما سأل إبراهيم 
أنه رزق بطفل جميل منذ عامين ولكنه مات بعد فرد عليه ب
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ا بموته أكثر من سعادته بمجيئه، شهرين من والدته، فكان سعيدً 
فعندما استغرب واندهش إبراهيم، فكانت اإلجابة الصادمة من قبل 

إننا نموت كل .. لقد وفر على نفسه، وعلينا شقاًء كبيراً : "...ساشا
حياة الحقيرة، وننام في يوم يا صديقي من أجل أن نعيش تلك ال

هذه الغرفة الضيقة، وأنا غير قادر أن أحجب عورة زوجتي 
فكيف لي أن أحافظ على ولدي عمرًا بأكمله، حتى يكون .. عنك

كنت أحلم أن أكون "ويكمل ساشا "  صالحاً في المستقبل رجاًل 
لكن ال .. ا تعلمت ما أحبه، واحترفته، وحقً اعازف بيانو محترفً 

لقد .. لعالم أصيب بالصمم، وال يريد أن يسمعنيأدري لماذا ا
إن الفقراء يموتون .. أظن ألنني فقير.. فشلت كل محاوالتي

؛ ويصف (25ص" )مرتين دون أن يملكوا أي ضمانات للجنة
إياك .. نحن لسنا بشراً "... ساشا إلبراهيم حال المغتربين الفقراء 

نحن فائضو .. أن تظننا بشرًا مثل باقي البشر، ال يا صديقي 
 (. 27ص!" )األوطان

إن .. إن البعد وطول المسافات ال يقتل الحب واإلخالص
إن .. الذي يقتل الحب واإلخالص هو الخيانة، واألنانية، والغدر

 . األماكن ال تحلو إال مع من تأنس وتحب
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 التناص القرآني بالرواية: 

ا لم يستخدم الكاتب حسام خلف اهلل، التناص اللفظي كثيرً  
ا في ا وسرديً ا لفظيً داخل روايته، ولكنه عندما استخدمه كان تناصً 

" سوال"وهو يخاطب " إبراهيم"آن واحد، فعندما كتب على لسان 
أنا لن أبرح هذه األرض إال ":  "أثينا"جنة " عابد"بعدما أن دخل 

يقصد هنا باألرض جزيرة قبرص، فكما (. 277ص" )وهو معي
ي، وقعت قبلها زليخة في عشق وقعت أثينا في عشق عابد الول

يوسف العابد، والذي قال نفس الجملة كان أحد أشقاء يوسف 
وبرغم أن . عندما أتهم أخيهم بالسرقة، وكان يقصد أرض مصر

زليخة كانت زوجة عزيز مصر، وهي سيدة بنت سيد من أشراف 
مصر، إال أنها عشقت يوسف وأرادت أن تخون زوجها من أجل 

" جينا"الخادمة السيريالنكية للسيدة " ليزا"هذا العشق، بينما 
القبرصية، رفضت طلب سيدتها بأن تتقاسم فراشها كل ليلة مع 
إبراهيم، وذلك من أجل أن تحافظ على حبها وعشقها لزوجها 

أنا ال : ".... الذي يفني نفسه ليل نهار من أجل أوالدها، وقالت
ن أحسنت ، إنها وعدتني بزيادة أجرى إأريد أن أخونه بالغيب

إليك في الفراش، ال أريد هذه الزيادة، كل ما أريده المحافظة على 
فقراء إلى أبعد مما .. زوجي وعملي؛ فنحن فقراء جدًا يا إبراهيم

قولي للسيدة "وكان رد إبراهيم (. 882ص" )تتصور يا عزيزي
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ودعي .. لقد عرضت نفسي على إبراهيم فأبي وامتنع.. الحمقاء 
.. مشكلة العالم": "برتراند راسل"يقول ". كفيل به األمر كله لي وأنا

أن الحمقى والمتعصبين واثقون من أنفسهم دائمًا، بينما الحكماء 
صعدت إلى جبل يعصمني من عاصفة ". "تملؤهم الشكوك

-848ص" )الغبار، كأن هذا اليوم ال عاصم فيه من أمر ربي
841.) 

