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 فصلية، جملة اجلمعية اإليرانية للغة العربية وآداهبا
ش/ . هـ 1397خريف ، 48لالعدد ا، حمكمة ةيعلم

 23-42 صص؛ م 2018

 متظهرات احلياة ادلملوکية يف رواية
 دراسة نقدية() لسعد مکاوي «رون نياما  السائ» 

 ترکاشوند رمحيتمرمي 
 أستاذة مساعدة يف قسم اللغة العربية وآداهبا جبامعة رازي

 30/05/1397: البحث قبول خياتر   13/11/1396: البحث استالم خياتر 

 صادللخ  
لقػػػػد بػػػػرع وسػػػػعد مرػػػػاويو يف ع ػػػػػ يفر معػػػػامة ايتوػػػػم اؼب ػػػػري يف الع ػػػػػر اؼبولػػػػ    وع ػػػػ  م ػػػػا لو السياسػػػػػّية 

طبيعػة اغبيػاة الب ػريفّة  یواالقت اديفّة واالجتواعّية واألخالقية يف روايفتو اؼبتويّػةة والسػاوروف ايامػاوو والّػط يفت ػّرؽ إي ػا إلػ
اتريفػ  وم ػرو  یيفعػّرؼ القػارئ علػ، ماّدة اترخييّػة یالحت اءه عل خي ىذا السرد الّتار . آاذاؾ ويفعاعب ا ب  ل مفّ ل

اؼبضػ  قػدماو  یيفسػت ع  مػا ربت يفػو الروايفػة وخمعػل ـباطبيػو يفتػمباّروف دباّثػي م حػا ّو إّ ىػم علػ یيف الع ر اؼبولػ    حتّػ
اؼبػن    یدراسة اسػتدعاء التّػاريف  يف الروايفػة اعتوػاداو علػ یمن ىذا اؼبن لق يفرم  ىذا اؼبقاؿ إل. يفركب  التنوية و الت   

. الّتمبرخي  يف النظريفّة مستخدماو ال صف والّتحليل ؼبناق ة اؼب ّث ع ىادإاو الر ف عػن اؼبعرإػة الّتارخييّػة اؼبرن اػة إي ػا
أّف الرواوػػػ  سػػػعد مرػػػاوي يفبحػػػن يف روايفتػػػو عػػػن سػػػّر زبلّػػػف ، همػػػن أىػػػّم النتػػػاو  الّػػػط ع ّصػػػلنا إلي ػػػا يف دراسػػػتنا ىػػػذ

مػػن خػػالؿ إ ػػم أسػػرار اؽبػػػةاوم اؼباّثػػية ويفعتقػػد أّف مظػػاىر التخلّػػف واالسػػتبداد وعػػدّ  األخػػػالؽ  وىػػةديت ماؼب ػػريف  
مػن واختالؿ اؼب ازيفن ّثاربة جذورىا يف الع  ر اّلط عاشت ا م ر يف ع د اؼبواليك وما يفعرّثو م ػاوي عػر روايفتػو 

 یزد علػػ. م ػػداقية مػػا ذىػػ  إليػػو الػػراوي یم ػػر يف الع ػػ د السػػابقة خػػل شػػاىد علػػ یالظػػروؼ العاّمػػة السػػاودة علػػ
يفػػػةيفل الّسػػػتار عػػػن اسػػػتبداد بعػػػم اغبرػػػاـ اؼب ػػػريف  مػػػن ج ػػػة ووجػػػ د الفرقػػػة  -ىػػػذه تػػػويفيف روا –ذلػػػك أّف ال اعػػػ 

يفعػّر عػن ممبسػاة  یحتّػ یضاء عليو مػن ج ػة أخػر والق يعة ب  أبناء ال ع  اؼب رّي يف م اج ة ىذا االستبداد والق
 .ّراىنال اقم اؼب ري ال

 
 .والساوروف اياماوو؛ وسعد مراويو؛ الع ر اؼبول    يف م ر؛ استحضار التّاريف ؛ الروايفة التارخيية: الرئيسة الكلمات
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 مةادلقد  . 1
العلـ  اإلاسااّية ألّف ربليل يفعّد البحن التارخيّ  وخاّصة النقد الّتارخي  من أىّم ؾباالت البحن يف 

من اتريف  ايتوعات الب ريفة وإم ااّية االستفادة من اإلقبازات  دإيناو  األحداث الّتارخيّية يفع ينا  نةاو 
حػػػاوؿ  مػػل مػػن الػػػّرواوي  أف ، يف عاؼبنػػا اؼبعاصػػر. الّسػػابقة لبنػػاء حاّثػػػر ومسػػتقبل أإضػػل ألافسػػػنا

خلف  ن صفحات الّتاريف  ب ريفقة إنية وألف يفسترتوا أافس ميفرتب ا روا ت اترخيّية إلزاحة الّستار ع
 .باشرةاؼبقناع الّتاريف  وح اداو للّتعبل عن ذبارهبم وبّن األإرار وأمااي م ابلّ  رة غل 

و مػػػن أبػػػرز روا ت العػػػال العػػػر  الّػػػط  تب ػػػا الراعػػػ  اؼب ػػػرّي وسػػػعد إّف روايفػػػة والسػػػاوروف ايامػػػاو 
واختلت ّثون قاووػة أإضػل روايفػة  وة سبّمل اتريف  الع ر اؼبول  ّ  أبحدااإّّنا روايفة اترخييّ ؛ مراويو

من اؼب اىديفن   بلاو   عربّية وعرّثت علی شاشة التلفةيف ف اؼب رّي  وسلسل علفةيف ّ  اجتذب عدداو 
، إذاو ؼبن الضرورّي أف هتتمَّ دراسة شاملة دبعاعبت ا، وا يفنبغ  ؽبا لرن ل يفعنِت هبا النّقاد  ، اؼبعاصريفن

. عقّدـ إاودة اترخيية عن األوّثاع الرّاىنة يف م ػر، ألّف الروايفة ابستحضارىا اتريف  الع ر اؼبول   
عػن علػك  يفعػّر ال  ف عن الةوا  الغامضة الستحضار الرّتاث يف الروايفػة و  يهدف هذا ادلقال إلی

 .ااؼبعرإة الّتارخيّية اؼبرن اة إي 
يفقـ  على دراسة الظروؼ اّلذي »اؼبن   الّتمبرخيّ   -لتمبصيل قضا  البحن -يفنت   ىذا اؼبقاؿ 

خذ من ا وسيلة أو طريفقة لف ػم ليو األدب ويفتّ إالسياسية واالجتواعية والمقاإية للع ر الذي يفنتو  
أحداث  ناوبدراست (ٜٛ: ٜٜٚٔ، ال ندي) «وغ امضو، وعفسل خ او و واستجالء   امنو، األدب

 وقػػػد اعتوػػػدم إلػػػی قػػػ اا  عسػػػاعدم علػػػی ربليػػػل أوّثػػػاع اغباّثػػػر دي ننػػػا الت ّصػػػلاؼباّثػػػی وعفسػػػلىا 
خ  والرتّػاب واسػتخالص اتػاو  البحػن مػم الغػ ر يف قػراءة ال صػف والّتحليػل يف عػرض آراء اؼبػؤرّ 

الّػػط خمػػ  اإلشػػارة  القضػػا مػػن اوؿ ال قػػ ؼ علػػی اؼبعرإػػة الرواويػػة الّػػط يفسػػردىا الرواوػػّ  و كبػػو . الروايفػػة
ارخي  الّػذي يفعتقػد أبّف األدب إلی اظريفة وىيب لت ع و يف من جػو التّػ يفستند إلي ا أّف ىذا البحن

إذف قّسونا البحن . (ٕ: ٕٓٔٓ، اؼب اورة) يفف م ويففّسر من خالؿ عّدة عناصر أمّه ا البيئة والع ر
 ا مثّ أّوالو الق  اظرة عابرة علی استحضار التاريف  يف الروايفة التارخيية وأمهيت؛ إلی االاة ؿباور رويسية

ات ػّرؽ إلػی البحػػن عػن حيػاة وسػػعد م ػاويو وروايفتػػو ال ػ لة والسػاوروف ايامػػاو ويف الن ايفػة اعػػا  
 .م ّث ع استحضار التاريف  وسبظ رات اغبياة اؼبول  ية يف الروايفة



 مرمي رمحيت ترکاشوند  لسعد مکاوي )دراسة نقدية( «السائرون نياما  » ةمتظهرات احلياة ادلملوکية يف رواي
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 أسئلة البحث وفرضياته .2

 يرمي هذا ادلقال إلی اإلجابة عن األسئلة الت الية
 و علی عاعق ا؟أخذهتا روايفة والساوروف اياماو  ال ظيفة اؼبعرإّية اّلطى  ما 

 يف سبّ نت الروايفة من الربط ب  م ر القددية واغبديفمة من خالؿ عرّث ا لألحداث وال خ يات؟  
 يف سبظ رت اغبياة اؼبول  ية دبا إي ا من الظروؼ السياسية واالجتواعية واألخالقية يف الروايفة؟  

أّف الرواوػ  اسػتل م مػاّدة روايفتػو مػن الػةمن اؼباّثػ   ىذا البحن ىػ والفرّثية اّلط يفدور ح ؽبا رحی 
قد استل م الرواو  وسعد م اويو فبّا شاع . ال تساب وظيفة معرإّية اترخيية ح ؿ الع ر اؼبول   

 كيف الع ػػر اؼبولػػ    مػػن االّنيػػار اػبلقػػ  والفاصػػل ال بقػػ  بػػ  م ػػّ مت ال ػػع  وظلػػم اؼبواليػػػ
 .القضا  الساودة علی اغبياة اؼبول  ية إلخراج روايفتو إلی ا ر ال ج د من كللرعّية وما إلی ذل

 الدراسات السابقة .3
وسػعد  روايفػةلدراسػة دراسة أخل ػت افسػ ا  -حسبوا قرأم وحبمنا عنو-خمدر بنا الق ؿ إاّنا ل قبد 

أبّّنػػػا أصػػػبحت وديرػػػن القػػػ ؿ ، مرػػػاويو الفنيػػػة ال ػػػ لة والسػػػاوروف ايامػػػاوو رغػػػم أمهّيت ػػػا ال اّثػػػحة
قليلة اىتّم أصحاهبا ابلّتعريفف ح ؿ الراع   غل أّف ىناؾ حب  و ، يف عاؼبنا اؼبعاصر ةوؾب  ل ةمفق د

