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 من مالمح الرواية التاريخية عند باكثير

 الثائر األحمر.. وفشل المشروع القرمطي 

 

 د. حلمي محمد القاعود

 

 ،7المصدر: مجلة جامعة اإلمام محمد بن سعود اإلسالمية، العدد 

 367 -336ص

 

(1) 

 [ واحد من بناة األدب العربي  الحيد ف  ي  مع ي 1"على أحمد باكثير"]

مجيياا الروا يية  ليي  الصيي  اليييب   يي  "نجييي   ألوانييو و روعييو، ويييو  يي 

أمين محفوظ" و"محمد عبد الحلي  عبد هللا" و"عبد الحميد جودة السحار" و"

  وس  غراب"وغيري ، وقيد ثرير أي  هجيو  ي  كهاباليو الرواايية والمسيرحية

مر بيو لإلى الهار خ، معيناً ررا  غهرف منو الحوادث وال روف المشابهة لما 

درة سيالمية  ي  العصير الحيد ف،  يجيد ينياا الرحابية واللياألمة العربيية اإل

 ي   على الهعبير الحر الطليق اليب  هيح لو أي  سك  على اليور  ميا  عهمي 

نفسو من يموم وأشيجاي، وثمياا ووموحياي،  فر ييا عصيرق وواقعيو، وإ ا 

شيياعراً عر نيا أي الفهييرة الهي  عاشييها "بيياكثير" ون يا  يهييا، كالبًيا مبييدًعا، و

، كيياي لحالفيية ومثيييرة،   ييال عيين منيياف عييام كيياي  ليي  بالمر يياد مهمرًسييا

نييا لمحياوتي الهعبييير الهيي  لميال  مييا يييو سييااد  ي  السيياحة اإلعالمييية، عر 

ر يد أو لما ا جنح "بياكثير إليى الهيار خ  لبسيو قناًعيا  هحيدث مين وراايو بميا  

مسيياحة ثمنيية، وأكثيير رحابيية،  –علييى كيي  حيياا  –عمييا  ر ييد،  فيي  الهييار خ 

طيع الكال  على أرضها أي  صيوا و جيوا، دوي أي لعهرضيو ممياوف  سه

حهييب لأو محا  ر، كيلك  إي الهار خ حا   بالنما ج الساوعة اله   مكين أي 

مفيراً     الواقع المعا ر اليب  ملو منها، ولصميو الهزاا  والمحن  ال  جد

ة مير من الهروب إلى الهار خ كي   جيد  ييو السيلول والهايام الجيراع و سيهعد

 أخرل للمواجهة والما   مام المبادرة.

وللييد أليي  "بيياكثير" أكثيير ميين روا يية لار مييية أبر يييا "سييالمة الليي " 

هي  كو"واإسالماق"، وقد حولهها السيينما المصير ة إليى  يلميين شيهير ن، ري  

ن ميي[" الهيي  لعييد أن ييا روا الييو  نيييا، 2"بيياكثير" روا هييو "الثيياار األحميير]

اي وابع  كرب وعلدب، ولألس ،  إنها ل  لليق وجهة ن رب، وي  روا ة  

ن ايهماماً من الدارسين، وربما بسب  موضوعها اليب كاي  شك  حساسية م

 نوع ما أ ام كهابهها.
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 قياًمييا -إلييى حييد مييا –ولعييالا الروا يية، رييورة "اللرمطيية" الهيي  لرا ليي  

وسييلوًوا، مييع "رييورة الييزنا"  يي  دوليية المال يية العباسييية علييى مييدل علييود 

 دة  ي  الليرنين الثاليف والرابيع الهجير ين.. ولحكي  قصية حميداي قيرم عد 

وابيين عمييو عبييداي عنييدما لحييوت ميين شمصييين ميين عاميية النييا  الفلييرا  أو 

البسييطا  إلييى ريياار ن  لييوداي الجمييوع ضييد دوليية المال يية سييعياً لمييا سييم  

لييق "بالعدا الشام "، وانهه  رورلهما بالف   اليير ع بعيد اإلخفيا   ي  لح

 وع من العدا )!(، وانهيار دولههما اله  أقيم     جنوب العرا .أب ن

 وواضح أي الكال  ل   سع إلى سرد اللصة الهار مية لللرامطة  سيح ،

يي  ب  إنو كاي  ر د أي  حير من لجارب ممارلية  ي  الواقيع الييب  عيشيو، و

 بينيوللجارب انهه  أ  اً إليى الفشي  الكامي ، والهز مية المر يرة.. ويييا ميا 

ير كياي اللرا ة المهأنية للروا ة ومعر ة حوادرها وشمو ها.. و بدو أي بياكث

  على موعد ليشهد نها ة ييق الهجارب الفاشلة    عصرق، وليهأكد مين  يد

أل م الساحلة، بعيد أي ر1967حدسو وسالمة موقفو،  ماي كمداً بعد يز مة 

ميين كمييدق اللييد  لسييل ، وعسييكر العييدو  لفييوي علييى ضييفة اللنيياة، وبييالرغ  

 وحزنيييو،  ليييد يهييي  بلصييييدلو الطو لييية الشيييهيرة، "إميييا أي نكيييوي أبيييداً أو ت

نكييوي"، ليييزرع األميي   يي  نفييو  األميية، و وقييد جيييوة الملاوميية  يي  قلييوب 

 النا ، و حرض على الثأر واتنهلام.

 

(2) 

 ييوح  عنييواي الروا يية "الثيياار األحميير" بأننييا أمييام شييم  خييارج علييى 

يييا الو ي   حمي   ي   اليو أكثير مين دتليية، الميألوف،  و ي  الحميرة، و

ى  رجع بع ها إلى الحليلة باعهبار حمرة عينيية، و رجيع بع يها ا خير إلي

يب نشأ ما لرمز إليو الحمرة من معان  الثورة الدمو ة أو الصراع الدموب ال

، عن حركة اللرامطة ومن حولها، و   ك  حاا،  إي دتلة العنواي وضاحة

ة ة    إ جا  شد د.. وبما ة حيين نلياري يييق الدتليولش  بم موي الروا 

ل  بما نراق    الثيوراي المعا يرة والهي  امهيدي عليى رقعية كبييرة مين العيا

، م1917لبشير بالعيدا والحر يية والمسياواة، مثيي  ريورة البالشييفة  ي  روسيييا 

، وريييوراي العيييال  الثاليييف وبما ييية  ييي  1948وريييورة الصيييين اتشيييهراكية 

 كوبا وأخوالها(..أمر كا الاللينية )

 لس  "على أحمد باكثير" روا ة "الثاار األحمر" إلى أسيفار أربعية، كي  

سفر     عدداً من الفصوا لطوا وللصر بحس  المكاي واألحيداث،  لكي  

سفر    الروا ة وبيعهو أو لكو نو الييب  سيه  بيو  ي  بنااهيا، مين حييف نميو 

.  السفر األوا     األحداث والشمصياي، وبياي مسرع الصراع الرواا .
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أحييد عشيير  صييال، لشييغ  رلييف الروا يية للر بييا، و لييدم  يييو الكاليي  المسييرع 

األسا ، والشموص الرايسيين، و سهغر  وو الً    و   البياة واأل راد 

والحييياة، كمييا  شييير إلييى  ميين الروا يية، و هيانييا  يي  كيي  األحييواا لهييوال  

لسيفر الثيان  خمسية األحداث، و يراع الشمصيياي  ي  بليية األسيفار،  ي  ا

 صيييوا، لهحيييدث عييين البياييية الجد يييدة "بغيييداد الهييي  انهلييي  إليهيييا" "عبيييداي" 

الشمصييية الثانييية المهميية  يي  لحركيية اللرمطييية، ولوضييح كييي  انهلليي  ميين 

مرحليية إلييى مرحليية ولحوليي   كر يياً بمسيياعدة الحركيية السيير ة الباونييية إلييى 

الشام "، أو مملكة ع و  عاا  ههيأ للعم  من أج  ما سم  بمملكة "العدا 

 اللرامطة.

هير    السفر الثالف ارنا عشر  صيال، ولشيغ  ربيع الروا ية للر بياً، ول 

  يها  روة الصيراع بهحليق مملكية اللرامطية  ي  جنيوب العيرا  )الكو ية ميا

لبياع  ليها من قرل وسواد(، ولطبيق الميي  اليب دعا إلييو البياونيوي مين أ

 د الشام."اللداحيين" الي ن لمركزوا    بال

 ن أما السفر الرابع واألخير،  هو أكبر األسفار حيف     رالرية وعشير

داث  صييالً، لشييغ  رلييف الروا يية البيياق  أو أكثيير قليييالً، ولهالحييق  يييو األحيي

 والصراعاي، حيف لنجل  مصاار األوراف المعنية، واأل كار المهعارضة،

للمشيييروع والشمصيييياي المهصيييارعة.. ولنههييي  الروا ييية بنها ييية مأسييياو ة 

 اللرمط ، وانهصار المشروع اإلسالم  دوي قهاا أو سي .

ر  اي    بدا ة ك  سفر من ييق األسفار،  ثب  الكال  ث ة قرثنية أو أكثي

 دتلة قو ة على الم موي اليب حم  السيفر، و هييل ليو.. مميا  جعي  الين 

 ر مية:لكااللرثن   ا  لة وريلة بالبنا  الرواا   السيفر األوا لهصيدرق ا  ية 

لَييْوْا  ََحييقع َعلَْيَهييا الْ  لْوا  ِيَهيياا  َفََسيي}َوإِ َا أََرْدنَييا أَْي نْْهِلييَك قَْر َييةً أََمْرنَييا ْمهَْر ِيَهيي

ْرنَاَيا لَْدِميراً{]  [.3 َدَمع

وييييق ا  يية لطييرع اللييانوي اإللهيي  اليييب  نطبييق علييى المجهمعيياي الهيي  

لي  ألنهيا لهحلي  ولهم  سرب  يها الفسيق بواسيطة المهير ين،  هسيهحق اليدمار

عيين أدا  رسييالهها اإلنسييانية كمييا  نبغيي ، ويييو مييا رأ نيياق ميين خييالا لييرف 

لييب ااإلقطاعيين الي ن انغمسوا    الفساد،  كاني  الم يال ، وكياي الصيراع 

 لممض عن دمار ويالا أ اب جميع األوراف.

 َ العِيب ثلَْينَياقْ  و   السفر الثان ،   ع الكال  قولو لعالى: }َوالْْ  َعلَْيِهْ  نَبَأ

ث َالِنَا  َاْنَسلََخ ِمْنَها  َأَلْبَعَوْ الشعْيَطاْي  ََكاَي ِميَن اْلغَياِو َن و َولَيْو ِشياْنَا لََر َْعنَياقْ بَِهيا 

َولَِكنعوْ أَْخلَدَ إِلَى اأْلَْرِض َوالعبََع َيَواقْ  ََمثَلْوْ َكَمثَيِ  اْلَكْليِ  إِْي لَْحِميْ  َعلَْييِو  َْلَهيْف 

أَْو لَهْْرْكوْ  َْلَهْف  َِلَك َمثَْ  اْللَيْوِم العيِي َن َكييعبْوا بِت الِنَيا  َاْقْصيِ  اْللََصيَ  لَعَلعْهيْ  

[، و شير بيلك إلى ما جيرل لعبيداي اللرمطي  حيين  يي  إليى 4 َهَفَكعْروَي{]
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بغداد ولفو     مجاا العل  ولفلو، ولكن غوا ة الحركة السر ة الباونية مين 

الجن  ممثال    امرأة اسمها "شهر"، جعلهو  نسى ربيو ود نيو وقيميو خالا 

و نحييدر إلييى الهاو يية، و عميي  مييع اللييداحيين لهييدم دوليية اإلسييالم لحيي  ت هيية 

البحييف عيين "العييدا الشييام "، وكيياي ميين المييأموا أي  كييوي لفييو  عبييداي 

و لهو، ور لا إلى اإل الع الحليلي  الييب  ميدم اإلسيالم و ميدم المسيلمين، 

والبييع يييواق  صييار  –رمييز السييلوو واتنحطيياو  –لكنييو أخلييد إلييى األرض و

 كالكل  تيثا    ك  األحواا، ت  رجى منو خير وت  نعلد عليو أم . 