 

 اللغة اليونانية بقبرص: 

للروائي " آدم يهبط مرتين"رواية بطل " إبراهيم"كان  
، يعمل نقاشًا وعندما ذهب لجزيرة قبرص، كان "حسام خلف اهلل"

ا للغته األم العربية، ال يجيد إال اللغة اإلنجليزية باإلضافة طبعً 
ولكنه ومن خالل التعامل مع األشخاص إلى جانب ما اكتسبه 

لمات أثناء عمله حتى بدأ يتحدث اليونانية باقتدار، ومن الك
والجمل التي وردت بالفصل السادس من الرواية ونطقها ومعناها 

لماذا تجلس هكذا "بمعنى " !؟...ياتيه إتسي كاتسي را: "بالعربية
كلمة (. 74ص" )ماء"أي " نيرورا"كلمة (. 78ص" )!يا؟
كالي ميرا "تحية الصباح (. 75ص" )نقاش"هنا ".. بوهياجيز"
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إسيه ميال (. "246ص)" صباح الخير يا سادة"بمعنى " ساس
 (.247ص)؟ سؤال هل تعرف اليونانية أم ال؟ "الالنيكاه

، أنت "أغابي مو"، وحبيبتي "أغابي"اسم الحب باليونانية  
شكرًا ". را أغابي مو.. إسيه بارا بولي قاال"رائعة جدًا يا حبيبتي؟ 

أي " بوتانا(. "222-227ص" )إفخارستو بارا بارا بولي"جزياًل 
كيريا .. كيريا اليسون.. كيريا اليسون(. "887ص)" فتاة ليل"

أي " الييياه". "يا رب ارحم.. يا رب ارحم"استغاثة " اليسون
؛ من خالل تلك العبارات التي ذكرها المؤلف في أكثر "العجوز"

من موضع بالرواية بالنطق العربي لكلمات وجمل باليونانية 
حسام خلف "ومعناها الصحيح بالعربية، يدل على أن الروائي 

أما أنه على دراية باللغة اليونانية أو أنه أتى بكتاب لتعلم " اهلل
تلك اللغة ودرسه بشكل جيد حتى يأتي لنا بهذه اللهجة وفهمها 

دي اودمجها في الحوار السردي الروائي بهذه الصورة، وفي اعتق
الشخصي أنه يجيد تلك اللغة، فهذه الرواية هي األولى له، فلم 

سبتمبر )ى اآلن، أي وقت كتابة تلك الدراسة يصدر له حت
باإلضافة " خلقة ربنا"سوى مجموعة قصصية بعنوان ( 8126

 ". آدم يهبط مرتين"نا يلتلك الرواية التي بين أيد
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 بافوس العاصمة الثقافية لقبرص: 

البطل الحالم صاحب القلب النقي والنفس " عابد"ذهب  
قال يملكها رجل قبرصي المطمئنة ذات يوم للعمل في جمع البرت

بالقرب من مدينة اسمها مدينة " أيانابا"بمزرعته ببلدة تسمى 
 .بافوس، وهي قريبة من البحر

والذي " آدم يهبط مرتين"بطل رواية " إبراهيم"فقام صديقه 
سرد " إبراهيم"ليكون بجواره بقبرص، وعلى لسان " عابد"استقدم 

وكيف " عابد"خية لـ المؤلف قصة مدينة بافوس الثقافية والتاري
كانت تلك المدينة هي مدخل دخول المسيحية ألوروبا كلها عن 
طريق بولس الرسول من إنطاكية في سوريا حتى وصل إلى 

