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  خصائص�الروايات�التاريخية�لنجيب�الكيNنّي 
  

  محمد�نجم�الحق�/د

  جامعة�غور�بنغا،�مالده،�بنغال�الغربية،�أستاذ�مساعد،�قسم�العربية

  

)١(ظور�_دب�هو�بنية�تحتية�لóدب،�وموضوع�لهنتاريخ�من�مإن�ال
�،فمن�وقائعه�.

يجد�الروائي�العناصر�اPؤسسة�للنص�_دبي،�فالتاريخ�هنا�يتحول�إvى�حكاية�أو�
�عند� �التاريخ �_دب�عن ��ي �ويختلف�التاريخ �النص�الروائي، �يصوره �أدبي سرد

لكن��،حداث�ال�VWيصفو�ايعطون�صورة�موجهة�وغائية�لó �اPؤرخ$ن،�فهؤ�ء��
±�م��ي�� �،عاPا�يظهر�وين¤��üمن�الواقع�،بل�يقيم�معالم�له�،يقول�التاريخ�_دب��

كان�نجيب�الكي[ني�.�)٢(السمات�الدالةاهتمامه�بكرونولوجيا�_حداث�بقدر�بفيه�
من�رواد�الذين�شاركوا��ي�إثراء�مكتبة�_دب��س[مي،�فقد�كتب�حواvي�أربع$ن�

�و  �دواوين�رواية، �وخمسة �وث[ث�مسرحيات، �قص$�ة، �مجموعات�قصصية سبع
�و��يمكن�إنكار�فضل �مجال�_دب��س[مي، ��ي �إvى�جانب�دراسات�كث$�ة �اPجا�ت�ال��VWهشعرية، ��ي وتم$¡ه

�.بالتاريخ�¯هتمامعندما�نقرأ�تجربته�الروائية�ن[حظ�كتب���ا،�و�Óمنا�هنا�الروايات�ال�VWألفها�حول�التاريخ.�
قد�س£ى�الكي[ني�إvى�أن�يجعل�التاريخ��س[مي�مصدرا�لعدد�من�رواياته�م½�ا:�نور�هللا،�قاتل�حمزة،�عdى�و 

أبواب�خي��،�اليوم�اPوعد،�موكب�_حرار،�ط[ئع�الفجر،�أرض�_نبياء،�رحلة�إvى�هللا،�رمضان�حبيVþ،�النداء�
�الظل �جاكرتا، �عذراء �الشمال، �عمالقة �تركستان، �لياvي �لفط$��صهيون �الخالد، �دم �إن��،_سود، وغ$�ها،

  .ةالطويل�رواياتهالرواية�التاريخية�تمثل�عنده�حلقة�أساسية��ي�سلسلة�

  م½�ا:�،التاريخية�هنذكر�هنا�اP[حظة�عdى�بعض�روايات

�الخالد �والظلم�الذي�لحق�الشعب�اPصري���ي�هذه�الرواية�يحكي�:نداء قصة�سيطرة��نجل$¡�عdى�مصر،
� �بل�أخذو�نتيجة�الحرب، �بأخذ�الرجال، �وهم�لم�يكتفوا الحيوانات�والحبوب،�كما�يصور�أصحاب�الذمم�ا
،�وكذلك�اPستغل$ن�من�أهل�الذمة�ويكرر�ذلك��ي�ط[ئع�الفجر��ي�الحديث�عن�حملة�̄ستعماراPتعاون$ن�مع�

  )٣(م�١٨٠٧نجل$¡�بقيادة�فريزر�عdى�مصر�عام�

حداث�عن�الداعية�اPسلم�الذي�يجاهد�_ فريقيا،�حيث�تبدأ�من�عمق�إ��ي�الرواية�يحدث�:عمالقة�الشمال
عماد�الدين��/إن�هذه�الروايات�مع�أخوا«�ا،�تمنح�كما�يقول�د�.التوحيد�راية�ي�أجل�توحيد�بلده�نيجريا�تحت�

  )٤"(خليل�"�حساس�بوحدة�الوجدان��س[مي��ي�العالم�كله

إ�ا�"قصة�الشعب�اPسلم�الذي��،مروا�عليهآن�تشعب�تركستان�ضد�الذيكفاح�تتحدث�عن��:ليا¦ي�تركستان
ف§�كستان�الواقعة��ي�أق���úالشمال�مزقت�إvى�قسم$ن�شرÐي�وغربي،��)،٥(سقط�ب$ن�قسوة�اPنجل�واPطرقة"
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�هذه�الرو الكاتب�و �فالشرÐي�احتله�الصينيون�والغربي�احتله�الروس. �فخيوط�ي �اية�يربط�_طراف�باPركز،
  .تتوجه�كلها�إvى�بيت�الحرام�وعdى�لسان�البطل�والبطلة�ةن�عواطف�واحدالشبكة��س[مية�منسوجة�م

يب$ن�لنا�مكانة�اPرأة��ي��س[م،�ودورها��ي�حمايته�والدفاع�عنه،�فما�عذراء�جاكرتا�ال�VWتقوم��:عذراء�جاكرتا
�اللواتي�خلدن�أسماءهن،�ور  فعن���ذه�_عمال�البطولة�العظيمة�سوى�فتاة�مسلمة�من�نسل�تلك�النسوة

  مكانة�اPرأة�من�دمية�للفتنة�إvى�صانعة�للبطولة،�من�كم�مهل،�إvى�رقم�يصعب�تجاوزه.