َ  َيي  بِاْلعَييْداِ  أْْمرْ وقييد  ييدلر الماليي  السييفر الثالييف با  يية الكر ميية: }إِيع  ع

ْحَسياِي َوإِ هَيياِ  ِ ب اْللْْربَييى َو َْنَهيي [ 5َواْلبَْغيي ِ...{] اْلْمْنَكييرِ َشيياِ  وَ ى َعييِن اْلفَحْ َواأْلِ

أبيو "مشيرا إلى المشروع اإلسالم      فااو ونلااو كميا قدميو عيال  اليد ن 

ليى  يد البلا  البغدادب"، وأ ر عليو، إلنلا  الدولية مين الميراب واليدمار، ع

عة شير أبنااها،  هيا المشروع  حلق العدالة للفلرا ، والم لومين،و نص  ال

هيي  بنهيي  األغنيييا  وال ييالمين عيين الجشييع واتسييهغالا، وإنشييا  الييدواو ن ال

لكفيي  إنصيياف الجميييع دوي  ييراع أو م ييال  حييادة، كمييا حييدث علييى جبهيية 

ق  يهيا اللرامطة الي ن أقاموا     اي الوق  مملكة العدا الشام ، ولي   هحلي

 ش   من  لك العدا، ب  كان   حشا ، وكاي منكر، وكاي بغ ...

صييدر السييفر الرابييع أكثيير ميين ث يية لشيي  بالنهييااا والنها يياي لكيي  ميين  ه

 ْ  المشروعين، المشروع اللرمط  والمشروع اإلسالم  ا  ية األوليى: }َو ع

ْ ِ   ََما العِي َن  ْ  َ  بَْعَ ْكْ  َعلَى بَْعٍض  ِ  الرلِ لْو َ ع ْ قِِهْ  َعلَى َما رِ ا بَِرادلِب  لِ

ِ َملََكْ  أَْ َمانْْهْ   َ   .[6َحدْوَي{]  َجْ ْهْ   ِيِو َسَواٌ  أَ َبِنِْعَمِة  ع

 ً ْ َمييثاَلً َعْبييداً َمْملْوكييا َشييْ ٍ   ِدْر َعلَييىت  َْليي وا  هيياي األخر يياي: }َضييَرَب  ع

اً َوَمْن َرَ ْقنَاقْ ِمنعا ِرْ قاً َحَسناً  َْهَو  ْْنِفْق ِمْنوْ  ِ دْ ْ   َْسهَْووَي اْلَحْمييَ  َوَجْهراً  ِسرل ّلِِلع

ْ َمثاَلً َرجْ  لَيى عَ أَْبَكيْ  ت  َْليِدْر  أََحيدْْيَما لَيْينِ بَْ  أَْكثَْرْيْ  ت  َْعلَْموَي و َوَضَرَب  ع

ْهيوْ ت  َيأْ  ْسيهَِوب ْييَو َوَميْن ْييٍر َييْ   َ ِي بِمَ َشْ ٍ  َوْيَو َك ٌّ َعلَيى َميْوتقْ أَْ نََميا  َْوجلِ

 [.7َراٍو ْمْسهَِليٍ {] َأْْمْر بِاْلعَْدِا َوْيَو َعلَى ِ  

لرمطيية وا  اي ينا لرمز إلى الن ر ة والهطبيق، ر  النهيجة، الن ر ة ال

ولطبيلالهيييا الهييي  لفهيييرض أو لفيييرض المسييياواة عليييى الجمييييع، ولكنهيييا ت 

بكي   لسهطيع،  لد لحوا المجهمع إلى وبلهين أوتيميا، وبلية الحكيام ولهمهيع

ر ييي  لألميييواا إليييى خيييارج شييي  ، بييي  سيييع  إليييى مز يييد مييين النهييي  والهه

 المملكييية،ورانيههما، الطبلييية الكادحييية نفسيييها، الهييي  كانييي  لحلييي  بشييي   مييين

اإلنصاف، ولكنهيا وجيدي نفسيها لكيدع وغيرييا  أخيي عرقهيا دوي أي  كيوي 

ى لهييا حييق الحليي   يي  العييدا،  فلييدي الحييا ز، وانههيي  الن ر يية والهطبيييق إليي

 األنهيار.
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اإلسييالم ،  هيي  لحلييق العييدا،  أمييا الن ر يية اللااميية علييى أسييا  الييد ن

اضيحة ولنهصر دااما على ك  السلبياي اله  لادب إلى اإلخفا .. واألمثلة و

 المملييوا والحيير ييي   سييهو ايو األبكيي  والنيياوق ييي   سييهو ايو  كييأي العبييد

و ميا األخر   مث  الدعوة اللرمطية، والحر المبين  مث  حليلية اإلسيالم،وي

 ن  على  دقة    السفر الرابع.انهه  إليو أحداث الروا ة وبري

 

(3) 

ى لعهمد الروا ة على أسلوب السرد،واسهمدام ضمير الغاا  المعهمد علي

  الفع  الماض ، ويو  هناس  مع الل  الهيار م  مين ناحيية، و هييح الكالي

 ر ة للد   األشماص والبياة واألحيداث مين خيالا حر ية كبييرة، ويندسية 

 .كال    موضعو، دوي   ادة أو نلصايدقيلة، بحيف نرل عنا ر الروا ة، 

ر ولع   لك   هر جليا    بنا  الشمصياي الروااية اله  لهحرا عبر سطو

"الثييياار األحمييير"، وقيييد بناييييا الكالييي  عليييى أسيييا  أي كييي  مجموعييية مييين 

لياا  الشموص لمث  ليارا  كر ا أو علد ا  ادب دورق    الصراع الرواا  ال

مة ي نلوا: إي الشمصيياي الرواايية مرسيوبين ييق الهياراي، نسهطيع إ ي أ

ليى بدقة لغا ة  نية  سعى إليها الكالي ، وميع  ليك  هي  شمصيياي إنسيانية ع

 المسهول اليال  لهمهع ك  منها بمالمح خا ة وسماي مهميزة.

لمثيي  المجموعيية األولييى ميين الشمصييياي ليييار "اللرمطيية" أو  ييناع 

و ن عميو "عبيداي" وشيليله"الدولة اللرمطية" وأبزري : "حمداي قرم " وابي

 "راجية" وابنهو " اخهة" وأعوانو " كرو و" و"عطي  النيل ".

و مثي  "حميداي" الشمصيية األوليى أو الشمصيية المحيور الهي   يينع  

، األحداث أو د ع  بهيا إليى الييروة مين خيالا إحساسيو بيال ل  كفيالع أجبير

إليى  ع   جهدق هع  كثيرا وت  حصد من عااد لعبو إت الفهاي بينما  يي  م

السييادة المهيير ين  يي  قصييوري ، و ه يياع  إحساسييو بييال ل  عنييدما لمطيي  

لييب اأخهو "عالية" قبي    ا ها إلى ابن عمو "عبداي" و كهش  بعد حين أي 

 خطفها يو اإلقطاع  الفاسد "ابن الحطي " ماليك األرض، والييب  عييي  ي 

لييى الكو يية، قصييورق مشيييدة داخيي  ضييياعو و ييى الكو يية، و طييوع إلرادلييو وا

 و لوم على رغبالو رجاا أشدا  ا طفاي  لحما هو ولنفيي أوامرق.

لبدو شمصية حمداي بالرغ  مين اإلحسيا  بيال ل  الم ياع  شمصيية 

خيرة أو أقرب إلى المير بطبيعهها.. ومع أي ييق الشمصية قد انمرو     

 ألييوي الغ يي  والثييورة إت أننييا نسهشييعر مييدل شييوقها إلييى السييالم والوداعيية

عنييدما  هييو ر لهييا اإلحسييا  بالهغليي  علييى ال ليي ، أو عنييدما لجر هييا أحييداث 

الحياة  هنسى ال ل  ماقها، لهحوا حيناي إلى شمصية ويبة باحثة عن الهدو  
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اتسهلرار، عاادة إلى رحاب الهد ن والصفا .. و بيدو يييا واضيحا بعيد و ياة 

إلحسييا  بييو  وجهييو الهيي  كيياي  حبهييا حبييا جميياً.. ولكيين ضييراوة ال ليي  مييع ا

واله   اججها    نفسو، دعاة الباونية، لد ع بيو إليى حييف ت عيودة،  يهنكير 

لد نييو وقيمييو و طرلييو، و اسيي  مييع ابيين عمييو "مملكيية العييدا الشييام " الهيي  

لزع  لحليق المسياواة والل يا  عليى ال لي ، ومينح الحر ية للجمييع... وعنيد 

م ميرة أخيرل اعهرا ياً انهيار ييق المملكة لطفو على  فحة نفسو عالاي  النيد

بمطأ المنها اليب سار إليو وأدل بو إلى يييق النها ية المأسياو ة، و بيدو كميا 

لييو كيياي  همنييى أت  حييدث كيي   لييك،  طبيعهييو منييي نشييألو لمييي  إلييى الصييبر 

والهحميي ، ولكنهييا قسييوة ال ليي ، مييع اتسييهغالا النيياجح والسيير ع ميين جانيي  

وة" لهجنيييد ال ييحا ا، ولحطيي  "الباونييية" وأعوانهييا  يي  لوظييي  ييييق "اللسيي

 الدولة اإلسالمية بإرارة الفهن واللال  ..

ى وت شك أي "حمداي" قد ليأرر بميا وقيع علييو وعليى شيليلهو "عاليية" إلي

ار نيحد كبير، ولكن ييا ما كاي ليد عيو إليى  ليك العني  الجيامع الييب أشيع  

نية" الباوالثورة ضد الدولة،  اليب أشع  ييق النار و وا رس  اللداحيين "

ية" ولهياهه  الجو النفس  والفكرب لد و ليلوم بدورق،  حيح أي خط  "عال

مييية د ييع "حمييداي" إلييى اتنمييراو  يي  سييلك "العيييار ن" للليييام بعملييياي انهلا

ى محدودة ضد "ابن الحطي " وممهلكالو، حهى اسهطاع  اي  وم أي  عثير علي

م يلهيو، كجار ية لليدأخهو    أحد قصور ييا اإلقطاع  ال يال   ي   يورة أ 

جيهيو المهعة لسيديا، ولكن اليدعوة "الباونيية" كياي لهيا الليوا الفصي   ي  لو

بعييد يييرب أخهييو أو  –نحييو مواجهيية دوليية المال يية كلهييا، للييد أوشييك حمييداي 

شير  ، أي  هوب و مليد إليى العبيادة والصيالة والعمي  ال -اخهفااها مرة رانية

ة ب، قل  الموا  ن وأعادق ميرولكن و وا داعية "الباونية" حسن األيوا 

أخرل إلى واقعو السابق الم طرم بصورة أشد ضراوة وقسيوة عين ور يق 

، المداع، واله اير بالهلول والورع، حهى كس  رلهيو، وجعليو سيرق ومأمنيو

ي وللنييو الميينها ورسييالة اإلمييام أو المهييدب المنه يير، ولييرا "حمييدي" بعييد أ

 رة ري  ليرا جنينيا  هحيرا  ي أخرجو عن عليدلو،  هحر  شوقا من أج  الثو

أحشييا  أخهييو "راجييية"، ت  ثييير حفي يية "حمييداي" وغيرلييو بلييدر مييا  صييير 

لمنه ير الطبيلاً للمنها "اللداح " اليب  بشر بو "البياونيوي" ألبياع المهيدب 

 أو اإلمام المعصوم!...

