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 ملخصال

   

د من مقوالت السرد األساسية أن يكشف عن العناصر يفي تحليلياستهدف البحث من خالل منهج       

حيث الفترة الزمنية الطويلة  لناس في كفر عسكر" ألحمد الشيخ منرواية " ا فيظهرت  التيالملحمية 

تنشب بين عائالت  التيكها ، وتصوير المنافسات والحروب األحداث وتشاب تغطيها الرواية ، وتعدد   التي

حيث  ،واضح للطابع المحلى للروية ، وحضور   ولة ، مع ظهور أكثر من راو  القرية ، وتمجيد فكرة البط

، وتسرد كل أحداث المالحم القديمة دارت فيها التيتتشابه مع البيئات ،بيئة ريفية بدائية فيتدور األحداث 

ل وتبد   ،وفقد األحبة ،لتصور المعاناة اإلنسانية من الظلم والقهر ؛العناصر بلغة شعرية مجللة باألسى هذه

 0الحظوظ والمعاناة من الهزائم المتتالية 

  

األجناس األدبية تداخل  –أحمد الشيخ  –كفر عسكر  فيالناس  –: الملحمة والرواية الكلمات المفتاحية

 2شعرية اللغة  –

 

 تمهيد

عرف العالم فى عصوره الكالسيكية فن المالحم ، عندما أراد أن يسجل تاريخه ، ويمجد أبطاله    

وعرف .ادة لفرجيللهوميروس ، واإلني ور مالحم مثل : اإللياذه واألوديساالن إلىخرجت فالقوميين ، 

 واستمرت فى الهند.وملحمة المهاباهارتا  ،فارس في يضا فن المالحم مثل ملحمة جلجامشالشرق أ

أنشودة و شهدت ملحمة بيوولف فى إنجلترا ، التيراسخا فى أوربا فى العصور الوسطى  ناالملحمة ف

 (1)روالن فى فرنسا وغيرها

سط لها يدور حول ب  وربما كان من الصعوبة بمكان أن نضع تعريفا للملحمة ، وإن كان التعريف الم      

صور حروبها فى ، أوقومية من القوميات ويأنها سرد شعرى أسطورى يمجد بطوالت أمة من األمم

 ق األسطورية واألحداث العجائبية.السرد من الخوارمواجهة أعدائها وانتصارها عليهم ، وال يخلو هذا 

 براعة المواجهة  من ون بقوى علوية غيرمنظورة تمكنهممشخصيات استثنائية غير عادية مدعو وأبطالها

  0االنتصار  وإحراز

وادث حكى شعرا ، تحتوى على أفعال عجيبة ، أى على حغنيمى هالل بأنها " قصة مطولة ت  ويعرفها 

هى العنصر الذى ولكن الحكاية  .الوصف مع الحوار وصور الشخصيات ، وفيها يتجاور خارقة للعادة

 ( 2)و من االستطرادات وعوارض األحداث، على أن هذه الحكاية التخليسيطر على ماعداه

واألعمال  ،واألحداث الهائلة ،صيدة طويلة زاخرة بالشخصيات البطوليةقبأنها" نبيل راغبويعرفها      

 (3)تعويضا خياليا عن عجزهم البشرىألنهم يجدون فيها  ؛لتى يستمتع بها الناسالخارقة ا
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 ،سياآومن المعروف أن األدب العربى فى رحلته الطويلة لم يعرف فن الملحمة كما ظهر فى أوربا و    

أهمها السيرة الظاهرية والسيرة  نوم ،السير الشعبية العربية قد عرف نوعا شبيها بها وهو وإن كان

عبد لعل هذا ما جعل ، و(4)غة تختلط فيها الفصحى بالعاميةبلشعرا ونثرا  ويت شفاهة  ية التى ر  لهاللا

ربية خاصة فى إلى أن فن المالحم األوربية قد تأثر بشكل أو بآخر بالسير الشعبية العيميل الحميد يونس 

 (5)ملحمة أغنية روالن

مع أنها  ،انسية ثم أفل نجمها فى الحقبة الواقعيةقد توهجت الملحمة فى عصرى الكالسيكية والرومل   

أو جماعة من الجماعات بمشكالتهم وعقائدهم  ،تحمل بعض السمات الواقعية فهى " تقدم أمة من األمم

ويبدو أن اعتماد الملحمة على . (6واقعيا) ا  وتصورهم تصوير ،وعاداتهم وتقاليدهم ورذائلهم االجتماعية

م البقاء واالستمرار فى عصر ومن ث   ،قلل من فرصتها فى الصمودقد ؛ لغ فيهالمبا األسطوريمبدأ القص 

  0الواقعية 

األدب لروح  وكما كانت الملحمة تعبيرا عن استجابة ،ويمكننا القول بأن الرواية قد ورثت الملحمة    

وتشترك . والتشكل، كانت الرواية أيضا تعبيرا عن عصر جديد آخذ فى الظهور العصر الذى نشأت فيه

ذر ، أى أنهما يشتركان فى النوع األكبر أو األصل والجواية فى أن كال منهما تحكى حكايةالملحمة والر

 (7)الذى يتقرعان منه وهو فن القص

ظهر فى معظم المؤلفات التى كتبت عن  ،كبيرا جدال قد أثارت إشكالية العالقة بين الرواية والملحمة إن   

نظريته التى تأثر فيها وذلك منذ أن طرح جورج لوكاتش  ،ية األجناس األدبيةتاريخ األشكال الفنية ونظر

ملحمة فى ( وبذلك يكون قد طرح شكال فنيا بديال لل8)هى أن الرواية ملحمة بور جوازية بفكر هيجل و

حتى وصلت  ،نظر لو كاتش تطورت عن الملحمة القديمةفالرواية من وجهة  إطار التطور البرجوازى.

