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The religious heritage is considered one of the most
important sources from which contemporary writers drew
their topics and applied them to their creative works.
Therefore, we find an intense presence of religious tendency
in various literary works, whether poetry or prose. This study
deals with the utilization of religious heritage in the
historical novels of Radwa Ashur. She is considered one of
the representative writers who drew on religious heritage.
She relied on religious sources and was inspired by its
meanings in her writings, especially in her historical novels.
The phenomenon of functionality of religious heritage is
prominent in the fabric of her literature whether at the level
of formulation and formation or at the level of significance
and vision. So, the study focuses on the religious linguistic
discourse which has been employed by Radwa Ashur in her
historical novels through various methods, structures, and
words, all of which evoke the Islamic religious word, which
is manifested in the language of Holy Quran, the Prophet’s
(peace be upon Him) Hadith and Christian books. There are
seven novels written by Radwa, five of which are historical,
namely: Siraj, the Granada Triology, A Piece of Europe,
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Faraj and the last of which is Tantouria. So, the researcher
will address five above mentioned novels by the writer
pointing the religious heritage utilized by her.

رضول مصطفى عاشور ،كاتبة مصرية معاصرة ،كناقدة أدبية متميزة ،موطنها مصر فوالدهتا يف مدينة
القاىرة ،يوـ  ٦٢مايو ،عاـ ٦٤٩٢ـ اظتوافق  ٦٩من رتادل اآلخرة ،عاـ  ٦٥٣٢ق .كانت أسرهتا مكونة من
أربعة أبناء كىي اظتولود الثاين لألسرة ،1شتاىا جدىا ألمها باسم "رضول" على اسم جبل "الرضول" الكائن
بالقرب من اظتدينة اظتنورة ،كىو الذم كاف العرب يضربوف بو اظتثل يف الرسوخ فيقولوف" :أثقل من رضول".2
خترجت يف كلية اآلداب جبامعة القاىرة لقسم اللغة اإلؾتليزية ،كحصلت على اظتاجستَت يف األدب اظتقارف من
ن فس اصتامعة ،مث سافرت إىل الواليات اظتتحدة األمريكية لتحصل على شهادة الدكتوراه يف األدب األفريقي
األمريكي ،كذلك من جامعة ماساتشوستس.3
ككانت أستاذة األدب اإلؾتليزم بكلية اآلداب جبامعة عُت مشس ،كىي ركائية ككاتبة قصة قصَتة ،فمن
ركاياهتا" :حجر دافئ" ٦٤٩٣ـ" ،خدكتة كسوسن" ٦٤٩٤ـ" ،سراج" ٦٤٤٦ـ" ،ثالثية غرناطة" ٦٤٤٣ـ،
"أطياؼ" ٦٤٤٤ـ" ،قطعة من أكركبا" ٦٠٠٥ـ" ،فرج" ٦٠٠٩ـ" ،الطنطورية" ٦٠٦٠ـ" ،الصرخة" ٦٠٦٩ـ،
كمن غتموعاهتا القصصية "رأيت النخل" ٦٤٩٤ـ ،ك"تقارير السيدة راء" ٦٠٠٦ـ) 4.توفيت يف  ٥٠من
نوفمرب ٦٠٦٩ـ يف اظتغرب بسبب معاناهتا مع السرطاف.
تُعد "رضول عاشور" إحدل أبرز كتاب الركاية التارمتية اصتديدة ،حيث إهنا أسهمت بشكل فعلي يف
تطوير الركاية التارمتية يف األدب العريب اضتديث شكال كمضمونا من خالؿ إبداعها جملموعة من الركايات
5
خاصا دتيّزت بو
مسارا كتابينا ِّ
التارمتية ،ككيفية استعماؿ التاريخ ظتعاصتة قضايا العصر " ،كقد انتهجت لنفسها ن
بكل تقلّباتو،
العريب اظتعيش ّ
عن غتايليها من الكتّاب العرب ،إذ مزجت فيو بُت جتربتها 6ال ّذاتيّة اظتعنّاة يف كاقعها ّ
الشفويّة"  .قد حصلت رضول على كثَت من اصتوائز ا﵀لية
كثقافتها كخرباهتا كحقائق التّاريخ
العريب اظت ّدكنة ك ّ
ّ
كالدكلية ،منها "جائزة أفضل كتاب" من معرض القاىرة الدكيل للكتاب يناير ٦٤٤٣ـ عن ركايتها "ثالثية
غرناطة" ،ك"جائزة قسطنطُت كفافيس" الدكلية لألدب يف اليوناف أكتوبر ٦٠٠٢ـ ،ك"جائزة تركوينيا كارداريللي"
يف النقد األديب يف إيطاليا ديسمرب ٦٠٠٤ـ ،ك"جائزة سلطاف العويس" للركاية كالقصة يف ُد يّيب يف ديسمرب
7
٦٠٦٠ـ.
كاظتؤثرات اليت أثرت يف "رضول عاشور" ،كتركت تأثَتا عميقا يف حياهتا ،كانتاجها األديب منها:
-

نشأهتا يف أسرة كانت عريقة يف األدب ،فوالدهتا مي عبد الوىاب عزاـ كانت شاعرة كجدىا ألمها عبد الوىاب
عزاـ كاف مفكرا كأديبا كمناضال سياسيا كسفَتا ظتصر يف باكستاف منذ عاـ  ٦٤٣٠ظتدة أربع سنوات.
حبها للغة العربية.
زكاجها من الشاعر الفلسطيٍت مريد الربغوثي ،فقد تعلقت بالقضية الفلسطينية كعايشتها اليت تركت أثرىا يف
ركاياهتا.

أسفارىا اظتتعددة إىل كثَت من الدكؿ قدمت عتا نتيجة معلوماتية كبَتة 8كخاصة سفرىا إىل الواليات اظتتحدة
األمريكية للدراسة ،كاالغًتاب أثر على حياهتا األدبية كما يف كتاهبا "الرحلة ..أياـ طالبة مصرية يف أمريكا"
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حتكي الكاتبة بأسلوب سردم ركائي ظل كمواقف مرت هبا ىناؾ كحتدث عن تفاصيل العامل اصتديد الذم
اختارتو كالدراسة اليت قررت أف تكوف جزءن من مسَتهتا العلمية.9
الفًتة الزمنية اليت عاشت ،من عاـ ٦٤٦٩-٦٤٩٢ـ ،فكانت ىذه الفًتة مزعجة باألحداث ا﵀لية يف مصر،
كاإلقليمية يف الدكؿ العربية اجملاكرة ،كالعاظتية يف أؿتاء العامل اظتختلفة؛ فنجد عتا أثرا كاضحا يف مسَتهتا األدبية.10

توظيف التراث الديني في روايات رضوى عاشور التاريخية

قد استلهم األدباء اظتعاصركف مواضيعهم من الًتاث الديٍت كأسقطوىا على أعماعتم اإلبداعية ألهنا ترتبط

بوجداف الناس كيُشعر تأثَتىا الكبَت يف نفوسهم ظتا عتا من قداسة كلصدؽ جتارب شخصياهتا كاألنبياء كالرسل
كالزىاد كالعابدين ،كلذلك حتضر النزعة الدينية يف ؼتتلف األعماؿ األدبية سواءن كانت شعران أـ نثران .كقد حضر