بالطبع هذا الملمح (. 227-226الرواية، ص)مدينة بافوس 
التاريخي لدخول الدين المسيحي وتعاليم المسيحية ألوروبا، 

عادة معلومات صحيحة بذل فيها المؤ  لف مجهودا لقراءتها وا 
 . غتها داخل النص السردي الروائياصي

تبدأ الرواية باإلهداء الذي كتب فيه عبارة واحدة يقول 
كتب ، وقبل اإلهداء (قريتي التي أحب": الجزائر"إلى : )فيها

 لوهذا ليس لقبه ب" المنياوي"وسين الكاتب تحت اسمه وبين ق
صفته، بأنه ينتمي للمنيا، قسم الكاتب روايته إلى عشرة فصول، 
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ولم يضع لها عنوانًا، بل يذكر أن هذا هو الفصل رقم كذا، 
وية وفصولها، استطعت أن اقتراح ولكني من خالل قراءتي للرا

ا أو أكثر لكل فصل، وهذه عنوانً  اضع عناوين للفصل، أحيانً أو 
ن فصوله أو ال يعنونها، وجهة نظر، فمن حق المؤلف أن يعنو 

ولكن من حقي كمتلقي أن أتفاعل مع الراوية بالشكل الذي أريده، 
: والعناوين التي استخلصتها للفصول بالترتيب على النحو التالي

، الفصل الثاني (جاردنز/؛ الشيخ عمران88-7ص)الفصل األول 
، الفصل الثالث (؛ عابد الحالم راعي الخراف14-81ص)
زيارة ألماكن /الجوفة/أبوعلندة/أهل الكهف ؛ مرقد47-15ص)

، الفصل الرابع (المخلوق الذي هبط من سماء مصر/الصالحين
؛ 22-61ص)، الفصل الخامس (؛ األسطرجي57-51ص)

؛ أعياد 211-27ص)، الفصل السادس (فائضو األوطان
؛ 211-214ص)، الفصل السابع (الكيرسماس
الفصل الثامن  ،(جنة سماء بافوس/مزرعة الدواجن/الديناصور

-262ص)، الفصل التاسع (؛ جنة إستاليوس261-214ص)
، والفصل العاشر (استعذب الخطيئة!/؛ االنزالق نحو النار276

أرض /صاحب الفيل/؛ جينا846-277ص)واألخيرة 
 (. غابات ترودوس/افروديت
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لأللوان وضع خاص داخل هذه الرواية، فالرواية مليئة 
ا فهو يعمل نقاشً " إبراهيم"ة عمل باأللوان، وذلك ألنها من طبيع

 ىحدإسواء باألردن أو قبرص، فاأللوان طوال سنوات غربته 
ن ألة النفسية لإلنسان، و الوسائل التي تعبر عن الحياة، وعن الحا

لكل يوم نعيشه لون؛ وليست األلوان فقط جليه باألحداث الروائية 
ب أن داخل النص السردي بل عالمي الطير والحيوان، وذلك بسب

إبراهيم في األساس حاصل على بكالوريوس زراعة تخصص 
إنتاج حيواني، لذلك كان حلم حياته الوحيد أن يمتلك مزرعة 

التحدث باإلنجليزية وسهل  تقنمه العالي جعله يللدواجن، وتعلي
عليه أمر تعلم اللغة اليونانية عندما سافر وعاش واشتغل بمهنة 

ت وجيز كان يجيدها إجادة النقاشة بجزيرة قبرص، وذلك في وق
وعلى عكس ذلك كان عابد األمي، فلم يكن يجيد سوى . تامة

ا فقط، وكان من الصعب عليه تعلم غيرها، إال من العربية تحدثً 
بعض الكلمات والجمل التي أقدم على تعلمها وجعل إبراهيم 

لحسناء أثينا التي يحفظها له حتى يستطيع أن يتواصل مع ا
  .مئأنجمت منه توا

وبرغم أن تلك الرواية للكاتب حسام خلف اهلل، هي العمل 
 أجزم أنه بالتأكيد يكتب منذ أمد   الروائي األول له، إال أنني