إي الكالييي   طلعنيييا بامهيييداد الروا ييية، عليييى أعميييا  شمصيييية "حميييداي" 

ث،  نرل شمصية لهنا عها رغبة المير والعدا والسالم ولفاعلها مع األحدا

من ناحية، والغ   اتنهلام من ناحية أخرل، و علي  الكالي  لييلك بوجيوب 

ال ل  الفاحي اليب  ولد اتنفجار و د ع إلى العن  وسفك الدما  بعد الهمل  
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عيين الييد ن واللييي  واألعييراف، أب إي شمصييية حمييداي كيياي  مكيين أي لكييوي 

  بنا  المجهمع لو لو ر العدا أو ش   منو، ولكن اإلسراف    عام  خير  

ال ل ، حوا الشمصية الميرة بطبيعهها إلى شمصية شر رة، خالف  سيرلها 

األولييييى، وميرارهييييا عيييين األب واألم الصييييالحين، بيييي  والزوجيييية الصييييالحة 

المحبوبة،  صور الكالي  "حميداي"  ي  بدا ية الروا ية  يليوا: "كياي حميداي 

مامسة والثالرين من عمرق قوب البنية جلداً على العم ، بشوشياً ت    نحو ال

لكيياد اتبهسييامة لفييار  شييفهيو  يي  أحلييك السيياعاي وأيييواا المطييوب  ولكنييو 

 حمي  ورا  يييا الملييق الرضي ، وييييا الثغير البسيام، قلبييا   يطرم بييالثورة 

علييى للييك األوضيياع الهيي   رايييا جيياارة ت  جييو  لبنيي  جلدلييو أي  هحملويييا 

ابر ن، وت  عهبريا إت  هيرة مين  هيراي ال لي  واتضيطراب ت  مكين أي  

لسهلي  عليها حياة النا ،  ال  نبغي  أي لسيهمر ويو الً كياي  عهليد أي ميا بنياق 

الماا والنفو  ت  مكن أي  هدمو إت الماا والنفو ،  أنى ليو يييا وييو ت  كياد 

وبعد أي  لدم لسيدق "ابين   ملك عيشة الكفاف لنفسو ولعيالو إت بمشلة وجهد،

 الحطي " أضعاف  لك من كد عامه ".

ولية وبالرغ  من ك  األحداث الدامية اله  مر بها حمداي، أو مري بها د

لهي  ألوليى االلرامطة،  إننا نراق    نها ة الروا ة  بدو وقد عاد إلى وبيعهو ا

ة  صيينع المييير نسيييجها، ولكيين بعييد  ييواي األواي، وبعييد و ييولو إلييى مرحليي

ا يمة مأساو ة..  ها يو  فرج عن أخهيو عاليية، و بييح لهيا أي لفيهن نسيا  الع

 عيين مييييبهن كمييا لشييا ... ريي   بطيي  "ليليية اإلمييام" وليي  لسييهطع "شييهر" للييك

أي  المرأة الهي  لسيهمدم جسيديا  ي  الغوا ية واليدعوة إليى المييي  البياون ،

و راجييية لييارر  يي  "حمييداي" أو لعيييدق إلييى ح يييرة الميييي ، بيي  إنهييا وأخهيي

 لفاجييتي بييو  عليين برا لييو ميين الميييي  وعودلييو إلييى الييد ن الحنييي ، وعنييدما

لسمع بيلك أخهيو "عاليية" لسير سيرورا ع يميا، ولنطليق إليى قصيرق لههنايو 

 [. 8 هجدق "قااما  صل     خشوع  ما ملك  دمعها من الفرع"]

ويكييييا  صيييور "بييياكثير" شمصيييية "حميييداي"  ييي   يييورلو اإلنسيييانية 

  لهأرر بال ل  ولثيور علييو لدرجية الميروج عين اليد ن الحنيي ، الطبيعية اله

ولكن الهجارب اله  مري بها ييق الشمصية لكشي  كيي   ينع المهيتمروي 

على الد ن من ييق الشمصية وأمثالها، وساا  لهحليق أغراضه     الهدمير 

والهمر   والله .. إي الميي  اليب  دعو إليو البياونيوي "الليداحيوي"  بيدو 

ظايرق دعوة إلى العيدا والحر ية، ولكين يييق اليدعوة ت لهحليق أبيداً، بي     

لمل  ورا ييا المز يد مين اليدمار واألحيزاي والمهاعي ، ولهجياو   ليك إليى 

للو ييف الفطييرة اإلنسييانية بسييلوكياي لأبايييا ييييق الفطييرة ولر  ييها، ويييو مييا 

نراق  نعك   ي  رد الفعي  ليدل شمصيياي الروا ية، وعليى رأسيها شمصيية 
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"حمداي" راي  الدولة، من  لك مثال موقفو    "ليلة اإلمام" وي  من ليال  

المشهد األع  ، حيف  جهمع الرجاا والنسا     ليلية ممصو ية مين العيام 

 يشربوي و طربوي، ر  لطفأ عليه  المصابيح  يلع ك  على من  ليو     لك 

وقعي   يديا  ال الم الدام ،  يالفق أي وقيع حميداي عليى ابنهيو " اخهية"  لميا

على لحيهو ل  لملك أي قالي : " يا سيو  ح ي " وقيع مين نصييب  الليلية شييخ 

كبير  عرف حمداي  ولها،  جريا وخرج بها من المشهد، وغ   غ يباً 

شيييد داً وعيييزم عليييى إبطييياا المشيييهد األع ييي  ومنعيييو البهييية ليييوت أي شيييهراً 

ي اعهرضهو، وما  الي  بيو حهيى عيدا عين عزميو، ولكنيو حيرم عليى ابنهيو أ

[، ويييا الموقي   بيين لنيا أي غيمياي 9لشهدق، حهيى غلبهيو شيهر عليى أميرق]

حمداي بالميي ، كاي إ ماناً سطحيا ل   هجاو  إلى الللي ، وكياي اليدا ع إلييو 

   ك  األحواا اإلحسا  بال ل  والرغبة  ي  الل يا  علييو، وييو ميا أشيار 

و لموقي  إليو المال     أكثير مين موضيع، منهيا عليى سيبي  المثياا، و يف

حمداي من اإلمام المعصوم،  لوا: "ل   امن حمداي باإلمام المعصيوم الييب 

 دعو إليو األيوا ب ول   كل  نفسو عنا  الهثبي     أمرق ليهحلق وجودق أو 

عدم وجودق، وإنما ثمن بالهدف اليب لرم  إلييو يييق اليدعوة الجد يدة إ  كياي 

طاي الميياا علييى يييدل يييو يد ييو ميين قبيي ، يييات  قييوم  ييدعوي إلييى يييدم سييل

وبصيرة، و سيروي     لك عليى خطية عامية ت للهصير عليى بليد دوي بليد، 

وقد أدركوا أي  لك ت  ه  إت بهدم ييق الدولة اله   ليوم علييو أو لليوم علييو، 

 ليكونوا من  كونوي وليكن مييبه  ما  كوي  حسبو أنو سيعم  على للو ض 

العييار ن مين أجي  يييا األمير  لين  سلطاي الماا وكفى، وقد ان   قد ما إليى

 [.10 كوي العياروي خيراً من يات  وت أيدل سبيالً]

ولكن اتنمراو     يفوف اليدعوة جعي  حميداي وغييرق  فيرو  ي  كي  

و د نييو كمييا لل يي  بيييلك لعييالي  الميييي ، وبعييد ييييا الهفيير  ،  لللرمطيي  أبيي

طيرة ي كاني  الفالباون  أو اللداح  أي  فع  ما  شا ، و سهح  ميا  شيا ، وإ

السيليمة عنييد لطبيييق المييي  لر  ييو، ولسهشييعر ميدل ضييراوة ال ليي  اليييب 

 جا  معو، ويو على ك  حاا، ظل   فو  ال ل  اليب  نعو اإلقطياعيوي مين

 أمثاا "ابن الحطي ".

للييد عيياد حمييداي مييع الميييي   يي  حيياله  المييد ولجييزر،  هعاميي  معهييا 

ح اي ة ما، بال ل ،  يلع    أبمشاعر اإلنساي الفطرب اليب لهتمر عليو جه

 جهة أخرل أشد ظلماً، و بدو كمن  سهجير من النار بالرم يا ، حهيى  صي 

 .مثالهباوإلى نها هو المأساو ة، إنو إ اً شمصية واقعية وبيعية لها محاسنها 

   نف  اإلويار لبيدو شمصيية "عبيداي" ابين عي  "حميداي قيرم "،  ليد 

لكيين خطيي  "عالييية شييليلة "حمييداي"، كيياي إنسيياناً عاد ييا  مييار  الهجييارة، 
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وخطيبهييو،  ييزرع  يي  نفسييو الحلييد علييى وبليية اإلقطيياعيين الهيي   مثهييا ابيين 

الحطي " خاو  خطيبهو، ر  لدركو الهحوتي اله  مري على حمداي، ولكن 

ميين ور ييق ثخيير، حيييف  همفيي  بعييد ارلكيياب جر ميية قهيي  الشييروة  يي  دارق 

بغيداد عا يمة المال ية،  ليدم باتشهراا مع حمداي، و سهلر بو المطاف    

نفسييو كطاليي  عليي  نابييو  نيياقي شيييوخو وأسيياليلو  يي  ق ييا ا العييدا وال ليي  

وموق  العلميا  منهميا ومين السيلطة، و جيد  ييو دعياة الباونيية اللداحيية مين 

خالا شمصية "جعفر الكرمان " ور يلهو "شيهر"  ييدا رمينيا  سياعد عليى 

وناقميياً علييى ال ليي ، عيين ور ييق  نشيير الميييي ، باعهبييارق حاقييدًا علييى الدوليية

الغوا يية  همليي  عيين د نييو وقيمييو باعهباريييا ميرارييا مهملفيياً، و سييل   يي  حمييأة 

اليدعوة الباونييية اللداحييية، وشييااً  شيييااً  هحييوا إليى  يلسييوف  ن يير للييدعوة، 

و رجييع إليييو  يي  أموريييا، و صييبح مسهشيياراً للدوليية اللرمطييية اللااميية علييى 

حييدد مهمهييو  يي  الييد اع عيين الميييي  ولبر يير ميييي  البيياون  اللييداح ، وله

أخطا  الهطبيق حهى ما قب  النها ة المأساو ة الهي  حاقي  بيو عنيدما اكهشي  

حليلة اإلمام المعصوم أو المهدب المنه ير، حييف  جيدق حفييد الليداح  نفسيو 

أمير الل يا   –بالميداع  –)!(  يهمرد عليو، بييد أي أعيواي الليداح   هوليوي 

واسيييهمدامو كورقييية ضيييغ  عليييى حميييداي حييياك  دولييية  علييييو بعيييد لعي بيييو،

 اللرامطة، المهمرد على اإلمام!.

وشمصييية "عبييداي" بهكو نهييا أقييرب إلييى المييزاج المنحييرف، وأسييرع 

اسيهجابة لالنحييراف ميين شمصييية حمييداي، وقييد بييدا  لييك  يي  مواقيي  كثيييرة، 

ق بر رلأيمها موقفو من العالقاي الجنسية الفوضو ة اله   جنديا الميي  ر  

لألخطيييا  والنكسييياي الهييي  أ ييياب  المييييي  عنيييد الهطبييييق بمنطيييق جيييدل  

  سفسطاا ،  سعى إلى الد اع عين وجهية ن يرق بأ ية وسييلة.. المهي  أي  ثبي

  حة ما  يي  إليو، ولع  موقفو مين لبر ير ضيع  الحيا ز أو اإلنهياج ليدل

حيوي الفالحين    مملكة العدا الشام  خير مثاا على  لك،  ليد لحيدث الفال

إليى حميداي بالصيد  عين األمير، وأرجعييوا ضيع  الحيا ز إليى شيدة ال ليي ، 

 أسييه  ميين  -ويييو األخطيير -واسييهمهاع الغييير بثمييرة جهييدي  وعييرقه ، ريي 

لييب ااإلنصاف     وم ما.. قاا حمداي لعبداي  اي  وم: " ما لليوا  ي  يييا 

 لراقو"..

عيدا يات   حنوي إلى ال ل  من ووا ما عاشيوا  ييو، ويي   جهيووي ال -

 ألنه  ما ألفوق.

 ولكنه  كانوا مبههجين    بدا ة األمر.  -

قيد وإنما كان  للك لية اتنهلاا مين حياا إليى حياا، وت  طيوا أميديا،  -

 أخبر النب  عن قوم  لادوي إلى الجنة بالسالس . 
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 أو ليكر النب   ا  ليو الدعوة وأنه  ت لامنوي بوو  -

 وإننا ت نسهغن  عنو.  ت ضير أي نيكرق حين نحهاج إليو، -

  ل  إ ي:  لى هللا عليو وسل .  -

  سك  عبداي قليال وا فر وجهيو وظهير علييو الهميا ا ري  ابهليع ر ليو -

ليى وقاا:  لى هللا عليو وسل  وعلى اإلمام المعصوم.. ييا حيد ف  نطبيق ع

 حاا يات ، وما أخاا النب  إت  عنيه . 

وي بييو، ولأخييي أنيي   يي  شييرع أت لييدع حييد ف النبيي   شييرحو ميين  امنيي -

 أقواا إمامك و  

و حييك  ييا حمييداي إنييك قااييد الييدعوة، ومييا  نبغيي  لمثلييك أي  رليياب  يي   -

 إمامها الحق. 

