الجميورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية
و ازرة التعميـ العالي والبحث العممي
جامعة العقيد أكمي محند أولحاج
كمية اآلداب والمغات
قسـ :المغة واألدب العربي

جماليات المكان في رحلة الحج إلى بيت اهلل الحرام
للحاج ناصر الدين ديني والحاج سليمان بن إبراهيم
باعمر

مذكرة لنيل شهادة الماجستير
الفرع :اللغة واألدب العربي
تخصص :بالغة ونقد أدبي
ّ

السنة الجامعية3102/3102 :

كلمة شكر
أتقدم بالشكر اجلزيل ألستاذي املشرف د .حيدوش الذي ظل على سائر عهده
موجها ،ناصحا ومرشدا لطلبة اجلامعة إىل دروب العلم واملعرفة .وأعرتف أنين أثقلت
كاهله بالسؤال.
وإىل أساتذة كلية اآلداب واللغات جبامعة البويرة وأخص بالذكر مؤطري طلبة
املاجستري.
وإىل كافة اإلداريني والعمال.
والشكر موصول إىل متحف ديين ببوسعادة إدارة وعماال.

إهداء

أهدي هذا العمل املتواضع إىل كل من يؤمن بصدق أن رحلة العلم ال تتوقف عرب
املكان والزمان.
وإىل كل من شجعونا على الدراسة من جديد وعلى رأسهم عميد الكلية
د .جالوي.
وكذلك األصدقاء والزمالء يف رحاب اجلامعة أو يف الثانوية اليت أشتغل فيها
(ثانوية محزة).
وكذلك أفراد عائليت الذين واكبوا معي هذا املسار الدراسي.

بسم اهلل الرحمن الرحيم

الكممات المفتاحية:

الجماليات.
المكاف.
الرحمة.
الحج.
ناصر الديف ديني.
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مقدمة:
الحمد ﵀ حمدا طيبا مباركا فيو ،كما يحب موالنا ويرضى ،والشكر لو عمى ما أولى مف نعـ،

نحمده سبحانو ،ىو الولي الحميد والصبلة والسبلـ عمى مف بعثو ا﵀ رحمة لؤلناـ ،نبينا اليادي

اإلماـ محمد (صمى ا﵀ عميو وسمـ) وعمى آلو وصحبو أزكى السبلـ.

لقد عرؼ األدب العربي أنواعا كثيرة مف الرحبلت ،وردت في النصوص األدبية وازدىرت

بشكؿ واسع ،طيمة قروف خمت ،وكاف أكثرىا حضو ار ،الرحمة إلى الحج أو الرحمة الحجازية أو
الدينية ،كما يطمؽ عمييا .فاىتـ ىذا النوع مف األدب بوصؼ رحبلت المسمميف إلى البقاع المقدسة،

ووصؼ شعائر الحج ،وأشواؽ الحجاج إلى ىذه األماكف ،ووصفت أيضا ىذه الرحمة ،معاناة

ومكابدة الناس المرتحميف مف عناء السفر ومشقة الطريؽ.

كما استطاعت أف تنقؿ المظاىر االجتماعية والعمرانية والثقافية التي كاف الرحالة يصادفونيا

ويحتكوف بيا ،مف خبلؿ تنقبلتيـ مف مكاف إلى مكاف ومف بمد إلى بمد.

و انطبلقا مف ىذه األىمية ،ارتأينا دراسة رحمة دينية ،خطّتيا أنامؿ ىذا الفناف فرنسي ،بعد

أف أعمف إسبلمو عف حب وقناعة ،وقرر أف يؤدي فريضة الحج .إنيا رحمة الحج إلى بيت ا﵀

الحراـ لمحاج ناصر الديف ألفونس إتياف ديني والحاج سميماف بف إبراىيـ باعمر سنة7431 :ىػ -
7191ـ .والتي ترجميا وقدـ ليا األستاذ (عبد النبي ذاكر) مف المغرب.
مر عمييا إلى درجة أنستو
لـ يخؼ إتياف ديني إعجابو الشديد باألمكنة التي زارىا ،والتي ّ
الصعوبات التي لقييا في مسيره ىو ومرافقاه ،بؿ اعتبر ذلؾ أقؿ ما يمكف لمحاج أف يبلقيو مف
متاعب لموصوؿ إلى تمؾ الربوع المقدسة.

وعف أىمية ىذه الدراسة ليذه الرحمة – خصوصا  -كونيا لـ تنؿ حظيا الوافر مف قبؿ النقاد
واألدباء المحدثيف أو المتقدميف.
وكونيا أنموذجا لنداء التسامح بيف البشر ونداءا لمتعايش بيف األدياف ،ومنطمقا لحوار
الحضارات والثقافات بيف الشعوب.
وتكمػػف أىميتيػػا أيضػػا ،أنيػػا كتبػػت بقمػػـ فنػػاف فرنسػػي ،نشػػأ فػػي أحضػاف المسػػيحية ،ثػػـ اعتنػػؽ

اإلسبلـ وأقاـ بمدينة بوسعادة ردحػا مػف الػزمف ،يتفيػأ بظميػا ويعبػؽ مػف ىػواء صػح ارئيا العميػؿ.
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ويمكػػف لنػػا القػػوؿ :إنيػػا تصػػحح لمغػػرب كثي ػ ار مػػف القضػػايا الجوىريػػة إزاء الشػػرؽ ،خاصػػة مػػا تعمػػؽ
بالجوانب الدينية والروحية.

كما تبرز ىذه الرحمة ،كذلؾ كثي ار مف األمكنة ،قد يجيميا القارئ وعبلقاتيا باألشخاص:

أماكف عامرة وأماكف خالية قاحمة ،وكميا مسار رحمي ،يعبره الرحالة المتوجو إلى البقاع المقدسة.

تعرفنا عمى ظروؼ الحج في ىذه اآلونة مف التاريخ البشري .حيث يتجشـ
ومف جية أخرىّ ،
المسافر المتاعب والمشاؽ ،بيف خطورة الصحاري والشعاب وفي ح اررة الجو وقمة الماء وخطورة

التيو ونقص التجربة وقمة المعرفة لمواجية الطبيعة والبشر.

و مف أىـ األسباب التي دفعتنا لمخوض في غمار ىذه الدراسة نذكر:
أوال :حينما كاف األستاذ أحمد د .حيدوش يبدي تأسفو عمى التقصير الحاصؿ في حؽ ىذه الرحمة
التي لـ تنميا أيدي النقاد بالتحميؿ والتمحيص ،خاصة وأنيا تحاور الغرب عف أقدس األمكنة في
الشرؽ ،وبقمـ واحد منيـ .األمر الذي أثار فضولنا فقررنا تصفح ىذا النص ،وتبنيو مدونة لبحثنا
ىذا ،عساه ،يعيد االعتبار لمنص الرحمي االستشراقي.
ثانيا :لنعرؼ ،كيؼ تستطيع ىذه الرحمة أف تفيد المؤرخ والجغرافي وعالـ االجتماع وغيرىـ ،فيـ
جميعا يحتاجوف إلى التعامؿ مع األمكنة ومعرفة خصوصياتيا.
ثالثا :لندرؾ ىذا التواطؤ الحاصؿ بيف النص الرحمي وخطابات أدبية أخرى :السيرة والقصة وأدب
المذكرات.
رابعا :لنجعؿ القارئ شريكا في اإلجابة عف جممة مف اإلشكاالت المطروحة في ىذه الدراسة ومنيا:
 ما الذي جعؿ الرحالة الفناف إتياف ديني يغرـ بالجزائر وبالضبط ببوسعادة ويدير ظيرهلوطنو األـ؟

 -ما الذي جعمو يكابد أعباء السفر في بمداف لـ يعرفيا إطبلقا ،ليصؿ إلى األماكف اإلسبلمية

المقدسة ،ويزور الحرميف الشريفيف وقبر الرسوؿ (صمى ا﵀ عميو وسمـ) وقبور بعض رجالو

األخيار؟
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 كيؼ يستطيع الفناف أف يكتب عف المكاف المقدس والمكاف العادي ،ويتميز عف الجغرافيفي رصده لممكاف ورسـ حدوده وأبعاده؟

 كيؼ استطاع المؤلؼ أف يجعؿ لممكاف سمطة تتجاوز سمطة اإلنساف وسمطة الحدث؟ وىؿبمقدور المكاف أف يؤثر في الشخص ويعيد تشكيمو اجتماعيا وثقافيا ودينيا وفنيا؟

ومف أىداؼ ىذه الدراسة :
 اإلطبلع عمى أسرار األمكنة التي كثي ار ما نسمع الحجاج يتحدثوف عنيا بشغؼ ،السيما
األماكف المقدسة مف خبلؿ ما صوره إتياف ديني في رحمتو ىذه.

 معرفة األماكف الكبيرة والصغيرة ،والتي حوت كثي ار مف الشعوب وأليمتيـ وسحرتيـ فأقاموا
فييا وأسسوا فييا حضارات إنسانية خالدة.

 التعرؼ عمى األمكنة المرجعية في الحياة الدينية لئلنساف المسمـ ،وكيؼ تسيـ في البناء
الروحي ،وبالتالي التمييز بينيا وبيف األمكنة العادية.
 إب ارز قيمة المكاف في حياة األفراد والجماعات ،فمف ال يممؾ مكانا ال يممؾ وجودا .والدليؿ
أف معظـ الحروب ،تقاـ بسبب اغتصاب المكاف .فمكؿ مخموؽ مكانو واف ضاؽ بو.
 االعتراؼ بالنص الرحمي كخطاب فني ،يرصد حياة الناس وظروفيـ المعيشية عبر المكاف
والزماف ،كما يرصد جزءا مف حياة الرحاليف أنفسيـ.

* أما عف منيج الدراسة وخطتيا ،فمقد آثرنا تساوقا مع طبيعة موضوع البحث ،أف يكوف منيج

المعالجة قائما عمى المنيج السيميائي ،الذي يمكف أف يساعدنا عمى تمييز المكاف عف المكاف
اآلخر ،ونتعرؼ عمى عبلقة المبدع بالمحكي عنو.
إذ ترتكز السيميائية عمى تتبع العبلمات الدالة والفعؿ المحرؾ ووصؼ عناصر األثر بشكؿ

يتفؽ مع وجوده في العالـ الواقعي ،وىذا المنيج أنسب إلى وصؼ األماكف الغائبة عند القارئ،
ليكبر فيو اإلغراء وكثافة الرغبة لموصوؿ إلييا أو التعرؼ عمييا عمى األقؿ.
ندعي أننا منضبطوف في تطبيؽ ىذا المنيج في دراستنا ىذه .ألف النص الرحمي ،كما
وال ّ
أشرنا في بداية بحثنا مفتوح عمى أكثر مف خطاب ،مما يفتح المجاؿ فيو ألكثر مف منيج.
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وابتغاء استيعاب أصوؿ ىذا البحث وتفادي العدوؿ عنيا إلى فروع أخرى ،رأينا أنو مف المفيد

التوجو إلى معالجة ىذه الدراسة عمى الخطة اآلتية:
مدخل:
 -7المكاف والرحمة :المفيوـ والمصطمح.
 -7المكاف.
 -9الرحمة.
 -4أدب الرحمة.
 -9التعريؼ بألفونس إتياف ديني وبرحمتو.

الفصل األول :جماليات المكان العادي ودالالته في الرحمة.
 -7المكاف المنطمؽ:
 -9المكاف المعبور:
 -4المكاف واآلخر:
الفصل الثاني :جماليات المكان المقدس ودالالته في الرحمة.
 -7المدينة المنورة:

 المسجد القبور -البقيع

 -9مكة المكرمة:
 جبؿ عرفات -وادي منى

 -4المكاف المقدس واآلخر.
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 -3العودة والمكاف:
الفصل الثالث :شعرية المكان
خاتم ػة.
قائمة المصادر والمراجع.
الفيرس.
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مدخـل:
 -0المكان والرحمة :المفهوم والمصطمح.
 -0-0المكان.
 -3-0الرحمة.

 -2-0أدب الرحمة.
 -3التعريف بألفونس إتيان ديني وبرحمته.
 -0-3التعريف بألفونس إتيان ديني.
 -3-3التعريف برحمته.

المدخل:
 -1المكان والرحمة :المفهوم والمصطمح
 -1 .1المكان:
ينتاب الغموض مفيوـ المكاف ،في كثير مف الدراسات النقدية العربية الحديثة وغالبا ما يرجع
عدـ ضبط المصطمح إلى قمة الدراسات في ىذا المجاؿ والى بعض الترجمات التي غالبا ما تتعامؿ

مع المفيوـ تعامبل سطحيا ،تعوزه الدقة والضبط .لكف ىذا لـ يمنع المغوييف مف االجتياد في وضع
بعض التعاريؼ لممكاف .والبد أف نعترؼ أف دراسة األمكنة وخاصة في الحقوؿ األدبية ،ليس مف

األمر الييف ،عمى كثرتيا وخصوصياتيا  ،وتنوعيا وارتباطيا بعناصر أخرى كاألحداث

صعب مف ضبط منيج أحادي لمثؿ ىذه الدراسات .فكاف البد مف
والشخصيات .الشيء الذي ّ
األخذ بعدة مناىج نقدية معاصرة لتأطير ىذه األعماؿ ،عمما أف المكاف يحيؿ الدارس والباحث
والناقد إلى أمكنة وأزمنة أخرى وعمى اآلخر الذي يشغميا .ورغـ أىمية المكاف في حياة األفراد
والجماعات واألمـ بصورة عامة وفي األعماؿ األدبية بصورة خاصة ،إال أنو بقي ميمشا في
الدراسات النقدية ،إلى أف أطمت بعض المحاوالت النقدية المعاصرة بعد الذي أنجزه "باشبلر" حوؿ

جماليات المكاف وتبعو آخروف ،لينتقؿ بعد ذلؾ إلى الدراسات العربية في وقت الحؽ .وقبؿ تقديـ
مفاىيـ المحدثيف عف المكاف ،نشير أوال إلى ما ورد في لساف العرب » :المكاف الموضع والجمع

أمكنة كقذاؿ وأقذلة وأماكف جمع الجمع «(.)1

» ومكاف جمع أمكنة ،جمع أماكف ،وىو موضع (مفعؿ مف كوف) ،مكاف الجريمة ،مكاف لقاء،

ىو مف العمـ بمكاف ،أي لو فيو مقدرة ومنزلة ،ىذا مكاف ىذا أي بدلو»( .)2غير أف فيصؿ األحمر

عرفو بأنو » وسط منسجـ وغير محدود ،تقع فيو األشياء المطيفة الشديدة الحساسية»(.)3

ومف تعاريؼ المكاف في المنظور الفمسفي فيو » :الحيز المتصور ،الذي يشغمو الجسـ وتمتد

فيو أبعاده ،مف خصائصو أنو متجانس (أجزاؤه المتوىمة مف جنس واحد) ،متماثؿ (خصائصو
واحدة في جميع االتجاىات) ،متصؿ (ال أجزاء لو متمايزة بالفعؿ) ،غير محدود (يمكف االنتقاؿ فيو

باستمرار»(.)4

( -)1أبو الفضؿ جماؿ الديف محمد بف مكرـ ابف منظور اإلفريقي المصري ،لساف العرب دار صادر لمطباعة
والنشر ،لبناف ،مجمد  ،7111 ،6ص .34
( -)2صبحي حموي ،أنطواف نعمو ،المنجد في المغة العربية المعاصرة ،دار المشرؽ ،بيروت  ،9007ص.7437
( -)3فيصؿ األحمر ،معجـ السيميائيات ،الدار العربية لمعموـ ،ناشر ،بيروت ،9070 ،ص .793

( -)4محمود يعقوبي ،معجـ الفمسفة ،أىـ المصطمحات وأشير األعبلـ ،الميزاف لمنشر والتوزيع ،الجزائر ،ط،9
 ،7113ص .733
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المدخل:
نستنتج مف ىذا التعريؼ أف المكاف يشغمو جسـ ما دائما ،حتى أنو ال جسـ بدوف مكاف ،لكف

المكاف يمكف أف يوجد مف غير األشياء .وفي اعتقادنا أف الشيء فيو ميـ جدا ،حتى الصوت فمو
دالالتو أيضا .كما يمتنع المكاف عف التحديد ،فكؿ عتبة فيو تمثؿ مدخبل أو مخرجا لحيز آخر،
مما يتيح لمكائف الحي أف ينتقؿ كما أراد وبدوف حدود ،إال في ظروؼ خاصة استثنائية ،قد تكوف

طبيعية ،كما قد تكوف بشرية .وىنا تكبح حرية العبور واالتصاؿ ،ويحؿ مكانيا االنقطاع واالنفصاؿ

عف األمكنة .ومف جية أخرى ،فإف اإلنساف ال تتساوى نظرتو لممكاف ،فكؿ واحد ،يراه مف زاوية
معينة أو قناعة ما أو إحساس معيف» :فبل يمكف الحديث عف مكاف واحد في الرواية ،بؿ إف صورة

المكاف تتنوع حسب زاوية النظر التي يمتقط منيا»(.)1

ونفس الشأف في الرحمة ،وربما أكثر مف الرواية ،باعتبارىا فضاء متحركا ،تزدحـ فيو

األحداث والشخصيات ،وتتعدد األمكنة واألزمنة وباعتبارىا مساحة لممفاجآت والصدامات
والمواجيات.
أما المكاف في بعض مفاىيـ المنظور االجتماعي ،فغالبا ما يعني ذلؾ الفضاء الذي تمارس
فيو كؿ الطقوس والعادات والتقاليد واألعراؼ والمعتقدات ،والتي دأب عمييا مجتمع ما .أضؼ إلى

ذلؾ سائر أنشطتو األخرى وأغراضو وكؿ ما تعارفت عميو الجماعة .فبالتالي فيو موضع انصيار
األفراد بعضيـ ببعض ،يقيموف فيو أفراحيـ ويعكسوف أحزانيـ .يمتقوف فيو ويجتمعوف .فبيذه
الصورة ال يمكف لممكاف أف ينفرد بو شخص ،فيو لؤلشخاص ،أو بتعبير آخر ،يمتنع المكاف أف

يتذوت ألنو ممؾ لؤلنا الجماعية.
ّ

وفي بعض المفاىيـ الدينية ،فإف المتتبع لكبلـ ا﵀ ،يجده يحوي كثي ار مف السور ،التي تتحدث

عف المكاف ،سيما القص القرآني .فمجمؿ أحداثو ارتبطت باألمكنة.