: ال رقػػػػة األخػػػػلة»عن ااػػػػو ، حبػػػػن ا ػػػػره وإػػػػؤاد دوارهو يف صػػػػفحت : من ػػػػا؛ اؼب ػػػػرّي وروايفتػػػػو ىػػػػذه
ألّف ؛ ا م بػبعم الرتػ  اؽباّمػةرتاإيو يف ر  مػن الّنقػاد يف الػبالد العربيّػة لعػدـ ا ػ، «الساوروف اياماو 

مقد واحد حّتی روايفة والساوروف اياماوو رغم أمهّيت ا ال اّثحة وارعفاع مست اىا الفّّن ل يفرت  عن ا 
الّػػػط  تب ػػػا وخػػػلي دومػػػةو وعػػػا  إي ػػػا « مػػػن ىػػػم؟ وإلػػػی أيفػػػن عسػػػلوف؟ السػػػاوروف ايامػػػاو »ومقالػػػة 

ي واللغة السرديفّة يف ىذه الروايفة ويفعتقد أبّّنا ل عرػن التقنّيات السرديفّة  ال خ ّيات والةماف والراو 
مقالػػة أخػػری  تب ػػا و" جريفػػلو حػػ ؿ . مػػن صػػنم  اعػػ  مبتػػدئ ال خميػػد اؼبػػاّدة الّػػط يفرتػػ  عن ػػا

 تػ  وعوػػرو خفػػاج و . «واحػػد مػػن رّواد القػّع العػػر ّ » اعن اّنػ، ال خ ػّية والعلويّػػة سػػعدحيػاة 
إاّػو يفعتػػر الروايفػػة مػػن ؛ ا ػره يف جريفػػدة وال ػػروؽو، و يف صػػفحةامػػاو أيفضػاو مقػػاالو عن ااػػو والسػاوروف اي

راسػػات بعػػم دؾ ىنػػاؾ أّف ذازد علػػی . األعوػػاؿ الراوػػدة يف ع ظيػػف الػػرّتاث لىسػػقاط علػػى ال اقػػم
استحضػػار التّػػاريف  يف ال تابػػة الرواويػػة »حػػ ؿ استحضػػار التػػاريف  وسبمّلػػو يف الروايفػػة ؾ مقػػاؿ عن ااػػو 
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إاّػػػو يف ػػػل إلػػػی أّف ،  تبػػػو وإايفػػػد ؿبّوػػػدو«  تػػػاب األمػػػل() خػػػالؿ اّ ػػػو لػػػدی واسػػػيّن األعػػػرج مػػػن
وواسػػيّن األعػػػرجو مػػن خػػػالؿ روايفتػػػو و تػػاب األمػػػلو حػػاوؿ أف يفقػػػّدـ سػػػرداو جديفػػداو وروايفػػػة اترخييػػػة 

مقاؿ آخر  تبو واعيم عو ريو ح ؿ استحضار الرتاث يف . ـبتلفة عن الروايفة التارخيية ال السي ية
يف ػل ال اعػ  ، «استدعاء الرتاث يف روايفة ارارة إ ؽ النيػل لنجيػ  ؿبفػ ظ»عن ااو الروايفة اؼبعاصرة 

إلی أّف قبي  ؿبف ظ يفستحضر لنا الّتاريف  اإلسالمی أّ ـ اؼبواليك اّلذيفن ح و ا م ر ويف م ّثم 
 اعمػػرلرّننػػا ل . آخػػر يفستحضػػر الفػػاطوي  ويفسػػتدع  أحػػد حّ ػػام م وىػػ  اؼبعػػّة لػػديفن   الفػػاطو 

و استحضار الّتاريف  يف روايفػة والسػاوروف ايامػاو سبظ رات اغبياة اؼبول  ية و ف علی دراسة ععا  غبّد اآل
دراسة ىذا السرد الرواو  ووظيفتو اؼبعرإّية ل عستمبار ابلعنايفػة ال اسػعة الّػط إّف . إمبإردم ؽبا ىذا اؼبقاؿ

 .الروايفة ععاعب ا ىذهط  ذا اؼبقاؿ يفتابم البحن يف دراسة اؼبعرإة التػارخيية الّ إ، عستحّق ا

 استحضار الت اريخ يف الر واية الت ارخيية .4
سبميػػػػػل للحيػػػػػاة والّتجربػػػػػة ، ىػػػػػ  يف الّ ػػػػػ رة العاّمػػػػػة، (ٖٔ: ٜٜٛٔ، مػػػػػراتض) ملحوػػػػػة ذاعيّػػػػػة، الروايفػػػػػة

، زيفتػػػ  ) القػػػارئواؼبعرإػػػة ّثػػروريفّة للراعػػػ  لبنػػػاء القّ ػػة  وػػػا ىػػػ  ّثػػػروريفّة لف ػػم ، وا تسػػاب اؼبعرإػػػة
عن ػػمب عػػن اغبيػػاة الّػػط ، غبروػػة أو اؼبعرإػػة الّػػط عع ينػػا القّ ػػة أو الروايفػػةا. (ٙ٘ٔ-٘٘ٔو ٜٜ: ٕٕٓٓ

 .اعي  ا واتفاعل مع ا
عنقسػػػم جبااػػػ  م ّثػػػ ع ا واؽبػػػدؼ مػػػن  تابت ػػػا إلػػػی ، ىنػػػاؾ روا ت عديفػػػدة يف عاؼبنػػػا الػػػراىن

عُعػػّد الروايفػػة التارخييّػػة أ مػػر »لرػػن . ب ليسػػّيةو ، خياليػػةو ، واقعيّػػةو ، إنيّػػةو ، ععليويّػػةو ، روا ت اترخييّػػة
إذ عسػػػعى إلحيػػػاء ، إ ػػ  عسػػػو  دب ّثػػػ عاهتا لتحقيػػق أىػػػداؼ ذات أمهيّػػػة ابلغػػة، أاػػ اع الروايفػػػة رقيّػػػاو 

، إّف مػػا يف ّونػػا يف الّروايفػػة التارخييػػة. (ٔ: ت. د، ابلنػػ ر) «وبعػػن مػػاض عليػػد لقػػراءة اغباّثػػر واؼبسػػتقبل
ل اإليفقػػػاظ ال ػػػع رّي للنّػػػاس الّػػػذيفن بػػػرزوا يف علػػػك بػػػ، لػػػي  إعػػػادة سػػػرد األحػػػداث التارخييػػػة الربػػػلة

األحداث وما يف ّونػا ىػ  أف اعػير مػرّة أخػری الػّدواإم االجتواعيػة واإلاسػااية الّػط أّدت هبػم إلػی أف يففرػروا 
ألّف ال اقػػػػم ىػػػػ  امتػػػػداد  (ٙٗ: ٜٙٛٔ، ل  ػػػػاش) يف ال اقػػػم التػػػػارخي ّ  ويف ػػػعروا ويفت ػػػػرّإ ا  وػػػػا إعلػػػػ ا ذلػػػػك سبامػػػػاو 

 .(ٖٗٔ: ٕٔٔٓ، زعباط) للتّاريف  دبختلف أشرالو وأل ااو حتی وإف  اات اؼبساإة الةّمنيّة بين وا بعيدة
إقد رأی ىذا ال اع  أّف  تػ  التػاريف  ، اه الرواو  التارخي  علی يفد وجرج  زيفدافوظ ر االذبّ 

إػمبراد ؛  يف التػاريف  واؼب ػتغل  ابغبضػارةإف ل عقت ػر علػی اؼبتخّ  ػ ، عّتجو إلی اؼبمّقفػ  وحػدىم
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إاختػار لػو شػرل الروايفػة الّػط عيّسػر قراءعػو وذبػذب القػراء ، أف يفرس  للتاريف  أ ػر عػدد مػن القػراء العػاديف 
إذاو أصبل جرجػ  زيفػداف راوػد ىػذا الفػّن يف العػال العػرّ  وجػاء بعػده عػدد  . (ٜٗٔ-ٖٜٔ: ٜٜٗٔ، ىي ل) إليو

 .وإاسااياو  حضار و  العرب الّذيفن حّرروا ىذا الفّن من ال ايقة التّارخيية ومنح ه بعداو  مل من الرواوي  
عالمػة  عبقی روايفػة السػاوروف ايامػاو »لرن ؛ ىناؾ منتجات متويّةة من الروايفة التارخييّة عند العرب ادا 

حتػی أشػار وإػؤاد  (ٚ: ٕٕٔٓ، غنػيم) «ابرزة يف اتريف  الروايفة اؼب ريفّة عامة واتريف  إبداع سعد مراوي خاّصػة
دوارهو إلی الفرتة الةماايّة والرقعة اؼبراايّة وال خ يات ال عبيّة واؼبول  يّة يف أقسػاـ الروايفػة المالاػة ويفعتقػد أبّف 

أف حيػ ؿ  ػل قسػم مػن أقسػاـ الروايفػة ، مػن اعب ػد وال قػت لػ   ػّرس لػو اؼبؤلػف مةيفػداو   ل ذلك  ػاف  فػيالو »
إيضػػيف بػػذلك إلػػی أدبنػػا الرواوػػ  االايػػة جديفػػدة ال عقػػّل حبػػاؿ مػػن النػػ اح  ، بػػذاهتا المالاػػة إلػػی روايفػػة قاووػػة

ىػػػذا اؼبقػػػاؿ إذف . (ٖٙٔ: ٜٙٙٔ، دواره) «الفنيّػػػة واالجتواعيّػػػة والتارخييّػػػة عػػػن االايّػػػة قبيػػػ  ؿبفػػػ ظ ال ػػػ لة
اؼبول  يػػػػة الّػػػػط حتّػػػػی يفسػػػػتخرج من ػػػػا سبظ ػػػػرات اغبيػػػػاة يفعػػػػا  البحػػػػن حػػػػ ؿ ؿبتػػػػ ی ىػػػػذه الروايفػػػػة ال ػػػػ لة 

 .استحضرىا ال اع  اؼب ري مقداو من خالؽبا أوّثاع م ر الراىنة

 سعد مکاوی .5
لد يف قريفػة والػدالع فو دبر ػة وُ ، صحفّ  مسرحّ  قاّص يف القرف الع ريفن (٘ٓٗٔ-ٖٖ٘ٔ) سعد م اويإّف 