النص الديٍت مبختلف مصادره يف األعماؿ األدبية متضمنا مذاىبو كمشارهبا اظتختلفة "كذلك بتوظيف نصوصو
كمضامينو اظتختلفة ،كجعلها آلية من آلياهتا اإلفهامية كاالتصالية اليت من شأهنا االرتقاء كالنصوص القرآنية
كالتوراتية كاإلؾتيلية باإلضافة إىل توظيف اضتديث الشريف كالًتاتيل الدينية كالفكر الديٍت كغَتىا من األفكار

الدينية اليت حظيت باىتماـ الركائيُت اظتعاصرين".11
كظفت الركاية العربية اظتعاصرة النص الديٍت من القرآف ،كما أهنا استحضرت الًتاث الديٍت من خالؿ
توظيفها للحديث الشريف كالفكر الديٍت ككذا القصص الديٍت سيما فكرة اظتخلص كالفكر الصويف ،كمل يكن
توظيف الًتاث الديٍت مطلقان فقد استحضرتو عرب مستويات عديدة "كتوظيف البنية الفنية كاستحضار
الشخصيات الدينية كتصوير شخصية البطل يف ضوئها ،كبناء أحداث الركاية يف ضوء أحداث القصة الدينية،
باإلضافة إىل التنويع يف إدخاؿ النص الديٍت يف الركاية".12
تعد "رضول عاشور" من األدباء الذين هنلوا من الًتاث الديٍت كالقصص الدينية كالقرآف الكرمي كاضتديث
النبوم الشريف كلقد كانت شخصيتها الفكرية كالثقافية كانت متأثرة بالثقافة الدينيةكما أثرت ىذه الثقافة يف
تناكؿ اظتعاين كاظتوضوعات من السنة كالقرآف اليت كجدت طريقها إىل نفسها اليت تثقفت على ركح ىذا الدين
كاتبعت منهجو عتذا فقد اعتمدت على ىذا اظتصدر فلذؾ ؾتد استلهاـ معانيو كجتسيدىا يف كتاباهتا كخاصة يف
ركاياهتا التارمتية كقد تنوعت مصادر النصوص الدينية اليت كظفت فيها .كاظتتأمل لركايات "رضول عاشور" كتد
ظاىرة الًتاث الديٍت بارزة يف نسيج أدهبا ليس يف الصياغة كالتشكيل كلكن يف الداللة كالرؤية أيضا .فيجد
اطتطاب اللغوم الديٍت يتجلى يف ركاياهتا التارمتية من خالؿ أساليب كتراكيب كألفاظ متنوعة مستحضرة رتيعها
اللفظ الديٍت اإلسالمي الذم يتجلى يف لغة كل من "القرآف" ك"اضتديث النبوم الشريف" كالكتب اظتسيحية.
فتتناكؿ الباحثة ستس ركايات تارمتية للكاتبة ستناقش من خالعتا توظيف الًتاث الديٍت كىي :سراج ،كثالثية
غرناطة ،كقطعة من أكركبا ،كفرج ،كآخرىا الطنطورية.

أ)القرآن الكريم:

كاف "القرآف الكرمي" كاليزاؿ اظتصدر الغٍت باأللفاظ كاألساليب ؽتثال قصة البالغة كالبياف العريب ،كىو
تج بو كيُقتبس منو كيُستشهد بو يف ؼتتلف األعماؿ اإلبداعية شعرية كانت أـ نثرية.
اظتصدر األكؿ الذم ُلت ّ
كاصتدير بالذكر ىنا أف ؾتد منحيُت يف عملية توظيف سياؽ النص الديٍت ،فإما تكوف العالقة بُت النصُت عالقة
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تشابو كذلك با﵀افظة على السياؽ كإما أف تكوف بُت النصُت عالقة مغايرة كذلك عندما متتلف النص الالحق
عن النص السياؽ .13كقد يكوف من أشكاؿ توظيف النص الديٍت أحيانا عند بعض الكتّاب تغيَت يف السياؽ،
كىذا السياؽ مقتبس من اآلية الكرنتة.
فقد زخرت ركايات "رضول عاشور" بتوظيف نصوص قرآنية كيظهر ىذا التوظيف يف اطتطاب الركائي
على مستول الصياغة كالتعبَت فمثال يف ركاية "سراج" عندما مت إبالغ سلطاف اصتزيرة برسالة من ابنو عن أمر
بالد اإلؾتليز كنظامهم كما شاىد ابنو خالؿ دراستو يف ملكهم ،فخاؼ السلطاف من نقل اإلؾتليز نظامهم إىل
جزيرتو ليسبب العبيد باطتركج ظتطالبهم كما ىو اضتاؿ لشغيلة اظتعامل يف بالد اإلؾتليز ،كتذكر نصيحة كالده قبل
خصوصا؛ فالغدر من طبعهم كىم
أحدا يا بٍت ،احذر اصتميع ،كلكن عليك باضتذر من العبيد
كفاتو" :ال تأمن ن
ن
14
أؾتاس مناكيد ورثوا من إبليس داء الكبر"  .كىذا توظيف قولو تعاىل﴿" :كإِذ قُلنيا لِ ِ ِ
اسج ُدكا ِآل يد يـ
لم يَلئ يكة ُ
ي
في يس يج ُدكا إال إِبلِيس أ ييَب يكاستيكبيػير يكيكا يف ِم ين ال يكافِ ِرين﴾" .15كتفسَته أف "عدك ا﵁ إبليس حسد آدـ عليو السالـ
ما أعطاه من الكرامة ،ككاف بدء الذنوب الكرب  ،استكرب عدك ا﵁ أف يسجد آلدـ عليو السالـ" 16كالكرب ىي
صفة شيطانية كمن أكؿ الذنوب اليت ُعصي ا﵁ تبارؾ كتعاىل هبا ،فوظفت الكاتبة من استكبار الشيطاف داء
الكرب ،كاستشهدت باآلية الكرنتة معٌت مغايرة ألف سبب كرب الشيطاف متتلف عن سبب كرب العبيد كما يؤمن
السلطاف لو عرؼ العبيد حقوقهم لتمردكا عليو كرفضوا أكامره كلكنو يعتربه كربىم.
كما يف نفس الركاية يف موضع آخر عندما جاء الكابنت شتيث ،قائد ا﵀طة يف اصتزيرة ،إىل السلطاف
كأخربه أف لديو معلومات أف أمرا ما يدبر ضده يف اظتزارع فغضب السلطاف كدعا بصاصيو كأعلن أنو يريد اطترب
اليقُت كإال يقطع رؤكسهم رتيعا مث يف ساعة متأخرة من الليل اؿتسر غضبو ،كلكنو يشعر الضيق يف نفسو ألنو
كاف خائفان من فقداف سيادتو فيشعر الضيق اطتانق ،كخوؼ اصتحود من جانب أىل اصتزيرة إليو يسد الفضاء
من حولو كيثقل أنفاسو كصدره ،كيظهر ىنا توظيف اآليات الكرنتة يف صورة اضتوار الداخلي" :بنت ا﵀سن
كأكالده كعبيده كلهم سواء يأكلهم اضتسد كيعمي بصَتهتم كمتتم على قلوهبم" .17فتصف الكاتبة شكوكو يف
ِ
ِِ
يبصا ِرِىم
اآلخرين بتوظيف األلفاظ القرآنية كما قاؿ ا﵁ تعاىل :ي
"﴿ختي يم ا﵁ُ يعليى قُػلُوهبم يك يعليى يشتع ِهم يك يعليى أ ي
ِغ يشا ِكة ِكيعتُم يع يذاب يع ِظيم﴾" 18أم "إخبار من ا﵁ عن تكربىم كإعراضهم عن االستماع ظتا دعوا إليو من اضتق
كما يقاؿ فالنا أصم عن ىذا الكالـ إذا امتنع من شتاعو كرفع نفسو عن تفهمو تكربا" .19إف عملية توظيف
سياؽ النص الديٍت تتجو ىنا إىل اظتغايرة يف أف سبب ختم قلوب الكفار تكربىم كإعراضهم عن اضتق كسبب
ختم قلوب العبيد ىو اضتسد عند السلطاف ،كال يغَت يف األمر شيئا كوف النص الديٍت كالنص الركائي يلتقياف يف
"ختم القلوب".
كذلك ؾتد توظيفا آخر يف نفس الركاية عندما قرر السلطاف معاقبة اظتزارع كالبحارة كالعبيد ظتا أخربه
األمراء با لتقارير اظتكتوبة كأكدكا أف الظركؼ ىادئة كمل كتدكا أم اظتؤامرة ضد السلطاف ،كلكن البصاصُت زتلوا
إليو أنباء مغايرة كجاءكا مبعلومات عن اظتزارع كالبحارة كالعبيد ما يثَت الريبة كالشكوؾ فأمر السلطاف بتنفيذ بعض
أمرا من أكامره كتلد مائة جلدة على اظتأل".20
العقوبات على عصيانو كمنها" :كمن سرؽ تقطع يده ،كمن عصى ن
ِ
أيديػهما جزاء ِمبيا يكسبا ني يك ناال ِّمن ِ
كىذا توظيف قوؿ ا﵁ تعاىل﴿" :ك ِ
السا ِر ُؽ ك ِ
ا﵁ يكا﵁ُ يع ِزيز
يي
ي
ي
السارقيةُ فياقطي ُعوا ي ُ ي ي ن
ي ي
يح ِكيم﴾".21
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ركاية "ثالثية غرناطة" غنية بتوظيف نصوص قرآنية أيضا ،فيظهر التوظيف عندما سقط غرناطة كدخل
جنود الركـ اضتمراء كتسلموا مفاتيحها ككاف "أبو جعفر" حزينا كمنزعجا ككاف يفكر يف أسباب ىزنتة أيب عبد
ا﵁ كيرجو أف النجدة قادمة من مصر كالشاـ كاظتغرب ظتسلمي أندلس" :تطلع أبو جعفر من طاقة يف اصتدار إىل
الفضاء .ال أرض بال شتاء :يا أحكم الحاكمين يا صاحب الزرقاء العالية يا وعد الحق ..يا ا﵁" .22فهو
ب
"﴿كني يادل نُوح يربَّوُ فيػ يق ي
اؿ ير ِّ
يدعو ا﵁ تعاىل كيأمل يف النجدة فوظفت الكاتبة دعائو كأملو من قوؿ ا﵁ تعاىل :ي
ِ
ِِ
إِ َّف ِ
ُت﴾" .23أم "قد كعدتٍت بنجاة أىلي ككعدؾ اضتق
ابٍت ِمن أيىلي يكإِ َّف يك ي
ينت أيح يك ُم اضتياكم ي
عد يؾ اضتي ُّق يكأ ي
الذم المتلف فكيف غرؽ كأنت أحكم اضتاكمُت" .24فالعالقة بُت النصُت عالقة تشابو كتتجو توظيف سياؽ
النص الديٍت إىل ا﵀افظة على السياؽ.
كيف نفس الركاية بعد شيوع أمر اظتعاىدة السرية بُت "أيب عبد ا﵁ ػتمد الصغَت" ك"اظتلكُت
الكاثوليكيُت" ،كتسليم اظتلك الصغَت مفاتيح اضتمراء ككصوؿ ثالثية ألف جنيو قشتايل كبصوف حقو األبدم يف
ملكية قصوره كؽتتلكات أىل بيتو ،اكتشف على أىل غرناطة أهنم بيعوا كقطيع أبقار أك غنم ،ك"أبو جعفر"
ككاف يف عقده السابع يزداد صمتا" :ال يناـ أك يناـ ساعة أك بعض ساعة ،مث يقعد حىت إذا انفصل اطتيط
ض
األبيض عن اطتيط األسود".25
ُت لي ُك ُم اطتيي ُ
اشربُوا يح َّىت ييػتيبيػ َّ ي
ط األيبيي ُ
"﴿كُكلُوا يك ي
كىذا توظيف قوؿ ا﵁ تعاىل :ي
ِمن اطت ِ
سوِد ِم ين ال يفج ِر﴾" 26كتوحي اآلية أف ا﵁ تعاىل "أباح األكل كالشرب مع ما تقدـ من إباحة
يط األي
ي ي
ي
اصتماع يف أم الليل شاء الصائم إىل أف يتبُت ضياء الصباح من سواد الليل" .27كظفت الكاتبة ىذه اآلية
لوصف حالة أيب جعفر كاستطاعت أف ينقل السياؽ من النص القرآين إىل سياؽ آخر يغاير سياؽ النص القرآين
كيلتقي النصاف يف أف عبارة "انفصاؿ اطتيط األبيض من اطتيط األسود" تدؿ على تبُت ضياء الصباح من سواد
الليل.
يف موضع آخر يف نفس الركاية دتثل التوظيف يف استذكار أحد شخوص الثورة لسورة الفيل ،كذلك عندما
ؾتح الثوار يف ىزنتة القشتاليُت ،إذ حاكؿ القشتاليوف صعود اصتبل ﵀اصرة الثوار ،كلكن الثوار أىالوا عليهم
اضتجارة من أعلى اصتبل .مث اهنمرت عليهم سيل من األحجار على رءكسهم اليت جعلتهم يتساقطوف مع خيوعتم
كيتدحرجوف إىل الوادم السحيق" :أمل تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل .أمل كتعل كيدىم يف تضليل .كأرسل
عليهم طَتان أبابيل .ترميهم حبجارة من سجيل .فجعلهم كعصف مأكوؿ" .يأيت توظيف رضول عتذه السورة
على لساف الثوار لتدؿ على اضتقد كالكره الذم دتلك الثوار ألهنم كتاىدكف لتحرير كطنهم كيواجهوف العدك