فمقد سميت بعض السور بأسماء المكاف مثؿ :الكيؼ ،الطور ،األحقاؼ ،الحجرات ،سبأ.
َنت ِح ّّؿ
وىناؾ أماكف بعينيا أقسـ ا﵀ – سبحانو وتعالى – بيا كقولو َ ﴿ :ال أُ ْق ِس ُـ بِيَػٰ َذا اْلَبمَِد ﴿َ ﴾١وأ َ
بِيَػٰ َذا اْلَبمَِد ﴿ .)2(﴾٢وذكر في بعض المواضع المكاف ذك ار عاما مطمقا ،كسموات وأراضيف وجناف
وحدائؽ .كما استعمؿ النعت المكاني :أصحاب اليميف وأصحاب الشماؿ ،لمداللة عمى أىؿ الجنة
وأصحاب النار.

( - )1أحمد حيدوش ،المكاف بوصفو فاتحة نصية لفضاء الرواية ،رواية وداع مع األصيؿ أنموذجا ،مجمة معارؼ،
العدد  ،01المركز الجامعي ،العقيد أكمي محند أولحاج البويرة ،9070 ،ص .711

( - )2سورة :البمد ،اآلية (.)9-7
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المدخل:
إف المكاف في المنظور الديني يفرض عمى مرتاديو سموكا خاصا ،ليس كسائر السموؾ في
ّ
غيره ،سواء في تصرفاتيـ أو في كبلميـ أو في مبلبسيـ أو في حركاتيـ ،تبعا لقداسة ىذه األمكنة
وىيبتيا وجبلليا.
أما المكاف في بعض منظوره اإلقتصادي ،فإنو يعني ذلؾ الفضاء الذي تمارس فيو جميع

األنشطة التجارية :مف عمميات البيع والشراء ،وعرض لمسمع في األسواؽ الكبرى والمحبلت .وىو
كذلؾ تمؾ المعارض التجارية الدائمة أو الموسمية أو المناسباتية .وىنا يتميز باكتساح الجميور لو

في حيوية وانبيار ونشاط ،فيشغؿ المتفرجيف والباعة والمشتريف .والمكاف اقتصاديا ىو كذلؾ تمؾ
الموانئ والبنوؾ ،حيث يتـ ضبط السمع ومراقبتيا وجمركتيا والتأكد مف صبلحيتيا قبؿ توزيعيا
وتحويميا إلى مختمؼ المؤسسات.

نستنتج أف المكاف فضاء لمبحث عف الشغؿ كذلؾ ،كونو يغري الزائريف بالمادة المتنوعة
الكد والعمؿ فيأخذ المكاف ىنا مفيوـ الرزؽ.
الجد و ّ
والتي ال تأتي مجانا ،فيي تستوجب ّ
لب ىذه الدراسة ،ظؿ عمى الدواـ محؿ اىتماـ الفنانيف
أما المكاف في مفيومو الفني ،وىو ّ
واألدباء بصورة خاصة ،إذ يستأثر بالمذة الجمالية ويتخطى عتبة الحدود والحقيقة إلى الجمالية
والشعرية .فقد يأخذ ىنا مممحا ثقافيا أو يكوف مصدر إلياـ ،وبذلؾ يفقد المكاف -بالضرورة -أبعاده

اليندسية والجغرافية ،إذ يطمؽ األديب العناف لخيالو ،فقد يراه بعيدا يستحضره في شغؼ ،وقد يراه
قريبا يحاوؿ النأي عنو أو تجاوزه .فالذي يميزه ىو ذلؾ » :االنزياح والتحوؿ والنفي عف أمكنة

الواقع ،حيث يصبح لممكاف خمقة أخرى في النص»( .)1فالمكاف الواقعي ،ليس بالضرورة مكانا فنيا،
ما لـ تدرؾ خباياه وأس ارره ومعايشة كؿ جنباتو .فيبقى محطة عبور ال يرقى إلى الشعرية.
إنو وميما تعددت المفاىيـ وتشعبت الرؤى في التسميات ،فإف المكاف في حياة الكائف البشري،

«ليس عامبل طارئا ،فيو ذلؾ الفضاء الفسيح الذي يحتضف عمميات التفاعؿ والتخاطب والتناغـ
بيف الذات والعالـ الخارجي .وفي غياب اإلطبلع عمى أسرار المكاف وأبعاده يكوف التواصؿ معو

صعبا ،فتكثر دواعي االنفصاؿ عنو»( .)2ورغـ ذلؾ يظؿ المكاف ذلؾ الياجس الذي يحتؿ الذاكرة.

إف المكاف – وحسب اطبلعنا المتواضع عمى بعض الدراسات – ينطمؽ مف مكاف ميبلد

اإلنساف إلى مكاف سكنو ،ثـ عممو ،إلى أمكنة الدراسة والمعب و السياحة و الترفيو و الى كؿ بقعة
( - )1عز الديف المناصرة ،نقبل عف :ميدي عبيدي ،جماليات المكاف في ثبلثية حنا مينو ،منشورات الييئة السورية
لمكتاب ،دمشؽ  ،9077ص .91

( – )2المرجع نفسو ،ص .46
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المدخل:
تحتضف آماؿ اإلنساف وآالمو ،أفراحو وقروحو ،وسائر نشاطاتو وانفعاالتو .واذا كاف يرمز في أسمى

حقائقو إلى صفة االستقرار والثبات والمبلزمة ،فإنو في المقابؿ يصبح  -في ظرؼ معيف -أسمى
ىدؼ يقصده الناس في أسفارىـ ورحبلتيـ وىجراتيـ ،لغايات كثيرة ومقاصد سامية ونبيمة ،فيبذلوف

قصارى جيودىـ المعنوية والمادية لبموغ ىذه األماكف .فيي بالنسبة إلييـ تتراءى عزيزة المناؿ،
محببة إلى النفس ،فتكبر في أعينيـ ،فبل تثنييـ عف الوصوؿ إلييا ويبلت السفر أو أعباء الطريؽ
أو خطورة المركب ،وال يمنعيـ فراؽ األىؿ واألحبة والخبلف مف مبلمستيا واالرتماء في أحضانيا،

ولكؿ واحد أىدافو و طموحو وغاياتو .وفي مقابؿ ىذا التعطش لممكاف والشوؽ لزيارتو أو المكوث
فيو ،توجد في حياة اإلنساف كذلؾ أمكنة مظممة ،فقد تكوف مصدر القمؽ ،فتذكره بالمآسي واآلالـ.

فكـ شيدت اإلنسانية عبر مسيرتيا الطويمة مف أماكف ،حبست فييا األنفاس ،لما فييا مف تعذيب

واستعباد وظمـ وقير وجور والئلنسانية :كالسجوف واإلقامات الجبرية وأماكف النفي واالغتراب والبعد
عف األىؿ واألوطاف .وكـ مف أماكف فقدت معنى السعادة واالرتياح واالطمئناف ،حتى غدت كابوسا

يقمؽ مضاجع أصحابيا ،رغـ ما فييا مف رغد العيش والوفرة المادية .وفي تاريخ البشرية أمثمة
عديدة عف ذلؾ.
ألـ يترؾ الرسوؿ (صمى ا﵀ عميو وسمـ) وطنو األصمي –مكة المكرمة -مكرىا ،بسبب تعنت

بعض أىمو وعشيرتو ،ومف نصب لو العداء ،فغادر المكاف وكمو حسرة وأسى وصبر ،مياج ار إلى
مكاف آخر استشعر فيو –مسبقا -الدعة واألمف .إنو المدينة المنورة ،التي فتحت لو وألتباعو،

ذراعييا مرحبة بيـ ،فأعادت األمف إلى القموب بعد الحيرة والخوؼ .وبذلؾ سيكوف ىذا المكاف
شاىدا عمى تأسيس الدولة اإلسبلمية ،برجاليا المؤمنيف الصادقيف الصابريف ،تحدوىـ العزيمة لبناء

مجتمع قوي متماسؾ يسوده العدؿ والمساواة ومكارـ األخبلؽ في ظؿ مبادئ الرسالة المحمدية

السمحاء.

إف كؿ مكاف تطؤه قدما اإلنساف ،سيؤرخ حتما لمسيرة حياتو ،انطبلقا مف األرض ووصوال

إلى السماء والكواكب ،كميا أمكنة سخرىا ا﵀ لئلنساف .وكؿ الكائنات في حقيقة األمر ،تبحث عف
يعز عمييا أف ال تنتسب إليو ،فيي ال تجنح إلى مكاف ما عبثا ،إنما تدفعيا إلى ذلؾ
المكاف ،وكـ ّ
الحاجة واأللفة والغريزة ،وكميا عوامؿ تعزز اإلقباؿ عمى ىذا المكاف أو بالمقابؿ تعزز فيو النفور
والعزوؼ عنو .إف الحيوانات والطيور والزواحؼ وغيرىا تبحث ىي كذلؾ عف لحظات األنس

والحماية وتتوجس في قمؽ وخوؼ مف أماكف البلأمف ،فتظؿ ترحؿ وتياجر باحثة عف مرتع لمدؼء

والحناف ،فالعش بالنسبة لمطائر – عمى سبيؿ المثاؿ -ليس مجرد مكاف لمطعاـ ،بؿ وعمى بساطتو
يمثؿ لو أيضا ،فرصة المقاء مع أىمو ،ومف ثمة سيكوف نقطة انطبلؽ إلى فضاء أرحب وأوسع.

ورغـ ىذه الحنينية مع المكاف ،لكنو يتحوؿ إلى بؤرة لمقمؽ ومصدر لمفناء ،إذا ترصدتو الطيور
11

المدخل:
الجوارح ،أو الزواحؼ ،فإذا بالطائر يحمؽ في السماء ليمتمس بقعة لؤلمف وفرصة لمبقاء فيظؿ

مياج ار .إف اإلنساف يظؿ يتميؼ إلى الغذاء والمشرب والى غرائزه الكثيرة ،غير أف ليفتو لممكاف
أكبر وأقوى ،فبل يزاؿ يستكشفو ،حتى فكر أف يتجاوز األسفؿ منو فيرتاد الفضاء الخارجي بحثا عف

المكاف األعمى واألسمى .ذلؾ الذي أليـ العمماء ،والمفكريف وأغرى المغامريف لمتنقيب في أس ارره
وفؾ طبلسمو ،بدافع الفضوؿ حينا وحب المعرفة والمتعة حينا آخر ،وىو في كؿ ىذا المسعى إنما

يروـ الفائدة لمبشرية قاطبة عبر المكاف والزماف ،دوف الحواجز والحدود ،غير أف لممكاف األوؿ في

حياة اإلنساف مكانة خاصة .أال وىو البيت أو المكاف األليؼ كما اصطمح عمى تسميتو باشبلر،

وىو »:ذلؾ البيت الذي ولدنا فيو أي بيت الطفولة ،إنو المكاف الذي مارسنا فيو أحبلـ اليقظة»(.)1

ىكذا يبدو البيت كأعز مكاف في دنيا الناس ،ففيو الوالدة وفيو الطفولة وىما مف المراحؿ

القاعدية في الحياة ،في كنؼ الحضف والرعاية والدؼء .فعميو فإف كؿ البيوت حتى القاسية منيا أو

القبيحة تبقى رائعة عند أصحابيا ،ذلؾ ما يذىب إليو منظّر جماليات المكاف ،باشبلر » :واذا

طالعنا بألفة فسيبدو أبأس بيت جميبل»( .)2فالبيت الذي ألفو صاحبو ،يغدو جزءا منو ،وال ييـ بؤسو
وفقره أو تواضع حالو أو قبحو .ما داـ أوؿ مكاف يحتضف صاحبو منذ الوالدة .فمف بطف األـ إلى
ىذا العالـ الخارجي يجد اإلنساف نفسو في عالـ جديد يؤطره ويحميو في غالب األحياف .وقمّما أساء

المكاف لصاحبو ،إنما اإلساءة ،تأتي مف اإلنساف لممكاف ،فيكوف السخط والتذمر والنفور .ويذىب

باشبلر إلى أف  » :البيت جسد وروح و ىو عالـ اإلنساف األوؿ قبؿ أف يقذؼ باإلنساف في

العالـ»(.)3

إف المكاف لـ يبرح اإلنساف منذ والدتو ،فبلزمو وسايره ،حتى أصبح امتدادا لمجسد ،أو لنقؿ:
إف المكاف ليس بعيدا عف تمؾ القوقعة التي يحمميا الحمزوف ،ال تفارقو لحظة واف حدث ،فتمؾ

النياية والموت .إف األمكنة جميعيا في داخمنا أو خارجنا ،ليا سمطة التأثير عمى اإلنساف .فمقد
حوت ىذا المخموؽ في قوتو وضعفو ،في صحتو ومرضو ،في غناه وفقره ،في عممو وجيمو ،كما

حوتو في براءتو وسكونو وفي ىدوئو وفي جنونو وتمرده ،في محياه وفي مماتو .فانجذب ىذا
اإلنساف إلى المكاف وتعمؽ بو ،منفعبل ومتفاعبل ،كما حدث لمشاعر العربي قديما ،حيث بكى
األطبلؿ ونظـ عمى جنباتيا أروع الشعر وترجـ فييا أحمى لحظات عمره ،وباح بآمالو وخيبة أممو.

( - )1غاستوف باشبلر ،جماليات المكاف ،ترجمة غالب ىمسا ،مجد المؤسسة الجامعية لمدراسات والنشر والتوزيع،
لبناف ،9006 ،ص .6

( - )2المرجع نفسو ،ص .46
( - )3المرجع نفسو ،ص .43
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المدخل:
أعز وأحمى مكاف،
فما فتئ يزورىا رغـ ارتحاؿ األحبة عنيا ،غير أنيا بقيت في ذاكرتو دوما ،ك ّ
فإلييا رحؿ وارتحؿ في شوؽ وحنيف ال متناىييف.
ويحضرنا ىنا مشيد ذلؾ األعرابي ،حيف رأى ابنا لو وىو يخطط لبناء منزؿ ،بعصاه .فقاؿ

لو » :أي بني إنو قميصؾ فإف شئت وسعت واف شئت ضيقت»( .)1فنبلحظ ىنا أف المنزؿ شأنو

شأف المباس ،وحرية التصرؼ فيو مضمونة ما داـ يمثؿ الميد األوؿ لئلنساف» .فميس المكاف ذلؾ

المعطى الخارجي المحايد الذي نعبره ،دوف أف نوليو أىمية وانما المكاف حياة ،ال يحده الطوؿ

والعرض»(.)2

انطبلقا مف ىذه الرؤى ،لـ يعد المكاف حي از جغرافيا ،أو معمما لو حدود وأبعاد ،تحده أو
تنييو .ىذا ما التفتت إليو الدراسات النقدية المعاصرة ،والتي أخذت تستكشؼ خبايا المكاف وأس ارره

المخزف في
إف ىذا الكـ مف العواطؼ
ّ
وجمالياتو ،وصوال إلى أبعاده النفسية واالجتماعية والروحيةّ .
األمكنة – وعمى مختمؼ تشعباتيا – يثير في نفوس مرتادييا جممة مف التساؤالت ،ويترؾ فييا كثي ار
مف بقع اإلبياـ والغموض ،ألنو وبكؿ بساطة يصعب عمى اإلنساف أف يفيـ المكاف الذي أسره
وطمأنو أو أقمقو وآلمو .وكؿ ىذه األصداء واإلسقاطات والحيرة ،قضايا مشروعة .لكنيا عند الفنانيف

تشكؿ قضايا جوىرية جديرة بالدراسة والتحميؿ ،ألف المكاف الذي ييز كياف الفناف واألديب –

خصوصا -مؤىؿ أف يتربع عمى سمطة الخطاب فيتحوؿ بالضرورة إلى عبلقات سيميائية ،يغوص

الناقد في إبراز حيثياتيا ،لموصوؿ إلى أعماؽ المكاف وبواطنو وبالتالي تنفى البلّمكانية عف المكاف.
ولـ يغفؿ المحدثوف مف النقاد عف أشياء المكاف ،فكؿ عبلمة ليا أثرىا وتأثيرىا ورسالتيا .وىنا
تطرح قضية المكاف وعبلقاتو باألشياء ،ىذا ما عكفت عميو السيميائية إذ اىتمت بشيئية المكاف،

تحرض القارئ إلدراكات جديدة ومتجددة .فكؿ عبلمة داخؿ المكاف أو حتى خارجو ،تحمؿ
وكأنيا ّ
داللة ظمت تشحف ىذا الفضاء .ليذا ذىب باشبلر ليقوؿ »:ال يكفي أف نعتبر البيت شيئا»( .)3إذ
أف األماكف التي نظف أنيا غير مفيدة حكـ خاطئ في نظرنا عمى األقؿ .فكؿ األمكنة التي خمقيا

ا﵀ مجدية نافعة لمختمؼ الكائنات وما سخطنا أحيانا عمى بعضيا إال جيؿ ألسرارىا أو عجز عمى
التكيؼ معيا .فكـ مف مكاف منح لصاحبو التألؽ وعمو اليمة والسمو وحتى الخمود .وسنعرض ىنا
بعضا مف ىذه األمكنة المميزة.