أعماله النور إال مع هذا العمل، الذي أراه  لم تر   بعيد، ولكن



131 
 

هذا  متميزًا فيه جدًا، وخاصة أن الرواية ال تعد صغيرة الحجم،
الكيف وهو بالطبع المهم في  انمن حيث الكم، أما إذا ناقش

العمل اإلبداعي الروائي، فالكاتب يمتلك أدواته، اللغة لديه 
استطاع بها أن يخرج ما يمتلكه من ثقافة وملكة سردية، فهو 
يكتب باللغة الثالثة التي تقع ما بين الفصحى والعامية، الرواية 
في مجملها كتبت بالفصحى، عدا العديد من الحوارات التي 

رت بين شخوص المشاهد الروائية، حيث يكتب الحوار على دا
حسب ثقافة ودرجة تعلم الشخص المتحدث، الحوار واضح جدا 
بالرواية، مع وصف المكان مسرح حدوث المشهد الدرامي 
بصورة تجعلنا نشم رائحة سيناريست، يستطيع أن يكتب 

 . السيناريو والحوار لألعمال الروائية

سردية للشخوص أو األماكن داخل الغوص في التفاصيل ال
و المطول الممل، تلك الرواية، ال هو بالمختصر المخل أ

ن أحداث وشخصيات وأماكن واقعية، ولكنه عوخاصة أنه يحكي 
ينقل لنا حياة اثنين من المصريين ببالد الغربة وهنا اختار 
لدولتين األولى هي األردن وعاصمتها عمان، والثانية هي 

يقوسيا، فقد تعرض في هذه الرواية ألماكن قبرص وعاصمتها ن
ن سواء وفيها ودفن بها أنبياء ورسل وصالحومدن وقرى عاش 

قبل ظهور الكتب السماوية الثالثة أو بعد ظهور اليهودية 
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المسيحية واإلسالم، فقد أبرز المؤلف سير العديد من األنبياء و 
ش وتنقل شخصيات والصالحين في روايته، ووظف أماكن عي

ي سار عليها أرجلهم على نفس الطرقات الت تواية التي وطأالر 
ن من السماء لوعظ أهل األرض، ويكأن وهؤالء العباد المرسل

الكاتب يريد أن يخبرنا بأن الحياة في أولها كآخرها، ما حدث 
من مئات بل آالف السنين يعاد في نفس األماكن ولكن في 

راكيب وراثية زمان مختلف وبشخوص تحمل داخلها جينات بها ت
محمل عليها كل خبرات الكوكب األرضي منذ أن خلق اهلل 
سبحانه آدم وحواء وحتى اللحظة التي نعيشها اآلن ونقرأ فيها 
تلك الرواية وبعد هذه السطور التي تتحدث عن الرواية، بل 
يريد المؤلف حسام خلف اهلل أن يرسل لألجيال القادمة رسالة 

األرض من اإلنسان، سوف  مفادها أن ما حدث ويحدث على
يحدث ويظل يحدث بنفس الكيفية في المستقبل حتى يرث اهلل 
األرض ومن عليها، وننتقل إلى وطننا األصلي الذي هبط منه 
أبينا آدم ثم عاد إليه بمجرد موته ودفن جسده باألرض التي 

 . وهو جزًء منها وصعود روحه لخالقها، أال وهي الجنة

الحالة النفسية للكاتب قد تغيرت  ال استطيع أن أقول بأن
ع أن ااستط هطوال فصول روايته، ولكني استطيع أن اجزم بأن

يغير من الحالة النفسية والمزاجية للقارئ والمتلقي، فلحظات 
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ب، الفرح والحزن، سعة الصدر تشعر بأنك سعيد وأخرى غاض
، الصعود للجبل والنزول منه، النهار والليل، الغروب هوضيق