 إنك  قوم ت لعدلوي.  -

  ي   ا ابن عم و  -

 نيا شي  ،للد كنا نامن بنبينيا واألنبييا  مين قبليو  شيككهمونا  ييه   ميا قل -

ي نشييك ولييو بعييض الشييك  يييو، أ هيييا ميين وجاييه  بإمييامك  الجد ييد  يغ ييبك  أ

 العداو 

ولكنيييك لعلييي   يييا حميييداي أي النيييا  إ ا بلغهييي  أنيييك لشيييك  ييي  إماميييك  -

  سينف وي عنو وعنك. 

 هز حمداي رأسو ويو  لوا: "دعنا من حيد ف اإلميام  ليي   شيغلن  أي 

  كوي حلا أو باوالً. 

 إن  أر د جنة ت  لاد النا  إليها بالسالس .  -

   بعيد المناا،  هيق وبيعة البشر ت لغل .  لك مطل -

  ما  منعنا أي نجارب ييق الطبيعة    ن امناو  -

 كال، تبد من كبح جماحها لصالع النا  وسعادله .  -

 و  في  إ ي أبطله  الحدود    الشهواي وأولله  للنا   يها العناي -

 ما  كوي لنا أي نمنعه  من لية لهفو إليو وبيعهه .  -

 ات  كما رأ   وسمع  قد  لدوا لية العيي    ييا الن ام.  ه -

دع عنك ييق الوساو   ا ابن عم   ال ر   أنك ق يي  عليى ال لي ،  -

 هو الييبلوحلل  العدا إ ا أقم  ن اماً جد داً ت سلطاي للماا  يو، وإي ييا 

 كن  لصبو إليو من  من بعيد،  ما عدا مما بدا. 

 [.11لنهد حمداي ول   ج "]

وييا المثياا عليى ووليو،  وضيح كيي   لعي  "عبيداي" بالكلمياي ليبيرر 

سالمة مييبو الفاسد،و لنع ابن عمو حمداي قااد الدولة بصواب موقفو، و لي  

حججا ومبيرراي ت  لبلهيا العلي  السيلي ، مثي  إ يالف ال لي ، أو الحنيين إلييو 
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 يامن بيو،  وييو ت - يلى هللا علييو وسيل  -لدل الفالحين، واسهشهادق بيالنب 

وحر ييو علييى عييدم اإلسييا ة لعميييام المعصييوم، ولبر ييرق إلوييال  العنييياي 

لشهواي النا .. إلخ، ك  ييا  اكد انحراف شمصية "عبداي" أو اسهجابهها 

 لالنحراف بصورة أكبر من اسهجابة شمصية حمداي..

ولكن شمصية عبداي    ك  األحيواا لبليى رميزاً للمينها  ي   يورليو 

قياميو وية، وييا الرمز  اكد على  ساد المنها أو المييي ، الن ر ة والهطبيل

علييى أسيي  ميين المغالطيية واألكا  يي  إلشييباع رغبيية عارميية  يي  اتنحييراف 

 والهمرد لدل أبطالو أو روادق.

واألميير نفسييو  نطبييق علييى "راجييية" شييليلة "حمييداي" قااييد الدوليية،  لييد 

عليى أخههيا  كش  لنا المال  عين وبيعههيا الميالية لالنحيراف، حييف نفسي 

و خطيبها "عبيداي" ولطلعي  إليى "رمامية" العييار بيالرغ  مين علمهيا بأخالقي

، ووباعو الفاجرة، ر  سلط  مع "حسين األيوا ب" داعية الميي  اللداح 

ة وحمل  منو سفاحاً، وانهعشي  بهطبييق المييي ،  ي  جانبيو المهعليق بإشياع

 وييو –الغييف  – الفوضى الجنسية، لدرجة الشيو ، والرغبة  ي  ابين أخيهيا

د اع والفاقها مع "شهر" راادة "الغوا ة"    الميي  عليى الي –محرم عليها 

 عن "اللرمطة" حهى ثخر لح ة    حياة الدولة.

كيلك  إي شمصياي الص  الثان     دولة اللرامطة من أمثاا  كرو يو 

وعطييي  النيليي  وجلنييدر الييرا ب، لمثيي   ييوراً لالنحييراف، واتنهها  يية، 

ميي  ن الغناا ، والمهمة الرايسية لهيق الشمصياي، إرباي  ش  الوالبحف ع

وعييدم قدرلييو علييى اتسييهجابة لمطاليي  النييا ،   ييال عيين  شييلو  يي  لحليييق 

 العييدا والحر يية، ألي الحر يية كانيي  حيير هه  وحييدي ، والعييدا مكفييوتً لهيي 

كو، وحدي ، أما غيري   يال  مليك حر ية وت  نياا عيدتً، وت  سيهطيع أي  شي

خيانية  لو  ع ،  إي الههمة الجايزة بالنسبة لو، ي : س  الميي ، وللك ألنو

 ع مى جزاؤيا الله !.

 

(4) 

 ي  ملابي  الشمصيياي السيابلة الهيي  قامي  بيالثورة و ينع  لدولية نجييد 

ن  ر لا ثخر  عهبر األب الشرع  لهيق الشمصياي، و    ييا الفر يق نيوعي

 من الشمصياي.

 لثورة.ونية أو اللداحية أو المحرضين على االنوع األوا:  مث  دعاة البا

 النوع الثان :     اليهود أو ممول  الدعوة.

من النوع األوا شمصياي "جعفر الكرمان "، و"شيهر"، و" أبيو ياشي  

بن  دقة" الكال ، و"حسن األييوا ب" والليداح  الحفييد الييب كياي  سيمى 
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الشمصييية  ناايي  اإلمييام ريي  كشيي  عيين نفسييو بأنييو اإلمييام المعصييوم وييييق

اعهمدي على العم  السيرب، واسيهثمار موقي  الدولية لصيالحها، واسيهغالا 

نلياو ال يع   هييا لدرجية أي أبيا ياشيي  بين  يدقة الكالي ، كياي  عيد بمثابيية 

الو  ر األوا أو راي  الو را ،    دولة المال ة ول   علن عن نفسو كواحد 

حهييى انكشيي  ميين  عمييا  الميييي  وظيي   عميي  سييراً لحسيياب دعيياة الباونييية 

 أمرق بعد حين.

أمييا النييوع الثييان  ميين شمصييياي ييييا الفر ييق،  ههمثيي   يي  عييزرا بيين 

 ييمو  ، وإسييرااي  بيين إسييحق، و وشييع بيين موسييى، ومهمههمييا له ييح ميين 

د ييدة خييالا لمو يي  النييوع األوا للليييام بييدورق  يي  لجنيييد األلبيياع للدوليية الج

 الكهياب ة لليهيود وأيي واتسهفادة بجو اتوماناي الييب لهيحيو الدولية العباسيي

بصفة عامة،  يهياجروي، و كسيبوي، و ثيروي ريرا  عر  ياً لدرجية إقيراض 

   يالدولة  الها.. ك  يييا  يسير لهي  سيب  السييطرة عليى المراكيز الحساسية 

 دولة المال ة، واتقهراب من لحليق أيدا ه .

وواضييح أي شمصييياي ييييا الفر ييق بنوعيييو لبييدو كشمصييياي رانو يية ليي  

ييياي اليي  برسيي  مالمحهييا الداخلييية وأعماقهييا الشييعور ة، واكهفييى بب حهفيي  الك

ي دوريا    األحداث باعهباريا شمصياي جايزة.. و مكننا على ك  حاا، أ

نرايا شمصياي غام ة، ويو ما  هفق ميع دورييا  ي  العمي  السيرب الييب 

  حرص على الكهماي واتخهفا ، ولحر ك األحداث من ورا  سهار، و نطبق

الييدعاة ميين شييموص النييوع األوا، واليهييود ميين شييموص النييوع  لييك علييى 

 الثان .

نيا إننا ت نعرف وبيعة أو أعما  شمصية "جعفر الكرميان " ميثالً، ولكن

او نجدق شمصية جيايزة للعمي ،لهميز بالييكا  واليوع  الحياد، ومهمههيا الهلي

ت واألنصار ولجنيدي ، كما  ع  بالنسيبة لعبيداي وييو ت  هحيدث عين نفسيو، 

مي  معيو عرف عنو إت الللي .. واألمير كييلك بالنسيبة للميرأة الهي  لرا ليو لعن

ويييي  "شيييهر"،  هييي  غانيييية، لهفييينن  ييي  أدا  دورييييا لغوا ييية مييين  جنيييدي  

"الكرمييان " ولبيييا كيي  مييا  يي  واقيية األنثيي  لمدميية الميييي  مييع األنصييار 

 واأللباع، و مكن اللوا إي شمصياي  

ن    هيروي مين خيالا أقنعية، ومين ييا النوع من الدعاة للمييي  البياو

خيييالا شمصيييياي مزدوجييية، ل هييير أميييام النيييا  بشمصيييية لمهلييي  عييين 

الشمصييية الحليليية، وربمييا كانيي  مزدوجيية، ل هيير أمييام النييا  بشمصييية 

لمهلي  عين الشمصيية الحليليية، وربمييا كاني  شمصيية "حسين األيييوا ب" 

 يورة أ د  مثاا على  لك،  عندما  ي  إلى منطلة اللرامطة، ظهير  ي  

شيييخ خييواص ميين أييي  الصييالع والهلييول،  هبييرا بييو النييا ،  لهمسييوي منييو 
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الدعا ، وعنيدما  صيطف  "حميداي" لدعوليو، لبيدو شمصييهو الحليلية، حييف 

 كشييي  عييين نفسيييو، و علييين عييين غا هيييو ويد يييو، و يييدعو لعميييام المعصيييوم، 

 [.12و هحدث عن الرخا  والعدا..]

 ميا يزة، وت  بيدو منهيا إتوكيلك الحاا بالنسبة لليهود،  شمصيياله  جيا

 حرا األحداث، كما نرل عندما انف ح سري ، وظهري ماامرله  المبيثة 

ضييد اليييد ن والدوليية، وإي كنيييا نييرل مييين خييالا اسيييهجوابه  مييدل ميييا لكنيييو 

جوانحه  من مكر وخداع ومماللة، وحر ه  على أي  كوي لو سري  الييب 

كشي  سيلوكه  السيرب ت  عر و أحد غيري ، وليا نجد الكال   حرص على 

ليية ميين خييالا د ييالري  كهجييار، وميين بينهييا وريليية لحييدد غييا هه  بالنسييبة للدو

الر اإلسالمية، و حسن ينا أي نورد ميا كهبيو المالي ..  ليوا: "ري  أخييي د ي

ييف حالوكال  اليهود وأوراقه  اله  ولبهيا المعه يد لصي  إلييو مين ا  يا ، 

لهيا ما يدة لميا  ي  د يالر لم  عندق    خالا شهر ن، و حصيويا  وجيدي ك

ة عزراً وأوراقو، وعثر بينها على رسالة  غيرة  ي  حجي  الو يية المكهوبي

بالعبر يية  جيي   بميين  فييك رمزيييا  هبييين أنهييا سييج  شييركة خطيييرة أسسييها 

جماعيية ميين كبييار لجييار اليهييود بمد نيية المو يي   يي  أواخيير عهييد المليفيية 

 بنيياؤي ، وإ ا لهيياالمييأموي، علييى أي لبلييى قااميية وييواا العصييور  ييد ريا أ

دسييهور عجييي   يين  علييى وجييوب لشييجيع الفييهن  يي  بييالد الدوليية وإمييداد 

بييين الليياامين بهييا، والسييع  إلرييارة الحييروب بييين أمييرا  المسييلمين، وبييينه  و

ن ميالروم، ولأر ف نار المالف بني  الطوااي  والميياي  والنحي ، واإل يادة 

 وظهير مين األورا ك   لك    لجمييع األميواا ولكثيير األربياع لشيركهه ، 

 الملحلة بالسج  األ ل  أي والد عيزرا كياي رايي  الشيركة  ي  عهيدق، وأي

 رايسها ا ي  وشع بن موسى    "الطاللياي"، ييو الييب وجيد السيج  عنيدق،

وأي ييييق الجماعيية كيياي لهييا  ييد  يي  حركيية بابييك المرميي ، وأريير  يي  حركيية 

دع بيين ميمييوي اللييالسيياميين والطيياير ين وغيييري ، وأنهيي  الصييلوا بعبييد هللا 

 [ 13وشجعوق...]