لرنّػو ربػّ ؿ إي ػا ، ال ػ ّ سػاإر إلػی إراسػا لدراسػة ، وبعد ح ػ لو علػی ال ػ ادة الماا يفػة، شب  الرـ  دب ر
ااضػّم يف أواوػل األربعينػات إلػی أسػرة . وعاد إلی وطنو إمب ول دراستو بقسػم اللّغػة الفراسػيّة، إلی علم النف 

ربريفر جريفدة واؼب ريو مثّ ؾبلة وآخر ساعةو مثّ جريفدة وال ػع و مثّ واعبو  ريفػةو ويف أواوػل الموااينػات ُعػّ  
، اعببػػ ري) علػػی للمقاإػػة وأحيػػل علػػی التقاعػػد وىػػ  يف ػػغل روػػي  ىيئػػة اؼبسػػرحرويسػػا للجنػػة القّ ػػة ابيلػػ  األ

، وق ػػ ة اياذيفػػ و، واسػػاء مػػن خػػةؼو، وقاإلػػة اغبيػػاةو: لػػو إاتاجػػات أدبيػػة  مػػلة من ػػا. (ٖٔ: ٖج، ٖٕٓٓ
والقوػػػػر ، وأبػػػػ اب الليػػػػلو، وؾبوػػػػم ال ػػػػياط و، واؼبػػػػاء العرػػػػرو، وراىبػػػػة مػػػػن الةمالػػػػكو، وـبالػػػػ  وأايػػػػابو

، وعلی حاإػة الن ػر اؼبيػتو، والفجر يفةور اغبديفقةو، والرقع الع   األخضرو، ورجل من ط و، اؼب  ّيو
،  مسػرحية واؼبيػت اغبػ و وواغبلػم يفػدخل القريفػةو وواؽبديفػةو، والرػرابجو، ووالسػاوروف ايامػاو ، والرجل وال ريفقو

بػػدأ »و الّػػط روايفتػػو الراوػػدة والسػػاوروف ايامػػاو  ىػػ أشػػ ر أعوالػػو  (ٖٔ: اؼب ػػدر السػػابق) عػػرجم بعػػم الرتػػ وػػا  
مث ظ ػرت ، يف جريفدة واعبو  ريفةو لساف حػاؿ المػ رة يف ذلػك ال قػت ٖٜٙٔيف يفنايفر  ىاسعد مراوي ا ر 
 .(ٚ: ٕٕٔٓ، غنيم) «ٜ٘ٙٔؿ مرة يف مايف  عاـ الروايفة يف  تاب ألوّ 
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 «السائرون نياما  »ادلضمون الس ردي  للرواية  .6
القسػم األّوؿ يفسػّوی وال ػاووسو : ل من االاػة أقسػاـ وأربعػة وطبسػ  م ػ داو عت رّ  إّف ىذه الروايفة

القسػػم المػػا  يفسػػّوی وال ػػاع فو وحيتػػ ي علػػی أربعػػة ع ػػر م ػػ داو ، وحيتػػ ي علػػی ع ػػريفن م ػػ داو 
، يفتنػػاوؿ سػػعد مرػػاوي إي ػػا. والقسػم المالػػن يفسػػّوی وال ػػاح فو وىػػ  حيتػػ ي علػػی ع ػػريفن م ػػ داو 

 .(ٜٜٗٔ-ٛٙٗٔ) ا  األخلة من حرم اؼبواليكأحداث األع اـ المال
عبػدأ الروايفػػة ب صػػف م  ػػ  السػػل اف وسػػيف الػػديفن بلبػػايو واسػػتيالوو علػػی العػػرش وىػػ  الّػػذي 

مثّ اعتلػی العػرش ، مثّ جاء بعده والظػاىر سبربغػا الرومػ و الّػذي عػةؿ بعػد شػ ريفن، حرم سنة واحدة
مثّ ، وعػػدور أغلبيػػة أحػػداث الروايفػػة ح لػػو واألشػػرؼ سػػيف الػػديفن قايفتبػػايو وحرػػم مػػّدة االاػػ  سػػنة

جاء بعده والّناصر " بن قايفتبايو اّلذي حرم سػنة واحػدة ووّثػم والظػاىر قاا ػ هو مرااػو دبػّدة 
ارعقػی والناصػر " بػػن قايفتبػايو مػرّة  ايػة علػی العػرش وحرػػم ، االاػة أ ـ وبعػد ىػذه األ ـ القليلػة

و مّدة عام  وعنت   الروايفػة بعػةؿ ىػذا السػل اف وعػ ّ  مّث حرم بعده والظاىر قاا  ه، سنة واحدة
الرواوّ  بعرض الظروؼ اغبا وة يف ق ػ ر ىػؤالء  يفقـ . والعادؿ ط ماف ابيو مقاليد اغبرم مرااو

اؼبواليػػك يف أبػػػراج القلعػػة يف القػػػاىرة وال خ ػػّيات ال ػػػعبّية يف أحيػػاء القػػػاىرة وصػػ امم مت ػػػّ إي ا 
 . اؼبلتـة وضبةة وإدريف ( وإالح  قريفة وميت ج ينةو) وق  ر ال بقة الرج ازيفّة

، وقايفتبػػايوو، والػػدوادار خلبػػكوو، أمّه ػػا وبلبػػايو، ىنػػاؾ شخ ػػيات عديفػػدة يف ىػػذه الروايفػػة
ووأيف بو وصبيو ويف سفو وزوجتو وسّت الرلو ، وقاا  هو من ال خ يات اؼبول  ية يف القاىرةو

ال ػػػػػيخة وزليخػػػػػةو حاميػػػػػة اياذيفػػػػػ  و  ،وخالػػػػػدو وأختػػػػػو وعػػػػػةةوو، وصػػػػػديفقاه وعيسػػػػػیو ووخليػػػػػلو
و، مػػػن ال خ ػػػّيات ال ػػعبّية يف القػػػاىرة ...والغػػرابء ووضبػػػةةو مػػػن الظػػػاؼب  ، وإدريفػػ وو، مثّ وملتػػػـة

مثّ وإاطوػػػةو وأّم ػػػا وسػػػّت العيلػػػةو وزوج ػػػا ، والقّ ػػػاريفن علػػػی أىػػػل القػػػری يف قريفػػػة وميػػػت ج ينػػػةو
واػ رو مػن الفالحػ  والفالحػات يف علػك  ووؿبسنةو زوجة وعيسیو وابنت ػا، وغال و وابن ا و"و

وىػػػػ  شخ ػػػػّية ، إحػػػػدامها مػػػػن معسػػػػرر اؼبواليػػػػك؛ الراعػػػػ  علػػػػی شخ ػػػػيت ة ّ ػػػػوػػػػا ر  . القريفػػػػة
إّف الراع  هبذا السرد الرواوػ  . وى  شخ ّية وخالدو، واألخری من معسرر ال ع ، وقايفتبايو

يف . الص من األزّمات اؼببتلػی هبػايفريفد أف حيّرض ال ع  اؼب رّي الراىن للقياـ أماـ االستبداد واػب
، أّدی م ّوتػػو الرويسػػية الّػػط عػػّدىا ع إيػػق حرػػيم، إّف سػػعد مرػػاوي يف ىػػذا العوػػل الفػػّّن ، اغبقيقػػة

 .الّناس علی ا ت اؼ اغبقاوقوى  إعااة م ّوة  ّل  اع  
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 ف ملحوػة م ػّغرة عػن اتريفػ  الع ػر اؼبولػ    ولػي  ىػدؼ الػراوي العػرض رػإّف ىذه الروايفػة ع
يفق ػػد  -إّثػػاإة إلػػی ىػػذا -التػػارخي  وإع ػػاء معرإػػة اترخييػػة عػػن ىػػذه اغبقبػػة الةمنيػػة إحسػػ  بػػل 

مػػن سػػالط  م ػػر يف الع ػػر الػػراىن وحػػ ادث روايفتػػو ىػػذه عن بػػق  الذعػػاو  الػػراوي أف يفنتقػػد ااتقػػاداو 
علػػی أوّثػػػاع ال ػػع  اؼب ػػري يف القػػرف الع ػػػريفن ألاّػػو يفعتقػػد أبّف سػػالط  م ػػػر يف   مػػلاو   اا باقػػاو 

والػرّاوي عػن ، ىػ  ح ايفػة رمةيفػة. وش  هتم وطوع م كلقرف الع ريفن يفذّ روم ظلم سالط  اؼبواليا
حسػّن ، صبػاؿ عبػد الّناصػر،  مبحفػاد ؿبّوػد علػ  ابشػا) طريفق ىذه الروايفة يفنتقد  ّل حا م م ػريّ 

يف وم يف اؼبن   واعباه والسل ة إػ ر  اسػتيالوو علػی  رسػّ  السػل ة ويفنسػی ال ػع   (...ؾ ومبار 
 .اّلذي يفعا  من اعب ع والفقر واؼبرض والفساد

 «السائرون نياما  »يف رواية  1ةادلملوكيومتظهرات احلياة استحضار الت اريخ  .7
ـّ مػن إ، إّف اغبدود ب  الفّن والتاريف  حدود متداخلة  وػا ،  م ػادر اؼبعرإػة التارخييػةالفّن م در ىا

الػػذىاب إلػػی زمػػن . أّف التػػاريف  أبحدااػػو وظػػ اىره وشخ صػػو وأب الػػو منبػػم للػػ ح  واإلؽبػػاـ يف الفػػنّ 
يفراىا صاغبة للرتاسل مم راىنو وخمد ، خيتار إيو الراع  إرتة بذاهتا، ى  إعل ااتقاوّ  ق ديّ ، بعينو

 وػػا يفػػری . (ٖٚٔ-ٕٚٔ: ٕٗٔٓ، اػب يػػ ) اقعػػوإي ػػا مػػن الػػّدالالت مػػا خمعل ػػا قػػادرة علػػی إّثػػاءة و 
الػػػبعم أّف التػػػاريف  اؼباّثػػػ  يف ػػػ ف ؾبو عػػػة مػػػن االات ػػػارات واإلخفاقػػػات الّػػػط  م ػػػاف ال ػػػع ب 