( - )1حبيب مونسي ،فمسفة المكاف في الشعر العربي ،قراءة موضوعاتية جمالية ،ديواف المطبوعات الجامعية،
الجزائر ،9077 ،ص .77

( - )2المرجع نفسو ،ص .79
( - )3غاستوف باشبلر ،جماليات المكاف ،ترجمة غالب ىمسا ،المرجع السابؽ ،ص .43
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المدخل:
لقد كاف "غار حراء" المكاف األوؿ الذي تتممذ فيو النبي محمد(صمى ا﵀ عميو وسمـ) ،فمف
خبللو بعث رسوال إلى البشرية قاطبة ،فمـ يمنعو سكوف المكاف وىدوؤه ورىبتو ووحشيتو ،مف أف
يشحف بالعزيمة واإلرادة ،والصبر والجمد .فمف عمؽ ىذا المكاف بزغ نور ينادي إلى إنقاذ اإلنسانية

مف التيو والضياع ومف براثيف الجاىمية األولى .ففي ىذا الكيؼ الموحش ،عمّـ ا﵀ نبيو الكريـ

محمدا ،أسس الديف الجديد ودعائـ الحضارة اإلنسانية السمحاء .وأ ّشر لو أف يكوف آخر وأفضؿ
سفير بيف السماء واألرض ،وبذلؾ تختتـ بو النبوة.

ليس المكاف في حياة الفرد أو الجماعة ثابتا قا ار ،ساكنا ،ألف حياة اإلنساف أصبل ال تعرؼ

الثبات والتحجر ،فيو متنوع ومتجدد ،فمف ىنا برز مبدأ التقاطب أو مبدأ الثنائيات كالمكاف المفتوح
والمكاف المغمؽ ،المكاف الثابت والمكاف المتحرؾ ،المكاف القريب والبعيد ،الواسع والضيؽ ،الممموء

والفارغ ،المؤنس والموحش ،المرتفع والمنخفض ،العاـ والخاص ،المطمؽ والنسبي ،المحبوب

والمكروه ،األصؿ والثانوي ،الدائـ والمؤقت ،النافع والضار ،المتصؿ والمنفصؿ ،البسيط والمعقد.

ومف خبلؿ ىذه الثنائيات يمكف أف نراىف عمى حقيقة المكاف ،وليذا تبقى مستويات إدراؾ األمكنة
تختمؼ حتما مف شخص آلخر أو مف كائف آلخر ،فالبدوي في أعماؽ الصحراء ،وبحكـ معرفتو ليا

وتقمبو في فيافييا ،ومعرفتو ألسرارىا وخباياىا ،سيختمؼ إدراكو حتما عف إدراؾ شخص آخر ،لـ
يألؼ ىذا المكاف كرجؿ التاريخ أو عالـ في الجيولوجيا الذيف يتعقباف اآلثار والشواىد وقد ال يمتفتاف

إلى ما سواىا .قبحا كاف أو جماال .وىذا االختبلؼ في مستوى اإلدراؾ حؽ مشروع عند اإلنساف.

وأسبابو كثيرة منيا :الحاجة والغاية واأللفة والقدرة عمى التكيؼ والزمف واآلخر ،ألف ليذا األخير

كذلؾ وقعا في إدراؾ المكاف إلى عوامؿ أخرى ،حتى أننا نجد في البيت الواحد مثبل ،إدراكات

كثيرة ،فركنو ليس كوسطو ومدخمو ليس كباحتو » :إف الوجود الكمي لمبيت سوؼ ينفتح بأمانة
لوج ودنا سوؼ ندفع الباب الذي يصدر صري ار بنفس الحركة ،كما نستطيع أف نجد طريقنا في
الظبلـ إلى حجرة السطح البعيدة»(.)1

وأبعد مف ىذا فإف السـ المكاف دو ار في اإلدراؾ ،ألف التسمية عبلمة أو إحداثية ترسـ

االنطباع األولي عف المكاف قبؿ ولوجنا إليو ،حتى أننا نصدر أحكاما قبمية عميو أو لو .إذ حينما
نسمع "جبؿ األىقار" مثبل ،ونحف أبعد ما نكوف عنو مسافة ،فإنو تتبادر إلى أذىاننا دالالت كثيرة

أف ىذا المكاف يوحي بالصحراء
عنو ،جراء امتزاج الواقع والخياؿ ،فيدرؾ أحد منا بمجرد السماعّ ،
والرماؿ والقفار والمغامرة والتوجس مف التيو ،بينما يدرؾ اآلخر في نفس ىذا المكاف أنو يوحي

( - )1غاستوف باشبلر ،جماليات المكاف ،ترجمة غالب ىمسا ،المرجع السابؽ ،ص .34
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المدخل:
بموقع سياحي أصيؿ جميؿ يصارع الصحراء بكبرياء وصمت ،فيتوؽ لزيارتو تبعا لما أدركو فيو مف

جمالية وشاعرية.

وحينما نسمع أيضا "جبؿ عرفة" بالمنظور اإلسبلمي طبعا ،ونحف لـ نزره مف قبؿ ،ندرؾ أف

ىذا المكاف يمثؿ لوحده منعرجا حاسما في مسيرة الدعوة اإلسبلمية ،بأبعاده الدينية والروحية .فيو
المكاف الذي يؤصؿ لركف مف أركاف اإلسبلـ أال وىو الحج ،في ىيبة وقداسة .ىكذا إذف تسمو
وتكبر األماكف وتتألؽ في قموب وأذىاف أصحابيا .غير أف أسمى وأغمى األمكنة عند المسمميف

خاصة عمى اإلطبلؽ ىي األماكف المقدسة الطافحة بالدليؿ واليقيف .فعظمة ا﵀ ،ليا وقعيا الخاص
في ىذه الربوع ،واف كانت عظمتو ج ّؿ وعبل ،تسع الكوف كمو .فإلى ىذه البقاع اإلسبلمية تيفو
األفئدة وترحؿ البواطف والجوارح قبؿ أف يرحؿ الجسد ،كيؼ ال وىي ميبط األدياف ،ففييا مدت
السماء يدىا لؤلرض ،وفي ثناياىا يرقد رجاؿ أخيار ،اختارىـ ا﵀ ليدي البشرية وتوجيييا إلى سبؿ

الصبلح والخير والى ما ينفعيا في الدنيا واآلخرة .وعميو فإف أماكف الرسوؿ (صمى ا﵀ عميو وسمـ)
أف كؿ شبر فييا ييتؼ
بمكة المكرمة والمدينة المنورة ،تمثؿ لوحدىا مدرسة روحية ومرجعا دينيا ،إذ ّ
بمبادئ الديف اإلسبلمي الحنيؼ ،مف الحؽ والعدؿ والمساواة بيف البشرية إالّ في التقوى والعمؿ

الصالح والسموؾ القويـ.

ىدـ الرجاؿ
كـ ىي حبمى أرض الحجاز بمشاىد اإليماف واليقيف وبصور التضحية ،ففييا ّ

فحؽ ليذه
المؤمنوف الصادقوف أعناؽ الظمـ والقير والفساد ،ومحوا تعسؼ اإلنساف لئلنساف.
ّ
األمكنة أف تشمخ في العمياء وفي دالؿ رباني عظيـ ،وأف تكوف أروع الم ازرات لئلنساف .فبل غرو
أف مشى إلييا وركب وحمؽ في السماء أو شؽ عباب البحر ،وحيف أوعزتو الحاجة وقمّت الوسيمة،
فيحوؿ رحمتو المفترضة إلى نص لغوي فني ،محموؿ بأكثر مف
ارتحؿ إلييا عبر مسمؾ الخياؿّ ،
داللة في وىج الشعرية ،يسمو بالمكاف إلى ىدؼ مقصود ،فيو كثير مف الروح اإلنسانية والجماؿ
واألناقة وسحر االنجذاب.
وممب
أصقاع العالـ إلى زيارة ىذه األماكف ،بيف داع وقارئ
ّ
بالذنوب ،كميـ ىروب مف صقيع الحياة الدنيا ،لبلرتماء في

ىكذا يسعى اإلنساف مف كؿ
وخاشع وراكع وطالب لممغفرة و ُم ِق ّر
حضف الدؼء الروحي .فمثؿ ىذا المكاف سيحفر في الذاكرة ال محالة » :إذ أف المكاف الياجس ال
يبقى حي از منزويا في أطراؼ الذاكرة ولكنو يحتؿ مركزىا ليتحدث بصوت واضح ،وفي ثنايا ذلؾ

الحديث بيف الذات المبدعة والمكاف الخارجي تنمو لغة أخرى»(.)1

( - )1فتحية كحموش ،ببلغة المكاف ،قراءة في مكانية النص الشعري ،اإلنتشار العربي لبناف ،ط ،9003 ،7ص.1
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المدخل:
إف المكاف وعمى كثرتو ،أنواع تبعا لعبلقتو مع الذات الساكنة فيو ،ولع ّؿ أكثرىا حضو ار وقربا
لدى الفرد ،ذلؾ المكاف الذي يصطمح عميو:
 -7المكان عندي :فيو بقعة حميمية ،تبلزـ صاحبيا ،وتجعمو يتمتع بحرية التصرؼ في ىذا
المكاف .يممؾ المرء فيو كؿ السمطة ويمارس فيو حياتو بحموىا ومرىا .يقترب مف بيت األلفة كما
سماه "باشبلر" » :والذي يحمي أحبلـ اليقظة والحالـ ،ويتيح لئلنساف أف يحمـ بيدوء»(.)1

 -3المكان عند اآلخرين :وىو مكاف يشبو األوؿ ،في كونو يمنح لصاحبو شيئا مف الحميمية
واأللفة ،لكف وميما توافرت عوامؿ االرتياح فيو ،فإف صاحب ىذا المكاف يشعر وكأنو يخضع

لسمطة الغير ،فيحتاط مف سموكاتو وتصرفاتو فيمارس حياتو بحذر ،رغـ أنو بعيد عف القير.

 -2األماكن العامة :وىي أماكف تخضع غالبا لمسمطة العامة ،كالحدائؽ العمومية والمتاحؼ
والمواقع السياحية وحتى األسواؽ .يمارس فييا اإلنساف حياتو بكؿ حرية ،إال أنيا حرية محدودة،

أف مثؿ ىذه األماكف ممؾ
بؿ منظمة ال تتجاوز سمطة القانوف والعرؼ ،والبد أف يتمثؿ في ذىنو ّ
لمغير كذلؾ ،فعميو والحالة ىذه ،أف يمتفت إلى الغير ليقاسمو تداعيات المكاف ،فيحصؿ التقاطع
بيف األنا وأنا اآلخر بفعؿ سمطة المكاف .وغالبا ما تكوف ىذه األماكف متنفسا عف مضايؽ

الحياة وصرخاتيا المتكررة ،وقد يحدث أف تتحوؿ إلى بؤر لمقمؽ والضيؽ فيتـ االنفصاؿ عنيا
والنفور منيا.
 -2المكان اللامتناهي :وىو في الغالب مكاف واسع فسيح األرجاء شاسع األطراؼ كالصحراء مثبل،
فيي مكاف لمجميع وليس ممكا ألحد .كما أف سمطة الدولة غالبا ما تكوف بعيدة عنو وعميو.

مكاف ال ينتيي طولو وال عرضو وال مساحتو وال انفتاحو وال كبره .ونعتقد أف مثؿ ىذا المكاف ال
يغري عمى المكوث فيو طويبل ،غير أف لمفنانيف ولمشعراء موقفا آخر ،قد ال يوافؽ تماما
اعتقادنا ىذا.2

ىكذا يتربع المكاف في حياة اإلنساف ،حتى يبدو وكأنو سمطاف عميو .والدليؿ عمى ذلؾ أننا

مر في حياتنا ،وحيف يذكرنا بمكاف المقاء أو التصادـ معو ،فنتذكره
كثي ار ما ننسى اسـ شخص ما ّ

( - )1غاستوف باشبلر ،جماليات المكاف ،ترجمة غالب ىمسا ،المرجع السابؽ ،ص .41
( – )2ينظر :في فتحية كحموش ،المرجع السابؽ ،ص .71
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المدخل:
حتما .وأكثر مف ىذا » :إف اإلنساف يدفع حياتو ثمنا لممكاف ،وما الثورات وحركات المقاومة

والحركات التحررية عبر التاريخ إال تأكيدا لممكاف ولماىية إنسانو ووجوده ولحريتو»(.)1

 -2-1الرحمة » :يقاؿ رحؿ الرجؿ إذا سار ،وقوـ رحؿ أي يرتحموف كثيرا ...والترحؿ واالرتحاؿ
واالنتقاؿ»(.)2

نفيـ مف ىذا التعريؼ المغوي ،أف لفظة الرحمة ،أخذت منحى داال عمى السير والتنقؿ ،إذ ال

يكفي أف تسير وتقطع المسافات فحسب ،بؿ البد مف التغير والتجدد عبر مكانات المسير ،ألف لكؿ

مسار خصائصو وخصوصياتو التي تميزه عف غيره ،فمف ىنا تؤخذ المنافع مف ىذه األمكنة التي
ينشدىا الرحالة في رحمتو » :ألف الرحالة يذىب ليتعمـ ويغدو بعد الرحمة معمما»(.)3

إف المتمعف لمديف اإلسبلمي يجد أف مف أىـ رسائمو لئلنساف :الدعوة إلى الرحمة ،بؿ وحفّز
ّ
أف ا﵀ تعالى
عمييا ،كونيا تعود عمى الناس بمنافع كثيرة في حياتيـ سواء العممية أو العممية ،حتى ّ
خفّؼ عمييـ بعض العبادات كالصبلة والصوـ ،دفعا لمضرر والمشقة وتخفيفا مف ويبلت السفر،
وأعباء الطريؽ ،شرط أف تتـ ىذه الرحبلت واألسفار في سبيؿ ا﵀ والوطف والعمـ ولمآرب ذاتية أو

أف كثي ار مف األنبياء والصحابة والعمماء رحموا وارتحموا وما عرفوا االستقرار أبدا
جماعية .فمعموـ ّ
في حياتيـ بغية نشر الدعوة ونشر العمـ وتفقيو الناس بما ينفعيـ في دنياىـ وآخرتيـ ،كما رحموا
ألداء فريضة الحج وضربوا في األرض بحثا عف المعاش.
ففي مواضع كثيرة يستشعر الناس ضرورة السفر والترحاؿ ،تمبية لنداء الرحمفُ ﴿ :ق ْؿ ِس ُيروا
ِ
ّْ
ِفي ْاأل َْر ِ
يف ﴾( ،)4فاآلية تأمر بالسير والحركة والتنقؿ في ربوع
ض ثَُّـ انظُُروا َك ْي َ
اف َعاق َبةُ اْل ُم َكذبِ َ
ؼ َك َ
األرض الفسيحة والتي سخرت لئلنساف ،بؿ أكثر مف ذلؾ ،عمى المسافر أف يمعف النظر ،متأمبل،

مفكرا ،متدب ار في مخموقات ا﵀ وأسرار الكوف .فيكذا تأخذ الرحمة طابع الجيد العضمي والجيد

( - )1حسف عمياف ،تداخؿ األجناس األدبية ،الرواية والسيرة ،سيرة مدينة وشعب ،دار مجدالوي لمنشر والتوزيع
األردف ،9074 ،9079 ،ص .393

( – )2سميرة أنساعد ،الرحمة إلى المشرؽ في األدب الجزائري –دراسة في النشأة والتطور والبنية -دار اليدى،
الجزائر ،9001 ،ص.73
( - )3بوشعيب الساوري ،الرحمة والنسؽ ،دراسة في إنتاج النص الرحمي ،رحمة ابف فضبلف نموذجا ،دار الثقافة،
المغرب ،9001 ،ص .700

( - )4سورة األنعاـ :اآلية.77 :
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المدخل:
َِّ
ام ُشوا ِفي
الذىني لمرحاليف .وفي موضع آخر يدعو ا﵀ كذلؾُ ﴿ :ى َو الذي َج َع َؿ لَ ُك ُـ ْاأل َْر َ
ض َذلُوًال فَ ْ
م َن ِ
اكبِيَا َو ُكمُوا ِمف ّْرْزِق ِو ۖ َوِالَْي ِو ُّ
ور﴾(.)1
الن ُش ُ
َ
سخر ىذه األرض لئلنساف ،شريطة أف يمشي فييا وينتشر في ربوعيا
مف ىنا ندرؾ أف ا﵀ ّ
وصوال إلى أرزاقيا البلّمتناىية ،السطحية منيا أو الدفينة ،مدفوعا بقوتو الجسدية أو بقوتو الذىنية

الفكرية أو ىما معا .ونبلحظ كيؼ اقترنت الحركة بالرزؽ منذ أف خمؽ ا﵀ اإلنساف والى أف يرث

األرض ومف عمييا.