وكمييا نييرل  ييإي اليهييود، مييع دعيياة الباونييية  مثلييوي شمصييياي مسيياعدة 

لحييرا األحييداث ولصيينعها ميين ورا  سييهار،وإي كيياي النسيييا اللصصيي  ت 

 سيييمح لهيييا أي ل هييير بصيييورة أبعيييد مييين  ليييك لهكشييي  أعماقهيييا اإلنسيييانية 

وأغواريا البشر ة، ألنها لمدم الشمصية األساسيية ويي  شمصيية "حميداي 

 ة.قرم " بط  الروا 

ونسييييهطيع أي نلحييييق بالشمصييييياي السييييابلة )الثيييياار ن والمحرضييييين( 

مجموعة من الشمصياي الهامشية، اله  لسيه   ي  األحيداث بصيورة ميا أي 

أو للعيي  دوراً مييا، وبييالرغ  ميين لواضييع ييييا الييدور،  ييإي مهمهييو لكميين  يي  
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لوضيح مالمح الصورة الروااية أو البياة الروااية اله  لجيرب عليى مسيرع 

ث، ييييق المجمييوع لمثيي  شمصييياي العيييار ن والشييطار،وي   ايية ميين األحييدا

النا  ياله  ما  يروي مين ال لي  الييب  لحليو اإلقطياعيوي المهر يوي بالنيا  

وبما ة الفالحين األجرا   لي  له  مين رميار كيدي  وكيدحه  إت ميا  مسيك 

الرمييق،   ييالً عيين ظهييور اإلقطيياعيين بم هيير اتنحييالا الفيياجر، اليييب ت 

رمة وت  صوي شعوراً، ومن أبر  يات  اإلقطاعيين "ابن الحطيي   حفظ ح

وابن أبي  الهيصي "، وقيد اسيهعانوا عليى انحاللهي  الفياجر و سيادي  اليداعر، 

بك  ما  حفظ عليه  سلوكه  المشين،  عمليوا عليى احهيوا  اليوتة بالرشياوب 

حهيييى  سيييكهوا عييين جيييراامه ، وا يييطفوا ألنفسيييه  مييين الحيييرا  والرجييياا 

  مييا  مييينعه  ميين الم ليييومين والمولييور ن، وشييييدوا اللصييور الهييي  األشييدا

لحجبه  عن عامة النيا  و مارسيوي  هييا الر  لية، و نعميوي بيالهرف الزاايد 

عن الحد... كاي تبد من رد  عي   ليوم بيو العيياروي ضيد الفسياد اإلقطياع ، 

و همث     قيامه  بغاراي سل  ونهي  ضيد ممهلكياي اإلقطياعيين، والعيودة 

سيييل  ونهييي  عليييى الفليييرا  والمسييياكين،   يييالً عييين إ ميييانه  بالنجيييدة  بميييا

والشهامة، واعهلادي  بأي ما  لوموي بو لجاق الميالا ال يالمين ييو نيوع مين 

 العدا  حللونو بأنفسه  بعد أي لأخر عدا الدولة كثيراً لدرجة اليأ ..

وشمصية العيار  اي وجهين، وجيو   هير بيو أميام النيا ، وييو الوجيو 

و لك عند  ل ، أما الوجو الثان ،  هو مرلب  باللي ، واللثام، والشراسة،الحلي

اإلغيارة علييى قصيور اإلقطيياعيين وممهلكيياله ..  ليد لجييد أحيدي   يي   ييورة 

  شيخ جلي  مهي   هحلق حولو النا     المسيجد، لييع ه  و علمهي  و فلههي

يفية    د نه  ودنياي ، وعنيدما  هيب  ال يالم  هحيوا إليى شمصيية أخيرل عن

وحيييادة وشرسييية، ويييي  لغيييير عليييى أحيييد قصيييور ابييين الحطيييي  أو ابييين أبييي  

الهيص .. كيلك  يإي العييار ن  عيشيوي حيياة مزدوجية، حييف   هيروي أميام 

ة النا      ورة مهلشيفة بسييطة، بينميا  عيشيوي داخي  بييوله  حيياة مهفرقي

رغيييدة،  يينعهها عملييياي اإلغييارة ومييا لعييود بييو ميين غنيياا  وأسييالب، ولعيي  

رة الهيي  رسييمها الكاليي  لمنييزا عبييد الييرؤوف العيييار خييير مثيياا علييى الصييو

 اليداخ   لك، إ   بدو المنزا من المارج منزتً عاد يا مهواضيعًا، بييد أنيو  ي 

 [.14 رلفع إلى مسهول ع ي  من الهرف]

ومييين أبييير  الشمصيييياي العييييار ن: بهليييوا، وعبيييد اليييرؤوف، وسيييالم 

 الشواف، ورمامة.. ر  حمداي قرم  نفسو...

و مكيين اعهبييار العيييار ن، مرحليية لمييرد محييدودة ضييد الدوليية، أو ييي  

المرحلة األوليى الهي  احه ين  الهميرد األوسيع ضيد السيلطة الشيرعية،  ليد 

عرف "حمداي قرم " الطر ق إليها بعد اخهطاف أخهيو "عاليية" و أسيو مين 

This file was downloaded from QuranicThought.com



 15 

الو وا إليها، أو مساعدة ابن الحطي  اإلقطاع  لو    الو وا إليها.. وقيد 

جح "حمداي" بالفع  عن ور يق العييار ن  ي  الو يوا إليى "عاليية"، كميا ن

كش  لنا و ولو إلى "عاليية" عين كثيير مين الفسياد والفجيور الييب  حهيوب 

 عليو قصر ابن الحطي ..

إي شمصياي العيار ن لكش  كثيرا مين م يال  اإلقطياعيين ومفاسيدي ، 

ة والسيييالم و ييي  الوقييي  نفسيييو لعبييير عييين شيييو  النيييا  إليييى العيييدا والحر ييي

اتجهماع .. كيلك،  إي ظهور ييق الشمصياي  وضح مدل للصير السلطة 

نيا ، المركز ة والسلطة المحلية    لحليق العدا واألمين بالنسيبة لجميوع ال

وا ية ويو ميا  يورلو الر –كأ راد ومجهمع.. مما  عن  أي الملفا  واألمرا  

خييرا وإي ظهر بيينه  أكانوا    واد ثخر، بعيد عن عنا  األمة ويمومها،  –

 من  أخي  مام المبادرة، و عيد األمور إلى نصابها.

 

(5) 

يناا مجموعة من الشمصياي نسهطيع أي نطلق عليها مجموعة "األم  

رله  بفطي -رغماً عن ك  عنا   -والملاومة"، باعهبار أ راديا ممن احهف وا 

ر  يوا ميا الطبيعية النلية، وبحثوا عن الحيق  ي  أ يوا اليد ن الصيحيح، و

 حوله  من الز   والباو ، ك  حس  ملدرلو وإمكانالو.

وعلى رأ  ييق المجموعة شمصيية عيال  اليد ن "أبي  البليا  البغيدادب" 

اليب ر ض الصم  إ ا  ما  جيرب  ي  الدولية مين اضيطراب وخلي ، وقيام 

نيي  بواجبو على الوجو الصحيح    نصح المليفة بما  مليو عليو الشرع الح

ليييومين، ولييو ير الحيييياة الكر ميية للمحهييياجين،، ممييا عرضيييو إلنصيياف الم 

  ، للسجن، ومع  لك ل   هراجع أو  هزلزا إ مانو ب رورة الهصيحيح والهليو

صيم  ومن خالا الملارنة بينو وبيين علميا  اليد ن ا خير ن، اليي ن ثريروا ال

والهملي  عين دوريي ، لبيدو شمصييهو قو ية جسيورة لواجيو المحنية بشيجاعة 

مييا أ ييابو ميين عنييا  ظليي  ولغيييي   يي  السييجن،  إنييو  يينهض وربيياي، ومييع 

 لمواجهيية مسيياوليالو والليييام بواجبييو، ميين أجيي  الفلييرا  والم لييومين عنييد

ة، المليفة، أو أم  المطير الزاحي  الييب  همثي   ي  ريورل  اليزنا واللرامطي

ونسهطيع أي نسهش  بعض مالميح أبي  البليا  مين خيالا الحيوار الهيال  ميع 

 ، وكاي قد اقهرب منو إلى حد ما:المليفة المعه د

ي ليييأمر أمييير المييامنين بإنشييا  د ييواي الزكيياة، ود ييواي الف ييوا، ود ييوا

ر الفلييرا  والمسيياكين، ود ييواي الفالحييين، ود ييواي الصييناعة والعميي ، وأمييي

 ليو.عالمامنين  عل  أن  قد وضع  لك  يات  كهاباً ليسهرشد بو اللااموي 
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 وا   شهدي  يو   لك وعلمك، وأشهد أج  للد قرأي منها كهاب الف -

 كاي  عج  بو. -رحمو هللا -أي أب 

 غفر هللا ألب  أحمد كن  أنه ر منو الهنفيي ت اإلعجاب.  -

 قد كاي  رل  عوبة لنفييق.  -

 ب  كاي  مشى رورة األغنيا ، وكاي هللا أحق أي  مشاق.  -

 ه  بيأي  مين  فهييت لن   ا أبا البلا  أي يات  كانوا  جدوي مين العلميا -

  لك لي     كهاب هللا وت    سنة رسولو. 

 أولاييك قييوم الميييوا العليي  حر يية ولجييارة، وقييد بينيي   يي  كهيياب  بطييالي -

 رأ ه . 

 وكاي مشغوتً بفهن المارجين على الدولة.  -

الفن  ما كاي دعاة الفهنة لينجحوا لو أنو بس  العدا  ي  رعيهيو، وقيد خي -

 يف ت مجاا تخهالف الرأب. حهى    د واي الزكاة ح

د مييا قييرأي كهابييك  يي  الزكيياة، ولكنيي  أ كيير أنكمييا إنمييا اخهلفهمييا بصييد -

 إنشا  الد واي. 

ي   إت أنع  كاي  ر د أي     د واي الزكاة إلى بي  الماا العال ،  أبي -

  كوي مسهلالً  صرف منو على مسيهحليها وحيدي ، ت عليى المصيالح العامية

 رضى أي  صرف حق الفليير والمسيكين  ي  كين  اليدروب  كلها، إي هللا ت

د وكرل الهرع، وإعاشة الشيروة حييف  فييد األغنييا  مين  ليك أكثير مميا  فيي

 [. 15الفلرا ]

 ومن خالا ييا الحيوار لبيدو شمصيية "أبي  البليا  البغيدادب"  ي  قولهيا

وجسييارلها، وييي  لجهيير بكلميية الحييق، وت لهييردد  يي  النطييق بمييا  نبغيي  أي 

هيو منطللاً من لصور الد ن لحي  المشيكالي الهي  لواجيو المسيلمين،    كوي،

اً،    ح رة المليفية ت  ما ي  وت  هلعيثه  بي  إنيو  هحيدث عميا  يراق  يواب

بزرييا وت  هردد    الحد ف عن والد المليفة الراح  و شيير إليى سيلبيالو وأ

حر يية خو ييو ميين األغنيييا ، و حميي  علييى علمييا  السييو  الييي ن الميييوا العليي  

مين  ولجارة وكانوا  ز نيوي الباوي  للمليفية الراحي ، بي  إنيو  يي  إليى أبعيد

ا بيين  لك حيين  يراق عيامالً مهمياً  ي  نجياع دعياة الفهنية ألنيو لي   بسي  العيد

 الرعية....

ويكيا لبدو قوة شمصيية أبي  البليا   ي  اإل يرار عليى الحيق وميا  يراق 

أبيي  البلييا  ميين خييالا   ييواباً، و الحييظ أي الكاليي  اكهفييى بهلييد   شمصييية

سلوكها وكالمها، ول   شير إلييو بو ي  أكثير مين كونيو "عيال  د ين" ولكنيو 

 لدمو     ورة النا ح الواع  والسند اللوب اليب  ل  إلى جوار المليفية 
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حهييى لنلشييع الغميية، ولنههيي  المحنيية،  إنييو بييال شييك رمييز لألميي ، والملاوميية 

 أ  اً.