إحدی طرؽ استحضار الّتاريف  . استخالص الدروس الموينة من ا إلرساء ق اعد حياة أإضل علي ا
الّتارخييػػػة ويف ىػػػذه ال ّريفقػػػة عت ّسػػػل الّروايفػػػة يف الروايفػػػة الّتارخييػػػة ىػػػ  اسػػػتدعاء ال قػػػاوم والّ خ ػػػيات 

خيتػار مػن شخ ػيات التػاريف   ألديفػ وابل ّبػم إّف ا (٘: ت. د، عػةوز) ابلّتاريف  السترناه اغباّثر إيو
بنػاءو  .(ٕٓٔ: ٜٜٚٔ، ع ػري زايفػد) ما يف اإق طبيعػة األإرػار والقضػا  واؽبوػـ  الّػط يفريفػد أف يفنقل ػا إلػی اؼبتلّقػ 

عستدع  وعياو  بلاو مػن ِقبػل ، ّف عولية ع ظيف الّتاريف  واستحضاره يف الّروايفةإ، علی ما سبق ذ ره
بػ  قضػا  ع ػره وذبػارب ال ػع    مػلاو   إّف سعد مراوي وجػد ع ػاهباو . الراع  ابؼباّث  واغباّثر

عسػػليط الّضػػ ء علػػی القضػػا   دإػػاو اإذاو اختفػػی وراء التػػاريف  اؼبولػػ    ى، اؼب ػػرّي يف الع ػػر اؼبولػػ   ّ 
 .طرح أإراره ب رل غل مباشرن من رّ يفتوی اؼبعاصرة من خالؿ اؼباّث  حتّ 
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أخػػذ مػػن اتريفػػ  الع ػػر اؼبولػػ    خاّصػػة مػػن حيػػاة اؼبواليػػك ، إّف سػػعد مرػػاوي يف روايفتػػو ىػػذه
 أخػذ الػػراوي. للتعبػل عػػن حاّثػره وىػ  خياطػػ  عاؼبػو الػػراىن مػن خػالؿ اؼباّثػػ  دظبػػةالرجيػة مػادة 

يفسػرد الظػػروؼ السياسػػية يف ذاؾ الع ػػر دبػػا إيػػو مػػن اسػػتبداد فبػػالير م والبيئػػة االجتواعيػػة والفسػػاد 
 :سيبّين ا البحن إيوا يفل و ، بعم األإراد إّجرىااألخالقّ  وبعم الم رات اّلط 

 استحضار األوضاع السياسية يف العصر ادلملوكي .1-7
إمبصػبحت م ػر ، ي رت علی شػؤوّنا السياسػيّةاؼبية األولی وسأعلنت بريف اايا ضبايفت ا ؼب ر أاناء اغبرب الع

االاتػػػداب الريف ػػػا ّ داعػػػ  إلػػػی  ابلتوػػػرّد علػػػیشػػػرع الّ ػػػع  اؼب ػػػرّي ك لػػػذل، لالاتػػػداب الريف ػػػا ّ زبضػػػم 
اغبرم اؼب ػرّي ولرػن ابءت اغبر ػات الم ريفّػة ابلف ػل من مراإحة االستعوار وق م أ دي الق ی الريف ااية 

إاسػػتعاف هبػػا لتفسػػل استحضػػر األوّثػػاع السياسػػية للع ػػر اؼبولػػ  ّ  ، مرػػاوي ب صػػفو مقػػداو  إّف سػػعد. غالبػػا
اوي إلػی ماّثػ  رػعبػمب م. بغية اقػد اغباّثػر وعغيػلهاغباّثر والتّعبل عن اعب اا  الّسلبية يف السياسة اؼب ريفة 

أبّف األخ ػػػاء ال ػػػع  اؼب ػػػري لل  ػػػف عػػػن سػػػّر زبلّف ػػػم يف اؼباّثػػػ  واسػػػتوراره يف اغباّثػػػر بينوػػػا يفعتقػػػد 
إاّػػو يف روايفتػػو ىػػذه يف ػػل إلػػی عػػدـ القػػّ ة . ال عػػةاؿ عترػػّرر طػػ اؿ التّػػاريف  يف السياسػػية مػػن قبػػل اغبرػػاـ اؼب ػػر 
 بيػدؾبو عػة مػن الع - ع ػرم الػراىن  – اف حيرم م ر يف ذاؾ الع ر ؛  واقتدار اػبلفاء يف الع ر اؼبول   ّ 

مػػن ال اجػػ  علػػی اعبويػػم أف  اف ػػو ، م  لوػػة الف ػػلوإقوػػا يف ػػاؤوف و ااػػت ؽبػػ مالّػػذيفن  ػػاا ا يفػػديفروف اغبرػػ
 وػػا أّف السػػل اف وبلبايو ػػاف ربػػت سػػي رة والػػدوادار خػػلاّا بػػكو أحػػد اؼبواليػػك حتػػی . يف يعػػ ا أوامػػرىم

 :«قل لو»أطلق اعبويم عليو لق  السل اف 
مػػن  « السػػل اف قػػل لػػو »ول يفعػػد يف الػػبالد فبلػػ ؾ وال حرإػػ ش ال يفسػػّوی بلبػػاي »

 .(ٖٗ: ٜٜٚٔ، م اوي) «ر إلی خل بك يف  لّ مسمبلة مرة ما أشا
 :ووأيف بو أخر صبّيو ويف سفو هبذا األمر يف ح ارمها حينوا إرح يف سف من ز رة السل اف

وأخػػػذت ذيفػػػ ؿ اؼب  ػػػ  عتػػػ اری ـبلفػػػة وراءىػػػا إرحػػػة يف سػػػف الّػػػذي اسػػػت اع رغػػػم »
 :الةحاـ أف يفلول شارب السل اف اعبديفد

 «برلّ راحة  يف وسم صقريفن أف يفقفا عليو -
 :النعر وىبط أيف ب صامتاو وامتّدت يفده إلی
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وىػػذا ىػػ  مػػا ،   مغفػػل  صػػاح  ىػػذا ال ػػارب آلػػة يف يفػػد خػػل بػػك الػػدوادار -»
 (٘ٔ: اؼب در السابق) «رشحو ؼبن   السل نة 

وعفسل ذلك أّف اؼبواليػك امتلرػ ا زمػاـ السػل ة السياسػية آاػذاؾ والسػالط   ػاا ا خُيفػ ف أافسػ م 
إلی درجة إرح الناس إرحة شديفدة من رؤيفت م ول  غبظة ،   اؼب رّي وال يف تّو ف أبم رىمعن ال ع

أّف الرواوػّ  اعتوػد علػی الّتعبػل الرمػةّي الاتقػاده مػن ، قد عبّ  من الػنع. عابرة مبّّنم أشياء مقّدسة
إاّػػو ، الّػذي يفعػا  منػػو الّ ػع  اؼب ػرّي يف العقػد السػػادس مػن القػرف الع ػريفن ٔاالسػتبعاد السياسػ ّ 

ام م حتػػػػی يفغػػػػّلوا مػػػػط عفرػػػػلىم واظػػػػرهتم واؽبػػػػدؼ الػػػػروي  مػػػػن يفسػػػػتدع  الّ ػػػػع  اؼب ػػػػري وحّرػػػػ
ىػ  ربػريفم الّ ػع  اؼب ػرّي وحرامػو علػی م البػة  استحضار شخ ية السػل اف وبلبػايو سياسػياو 

 .استقالؿ م ر عن بريف اايا
يف الق ػػػر اؼبولػػػ    اؼب ػػػامم لػػػد   و ع الػػػتأاّػػػد سػػػعد مرػػػاوي علػػػی  م قػػػف آخػػػر  ػػػاف يفؤّ ػػػيف

 وا صّ ر الرواوّ  ىذه ال  رة لنػا حينوػا خملػ  علػی من اآلخر ليعتل  العرش   البعم  سقاط  لّ 
إّف سػعد مرػاوي يفسػتع  بػذلك لتبيػ  عػدـ ؛ الررس  أ مر من االاة سػالط  طػ اؿ شػ ر واحػد

إقػػد عقلبػػت اغبر مػػات بسػػرعة ومنػػذ العوػػل . ياسػػّ  يف م ػػر زمػػن  تابػػة ىػػذه الروايفػػةاالسػػتقرار الس
إػػػػاذا اسػػػػتبعدت ، وزارة ٖٛعػػػػ ّلی حرػػػػم م ػػػػر ، ٕٜ٘ٔحتػػػػی قيػػػػاـ اػػػػ رة  ٕٜٗٔابلّدسػػػػت ر سػػػػنة 

يفةاوؿ اغبرم يف ىػذه  وزار و  ديرن الق ؿ إّف شبّة إاّن ع ر اظاماو ، الّتعديفالت ال زاريفّة اؼبؤقتة وال اروة
 .افس ا ٕٜ٘ٔوقد عغّلت أربم حر مات م ريفة يف سنة  (ٔٔ: ٜٚٛٔ، یالب ر ) ةاؼبرحل

ىػ  أّف الّسػالط    -علی أساس الروايفػة–إحدی ع امل الضعف السياس  يف الع ر اؼبول  ّ  
وااغواسػػػ م يف ،  ػػػاا ا م ػػػغ ل  ابعبػػػ اري والّنسػػػاء وااغوسػػػ ا يف ال ػػػ  ات واؼبالىػػػ  يف ق ػػػ رىم

يف م ػيدة الريػد النسػ ّي   و ػاا ا يفسػق  ف داووػاو  اف دينع م من االىتواـ أبمػ ر الرعيػة ،  الّ   ات
: ااظػر) مررت وجلب ارو وعةلت وبلبايو عن اغبرػم وأخرعػو بعةلػو  وا خمّسو ا لنا الرواوّ  حينوا

فبل  يػة يف الروايفػػة فبػػا  يف اغبقيقػػة مػم أّف ال اعػػ  اختػار شخ ػػيات وألفاظػػاو  (ٓٔٔ: ٜٜٚٔ، م ػاوي
اختفػی وراءه ليتحػّدث عّوػا حيػدث  الع ر ل ن ازّبذ التػاريف  قناعػاو ك جعل اؼبخاط  يفعير يف ذل