فكل شكل منهما يعبر  .ه الكامل باالختالف الواضح بين الرواية والملحمةقرار، مع إل الحديثالى الشك

 ،، فالملحمة بأشكالها استوعبت االنسانية فى مرحلتها البدائيةحقبة بأكملها من تاريخ االنسانيةعن 

 ( 9)حتى اآلنعشر دها الجدلى وتشابكها عبرت لنا عن االنسانية منذ القرن الثامنـ  والرواية بتعق

طار ، واليمكن حصره فى إدة لنوعه، اليمكن وضع قواعد محد  فضفاض تتميز الرواية بأنها جنس أدبى  

ما للتطور ، وهى قابلة دوبية انفتاحا وحريةأو الخروج عنه فى أكثر األنواع األد ،ضيق الينبغى تجاوزه

. وبشكل تعددة نثرية وشعريةهى مع أشكال فنية مفى والتحور والتماواالمتزاج والتخوالحركة 

، وهى ، كما أنها التضع القواعد للكت ابالتضع نظرية األجناس األدبية حدا لعدد األنواع الممكنةعام"

فال يمكننا الزعم بوجود قالب  (10)ن نوعا جديداتفترض أن األنواع التقليدية يمكن أن تمتزج وأن تكو  

بها أو تصورها.  اليمكن القبول  عد ضربا من األساطير،األدبى ت  والفكرة القائلة بنقاء النوع  .معين للرواية

خصوصا إذا كان األمر يتعلق بالرواية  ،والحدود الصارمة القائمة بين األشكال الفنية قد انهارت وسقطت

 ،ورات الشعبيةغنى نصها السردى بالمأث" فالرواية المعاصرة بوجه عام ال تلقى أى غضاضة فى أن ت  

 (11)سطورية والملحمية جميعااأل والمظاهر

والرومانى فى القرنين األول  ر فن القص منذ أن ظهر فى األدبين اليونانيغنيمى هالل تطوويرصد     

، وأحداثها غير وعناصرها الغيبية،وخصوصا عجائبها، وتأثره بشكل كبير بالملحمة الثانى الميالديينو

لى وصلت إأن  إلى( 12)"لى غير الواقعفى نزعته إلحمى فكان القاص ينهج منهج الشاعر المالمألوفة"

قد تأثرت القصص فى أوربا وعصر النهضة وتأثرت بما وصلها من التراث الشرقى والروح المسيحية" 

ولكنها نزعت نزعة  ،عانى البطولةم ذخرت به من بمالمح العصور الوسطى ومامنذ عصر النهضة 

أعظم األجناس األدبية ية والطبيعية وأصبحت القصة"واقعإنسانية أوضح من ذى قبل الى أن ظهرت ال

 (13االنسان وعصره " )      ها بمشكالت س  وأحفلها باألراء الفلسفية واالجتماعية والنفسية وأم   ،خطرا
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 ،، فالميراث االنسانىتسللت الى السرد الروائى الحديث ويمكننا القول أن بعض العناصر الملحمية قد   

 ،بظاللها على السرد الروائى ألقت و، ن  احتوته من عناصر الملحمة لم ت ف وما،لشفهيةوالذاكرة الجمعية ا

وهو ( 14)ى زوايا السرد الروائى المعاصراذ ف"هناك عبق ملحمى نف  فى قوله صالح فضل ماالحظهوهذا 

، والمألوفوالخروج على المعتاد والرتيب  ،رافاالنحو  ،ريبفى التغ اليه الرغبة   ن الدافع  ربما كا قول  

  (15ادة وقواعد النوع  )وممارسة الحرية اإلبداعية ضد القيود التى فرضتها الع

عناصر الملحمية في ة )الناس في كفر عسكر( مع الملحمة، و توفرت بعض اليلقد تشابكت روا    

ن خالل عالجت عالقة )الناس في كفر عسكر( بالملحمة، م دفعني لهذه الدراسة التيالرواية؛ األمر الذي 

و سوف  من مقوالت السرد. -في الوقت نفسه -منهج يعتمد عل تحليل عناصر العمل الروائي، و يفيد

 :أتناول

 أوال: الناس في كفر عسكر و تجليات الملحمة.

 ثانيا : عنقود الحكايات و الزمن المبعثر.

 ثالثا : الطابع المحلي في فضاء كفر عسكر.

 رابعا : األحداث الغرائبية.

 : آل عوف و البطولة المنقوصة.خامسا  

 سادسا : الراوي.

 سابعا: شعرية اللغة.

 ثم خاتمة، و إحاالت، و ث بت بالمراجع و المصادر. 

 : الناس فى كفر عسكر وتجليات الملحمةأوال

ليرصد  ؛ات من القرن العشرينيفى أواخر السبعين (الناس فى كفر عسكر)أحمد الشيخ رواية  كتب       

خمس  -على مدار السنوات التالية -هايلإثم أضاف  ،يف المصرى على مدى نصف القرنتحوالت الر

 حكايات المدندش، و سيرة العمدة الشلبى، و أرضنا وأرض صالح، و ، وحكاية شوق :روايات هى

  .تتخذ من كفر عسكر مسرحالها وفضاء ألحداثها وكلها .هوامش المدينة

 عناصر الملحمية التى تتضح إلجالء (؛الناس فى كفر عسكرة )أن يقتصر على رواي ثر البحثآوقد     

 مثل: ابين سطوره

    ىتعدد األحداث وتشابك الحكايات داخل الحكاية الواحدة مع طول الفترة الزمنية الت -1

  .شارات التاريخية المحددة لزمن الحكايةمع بعض اإل ،تمتد لنحو نصف القرن ، وروايةالتغطيها 

 ذات   فهم جميعا شخصيات   ،وهم يمثلون جنسهم وعصرهم وبيئتهم ،عددة وكثيرةشخصيات الرواية مت -2

 البيئة التى يتحركون فى مجالها. على طابع محلى دال   

وتعبر فى الوقت ذاته عن ملمح  ،من روح الملحمة واألسطورة هور األحداث الغرائيبة التى تغترفظ -3

  .غاتوتصديق المبال يميل الى الشغف بالغيبياتريفى أصيل 

بنه ، واحسن عوف األب :يتقاسمان السرد فى الرواية هما الرواةن من رواية األحداث على لسان اثني -4

  ؛ مما يسمح بوجود أكثر من وجهة نظر.صالح عوف

  0شعرية اللغة التى تقربها من روح الملحمة التى كانت تكتب شعرا  -5

 : عنقود الحكايات والزمن المبعثر فى كفر عسكرثانيا

إذ يقرر حسن عوف وشقيقه عبد الحميد أن يقتال أباهما عبد القادر  بدأ أحداث كفر عسكر بداية عنيفة؛ت    

، الميراثنهما من معانا فى حرماإ ؛نه كتب أرضه كلها البنه برهومة من زوجته الثانية مبروكة؛ ألعوف