وال تزاؿ دعوات ا﵀ – في ثنايا القرآف مبثوثة – إلى اإلنساف ،ترغبو في فؾ أسرار األرض

واالنتقاؿ بيف أرجائيا والسفر إلى كؿ نقطة فييا ،واليجرة مف والى أمكنتيا المختمفة﴿ :قَالُوا أَلَ ْـ تَ ُك ْف
أَرض المَّ ِػو و ِ
اس َعةً فَتُي ِ
اج ُروا ِفييَا ۖ﴾( ،)2فكـ ىو مطالب ىذا اإلنساف أف يسعى دوما وأف ال يتوقؼ
ْ ُ
َ
َ
عف الحركة ،فحياتو كميا حراؾ دائـ » .فاإلنساف عامة جاء إلى العالـ بواسطة رحمة قد تطوؿ أو

ثـ فك ّؿ رحالة ينتيي بانتياء طريقو»( .)3ىكذا إذف خمؽ ا﵀ -جمت
قد تقصر وتنتيي بنياية .ومف ّ
قدرتو -اإلنساف وأودع فيو حب الحركة والتنقؿ وأمده بالعقؿ النير الذي يدفعو إلى ذلؾ بالعزـ
والثبات والتفكير ،كما أنعـ عميو بالجسـ القوي ،الرشيؽ الذي يعينو في ىذا الحراؾ مف موضع

آلخر ،طاؿ أو قصر ،فالغايات ال تنتيي والمنى واألىداؼ متعددة ،ولعؿ أوؿ بدايات الرحمة:

البحث عف الطعاـ والشراب ضمانا لمبقاء ،وبعد ذلؾ ،اليروب مف جبروت الطبيعة ،كالعواصؼ
والزالزؿ والبراكيف أو مف حيواناتيا المفترسة كاألسود والنمور والذئاب ،أو اليروب مف تعنت

اإلنساف وظممو وجحوده واستبداده ،ومع تطور اإلنساف وكثرة حاجاتو ومآربو وفي ظؿ الحياة

العصرية المعقدة ،غدت الرحمة ضرورة ممحة ليس فقط لمرزؽ ،بؿ بغية الوصوؿ إلى اآلخر والمقاء
بو ،ميما تعددت الموانع والحواجز » :ومف ىنا تصبح الرحمة اليد التي تمتد لتقرب شعوبا تناءت
عف شعوب ،وأقواما إلى أقواـ ،تفصؿ بينيا البحار والقفار»(.)4

ففي ىذا التواصؿ الرحمي ،يكبر الشوؽ لئلطبلع كذلؾ عمى معارؼ وعموـ األمـ
وحضاراتيا ،استزادة في العمـ واكتشافا لعوالـ غامضة كانت تشكؿ عمى الدواـ بؤر الفضوؿ

اس إَِّنا َخمَ ْق َنا ُكـ ّْمف َذ َك ٍر
لئلنساف .وتتأكد ىذه المساعي في خطاب ا﵀ لمناس كافةَ ﴿ .يا أَيُّيَا النَّ ُ
( - )1سورة الممؾ ،اآلية .73
( - )2سورة النساء ،اآلية .11
( - )3عبد الرحيـ مؤذف ،الرحمة في األدب المغربي ،النص ،النوع ،السياؽ ،إفريقيا الشرؽ ،المغرب،9006 ،
ص.76

( - )4فؤاد قنديؿ ،أدب الرحمة في التراث العربي ،مكتبة الدار العربية لمكتاب ،مصر ،9009 ،ص .99
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المدخل:
َّ ِ
وأُنثَ ٰى وجعْم َنا ُكـ ُشعوبا وقَبائِ َؿ لِتَعارفُوا ۖ إِ َّف أَ ْكرم ُكـ ِع َ َّ ِ
يـ َخبِ ٌير﴾( ،)1فمقد
َََ ْ ُ ً َ َ
ند المػو أَتْقَا ُك ْـ ۖ إِ َّف المػوَ َعم ٌ
ََ ْ
ََ
َ
خاطبت اآليات الناس مف باب وجوب التعارؼ فيما بينيـ ،والتعايش وتبادؿ المصالح و بناء
اإلنسانية .وال يتـ ذلؾ إال باالنتقاؿ والرحمة مف والى اآلخر ذك ار كاف أو أنثى ،فيؤالء البشر
مد الجسور بينيـ وبعد ذلؾ يكوف البقاء لؤلقوى واألحسف
جميعيـ ،مجبروف عمى التكاتؼ والتآزر و ّ
واألكرـ والصالح والواعي المدرؾ .فمف ثمة ظيرت الرحبلت العممية ،واالقتصادية التجارية،

رد المظالـ،
والسياحية ولكؿ رحمة آدابيا وأخبلقياتيا وشروطيا ،كما عددىا أبو حامد الغزالي وىيّ :
رد الودائع ،أخذ الزاد الحبلؿ ومكارـ األخبلؽ إلى اختيار
قضاء الديوف ،إعداد النفقة لمف تمزـّ ،
الرفيؽ وتوديع األىؿ.2

وتكوف الرحمة كذلؾ ألسباب صحية ورغبة في العبلج أو إلراحة النفس مف ألواف العناء

وتخميصيا مف منغصات الحياة ،أو لدواعي دبموماسية ،أو ألداء مياـ إدارية ذات طابع دولي في
إطار التواصؿ بيف األمـ .وفي شأف األسفار والتنقبلت ،ومف حكـ اإلماـ الشافعي تحضرنا ىذه

األبيات :

» سافر تجد عوضا عمف تفارق ػو
إني رأيت وقوؼ المػاء يفسػده

والشمس لو وقفت في الفمؾ دائمة

:
:

:

وانصب فإف لذيذ العيش في النصب
إف ساؿ طاب واف لـ يجر لـ يطب

لممّيا الناس مف عجـ ومف عرب»(.)3

نستنتج مف ىذه الحكـ أف السفر يجمع بيف المتعة والمذة وبيف حب اإلطبلع والمعرفة .وىو
أداة الترويح عف النفس ،دفعا لمممؿ واليأس ولمحاربة الركود والشمؿ ودواعي البلبقاء والموت .غير

أف أحمى وأمتع سفر يخمد في حياة المسمميف بالخصوص ،سفرىـ إلى أروع آيات ا﵀ في األرض

وىي األماكف المقدسة .ويصطمح عميو :الرحمة الحجية والتي
الن ِ
باعتبارىا ركنا مف أركاف دينيـَ ﴿ :ولِمَّ ِػو َعمَى َّ
اس ِح ُّج اْل َب ْي ِت
ِ
َّ ِ
يف ﴾( )4ففييا تتجسد الرغبة لموصوؿ
فَِإ َّف المػوَ َغن ّّي َع ِف اْل َعالَم َ
القموب تيفو إلييا واألعناؽ تشرئب لرؤيتيا.

ليا وقع خاص في حياة المسمميف.
يبل ۖ َو َمف َكفََر
اع إِلَ ْي ِو َسبِ ً
استَطَ َ
َم ِف ْ
إلى األمكنة المقدسة والتي ما فتئت

( - )1سورة الحجرات ،اآلية .74
( - )2ينظر  :فؤاد قنديؿ ،أدب الرحمة في التراث العربي ،المرجع السابؽ ،ص .46
( - )3اإلماـ الشافعي ،الجوىر النفيس في شعر اإلماـ محمد بف إدريس ،تقديـ محمد إبراىيـ سميـ ،مكتبة ابف
سيناء لمنشر والتوزيع و التصدير ،مصر ،د.ت ،دط ،ص ص .96-93

( - )4سورة آؿ عمراف ،اآلية.11 :
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المدخل:
فالرحمة الحجية ليست مجرد انتقاؿ مف مكاف آلخر كما كاف يفعؿ القدامى ،إنما ىي منعطؼ

ىاـ في حياة المسمميف » .مف ىنا يصبح المكاف المقدس حاف از عمى الرغبة في التماىي مع

المسمكيات الخيرة ودموع الرحالة ال تتوقؼ عف إعادة صياغة ذات تخمؽ مف جديد»(.)1

إف ىذه الذات الراحمة إلى ىذه األماكف ،يعاد تشكيميا في ىذه المكانات المقدسة بكونيا تمثؿ
ّ
مصد ار لئللياـ الروحي لئلنساف ،حتى يبمغ بو التأثر درجة البكاء في خوؼ ووجؿ وخشوع،
والمرتحؿ يؤدي في أمانة واخبلص نداء ا﵀ .ففي ىذا المكاف الرحب تقاـ المناسؾ ويسمو إيماف

المؤمف إلى العمياء ،فحتى الموت ىنا يصبح في لحظة كيذه أمنية كؿ حاج » :الموت واإلستشياد
حاضر في كؿ رحمة حجية وأعز ما يطمب عند الحاج ىو طمب الموت أو الشيادة في قدس

األقداس بجانب البيت العتيؽ»( .)2ىكذا تكتسي الرحمة الحجية طابعا خاصا لئلنساف المرتحؿ ،فيي

استجابة لما فرضو ا﵀ ،وطاعة ا﵀ واجبة ،كما أنيا لحظة تضرع إلى ا﵀ والتوسؿ إليو واإلقرار
بالذنوب ،فتصبح المغفرة ىنا أعز ما يصبو إليو العبد .يقوؿ فؤاد قنديؿ » :كأف يرتحؿ لمحج إلى

األماكف المقدسة ،تمبية لنداء الرحمف وتوبة وتطيي ار لمنفس مف دنس الذنوب وعيدا لمسير عمى

الصراط المستقيـ وأمبل في المغفرة»(.)3

إف ىذا االرتحاؿ الى البقاع المقدسة يمثؿ كذلؾ اختبا ار مف ا﵀ لعبده ،عمى مدى قدرتو عمى
ّ
تحمؿ أعباء السفر ،ومخاطر المسير ،وفي ىذا السياؽ يحضرنا حديث شريؼ ،فعف أبي ىريرة أف

الرسوؿ (صمى ا﵀ عميو وسمـ) قاؿ » :السفر قطعة مف العذاب»( .)4فميس مف الغرابة أف يكوف ىذا
ييم ّـ نحو أحمى وأعز أماكف ا﵀ في أرضو ،فتزداد
العذاب حموا وعذبا ،حينما يستشعر المسمـ أنو ّ
درجة التحمؿ وتيوف ويبلت السفر ،ومخاطر الطريؽ ومحنة الغير كذلؾ.
إف الرحبلت جميعيا تمر حتما بمسارات أوليا :لحظة اإلقبلع أو الخروج وغالبا ما
ّ
يكوف الرحالة فييا يتأرجح بيف ألـ الفراؽ وليفة الوصوؿ .وقد تكوف مؤش ار لنجاح الرحمة ،كما يمكف

العدة لذلؾ .ثـ تمييا لحظة الطريؽ وىي محؾ الختبار
يعد ّ
أف تكوف عكس ذلؾ .وعمى الرحالة أف ّ

( - )1عبد الرحيـ مؤذف ،الرحمة في األدب المغربي ،النص ،النوع ،السياؽ ،المرجع السابؽ ،ص .90
( – )2المرجع نفسو ،ص .76

( - )3فؤاد قنديؿ ،أدب الرحمة في التراث العربي ،المرجع السابؽ ،ص .71
( - )4متف موطأ اإلماـ مالؾ ،عمى رواية يحي بف يحي ،دار الكتب الجزائر ،7133 ،ص .360
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المدخل:
الترجؿ والركوب والتوقؼ ومبلقاة اآلخر ،فتكثر األخبار
القدرات الجسمانية والمادية والمعنوية ،ففييا ّ
والوقائع والمفاجآت » .وىذا المشيد ىو األكثر غنى فيأخذ حي از واف ار في النص الرحمي»(.)1
وفي آخر المطاؼ تتراءى لمرحالة مبلمح األمكنة المقصودة ،فإذ ذاؾ لحظة الوصوؿ،

فيتعانؽ الخوؼ والفضوؿ والشوؽ والفرح ،حتى يعجز المرء عمى كتماف مشاعره وأحاسيسو .إنيا

لحظة البوح واالعتراؼ واإلقرار » .فيعاد تأسيس رؤية ثالثة تنبني عمى انطباعات حنينية»(.)2
ويقؼ الرحالة في ىذه األماكف بيف متاىات اإلعجاب واالندىاش والقبوؿ والرفض وحتى السخرية

أحيانا .وفي فوضى الحواس يبقى السفر عند الفنانيف رائعا » .فالحنيف إلى السفر قد يكوف إحساسا

جماليا في بعض الحاالت»( .)3ذلؾ ما حاوؿ إتياف ديني رسمو في رحمتو إلى البقاع المقدسة ،كما
كاف يرسـ بألوانو تمؾ الموحات المخمدة ألعمالو .وكسائر المسمميف ،سمع نداء ا﵀ يقوؿَ ﴿ :وأ َّْذف
ِ ِ
يف ِمف ُك ّْؿ فَ ٍّج َع ِمي ٍ
الن ِ
ِفي َّ
ؽ لَّْي ْشيَ ُدوا َم َن ِاف َع لَيُ ْـ َوَي ْذ ُك ُروا
وؾ ِر َج ً
اس بِاْل َح ّْج َيأْتُ َ
اال َو َعمَ ٰى ُك ّْؿ َ
ضام ٍر َيأْت َ
َّاـ َّمعمُوم ٍ
َّ ِ ِ
ٍ
ات ﴾(.)4
ْ
اس َـ المػو في أَي ْ َ
 -3-1أدب الرحمة:
إف ضبط مفيوـ أدب الرحمة ليس باألمر البسيط ،رغـ الجيود المبذولة في ىذا الجانب مف
طرؼ األدباء والنقاد المحدثيف ،حتى غدت محاوالت التدقيؽ في وضع التعاريؼ ليذا النوع ضربا

مف اإلجتياد ،ال يرقى إلى التقنيف النقدي المعاصر .وأسباب العجز كثيرة ومتعددة منيا :أف الرحمة

نص يجنح إلى عدة خطابات ،تشابكت وتبلقت مش ّكمة فسيفساء أدبيا فنيا ،غالبا ما أشفت غميؿ
القراء ،وأراحت النقاد مف مأزؽ التفرقة في ىذه النصوص المتناصة فيما بينيا ،غير أنو في المقابؿ
كثي ار ما بقي ىذا الجنس ميمشا أو لـ ينؿ – عمى األقؿ – حظو مف الدراسة والبحث » :فالرحمة

يتسيج في خانة محددة»(.)5
نص مفتوح ال يمكنو أف ّ

مف خبلؿ ىذا التعريؼ ندرؾ أف الرحمة ليست نصا منغمقا أو ضيقا ،بؿ ىو مجموعة
نصوص مؤىمة الحتضاف روافد كثيرة تستعصي أف تضبط في رواؽ لغوي واحد .فكاتب النص

الرحمي يكثر حتما مف الرجوع وااللتفات إلى التاريخ والى الجغرافيا والى عممي االجتماع والنفس.

( - )1شعيب حميفي ،الرحمة في األدب العربي ،التجنس ،آليات الكتابة ،خطاب المتخيؿ ،رؤية لمنشر والتوزيع،
القاىرة ،9003 ،ص .730
( – )2المرجع نفسو ،ص.731
( - )3إتياف سوريو ،الجمالية عبر العصور ،ترجمة :ميشاؿ عاصي ،منشورات عويدات ،لبناف ،7113 ،ص.79
( - )4سورة الحج ،اآلية.93-91 :

( - )5شعيب حميفي ،المرجع السابؽ ،ص.33
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المدخل:
وأكثر مف ذلؾ ،فقد يتحوؿ ىذا النص أو بعض منو إلى مقاطع مف السيرة الذاتية وحتى الغيرية

لمرحالة أو لغيره ،كالمرافؽ والمصادؼ ،غير أف أدبية النص الرحمي تتجمى في قدرة الكاتب عمى
توظيؼ المغة توظيفا فنيا مف وصؼ وسرد وحوار ومجاز وبياف وبديع .وتتجمى في شعرية األماكف

التي يسردىا الرحالة ،وفي شعرية الزماف ،وتعاقب األحداث وتشكميا.

فغالبا ما يسعى الكاتب في نصو الرحمي إلى استمالة القارئ بأسموبو وطريقة عرضو ،مما
يغريو عمى القراءة ،بؿ عمى فعؿ القراءة ،دوف ممؿ أو كمؿ .وىو يتميؼ لمعرفة تفاصيؿ الرحمة
والرحالة ،وحتى معرفة ىوية اآلخر المذكور في النص.

وقد ال تيمو الموضوعية في الطرح ألف األمر نسبي في ىذا الجنس مف األدب ،وربما تعيؽ

صاحب اإلبداع .فالرحالة أو كاتب النصوص الرحمية يتوؽ دوما إلى أف يكتب بحرية وأريحية ،فقد

يسعد قارئا ،كما قد يبكيو واف لـ يفعؿ ذلؾ ،فقد يحيمو إلى بؤر الدىشة واالستغراب واالستفياـ.
ونعتقد أف األديب في ىذا الجنس مف اإلبداع ليس مطالبا بأف يتحرى تماـ الدقة في نقؿ ما رآه وما

عايشو وما سمع عنو أو ما قيؿ لو .فالدقة في األدب قد تتحوؿ إلى عائؽ يعرقؿ مسيرة النص
ويشوه جمالو ويكبح أدبية األديب.
إف نجاح األدب الرحموي أو الرحمي مرىوف -في نظرنا عمى األقؿ -عمى مدى قدرتو عمى

تحريؾ مشاعر اآلخر قارئا كاف أـ مستمعا ،وعمى زعزعة أفؽ االنتظار عندىما ،وفي التراكمات
التي تودع إلييما أثناء القراءة أو بعدىا .ومف خبلؿ ىذا التأثير تنزع الرحمة إلى خطاب خصب

تيرب إليو أحيانا تداعيات الفف القصصي ،فينا تحيف لحظة القبض عمى
ثري محموؿ ،مشحوف ّ
القارئ ،فيسافر مع النص الرحمي متقفيا حيثيات الرحمة » :ينفتح النص الرحمي ضمف دائرة متعددة

المنافذ عمى أشكاؿ أدبية وغير أدبية يتفاعؿ معيا ممتصا جوىرىا الستثماره في تعزيز نصيتو»(.)1

إف تجنس الرحمة ال يزاؿ إشكاال قائما ،بحكـ تداخميا مع خطابات متعددة كما أشرنا سالفا.
ّ
فالذي تستوقفو األماكف والمناطؽ والمواقع والبمداف واألقاليـ في ىذا النص ،يقترب حتما إلى المجاؿ

الجغرافي والعمراني » :فيجزـ الجغرافيوف بأف والدتيا كانت مف رحـ الحقؿ الجغرافي ومف ىنا جاء

األدب الجغرافي»( .)2وىكذا دواليؾ مع الخطابات األخرى .غير أف انتساب الرحمة إلى حقؿ السرد
باعتبارىا كتابة أدبية ،سمح لمتصنيؼ أف يأخذ مشروعيتو في خانة األدبي.3

( - )1شعيب حميفي ،الرحمة في األدب العربي ،التجنس ،آليات الكتابة ،خطاب المتخيؿ ،المرجع السابؽ ،ص.36
( - )2شعيب حميفي ،الرحمة في األدب العربي ،التجنس ،آليات الكتابة ،خطاب المتخيؿ ،المرجع السابؽ ،ص.39
( – )3ينظر :في المرجع نفسو ،ص .37
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المدخل:
وكعمل تطبيقي في بحثنا هذا ،ارتأينا أف نرحؿ مع الفناف الفرنسي ألفونس إتياف ديني ،في
رحمتو الحجازية التي قاـ بيا سنة  7191إلى البقاع المقدسة ،لنتقفى جماليات األمكنة التي عبرىا
والتي زارىا.