إاّػػػو يفعتقػػػد أبّف اغبّ ػػػاـ يف ع ػػػرم افػػػ  اغبّ ػػػاـ يف الع ػػػر اؼبولػػػ    ل ػػػن عغػػػّلت . اآلف يف م ػػػر
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لع ػػر اؼبولػػ  ّ  ألّف  ػػال افػػ  ال ػػع  اؼب ػػري يف ا أظبػػاو م إقػػط وال ػػع  اؼب ػػري الػػراىن أيفضػػاو 
 ملة يف أحضاف اغبّ اـ الظاؼب  وعاشا عي ة ّثن ا دوف أف يفبذال أّی ج ػد   ال عب  مما أع اماو 

إذف ىػػذا ال ّثػػم يفرشػػدم إلػػی األوّثػػاع والفسػػاد السياسػػ  الّػػذي أحػػاط م ػػر يف . لتغيػػل م ػػلىم
 .للنظاـصباؿ عبدالناصر واّلذي جری بسب  ال ابم الديف تاع ري  كع د اؼبل

 استحضار األوضاع االجتماعية يف العصر ادلملوكي .2-7
إئػػػة إقػػػلة ؿبتاجػػػة إلػػػی :  ػػاف صػػػراع طبقػػػّ  يف ايتوػػػم اؼب ػػػرّي آاػػذاؾ والروايفػػػة سبمّػػػل لنػػػا قسػػػو  مػػن النّػػػاس

 مسػػػاعدات ماليػػػة لقضػػػاء حػػػ اوج م األساسػػػية وىػػػم الّػػػذيفن يفت ّسػػػل ف إلػػػی الرمػػػ ز الديفنيّػػػة ويفػػػدع ف اّا داووػػػاو 
إّف أغلبيػػة ال خ ػيات ال ػػعبية يف ؛ حتػی يفنقػذىم مػػن ىػذه الظػروؼ ال ػػعبة ويفنػةؿ علػػي م الّسػرينة والرضبػة

، الػػط سبسػػك ابؼبقرعػػة يف يفػػدىا -علػػك اؼبػػرأة حليقػػة الػػرأس-ال ػػيخة زليخػػة ،  ػػاا ا مػػن ىػػذا القسػػم،  الروايفػػة
ذه الفئػة وىػ  الّػط  ػاف النّػاس  ؽبػسػ ة ى  أ، منةؽبا وى  حامية الغرابء واياذيف  يف القاىرةيف والبخ ر يفعبق 

صػػبيو ) ؼبػػا  ػػاف أيفػػ ب وأسػػرعو، علػػی سػػبيل اؼبمػػاؿ. هبػػا  ف ػػ ّل ػػم حيّب ّنػػا ويفعػػّدوّنا أىػػل   وخ اّصػػو ويفتّر 
 :جاءت ال يخة طلباو ػببيةة من م، يفتناول ف الع اء، يف سف وزوجتو سّت الرل(

ارعفػػػم يف اغبػػػارة صػػػ ت وارعػػ ّ ابب الػػػّدىلية إجػػػمبة ربػػػت ّثػػػرابت ق يفػػػة ابلع ػػػا و »
  مؤصػدي أبػ اهبم يف وجػ ه أىػل  ..  أىل اػببيةة : ىادر يفنادي يف إغباح خ ن

  أيف ب  ..  سّت الرلّ   عبدة أيف ب   سا نة النّعر  ..  طعوة ج نّم ،  
اإتحػػػ ا األبػػػ اب وحضػػػروا اػببيػػػةة  ..مػػػدی العوػػػر علػػػی  تػػػف اع ػػػك     حػػػامالو 

 .(ٕٙ: اؼب در السابق) «واستفتح ا بعف    
ىػػذه األسػػرة وال ػػيخة ىػػ  مػػ ذج آالؼ مػػن األسػػر الّػػذيفن  ػػاا ا يفعي ػػ ف يف القػػاىرة ويفقنعػػ ف مػػن 

 :رج  ال يخة وزليخةو اّنداـ سل نة وبلبايو ويفق ؿعاغبياة خببة ويفرج ف اليسر بعد العسر  وا 
 (ٕٚ: اؼب ػدر السػابق) « السالسلإّ  رأيفت ما وراء اؼب     رأيفت السجن والسّجاف وبلباي اين ف يف»

وىذا اغبلم ى  الذي خمعل من اؼبورن م اصلة حياة ال ع  الباوسة لرن بعم ال خ ػيات  ػػ ويف سػفو 
يف عروف خبيبة األمل وال يفروف أي خل وأي إاودة يف ااتقػاؿ اغبر مػة مػن سػل اف ، منذ ابتداء الروايفة، وغله

ىذا  الرّاوييف ّ ر  (اؼب در السابق) «طلم لنا غله  ما الفاودة؟ ّلوا وقم عجل »: إلی آخر  وا يفق ؿ يف سف
م علػػی لسػػاف أحػػد الفالحػػ  يف ؿبفػػل صبػػم النّػػاس إيػػو حتػػی يفعربػػ ا عػػن اعرتاّثػػ م أمػػاـ والػػی يػػال ّثػػم الفج
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 :القاىرة وعلك الع ابة اؼبول  ية اؼبستبّدة ويفعّدوا أافس م للم رة
ظػی ؿبوػـ  و س متعلّػق بقوػم اؼبػػ ذف ومػن بػ  الفالحػ  الّػذيفن يف عيػ ّنم ل ...»

بػةغ إػالح ط يفػل ال ػعر واللحيػة وصػدره عػار م ػعر ويف ، اّلط ااق م من ا التّربل
 :يفده بل ة صدوة ووا  إلی اؼب  بة

أم وأىلػػ  ل ل ػػل منػػذ يفػػـ  اعبوعػػة غػػل رمػػة صبػػل ميػػت ق عناىػػا هبػػذه البل ػػة  -
 .(ٜٚ: اؼب در السابق) « ل إمبع ّن رقبة ىذا الرل  إاؼب ت بعدىا س، وّن ناىا

يفتنػاوؿ األوّثػاع االجتواعيػة الرّاىنػة يف ، إّف سعد مراوي من خالؿ استحضار علك الفئة اتاجة
 .ئة للّ ع  اؼب رّي اّلذيفن ذاق ا الفقر واغبرماف والبؤسعلى األوّثاع اؼبعي ية السيّ  احتجاجاو م ر 

 ملة ويفنغوس ف يف الّ   ات واؼبالى   وػا إئة أخری ىم األغنياء الذيفن  اا ا يف رتوف أراّث   
ولػ ا سلسػلة أ الّػذيفن ىػم جبااػ  اؼبواليػك ، ى  حاؿ اؼبلتةم  من آؿ ضبةة يف قريفة وميػت ج ينػةو

و  الظلم والق ر علی أىل القری واعتقدوا أبّّنم مػاّلؾ ميػت ج ينػة وأىلػو عبيػدىم  وػا يفعػز واؼبلتػـة
 :ابنو وإدريف و ويفق ؿ

خم  أف ربفػر يف  ..أات ال يف ّوك يف الّدايا إال النس اف ...أات ال ععرؼ شيئاو »
اؼب مّ ى  أّف ىذه األرض لنػا كبػن آؿ ضبػةة مػن قػد   ...ـبّك أّف ميت ج ينة لك

اؼب مّ ى  حّقك  ..الةمن وأاّك من بعدي سيدىا وشيخ ا وملتةم ا وجا  عسل ا
 .(ٙٛ-ٗٛ: السابق اؼب در) «يف أف عت رّؼ يف ىذه القريفة ع رّؼ اؼبالك يف ملرو

الرواو  يفر ف عن خبا  ايتوم اؼب ري آاػذاؾ ويفضػ ء اعب ااػ  الغامضػة مػن ذلػك ال ػراع ، إذاو 
ال بق  وإاّو يفذى  بنػا إلػی إدراؾ ال اقػم االجتوػاعّ  اؼب ػرّي ويفسػرد لنػا أبّف ال بقػة الغنيػة اؼبظلوػة 

  إرػرة الت ريفػن السياسػ    وعرّسػة جباا  العّواؿ الظػاؼبعلی ال بقة الفقلة واروم ع غ عقس  و 
 .ألبناءىا  وا ى  اغباؿ يف ايتوم اؼب رّي الراىن

ااعػػػداـ األمػػػاف ، الط  ويف اؼبقابػػػللّسػػػليف ػػػّ ر  راىيػػػة ال ػػػع  ، يف ابتػػػداء روايفتػػػو، إّف سػػػعد مرػػػاوي
أف يفعػػّر عػن ىػػذا السػخط الّ ػعّو ويفػػدع  بعضػ م الػػبعم  أحػدالّػذي يفعػا  منػػو النّػاس حتػػی اليفسػت يم 

أمسػػػك »إّف اسػػتخداـ صبػػالت   ػػػ . وإاقػػاذاو غبيػػػاهتماعب اسػػي ( ) مػػن رجػػػاؿ األمػػن إلػػی الّ ػػوت خ إػػاو 
زإػػر ، قػػاؿ أيفػػ ب وىػػ  حيػػرص علػػی خفػػ ت صػػ عو، إالبّ اصػػ ف أ مػػر مػػن اغب ػػی  ...لسػػااك   ولػػد
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 (ٛٔ-ٖٔ: اؼب ػػدر السّػػابق) «...ّ اصػػ ف يف  ػػّل مرػػاف  واخػػرس إالب، أيفػػ ب يف مهسػػة وىػػ  يفتلفػػت ح لػػو
الّػط  (ٛٚ: اؼب ػدر السػابق) «احرتسا يف الرػالـ إػاّف بعػم ىػؤالء الّػذيفن اادّسػ ا بيننػا مػن الب اصػ  »أو 

دّؿ علػػی اختنػػاؽ الفضػػاء والظػػروؼ القوعيػػة اغبا وػػة عػػ ّل ػػا ،  يفسػػتعول ا األشػػخاص يف ؿبػػاوراهتم الي ميػػة
قِبػػل اغبر مػػة ومػػم أّف النّػػاس يفعلوػػ ف أبّّنػػم سيحاسػػب ف علػػی رّثػػاىم ابلظلػػم وسػػر هتم علػػی النّػػاس مػػن 

 .إال ال وت أماـ ىذه الع ابة اؼبفرتسة اؼبت ح ة لرّن م ال يفروف بّداو ، عليو

 استحضار ادلساوئ األخالقي ة يف العصر ادلملوكي .3-7
الّػط يفعػا  من ػا ال ػع  اؼب ػرّي إلػی جااػ  إقػرىم اتيجػة للفسػاد  اؼب ػا ل الفساد األخالقػ  مػن
يف  يفستحضر سعد مراوي ماذج من الفساد األخالقّ  الّػذي  ػاف شػاوعاو . السياسّ  ط اؿ الّتاريف 