 الملحمية في رواية )الناس في كفر عسكر( ألحمد الشيخ
 

 772 (0202) 7           مجلة البحث العلمي في اآلداب )اللغات وآدابها(                                                              

، ويعمل حسن خادما هرحيث يجاور عبد الحميد فى األز لى القاهرة، ويهربان إضربا وبالفعل يوسعانه

 0عند أسرة تركية 

وبعد مقتله يدرك حسن عوف أن أباه لم يمت وأنه مازال على قيد ل عبد الحميد ـ  قتـ  وبعد شهور قليلة ي   

  0الحياة بعد أحداث الليلة الرهيبة 

سبقها ما ، والسرد ، في إشارة إلى زمن1919ى يد جندى إنجليزى أثناء ثورة ل  ع  لقد ق تل عبد الحميد    

، و سنة ابنه صالح ، و سنة وفاته، وأيضا سنة ميالدحسن عوفرد من تحديد سنة ميالد ليه الساأشار إ

سن حياة ح واألخيرة كانت ق رب  نهاية ،1956فكانت حرب السويس فى عام أما االشارة الثالثة  0 وفاته

  0 1967عام عندما سمع بأخبار النكسة فى 

 فقد .(16)أن تقدم تاريخا -البد -، التيالملحمة مرتبطة بالتاريخ مثل الزمنية   شارات  حظ إن اإلونال    

وما  ،بالثورات والحروب مرتبطة   ،ختار السارد تقديمهاعمدت الرواية إلى ذلك من خالل األحداث التى ا

  .سة للملحمة بشكل عاموهى المادة المؤس    ،فيها من انتصارات وانكسارات

دة للمواد لبعثرة المتعم  ما يمكن وصفه " باـ قدم لنظام السرد المتذبذب أو التى تثم تتوالى األحداث   

بطريقة فصل بينها أن ي       دون ،غير متعاقبة وقعت فى أزمنة فينتقل السارد بين أحداث   ،(17)"الحكائية

ستقيم األحداث مرتبة على خط زمنى م وبالتالى النسطيع أن نضع  ،رد األولتضعنا فى مستوى الس

سلسل الزمنى أو التذبذب ومن المعروف أن الالت .يتضح من خالله الماضى والحاضر والمستقبل

ضفاء الغموض على ،ومحاولة إقد تكون التشويق( 18جمالية")   ه المؤلف لغاية والتشويش"يصطنع

تعاقب غفل الشاعر فيها عامل الأساسية فى الملحمة التى ي   وهذه أيضا صفة   .األحداث والشخصيات

 (19)ه التأخيرما مرتبت  ، ويقدم فى أحيان كثيرة الزمنى

من وعى  وأحيانا تتناقص منبثقة   ،وتتزاحم وتتقاطع وتتشابك رتتجاوالتى السرد بحكاياته، ويمضى    

وتعد  الجزء اآلخر.ثم على لسان صالح عوف فى  ،حسن عوف الروائى فى الجزء األول من الرواية

الرواية  إنبل  ،وهى ليست الذروة الوحيدة ،رى الروايةإحدى ذ   قاها فى بداية الرواية القتل التى نل محاولة  

 لذرىوكل ذروة من هذه ا، (20)من اعتماد أكثر من ذروة للحدث" نبنت عليه الملحمةاتنبنى على مثل ما 

 فى عنقود الحكايات المكتظ :  تمثل حبة  

  .هما الى القاهرةثم هروب   ،محاولة حسن وعبد الحميد قتل أبيهما-1

  .ثأرا لمقتل عبد الحميد ؛ثم قتل حسن أحد الجنود ،مقتل عبد الحميد-2

  .معرفة حسن أن أباه لم يمت-3

  .تنفيذا لرغبة والده ، وهو كاره لها؛زوجة والده زواج حسن من ابنة -4

  .طفله صالح مرة أخرى الى القاهرة بعد إنجابه ثم الهرب ،الطالق-5

  وبينهما ميراث  لة المنافسين التقليديين آلل عوف،من عائ وهى ،وق شلبىزواجه من ش-6

  .طويل من الخصومة    

 .وتجدد الخصومة مرة أخرى بين آل عوف وآل شلبى،طالقه لشوق بعد انجابه طفله سيد-7

بل  ،يذانا بعودة األرض لوريثها الشرعى. ولم يكن هذا إموت برهومه األخ غير الشقيق لحسن عوف-8

  0يكتبها عبد القادر عوف لصالح ابن حسن من زوجته األولى 

  .عددا من األطفال وإنجابهزواج حسن للمرة الثالثة واستقراره بالمحلة الكبرى -9

وصول المشكلة الى ساحات  و ،عليها ومشروعية استحواذه ،لصراع مع صالح حول األرضا-10

  .القضاء

   .على يد قاتل مجهولف سيد ابن حسن عوف لسبب غير معرومقتل -11
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بنهاية  -التى ترسم  ،من الحكايات المتشابكة والتفاصيل واالستطرادات ويتخلل هذه الذ روات  عدد      

، وسيادة القيم األبوية ومصورة متكاملة لحياة الناس فى كفر عسكر ، من حدة المنافسة مع الخص -السرد

دنيوية على ماعداها من قيم سطوة المادة والمصالح ال، و، مع وضوح تام لمفهوم كيد النساءوالذكورية

  .وأخالقية وإنسانيةدينية 

 : الطابع المحلى فى فضاء كفر عسكر ثالثا

من الحياة  جوانب -كما أسلفنا  -طالها، بل تصورالملحمة بتصوير أحداث الحروب وأبالتكتفى    

خصوصا مايدور منها فى بيئات ريفية أو  ،وهذا األمر لصيق أيضا بطبيعة الرواية الحديثة ،االجتماعية

انطلقت . وهناك تجارب روائية عديدة "خاص طابع   وتعطى نكهة ذات   ،فتشكل خصوصية متميزة ؛محلية

معروفة أم غير هم سواء أكانت تابها فى تسجيل المالمح الكبرى لمنطقـ  تفكرتها األساسية من رغبة ك  

 (21)معروفة "

تفاصيل حياتهم وتظهر  ،جنسهم وعصرهم  وبيئتهم يمثلون -ا في الملحمة كم - الروايةإن شخصيات    

قيم المجتمع األبوى أو مايطلق  كما تظهر  .الشرسة مع خصومهم من آل شلبى وتقاليدهم ، ومنافساتهم