الغاشم الذم اغتصب أرضهم كجردىم من ؽتتلكاهتا.
كذلك يظهر توطيف آيات سورة مرمي يف استذكار "مرنتة" لسورة مرمي كىي يف الكنيسة" :بدا عتا أهنا
علي يوم ولدت ويوم
ستطلب شفاعتو ،كلكنها عندما اقًتبت منو كظتستو فاض قلبها كدتتمت ((والسالم ّ
أموت ويوم أبعث حيا .ذلك عيسى ابن مريم قول الحق الذي فيه يمترون))"  .28كىذا توظيف قوؿ ا﵁
َ ۡ
َ
َّ
َ
ُ ُ
الس ٰل ُم َع َل َّى ًَ َ
تعاىلَ ﴿" : :و َّ
ىم ُوِل ْد ُّث َو ٍَ ۡى َم ا ُم ۡى ُث َو ٍَ ۡى َم ا ۡب َعث َح ًُّا ذ ِل َك ِع ِۡ َس ى ۡاب ُن َم ۡسٍَ َم ق ۡى َل ال َح ِ ّق ال ِر ۡي
َ
ِف ُۡ ِه ًَ ۡمت ُر ۡون﴾".29
مث يظهر التوظيف عند حديث "قس فرانسيسكاين" عن النيب عيسى عليو السالـ" :كاف يطيل اضتديث
عن الفىت يسوع فقَتان كرتيالن كمعذبان .يحكي عنه في المهد صبيا ،..كلتكي عن صليب موتو كخلوده".30
ََ َ َ ۡ َۡ َ ُۡ َ ۡ َ ُ َّ ُ َ ۡ َ َ
ان ف ۡى ۡاۡلَ ۡهد َ
ص ِب ًُّا﴾" .31كؾتد
ِ
فوظفت الكاتبة من قوؿ ا﵁ تعاىل﴿" :فاشازث ِالُ ِه قالىا كُف هـك ِلم من ك ِ
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توطيفا آخر عندما غضبت "أـ حسن" من "مرنتة" كقررت أف ترفع يدىا كال تقرب اظتطبخ ،كلكنها علمت
اضتقيقة بعد أسابيع أف ذلك بالضبط ىو ما تريده "مرنتة" أم تريد إبعادىا عن اظتطبخ كاالنفراد بالتحكم فيو:
"كأيقنت أـ حسن أف زكجة ابنها من ذلك النوع من النساء الالئي يوصفن بأن كيدهن عظيم" .32كصفت
َ ُ
الكاتبة كيد النساء ككظّفت قوؿ ا﵁ تعاىل فيوَ ﴿" .ف َل َّما َ ٰزا َقم ُۡ َ
ص ُه ُق َّ د ِم ۡن ُد ُبس َق َ
ال ِا َّه ُه ِم ۡن ك ُۡ ِدك َّن ِا َّن
ِ
ٍ
َ ُ
ك ُۡ َدك َّن َع ِظ ُۡم﴾".33
يف نفس الركاية عندما ماتت "مرنتة" ،جدة علي ،زتل علي جدتو إىل القرب الذم حفره مع بعض
الرجاؿ .ماؿ هبا كس ّدىا الًتاب" :ككاف شيخ رخيم الصوت يردد بصوت خافت(( :يأيتها النفس المطمئنة.
ارجعي إلى ربك راضية مرضية .فادخلي في عبادي .وادخلي جنتي))" .34كظفت الكاتبة اآليات (-٦٢
 ) ٦٩لسورة الفجر ألهنا دعت إىل دتسك اإلنساف بأرضو كدينو ،فعندما ماتت "مرنتة" يف العراء جاء حفيدىا
"علي" بشيخ مرافق عتم يف الرحلة ليقرأ عليها آيات من القرآف الكرمي ،كيدفنها كبذلك ال يفارؽ جسدىا كال
تفارؽ ركحها أرضها ككطنها.
مث يظهر توظيف آيات سورة اضتاقة عندما كاف "علي" يف السجن ككاف معو الرجل صاحب النبوءات،
لو صوت عاؿ كالنفَت كىو ينزرع كسط الزنزانة مزغترا" :كيل لألمة اطتاطئة كالشعب الثقيل اإلمث ،نسل فاعلي
الشر أكالد اظتفسدين .قشتالة يهلكها ا﵁ بريح صرصر عاتية يسخرىا عليهم سبع لياؿ كذتانية أياـ حسومان،
َ
َُ ُ
فًتل القوـ فيها صرعى كأهنم أعجاز ـتل خاكية" .35كىذا التوظيف من قوؿ ا﵁ تعاىلَ ﴿" :وا َّما َعاد فا ۡه ِلك ۡىا
َ
صس َعاج َُ ٍ ٍۙت َس َّخ َس َها َع َل ۡيه ۡم َس ۡب َع َل َُال َو َث َماه َُ َت َأ ًَّام ُح ُس ۡى ًماَ ،ف َت َري ۡال َق ۡى َم ف ۡي َها َ
ۡ َ َ
ص ۡس َعى ِكأ َّن ُه ۡم
ِ
ِ
َِب ِسٍ ٍح ص ۡس ٍ ِ
ٍ
ٍ
ِ
َ
ُ َ ۡ
أ ۡع َجاش هخ ٍل خ ِاو ٍَ ٍ ت﴾".36
يظهر توظيف آخر يف استذكار قوؿ ا﵁ تعاىل ألقتية القصاص" :لو ثبت ذلك فال بد من معاقبة اصتاين
على جرنتتو ،ألف ا﵁ تعاىل قاؿ(( :كلكم يف القصاص حياة يا أكيل األلباب))" .37كىذا توظيف قوؿ ا﵁ تعاىل:
َ ٰ ٓ ُ ۡ ۡ َ ۡ َ َ َّ ُ َ َ
َُ ۡ ۡ ۡ َ
اب ل َعلک ۡم ج َّخ ُق ۡى ن﴾" .38كيف موضع آخر يؤـ شيخ من شيوخ القرية
اص حُىة ًا ِولى ۡلالب ِ
"﴿ولـكم ِفى ال ِقص ِ
للصالة كيتلو سورة الضحى" :كاف اصتمع مصطفان خلف شيخ من شيوخ القرية يؤمهم للصالة كيتلو بصوت
رخيم(( :والضحى .والليل إذا سجى .ما ودعك ربك وما قلى .ولآلخرة خير لك من األولى .ولسوف
يعطيك ربك فترضى .ألم يجدك يتيماً فآوى .ووجدك ضاالً فهدى .ووجدك عائالً فأغنى ،فأما اليتيم فال
تقهر .وأما السائل فال تنهر .وأما بنعمة ربك فحدث)) ا﵁ أكرب".39
ؾتد توظيفا آخر يف ركاية "قطعة من أكركبا" عندما ظن "الناظر" أنو سيموت غدا كصاغ خيالو موتو
كلكنو يف الصباح قاـ كشتع صوت اظتؤذف فاستذكر اآلية لسورة لقماف كدتتم((" :وما تدري نفس ماذا تكسب
الس َ
غدا ،وما تدري نفس بأي أرض تموت))" .40كىذا توظيف قوؿ ا﵁ تعاىلِ ﴿" :ا َّن الل َه ِع ۡن َد ُه ِع ۡل ُم َّ
اع ِتۚ
ً
َ ُ َ ّ ُل ۡ َ ۡ َ َ ۡ َ ُ َ ۡ ۡ َ ۡ َ َ َ َ ۡ ۡي َ ۡ َّ َ َ ۡ ُ َ ً َّ َ َ ۡ ۡي َ ۡ ٌۢ
س ب َا ّي َا ۡ ض َج ُم ۡىثُ
وٍن ِز الغُثۚ وَعلم ما ِفى ۡلازح ِام وما جد ِز هفس ماذا جك ِسب غدا وما جد ِز هف ِ ِ ز ٍ
َ
ِا َّن الل َه َع ِل ُۡم خ ِب ۡير﴾" .41توحي ىذه اآلية "كال تدرم يا ابن آدـ مىت دتوت لعلك اظتيت غدا لعلك اظتصاب
غدا ،أم ليس أحد من الناس يدرم أين مضجعو من األرض أ يف حبر أـ بر أك سهل أك جبل" .42توجد ىنا
عالقة تشابو بُت النصُت.
يف ركاية "فرج" يظهر توظيف بعض آيات قرآنية اليت نقلتها "سهاـ" بعناية حتت عنواف ((ا﵁)) كىي
قائمة باثنتُت كعشرين من صفات ا﵁ كما كردت يف القرآف" :تبدأ بالرزتن الرحيم كتنتهي ((بل ا﵁ موالكم كىو
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خَت نصَت))" كىي توظيف قوؿ ا﵁ تعاىل﴿" :ب ِل ا﵁ م يوال ُكم كىو خَت الن ِ
ين﴾" 43كتتبعها يف اطتتاـ
َّاص ِر
ي
ي َ ۡ َ ُ ي َ ُ ي ۡ ي ُ َّ ٰ ٰ َ ي ۡ َ
ۡلا ۡ ض َو ََ ۡع َل ُم َما ُحس ُّس ۡونَ
"((كا﵁ عليم بذات
ِ
الصدكر))" .44كىي توظيف اآليةٌ﴿" :علم ما ِفى السمى ِث و ز ِ
َ َ ُ ۡ ُ ۡ َ َ ُ َ ۡ ٌۢ َ
ُ
ۡ
ُّ
اث الصدو ِز﴾" .45كيظهر توظيفا آخر يف نفس الركاية يف استذكار "ندل"
وما حع ِلنىن والله ع ِلُم ِبر ِ
آيات ( )٦-٦لسورة البقرة" :تبحث عن اطتالص مرة يف ((أمل ذلك الكتاب ال ريب فيو ىدل
اللمتقُت))".46
كذلك كظّفت الكاتبة من اآليات الكرنتة قصة امرأة اليت انتظرت زكجها عشرين عامان يف الفصل الثالث
عشر يف ركاية "الطنطورية" ،كما حكت "مرمي" "لرقية" عن اظترأة اليت انتظرت زكجها عشرين عامان" .قالت :ىذه
حكاية معركفة يف األدب القدمي .ذىب الرجل إىل اضترب .كدامت اضترب عشر سنُت .كيف طريق عودتو ضاع..
ضاع عشر سنُت أخرل ،كبقيت زكجتو تنتظر .لتوـ حوعتا الرجاؿ ،يرغبوف فيها كيطلبوهنا للزكاج ،وهي تغزل
على نولها في النهار ،تقول حين ينتهي الغزل أقبل بواحد منكم .تغزل على نولها في النهار ،وفي الليل
تنكث الغزل" .47كىذا التوظيف مقتبس من قوؿ ا﵁ تعاىل﴿" :كيال تي ُكونُوا يكالَِّيت نيػ يقضت يغزيعتا ِمن ب ِ
عد قُػ َّوٍة
ي
ي
ي
ي
َّخ ُذك يف أينتاني ُكم دخ نال بين ُكم أيف تي ُكو يف أ َُّمةن ِىي أيرَب ِمن أ َُّم ٍةَّ .إفتيا يبلُوُكم ا﵁ بِِو .كلييبػيِّػن َّن لي ُكم يوـ ِ
القيامةِ
أين يكاثنا تيػت ِ
ي
ي ي يي
ي
ي ي
ي ُ ُ ي ُي
يي يي
يما ُكنتُم فِ ِيو يختتيلِ ُفو يف﴾" .48يف تفسَت ىذه اآلية "قاؿ عبد ا﵁ بن كثَت كالسدم :ىذه امرأة خرقاء كانت مبكة
غزلت شيئا نقضتو بعد إبرامو .كقاؿ غتاىد كقتادة كابن زيد :ىذا مثل ظتن نقض عهده بعد توكيده".49
فتوظيف سياؽ النص الديٍت تأخذ معٌت مغايرة عن النص القرآين.