ة" و"مهجورة" و"الغيف"،  هييق و   اتلجاق نفسو نجد شمصياي "عالي

الشمصييياي لعرضيي  ل ييروف مالميية أو غييير وبيعييية، ولكنهييا لواجييو ييييق 

ال ييروف بالصيييبر واتحهمييياا والييير ض،  عالييية أخييي  حميييداي، لعرضييي  

للمطيي  علييى  ييد رجيياا "ابيين الحطييي "، ولحوليي   يي  قصييرق إلييى جار يية 

غربيية،  سييهمهمع بهييا ورجالييو، وعنييدما  ملصييو أخويييا لسهشييعر شييياا ميين ال

 همرج ياامة على وجهها حهيى لعثير عليى مسيهلر لهيا ليدل إحيدل السييداي 

ر لح  اسي  جد يد مين رجي   ليي -كامرأة  ليرة –اله  لشفق عليها، ولهزوج 

اسييمو "عيسييى بيين ميمييوي" المييواص، ولربيي  معييو ابنههييا "مهجييورة" الهيي  

قااد  حملهها سفاحا    قصر "ابن الحطي ". وعندنا لعود إلى أخيها "حمداي"

دولييية اللرامطييية  ييي  عا يييمهو "مهيميييا بيييا "، لييير ض المييييي  اللرمطييي ، 

ولعارض ميا  جيرب باسيمو مين حولهيا، ولواجيو شيليلها وأخههيا برأ هيا، بي  

 لصر على أي لعيي مع ابنهها  ي  مكياي منعيزا عين الليوم، و كيوي  رااهيا

 ق.ارلأرير ما    لهياة األ ياي، وبما ة عند النسا ، لر ض الميي  وانهي

ونجد أ  اً اتبنية "مهجيور ة" بيالرغ  مين كونهيا "بني  سيفاع" لير ض 

األوضييياع مييين حولهيييا، وت للبييي  اليييدعواي إليييى حفيييالي اللرامطييية ولييييال  

 "المشهد األع  " بما  يها من  جور داعر.

أمييا الغيييف ابيين حمييداي قييرم ،  إنييو  جييد لييدل ابنيية عمهييو "مهجييورة" 

، الباون  اليب  حكي  دولية أبييو  ر هو الييبية ليهمل  من ولو  الميي 

عة و سهجي  لرغبة عمهو وابنهها بأي لكوي عالقهيو ميع مهجيورة و ليا للشير 

 اإلسالمية.. 

إ اً،  ييإي ييييق الشمصييياي لمثيي  أنمو جيياً لليير ض اليييب دليي  علييى عييدم 

 ق. الحية الميي  وممالفهو للفطرة اإلنسانية، مما ث ي بزوالو وانهيار

 

 

 

(6) 

شمصياي الروا ية مين خيالا المجموعياي الهي  ظهيري  مكن اللوا إي 

مالمحها    الصفحاي الماضية، لصنع مفارقة كبييرة ومهشيعبة، ل هير مين 

خاللها دتتي عد دة لرب  ما بين الماض  أو الهيار خ الييب  عالجيو الكالي  

   روا هو، والحاضر أو الواقيع الييب  عيشيو قيرا  يييق الروا ية، ولعي  يييق 

   ق ا ا الصراع بين اإلقطاعيين والمعدمين مين األجيرا ، الدتتي لكمن 
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والحركاي السير ة الهدامية، والعالقياي الجنسيية مين من يور الشير عة ومين 

خيالا اليد ن..  الصيراع بيين اإلقطياعيين ال يالمين واألجيرا  المعييدمين،نها 

من خالا المفارقة بين حياة الطبلة األولى اله   مثلها ابن الحطي  وابين أبي  

الهيصيي ، وييي  حييياة الهييرف والفسيياد، وبييين حييياة المعييدمين اليييب  نهجييوي 

ليغهن  غيري  و حرمه  من رمار ما  رعيوق وحصيدوق، ويي  الطبلية الثانيية 

الهيي  مثلهييا حمييداي قييرم  وسييواد الفالحييين،  لييد أدي المفارقيية إلييى  ييراع 

مسيهمر أ يلي   ييو األرواع وسيال   يييو اليدما ، ولبيدا  ييو اليد ن، وجييري 

بسب   لك حوادث جسام على مسهول الدولة لجاو ي إقامة دولة اللرامطة، 

وإي كاي الكال  لي   شير إليهيا مثي  اتعهيدا  عليى الكعبية المشير ة  ي  مكية 

[. المهيي  أي ييييا 16المكرميية، ونييزع الحجيير األسييود ونللييو إلييى البحيير ن]

ميا، الصراع اسهعر بيين الفير لين، ولي   سيفر  ي  النها ية عين شي   ألب منه

اللهي  إت المز ييد مين ا تم والجييراع واألرواع الهيي  أ يلي  و يبيي  يييدراً، 

والوحيييد اليييب اسييهفاد ميين ييييا الصييراع اليهييود باعهبيياري  ممييول  الحركيية 

السر ة، والرابحين    ك  األحواا،  لد كاي اإلمام المعصوم  هود ًا، ولي  

  كما  ع ، وبعيد يييا "علو لاً" ر  إي الميي  قد  ش  ول   حلق العدا الشام

 إي قاايد اليدعوة اللرمطيية قيد رجيع عين المييي  علنيا، و صيور لنيا الكالي  

حليلة اإلميام المعصيوم مين خيالا حيورا بيين عبيداي وبيين الحسيين الليداح  

 اليب أسفر عن وجهو باعهبارق اإلمام، للوا الروا ة:

 نع   أ ن يوو. -

 أغمض عينيك!  -

 لو الحسين: "ا هحهما".   أغمض عبداي عينيو، ر  قاا -

  فهح عينيو، وقاا: "أ ن يو"و  -

 عجبا أللوا أ ن ويو أن  الساعة بين  د وو  -

 إن  ت أرل أحداً سواا.  -

  إن  اإلمام!  -

 أن !  -

 بعد و اة أب  انهلل  اإلمامة إلى.  -

 كاي أبوا رحمو هللا ناا  اإلمام ت اإلمام.  -

  من كاي اإلمامو  -

 هور من أي  البي  من ولد محمد بن إسماعي . رج  مس -

  أنا يو.  -

 كال لس  من ولد محمد بن إسماعي  وت مين أيي  البيي ، وإنميا جيدك  -

 عبد هللا ميموي اللداعو! 
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 ما ا للوا    جدب عبد هللا بن ميموي اللداعو!  -

 ما ا أقوا    ماس  دعولنا وخادم اإلمامو  -

 قد لورارنا اإلمامة عنو. ب  كاي يو اإلمام عينو، و -

 لكنو ما ادعى ييا لنفسو.  -

كياي  لييك للييية منييو، ومييا كشيي  عيين حليلهييو إت لصييفوة أ ييحابو، وقييد  -

 ظننهك مين الصيفوة  كشيف  ليك أميرب،  يإ ا أني  كاليديما  ميا ليزاا مفهونيا

: بالنس  العلوب!  سك  عبيداي قلييالً وقيد لغير وجهيو وجعي   هليف، ري  قياا

 لكوي اإلمام  أب ش    ميزا عن غيراو".  "إي كن  لر د أي

 علم  ومعر ه  بالميي .  -

 أنا أعل  منك وأ لو..  -

 كاي والدب أعل  منك وأ لو وقد ورر  اإلمامة.  -

نحن    ميي  العدا الشيام  ت نيورث المياا  كيي  نيورث الموايي   -

 [17والصفايو...]

و عاوفية النيا  نحيوواضح من ييا الحوار أي اليهود الليداحين اسيهغلوا 

ول العلو ين، واسهطاعوا أي  جمعوا حيوله  لليك األعيداد الغفييرة لحي  دعيا

  "العدا الشام " و"رجعة اإلمام"... إلخ، ولكن    لح ة المصارحة  كش

 ً . بي  الحسين اللداح  عن نفسو، وأنيو اإلميام المعصيوم )!( وأنيو ليي  علو ليا

هار الييدعوة والميييي ،  هييودب  سييعى لهحصييي  الميياا ميين األلبيياع لحيي  سيي

ي،   ال عن لمز ق الدولة وإخيراج النيا  عين د ينه ، أميا الفليرا  الكيادحو

 [.18 ل   نالوا شياا ب  خسروا د نه  وأخالقه ]

ولع  موق  حمداي ثخر األمر حين اكهشي  حليلية المييي  خيير لعبيير 

 إلى جوععن ييق المد عة اليهود ة،  لد  كر    الهسلي  لسلطاي المليفة والر

ميام واعهو، ولكنو خش  من رجالو، و اجأ النا  بإعالي برا لو مين د ين اإل

  كي من الكا ب ومييبو اللاا  على اله لي  اإللحاد واإلباحة، ولوبهو إلى هللا

[، ويكييا  يأل  إعيالي  شي  المشيروع 19 لك ورجوعو إليى اليد ن الحنيي ]

الا م  الصحيح من خاللرمط  على  د منفيق وقاادق، بينما المشروع اإلسال

 حلق و ورلو اله  قدمها أبو البلا  البغدادب للمليفة كاي  زدير وسينهصر 

ت واألمي  للفليرا  والكيادحين والصييناع والم ليومين، بيال عني  وت د مييا ، 

ا ر   أي "باكثير" كاي  شير أو  هنبأ بفش  مشروعاي معا رة مشيابهة كمي

 تع اإلسالم  يو البيد   الييب  ش  المشروع اللرمط ، بينما  رل المشرو

 مفر منو.

إي مجموعاي الشمصياي    الروا ة ل هر بالملارنة.. كما أشيرنا دور 

الحركاي الهدامة    اسهغالا عنيا  الفليرا  والكيادحين ولسيعى إليى لحلييق 
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غا ههييا الشيير رة لجيياق اإلسييالم،  لييد رأ نييا المجموعيية الكادحيية وعلييى رأسييها 

وعييية ال المييية وعليييى رأسيييها "ابييين الحطيييي " حميييداي قيييرم ، لواجيييو المجم

وأمثالييو، وميين ينييا لنييهعي الحركيياي الهداميية علييى لفيياوي  يي  مسييهو الها.. 

 بينميييا نجيييد مجموعييية "حميييداي" لمثييي  الثيييورة المباشيييرة مييين خيييالا ثمييياا 

مشييييروعة، نجييييد مجموعيييية "العيييييار ن" لمثيييي  الثييييورة غييييير المباشييييرة أو 

النهيار بم هريييا اتجهميياع   المحيدودة، الهيي  لعمي   يي  ال ييالم ول هير  يي 

العادب، و الحظ أي ييق المجموعية لبيدو مين الناحيية الماد ية أو اتقهصياد ة 

أ    حات من مجموعة حميداي،وي  أقيرب إليى الهجيار ومسيهورب الحياا، 

ولكييينه   ييي  كييي  األحيييواا  عيييانوي مييين أضيييرار وقعييي  علييييه  مييين جانييي  

للميييي  وعلييى رأسييه  اإلقطيياعيين الفاسييد ن، كيييلك نجييد مجموعيية الييدعاة 

الكرمان  وي   عملوي     م ، و بحثوي     يبر عمين  سيهمدمونه  أو 

 جنيييدونه  لليييدعوة، مسيييهعينين  ييي   ليييك بالغوا ييية واإلغيييرا  والمييياا، أميييا 

مجموعيية "اليهييود"  يبييدو لأريريييا قو يياً وم يياعفاً ألنهييا لهعاميي  مييع جميييع 

ة ولغيي هها، واليربح اللول، مسهمدمة الماا وسالع اإلقراض  إلشعاا الثور

من جان  الثاار ن الي ن  د عوي الجز ة لعمام المعصوم، والربح من جان  

الدولة بصمهها عنه  نهيجة إقراضه  لها.. ولسهثمر المواق  الممهلفة لهدعي  

وجوديا..  لد اسهطاع  أي لزرع المز د مين الحركياي الهدامية  ي  جنبياي 

 ر ة، إخواي الصفا... إلخ.الدولة: رورة الزنا، اللرامطة، الصف

ولبدو ق ية الجن  من خالا  راع الشمصياي ق يية حيو ية ومهمية 

 ً ، لعيزف عليهيا الحركياي الثور ية  يي  الروا ية، و يى الواقيع المعا ير أ  ييا

 هيق الحركاي ومين خيالا من ر هيا لطير  المسيألة ورقيا معكوًسيا، بهيدف 

   قااميةجنسين والما كانكس  األنصار ولجنيد األلباع،  هبيح العالقة بين ال

على رضايما، والش   اليب لسهنكرق ييو اتغهصياب، أو عيدم موا لية أحيد 

الطيير ين، وميين خييالا الهطبيييق  يي  الروا يية نجييد أي الفطييرة السييليمة لييدل 

ة" الشمصياي لأبى ييا النها، وبما ة عندما  لع حمداي عليى ابنهيو " اخهي

هجورة  اً بالاً لدل عاليو وموالغيف على عمهو راجية، و   الملاب  نجد ر 

 لعباحية اله   فرضها الميي .. ري  نيرل  ي  أكثير مين موضيع  ي  الروا ية

ليك إحساسا وبيعياً و طر يا  ير ض أي لكيوي اإلباحيية يي  الينها السيااد، و 

 [.20بما نراق من غيرق أو إحسا  بعد الرضا أو شعور بالهيمر]

 لى مدل  فحاي الروا ةو الحظ أي الكال  عبر عن العالقة الجنسية ع

بأسييلوب را ، ليي   هييب  أبييدا إلييى مسييهول اإلرييارة الييرخي  اليييب عييالا بييو 

ر  ، بعض الكهاب ييق الل ية، ولعلو كاي مهأررا     لك بمينها الليرثي الكي

 كما نرل    سورة  وس  على سبي  المثاا.
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إي شمصياي الروا ة    ك  األحواا لصينع عالمياً  هصيارع  ييو الميير 

 ن   يي  اإلسييالم وشيير عهو، مييع الشيير ممييثالً  يي  اإلقطيياعيين والثيياارممييثالً 

ارقية والباونيين.. ما جع  الصيراع حيو ًيا، ومثييراً أ  ياً، وعين ور يق المف

 بين الشمصياي لعر نا على مالمح ك   ر ق من  رقا  الصراع.