 بمثابة األب لبقية أفراد القبيلة أو سيطرة رجل كبير السن يكون ،عليه " البطريركية التى تعنى حكم األب

بداية من الجد األكبر مصطفى عوف، حيث يتحدث حسن عوف عن  ( وهى تظهر فى أجيال متعاقبة22)

مع  وأبى وأعمامى يتكورون ،عته المهيبةى مصطفى يجلس فى صدرها بطل"وجد  جلسة العائلة فيقول:

 ( 23)كها منكمشة على روحهاوتر ،الشموخ والمهابة كل   أخذ منها الجد   ،الدكك وكأنهم تماثيل مطوية

وربما كان استعمال السارد لمفردة تماثيل داللة واضحة على استالب الحضور من كل أفراد األسرة      

د الى الكفر بعد أن ه " لوطالنا لدفنا أحياء وعاوالد  عبد القادر عوف الذي أذاق القسوة  أأمام سطوة األب 

ل  قها أوال لق زوجته شوق فيفعل "أن يط   ويطلب عبد القادر عوف من ابنه حسن (،24يغسل يديه ") ط 

 ( 25)تكون ولدى طول العمر"

ويرتكبون أخطاء فادحة فى  ،يمثلون نمط الشخصية األبوية المستبدة -بشكل عام  -واآلباء فى الرواية     

  .وهو الظلم واستالب اإلرادة بشعور جماعي يسيطر على األبناء:السرد  ، ويصبغونحق أبنائهم

على من شأن الرجل وهى السمة التى ت   ،الهيمنة الذكورية على السرد فى كفر عسكر وتسود سمات    

فيقول حسن عوف لنفسه معلقا  ،نها مصدر كل الشرور، مع اليقين الكامل بأمقابل الحط من شأن المرأة

  ( 26" )الرجل ابن الرجل يفهم ويحس 00دا على سلوك ابنه سيد " تربية الحريم لم تفلح أب

فى الحقيقة من فعل زوجته الثانية مبروكة  عوف من ظلم وقسوة تجاه أوالده هوا يفعله عبد القادر وم     

أما البنات فليس لهن فى األرض .(27)كل يومين تكتبله عمل" 000بالكتابة  ساه فى نافوخهح  " مبروكة ل  

 (28األخوة فى عسر وضيق "  )ويتركن  ،هل يجوز أن يرثن فى األرضو"نصيب 

 ن حسن وعبد الحميد قريتهما بعد مااو  فمن أجلها ترك األخ   ،األرض لدى الفالح رز فى السرد أهمية  بوت   

كتب  ن أجلها كره حسن ابنه صالح بعد ماوم ،البنه برهومه كلهاكتب والدهما عبد القادر عوف أرضه 

رتضى أن يعيش بعيدا عن ا، الذى ذالل ابنه حسن؛ إمعانا فى إبرهومه ر األرض له بعد وفاةالجد عبد القاد

  000حاكم األرض تكره اللى يفرط القرية "

 ( 29تفضل تلعنه لحد يوم القيامة  ) 00موت  تكرهه

بالحيلة مرة وباستغالل  :بثمن بخس،و شراء آل شلبي لها أرضهم يرتبط انكسار آل عوف بضياع   

،فهو سترداد األرض من آل شلبىدر يوما على اقهاجسه أن يحلم صالح أو وأصبح  عديدة الحاجة مرات  

بامتالكها على مالكها من سطوة وسلطة وقيمة" يفهت السرد وعيا بقيمة األرض وما تضشخصيا أكثر

 ( 30بال قيمة  )    يكون لى فى الكفر سعر ومن غيرها أصبح 
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ا متواكبة مع وتأتى غالب ،وتمثل األغانى الريفية والمواويل ملمحا بارزا من مالمح البيئة فى الرواية    

براهيم عوف م لدى الشخصيات باالحباط واليأس. فعندما يشعر العم إاألحداث الحزينة والشعور العا

الجنينة  هومن جو ،بنى جنينةنا لوسعدنى زمانى السكنك يامصر، واأيردد فى أسى:"فر ـ  كالبكراهية 

 (31" )قصر

ومن النوم  ،عانى هناك من البعوضرز، ويفر الى البرارى لزراعة األويخرج حسن عوف مع أنفار الك     

السرير  ات عنبيام ، وايام بنشرب خل: "أيام بنشرب عسل، وافينطلق لسانه ؛فى قاعات مظلمة ومكتظة

 ( 32)فى الطلات وايام نب

، فيقدم لنا حسن عوف على مدار السرد األفراح ومناسبات الزواج بحضور الفتتحظى طقوس    

 ،حبات الملح تتساقط فوقنا 000لى دارنا وار الزفة كان طويال من دارهم إتفاصيل زواجه من شوق"مش

كتبوا كتابك يانقاوة بدالل: تلعلعفيتخاطفها األطفال وأصوات البنات البكر  ؛وحبات الملبس أيضا تتساقط

 (33)، والطشت فضة والمعالق صينىعينى

باح العيد واألحباء يأتون يطلبون كما تظهر أيضا طقوس الموت وزيارة المقابر فى األعياد " ص   

يتسامرون أم يعزون  00إن كنت أحس بالونس س وأجلس بعيدا ون أشعر بالو   00الرحمة لألموات 

 ( 34)وفى الليل الشماتة والسمر 00هن فى الصبح لطيم الحريم وندبويطلبون الرحمة ؟ 

اليكفون عن الكالم فى حق   وهى أن الناس جميعا:إجتماعية قبيحة ويظهر فى تضاعيف السرد آفة    

 معانى الجالل والمهابة والخشوع.مع أن الموت يستدعى عادة ، هوأهل  ى توف  الم  

ولكن أيضا فى ذكرى األربعين وهى عادة مصرية تقليدية  ،وزيارة الموتى التكون فقط فى األعياد   

صحانا  00حنا المدافن ن ر  يوم األربعيريين منذ عهد أجدادهم الفراعنة"تضرب بجذورها فى ثقافة المص

ربما  قلتسيد وذهب الرجل.  ةوشالت البنات رحم ،تينب  ف الرحمة فى الس  ـ   ت، وظللنا نس  األذانالرجل قبل 

ا ربم يسألنى، قرأت الفاتحة على روحه لكن الرجل كان كالغائب عن الدنيا ، يخف الحزن القديم لكنه زاد