ب)الحديث النبوي الشريف؛

"اضتديث النبوم الشريف" يف اظترتبة الثانية من مصادر الدين اإلسالمي بعد القرآف كؾتد نطقو كتأكيده
من رسوؿ ا﵁ (صلى ا﵁ عليو كسلم) ،خامت األنبياء كسيد اظترسلُت ،كىو كل ما ؾتد سنة اضتبيب من أقواؿ
كأفعاؿ اتبع هبا الصحابة كسار على مناىجها اظتسلموف فيما بعد.
ككذلك ؾتد األديب يتشرب من ىدم السنة ا﵀مدية كينهل من منابعو كعتذا فلقد عمدت "رضول
عاشور" إىل توظيف "اضتديث البنوم الشريف" كلو بشكل ضئيل ،ذلك يف ركاية "سراج" عندما حرـ السلطاف
القهوة يف اصتزيرة كأفىت القاضي بذلك كقاؿ" :إهنا بدعة وكل بدعة ضاللة وكل ضاللة في النار .كأعلن اظتنادم
يف اصتزيرة أف القهوة ػترمة بأمر السلطاف فاشتها من اسم اطتمر كىي مسكرة كسامة كتلعب بالعقوؿ كمن
يتعطاىا يعاقب مبائة جلدة" .50م ا نالحظو يف ىذا التوظيف ،أف الكاتبة مل هتتم بذكر حديث الراكم بل
حولت منت اضتديث كأدخلتو داخل السرد الركائي ،كىذا توظيف قولو صلى ا﵁ عليو كسلم(" :كإياكم كػتدثات
األمور ،فإف كل ػتدثة بدعة ،ككل بدعة ضاللة)" .51كقاؿ ابن حجر" :كاظتراد بقولو( :كل بدعة ضاللة) ما
أحدث كال دليل لو من الشرع بطريق خاص كال عاـ" .52كهبذا القيد خترج اظتخًتعات اظتادية كا﵀دثات الدنيوية
ؽتا ال صلة لو بأمر الدين ،فنالحظ أف اضتديث يأخذ معٌت مغايرا عند القاضي على أساس أنو اعترب شرب
القهوة بدعة كأفىت لتحرمي القهوة اليت ال صلة عتا بأمر الدين كفعلو ذلك يف إطاعة أمر السلطاف.
كما أننا ؾتد الكاتبة توظف حديثا آخر للحبيب اظتصطفى صلى ا﵁ عليو كسلم يف "ركاية ثالثية
غرناطة" قائلة" :أبو القاسم بن عبد اظتلك كيوسف بن كماشة ،الوزيراف اللذاف أكفدقتا اظتلك للتفاكض ،دخال
القاعدة بصحبة دم ثافرا مندكب ملكي قشتالة كأراجوف .ككاف ثالثتهم لتملوف نص اظتعاىدة لقراءهتا .بكى
أبو عبد ا﵁ ػتمد الصغَت كقاؿ :إن اهلل كتب عليه أن يكون شقيا ،كأف يتم ضياع البالد على يديو" .53كقد
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أُخذ ىذا التوظيف من قولو صلى ا﵁ عليو كسلم" :إف أحدكم كتمع خلقو يف بطن أمو أربعُت يومان -نطفة -مث
يكوف علقة مثل ذلك ،مث يكوف مضغة مثل ذلك ،مث يرسل إليو اظتلك فينفخ فيو الركح ،كيؤمر بأربع كلمات:
بكتب رزقو كأجلو كعملو ،كشقي أك سعيد ،فوالذم ال إلو غَته إف أحدكم ليعمل بعمل أىل اصتنة حىت ما
يكوف بينو كبينها إال ذراع ،فيسبق عليو الكتاب فيعمل بعمل أىل النار فيدخلها ،كإف أحدكم ليعمل بعمل
أىل النار حىت ما يكوف بينو كبينها إال ذراع ،فيسبق عليو الكتاب ،فيعمل بعمل أىل اصتنة فيدخلها".54
يف نفس الركاية ؾتد توظيفا آخر للحديث الشريف عندما فرح "نعيم" بزكاج "سعد" ك"سليمة" كعرب عن
فرحتو بالرقص" :مث بدأ نعيم رقصتو منمقة مرىفة ككئيدة ...يعلو كيهبط مث يعلو كيهبط تتابعو العيوف ػتدقة
كاألنفاس مبهورة كأن في الرقصة بياناً وفي البيان سحراً" .55كىذا توظيف قولو صلى ا﵁ عليو كسلم" :إ ّف
من البياف سحران".56