إاّو يف ّ ر للقارئ سل ة ال بقة اؼبرتإػة يف قريفػة وميػت ج ينػةو ؛ األر ؼ اؼب ريفة يف الع ر اؼبول   ّ 
وال ػػػ رة الّػػػط رظب ػػػا عػػػن اؼبػػػرأة يف ايتوػػػم لفالحػػػات واعتػػػداو م علػػػی أعراّثػػػ م علػػػی الفالحػػػ  وا

سػل ة آؿ  خمّسػمإاّػو . حاليػاو الّػط يفعػا  من ػا الّ ػع  اؼب ػري اؼبول    خل مماؿ لألزمػة األخالقيػة 
 وا خمّسم للقارئ اعتػداء اؼبلتػـة علػی ؛  قريفة وميت ج ينوو ٔضبةة الق ريفة علی الفالح  وإالحات

ـّ إاطوػػة وسػػتّ   وإاطوةو زوجػػة وغالػػ و وىرػػذا  ػػاا ا يفراػػ فلػػػػػػػابنػػو إدريفػػ   اغت ػػابمثّ ، العيلػػةو أ
مػن جيػل إلػی جيػل لرػن ّن بقػ  صػامتات يف م اج ػة ىػذا الظلػم والعنػف وعػدع  بعضػػ ّن  الّنسػاء
أف  اللّػػػ ا  ال حيلػػػة ؽبػػػنّ جعلػػػت النسػػػاء الريفئػػػات  وصػػػلت حػػػّداو  ة الرّجػػػاؿإّف قسػػػ  . إلػػػی السػػػر ت الػػػبعم

أّم ػػا  طلبػػت، إاطوػػة عنػػدما اغُت ػػبت. حتػػی يفنقػػذىّن مػػن أيفػػدي ىػػذه الرػػالب ابؼبػػ تيفتضػػرّعن إلػػی اا 
 :رج  اّا أبف يفق م خلفة البنات من وجو الّداياعلةوج ا ويف الن ايفة عب ح بسرّىا من ا أبف ال 
 والةم  حدودم ؛ ال عق   لغال : قالت األـّ يف حةم ا اؽبادئ»
 البنت ع لم ألمّ ا ، ال بنات زمنك أحسن وال بنات زمّن ..أموحاّثر    -

ـ وج  ا  : اات أمّ ا  لّ ا عرذبف وعيناىا عرقاف ويفدىا الضامرة ال ديفدة السورة عرععدّ أما

                                                                                                                                                       

و « الفالح »طبقات الّ ع  اظرة ازدراء و  اا ا يف لق ف علی العاّمة  لوة ليك  اا ا يفنظروف إلی اإّف اؼبو .ٔ
 . (ٛٗ: ٜٓٛٔ)برري،  ىم يفق دوف هبا اؼب ااة و االحتقار



 مرمي رمحيت ترکاشوند  لسعد مکاوي )دراسة نقدية( «السائرون نياما  » ةمتظهرات احلياة ادلملوکية يف رواي

22 

 «...اق ػػم  رّب خلفػػة البنػػات .. رّب اق ػػم خلفػػة البنػػات مػػن وجػػو الػػّدايا   -
 .(ٜٕٔ: اؼب در السّابق)

 ػػػػاا ا قػػػػد أغرقػػػػ ا يف الل ػػػػ  والػػػػرتؼ وايػػػػ ف و ػػػػاا ا   -الضػػػػباع اإلدريفسػػػػية كأي علػػػػ -آؿ ضبػػػػةة  إفّ 
 وا يفر ف اؼبلتـة عػن سػرّه عنػد ،  يف اردوف بنات القريفة حتی بعد زواج م ويففتخروف بعول م ىذا

 بنػػػت وسػػػليواف -صبّػػػاو  اإلمػػػرأة الّػػػط  ػػػاف إدريفػػػ  حيّب ػػػا حبّػػػاو  -ابنػػػو وإدريفػػػ و ليلػػػة زواج وإاطوػػػةو 
 :ويفق ؿ الع رارعراب  علیأب طاسةو مم الفالح الفقل وغال و وحيمّو 

 ..أب ؾ يف شبابو ل عسػتعع عليػو بنػت وال إمػرأة يف ىػذا العػ   لّػو  أـّ إاطوػة افسػ ا »
 ..عنػػػدما ل عرػػػن منفػػػرة  وػػػا ىػػػ  اآلف بػػػل صػػػبية يف حػػػالوة بنت ػػػا إاطوػػػة ..سػػػّت العيلػػػة

 .(٘ٛ: اؼب در السابق) «...الةواج سن  ط يفلة اات   قبل زواج ا من أب طاسة وبعد 
يفنتقد سعد مراوي من خالؿ روايفتو الظلم االقت ادّي يف ايتوم اؼب ري الّذي يفؤّدي إلی الفساد واالّنيار 

 الذعػاو  يفنتقد ااتقػاداو  إاّو. يف ّدد المقاإة اؼب ريفّة ط اؿ اترخي ا حقيقياو  األخالقّ  ويفعتر الفساد األخالقّ  مرّثاو 
بدايفػة الفسػاد »الع ػر الّػذي يفعتػره النّاقػدوف ، من الفساد الّذي اجتاح بلد م ر يف ع د صباؿ عبد الناصر

ىػ  أوؿ مػن أابح يف م ػر  اإػة أسػالي  خػداع وعضػليل و األعظم الّذي اجتاح الػبالد يف إػرتة زمنيػة ق ػلة 
 .(ٔ: ٕٚٔٓ، عرإو: رااظ) «بن ر الرذب واػبداع والتضليل، ال ع  اؼب ري والعر  واإلسالم 

 استحضار استبداد ادلماليك .4-7
ىنػاؾ يف ع ػػر اؼبواليػػك الرجيػػة آالؼ مػػن اؼبسػػج ا  األبػر ء داخػػل أبػػراج القلعػػة يفعي ػػ ف عي ػػة 

والسػػػالط  اؼبسػػػتبّدوف ، ّثػػػنرا وبعضػػػ م  ػػػاا ا يف الّسػػػجن أ مػػػر مػػػن االاػػػ  سػػػنة دوف أّي ذاػػػ 
الرواوػػػ  ىػػػذه اغبالػػػة يف ؾبلػػػ  السػػػل اف وبلبػػػايو مػػػم يف ػػػّ ر . يفػػػذحب ف بعضػػػ م ويفضػػػرب ف عػػػنق م

 :اؼبساج  وبياف اؼب ل الذي يفبتلی بو السّج  وعالء الّديفنو
 ...: وأتمّل بلباي ىةالو اؼبفةع وسالسلو الغليظة وعج  ؽبدووػو بػ  يفديفػو وقػاؿ»

 ؟ك  رجل وما حرايفت كما اظب
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جقوػق بعػد صػالة اعبوعػة وقػد قلػت رأيفػ  يف السػل اف ، أم ال ي  عالء الّديفن -
و ػاف ذلػك يف يفػـ  مػن ، يف صحن اؼبسجد األ ر إجاء   رأيفػ  إلػی ىػذا اؼبرػاف

وىػػػػػػذه ىػػػػػػ  ، و ػػػػػػاف عوػػػػػػري أربعػػػػػػاو وع ػػػػػػريفن سػػػػػػنة 7438أ ـ ال ّػػػػػػتاء يف سػػػػػػنة 
إمباػػت اآلف يف الرابعػػة واػبوسػػ    : إّرػػر بلبػػاي غبظػػة قبػػل أف يفػػترلّم ...حرػػايفط

 .(ٕٔ: ٜٜٚٔ، م اوي) «...شي  عالء الّديفن

وطلػ  منػو السػػل اف أف يفسػجد لػػو لرػن ال ػػي  رإػم ول يفسػجد لػػو وقػاـو حتػػی غضػ  وبلبػػايو 
 ؛قدرة واسعة ووذحبو بيده أماـ اؼبواليك واؼبساج  وىرذا مم قتل األبر ء والضعفاء ع ّىم أباّو ذ

 :مثّ ااقّم علي م يف ا بة ىياجو وسيفو يف يفده يفق ر بدـ ال ي »
 .(ٕٕ: اؼب در السابق) «أبناء الرالب بل سبم ىذا الر إف  نتم ال ععلو ف  ما أم بضبم   -

قتػػػػل اآلخػػػػريفن  وػػػػا يفعػػػػرتؼ أحػػػػد بإّف السػػػػالط  يف الع ػػػػر اؼبولػػػػ    يفتلػػػػّذذوف ، علػػػػی أّی حػػػػاؿ
 :السالط  ب بيعتو ال ح ية ىذه ب راحة

ممػل  إّ  أحػ ّ  ...علػی عنقػو   خاوفػاو  ما ألّذىا ساعة عندما عػری أمامػك رجػالو »
 .(ٙٙ: اؼب در السابق) «ىذه الساعة 

إّف سعد مرػاوي يفػةيفل السػتار عػن العالقػة بػ  اغبػا م وارػـ  يف ايتوػم اؼب ػري ويف الػ  أبنػاء ژ 
مػػن عػػدّخل السػػل ات الريف اايػػة وسياسػػات اغبرػػاـ  الذعػػاو  شػػعبو ابلن ػػ ض والبعػػن ويفنتقػػد ااتقػػاداو 
 .االستبداديفة والسي رة الغربية علی بلده

إّّنػػػػم  ػػػػاا ا يفن بػػػػ ف الػػػػد ا   ؛ أشػػػػنم مػػػػا إعلػػػػو اؼبواليػػػػك ىػػػػ  خ ف ػػػػم النسػػػػاء الريفئػػػػاتمػػػػن 
إّف الرواوّ  ديّمل .  اا ا خي ف ف النساء،  ويفضحر ف لرؤيفة الدـ علی أسّنة سي إ م وإذا قاوم م أحد

لنػػا ىػػذه ال ػػ رة عنػػدما ىػػاجم اؼبواليػػك يف ضبػػاـ اػبياميػػة يف وحػػارة اغبوػػاـو وخ فػػ ا وعػػةّةو أخػػت 
امرأة ذبرأ  ةوىرذا بلغ االستبداد منت اه واات رت االّث راابت يف  ّل مراف حتی ل ععد أيف ٔخالد