ن    قتله ياصالح  0( 35)للمرة األلف م 

والمولد هو عيد شعبى يقام  ،د طقسا مهما فى البيئات الريفيةول  زيارة أضرحة األولياء فى أيام الم  تمثل    

وهو  ،مولد السيد أحمد البدوى فى مدينة طنطا د حسن عوف رحلته إلى( ويسر36)كريما ألحد األولياء"ت

ى الناس والذكر والزفة ، وأخذونى حنا طنطا نتفرج علركبنا ور  موالد إلى قريته فى وسط الدلتا "أقرب ال

أوالد الكفر  .كانت معى عصا 00هناك نصبوا سامرا وكانوا يحطبون عند السارى وظللنا نتجول ،

 ( 37نزلت والعبت شابا الأعرفه فبان لهم فنى " ) 00قالوالى العب ياحسن 

يفيون البسطاء وكما الحظ ما إن الذهاب الى المولد هو النزهة الوحيدة المتاحة  التى يحصل عليها الر    

كفرسون " إن الفالحين والجموع فقراء بما فيه الكفاية فيما يتعلق بمتاع الدنيا ولكنهم أغنياء فى الروح 

الطبيعية والقدرة من أجل السعادة البسيطة والبهجة البريئة وخاصة عندما يستطيعون دمج هذه األشياء 

 ( 38بالتقوى "  )

، إنه الدليل الدامغ على حضور حسن هذه المناسبة ال بالمولد إال برسم الوشمواليتم طقس االحتف    

وسرنا "ى هيئة األسد الذى يحمل سيفا رمزالبطولة والقوة المفرطة.ذا كان الوشم عل، خصوصا إالعظيمة

، كانت اإلبر دى سبعا يحمل سيفا بالوشم األخضر، ورسمت على يوسط البلد نتفرج على ناس طنطا 

 ر اليد كحبات عرق تنبت فوق الجبهةويتسلل فى بطء على ظه ،لدم األزرق يتكون خطوطا نحيلةتكوى وا

 ( 39ز بؤونه " )فى ع  

وهى تعكس صورة الشخصية المنطبعة فى أذهان ،تقترن الشخصيات فى الملحمة بأوصاف دالة عليها  

 ،ة قوية وجافةالشخصيات فى صور بسيطة ساذجتصوير فمن عناصر الملحمة األخرى"الشخصيات 
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( وبرهومة 41)ر أبو علةاألصف( فحسن عوف هو 40فة مالزمة تظل بمثابة كنية لهم")وتغلب عليها ص

 ومبروكة مثل ( 44)لهطة القشطة( وشوق مثل 43)جريد النخل( ونساء آل عوف مثل 42)أصغر معلول

صيل الصغيرة المتعلقة ماهو معروف عن الملحمة من اهتمامها بالتفاوهذا الملمح يرسخ  .(45) البومة

 ( 46" ) الصاق الصفات الدالة على الشخوص بالشخصيات ويبرز بالضرورة خاصية قروية أصيلة هى

 األحداث الغرائبية : رابعا

أو  ،التى تلعب فيها عناصر ما وراء الطبيعة ،تمتلىء المالحم باألحداث الغرائبية أو العجائببة    

كان يعيش فى وفاق دائم مع العقل فى فالخيال الجامح "اسيا ومحوريادورا أس تافيزيقيةالمخلوقات المي

بشكل  -التى تتقبل ،أو البدائية يحدث فى الحياة الفطريةويتشابه مع هذه الحالة ما  (.47")صر المالحمع

  0الغرائببة دون أى شعور بمجافاة العقل أو المنطق وطبائع األشياء  األحداث   -جمعى

عبد الحميد بعد مقتله على يد جندى بريطانى مطالبا  الغرائببة فى الرواية ظهور شبحاث كان أول األحد   

يد قبالتى بوجهه الذى انتصب عبد الحم 00كنت أمشى بجوار الجامع فى العتمة "حسن بالقصاص له 

طنت فى  00ارتعبت 00رغم غطاء الدم الذى ينزف  من الجهه  كانت التقاطيع واضحة 00الدم ب ينضح

المه كعبد الحميد  وعندما يتردد حسن يعاود شبح ،(48)00 اقتله ياحسن وريحنى فى قبرىكلماته:أذنى 

يعود شبح عبد الحميد يردد  ؛وعندما يطعن حسن الجندى البريطانى بسكينة ،(49قيدى )" اقتله وفك 

 ( 50ريحتنى " ) 00"جدع 

البحر التى  ومنها حكاية عروس ،براهيمإ عاشها الجد حكايات  ـ روى فت ،ةى األحداث الغرائبيأما باق    

له البقاء على ي،ونفضلى مملكة البحر، ثم رفضه الذهاب معها إفتنه جمالها األخاذما  كادت أن تخطفه بعد

، يحل محلها قوالب طوب خضراء اللونل ؛ثم تختفى ،وأيضا حكاياته عن األرانب التى تظهر ليالاألرض،

 ،بيوت آل عوف حدون سبب معروف، وحكاية الكنز المدفون فى أه ويهبط دوالحمار الذى يعلو ظهر  

  0بعد مرور خمسين عاماله أال يظهر إال  ر  د  ق  وم  

ك ثم ف   ،وكان يظن فى بادىء األمر أنه حمار ،شتراه جدهم األكبرالمسحور الذى ايحكى لهم عن الجد و   

 ( 51ثم اختفى بعد ذلك  ) ،مهاليفهم كال ،ورد أسود مسحوتبين له أنه عب،وظهرت حقيقته ،سحره

 -وينكرها أحيانا األحفاد ،ويصدقها األبناء ،فضال عن الحكايات التى يرددها الجدود -إن ظهور الشبح   

ى يمكن تفسيره أما العجائبى فال يمكن تفسيره بألن الغرائ؛(52)حداث الغرائببة ال العجائببةنتمى الى األي

 مع العقل ومنطق األشياء.سقا تتفسيرا مقبوال أو معقوال أو م

سن  ها الغضب والحزن فيمتزح ا -نتجت عن مقتل أخيه -تعبير عن تجربة كابوسيةفظهور الشبح لح 

فتوهم  ؛هة عارمة فى االنتقام لمقتلوقادته هذه التجربة الى حالة من الهذيان والتخبط مع رغب ،والعجز

  0الذي طالبه بالثأر و االنتقام ،ظهور الشبح

 ميلهمو ،مع الحياة الفطرية التى يعيشها القرويون يمكن إرجاعها إلى االتساقكايات الجد إبراهيم أما ح    