ج)القصص القرآنية:

ؾتد يف ركايات "رضول عاشور" التارمتية اإلشارات إىل بعض القصص القرآنية منها :قصة آدـ عليو
السالـ كإبليس كؾتد ذكرىا على لساف السلطاف يف ركاية "سراج"" :كرثوا من إبليس داء الكرب" .57كذلك قصة
أصحاب الفيل يف ركاية "ثالثية غرناطة" على لساف الثوار" :أمل تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل" .58كقصة
أصحاب الكهف يف ركاية "قطعة من أكركبا" على لساف الناظر" :استلقيت على فرشي تتمت اليوـ ستر كغدان
أمر ،كلكٍت دتنيت ،كأنا بُت الصحو كالنعاس ،أف أناـ كأىل الكهف ثالذتائة عاـ".59

د)الكتب المسيحية:

كظفت الكاتبة بعض اظتصطلحات من العقائد اظتسيحية كنصوص كتبها مثال" :أقسمت اظتتهمة على
األناجيل األربعة" .60ؾتد عند الكتاب اظتسيحيُت يف القرف الثاين اظتيالدم نسب األربعة األناجيل إىل مىت
كمرقس كلوقا كيوحنا كتسلم الكنيسة ىذه الكتابات كسجالت يوثق هبا كذات سلطاف إذ تتضمن شهادة الرسل
عن حياة اظتسيح كتعاليمو .61ككذلك "إنكار لواحد من أسس العقيدة الكاثوليكية" .62إف مصطلح الكاثوليكية
يتناكؿ رتيع الكنائس اظتسيحية بإقرار سيادة البابا كجتمعها شراكة مع الكرسي الرسويل .كالكاثوليكية ىو أكرب
طوائف الدين اظتسيحية .كمركزىا الركحي يقع يف مدينة الفاتيكاف ،الذم ىو مقر بابا الكاثوليك ،ؾتد حضور
أتباعها يف كثَت من دكؿ العامل كخاصة يف جنوب أكركبا كأمريكا الالتينية .ككذلك ما جاء يف ركاية "ثالثية
غرناطة" عن تناكؿ اللحوـ يف يوـ اصتمعة" :ضتم يف يوـ اصتمعة"63؟ اعتربت الكنيسة يوـ رتعة عظيمة يتذكر
خاللو اظتسيحيوف آالـ اظتسيح من خالؿ تقدمي تقدمة معينة كخالؿ فًتة طويلة من تاريخ الكنيسة ،كانت
اللحوـ اضتمراء تعتبًت تضحية مهمة إذ كان ت مأكل يقدـ خالؿ األعياد كاالحتفاالت .ككانت اطتواريف ،فيما
مضى ،تذبح فقط لإلحتفاؿ .كيف حُت اعتربت الكنيسة يوـ اصتمعة يوـ توبة كبذالن للذات ،مل يكن من
اظتناسب تناكؿ اللحوـ.64
كيف ركاية "فرج" استذكار "ندل" لقوؿ النيب عيسى عليو السالـ" :طوَب للودعاء فإهنم يرثوف
األرض" .65كىذا التوظيف مأخوذ من "كتاب اظتسيح مشتهى األجياؿ"( :طوَب للودعاء فإهنم يرثوف
األرض) .66كيف نفس الركاية ،كيف مقطوعة أخرل تكتب" :أعط اضتب مقابل الكراىية كن أنت نور" ك"من
لطمك ابتسم لو كأعطو كردة كىكذا تكوف جنديان يف اضترب اضتقيقية الوحيدة كتنتصر ألنو ىو قد انتصر فقاؿ:
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اغفر عتم يا أبتاه ألهنم ال يعلموف ما يفعلوف ،كأين قاعتا!؟!!" .67كىذا التوظيف من كتاب "اؾتيل لوقا"(" :يا
أبتاه ،اغفر عتم ألهنم ال يعلموف ماذا يفعلوف)" .68كتوظيف آخر" :لكل أمر حتت السماكات كقت ،للوالدة
كقت" .69كىذا التوظيف من "ركاية سفر اصتامعة (كتاب اظتقدس) اصحاح"(" :لكل شيء زماف ،كلكل أمر
حتت السماكات كقت)".70

متفرقات إسالمية:

كما حاكلت "رضول عاشور" جتسيد صورة اجملتمع اظتسلم من خالؿ توظيفها لعديد العبارات كاألذكار
اإلسالمية كاظتظاىر الدينية كيف ذكرىا للشخصيات الدينية كاألماكن اظتقدسة كاليت تعكس الركح اإلنتانية كمن
ذلك:

العبارات واألذكار اإلسالمية:
-

اضتمد ﵁ :71ما جاء يف ركاية "ثالثية غرناطة" لقد عمدت الكاتبة إىل تقدمي شخصياهتا باضتوارات اليت تليق
باظتقاـ اظتسلم ،الذم ال يطمئن قلبو إال بذكر ربو يف األكقات رتيعا ،كزتده على كل النعم.
الدعاء :كىو أصل العبادة حيث ؾتد فيو مدل إنتاف العبد بربو كتعلقو بو ،كىو من أساسيات العبد اظتسلم
كما يف ركاية ثالثية غرناطة دعا اإلماـ بعد الصالة" :اللهم اشرح بالصالة على رسوؿ ا﵁ صدكرنا ،كيسر
أمورنا ،كفرج قتومنا كاكشف غمومنا ،كاغفر ذنوبنا ،كبلّغنا آمالنا ،كتقبل هبا توبتنا يا رب العاظتُت ،كآنس هبا
كحشتنا ...رب ارحم ضراعتنا ،كآمن خوفنا ،كأصلح أحوالنا بشفاعة نبيك كرسولك ػتمد بن عبد ا﵁
73
اظتصطفى خامت اظترسلُت" .72ككذلك رتل دعائية يف سياؽ ؼتتلفة مثل" :طيب ا﵁ ثراه".
74
سبحاف ا﵁ ،ال إلو إال ا﵁.