، أنك نائم ثم واقف ثم ماشي فمهرول إلى أن تقع والشروق
على وجهك، كل األحاسيس والمشاعر اإلنسانية بالسلب أو 
اإليجاب، الشيء ونقيضه سوف تراه وتشاهده مجسدًا مع 

آدم "أحداث ومواقف الرواية، والحاالت التي مر بها أبطال رواية 
 . يسر، هذا كله دون أن تشعر بمنتهى السالسة وال"يهبط مرتين

تبدو الرواية في ظاهرها أنها واقعية تحكي قصة حياة 
شخصين مصريين سافرا خارج الوطن للسعي وراء الرزق، وما 
يتعرضان له من مواقف وأحداث تزيد من خبراتهم في الحياة، 
تضاف إلى التجربة اإلنسانية، ولكن عند التعمق في مضمونها 

هضمه للفلسفة تجدها رواية فلسفية، ركز فيها الكاتب على 
اليونانية، والتي اتخذ من الجزيرة القبرصية واللغة اليونانية 

جميع الشخوص  إنمسرحًا لمعظم أحداث الرواية، وكأنه يقول 
التي تعيش على ظهر تلك الجزيرة ويأكلون ويشربون منها 

ا لفلسفتها ويتحدثون لغتها، أيضا يفكرون ويتصرفون طبقً 
فالشخصيات التي تعيش في القرن الراسخة منذ قديم األزل، 

العشرين أو الحادي والعشرين، يمشون في تلك الدنيا بالمنهج 
 !الفلسفي للحضارة اليونانية القديمة
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لذا فقد انتهجنا في تلك الدراسة، المنهج الوصفي التحليلي 
الفلسفي، حتى يتمشى مع الفكر الذي اتبعه الروائي حسام 

 ".  آدم يهبط مرتين"خلف اهلل، في تناوله لروايته 

 

 
 



134 
 

  

 



135 
 

 

 السيرة الذاتية للمؤلف

باحث، قاص،ناقد أدبي، مصور، مدون، محاضر، مهندس زراعي، منتج ومخرج  كاتب،
أفالم تسجيلية ووثائقية، إعالمي، تربوي، وخبير التنمية 

 .والموارد بشرية والمستشار األسري

 حممود سالمه حممود اهلايشه   : االســـم

 حممود سالمة اهلايشة: الشهرة اسم

 (. عبدالرمحن، حبيبه، سناء)ه ؤ متزوج، وأبنا: االجتماعية احلالة

 :العضويات 

 :األدبي والفني االنتماء
 عضــو س ــا ةدا ة النــادب  ،عامــب بنــادب أدر ثقــر املاصــة ا نقــو ة عضــو

 .(6102منتقف-6102منتقف)وسكرتري النادب دو ة 
 عامب بأتي ييه ا نقو ة ل فنون والثملاصة عضو. 
 س ا ةدا ة مجعية املاصة الطفب بالدثه ية عضو. 
 س ا أمناء ثقر املاصة الطفب با نقو ة عضو . 
 مجعية  واد ثقر املاصة ا نقو ة عضو . 
 خمترب سرديات ا نقو ة عضو. 
 نادب ع وم طفب ا نقو ة مشرف. 
 ي  العـــــرر اجلمعيـــــة الدوليــــة ل مومجـــــ  وال  ــــو  عضــــو( واتـــــاWATA) ،

 .ومشرف منتدى الع وم التطبيملية مبنتديات اجلمعية ع ى شبكة اإلنونت
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 بالرب ان الدويل لع ماء التنمية البشرية عضو. 