لى مرورهم ع والتأكيد ،األحداث الغريبةثبات التميز باستعراض هذه ، والرغبة فى إالطبيعى للمبالغات

 وإيقاعها البطىء ،وجفافها ،، وأيضا نتيجة لشعورهم الجارف بوطأه الحياة الواقعيةبهذه التجارب المثيرة

 .مدهشايبدو أسطوريا  مواز  لى اصطناع عالم ، فيميلون إالممل

 آل عوف والبطولة المنقوصة  :خامسا

ا عنيفة الذين يخوضون حروب،، وأعلت من شأن األبطالالمالحم القديمة البطولة والقوة مجدت      

فالعدو فى الملحمة ليس "        از االنتصارحرإومتوالية ضد أعداء اليقلون عنهم بطولة أو قدرة على 

شاءت األقدار أن يصارع ، آخر بطل   ب أن ي قضى عليه فى نهاية الملحمة، إنهالذى يج ،الشرير أو المجرم

 ( 53)، وتمنحه القدرة على االنتصارسانده األقدارت، بل للذى ، والغلبة ليست للخير أو الشربطل الملحمة
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تغلوا بتجارة شوا ،عرف لهم أصل، دون أن ي  ل الشلبى متسللين فرادى وجماعات  لى كفر عسكر جاء آإ    

ومن بعض  ،من بعض عائالت القرية، ثم اشتروا األراضى الزراعية الملح والدخان والتمر والقماش

عمدة المشهد فى الكفر" وشيئا فشيئا احتلو واجهة .سة شديدةثم دخلوا معهم فى مناف ،أفراد آل عوف أنفسهم

والله على كل  00غفر بلدنا من جماعة شلبى شيخ 00وكان الله بالسر عليما  00 شلبى ةلدنا من جماعب

 ( 54) 00وهو الغفور الرحيم 00صراف بلدنا من جماعة شلبى 00شىء قدير 

لخرجوا عليهم  ؛لو كان الرجال الكبار ظلواآل عوف الكبار" غيب الموت أبطال وقد حدث هذا بعد ما   

وانتصارات آل  ،القديم ندثر المجدا ، فقد(55)ى دروب الكفر كما كانوا يفعلونوشتتوهم ف ،بالشماريخ

  0ختفى كل أبطالها ا أسطورية   حكايات  السمر  ىروى فى ليالعوف أصبحت ت  

مزج بين القوى يل مقدس"نسمن  ة غالبا ما ينحدرونكما كان األبطال فى الملحمكان آل عوف و     

لبشر وأب من األرباب أو م من اأوكثيرا مايكون البطل قد جاء نتيجة تزاوج  ،عجازيةالبشرية والقوى اإل

من ذكره،  متسلحين بأصل شريف اليملون -شلبى فى صراعهم مع جماعة -آل عوف ، فكان(56)اآللهه"

( ويقسمون 57حنا من نسل الحسين عليه السالم )ماهو ا 00حنا نسل طاهر وتذكير الناس به " حاكم ا

 ( 58بحق جدنا الحسين )ما به "دائ

شاسعة من  الستحواذ على مساحات، مكنهتم من ابمهارة فى التجارة فى حين مضى آل شلبى مدعومين

وأوالد شلبى كسرونا لما علمو ا بتعليم أوالدهم"فائق ااهتمام األراضى الزراعية، كما اهتموا

 .فأصبح منهم المهندس والطبيب والمحامى ،(59أوالدهم)

 األراضى  ويتصارعون على ماتبقى لهم من فتات ،ظل أوالد عوف يصارعون من أجل البقاء   

على السعى بحثا عن شريك يدفع لنا تب عليهم أن يعانوا الفقر والعوز" تجبرنا قلة الخيركوي   ،الزراعية

السكر  ، نرضى بأن يديننا شاكر بثمنوالسمن بتسليم خير الدار لتاجرة البيض نرضى 00ثمن البهيمة 

تحت سقف  تترددأو أنفاس  سف  ـ  بقى من رائحة عبد القادر عوف نلتظل الدار مفتوحة لي ؛والشاى والدخان

 (  60)داره

بل دخل فى  ،شلبى وحدهموهو لم يواجه جماعة  .وعبد القادر عوف هو البطل األخير من آل عوف   

وا ـ ركتك مع برابرة السلطة لما جاءع" ، وتارة مع ممثلى  السلطةتارة مع أوالد العزبة :معارك عديدة

نهالت عليك والكرابيج التى ا 00لت لهم هاتوه وق ،وأخذوا واحدا من جماعتنا ،يطلبون أنفارا من الكفر

 ( 61)الكفر اهرب الرجال السود على الجمال وفاتو 00كانت أعجز من الشمروخ 

فيقول  ؛الى نفوسهم ويتسلل اليأس ،فسيهم من جماعة شلبىأمام منايتضخم شعور آل عوف بالعجز    

ها جدنا الكبير ليدارى وحكاية نسل الحسين خدعة اخترع ،ا من نسل شياطينن  ـ  ك ربما:"صالح ذاهال

من فيكم يارجال الكفر الكف عن الفخر بنسبة الشريف"أو ،ولكن تشككه هذا اليدفعه للتراجع .(62)خفاياه

 ( 63)دة الكل ثابت وفرعنا فى السماءأصلنا بشها، األصول الحسين ليدخل معنا مباراةمن نسل 

وكذلك فى الرواية فقد كان  ،(64على الملحمة القديمة أن تصور المصير العام لجماعة ما ) كان لزاما    

اولون بال ضائعة يح ت القديمة الى أحالمفتتحول البطوال ؛مصير آل عوف هو االندحار أمام آل شلبى

لعل من أسالفهم القدامى " وقت نفسه أن الذى سيساعدهم على ذلك بركة  مؤمنين فى الجدوى تحقيقها،

 ( 65)أن نبقى افوا لنا بركتهم ، لعلهم يحومون حولنا ويطلبون منراحوا خل  

 الراوى  :سادسا

م عالقات يروى لنا الحكاية وينظ فال وجود للقصة دون سارد ،الرواى عنصر مهم من عناصر السرد   

تى يرتضيها: فيؤخر أو يقدم ، وله حرية مطلقة فى سرد الحكاية بالطريقة الخرىالعناصر السردية األ

ط الرواة فى السرد وتتعدد أنما .يتأثر وينفعل ويبالغظهر أو يخفى، ويسترجع أو يستبق، ويوأحداثا،
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او  واحد ر و  بضمير الغائب أو بضمير المتكلم، ورا ، وأو غير مشارك ،عليم مشارك راو   الروائى:

 سرد، أو رواة  متعددين.لل

وهما يقدمان  .صالح عوف اثنين من الرواة : حسن عوف وابنه م من خاللقد  والسرد فى كفر عسكر ي      

لمتكلم فى الخطاب السردى يشير واستخدام ضمير االسرد بضمير المتكلم، فهما راويان ملتحمان بالحكاية. 