 -2التعريف بصاحب الرحمة:
 -0-3ألفونس إتيان ديني:
ولد ألفونس إتياف ديني في  93مارس  ،7367مف عائمة بورجوازية موىوبة ،حيث كاف أبوه

رئيس محكمة مدنية .وفي  7317تابع دراستو بإحدى الثانويات بباريس في النظاـ الداخمي،

ليتحصؿ سنة  7311عمى شيادة البكالوريا ،ويتوج بالمرتبة األولى في مسابقة لمرسـ ،إذ كاف
موىوبا فيو وىو طالب ثانوي .وبعد أدائو لمخدمة الوطنية برتبة عريؼ بنورمانديا ،يمتحؽ بمدرسة

الفنوف الجميمة ثـ بورشة "دوقالوف" بباريس ،ويتحصؿ عمى ميدالية مف الدرجة الثالثة في إحدى
أعمالو .وفي سنة  ،7333يعرض أعمالو في صالوف الفنانيف الفرنسييف ،ويتحصؿ عمى ميدالية

أخرى لقصر الصناعات ،وفي نفس السنة ،تقترح عميو رحمة إلى الجزائر في إطار منحة سفر،
وبالضبط إلى بوسعادة ،حيث أعجب بضوء الصحراء ،ليقرر العودة إلييا الحقا .وبالفعؿ وفي سنة

 7333يسافر لممرة الثانية إلى الجزائر ،ويزور األغواط ومنطقة بني مزاب ،بمعية أصدقائو الفنانيف

األوربييف.

وفي سنة  ،7331يتأسس مجتمع الفنانيف التشكيمييف الشرقييف بفرنسا ويكوف ألفونس ديني،

عضوا أساسيا فيو ويتوجو مرة أخرى لزيارة الجزائر ،حيث يزور األغواط ،بوسعادة ،بسكرة ،ليقضي

فييا ىذه المرة ستة أشير .وفي سنة  ،7311يسافر إلى مصر ،لكنو يصاب بخيبة األمؿ في سفره
ىذا .فيعود إلى الجزائر » .لقد فتنتو الجزائر بغواياتيا الساىرة المتنوعة فانبرى لتصوير الحياة

اليومية ،ومختمؼ مظاىر الحياة االجتماعية والدينية بالجنوب الجزائري ،وخاصة ببوسعادة،
وبالضبط بقبيمة أوالد نايؿ ،حيث استقر منذ  .7103فخمّد البوسعادييف وحياتيـ اليومية بفنية

منقطعة النظير ،وخمّؼ عف الجزائرييف تراثا تشكيميا في شعرية باذخة واحتفاء جنوني ببياء األلواف

الجنوبية الخاطفة ،بسحرىا وببيائيا ونور عشقيا»( .)1يشارؾ إتياف ديني في معارض عالمية كثيرة،
عرض فييا لوحاتو الفنية ،ويتحصؿ عمى ميداليات كثيرة.

( - )1الحاج ناصر الديف ألفونس إتياف ديني والحاج سميماف بف إبراىيـ باعمر ،الحج إلى بيت ا﵀ الحراـ.

7431ىػ7191 -ـ .تر :ترجمة عبد النبي ذاكر ،منشورات المركز المغربي لمتوثيؽ والبحث في أدب الرحمة،
المغرب ،9006 ،ص .1-3
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المدخل:
وفي سنة  ،7191قرر إتياف ديني  -والذي أصبح يسمى بناصر الديف ديني بعد أف أعمف

دخولو في اإلسبلـ  7174ونطؽ الشيادة ،أماـ مفتي الجزائر العاصمة – أف يستكمؿ إسبلمو بأداء
فريضة الحج وزيارتو لمبقاع المقدسة ،وكاف ذلؾ في  1أفريؿ  7191برفقة صديقو الحميـ سميماف

تعرؼ عميو أثناء زياراتو إلى بوسعادة ،ونشأت بينيما
بف إبراىيـ باعمر ،أحد شباب بوسعادة والذي ّ
صداقة مثالية ،وكذا زوجة صديقو ىذا .وفي رحمتو ىذه إلى البقاع المقدسة ،حمؿ توصيات مف

كبار شخصيات العالـ اإلسبلمي ،تشيد بخصاؿ الرجؿ وتدعو لتسييؿ الحج لو ،كمستشرؽ أوروبي

أبدى نيتو لمحج .وبعد عودتو مف البقاع المقدسة ،يوافيو األجؿ إثر نوبة مرضية ألزمتو الفراش،
فنقؿ إلى مستشفى باريس سنة  93ديسمبر  ،7191ثـ ينقؿ جثمانو إلى المقبرة اإلسبلمية ببوسعادة

لتشييع جنازتو في  79جانفي .17140

» ومازاؿ رفاتو يحضنو قبر بسيط ببوسعادة ،في بقعة اقتناىا ديني حبا وانتماء ليذه األرض
التي جمعتو -حيا وميتا -بصديقو ورفيقو ومرشده سميماف بف إبراىيـ باعمر وزوجتو ،وىما
الشخصاف المذاف رافقاه في رحمتو الحجية أيضا ،حيث زاروا جميعا سنة 7191ـ البقاع المقدسة

ودوف رحمتو الحجية تحت عنواف (الحج
وسيناء وجبؿ طور .فسمي مف يوميا بالحاج ناصر الديفّ .
إلى بيت ا﵀ الحراـ) .فكانت حسف الختاـ»(.)2
ولقد خمّد مدينة بوسعادة – التي عاش فييا والتي كاف يحمو لو أف يسمييا جنة ا﵀ في أرضو

صور خصبيا وماءىا ونخيميا وناسيا وطقوسيـ الدينية
– في حوالي تسع وثبلثيف ومائة لوحةّ ،
اإلسبلمية .ومف أحسف الموحات الفنية ليذا الرجؿ لوحتو الشييرة" :صبلة الفجر" فيي بذرة روحانية،
تفتّقت منذ سنة  ،7339حيف عرض في لوحاتو مشاىد دينية ،ليحصؿ سنة  7334عمى أوؿ
استحقاؽ.3
ومف وصيتو التي تركيا قبيؿ وفاتو بأياـ معدودات ،مخطوط .وتفضؿ األستاذ عبد النبي
كنتو سريرة الرجؿ
ذاكر مف المغرب ،بترجمتيا ترجمة كاممة ،اعتبا ار لقيمتيا كشيادة ضمنية عما ّ
مف إيماف راسخ:
» بخصوص جنازتي ،رغباتي األخيرة ىي:
( -)1ينظر فيRetrouvailles – Dinet à Bou-SÂADA – 2006. Musée National Nasr- :
)(Eddine-Dinet. Ministere de la culture (Biographie d’Etienne Dinetمترجمة).
( - )2الحاج ناصر الديف ألفونس إتياف ديني والحاج سميماف بف إبراىيـ باعمر ،المرجع السابؽ ،ص .1

( – )3ينظر :الحاج ناصر الديف ألفونس إتياف ديني والحاج سميماف بف إبراىيـ باعمر ،الحج إلى بيت ا﵀ الحراـ،
المرجع السابؽ ،ص .1
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المدخل:
 -7يجب أف تكوف جنازتي إسبلمية (سطر المؤلؼ عمى كممة إسبلمية) .ألنني – منذ عدة

أعواـ – آمنت باإلسبلـ دينا ،وخصصت أعمالي وجيودي إلجبلؿ ىذا الديف».

 » -9أف يوارى جثماني في مقبرة إسبلمية ببوسعادة البمد الذي أنجزت فيو الجزء الكبير مف
لوحاتي».

 » -2إذا ما وافتني المنية في مكاف آخر ،يجب نقؿ جثماني إلى بوسعادة ،ومصاريؼ النقؿ
تؤخذ مف تركتي».

 -2إذا ما وافتني المنية بباريس ،ولـ يحضر أي مسمـ لمصبلة عمى جنازتي ،فيجب أف تكوف
الجنازة مدنية وحسب (وسطر المؤلؼ عمى العبارة) في انتظار جنازة إسبلمية ببوسعادة.

 » ينسخ ىذا اإلقرار كؿ الترتيبات التي اتخذتيا في زمف سابؽ.باريس  3ديسمبر 7174

إ .ديني

إ – ديني – فناف تشكيمي»(.)1
ىذا وألّؼ ناصر الديف ديني إضافة إلى رحمتو الحجية ،كتبا قيمة ككتاب (حياة محمد)

وكتاب( :الشرؽ مف وجية نظر الغرب) والرحمة الحجية المذكورة والتي ىي محؿ دراستنا.

 -2 -2التعريف بالرحمة » :الحج إلى بيت ا﵀ الحراـ  7431ىػ7191 .ـ) لمحاج ناصر الديف
ألفونس ديني والحاج سميماف بف إبراىيـ باعمر .ترجمة وتقديـ :عبد النبي ذاكر.

يقوؿ مترجميا » :ىذه رحمة ،كما دبجيا يراع الفناف الفرنسي سنة 7431ىػ7191/ـ ،الذي
يدعى ألفونس إتياف ديني الممقب –عقب إسبلمو– بالحاج ناصر الديف ،وضمنيا رسومات مف
إبداع ريشتو الشغوفة بالتقاط تفاصيؿ الحرميف الشريفيف .وقد اقترف اسمو في تأليؼ ىذا الكتاب –

الصادر عف مكتبة ىاشيت سنة 7140ـ – بمرافقو في الرحمة الحاج سميماف بف إبراىيـ باعمر
الجزائري ،وزوجتو ،وقد توخت الرحمة –مف بيف ما توختو– نقؿ الحقيقة ودحض األغبلط الشائعة
في أوروبا عف الحج ،بغية إقامة وئاـ صادؽ بيف الييودية والمسيحية واإلسبلـ ،وبالتالي تبديد

الخبلفات المحدقة بمستقبؿ السبلـ في المشرؽ« :وما أضفى عمى ىذه الرحمة طابع التشويؽ
والمغامرة ىي تمؾ الصعوبات والعراقيؿ التي كانت تجابو الحجاج في مطمع القرف الماضي ،عبلوة

عمى البعد األدبي األخاذ الذي عز نظيره في العديد مف الرحبلت الحجية العربية وغير العربية،
يذىمؾ النص بيدوئو في المقارنات والموازنات والتوصيفات .وقد تجمت مقدرة العيف التشكيمية في

( – )1المرجع نفسو ،ص .70-1
25

المدخل:
التفنف في رسـ لوينات االفتتاف الشخصي بعظمة المناظر وجبلليا وغرابتيا»( .)1ثـ يقوؿ المترجـ

مرة أخرى » :وال نبالغ إذا قمنا إف الرحمة التي نقدـ ترجمتيا الكاممة بإيعاز مف الفناف التشكيمي
عز نظيرىا في مدونة الرحمة الحجازية العربية بفضؿ انتباىات نفيسة
بوجمعة بوفوس ،تتمتع بفرادة ّ
لتفاصيؿ دقيقة عف الناس واألشياء واأللواف .وأممنا أف نفتح نافذة عمى مثؿ ىذه الكتابات المغمورة
عندنا ،ألنيا قيمة مضافة ،تزيد لونا أصيبل إلى طيؼ مشاعر المسمميف اتجاه المكاف المقدس»(.)2

رسمت الرحمة الحجازية لواعج الشوؽ إلى قبر الرسوؿ (صمى ا﵀ عميو وسمـ) .مما جعميا
أف الرحمة الحجازية ىي التي عرفت المسار األكثر استرواحا
مادة خصبة ألدباء الرحمة ،عمما ّ
تيمـ وجوه أصحابيا إلى أرض الحجاز ميبط الوحي ومنطمؽ الرسالة
واألشد استمراحا ،كونيا ّ

المحمدية .فبل غرو أف نجد ىذا الفرنسي ،يدخؿ في رحمة ىداية نورانية محمدية ،بعد اعتناقو
اإلسبلـ .فبذلؾ يؤرخ لمشاعر المحبة واإلخاء واإلنسانية السامية ،في الرحمة الحجازية في مطمع

القرف الماضي .ويتساءؿ ديني حسب مترجـ ومقدـ ىذه الرحمة (األستاذ عبد النبي ذاكر) .ترى ىؿ
يستطيع ىذا الكتيب باستعادة حقيقة الحج إلى مكة ،تبديد الخبلفات المحدقة بمستقبؿ السبلـ في

الشرؽ ويوـ يجير الييود والمسيحيوف بالقدر نفسو مف التبجيؿ لمحمد ،أحد أكبر الشخصيات التي

عرفيا التاريخ (غوستاؼ لوبوف) ،سيعـ السبلـ الشرؽ األوسط ال محالة.3

( - )1الحاج ناصر الديف ألفونس إتياف ديني والحاج سميماف بف إبراىيـ باعمر ،الحج إلى بيت ا﵀ الحراـ ،المرجع
السابؽ ،ص .3

( - )2المرجع نفسو ،ص .6-3
( – )3ينظر :في المرجع نفسو ،ص .77-1
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الفصل األول :جماليات المكان العادي ودالالته في الرحمة
 -0المكان المنطمق.
 -3المكان المعبور.
 -2المكان واآلخر.
 -0-2اآلخر المرافق.
 -3-2اآلخر المصادف.

الفصل األول:

جماليات المكان العادي ودالالته في الرحلة

 -1المكان المنطمق بوسعادة :إغراء المكان ولوعة الفراق.
في الثاني مف أفريؿ مف سنة 7431ىػ 7191ـ ،قرر ألفونس إتياف ديني ،أف يستكمؿ دينو

بأداء فريضة الحج إلى بيت ا﵀ الحراـ ،رفقة صديؽ عمره ،سميماف بف إبراىيـ باعمر وزوجتو .لكف

كـ كاف صعبا عمى ىذا المستشرؽ الفرنسي – الحديث العيد باإلسبلـ – أف يترؾ بوسعادة ،ىذا
عز فراقيما ،فاعترتو حسرة ال مثيؿ ليا وىو يغادر
المكاف الذي امتثؿ أمامو كأخ أو صديؽ حميـّ ،
المكاف الذي حواه واحتواه ولزمو والتزـ بو ردحا مف الزمف ،رغـ شوقو العريض وأممو الوىاج إلى
البقاع المقدسة والى رؤية روضة النبي والرسوؿ محمد (صمى ا﵀ عميو وسمـ) وصحابتو

الكراـ »:فالمكاف ىو اإلطار والوعاء والجسر ومف ثمة تغدو العبلقة معو نفسية معقدة داخؿ بؤرة
حنينية تروي األحداث وتمونيا»(.)1

لقد مثؿ مكاف االنطبلؽ (بوسعادة) ليذا الرجؿ عمؽ االنتماء إلى ىذه البقعة التي استحوذ
عمييا سحر الشرؽ وحكمتو ،بعد أف وجد فييا وفي أىميا ،ضالتو المنشودة ،سيما في صديقو ابف

بوسعادة ،سميماف بف ابراىيـ الذي لزمو في حمو وارتحالو .كيؼ ال يشؽ عمى إتياف ديني أمر
خروجو مف ىذا المكاف ،الذي أعاد صياغة شخصيتو وقناعاتو في كثير مف أمور الحياة ،حيف

تممس في ىذه الرحاب القاحمة حياة بسيطة رائعة وأناسا بسطاء ،ومناظر أليبت قريحتو وأليمت

جسد فييا حبو وتعمقو ودىشتو بيذا المكاف والذي وجد
إبداعو ،حتى انبرى في رسـ لوحات خالدة ّ
فيو روحو وقد حمت فيو ،ووجد ما يغنيو عف التفكير في شيوات الجسد أو في الزوجة أو العائمة.
وبمغ سموه الروحي بالمكاف حيف أدرؾ كذلؾ حس العبلقات اإلنسانية ،وكيؼ تجسدت في اإلنساف

أف ما في أذىاف المتعصبيف الغربييف مف أحكاـ
والمكاف في ىذا المكاف ،وأماـ ىذه القناعات تذ ّكر ّ
وأفكار تجاه ببلد الشرؽ عامة ،وببلد المغرب خاصة ،إنما محض افتراء ودعاء باطؿ م ّما جعمو