 

 

(7) 

إي  وباإلضا ة إلى المفارقة بين الشمصياي، وعالمها الرواا  الحيوب، 

، لكاليي  اسييهعاي بعييدد ميين العنا يير الهيي  أرييري ييييا العييال  الرواايي  الحيي ا

ومنهيييا: الهطيييابق بيييين الطبيعييية المارجيييية والحالييية النفسيييية للشمصيييياي، 

ير والهشو ق بالغموض للو الغموض، ولمونولوج اليداخل ، والحيوار، والهيأر

 اللرثن .

هيأرر يعية، ولوت ر   أي الحالة النفسيية لأل يراد لللي  ب اللهيا عليى الطب

ة  ي  بها    الوق  نفسو، وعملية الهفاع  بيين الينف  والطبيعية مسيألة حيو ي

و البنييا  الرواايي ،  هيي  لشييبو الموسيييلى الهيي  لعطييى نوعيياً ميين اتنطبيياع أ

  الهصو ر لألحداث، أو بلغة السينما "موسيلى لصو ر ة"، ومين ينيا لكهسي

 ييي  عمليييية السيييرد قيمههييا الجماليييية ميييع إضيييفا  مسيييحة مييين الجمييياا الفنييي  

اا  الرواا ،وبما ة أي الكال  قد اعهمد على ال مير الثالف أو ضمير الغ

 .ليحك  األحداث و رو ها، ويو ما  هناس  مع وبيعة الروا ة الهار مية

 إ ا أخينا مثاتً على  لك  وضح مدل الهفاعي  بيين الينف  والطبيعية  ي  

لييى مناظريييا وأبهايييا، حيياا السييرور والبهجيية،  سيينجد الطبيعيية لبييدو  يي  أح

والعكيي   ييحيح أ  يياً،  عنييدما  يييي  "عبييداي" لرؤ يية خطيبهييو "عالييية" 

والسمر عند أخيها حمداي نجد الطبيعة من حولو كأنها    عير  "... وكياي 

بدر الهمام مطال من عليا  سمااو بك  روااو،وكام  ضيااو على  ليك الكيوي 

ياا إلى حليلية،  الرمي  المسحور حيف اسهحاا ك  حليلة إلى خياا، وك  خ

البيض الناع  قد أمسى  روراً من الف ة لغوص حوا ر البغلة  ييو، وظيالا 

األشجار على جانب  الطر ق كأنها شموص من الجن أدركهيا النعيا  ويي  

لهي     للك البطاع  همددي حيثما حال لهيا مين األرض، وقيد ارلفيع حجياب 

امييو  يي   ييورة شييهى وشي  حهييى أوشييك عبييداي اي  ييرل خيواورق لهمثيي  أم

[، ييييق ييي  الطبيعيية الهيي  لحوليي  إلييى عييال  21قوامهييا ميين ضييو  اللميير"]

مسحور جميي  ألي "عبيداي"  ي  نشيوة لز يارة مين  حي  ولكين يييق النشيوة 

لهحوا إلى ش   ثخر، ومعها الطبيعة أ  ياً،  هيا ييو "عبيداي  بيدو مهموميا 

كايبيياً موحشيياً  حز نيياً تخهطيياف خطبيهييو "عالييية"  نييرل الطبيعيية لبييدو شييياا
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 حاوا الهيرب منيو"... وكياي النسيي  علييالً  وسيو  بيين الغصيوي كميا كياي 

عنييد خروجييو ميين قر هييو علييى بغلهييو ولكنييو  حيي  ا ي قشييعر رة لسييرب  يي  

ظهييرق، وكييأي حفيفييو أنييين خفيي  مييا  اليي  لييرددق الثواكيي  حهييى بحيي  بييو 

ة عليى حناجريا، وييا اللمر ما اا مشرقاً    مسيااو  رسي  خيوويو الف يي

ما حولو من   ا  وشجر، ولكن عبيداي ت  رلياع لنيورق السياوع  يليو  منيو 

[، يا قد لحوا حفيي  النسيي  العليي  إليى 22بأكناف الشجر وظالا األ ك...]

أنييين الثكييالى، وأ ييبح ضييو  اللميير السيياوع رليييالً  هييرب منييو "عبييداي" وت 

عبيداي" مين  رلاع إليو.. و لك بسيب  الشيعور الحيز ن الييب  سييطر عليى "

أجيي  خطيبهييو الممطو يية. يكيييا لييادب الطبيعيية دوريييا المهناسييق مييع اليينف  

 البشر ة لألشماص.

وإ ا كانييي  الطبيعييية المارجيييية لليييوم بيييدور الموسييييلى الهصيييو ر ة  ييي  

ليى الروا ة، وإضفا  لمسة جمالية عليى الين  الروااي ،  يإي الكالي   عميد إ

األحيييداث  ييي  لصييياعد  لشييو ق الليييارر بصيييورة لحليييق الهفاعييي  بينيييو وبيييين

مسييهمر، و لييك ميين خييالا الغمييوض اليييب  هلييو غموضييا سييابلاً  حلييو الكاليي  

على ور لهو الما ة، ولكنو    ك  األحواا  حدث نوعا من الجييب  سيعى 

اً  يو اللارر لمعر ة سر األحداث ولفسيريا.. ويو ما  جعي  الليارر حر صي

ن ميينييا الفصيي  السييابع علييى المهابعيية حهييى  صيي  إلييى اليييروة، ولعلنييا لييو لابع

ف السطر األوا مثالً، لوجدنا عمليية الهشيو ق لهحيرا مين نلطية عاد ية لعير

ي  يها حمداي على شيخ بالمسجد، ر  لهصاعد شياا  شياا حهيى  كهشي  حميدا

أي الشعيييخ  عييي  ميين  عمييا  العييييار ن،  عيييي كمييا  يياحبو العيييار "عبيييد 

وليو  لسيفة  ي  الر وف"    ليرف محجيوب عين العييوي، و شيرب الممير، 

 يييي  مصيييياف  –كمييييا  ييييزع   –منهجييييو كعيييييار لفسيييير سييييلوكو، ول ييييعو 

 المحهسبين...

و مكيين أي نعهبيير الروا يية كلهييا قااميية علييى الهشييو ق المعهمييد علييى إرييارة 

الغمييوض، ريي  جالاييو، واتنهليياا إلييى غمييوض ثخيير ريي  جالاييو.. ويكيييا. وقييد 

ية ونفسييها، أو اسييهمدم الكاليي  المونولييوج الييداخلين أو الحييوار بييين الشمصيي

اتسهرجاع ليفسر أحدارا م  ، أو  هيل ألحيداث قادمية، أو  عطي  دتتي 

معينة حوا الشمصية  الها، أو شم ياي أخرل،و بدو ييا العنصير عامي  

لوا ي  حك  حركية الشمصيياي واألحيداث  ي  الروا ية، و منيع مين حيدوث 

ل الروا يية، المليي  الفنيي   يي  بنااهييا، و مكيين أي نلميي  أمثليية كثيييرة علييى مييد

ونكهفيي  باإلشييارة إلييى  ييدر حييد ف أم حمييداي و وجييو  يي  نفيي  راجييية، 

وانشاغلها بأمور أخرل بينمنا عبداي  مرج مين البيي  ليوا ي  البحيف عين 

عالية: "وكاي  دل حد ثهما  بلغ سمع راجية لوت أنها كان     شغ  عنه  
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، للييد بميا   ييطرب  يي  قلبهييا ميين المييواور، و يدور  يي  رأسييها ميين األ كييار

قللي  كميا قليق سياار أيلهيا لفليد عاليية، ولكنهيا ت لسيهطيع أي لكييب نفسييها، 

 ه  لشعر بش   من اترلياع لغيابها ت لدرب على وجيو الهحد يد ميا سيببو، 

 لعلييو الحسييد اليييب لبطنييو ألخههييا، أو الطمييع  يي  أي  ملييو وجييو عبييداي لهييا، 

السيو  واتبهيياا عليى  ولكنها ت لكاد ليكر ما قد لهعرض لو أخهها من ألواي

أ دب أولاك األامة الفجرة حهى  لشعر بدنها إشيلاقا عليى أخههيا مين ييوا ميا 

لللى، و سهيلظ ضميريا  يوبمهيا عليى ميا حيدث كيأي لهيا  يداً  ي  حدوريو أو 

كأي ما كاي  ي  وسيعها أي لحيوا دوي وقوعيو  لي  لفعي ، و هعياظ  شيعوريا 

 [. 23م عبداي.. إلخ]بالين  حين ليكر ما قال     حق أخهها أما

بيييد أي أبيير  وسيييلة  نييية  يي  الروا يية ييي  الحييوار، والكاليي   سييهمدمو 

اسيييهمداما  يييياً ورااعًيييا، ولعييي   ليييك  رجيييع إليييى لفوقيييو  ييي  مجييياا الكهابييية 

  المسرحية، وي  لعهمد أساسا على الحيوار، ومين ينيا نجيد الحيوار الروااي

ن ميبيالرغ  أكثر من غا ة، و    "الثاار األحمر"  بدو لللااياً وعفو اً، ليحلق

أو  أي الروا ية لار مييية،  ييإي الكاليي  ليي   سيل   يي  قيياع المشييونة أو الجفيياف

 م حيواراً البرودة اله  لطبع حواراي األعماا الهار مية غالبياً، ولكيو ينيا  ليد

كييي  كلمييية  ييييو  اي دتلييية، أو لهيييدف إليييى  –إي  يييح الهعبيييير  –اقهصييياد ا 

ظ أي الحيوار مبثيوث  ي  كثيير مين  صيوا م موي، أو لبلور موقفاً، و الح

الروا يية، وكثرلييو لهييدف  يمييا أرل إلييى كسيير حييدة السييرد وجيييب اللييارر 

 ش   لمهابعة األحداث، و   النمو ج الهال ،  لوم الحوار بالكش  عن جان 

المشيروع اللرمطي ، أعني   ليداي الحيا ز الفيردب ليدل ألبياع المشيروع ميين 

 الفالحين األجرا  أو الكادحين.