الفاروق��ي�ظاهر�القدس�عdى�نحو�مفا�ئ�يشبه�اPعجزة�أو�عمر�ظهور�تصور�الرواية�:�عمر�يظهر�&ي�القدس
،�̄حت[لعجز��ي�وتعرضه�Pا�يتعرض�له�كل�عربي��ي�_رض�اPحتلة�من��،الكرامة،�ودخوله�اPدينة�السبية

�_نفة �ونسوا �الذل �ألفوا �قوم �ب$ن �الذل �عdى �إvى��.وثورته �الغزو �حولهم �الذين �اPسلم$ن �تقريع وهدفها
مستسلم$ن�وشخصي±�ا�اPحورية�عمر�بن�الخطاب�ر÷��Vهللا�عنه�فاتح�القدس�_ول،�وكاتب�عهد�_مان�لها�

  .اقرن�لكنائسها�ورهبا�ا�قبل�أربعة�عشر و 

�نور�هللا �اPدينة،�رواية �إvى �والهجرة �هللا�عنه، V�÷عمر�ر� �إس[م �واقعة �تحتوي�عdى �تاريخية، �رواية �هذه :
�من�الوقائع�التاريخية فنجح�الكي[ني�بتحول�هذه�الوقائع�إvى��،وموقعة�بدر،�ثم�أحد،�ثم�_حزاب،�وغ$�ها

واية�واحتكاك�فنور�هللا�دعامة�أساسية�لحركة�جميع�الشخصيات��ي�الر �أحداث�فنية���تاريخية�فحسب.
�نمو�الشخصيات� ��ي �مسهما �ورشاد �واستقامة �هداية �من �ذلك�النور �مدلول �ببعض�بحيث�يصبح بعضها

  �س[مية�وتحولها�مضيئا�لداخلها.

  خصائص�الروايات

�التاريخ -  �وحدة �والحاضر،�: ،V�÷اPا� �أحداث �تضم VWال� �التاريخ �وحدة �التاريخية �الكي[ني �روايات ��ي نجد
����ي�بؤرة�الصراع�واPستقبل��ي�رؤية�وا �إvى�تاريخ�اPسلم$ن�_وائل�ل$�بطه�بالحاضر، حدة�فهو�يعود�دائما

�تركستان��،فحسب �مأساة ��ي �فهو�يرى �يتشرف�اPستقبل، �أنه �كما �مختلفة، �مواقع ��ي �ببصره �يتنقل بل
  .)٢(وتذكر�إحدى�شخصياته�الصين$ن�بأيام�بؤسهم�ح$ن�كانوا�يبيعون�أطفالهم�وبنا«�م)�١(أندلسا�ثانية

التاريخية�عنصر�أسا����Vي�فنه��بداÙي،�استطاع�أن�ي��زه��هإن�الحس��س[مي��ي�روايات:�الحس��س[مي - 
�فأم$��قومل( �والشخصيات، �_حداث، �خ[ل �من �تركستان" �"لياvي �يقول �٣ي �ليس��:) ��نسان �أن "أعرف

)،�ويقول�عثمان�٥ديننا�هو�شرفنا"("�:)،�ويقول�أيضا٤لونا،�فحسب�إنه�الفكرة�واPعتقد"(�شحما،�و��دما،�و�
�)٦باتور( �غزو"(: �أي �ضد �وهو�خ$��درع �باßس[م �نعتصم �)٧"إننا �روايات. ��ي �القوي �الحس��س[مي �هوهذا

�� �اPسيحية��التاريخية �متنا�ي �الصليبية �أن �يؤكد �دائما �ف�åاه �_خرى، �_ديان �ضد �تعصب �إvى يتحول
��،الصحيحة �لسان �عdى �شخصياتهايقول �اPتعصب$ن�"�:حدى �من �بتحريض �الروس �قياصرة �فينا طمع

 .)٨_وروبي$ن�أدعياء�اPسيحية"(
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�اPرأة -  �الكاتب،��تؤدياPرأة��ي�قصص�نجيب�الكي[ني�وخاصة��ي�الروايات�التاريخية�: دور�مرسوم�رسمه�لها
 .نحس�من�خ[له�بسمو�الغايات،�ونبل�اPقاصد،�وس[مة�اPنهج