مشدودا إلى ىنا ،إلى ىذا المكاف بشكؿ رحمي مستمر ،فأضفى عمى المكاف البعد اإلنساني ألف:

»األنسنة قيمة جمالية يضفي فييا الفناف صفات إنسانية محددة عمى األمكنة والحيوانات والطيور
واألشياء وظواىر الطبيعة حيف يشكميا تشكيبل إنسانيا»(.)2

ىكذا كانت بوسعادة في ىذه الرحمة الحجية إلتياف ديني نقطة البداية ونقطة الرجوع وعتبة
االنتقاؿ إلى أمكنة أخرى ،بؿ أكثر مف ىذا التصور ،إنيا قصة عنيفة ،ليس مف السيؿ إدراؾ

أسرارىا أو مبلمسة خفاياىا .فإذا كاف الشعراء منذ القديـ قد فتنوا بالنساء فنظموا مف دونيف أروع

( - )1شعيب حميفي ،الرحمة في األدب العربي ،التجنس ،آليات الكتابة ،خطاب المتخيؿ ،المرجع السابؽ،
ص.436

( - )2مرشد أحمد ،أنسنة المكاف في روايات عبد الرحمف منيؼ ،دار الوفاء لدنيا الطباعة والنشر ،مصر،9004 ،
ص.1
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الفصل األول:

جماليات المكان العادي ودالالته في الرحلة

وفية ومخمصة إنيا بوسعادة التي الزميا والزمتو
الشعر فإف إلتياف ديني غادة جميمة ساحرة جذابةّ ،
شطر مف قدره المحتوـ ،فاعتنؽ
ا
أف ىذا المكاف يمثؿ رغما عنو
ربع قرف مف الزمف ،حتى تيقّف ّ

الديف اإلسبلمي ،ليتفقو في فمسفة ىذا المكاف أكثر ،وينطؽ بالشيادة سنة  .7174وعف ىذا الحدث
يقوؿ » :لـ يكف اعتناقي اإلسبلـ وليد الصدفة بؿ عف دراية تامة ودراسة تاريخية عميقة طويمة
األمد لجميع الديانات»(.)1

ففي ىذه الذروة مف التعمؽ بيذا المكاف وفي الحب المنقطع النظير بيف ديني وبوسعادة ،نطؽ

بالشيادتيف وأوصى أف يدفف فييا ،ويتجمى ذلؾ في إحدى وصاياه » :أف يوارى جثماني في مقبرة

إسبلمية ببوسعادة ،البمد الذي أنجزت فيو الجزء الكبير مف لوحاتي»(.)2

إف المتمعف في مضموف ىذه الوصية سيدرؾ حتما عدة دالالت ورسائؿ مف أىميا:
ّ
أف ىذا الديف اإلسبلمي الحنيؼ
 قناعة نصر الديف ديني – والتي ال يدنو إلييا أي شؾ – ّ
إنما ىو ديف جامع لشمؿ اإلنسانية ومؤسس لحضارات تعاقبت بيف األجياؿ.


عمى الغرب أف يعي ويدرؾ أف مسألة التعايش مع الشرؽ حتمية تاريخية ،ال مفر منيا،

أف األدياف كفيمة أف تتعايش مع بعضيا البعض
لضماف التواصؿ الحضاري بيف الشعوب ،و ّ
في كنؼ األخوة والتسامح والسعي نحو الرقي المادي والروحي.
 إ ّف ىذا المكاف (بوسعادة) ال يدرؾ حقيقتو إال ذوو الحس الجمالي الرىيؼ ،الممموءة قموبيـ
بحب اآلخر واحترامو في تواضع الكبار ،مثؿ إتياف ديني الذي تج أر عمى ترؾ مسقط رأسو
باريس رغـ ما لباريس مف سحر خاص وألؽ فريد مف نوعو ،وعبلوة عمى ذلؾ فيي عروسة

المدف» ،3وارتمى في مكاف شبو خاؿ في صحراء شاسعة ليحتضنو ،حيا وميتا .ىذا ما
نقرأه في وصية أخرى لو .يقوؿ فييا » :إذا ما وافتني المنية في مكاف آخر ،يجب نقؿ

جثماني إلى بوسعادة ومصاريؼ النقؿ تؤخذ مف تركتي»( .)4ولقد ترؾ ىذه الوصية ألختو،
بعدما كتبيا بالمغتيف العربية الدارجة الخاصة بمنطقة بوسعادة وبالمغة الفرنسية .ولقد ارتأينا
تضمينيا في ىذا البحث كما كتبيا بخط يده ،لؤلمانة العممية بعد أف تحصمنا عمييا مف

( - )1الحاج ناصر الديف ألفونس إتياف ديني والحاج سميماف بف إبراىيـ باعمر ،الحج إلى بيت ا﵀ الحراـ ،المرجع
السابؽ ،ص .3
( - )2المرجع نفسو ،ص .1
( – )3ينظر :في يوسؼ الشويري ،الرحمة العربية الحديثة مف أوروبا إلى الواليات المتحدة ،المؤسسة العربية
لمدراسات والنشر ،لبناف ،7113 ،ص .36

( - )4الحاج ناصر الديف ألفونس إتياف ديني والحاج سميماف بف إبراىيـ باعمر ،المرجع السابؽ ،ص .70
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متحؼ ببوسعادة يحمؿ اسـ ىذا الرحالة وذلؾ أثناء زيارتنا لو في ديسمبر  9074في إطار
تحضيرنا ليذه الدراسة.

بأف إتياف ديني آمف بأف
ففي ىذه الوصية المشحونة بالحب والشغؼ بالمكاف ،يتبيف لنا ّ
الموت حؽ ،لكنو لـ يؤمف بأنو سوؼ يدفف في أي مكاف .فجثمانو ال يستحقو إال تراب بوسعادة،
فذلؾ أدنى رد الجميؿ في اعتقاده – يسديو ليذه المدينة ،فماذا صنع ىذا المكاف –يا ترى -بيذا
الفناف األوروبي حتى أدار ظيره لوطنو األـ ويمـ وجيو نحو بوسعادة وأىميا ،محتضنا حرىا وبردىا
وكرـ أىميا أيضا ،ومستميما فنو وشعريتو مف سمرة نسائيا وخصوصا في قبيمة أوالد نايؿ ،حيث

طاؼ بيف أىميا وارتوى مف عاداتيـ وأخبلقيـ وكرميـ ،فعانؽ ىذا المكاف األليؼ بعد أف غادر
مسقط رأسو وتحدى بذلؾ مقولة "باشبلر" « :المكاف ىو المكاف األليؼ وذلؾ ىو البيت الذي ولدنا

فيو ،أي بيت الطفولة ،إنو المكاف الذي مارسنا فيو أحبلـ اليقظة وتش ّكؿ فيو خيالنا»( .)1وقد فعؿ
ذلؾ ،ألف ىذا المكاف الجديد أبى إال أف يفتح لو ذراعيو ،فضمو إلى صدره وأليمو بسحره وجمالو
وعادات أىمو ونسائو البلئي أليبف وجده ،فخمدىف في أكثر أعمالو الفنية ،سيما وأنو ال توجد

مصادر تخبر عف زواجو.
إف المكاف بدوره -وفي اعتقادنا -يحس بصاحبو أيضا ويتحسس وجوده .وتعبي ار عف ىذا
التجاوب والتناغـ ،أقامت بوسعادة إلتياف ديني متحفا مف ثبلثة طوابؽ يحمؿ اسمو ،في ذلؾ الحي
الشعبي الذي تربى فيو ،ونضجت في أزقتو موىبتو الفنية .متحؼ تعمو ىامتو سماء المدينة وكأف

بو يناشد طالبي العمـ والزوار الكتشاؼ أسرار الفناف ،سيما وأف مؤلفاتو ال تزاؿ مادة خاما تنتظر
مف ينتشميا مف محنة النسياف ،لدراستيا والبحث فييا ولتنوير الطمبة الباحثيف -خصوصا -بأبعادىا

تحمؿ
التاريخية والدينية واألدبية .فيي بمثابة كنز يغري ويثير الفضوؿ ،وقد كتب بقمـ مستشرؽّ ،
ومما عايشو في المغرب والمشرؽ.
عبء تنوير الغرب انطبلقا مف أعمالو ىذهّ .

وىذا المتحؼ كاف أصبل ذلؾ البيت المتواضع ليذا الفناف ،مسقوؼ بالتراب والقصب ،فإذا بو

يعرؼ الزائر
اليوـ ذاكرة لبوسعادة ،يضـ بيف جنباتو مدخبل لمبيت الذي كاف ديني يفترش أرضوّ ،
ينوروف ال ازئريف بكؿ ما يخص حياتو .والى جانبو مكتبة
بحياة الرجؿ وبأعمالو ،مف خبلؿ مرشديفّ ،
تضـ مؤلفاتو ونسخا مف أعمالو ،وفي الطابؽ اآلخر لوحات الفناف ،تكاد أف تيتؾ عمياء الصمت
لتنطؽ ،بسبب رسميا بإتقاف وبمينية عالية ،أضافت ليذا الطابؽ طبقة أخرى مف الجماؿ .وما عمى

ويتمعف في كؿ دقائقيا.
الزائر إال أف يرحؿ في أعماقيا
ّ

( -)1غاستوف باشبلر  ،جماليات المكاف ،ترجمة غالب ىمسا ،المرجع السابؽ ،ص .6
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ىذه بعض أسرار ديني ببوسعادة والتي استقر فييا منذ 7103ـ ،فخمّد أىميا وحياتيـ اليومية

بفنية وشاعرية .وبذلؾ ترؾ لمجزائر كن از فنيا في شعرية باذخة واحتفاء جنوني ببياء األلواف الجنوبية

الخاطفة بسرىا وبيائيا ونورىا ونار عشقيا ،وقد كاف يسمي ىذا المكاف بجنة ا﵀ في أرضو .1كما

سبؽ الذكر.

 -2المكان المعبور:
إف المكاف المعبور ،أو كما يصطمح عميو المكاف الجسر ،في الرحمة يمثؿ فضاء ثريا وغنيا
ومتنوعا لمرحالة ّأوال ،ولمقارئ ثانيا ،ففيو يتجسد السير وتتـ الحركة ،وفيو أيضا ضروب المواجية
مع اآلخر .إنو المكاف األوؿ الذي يرسـ حيثيات السفر ،خارج المكاف المألوؼ ،فيو بمثابة جسر
بيف مكاف االنطبلؽ وبيف المكاف اليدؼ .وخبللو يصبح المكاف المعبور ،أمكنة ليس فقط لممرور

وانما أيضا إلشفاء غميؿ الفضوؿ وتوسيع دائرة الدىشة واستفزاز أفؽ االنتظار .فالرحالة في ىذا
المسار الرحمي يأخذ كما مف المعمومات واألخبار ،ويبلقي اآلخر ويطمع عمى تجارب الناس فيو،
ومف ثـ يكوف العبور أخصب مرحمة في الرحمة ،مف جراء كثرة المقاءات والمفاجآت والصدمات

أف لكؿ مكاف معبور خصوصياتو ومؤشراتو ،وكمما تعدد
وكذلؾ اإلعجاب والتساؤؿ والخوؼ ،غير ّ
في الرحمة صار الحكي خصبا والصور أكثر تتابعا ،فيأتي الحديث عف وقائع العبور أحيانا أغنى
وأكبر حجما مف وقائع المكاف المنطمؽ ومف المكاف اليدؼ.
لقد شكؿ مكاف العبور في النص الرحمي فرصة إلثراء القارئ بمعمومات كثيرة يجيميا سواء
فيما يخص األمكنة التي يأتي ذكرىا ،أو مواقؼ الرحالة في العبور أو األشخاص الذيف يصادفيـ

ويصطدـ معيـ ويستحضر شيئا مف تاريخيا« :وبذلؾ يصبح المكاف رم از مركبا حامبل لسمات

وخصوصيات تميزه عف غيره وترفعو مف صفة العادية إلى فضاء مميز»(.)2

تتشظى أماكف العبور في رحمة الحج إلتياف ديني ،وتتعدد وتتقاطع وتتداخؿ فيما بينيا .فقمما

يعثر القارئ عمى مكاف واحد مستقؿ بذاتو عف مكاف آخر ،فالطريؽ والوادي والمقيى والمرفأ ،عمى
سبيؿ المثاؿ متداخمة ّأيما تداخؿ في ثنايا الرحمة .وكميا أمكنة جديرة بالتمعف فييا وقراءة حيثياتيا،
ألف كؿ شيء فييا ترؾ أث ار أو بصمة في نفسية إتياف ديني ،وحفر في ذاكرتو.

( – )1ينظر :في الحاج ناصر الديف الفونس إتياف ديني والحاج سميماف بف إبراىيـ باعمر ،الحج إلى بيت ا﵀
الحراـ  ،المرجع السابؽ ،ص.1-3

( - )2شعيب حميفي ،الرحمة في األدب العربي ،التجنس – آليات الكتابة ،خطاب المتخيؿ ،المرجع السابؽ،
ص.33
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لقد انطمؽ الرحالة ديني مف بوسعادة ألداء فريضة الحج بالبقاع المقدسة ،وخوؼ كبير تممّكو

ألنو سيرتاد أمكنة ال يعرفيا إطبلقا ،فكاف عميو أف يغامر ليس مع ىذه األمكنة فحسب بؿ حتى مع

أشخاص ال يعرؼ كذلؾ عنيـ شيئا ،وىو مسيحي مستشرؽ ال تزاؿ سمات أوروبا تعمو محياه ،رغـ

اعتناقو لمديف اإلسبلمي .وولوج األجانب إلى البقاع المقدسة في ظروؼ ذلؾ الوقت ليس مف السيؿ
صعب بؿ زاد
بمكاف ،فأمر ىؤالء ال يزاؿ محؿ شؾ وريب وجداؿ ،حتى واف أبدوا إسبلميـ ،ىذا ما ّ
أف قناعتو الدينية وصفاء سريرتو وشوقو لزيارة
مف قمؽ إتياف ديني وىو في طريقو إلى الحج ،غير ّ

فتقوت عزيمتو فاندفع بثقة النفس وبقوة اإليماف يعبر مف منطقة
الحرميف الشريفيفّ ،
بدد مف مخاوفو ّ
ألخرى كاف أوليا:
 -1-2الجزائر – مرسيميا.

()1
مر عمى
وفي ىذا المسار األولي في رحمتو يقوؿ« :مررنا بالجزائر ومرسيمية»  .يبدو أنو ّ
المكانيف مرور الكراـ ،ولـ يتعرض إلى وصفيما ،فمـ يجد ما يمفت نظره فييما ،ولعؿ لفظة "مررنا"

توحي بتغييب التفاصيؿ ،غير أنو أبدى ارتياحو بيذا العبور ،عمى متف باخرة لوكالة األسفار

()2
أف الحسرة التي تممّكت إتياف ديني في
المبلحية « :وبعد عبور ىادئ»  .نستشؼ مف ىذا القوؿّ :
بدء رحمتو ،أخذت تقؿ ،رغـ أنو حصر ىذا اليدوء عمى متف ىذه الباخرة وىي (المستكشؼ

غرانديدي) ،التابعة لوكالة األسفار المبلحية .وحيف نق أر ونمعف النظر في ىذه الرحمة ،نبلحظ أف
ديني لـ يذكر حيثيات ىذا المكاف (الباخرة) المتحرؾ ،ولـ يبد مخاوفو منو أو حتى مف البحر.