-

ىو بال حوؿ كال قوة.
بسم ا﵁ الرزتن الرحيم.
77
اإلنساف ال يفعل دائما ما يتمٌت.
78
أقسم با﵁ العظيم.

-

-

75

76

المظاهر الدينية:
-

حاكلت الكاتبة أف تقدـ أجواء إنتانية من خالؿ تقدمي اظتظاىر الدينية يف ركاياهتا كمن ذلك:
79

ىي ليلة القدر.
يصلي أربع ركعات ،يقرأ عتم الفاحتة.
81
أدتت ثلث القرآف حفظان.
82
قرءكا عليو الشهادة كصلوا عليو.
83
صالة الفجر ،كربكا خلف اإلماـ.
84
توكلوا على ا﵁ كقرءكا الفاحتة ،ينشد سَتة اضتبيب ككراماتو ،خطبة النكاح.
85
مصحفان صغَتان من القرآف.
80
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الشخصيات الدينية:

إف األديب لتاكؿ أف لتاكي أك يشخص ضتالة بطل يف ركاية أك أحواؿ اجملتمع الذم يعيش فيو باستدعاء
شخصيات الًتاث الديٍت كؾتد من أبرز كأعظم الشخصيات الدينية "تربز شخصية النيب ػتمد صلى ا﵁ عليو
كسلم كمن مث اطتلفاء الراشدين كحىت تابعيو فيما بعد كيرد ذكرىم من خالؿ ما تركوه من أحاديث كاقواؿ كانت
86
مبثابة اظتيثاؽ كالدستور الذم لتفظ سالمتهم يف الدين كالدنيا"
كقداستدعت الكاتبة تلك الشخصيات الدينية يف مواقف سياقية على لساف الراكم أك بعض
الشخصيات الركائية منها:
 محمد صلى ا﵁ عليو كسلم :شخصية اضتبيب اظتصطفى عليو أفضل الصالة كالتسليم كذلك حُتسأؿ القاضي سليمة عن دابة تطَت" :حكت عن دابة غتنحة زتلت ػتمدا من مسجد يف مكة إىل
مسجد سواه يف القدس".87
 عيسى عليه السالم :كما ؾتد استدعاء لبعض األنبياء اظترسلُت كمن بينهم ما ذكر "كاف يطيلاضتديث عن الفىت يسوع فقَتان كرتيالن كمعذبان .لتكي عن أمو ؼتلوعة القلب عليو حتملو إىل مصر
البعيدة ،لتكي عن يفاعتو جليليا لتمل رسالتو يف أرض حتضنو كتُنكره ،كلتكي عن صليب موتو
كخلوده".88
-

89

سليمان عليه السالم" :كأهنا كنوز سليماف"
مريم عليها السالم" :صورانكبَتة للسيدة مرمي كللسيد اظتسيح"
هاجر عليها السالم " :تتذكر أمنا ىاجر كىي تسعى ملهوفة على صغَتىا تبحث لو عن قطرة ماء فيكرمها
ا﵁ مباء زمزـ"!91
90

القصص الدينية:

قد كردت يف ركايات "رضول عاشور" التارمتية بعض القصص الدينية منها:
قصة خالد بن الوليد مع الملك المهلهل بن الفياض :يف ركاية "ثالثية غرناطة" عندما ينشد أبو
إبراىيم حكاية اظتلك "اظتهلهل بن الفياض" مع "خالد بن الوليد" أف الرسوؿ (صلى ا﵁ عليو كسلم) كاف يصلي
بالناس مث يبكي كىو يعلمهم بأف عدكان قادمان لقتاعتم كمعو مائة ألف فارس كستسوف ألف راجل كأربعوف ألفان من
العبيد كمن بُت كل صحابتو اختار الرسوؿ (صلى ا﵁ عليو كسلم)"خالد بن الوليد"(رضي ا﵁ عنو) ليحمل
رسالتو إىل اظتهلهل" .قاؿ النيب صلوات ا﵁ عليو :يا أخي خالد ،إذا طلعت جبالن فاذكر ا﵁ ،كإذا مررت بواد
فكرب ا﵁ ،كإذا فطر اضتزف قلبك فاتل من القرآف فإف القرآف شفاء للصدكر ا﵀زكنة .كإذا بلغت ىؤالء القوـ فال
يدخل قلبك الفزع كال اطتوؼ منهم "92...مث خرج خالد (رضي ا﵁ عنو) من باب اظتدينة ،كمل يكف عن اظتسَت
ليالن كال هناران حىت دخل يف أرض موحشة .كاف ناـ يف كادم فأيقظو اضتصاف على قدكـ ألف فارس ؿتوه،
فصارعهم لكنو أُسر فذحبوا حصانو ككضعوا خالدان (رضي ا﵁ عنو) يف جلد حصانو بعد أف سلخوه كقرركا حرقو
يف اليوـ القادـ ،كلكن يف الليل كصل علي (رضي ا﵁ عنو) كأنقذ خالدان (رضي ا﵁ عنو) مث ابتعدا ؿتو اصتبل
فوجدا فرساف اظتلك كحاصركقتا فخاطبهم علي (رضي ا﵁ عنو) كظتا عرفوه فركا كأخربك ملكهم .فقرر فارس
منازلة علي (رضي ا﵁ عنو) لكنو قُتل كأخذ خالد (رضي ا﵁ عنو) سيفو كفرسو .فقرر اظتهلهل مصارعة علي
(رضي ا﵁ عنو) بنفسو ف ُقتل على يد علي(رضي ا﵁ عنو) .فهاجم خالد كعلي (رضي ا﵁ عنهما) فرساف اظتلك
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فقتلوىم كمل يبقى منهم إال من أسلم .كبعد قليل ضتقت هبم مواكب جيش اظتسلمُت فوجدكقتا قد انتصركا على
العدك.
قصة زينب بنت علي رضي اهلل عنهما :يف ركاية "قطعة من أكركبا" حكى الناظر قصة زينب رضي ا﵁
عنها كىي تودع أخيها "قامت تعد لو اصتواد كىي تقوؿ :ما أجلدين ،ما أقسى قليب ،أم أخت تعد ألخيها
جواد اظتنية .ركب كسار قاصدان اظتيداف .نادتو ،التفت كراءه ،قالت :أخي انزؿ من على ظهر فرسك .نزؿ .قبلتو
يف ؿتره .مشّتو يف صدره .التفتت إىل ناحية اظتدينة كحدثت أمها ،قالت :يا أمي ،اسًتجعت الوديعة .سأعتا :أم
كديعة يا أخيت؟ قالت :حُت دنت الوفاة من أمنا دعتٍت إليها كقبّلتٍت يف ؿترم ،كمشّتٍت يف صدرم ،كقالت يل :يا
زينب إف رأيت أخاؾ كحيدان فريدان يف أرض يقاؿ عتا كربالء فقبّليو يف ؿتره فإنو موضع السيوؼ ،كمشّيو يف صدره
فإنو موضع حوافر اطتيل .مضى يف طريقو ...انطلق اصتواد إىل اظتخيم ،شتعتو زينب ،فقالت لسكينة :يا سكينة
ؼتضبان بالدماء خاليان من أبيها
ىذا أبوؾ قد أقبل فاخرجي لو ،فلما رأت سكينة اصتواد ؼتزيان كالسرج ملويان ّ
كىل؟ خرجت زينب للبحث عن أخيها بُت الشهداء كالقتلى ،كجدتو ينزؼ
صرخت :يا مهر حسُت كين حسُت ّ
الطف .كضعت رأسو يف حجرىا كىي تصيح :أخي حبق أبينا كلمٍت .فتح عينيو كأجاهبا بصوت ضعيف:
على ّ
93
زينب ،ماذا تريدين؟! "