 ( 67)الى محور العالم الروائى الذى يحكيهحويلها ها وتمي، بل تضخاردة للرواىبراز الذات السإلى إ

يجعل وجهه نظر البطل هى التى تتحكم فى الحكاية  -كما يشير جيرار جينيت -والسرد بالضمير األول   

ويعلقان  ،نفسها ن اثنين من الرواة يقدمان الحكاية  ر أفى كفر عسك -نسبيا -ما يجعل األمر متوازناو ،(68)

ما فى الشخصيات التى يرويان عنها، فهما راويان نظر كل منه ، وتظهر وجهةالمواقفمان ـ  يويق   ،عليها

 .داث من خاللهاحوانطالقا من زاوية معينة يرى األ ،نظره ةجهمنهما يسرد من و ألن كال   ؛ينغير محايد

ى او" فرلتى تؤكد على تعالقها بالملحمة ولعل عدم حيادية الراوى فى كفر عسكر من األدلة المهمة ا

 ( 69)الملحمة بالضرورة غير محايد

وهو األمر الذى يتناسب مع طابع  ،(70)ام ضمير المتكلم بالشكل السردى البدائىويرتبط استخد   

أفرز ما إن ظهور اثنين من الرواة فى سرد كفر عسكر  .التى تدور فيها األحداث ،الحكاية والبيئة الريفية

 ا  خطابات حدثا واحد ر " حيث تستحضر عدةكر  أطلق عليه تودورف ظاهرة السرد الم  

ثم  ،بعض الحقائق منقوصة أو غامضة أتيفت ،روى من منظورين مختلفينـ  ة تفالحادثة الواحد،(71)بعينه

  .ى الثانىتنكشف فى سرد الراو

وهو المشهد  ،روى من وجهه نظر السارد األول حسن عوفمشهدا عنيفا ي   تحمل افتتاحية الرواية     

ويظهر لنا من خالل حوارهما أنه  ،ين قتلهشترك فيه مع شقيقه عبد الحميد فى ضرب رجل محاول  الذى ي

ثم يأتى  .ضربا ويوسعانه ،فيترصدان له قبيل الفجر ؛اء إليهما بشكل أو بآخروأنه أس ،يمت لهما بصلة

كانت الحكاية اله"ه األخالقى على ما فعرا حكم  د  ص  تفسير هذه الحكاية االفتتاحية فى سرد صالح عوف م  

، وأن هذه ن هناك معركة خسرها جدى طول عمرهكنت أعرف أالدار سرا مفضوحا حتى بالكتمان، فى 

 ، وتصديق  المنال التفاصيل فكانت صعبة، أما أبى الغائب وعمى الذى مات فى مصرالمعركة كانت مع 

من الجن  ة  در  ـ  متخيلتهما ، لخيل ربما ضربوه وهو نائم أو غاف، وكنت اكتفى بالتعباألمر كله كان أص

 ( 72)؛ فحلت عليهما اللعنةأستطاعوا مرة أن يواجها الرجل المهاب

، فيشعر سرد كل منهما على وجهين مختلفين ظهر فىقة حسن عوف وابنه صالح الشائكة فتأما عال    

لدت ورة مريم ، ربما و  قلت لنفسى وأنا أقرأ سلدائم وعدم اكتراته ألمره"األب وغيابه ا بافتقادصالح دائما 

 ( 73)بال أب مثل عيسى بن مريم

يخشى أن يموت  ، وكانلى جوارهأبوه إلى الكفر، وأن يراه ويمشى إيرغب فى أن يأتى  كان صالح    

شوقى لرؤية  داد  لقول " كلما ازلى اته إقاديحمل قدرا من المشاعر المرتبكة، كان صالح أبوه دون أن يراه.

لقادر عوف وأن أباه عبد الب منه،س   أما حسن فيشعر أن ابنه( 74)له وحقدا عليه كراهية   زداد  أ أبى

ورا ألن األرض أخذته سكنت مح،التى سوف يكتبها له "لوح لصالح باألرض استطاع أن ينتصر بعد ما

من منظورين  الحادثة الواحدةقد ت روى و                                                            (  75)منى

لنتأمل واقعة زواج حسن عوف  ؛نظر ذاتية تستبطن األعماق الداخلية للشخصية بوجهة مدعومة   ،مختلفين

خذها بجوارى لم يكن فى الدماغ على لسان حسن عوف " وأنا آ مرة:روى مرتينحيث ت   ،ق شلبىمن شو

خذها معى فى لون حلو وأنا آ 00ة لها لون جديد ارتياح لم أجربه أبدا ، والصباحي 00شىء غير االرتياح 

 (  76كد لنفسى أنها صارت لى "  )بة المخصوصة الى مصر ، وكأننى أؤالعر
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، تائها ، كنت مغلوال من كل الناس الواقعة نفسها فى سرد صالح عوف " فى الفرح كنت ر  ويأتى ذك     

، بل كان لى  لم يلتفت إ 00ور حان أكثر مما كنت أتصفر االذى بد ،ى عبد القادرمن شوق وأمها وأبى وجد  

أغلق عليهما باب  الدخلةلى شوق فى الزفة من دارهم حتى دارنا ، كنت عاجزا عن رؤيته وبعد ينظر إ

بة المخصوص التى جاءت لى باب العرفى اليوم السادس عندما خرج معها إال ، ولم أره إالمندرة

 ( 77لى مصر  )لتوصيلهما إ

؛ فتتقاطع الرؤى وتتناقص، ويدين أخالقىيين وفق قانون نفسى إجتماعى عالقة الراو وهكذا تتشكل     

فى الوقت  ، متوافقة  ، وإن شئنا الدقة تبقى نسبية  أو ناقصة غير مكتملة، وتضيع الحقيقةكل منها اآلخر