 أل  أكسك  من عرب وأجع  لك  سكناً  الحاً لأووي إليو بلىو  -

  في  لهكاسلوي    أعمالك و أت لعلموي أي  لك ضار بمصلحهك و  -

 ب  نحن مجههدوي    عملنا وت نلدر على أكثر مما نعم .  -

 أ دقن  الحد ف و لك.  -

 ألعط  ل  األماي من غ بكو  -

 نع .  -

 ا. ألنفسن   أنفسنا ميالً إلى العم  ألننا ت نعم إننا  ا سيدب ت نجد   -

 أت لعلموي أي عملك  ييا يو اليب منو لنالوي ر قك و  -

 بلى، ولكن أحدنا ت  شعر بأنو  عم  لنفسو و أخي كفا  عملو.  -

  ه  كنه  لأخيوي كفا  عملك  إ  لعملوي أجرا  لمالا األرضو  -

 ت  ا سيدب.  -

 إ   اا ييا الهكاس !  ما كنه  لهكاسلوي  -

This file was downloaded from QuranicThought.com



 24 

إي أردي الحق  يا سييدب،  يإي أحيدنا كياي  عمي  أجييرا لماليك األرض  -

عمي   أخي منو أجرق ك   وم،  إ ا لكاس  كاي لمالك األرض أي  طردق مين ال

جزا  للصيرق،  ييي  يو ليبحف عين عمي  ثخير  حيرص عليى أت  هكاسي  

نيد عسييد إليى العمي    يو،  كاي  شعر بأي    وسعو أي  نهل  من العمي  عنيد

ت  سيد ثخير، أميا ينيا،  يإي األرض الهي  نعمي   يهيا كلهيا لماليك كبيير واحيد

 نلييدر أي نجييد عنيييد غيييرق عمييالً، وت ييييو  لييدر أي  جييد قومييياً غيرنييا عنيييدق

لمونيا،  عملوي، وقد كنا نشعر أي السلطاي يو الحك  بيننيا وبيين سيادلنا إي ظ

  أما ينا  إي السلطاي ويو لمص  والحك .

  ه  كاي السلطاي  نصفك  من ظالميك و  -

ً  قلما كاي السلطاي  نصفنا منه ، ولكنيا كنيا نشيعر داامياً بيأي لنيا -  مطمعيا

     لك. 

مطكي   أنه  اليوم    غنى عن  لك اإلنصاف ألي أحداً ت   لمك  أو  غ -

 حلاً. 

    ب  نشعر بال ل  والغبن حين نرل كثيرا من النا  غيرنا  شاركونا -

 رمرة عملنا، ب   أخيوي مع مها منا، دوي أي  شهركوا    العم . 

 أما كاي سادلك  المالا  فعلوي ييا معك .  -

بلى، ولكنا كنيا نحسيد ماليك األرض عليى ميا لموليو أرضيو مين الر يع  -

العم  ووإي ل   شهرا معنا    العم ، أما ينا  لد قي  لنا إي األرض أرضنا 

ض وت هع بثمرة جهيدنا سيوانا ممين ت  ملكيوي األرعملنا،  يعز علينا أي  هم

 [. 24 عملوي...]

 اللاا  ومع ووا ييا الحوار، إت أنو  كش  لنا كثيراً من جوان  الواقع -

ويو     "مملكة العدا الشام " حيف أ بح ال ل  أو الغبن سمة ييا الواقع،

  ي النياظل  أشد مين ظلي  الميالا اإلقطياعيين مين أمثياا "ابين الحطيي "، أل

 لدي األم  لماما    اإلنصاف والعدا، وضاع جهيدي  وعيرقه  بأ يدب مين 

عييدم ت  ملكييوي وت  عملييوي ميين الطبليية الحاكميية... وليييا كيياي وبيعيييا أي  ن

صيالع الحا ز لعنهاج، كما رأ نا عبر الحوار بين الفالع اليب كياي  هصي  ب

ا ي قيرم "، ويكييالحاا ورجاحة العلي  واليرأب، وبيين قاايد المملكية "حميدا

ر  ادب الحوار دورق    البنيا  الروااي  بهوضييح األحيداث، ولشيو ق الليار

ا  لمهابعههييا،   ييالً عيين كسيير حييدة السييرد الهيي  اعهمييد عليهييا الكاليي   يي  بنيي

 روا هو. 

وإ ا كاي الكال  قد اسهمدم الحوار بيكا  ولفو  لمدمة البنا  الفن ،  إنو 

 يعة  اي ويابع جميال  مهمييز، ويييق    سردق الرواا  لجيأ  ي   يياغة نا

الصيييغة لنهسيي  بصييلة كبيييرة إلييى مدرسيية البييياي الهيي  ا ديييري  يي  نثرنييا 
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الحد ف، وجعل  من األسلوب مجاتً للهفو  الهعبيرب والرق  البيان ، وييو 

اجع  الكال   سمو بأسلوبو  يو  اتبهيياا والركاكية، و رقيى إليى مسيهو اي 

، وللهيييب  الهعبيييير الشيييعرب  ييي   يييورلو لعبير ييية لسيييهله  البيييياي اللرثنييي 

[. وت ر يي  أي الهييأرير اللرثنيي  واضييح علييى امهييدد الروا يية، 25الم ييياة]

و مكن أي نحصر كثيراً من لجمي  الهي  اقهبسيها الكالي  مين الليرثي الكير  ، 

   سيا  لعبيرب مهناغ   جع  منها نسيجا محكما، ومبهجاً    الوق  نفسو، 

لمثياا يييق العبياراي "سيار بهيا  ي  أ قية اللر ية و مكن أي نأخي على سبي  ا

حهى خرج من بابها الجنوب  المههدم  وكزيا بعصاق وانطلق بها  ي  الميال  

[، أو " حاوا حمداي أي  عهير بأخي عبد الر وف 28[]27[]26الواسع... ]

[، أو" و صيوم الشيهر عليى خيوف مين أبييو 29بطرف كمو  جرق إليو... " ]

 .[30و]وملاو أي  نكروا  عل

 

 وبعد...

 ييإي "علييى أحمييد بيياكثير" ميين خييالا "الثيياار األحميير" عييالا موضييوعاً 

مهمييا نحيين  يي  أميي  الحاجيية لالسييهفادة ميين معطيالييو ودروسييو  يي  مرحلهنييا 

الراينييية، حييييف  شيييهد الصيييراع بيييين الوا يييد والميييوروث مييين مشيييروعاي 

هميام ح ار ة.. كييلك  يإي الهجربية الفنيية الهي  قيدمها "بياكثير" لسيهحق اتي

عي  ووالهأم ، باعهباريا من أنجح الهجارب للهعبير عن المسهلب  من خيالا 

كثر أحاد بالحاضر، وعاوفة مشبوبة لهفو إلى لجاو  الواقع ومتسيو إلى غد 

 إشراقاً وأمالً واخ رارا.

 ـــــــــــــــــــــ

م( من ح ير ميوي  ي  جنيوب 1969 – 1910[ على أحمد باكثير )1]

يييف ونيسيييا، وأقييام  هييرة  يي  الحجييا ، ريي  انهليي  إلييى مصيير حاليييمن، ولييد بإند

 ، وكياي ليو نشياو أدبي  كبيير، و عهبير مين1939لمرج    كلية األداب عام 

 بناة المسرع الشعرب والنثرل    مصر، لو أربع مسرحياي شعر ة، منهيا:

يمييام أو  يي  بييالد األحليياف، وإخنييالوي ونفرليهيي ، ولييو شييعر ممطييوو نشيير 

المجالي،   ال عن العد د من الروا اي والمسرحياي بع و    الصح  و

النثر يية، والملحميية اإلسييالمية الكبييرل: عميير بيين المطيياب )ان يير شييعرا  

 (.7، ص9الدعوة ج

 [  دري عن مكهبة مصر، اللايرة، د.ي.2]

 . 16[ سورة اإلسرا  ث ة: 3]

 .176، 175[ سورة األعراف ث ة: 4]

 .90[ سورة النح  ث ة: 5]
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 .71نح  ث ة: [ سورة ال6]

 .76، 75[ سورة النح  ث ة: 7]

 .277[ الثاار األحمر، 8]

 وما بعديا. 223[ الثاار األحمر، 9]

 .142[ السابق، 10]

  وما بعديا و عهبر "عبداي"  يلسوف الميي 246[ الثاار األحمر، 11]

    الدولة اللرمطية، ومسهشار قااديا "حمداي".

 .138 – 135[ السابق، 12]

ايساً ر، و الحظ أ  اً أي لهات  اليهود دوًرا 191اار األحمر، [ الث13]

    رورة الزنا اله  لرا ل  أو سبل  بللي  حركة اللرامطة.

 ما بعديا. 59[ الثاار األحمر، 14]

لهييرل جانبييا ميين  93، وان يير أ  يياً  ييفحة 179[ الثيياار األحميير، 15]

شيير ع صييا ه  و لييا للهجهييود أبيي  البلييا  البغييدادب للمطالبيية بحييق الفلييرا  وإن

 اإلسالم ، مما جع  المو ق أخا المليفة  حبسو.

[ راجييع علييى سييبي  المثيياا مييا  كييرق الطبييرب  يي  لار مييو )الجييز  16]

اث و دار المعارف( لجد كثيرا من األحيداث الداميية، وان ير أحيد –العاشر 

اا  ييـ  ي  البدا ية والنها ية تبين كثيير و يهيا ارلكي  اللرامطية جير317سنة 

سيود، له  والغدر والسل  والنه     الحرم الشر  ، كما نللوا الحجير األال

اي و الحظ أي "باكثير" لوق  بروا هو عند انهيار "مهيمابيا " وخيروج حميد

يييـ، و مكيين مراجعيية مييا كهبييو عبييد الليياير 317قييرم ،  ليي   صيي  إلييى عييام 

 البغييدادب بعنييواي "الفيير  بييين الفيير ". واللللشييندب  يي  " ييبح األعشييى"..

 حوا اللرامطة وموق  المسلمين منه .

 ما بعديا. 259[ الثاار األحمر، 17]

 .262[ الثاار األحمر 18]

 .274[ السابق 19]

، 102، 101، 100، 99، 98[ ان ر على سيبي  المثياا  يفحاي: 20]

، من الروا ة لهرل الصرع بيين الفطيرة ميا 277، 238، 237، 153، 106

  لرضو الميي  من شيوعية جنسية.

، و لصيييييد بكلمييييية  روراً الهيييييراب النييييياع  23[ الثييييياار األحمييييير، 21]

 المسحو .

 .37[ الثاار األحمر، 22]

دام وما بعديا، و مكن أي نرل أنمو ًجيا تسيهم 31[ الثاار األحمر، 23]

 .20"ليار الشعور" ف  فحة 
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 وما بعديا. 244[ الثاار األحمر، 24]

مفيييرداي غيييير الشيييااعة، [ اسيييهمدم الكالييي  عيييددا مييين األلفييياظ أو ال25]

غية ليدل واسهمدام ييق المفرداي    حد  الو كاي دليالً على قوة اسيهيعاب الل

بيد البيانيين    العصر الحد ف، وقد أحصيي  عيددًا كبييرا مين المفيرداي، ت

  من الرجيوع إليى المعجي  لمعر ية معانيهيا، مثي : بعي  بمعنيى: لحيير، وأ غي

رليييا: ايهيييز واضيييطرب، جليييوا : رداعهييا أب: ميييأل ويبهيييا، أد ييي : سيييل ، ا

لحمييى شيرو ، منهييا نفييا: مه ياحكاً، ليليية نابغييية: ليلية ييي  وأر ، البييردا : ا

 الباردة، وبيصة: النار... إلخ.

َسيييى ، و شييير إليييى قولييو لعييالى: } َييَوَكَزقْ ْمو22[ الثيياار األحميير، 26]

 (.15 َلََ ى َعلَْيِو{ )سورة اللص  ث ة 

ٍ  ْعَجياْ  نَْميْهْ  أَ عالى: }لَْنِزعْ النعياَ  َكيأَنع [ السابق: و شير إلى قولو ل27]

 (.20ْمْنلَِعٍر{ )سورة اللمر ث ة 

ْوِمييِو قَ ،  شييير إلييى قولييو لعييالى: } ََرَجييَع ْموَسييى إِلَييى 49[ السييابق، 28]

 (.86َغْ بَاَي أَِسفاً..{ )سورة وو ث ة 

ْييِو..{ ْجيْرقْ إِلَ  َ ، و شير إلى قوليو: }َوأََخييَ بِيَرأِْ  أَِخييِو 58[ السابق، 29]

 (.150)سورة األعراف ث ة 

 عيةٌ إِتع  ْرلِ  ، و شير إلى قولو لعالى: } ََما ثَمَن ِلْموَسى239[ السابق، 30]

ِيْ  أَْي  َ   (.83ون  ث ة ْ { )سورة  ْفهِنَهْ ِمْن قَْوِمِو َعلَى َخْوٍف ِمْن  ِْرَعْوَي َوَمأَلِ
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