الصراع الديني:

إف الركاية "ثالثية غرناطة" تعلن بصراحة عن كجود "صراع ينقسم إىل قسمُت :اظتعسكر اإلسالمي
كاظتسيحي الكاثوليكي ،كإصرار الكنيسة على العنف" ،94فالثالثية بصورة أخرل "تتحرؾ عرب تاريخ كاقعي من
القمع كالقهر كفرض التنصَت كػتاكلة طمس اعتوية الًتاثية كاللغوية كالدينية كاضتضارية من ناحية ،كاظتقاكمة كالتمرد
كالثورة كزتاية الًتاث كاعتوية الدينية كالقومية من ناحية أخرل" .95كتعد "رضول عاشور" من أبرز الركائيُت الذين
نظركا لقضية الصراع الديٍت "فاظتوريسكيوف كجدكا أنفسهم يف هناية اظتطاؼ أماـ موقفُت كالقتا صعب ،ككالقتا
جتمعو فكرة التخلي ،فإذا كاف التنصَت فإهنم سيتخلوف عن عقيدهتم كدينهم ،كإذا كاف التهجَت فإهنم سيتخلوف
عن كطنهم كمكاف عيشهم .كمن ىنا تقوـ رضول عاشور بتحديد مسار ركايتها عرب الوقوؼ على قضية ىامة
يف صلب التاريخ العريب".96
كذلك نالحظ يف ركاية "سراج" صراع اضتضارتُت ،أم اضتضارة الغربية ؽتثلة يف شكل بريطانيا اليت أرادت
بسط نفوذىا يف اظتن طقة العربية كا﵀افظة على مصاضتها كأعواهنا من اضتكاـ ،كاضتضارة العربية اإلسالمية ،كدتثل
قوات عرايب إرادة الشعوب يف مصر فنجد يف الركاية صراعان أفقيان بُت حضارتُت متواجدتُت يف عامل اضتضارة
الغربية كاضتضارة اإلسالمية ،ككانت هتدؼ اضتضارة الغربية من الصراع نشر حضارهتا كثقافتها.
كيتضح من خالؿ حدث مذحبة الطنطورية يف ركاية "الطنطورية" الصراع الديٍت بُت أتباع األدياف
اظتختلفة ،الشعب الفلسطيٍت كالعدك الصهيوين الذم سفك دماء الشعب الفلسطيٍت ليعلن قياـ دكلتو يوـ
٦٤٩٩/٣/٦٣ـ ،على أشالئهم كتدمَت بيوهتم دكف عطف كرزتة ،كىو يستند إىل أكذكبة ما يطلق عليو "أرض
اظتيعاد" ليحقق مبتغاه .كؾتد يف الركاية سرد حكاية الشعب الفلسطيٍت يف الشتات ككصف أكضاعو ،كمعاناتو
من أكجاع ،كأمل ،كتشرذـ يف لبناف كؼتيماتو على لساف رقية يف شكل سَتة ذاتية كىي بطلة الركاية ،ىي توضح
من خالعتا كل ما أصاب الفلسطينيُت من مصائب كػتن على يد الصهاينة مع اظتعاكنة من عمالء قوات
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الكتائب ،كقوات "سعد حداد" ،الذين عاكنوا رتيعا يف سفك دماء األبرياء كيف عملية التطهَت العرقي يف
اظتخيمات الفلسطينية بعد خركج القوات الفلسطينية من جنوب لبناف.

النتائج

تُعد "رضول عاشور" إحدل أبرز كتاب الركاية التارمتية اصتديدة ،حيث إهنا أسهمت بشكل فعلي يف
تطوير الركاية التارمتية يف األدب العريب اضتديث شكال كمضمونا من خالؿ إبداعها جملموعة من الركايات
التارمتية .كاحتل التاريخ جل ركايات رضول عاشور ،ككاف رفيقها عند كتابتها سَتهتا الذاتية "أطياؼ" ،فمزجت
الكاتبة بُت السَتة الذاتية كالركاية التارمتية فيها كؾتد للتاريخ نصيبا كافرا فيها  ،كذتة سبع ركايات أخرل للكاتبة
ستس منها تارمتية ،قد اختارت الباحثة ستس ركايات تارمتية للكاتبة كناقشت من خالعتا توظيف الًتاث الديٍت
كىي :ركاية سراج ،كركاية ثالثية غرناطة ،كركاية قطعة من أكركبا ،كركاية فرج ،كركاية الطنطورية .كىدفت الدراسة
إىل مسألة توظيف الًتاث الديٍت كتعامل رضول مع ىذا الًتاث كمدل استلهامها برؤية فنية جديدة ،جعلت منو
رمزان كقناعان فنيان؛ للتعبَت عن القضايا العربية اظتعاصرة كفق مبادئ الركاية اصتديدة .كقد تنوعت مصادر النصوص
الدينية اليت كظفت فيها كىي :القرآف كاضتديث النبوم الشريف كالكتب اظتسيحية.
لقد كظفت الكاتبة من نص القرآف أكثر من اظتصادر األخرل ،اقتبست الكاتبة منو أشتى معانيو كألفاظو،
كاعتدؼ من كراء توظيف الًتاث الديٍت ىو أنو يشكل جزءا كبَتا من ثقافة أبناء اجملتمع العريب ،كىذا اظتصدر ىو
معاصتة الواقع العريب كقضاياه .استفادت ركايات رضول من أسلوب النصوص الدينية كخصوصا آيات القرآف
الكرنتة ،اليت زيّنت ركاياهتا دالليا كرتاليا ،كؾتد اؿتصارىا على ىذا األسلوب يف بعض الركايات كانعدامها يف
أخ رل .لقد أدغتت الكاتبة توظيف النص الديٍت يف عبارات اطتطاب الركائي للشخصية كبتصرؼ يقتضيو
السياؽ اللغوم كذلك بفضل ما لتملو النص القرآين من رتاؿ .كؾتد توزيع ىذا التوظيف على لوحات ؼتتلفة
كيف أشكاؿ متنوعة مرة ؾتده التوظيف للنص القرآين كمرة بتوظيف اضتديث النبوم الشريف كاظتصادر الدينية
األخرل .ككذلك استحضار الكاتبة للشخصيات الدينية كاألماكن اظتقدسة كالقصص الدينية جعل السرد الركائي
غنيا كقيما ،فلهذا ال حتصر ركاياهتا يف زماف كمكاف ػتددين بل تربط أحداثها بُت اظتاضي كاضتاضر.
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