لو�ي�الذي�يتغلب�عdى�فوارق�الجنس�واللغة�يو الفكري�_يد�¯تجاهرواياته��ويتجdى��ي:�الفكري �¯تجاهوحدة� - 
  تركستان.��بت[عفالشيوعية�×ي�ال�VWوصلت�ب$ن�روسيا�والص$ن�فنشأ�بي½�ما�تعاون�قوي��،و_هداف

�رواياتهمعظم�:�يتم$¡�فن�الكي[ني��ي�الرواية�برؤية�تاريخية�واقعية�تبدو�لنا��ي�الفن�باعتبار �الكيNني�تارواي
تعتمد�.�بالطبيعة�الجغرافية�Pسرح�_حداث،�وإحاطته�الواسعة�بأسماء�_قاليم�واPقاطعات�واPدن�اهتمامه

و�إvى�شخصيات�مشاركة�أف[�يتجاوزه�إvى�أحداث�أخرى��،ته�لóحداث�عdى�التاريخ�الصحيح��ي�معظمهاارواي
��،�ي�_حداث ���نراه�إ��وفق�ما�يقتضيه�البناء�الف��Vjي�الرواية، وإيجاد�عنصر�تشويق�ومتابعة�ف¸�ا،�لكننا

التاريíي،�بل�نراه�يوظف�العاطفة�توظيفا�فنيا��¯ل§¡اميلجأ�إvى�إقحام�قصة�حب�عاطفة�للتخفيف�من�وطأة�
�ما�نشهده��ي�رواية� ��ي�نسيج�الرواية،�وهذا عذراء�جاكرتا)��ي�ع[قة�فاطمة�(بحيث�تصبح�عنصرا�أساسيا

بالå¡عة�الدرامية��ي�الرواية،�وكانت�جزءا�أساسيا��ي��ارتبطتأت�عل¸�ا�أحداث�متغ$�ة�ال�VWطر �)١(وأبي�الحسن
فيحسب�الكي[ني،�أن�مفهوم�الرواية�التاريخية�كان��الشيوÙي�اPلحد.�̄ستعمار صراع�الثورة��س[مية�ضد�

[،�بل�س£ى�إvى�أن�واضحا�لديه�إذ�لم�يكتب�الرواية�ال�VWتعلم�أحداث�التاريخ�كما�كان�هدف�جر�ي�زيدان�مث
يجعل�الرواية�عنصرا�مؤثرا�يجسد�مع��jمن�اPعاني،�أو�فكرة�من�_فكار�كما�هو�الشأن��ي�إبرازه�لهدف�رواية�

  حينما�كان��ي�الجاهلية.�Vّ ¤�ِ ْح لك�إيضاح�مفهوم�الحرية�من�وجهة�نظر�وَ و�أنه�قد�أراد�من�ذ�)قاتل�حمزة(

�تع �التاريخية �الحقائق �مع �الكي[ني �تعامل �الرواية�وقد �وهو�يكتب �ينس، �ولم �اPؤرخ، �عن �يختلف ام[
أنه�يكتب�عم[�أديبا�إبداعيا��ي�الدرجة�_وvى.�ووفق�رؤي�جور�ي�لوكا��V�Þي�البناء�الف�Vjللرواية��،التاريخية
��قيةفقد�جعل�الكي[ني�من�_شخاص�الحقي�،التاريخية �رواية ��ي �كما �ثانوي$ن، �اPوعود(أشخاصا ،�)اليوم

�الف(و �_د)جرط[ئع �وجعل �للشخصيات�الثانوية، �و وار�الرئيسية �يصدر�من��إن. �الرواية �كتابة ��ي الكي[ني
�بل� �أصحاب�الس$��اPصنفات، �رواها �بعده��خباري�كما ����ي �يتمثل�التاريخ �إذ �واضح، �تاريíي خ[ل�وÙي

ويتضح��،سائر�مع�الفنيقدم�لنا�التاريخ�فقط�بل�ي�وإن�الكي[ني���.لحظات�التاريخ�اكتشافيتجاوز�ذلك�إvى�
شخصية�عمر�بن�الخطاب�من�الشرك�إvى��س[م�وخلوصه�له�برغم��انتقال�ي��)نور�هللا(ذلك�مث[��ي�رواية�

واقعة�تاريخية،�ولكن�نجيب�الكي[ني�يجdى�شدة�تؤثر�الشخصية��ي�هذه�النقلة،�كما�يصوغ��̄نتقالأن�هذا�
اغة�لغوية�خاصة،�مازجا�ب$ن�التاريخ�والفن،�عندما�يجعل�الظروف،�واP[بسات�الفاعلة��ي�هذه�الواقعة،�صي

اPتناقضات�تحتك��ي�داخل�الشخصية:�اPا÷��Vوالحاضر،�الفكر�و�س[م،�الظلمة�والنور،�الجهل�واليق$ن،�
  .الباطل�والحق
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