 

 :المهني والنقابي االنتماء
 عامب بنملابة ا هن الز اعية مبحاصظة الدثه ية عضو. 
 عامـب بالنملابـة العـام لمعـالم اإللكـووف مبحاصظـة الدثه يـة، وسـكرتري  عضو

 .ال جنة الثملاصية سابملا
 العامة  د يب التنمية البشرية سابملا ةعامب بالنملاب عضو . 
 جلنـــــة اإلعـــــالم والقـــــحاصة مـــــن ااـــــا ج بنملابـــــة الفنـــــان  التشـــــكي ي   عضـــــو

 .بالدثه ية
 

 :  واألوسمة الجـوائــز 

 البيئيـــة العالميـــة وأثر ـــا فـــي  القضـــايا"ع ـــى ا راـــز ااوق ل ا ملـــاق الع مـــ   حـــا ز
وزا ة البحـا الع مـ   –، أاادمييـة البحـا الع مـ  والتكنولوجيـا "التنمية المحليـة

 . م6112ا قرية، ا سابملة الع مية الثانية عشرة ل شبار لعام 
 أاادميية البحـا "ةعلمي شخصيات"ع ى ا راز السادس ل ا ملاق الع م   حا ز ،

عشرة  ثةوزا ة البحا الع م  ا قرية، ا سابملة الع مية الثال –الع م  والتكنولوجيا 
 . م6112ل شبار لعام 

 ـــة"ع ـــى  حـــا ز ـــية ميدالي س ـــة دواجـــن الشـــر   مـــن، "االســـتحقال الزراعـــي الفض 
لبنــان، ل مســا ة ل نشــر ع ــم الــدواجن والتوعيــة -بــريوت-ااوســو ولــاق أصريمليــا

 . 6101الز اعية العربية من خالق صفحات اجمل ة ااثر من عشر سنوات، يوليو 
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 ـــات مهر ـــان  أفضـــ "جبـــا زة  صـــا ز ـــة ضـــمن فعالي قـــاري فـــي المســـابقة انعالمي
، مراز ةعالم ا نقو ة، اهليئة العامة لالستعالمات، "2333القراءة للجميع لعام 

 . 6101مقر،  –وزا ة اإلعالم 
 الـدولي لتننولو يـا التعلـيم  برنامجال"ل مسابملة  صا ز(IPET) " الـ  نظمتهـا

لعــام " االملــار"الــ  اانــت بعنــوان ( SASC)أاادمييــة الشــر  ل ع ــوم التطبيمليــة 
6100 . 

 المياه وأبعاد ا االقتصادية والسياسية  أزمة"با راز الثاف ل مسابملة  صا ز
ة الشبار والعماق وال  نظمتها ةدا  " 2333والثقافية وسب  الح  المقترحة 
 . 6100باهليئة العامة لملقو  الثملاصة، العام 

 ائزة المركز الثاني في التصوير الفوتوغرافي بمسابقة انبداع "ع ى  حا ز 
ال  نظمتها شبكة ا نقو ة اإلخبا ية بالتعاون مع جريدة  ،"2332األولى 

صناف أثاليم  ل نشر والتوزيع ونملابة ا ماتالكرنك وبيت الملقيد الثملال ودا   
 . 6106مقر، 

 با راز الرابع با سابملة البحثية ا رازية وال  نظمتها ةدا ة الشبار والعماق  صا ز
 .6102/ 6106باهليئة العامة لملقو  الثملاصة، ل عام 

 ااوىل ل أدر الطفب مبسابملة ةث يم شر  الدلتا الثملال ل عام  اجلا زة
6102/6102 . 