ألرض م ػػػػػر الّػػػػػط يفغت ػػػػػب ا اؼبسػػػػػتعوروف  ع ػػػػبل رمػػػػػةاو  وعػػػػػةّةوإّف . أف عػػػػذى  إلػػػػػی ضبػػػػػاـ السػػػػػ ؽ
 .وعوالو م والرواو  يفدع  إخ هتا لتحريفرىا

                                                                                                                                                       

 ٘ٚ-ٗٚ: ٜٜٚٔمراوي، : ااظر .ٔ
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 استحضار الثورات الشعبية يف العصر ادلملوكي .5-7
حي   السارد يف ىذه الروايفة أّف أغلبية النّاس  اا ا خياإ ف من السل ة اغبا وة مم استياو م من ا ويففّروف من 

ولػ  أّف ىنػػاؾ احتجاجػات وصػػرخات ّثػعيفة علػػي م مػن بعػػم ال خ ػيات ال ػػعبية لرّن ػػا  ّثػػّدىمالقيػاـ 
ععػّر عػن ، اّلط عػدّؿ علػی ال ػر ی إّف ال يخة وزليخةو داوواو بعباراهتا. سرعاف ما قوعت يف أس أ اغباالت

قرأ آيفة ع ...ری يف سف وأيف ب وعإّّنا  ّلوا ؛ آالم ا ومعامهتا وذّم ا وعتاهبا للّدىر وربّرض ال ع  لالاتفاّثة
ٌت لِلسَّاوِِل  ﴾  .لت جيع م علی النضاؿ (ٚ: يف سف) ﴿ل ق ْد   اف  يف يفُ ُسف  و ِإْخ  عِِو آ  

ىناؾ ا رات شعبية دبعناىا اغبقيق  بل  ااػت اجتواعػات وقيػاـ اػ رات بسػي ة مػن  نرل ع، يف اغبقيقة
أخػت – وعػةّةوإّف خ ػف ؛ علػى عػدى ر األوّثػاع اؼبعي ػيّة احتجاجػاو بعم األب ػاؿ أمػاـ ىػؤالء اؼبسػتبّديفن 

وأصػػدقاوو   ااػػت قػػّ ة ؿبرّ ػػة أّثػػرمت مر اإلاتفاّثػػة يف قلػػ ب المػػاوريفن وحمَّػػت خالػػداو ،  مػػن اغبوػػاـ -خالػػد
 :علی القياـ جبّد حتی  اف خالد يفق ؿ لّلذيفن دع ه إلی اؽبدوء أبسل ب إستف اـ إاراريّ 

عق ل ف   اىدأ   رجاؿ وأخط البرر يف قبضة حي اف خسي  ضبل ا من اغبواـ »
 ...آه  البدَّ أف أشرب من دـِ أوالد الةم والبدَّ من عةّة ساؼبة العرض   ...عاريفة؟ 

أم  ...رإاق  سمبظلّ أقتل وأقتل وأدع  إلی القتل حتػی ألقػ  وجػو اؼبػ تأمّا أم   
 .(ٕٛ-٘ٚ: ٜٜٚٔ، م اوي) «منذ اليـ  قاعل

لقػػد . ال ػػرارة الػػط أشػػعلت ال ػػراع الرػػامن بػػ  ال ػػع  والسػػل ة يف القػػاىرة وعػػةةو ػػاف خ ػػف 
و مػن االػو إذ ع ل عةة معادلة ؼب ر  لّ  واسعاو  رمة و  عداو وسم اؼبؤلف من داللة ال خ ية لتمبخذ بُ 

إلػی اتيجػة ُمرّثػية بػل  ل ع ػللرّن ىذه المػ رات البسػي ة يف القػاىرة  (ٜ: ٕٕٔٓ، غنيم) إىل جن بو
هبم إلػػی ميػػت ج ينػػة حتػػی خيّ  ػػ ا إلسػػقاط النظػػاـ ألّّنػػم و اختفػػاء خالػػد والمػػاوريفن مثّ ىػػر  أّدت إلػػی

ع ػّ  خلاهتػا يف  ةريفػف علػی حػّد سػ اء واألرض اؼب ػريفّ يفعتقدوف أبّف الفسػ ؽ يفرػ ف يف اؼبديفنػة وال
 .أإ اه معدودة والبؤس مبعمر يف  ال اؼبراا  اؼبديفنة والريفف

ـّ مع  قتو وا رو  ، ّثاقت الدايا  ّل ا يف وجو " ابن إاطوة، ىناؾ يف ّنايفة الروايفة حينوا علم أبّف أّمو وأ
بعد أف إ لت آمالو . ى  أختو و المها ولداف ألب واحد لتامها أصبحتا من متاع الرالب اإلدريفسية وا ر 

ر جبّد يف االاتقاـ وصّوم أف يفضـر مراو يف قل   ّل مػن اػةع الراحػة عػن قلػ  أّمػو واسػاء وميػت ج ينػةو إرّ 
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واالعتقػاد أباػو ال يفرػ ف  ٔىػذا االات ػاؾ غبقػ ؽ النسػاء والعامػل االقت ػاديّ . وذى  للممبر إذف اشرتی إمبساو 
وأىػالی ميػت ج ينػة إلػی المػ رة  وخالػداو   ّل ىذه الع امل دعت "او ،  ر علی الضنك واؼبظالمن يف  مسلواو 

إّّنم أعلن ا الع ياف وساروا إلی مقاعلة أمراء سلسلة الق ر والظلم والّذيفن  اا ا حياول ف ، علی الظروؼ اغبا وة
، اؼبراف الّذي يفرمة الجتواع الماوريفن، اح فاجتوع ا يف ال ، إّف المّ ار يف ّنايفة اؼب اؼ. قوع م ط اؿ التّاريف 

إّف . وىذا ى  أّوؿ ااتفاّثة شارؾ إي ا  مل من النساء وال ي خ واألطفاؿ وال باب مػن أىػالی ميػت ج ينػة
والرلّ أرادوا إسقاط الّنظاـ  عديفدةاؼبتظاىريفن سع ا أف يفتخّل  ا من اػب ؼ الّذي  اف قد مأل أافس م سن  

اـ ل إلی أّف سعد م اوي عالوة علی استحضاره الرتاث اؼباّث  واألوّثاع الفاسدة للح ّ ىذا يف ؛  رادة اا
ر  رّ تب  التاريف  اؼباّث  والتاريف  اعبديفد علی أاّو ىذا التاريف  يف يفريفد أف يفبّن جسراو ، العرب يف الع ر اؼبول   

إّف . الناس يف البالد العربية يفريفدوف إسقاط ح وػاو م الفاسػديفن اؼب ػتغل  ابلل ػ  واالسػتموار والق ػر وحالياو 
 :يف ّ ر ىذه الم رة يف اذّباه ص امم اؼبلتـة ويفق ؿ، سعد مراوي يف الف ل الع ريفن من اعبةء المالن للروايفة

رد علػی إعػالف ل يفنتظروا حتػی يفػ ..راعدة، أص ات عرجّ األرض من  لّ ص ب، أص ات»
 وا ل   اا ا ،  أعادوه إليو جمة مقل بة علی اغب اف ..بدـ ابنو اغبرب الّذي جاءه مضرجاو 

وبس  ا اؼبواليك ، يف زيّ النساء وااق  من اا غاؿ القاىرة هبرب السل اف قاا  ه متخفياو 
 ولػػػن يفنتظػػػروا وقػػػد زاد ..اهتملسػػػخ  م علػػػی أتخّػػػر صبريّػػػ علػػػی البيػػػ ت واألسػػػ اؽ إشػػػ اراو 

واألرض علػی مػدی األإػق ع ػغ   ...عددىم ب رود الغرابء الّذيفن جاءعػو عي اػو أبخبػارىم 
أخفػی إدريفػ  رأسػو الّػط  ااػت ظػاىرة إػ ؽ السػب ر  ...ربت ا  سبتور بناس  النّوػل

ىػػذه  ..مػػن محيتػػو ال ػػرقية وع لػػم مػػن إحػػدی طاقاعػػو اؼبربعػػة ال ػػغلة إخيػػل إليػػو أاّػػو حيلػػم
عرعفػم هبػا يفػد " ابػن ، و  علی سن ا اعبديفدة يف ومضات براقػةالفمبس الّط عنعر  ال ّ 

ومػد  .."  "  وإاطوة افس ا يف يفدىا منجل أبرت و تف ػا يف  تػف ابن ػا   ..إاطوة  
 .(ٕٖٔ-ٖٓٔ: ٜٜٚٔ، م اوي) «...وجةر من رجاؿ واساء من  لّ األعوار

ع ّحد ال ػع  وأابتػ ا أّف ال حػدة مفتػاح رويسػ  ، يف ّنايفة اؼب اؼ ويف اعبةء اآلخر من الروايفة، إذف
 .أبف يف ح ا متمبّخراو خٌل من أف يفسلوا موو  حتی األبد  ا أدر لنجاح ال ع  ويف الن ايفة 

اسػػتخلع فبػػا سػػبق أّف الرواوػػ  يفلجػػمب إلػػی أحػػداث اتريفػػ  اؼبواليػػك لتجػػاوز ال اقػػم الػػرّاىن وبنػػاء واقػػم 
                                                                                                                                                       

 .(794: 2005يفعّد الّضغط االقت ادي دبمابة أّوؿ أسباب االافجار الم ري )ريففاز،  .ٔ
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إاّػو . إلی االستفادة من أخ اء اؼباّث  وعدـ عررارىا يف اغباّثػرجديفد يفستفيد من ذبارب اؼباّث  ويفنّبو 
إّف ال اعػػػػ  ابستحضػػػػاره . اسػػػػتعاف ابلتّػػػػاريف  ليقػػػػّدـ الػػػػدور الّسػػػػلو للوسػػػػتعوريفن واألجااػػػػ  يف ؾبتوعػػػػو

للفسػاد اإلداری والسياسػػ  واؼبػا  الّػػذي اجتػاح م ػػر خػالؿ إػػرتة  سبظ ػرات اغبيػاة اؼبول  يػػة يف ّجػو ااتقػػاداو 
ك اتيجػػة السػػتبداد النظػػاـ وديف تاع ريفتػػو خاصػػة يف ع ػػر اؼبلػػ 7970حتّػػی  7950بػػ  سػػن  زمنيػػة مػػا 
أوؿ من عبىن الفرر الديفرتاع ري مػن خػالؿ جػراوم مالحقػة »الناصر الّذي يفعتقد البعم أباّو  دصباؿ عب