الذى ميز الملحمة قديما واستدعته الرواية وأفادت  ،أو السرد غير المحايد ،نفسه مع فكرة السرد الذاتى

  0السردية  تهابنيمنه فى تشكيل 

 : شعرية اللغة سابعا

الذى يؤدى الى سيطرة الطابع  ،، فاألحداث تروى بضمير المتكلماللغة فى كفر عسكر لغة شعرية       

 المعهودةو غالبا ماتظهر المقاطع الشعرية عندما يتوقف سرد األحداث باللغة  ،الغنائى على لغة السارد

أو  ،تستحضر حكاية أخرى (مونولوجية)مستوى السرد األول مع مقاطع  يتقاطعومن ثم  ،من الكاتب

ج هذا كله فى واأللم والحزن وينساء يكون مرتبطا بالشقغالبا ما و ،تستعيد زمنا آخر من الحكاية نفسها

يقاع مع اإل ةإيقاعية متعالق مكثفة دالة تعتمد بنية   لغة  ا ، وتصوير، وخياال  غاللة رقيقة من الشعرية: 

  0الشعرى المعهود 

لتى والمقصود بشعرية اللغة أو شاعرية اللغة أن تتصل بسمات الخيال والعاطفة والتعبيرات البالغية ا

 ( 78)فى ذهن االنسان بالشعر ترتبط

ئية الستجابة التلقا"ا من نوعارية فى الرواية أمر طبيعى إذ يعد  ومما الشك فيه أن ظهور اللغة الشع     

التى كانت  ،كما أنه من ناحية أخرى يؤكد على تعالق الرواية بالملحمة ،(79) الجنس الروائى"لمرونة 

بذاكرة  را فهى محاولة من الكاتب لاللتحاموأخي ،الى النثر ةروى شعرا قبل أن تتحول فى تجلياتها األخيرت  

 0 بداع األدبىاإل التى ظلت قرونا طويلة ترى فى الشعر ذروة   ،ذائقتنا األدبية

ظهر هذه الوظيفة فى تلك وت  رد يبرز الوظيفة االنفعالية للراوى"وظهور اللغة الشعرية فى الس   

 ( 80)سوى التعبير عما يجول فى نفسه وال يكون لها هدف   ،التى تنطلق من فم الرواى ،الغنائية اإليماءات

أى الهامد  ،ىو  ست  الحكى الم   فينقطع سير "عريةعسكر مقاطع سردية تشع باللغة الشفى سرد كفر تظهر     

ذلك ما ينبثق من وعى حسن عوف ومن ،(81)فاقة دترة ة متوويتم الدخول فى لغة حار   ،الخالى من التوتر

على ،تل لسبب مجهول الذى ق ،وهو فى طريقه لدفن ابنه سيد هذا المونولوج، الذي يأتي على لسانه، مثل

عصاى القديمة فأنا ياارتعشى  00الفجر والحيرة  ياخطواتى برعشة ىيد قاتل مجهول أيضا " ارقص

 00معترفا بالهزيمة  00فأنا ذاهب إليه فى قبره منهزما ارقصى على سكة الكفر  00أرمى عليك حملى 

  (81)بعده ال يهم حتى نصر أو هزيمة 00مستسلما لها بهزيمة القلب األخيرة التى التعادلها هزيمة 

 ،حزينة افيصبحون أطياف ؛بالمو ت الذى يغيب األهل واألحبة مرتبطة  مونولوجات حسن الشعرية إن      

فى كفر  000رقصتى األخيرة  حلة الحياة " على سلم الموت أرقصكة قرب نهاية رنه  تسكن ذاكرته الم  

وسيد  وى،نهدت الق  بعدما اعدت الى األرض  00عسكر حيث المدافن أزور الموتى كلما ساعدت القدرة 

 ( 82)النهايةلو كنت معهم يا عبد الحميد لغنيتهم غنوة  00بى وبرهومة وأعمامى يرقد حيث رقد أ

، وضياع هيبة آل عوف وانحسار المجد القديم ،األيام ن تبدل  ، فإحسن عوف ذا كان الموت هو هاجس  وإ   

، ، فانزاحت األصول القديمة تداوى جراحهايسةسوجاء الزمن العويل بأيامه الخكان هاجس صالح عوف"
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األصول إال الفرار إلى  وما تبقى ألوالد ،وتلعق الجراح ،غادر، تلعن الزمان الالتى أسفرت عنها المعارك

 ( 83)حض األيام الخوالى

من  والخوف فى الحاضر العجزو ،المتعاظم بالهزيمةلح مرتبطة ارتباطا وثيقا بالشعوروهواجس صا    

 00نا الخسران وتنبح الكالب وحدى أنعى كفر   00لكالب لى الدار وتنبح اإ الدروب وحدى أقطع  المستقبل"

ما تأتى به ماالعلى الخوف مسعورة اليكف وعتمة الكفر التبعث وحدى كما عشت عمرى ونباح الكالب ال

، فنحن أمام مونولوج أشبه بأغاني الندب و النواح و شكوى األيام في مواقف الحزن و (84األيام   )

  الموت.

 .وتكثيف ،ومجاز ،من خيال :والسمات الشعرية ،ئىالغنا الطابع   السابقة و في غيرها، المقاطع ويظهر فى

  0فضال عن االيقاع والموسيقى الداخلية 

على قدرة النص على  وداللة   ،إن ظهور الشعرية وسيطرتها على فضاء الرواية عالمة على األدبية   

  0نتاج جمالياته الخاصة إ

  0ة ة من خالل النقاط والبحثية السابقناس فى كفر عسكر( مع الملحموهكذا تالحمت رواية )ال   
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Abstract 

      

The research aimed, through an analytical method that benefits from the main 

narrative statements, to reveal the epic elements that appeared in the novel 

"People in Kafr Askar" by Ahmed Sheikh. These include the long period of 

time covered by the novel; the multiplicity and interlocking of events; and the 

depiction of competitions and wars that erupt between the families of the 

village; Glorification of the idea of heroism, with the emergence of more than 

one narrator of the narrator, and a clear presence of the local character. The 

events take place in a primitive rural environment, similar to the environments 

in which the events of the ancient epics took place, and lists all these elements 

in a poetic language sealed by sorrow; to visualize the human suffering of 

injustice, oppression, the loss of loved ones, and the chances of suffering and 

suffering from successive defeats. 
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