 با راز الثاف ل صرع ا ملاق ااديب مسابملة الشهيد تامر عبدالرءوف السنوية  صاز
 . الشعراء وا فكرين وا بدع  مجعية، وال  تشرف ع يها 6102الكربى لعام 

 من س ة دواجن الشر  ااوسـو "االستحقال العلمي الذ بي وسام"ع ى  حا ز ،
ع ـــم الـــدواجن والتوعيـــة الز اعيـــة ل نشـــر  ا ةلبنـــان، ل مســـ-بـــريوت-ولـــاق أصريمليـــا

 . 6102العربية من خالق صفحات اجمل ة، مايو 
 

 :ورقيا   والمطبوعة المنشورة والنتب المؤلفات 
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 :األدبي النقدفي مجال : أوال
، دا  اإلسالم 6102، العام 0ط ،"في شعر شعراء  زيرة الورد قراءات"اتار .1

 .ا نقو ة، مقر شر،ل طباعة والن

: الســمات األســلوبية والمالمــر الفنريــة: الروايــة العربيــة الحديثــة  فــن" اتــار .2
، دا  اإلسـالم ل طباعـة والنشـر، 6102، العـام 0ط ،"دراسة في النقد الروائي العربـي

 .ا نقو ة، مقر
، دا  6102، العـــام 0ط ،"انبـــداعي مـــدخ  للنقـــد الســـردي التفنيـــر" اتـــار .3

 .مقر قو ة،ا ن اإلسالم ل طباعة والنشر،
 دراســـات: الجميــ  بـــين االختصــار المعبــر والتطويـــ  المفســر األدب" اتــار .4

ــــة ، دا  اإلســــالم ل طباعــــة 6102، العــــام 0ط ،"وقــــراءات نقديــــة فــــي الروايــــة العربي
 .ا نقو ة، مقر والنشر،

 ،0ط ،"وقراءات نقديـة دراسات: الجمي  بين الفهم والتفسير األدب" اتار .5
 .، مؤسسة مبدعون، دا  اإلسالم ل طباعة والنشر، ا نقو ة، مقر6102العام 

 
 :في مجال القصة القصيرة: ثانيا  

ـــع(!! 320) 0-2-3" اتـــار .1 ـــة للطالئ ، دا  6102، العـــام "حنايـــات علمي
 .اإلسالم ل طباعة والنشر، ا نقو ة، مقر

أدر  ، س ســ ة6101، العــام (مجموعــة قصــي قصــيرة!!..حبيبــة إنهــا) اتــار .2
 .اجلماهري، دا  اإلسالم ل طباعة والنشر، ا نقو ة، مقر

 
 :في مجال المقاالت والنتابات الصحفية: ثالثا
، دا  اإلســـالم 6102، العـــام "مقـــاالت ودراســـات.. اندراك أيقونـــات" اتـــار .0

 .ل طباعة والنشر، ا نقو ة، مقر
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اإلســـالم ، دا  6102، العـــام "مـــن اـــفحات الـــزمن اللـــي فـــات ســـطور" اتــار .6
 .ل طباعة والنشر، ا نقو ة، مقر

 
 :في مجال العلوم الزراعية: ثانيا  
؛ 6112، العــام (ورعايــة الجــاموس فــي العــرال والمنطقــة العربيــة إنتــاج) اتــار .1

" ا كتبــة الوطنيــة"العــرا ،  ثــم اإليــداع بــدا  الكتــ  والواــا   -جامعــة  ب ثــا : الناشــر
 . 226/6112بب داد 

؛ دا  اإلســــالم ل طباعــــة 6112، العــــام (بــــيط الطيــــور الدا نــــة تفــــري ) اتــــار .2
 .والنشر، ا نقو ة، مقر

، العام (تربية ورعاية الدوا ن واألرانب تحت ظروف ان هاد الحراري) اتار .3
 .؛ دا  اإلسالم ل طباعة والنشر، ا نقو ة،  مقر6112

دا  ، 6112، العــام (الســيالج.. تننولو يــا حفــع األعــالف الخضــراء) اتــار .4
 . مقر نقو ة،اإلسالم ل طباعة والنشر، ا 

، مكتبــة الــدا  6112، العــام (إنتــاج وتصــنيع األلبــان فــي الــو ن العربــي) اتـار .5
 .الملاهرة، مقر -وسو الب د –يوليو  62ش  01 مية،الع 
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