ألف كثرة اإلتقاف في وصؼ المكاف أو الحدث ،قد يحرـ القارئ مف
وربما ترؾ ذلؾ األمر لمقارئّ ،
توظيؼ خيالو ،ويمكف أف يعجز الخياؿ أو يقتمو ،واذ ذاؾ يتحوؿ المكاف فيو إلى درس في اليندسة
أو الجغرافية ،ينحى إلى الرتابة والجفاؼ ،فتتراجع دوافع المذة واالستمالة وامتاع القارئ وينطفئ

شوؽ مصاحبو الرحالة في رحمتو ،وتنكسر آفاؽ االنتظار عند المتمقي حينيا.
 -2-2السويس :رمز التعسف اإلداري:

وصؿ ديني ومرافقاه إلى السويس يوـ  71أفريؿ  ،7191بعد مسار رحمي داـ خمسة عشر

يوما ،ومنذ الوىمة األولى ،يستشعر قمقا ،فالمكاف ال يبعث عمى االرتياح ،توجس ىذا مسبقا ،فصدؽ

حدسو إذ قابمتو عقبات إدارية مف قبؿ الحكومة المصرية ،فقد ورد في رحمتو قولو « :ومف ساعتيا

( - )1الحاج ناصر الديف الفونس إتياف ديني والحاج سميماف بف إبراىيـ باعمر ،الحج إلى بيت ا﵀ الحراـ ،المرجع
السابؽ ،ص .94

( - )2المرجع نفسو ،ص .94
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ونحف في قبضة اإلجراءات الشكمية التي ال تنقضي ،والتضييقات التي تفرضيا الحكومة المصرية

عمى الحجيج»(.)1

نستنتج مف ىذا أف ىذا المكاف أحرجو وأتعبو وربما كاف باإلمكاف أف يكبح جماحو في

مواصمة المسير ،لكف ذلؾ التخوؼ غير وارد في الرجؿ ،بؿ بالعكس ففي ىذا التضييؽ المعنوي
والجسدي تكبر رغبة ديني في الوصوؿ إلى مبتغاه ،وسيجد في تمؾ العراقيؿ والمثبطات حاف از

لبلندفاع نحو ىدفو مدفوعا بقوة إيمانو وعزيمتو ،التي أبت الفتور ،وفي شوؽ ال متناه ،ظؿ يزحؼ
بخطى الواثؽ مف نفسو مع إحساسو ببعض القمؽ حيف يتذكر وصية أحد أصدقائو المصرييف في

مرسيميا :بعدـ اإلفصاح بأنيـ حجاج ،رغـ ذلؾ يتج أر عمى طمب الترخيص لئلبحار عمى متف بارجة
خديوية مخصصة لمحجاج األجانب في مصر .فتأتي لحظة الباخرة:

 -3-2الباخرة :الخوف الممتع:
لمد جسور التعارؼ بيف المسافريف،
إف الباخرة في النصوص الرحمية كانت عمى الدواـ مكانا ّ
واف ظؿ مكانا مغمقا ،لكف سطحو مفتوح عمى مكاف فسيح ،مفتوح ىو كذلؾ وىو البحر .وفي حراؾ
ىذا المكاف تنمو األحداث ،وتتفاعؿ معيا الشخصيات بسموكاتيـ التي تتـ عمى السطح مف كبلـ،

ومساءالت وتبادؿ مبلمح الخوؼ والوجس ،وحتى السكوت ولحظات الدىشة التي تكبر مع عوامؿ

الطبيعة مف رياح وأمواج ،وما ىو غير متوقع ،فكؿ ىذا يستدعي الخوؼ الممزوج بمتعة السفر
والمركب.
إف الباخرة مكاف يتنقؿ وال يجعمؾ ترى إال البحر والسماء ،مما يجعؿ أفئدة المسافريف مشدودة
ّ
أف
إلى ا﵀ في دعاء وتضرع ووجؿ وال تخالجيـ في ذلؾ إال تمؾ المتعة المشحونة بالخوؼ ،غير ّ

متعة إتياف ديني ىي أف يقترب رويدا مف الحرميف الشريفيف ألداء فريضة الحج رغـ حداثة دينو.
لقد كانت تمؾ الباخرة بارجة خديوية ،خصصت لنقؿ الحجاج األجانب في مصر .يقوؿ عنيا ديني:

« أما مف حيث الراحة فإف ىذه السفينة ليست خموا مف العيوب»( ،)2غير أنو لـ يفصح عف طبيعة

غض الطرؼ
ىاتو النقائص مادية كانت ،أـ مف حيث أصداؤىا المعنوية عمى المسافر .فيبدو قد ّ
ألف ىدفو األسمى أف يمج المكاف المبتغى والذي يرفؿ في القداسة.
عف ذكرىا واالستطراد فيياّ ،

فأضرب عف ذكر العقبات التي مف شأنيا أف تثني المسافر عف مواصمة السفر والرحمة .وفي

بأف ىذا المكاف (الباخرة) مقبوؿ عموما « :أما مف حيث الراحة فإف ىذه السفينة
المقابؿ يعترؼ ّ
( - )1الحاج ناصر الديف الفونس إتياف ديني والحاج سميماف بف إبراىيـ باعمر ،الحج إلى بيت ا﵀ الحراـ ،المرجع
السابؽ ،ص .94

( - )2المرجع نفسو ،ص .94
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ليست خموا مف العيوب ،لكنيا مناسبة ،فالطعاـ فييا ليس رديئا كما أنيا ال تحمؿ سوى عدد معقوؿ

()1
أف ديني رّكز عمى جانبيف ميميف في الرحمة عموما وفي ىذا المكاف
مف الحجاج»  .نبلحظ ىنا ّ
خصوصا وىما :اإلطعاـ واألمف ،وكأنو يستحضر اآلية الكريمةَ ﴿ :فْم َي ْعُب ُدوا َر َّ
ب َىػٰ َذا
طعميـ ّْمف جوٍع وآم َنيـ ّْمف َخو ٍ
َِّ
ِ
ؼ ﴾( ،)2وىاتاف الصفتاف لوحدىما تشيعاف عمى
اْل َب ْيت ﴿ ﴾٣الذي أَ ْ َ َ ُ
ُ ََ ُ ْ ْ
المكاف األمف واألنس ،وىما مف أروع وأحمى ما يميز مكانا ما عف بقية األمكنة ،فالطعاـ كما صرح

أف الغذاء ىاىنا ،وعند أمثاؿ ىؤالء ال يعدو أف يكوف إال
الرحالة ليس رديئا فيو متوفر أصبل ،رغـ ّ
مطمبا بسيطا أماـ عظمة المقصد.

فإف الباخرة تحمؿ عددا معقوال مف المسافريف ،كما أشار إلى ذلؾ إتياف
ومف حيث األمفّ ،
أف المكاف مريح مما يمنح المسافر راحة الباؿ ولو نسبيا
ديني سابقا .فانطبلقا مف ىذا القوؿ ندرؾ ّ
ما دامت الباخرة تشؽ عباب البحر ،والبحر رىيب مخيؼ فالخطر آت مف المكانيف ولو كانت ىذه

الباخرة تعج بالناس ،وتحمؿ ما فوؽ طاقتيا ،فالرحالة إتياف ديني ومف معو سيعيشوف عمى متنيا
أحمؾ األوقات ،فبل يروف إال الموت نصب أعينيـ .فيتحوؿ مثؿ ىذا المكاف حتما إلى كابوس يقمؽ

أف ما في داخؿ المكاف (الباخرة) أنساىـ ما في
مضجع المسافريف .لقد أدرؾ ديني ومف معو ّ
رب
خارجو :مياه ال ّ
يحدىا البصر ،وأمواج تتبلطـ ،ورياح .فمف يقدر عمى رد الخطر ىاىنا إال ّ

لرب الكوف أف ال يرعى ويحافظ عمى مف جاءه متضرعا متوسبل داعيا متقربا إليو،
الكوف .فكيؼ ّ
معظما جبللتو ،طالبا االرتماء في أرضو وفي أحضاف مف بعثيـ مف األنبياء والرسؿ .وأما مف

تعرفو عمى حجاج آخريف وىذا
حيث األنس فأروع ما سجمو ديني عمى متف ىذه الباخرة (المكاف)ّ ،
وعزز الشوؽ الستكماؿ الرحمة .كـ
أسعده كثيرا ،وأضفى المحبة واأللفة والحماس عمى ىذا الفضاءّ ،
ىو ميـ أف يكوف اآلخر معنا في الرحمة ليتقاسـ الجميع أعباء السفر ومخاطر المكاف ووجس

تعرفنا عمى حجاج إيرانييف وسورييف
المركب « :ال شيء يستحؽ اإلشارة إليو خبلؿ العبور سوى ّ
ونجدييف وبآخريف ،وكوننا بدأنا ننعـ بيذه األخوة التي ألّفت قموب كؿ القاصديف لمحرميف

الشريفيف»( .)3ندرؾ انطبلقا مف قولو ىذا نعمة األخوة التي لمسيا ديني في ىذا المكاف (الباخرة)،
ولع ّؿ ىذا المشيد يترجـ ىدفا مف األىداؼ السامية لمحج ،إذ يعتبر فرصة أيضا القتراب البشرية
بعضيا بعض ،مما يعزز روح التضامف واألخوة ،سيما بيف مسممي العالـ.

( - )1الحاج ناصر الديف الفونس إتياف ديني والحاج سميماف بف إبراىيـ باعمر ،الحج إلى بيت ا﵀ الحراـ ،المرجع
السابؽ  ،ص .94

( - )2سورة قريش ،اآلية.3-4 :
( - )3الحاج ناصر الديف الفونس إتياف ديني والحاج سميماف بف إبراىيـ باعمر ،المرجع السابؽ ،ص .93
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إف ىذا المكاف المتحرؾ (الباخرة) الذي أق ّؿ ديني ورفاقو ،مف مرسيميا إلى اإلسكندرية ،ثـ إلى
ّ
جدة ،يعد رم از لمرحيؿ مف بمد إلى بمد آخر ،ورم از لتحقيؽ الحمـ الذي راوده لزيارة األماكف المقدسة.
مف ىنا أضحت السفف والبواخر وسيمة الكتشاؼ األمكنة واكتشاؼ اآلخريف وامتحاف الرب لعبده.

ألف السفر عموما شاؽ والمسافر بيف محنة الطريؽ والزاد القميؿ وبيف ويبلت الحر والقر ،يقطع
ّ
أف كؿ ذلؾ ييوف
المسافات الوعرة ،وربما قابمو أيضا ظمـ الحكاـ وضيؽ اليد وجفاؼ العيش ،غير ّ

أف
أماـ أشواؽ معانقة معالـ الرسوؿ محمد (صمى ا﵀ عميو وسمـ) والتبرؾ بأرضو الطاىرة ،عمما ّ
مف شروط صحة الحج المكابدة والمعاناة ،ففي ذلؾ عظيـ األجر .ىكذا يواصؿ الرحالة سفره ليط ّؿ
ىذه المرة عمى مكاف آخر يعبره وىو البحر.

 -4-2البحر والخوف المشروع:
إف البحر كوف غير مستقر وىو المحؾ الذي تختبر فيو قوة اإلنساف وارادتو .والبحر لو
ّ
وجياف :وجو ممتع مفرح ،ووجو قبيح ألنو يرمز لمموت .ابتمع أمير الغطاسيف ،لكنو أليـ أيضا

كثي ار مف المبدعيف .لـ نعثر في ىذه الرحمة عمى كبلـ كثير نطؽ بو إتياف ديني حوؿ البحر ،فمقد

وكأف الباخرة نابت عنو أو لـ يجد الرحالة ما استرعى انتباىو في ىذا المكاف ،فكاف
غاب ذكره،
ّ
أف الذي يعرقؿ الرحمة وسجمو ديني بأسؼ وحسرة حيف منع مف النزوؿ بعد أف
العبور عاديا غير ّ

شؾ أحدىـ في مبلمحو األوروبية« :انتيى بنا المطاؼ إلى بموغ الشاطئ دوف عائؽ يذكر ،بعدما
حصؿ حادث كاد يعصؼ مبك ار برحمتنا ،ويتجمى في منع أحدنا وىو المستشرؽ ديني مف النزوؿ
()1

عمى الرغـ مف أنو اعتنؽ اإلسبلـ منذ خمسة عشر سنة باسـ (ناصر الديف) ألنو أوروبي»

لكف

رعاية ا﵀ لو أبت أف ال يفضح أمره ،ليواصؿ المسير في عزـ وثبات حتى يصؿ إلى جدة عاب ار
أيضا.
 -5-2جدة :انفراج األزمة:
ولما يصميا « :كاف جذابا مظير المدينة
لقد سجؿ إتياف ديني انبياره لمنظر ىذه المدينةّ ،
ببيوتيا الشامخة البيضاء ومشربياتيا الرمادية»( ،)2مع العمـ أف ثمة حواجز ما زالت تفصمو عنيا
وتمؾ األمياؿ المتبقية إلى شاطئ جدة ،كشفت لمرحالة إتياف ديني صعوبات جمة منيا :شساعة

مما يحوؿ دوف اقتراب السفف الضعيفة الحمولة ،وبعد ألؼ تعرج يصؿ المسافروف
شعاب المرسىّ ،
أف البحر في ىذه اآلونة كاف في حالة جزر.
واألمتعة والبضائع إلى الرصيؼ ،عمما ّ
( - )1الحاج ناصر الديف الفونس إتياف ديني والحاج سميماف بف إبراىيـ باعمر ،الحج إلى بيت ا﵀ الحراـ ،المرجع
السابؽ ،ص .93

( - )2المرجع نفسو ،ص .93
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شؽ األنفس ،تكوف اإلقامة عند مطوؼ المدينة
وفي ىذا المكاف الذي وصموا إليو بعد ّ
اإلسبلمية الذي سمح ليـ باإلقامة عنده ،ووعدىـ بإيصاؿ رسائميـ إلى أصحابيا في أقرب

اآلجاؿ( .)1ومف أجمؿ ما ترسخ في ذىف ىذا المستشرؽ المسمـ (إتياف ديني) في ىذا المكاف ،أنو

تـ مف ىنا إيصاؿ رسائميـ إلى أصحاب القرار قصد السماح
شيد انفراج أزمة إكماؿ المسير ،بحيث ّ
ليـ بمواصمة مشوار الرحمة ،ويشاء الحظ أف يصميـ نبأ الترخيص بالحج وىـ في ىذا المكاف ،غير

أف الميمة التي أمضوىا في ىذه المدينة كانت عسيرة وشاقة ،نغصت عمييـ لحظة االرتياح السالفة
ّ
الذكر وربما أساءت كذلؾ إلى جماؿ المكاف بسبب الفوضى التي كانت تصدر مف الساحة التي
تطؿ عمى غرفتيـ ،بفعؿ مرور القوافؿ اليندية والمصرية والتي كادت أف تبلمس ِجماليا المتجية

صوب مكة جدراف غرفة إقامتيـ ،فبلزميـ األرؽ طوؿ الميؿ« :وأمضينا ليمة رىيبة لـ يغمض لنا

فييا جفف ،جراء اليرج الذي يصعد إلينا مف الساحة»(.)2

ونعتقد أف عدـ ذكر تفاصيؿ كثيرة عف جدة كوف الرحالة كاف عاب ار عمييا وليس مقيما،

فغايتو ىي الوصوؿ إلى المدينة المنورة ،حيث مثوى الرسوؿ (صمى ا﵀ عميو وسمـ) وأصحابو.
فإف ىذه األماكف محطات انتقاؿ وعبور ورغـ ذلؾ فيي أماكف تعبؽ بنور ا﵀ .إذ مف خبلؿ
فعميو ّ
ىذا النص الرحمي نجد أف (جدة) وسط مشحوف باإليماف واالنعتاؽ والصفاء الروحي .في ربوعيا
تتوثؽ كذلؾ عبلقات المسافر با﵀ .لـ يسجؿ فييا إتياف ديني عموما ما يقمؽ بالو ،بؿ بالعكس

كانت عميو فاتحة خير .غير أف المكاف القادـ سيكوف امتحانا عسي ار إلتياف ديني ومف معوّ .إنو:
 -6-2الطريق :شقاء المكان ولذة الشقاء:

يعرؼ عف الطريؽ عادة أنو ليس مكانا ثابتا وال مغمقا ،فيو مفتوح عمى كؿ االحتماالت ،قد
إف الطريؽ في نظر
يوحي باألمف والدعة كما قد يوحي أيضا بالقمؽ والقساوة وحتى بالموت كذلؾّ .
المسافريف والرحاليف ومرتادي اآلفاؽ ىاجس كبير ،فكـ كاف اإلنساف فيو طعاما مباحا لقطاع الطرؽ
والمصوص أو فريسة لمتيو والضياع والتشرد« .إف حضور الموت نتيجة لمصورة الوصفية السكونية

التي رسميا الرحالة مف خبلؿ إيحاءات المكاف المقفر مف أشكاؿ الحياة»(.)3

( - )1ينظر :الحاج ناصر الديف الفونس إتياف ديني والحاج سميماف بف إبراىيـ باعمر ،الحج إلى بيت ا﵀ الحراـ،
المرجع السابؽ ،ص .93
( - )2المرجع نفسو ،ص .93

( - )3أحمد العدواني ،بداية النص الروائي ،مقاربة آلليات تشكؿ الداللة ،النادي األدبي بالرياض والمركز الثقافي
العربي ،الدار البيضاء ،9077 ،ص .797
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نبلحظ انطبلقا مف ىذا القوؿ أف المكاف المقفر يبطّف خصوصيات قد ينفرد بيا عف بقية

األمكنة ،فارتبط بالخوؼ والوحشية في حياة الناس ،سيما إذا كاف طويبل وصعب االجتياز.

إف الطريؽ كذلؾ مكاف تكتنفو األسرار حينا والعمف حينا آخر ،بفضمو تتواصؿ األمكنة وترتبط
ّ
ببعضيا .فيو مكاف محايد مكاف مرور تنتفي فيو صفة الثبات واإلقامة .كؿ الناس يعبرونو وحؽ
إف الطريؽ فضاء
المرور فيو يسع سائر المخموقات .يطوؿ ويقصر ،تتصارع فيو المتعة والمحنةّ .
لمحرية ومقاوـ لمكبت ،فيو تتـ فرص المقاء والتعارؼ والصدؼ المختمفة .الطريؽ يكشؼ الحاالت

النفسية لمماريف فيو ،فكـ مف أعمار تفنى ،وكـ مف ذكريات مفرحة ومؤلمة تسجؿ فيو .ىو اليدؼ
والمنتيى وىو المسمؾ الحقيقي لموصوؿ إلى اليدؼ .ال ينتيي نياية مطمقة في حيف تنتيي حياة

العابريف فيو« :يبتمع الضعاؼ والمقيوريف ،إنو كياف مخادع وكذاب ولو ضحاياه ومرتادوه»( .)1ىو
مكاف نحف فيو دائما وىو فينا ،مرتبط بأقرب األمكنة مف نفوسنا كالباب والدار والغرفة الخاصة« :

السير فيو متعة وخاصة إذا كاف الشخص يسير متمميا فيما حولو مف مناظر»( .)2ىكذا رآه الدكتور

حمدي الشاىد فيو فرصة لممارسة المتعة شرط أف يمارس العابر فيو التأمؿ في المشاىد والمناظر
التي تتدفؽ عمى البصر مف كؿ الجوانب .إف المسافر أو العابر في الطريؽ يحاؿ بالضرورة عمى

المجيوؿ والمعموـ والمعتاد والمفاجئ وعمى األنس والوحشة ،مما يجعمو يتراوح بيف لحظات االتصاؿ
واالنفصاؿ بيف ذاتو أو بيف عواممو المختمفة األخرى .فيو ىنا وىناؾ تقابمو متعة المقاء أو صدمة

المقاء.