عػػػده إبػػػدالو مػػػن أف يففػػػ  ب  ، وم ػػػاردة وإابدة اؼبعارّثػػػ  وخاصػػػة اإلخػػػ اف اؼبسػػػلو  الػػػذيفن شػػػار  ه ا رعػػػو
 .(ٔ: ٕٚٔٓ، عرإو) «مع م ألقى هبم يف السج ف واؼبعتقالت اؼب ريفة بال وجو حق

 النتيجة .8
و مػػػن أإضػػػل إّف الروايفػػػة التارخييػػػة والسػػػاوروف ايامػػػاو : ع ّصػػػلنا مػػػن خػػػالؿ ىػػػذا البحػػػن إلػػػی النّتػػػاو  التاليػػػة

إّف الرواوػ   خػذ مػن . إ رة للحاّثراّلط ربي  اؼباّث  ، الروا ت يف العال العرّ  واتريف  الروا ت اؼب ريفة
ال ظيفة اؼبعرإية اّلط أتخذىا الروايفػة . لعولو الفّّن وخياط  اغباّثر من خالؿ اؼباّث  ماّدة خ بةالتاريف  

علی عاعق ا ىی إع اء اؼبعرإة التارخيية من الع ر اؼبول    للقػارئ اؼب ػري وعقػد  معل مػات  املػة عػن 
إاّػو يفلّقػن ال ػع  اؼب ػري الػراىن . واالقت اديفة واألخالقية للع ػر افسػوالظروؼ االجتواعية والسياسية 

مػػن خػػالؿ ىػػذه اؼبعرإػػة الرواويػػة ، إذف، أبّف البلػػد الّػػذي يفقػػ ده االسػػتبداد ىػػ  بلػػد ال يفسػػتحّق العػػير إيػػو
بالدىػم اؼبعاصػرة مػن أيفػدي ال غػاة  ويفنقػذواحيّرؾ الماوريفن اؼب ريف  ويفنّب  م حتی دينعػ ا مػن عرػرار التػاريف  

 .اـ اؼبستبّديفن الظاؼب واغبرّ 
يفت ّرؽ سعد مراوي إلی األوّثاع السياسية يف الع ر اؼبول    ويفةيفل الستار عن الضعف السياسّ  يف 

إاّو يفنتقد عدـ االقتدار . بكو ووجلب ارو علك الفرتة التارخيية من خالؿ شخ ية وبلبايو وودوادار خلاا
السياسػػ  مػػن قبػػل بعػػم اغبرػػاـ اؼب ػػريف  وسػػي رة األجااػػ  علػػي م وعػػدـ اىتوػػام م أبمػػ ر الّ ػػع  وعػػدـ 

إاّػػو يفستحضػػر . االسػػتقرار السياسػػ  واالسػػتبعاد السياسػػ  الّػػذي يفعػػا  منػػو الّ ػػع  اؼب ػػري طػػ اؿ التّػػاريف 
إّف سػعد مرػاوي ، جتوػاع األوّثاع االجتواعية يف الع ر اؼبول    حتی يفستع  هبا للتّعبػل عػن ال اقػم اال

خيتفػػ  وراء علػػك األوّثػػاع لل جػػـ  علػػی الّ ػػراع ال بقػػّ  والفقػػر وااعػػدـا األمػػاف الّػػذي يفعػػا  منػػو الّ ػػع  
اؼب رّي يف القرف الع ريفن ويف ػر  عػدـ العدالػة االجتواعيػة يف بلػده مػن خػالؿ شخ ػية وزليخػةو ووسػّت 

 .ال لو ووأيف بو ووآؿ اغبوةةو يف الروايفة
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األخالقيػػة الّػػط يفتناوؽبػػا سػػعد مرػػاوي يف روايفتػػو ىػػ  االّنيػػار األخالقػػ  يف ال بقػػة اؼبرتإػػة  مػػن اؼبسػػاول
و ووإدريفػػػ و ويفعتقػػػد أبّف  خاّصػػػة وأزّمػػػة األخػػػالؽ يف ايتوػػػم اؼب ػػػرّي عاّمػػػة عػػػن طريفػػػق شخ ػػػية واؼبلتػػػـة

 ال بقػػة الفقػػلة الّػػط اؼب ػػريفة يف اؼبػػرأةيف ػػّ ر  إاّػػو أيفضػػاو . الظلػػم االقت ػػادّي ىػػ  السػػب  الػػروي  ؽبػػذه األزّمػػة
أصػػبحت ّثػػحية ؽبػػذه األزمػػات عػػن طريفػػق شخ ػػية وسػػّت العيلػػةو ووإاطوػػةوويفةيفل السػػتار عػػن العالقػػة 

السػرد التػارخيى يف . ب  اغبا م وارـ  يف ايتوم اؼب رّي ويفنتقد سي رة السل ات الريف اايػة علػی بلػده
ب  حياة اؼب ريف  يف الع ر الراىن والع ػر اؼبولػ    فبّػا ا ػاىد يف   ملاو   خمعلنا اری ع اهباو ، ىذه الروايفة

ذا ال ػػػع  اؼب ػػػرّي هبػػػ  اويفعتقػػػد الػػػراوي أبّف اغبّ ػػػاـ ىػػػم الّػػػذيفن ا بػػػ؛ الع ػػػريفن مػػػن ظلػػػم وإسػػػاد وسػػػرقة
 .اؼبظلـ  ط اؿ التّاريف 

ايفػػػة وجعػػػل فبّػػػا خمػػػدر ابالشػػػارة إّف الرواوػػػّ  قبػػػل إلػػػی حػػػّد  بػػػل يف ربقيػػػق أىداإػػػو مػػػن  تابػػػة الرو 
إّف السػارد يف ّنايفػة الروايفػة يفغضػ  . أحداث روايفتو يف خدمة التعبل عّوا يفريفد أف يفنقلو إلػی اؼبتلّقػ 

بػػػ  الّ ػػػع  اؼب ػػػرّي ويفػػػدع ىم إلػػػی ال حػػػدة الّػػػط ىػػػ  مفتػػػاح لنجػػػاح الّ ػػػع   ال حػػػدةعلػػػی عػػػدـ 
 .خٌل من أف يفسلوا موو  حتی األبدّّنم إذا أإاُق ا متمبّخريفن ويفعتقد أب
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 در رمان یتجليات جامعة مملوک ینقد و بررس

 «یسعد مکاو»اثر   «نياماًالسائرون » 
مريم رحمتی ترکاشوند

 

شگبُ  ٖعزب بت٘گزٍُ سببى ٍ ادب استبدٗبر  راسٕدًا

 دهيکچ
َٗز ِب در «هكبٍٕ سعذ» بى هشكالت س٘بسٖ كهوب٘ل عصز در هصزٕ جبهعٔ رًج ٍ درد كش٘ذى تص ، ٍ ٘ب

ّوبى رهبًٖ كِ بهِ  ؛ درخش٘ذُ است «ً٘بهبًالسبئزٍى »بعٖ آى دٍراى در رهبى هشَْر خَد التصبدٕ ٍ اجتو

ٌّزٕ سبى ، صَرت  ّ٘ت سًذگٖ ًا گبشتِهب بتشً  ٍا . اسهت  در آى سهبى را بب جش٘ئ هي ر داسهتبًٖ بهب    ٗهت ٗا

ًٌذُ را بب تبرٗخ هصز در عصز هولَكٖ آشٌب ه، دربزداشتي اطالعبت تبرٗخٖ َا تهب بهذٗي ٍسه٘لِ     سبسدٖ خ

َٕا رهبى را بفْوذ زپذٗزٕ ِب را رهًبش هخبطببى «هكبٍٕ سعذ». هحت ذٖ فزاه گذشتِ اس تأ٘ث ًَا  را ّب آى تب خ

شزفت سَٕ ِب ٍ كٌذ ارشبد ٍ  ٖخٗتهب بهب رٍت تهبر    كَشذ هٖحبضز  مبٔله، رّگذر يٗا اس ؛دّذ سَق ٘پ

ص ْبى در رهبى  ٖخٍٗ بب ّذف پزدُ بزداشتي اس دًاش تبر ٖل٘تحله    ٖفَ٘ت  ٖبهِ بزرسه  ، «ً٘بهبًالسبئزٍى »ٌپ

ًَا ، در رهبى خَد ٕپژٍّش آى است كِ سعذ هكبٍ يٗا بفتٔٗ يٗتز هْن. رهبى بپزداسد يٗدر ا خٗتبر ٖفزاخ

َاماس طزٗك فْن راس ٍ رهشّبٕ شكست  ش٘ي هصز ال َاهل عمب بفتيٗدر ٖپ ، ٘پ افتبدگٖ ٍ شكست هصز  ع

ًَٖ ه ذگ عمب ّبِٕ شٗببٍر است كِ ر يٗا بز ٍ گزددٖ كٌ شل اخالله  ٕجبهعٔ هصز ٖهًب ٍ اسهتبذاد   ٍٖ ٌت

فتِ ٕدر ّوبى عصز، حبكن بز آى ه   بى٘كِ هولَكاست  ًْ  ٕبهزا  سهٌذُ ًَٗ. كزدًهذ ٖ هه  ٖدر هصهز حكوزًا

ِ    ٖجبهعٔ عصز هولهَك  ٖشكبفكبلبذ ِب، هَضَع يٗدادى ا ًشبى اس جولهِ  . اسهت  در لبلهب رههبى پزداخته

در سهبى  ژٍُٗ ِب ٕاستبذاد حبكوبى هصز، ٕهكبٍ ذِٓ٘ب عم، خٗدر طَل تبر بىٗعلل شكست هصز يٗتز هْن

دُ كِ ِب بىٗهصز بى٘ه ٍٖ ٍجَد تفزلِ ٍ گسستگ ك٘هوبل َاهل سه يٗا جٗتذر َب ضهبع   شٗذا٘ه سبس پ ٌِ٘ع ٍا

ًَ  .است ذُٗكشَر هصز گزد ٖكٌ

 

ٖ تبرٗخ ؛رهبى تبرٗخٖ: ها ليدواژهک بهبً» ؛«سعذ هكبٍٕ» ؛عصز هولَكٖ در هصز ؛فزاخًَا  «.السبئزٍى ً٘
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