إف الطريؽ يوصؿ العابر فيو ال محالة ،أكاف مستعجبل أـ متمايبل في مشيتو ،ويوىمو أنو
ّ
يسير فيو جسديا ،بينما في حقيقة األمر السير فيو يتـ كذلؾ نفسيا .فكاف البد مف التسمح بالصبر

واألناة والتحمؿ والشجاعة واألمؿ ،واف المسيا بعض الخوؼ والتردد واليأس .وفي اعتقادنا أيضا
ألف المسارات تختمؼ وتتعدد والظروؼ الجسدية
أف طريؽ الذىاب ليس بالضرورة كطريؽ اإليابّ ،
والنفسية لممسافر لف تكوف عمى حاليا عند الخروج وعند الرجوع.
وعموما فإف « :طريؽ الذىاب أكثر إشراقا وتوىجا مف طريؽ العودة التي تخبو جذوتيا
الداللية بحكـ كسؿ العيف المماحة ،وقد أنيكتيا واستنزفتيا شراىة العبور األوؿ فعوضتيا بأشواؽ
معانقة الحبيب األوؿ البمد المنطمؽ»( .)3ىذه بعض خصوصيات الطريؽ والتي أحس إتياف ديني

( - )1حمدي الشاىد ،بنية السرد في القصة القصيرة ،سميماف فياض نموذجا ،الوراؽ لمنشر والتوزيع ،األردف،
 ،9074ص.437
( - )2المرجع نفسو ،ص .439

( - )3عبد النبي ذاكر ،ببلغة المحو في رحمة ابف بطوطة ،المركز المغربي لمتوثيؽ والبحث في أدب الرحمة،
المغرب ،9074 ،ص.3
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بخطورة ج ّؿ مسالكو في رحمتو الحجية إلى البقاع المقدسة ،وتوجس منيا منذ البداية واستق أر تمؾ
الخطورة حتى في مبلمح السائؽ الذي لـ يخؼ حيرتو وخوفو ،وىو يقود سيارتو فيو« :بمجرد
خروجو مف جدة أبدى حيرة بخصوص الطريؽ الذي سيسمكو»( .)1وحتى السيارة التي تقمّيـ فيي
عمى ما يبدو ال تبعث عمى االطمئناف مف حيث قوتيا وصمودىا لويبلت مثؿ ىذا الطريؽ ،وىذا ما

أضفى عمى نفسية الرحالة قمقا وخوفا قد ال يبرحانو «وفي المحظة نفسيا أحس ديني بقشعريرة حينما
رأى أفاقا رحبة ال متناىية مف ىذا البمد المكتنؼ باألسرار تنفتح أمامو»(.)2

فالمكاف حسب ما نستشفو مف ىذه الرحمة مقفر خاؿ ليس فيو إال آثار خؼ بعير ،والحياة
فيو شبو منعدمة ،فقمّما يصادفؾ أثر لعجبلت السيارات .مما جعؿ الرحالة ديني ال يبدي ارتياحو
كيؼ ال والمكاف قد تنصؿ عف أنسو وجاذبيتو ،ولع ّؿ ما زاده خوفا تمؾ السرعة المفرطة التي كاف
السائؽ يقود بيا سيارتو وىو أصبل ينقصو اليقيف والدليؿ في ىذا الطريؽ وال يتكمـ العربية .فبقيت

لغة اإلشارة ىي وسيمة التواصؿ معو ،مما زاد األمر صعوبة واألجواء قتامة والطريؽ وحشة .فيكبر

الخوؼ في المكاف عند إتياف ديني ،سيما وىو يبلحظ إفراطا في سرعة السيارة التي كادت أف تيوى
فييـ ومف معو بإيقاؼ السائؽ وكبح جماح السير في ىذا االتجاه الغامض.
في منحدرّ ،
ولكف بقدر ما تشتد المحنة يتعاظـ الشوؽ لموصوؿ إلى المدينة المنورة .ىكذا يكابد الحجاج
أف في ىذا العناء عظيـ األجر
ويبلت الطريؽ :مشقة وسفر طويؿ وزاد قميؿ ،لكف إتياف ديني اقتنع ّ
ؾ الرجاؿ وىـ يرتادوف ىذه األماكف لتعبئة
وىو صورة مف صور اإليماف الصادؽ .فالشقاء دائما مح ّ

النفوس روحيا وتطييرىا مف دنس الدنيا وما أكثره! لقد ظؿ ىذا المكاف وىو الطريؽ في رحمة إتياف

ديني بؤرة مف بؤر الخوؼ والرعب ،ومحمبل لمغرابة والعجب ومثا ار لمسؤاؿ ومبعثا لمقمؽ والحيرة،

حتى أف جماعة مف البدو استغربت حيف رأت سيارة ىؤالء قد وصمت إلى ىذا المكاف ،فيذا
االستغراب في حد ذاتو شيادة عمى خطورة المسالؾ ومغامرة في المجيوؿ ،فعميو يبدو المكاف

إف مثؿ ىذه الممرات استحالت إلى أماكف لمموت في زمف مضى ،ليس لكونيا صعبة
عنيفاّ .
جغرافيا فحسب ،بؿ ألنيا أخضعيا قطاع الطرؽ لمنطقيـ الخاص مف اعتداء وسطو عمى الحجيج
في وضح النيار« :كانت طريؽ البر مف مكة أو جدة إلى المدينة غير سالكة بسبب قطاع الطرؽ
مف البدو الذيف يغيروف عمييا»(.)3

( - )1الحاج ناصر الديف ألفونس إتياف ديني والحاج سميماف بف إبراىيـ باعمر ،الحج إلى بيت ا﵀ الحراـ ،المرجع
السابؽ ،ص .91
( - )2المرجع نفسو ،ص .91

( – )3الحاج ناصر الديف ألفونس إتياف ديني والحاج سميماف بف إبراىيـ باعمر ،الحج إلى بيت ا﵀ الحراـ ،المرجع
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فالمكاف انطبلقا مف ىذه الشيادات المختمفة لصاحب ىذه الرحمة فارغ ميجور ليس فيو إال

سكوف قاتؿ يعبث بو ،غير أننا ندرؾ ونحف نق أر ونتمعف في ىذه الرحمة أف مثؿ ىذه األماكف التي
يعيش عمى جنباتيا المرء في صمت وصبر وتحد ،قد أثارت في نفسية إتياف ديني ومف معو شعو ار

بالشفقة عمى المقيميف أو العابريف مف جية ،وأثارت مف جية أخرى الشعور باإلعجاب المصحوب

بالتقدير ليؤالء الذيف قيروا المكاف وحولوا شقاءه إلى لذة ومتعة لموصوؿ إلى المبتغى .وال يزاؿ

الطريؽ في رحمة إتياف ديني ميجو ار قاحبل ،فبل سقؼ وال غصف قد يأوي إليو المسافر مف لفح

اليجير.

غير أف كبار النفوس واليمة ال يرضوف إال بمثؿ ىذه األتعاب والمحف لبموغ مآربيـ السامية

أف بموغ مراتب
أف صفة العظمة في الحياة غالبا ما تولد في رحـ الشقاء ،و ّ
في الحياة .فمقد أيقنوا ّ
المجد تيوف أمامو كؿ ىذه العقبات مف ويبلت السفر والتوجس مف التيو وحتى مف الموت ،ومف
ىؤالء المستشرؽ إتياف ديني الذي قذؼ بو القدر مف أوروبا ليمقيو في بوسعادة ومنيا إلى ىذه

الدروب والشعاب ،أيف وقؼ عمى حياة ىذه الشعوب المتمسكة بالمكاف في كبرياء ،وكأننا بيذا
الرحالة أراد أف يصحح نظرة الغرب نحو الشرؽ مف صميـ ىذه األماكف ،انطبلقا مما عايشو ورآه

بعينيو مف تمؾ القوافؿ مف البشر ،تجوب المسالؾ وتشؽ الدروب في إصرار وصبر وجمد وعزـ
عمى ىتؾ الحجب والغموض وىتؾ عقدة الخوؼ والتردد.
إف ىذا اإلنساف في نظر الرحالة إتياف ديني جدير باالحتراـ ،وليس مف السيؿ قيره أو
ّ
استعباده أو تيميشو أو محو كيانو .ىذه رسالة أخرى بطّنيا ديني في رحمتو ،وأراد إيصاليا إلى

اآلخر سيما الغرب ،الذي ظؿ يسبح في الشؾ والتردد لكؿ ما ىو آت مف الشرؽ ومف المسمميف

خصوصا.

ال يزاؿ الرحالة في قبضة ىذا الطريؽ بتضاريسو وشعابو لينقؿ إلينا ىذه المرة انطباعا آخر

يوحي بأف األمكنة ال تبقى عمى حاليا أبد الدىر ،ذلؾ شأف ىذا الطريؽ الذي يعبره ديني فمـ يعد

معب ار لمموت بؿ اكتسى حمة جديدة يطبعيا األمف .وقد سمعنا عربيا يقوؿ« :ال تجرؤ نممة مف

اختبلس زاد نممة أخرى»( .)1وحتى أىؿ البدو المقيميف عمى حافتو أصبحوا غير ما كانوا عميو فمقد:

«استقبمنا ىؤالء البدو بود كبير وأرشدونا بمطؼ»( .)2إف ىذا االنقبلب الحاصؿ في ىذا المكاف
أضفى عميو مسحة جمالية ستكوف وال ريب حاف از عمى المضي قدما في إتماـ الرحمة ،وسيتأجج نار
( - )1الحاج ناصر الديف ألفونس إتياف ديني والحاج سميماف بف إبراىيـ باعمر ،الحج إلى بيت ا﵀ الحراـ ،المرجع
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الشوؽ لموصوؿ إلى ما كاف يحمـ بو المستشرؽ إتياف ديني ،والذي أبدى إعجابو بيؤالء الذيف طبعوا
عمى الكرـ رغـ قساوة العيش .فتراىـ يتزاحموف عف طيب خاطر عمى تقديـ يد العوف لكؿ مف وقع

في ورطة الطريؽ « :دخؿ زىاء عشرة أشخاص منيـ إلى الماء الموحؿ وبعد حوالي عشريف دقيقة
مف المجيودات تمكنوا مف إخراج سيارتنا التي غاصت عجبلتيا الخمفية إلى حد المحاور ،جازيناىـ

بسخاء»( .)1ومف جانب آخر وقؼ الرحالة مبيو ار أماـ صورة ذلؾ البدوي المنتصب عمى حافة
الطريؽ وىو يقدـ الشاي لممسافريف مجانا وفي إلحاح منو عمى تناولو ،مقتنعا أف ذلؾ أقؿ ما يمكف

تقديمو لعابري السبيؿ وقد أنيكتيـ محنة السفر ،فارتاح ديني وتراءى لو المكاف الوعر القاسي
الموحش المخيؼ جميبل أيضا .ومما زاد ليذا المشيد جماال آخر رؤيتو لحجاج يقطعوف مشيا مما
شحذ إرادتو وقوى عزيمتو في السير والمكابدة « شاىدنا حجاجا سودانييف مساكيف يحمموف عمى
رؤوسيـ مؤنيـ ويقطعوف مشيا عمى األقداـ رفقة نسائيـ وأطفاليـ الطريؽ الرىيب الفاصؿ بيف جدة

والمدينة»(.)2

إف ىذه المشاىد التي التقطيا ديني في ىذا الطريؽ تعكس حقا رجولة اإلنساف العربي وقوة
ّ
تحممو وقدرتو عمى قير المكاف واص ارره عمى البقاء وباالرتباط الروحي باألمكنة .فكانت ليذه
أحسوا بأريحية العبور رغـ ما
المشاىد آثارىا اإليجابية في نفوس المسافريف والحجاج خاصة ،إذ ّ
يعتري الطريؽ مف مخاطر وويبلت « :فاألماكف التي عانينا فييا مف الوحدة والتي استمتعنا بيا
ورغبنا فييا وتآلفنا مع الوحدة فييا ستظؿ راسخة في داخمنا ألننا نرغب في أف تبقى كذلؾ»(.)3

ال يزاؿ إتياف ديني يعبر المسالؾ والدروب ،وما وىنت لو إرادة ليط ّؿ عمى السيوؿ المحاذية
لمطريؽ.

 -7-2السهول والطريق :التواطؤ عمى الخوف مرة أخرى:
تبدو السيوؿ في ىذه الرحمة في امتدادىا وشساعتيا وانفتاحيا في طبيعة رممية منبسطة

قاحمة في فراغ موحش ،مييب عمى امتداد البصر ليس فييا إال بعض األعشاب متناثرة ىنا وىناؾ

تشبو سيؿ الحضنة في الجزائر .وىنا يعود إتياف ديني بذاكرتو إلى مدينة بوسعادة ولكف شتاف بيف
االنطباعات والمشاعر ،فيذا المكاف أسيـ في بث دواعي الخوؼ عند الرحالة « :كانت اىت اززات
( – )1المرجع نفسو  ،ص .91
( - )2المرجع نفسو ،ص .91

( - )3غاستوف باشبلر ،جماليات المكاف ،ترجمة غالب ىمسا ،المرجع السابؽ ،ص .30
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السيارة في ىذه األرض رىيبة إلى حد أف إحدى عجبلت السيارة قد انفصمت ولـ نفطف لذلؾ»(.)1

واألدىى واألمر في ىذا المكاف ندرة الماء فيو ،فقد يموت الواحد ىنا بكؿ بساطة ،واذ بالمكاف

يتحوؿ في لحظة ما إلى بؤرة اليبلؾ « :فجأة رأينا صاحبنا الجاوي الذي كاف يضخ بقوة وقد أخذ
منو اإلنياؾ مأخذه فبدأت يداه تتصمباف ووجيو يتقبض وعيناه يغشى عمييما ففيمنا أنو سيغمى

عميو»(.)2

إف اإلنساف في مثؿ ىذا المكاف ،مطالب بالحيطة والحذر والتأقمـ مع كؿ الوضعيات ،والراوي
ّ
الرحالة مف خبلؿ ىذا الوصؼ وكأنو يريد أف ينتشؿ القارئ مف عقدة الخوؼ مف األمكنة .فمكؿ
مكاف جمالو قد نعجز عف إدراكو ألف حتى أبأس األماكف تبدو جميمة كما يرى باشبلر .3كـ ىـ
كبار أولئؾ الذيف عبروا مف ىنا بؿ مكثوا ىنا وأقاموا ،كـ مف رجاؿ أبطاؿ جابوا ىذه الفيافي لنشر

رسالة الحؽ وتنوير اإلنسانية .عمى ىذا النيج أراد إتياف ديني أف يعبر ىذه األماكف في إصرار

وتحد الستكماؿ أحد أركاف الديف اإلسبلمي الحنيؼ ،وكـ ىي فرصة ثمينة ألخذ صورة حقيقية عف

الشرؽ وأىمو ،وبالتالي تنوير أوروبا بالدليؿ والبرىاف بقيـ التسامح والتآخي والمحبة والصبر واإلرادة
لقير المكاف وبموغ المنى ،وىي صفات تجسدت في أىؿ الشرؽ بيف مختمؼ ىذه األماكف ،وال يمكف

أف ينكرىا أو يتغاضى عنيا إالّ جاحد.

في ىذا المكاف ظؿ ديني يضرب في السيوؿ ذات آالؼ األخاديد ،وفي ىذه المكابدة تتراءى

لمرحالة بعض التجمعات السكنية حيث يبدو ما يشبو المقاىي بمحاذاة الطريؽ قرب اآلبار وربما

حانت لحظة االسترخاء مف عناء السفر:

( - )1غاستوف باشبلر ،جماليات المكاف ،ترجمة غالب ىمسا ،المرجع السابؽ ،ص .93
( – )2المرجع نفسو ،ص .93

( – )3ينظر :المرجع نفسو ،ص .46
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 -8-2المقهى :استرجاع النفس:
يعرؼ عف المقيى أنو يتموقع عموما عمى حافات الطرؽ الستقطاب المارة وتخفيؼ ويبلت

السفر عنيـ .فيو رمز الحياة ورمز لآلخر ،ىو لحظة أنس ولحظة لكسر دابر التعب والمعاناة.
المقيى ىو المكاف الذي يممؾ القدرة عمى تجميع أكبر عدد مف المارة ،فيو ممتقى واسع لمناس

بمختمؼ فئاتيـ ،سيما تمؾ الفئة الشعبية البسيطة .الطريؽ يوحي بالثبات بعد الدخوؿ إليو مف
إف المقيى في رحمة
المكاف المتحرؾ ،ومف المقيى أيضا يعود المسافر إلى المتحرؾ مف جديدّ .
إتياف ديني عبلمة مف عبلمات االرتحاؿ ،فيو مكاف متواضع جدا في بنائو أو في أشيائو وىو

أيضا عبارة عف كوخ مبني بالطوب سقفو سعؼ وحشائش ،أعمدتو مف خشب ىشة ال تقوى عمى
ويبلت الطبيعة« :وىي عمى العموـ عميمة بفضؿ اليواء الذي يمجيا مف جيتيف مفتوحتيف»( .)1لكف

فيو المؤونة وأجمؿ ما في ىذا المكاف حسب الرحالة ديني ،كرـ أىمو وترحابيـ الحسف لموافديف
عمييـ ،في ابتسامات ال تفارؽ محياىـ .إنيا قموب واسعة في أكواخ ضيقة.
نستشؼ مف ىنا بعض االطمئناف الذي يحدو إتياف ديني في ىذا المكاف ،فمقد ذكر المقاىي

واآلبار والتجمع السكني وكميا أماكف تممس فييا األنس وعودة األمؿ .إنيا لحظة المبلذ رغـ كونيا
ال تعدو أف تكوف إال مجرد مكاف عبور ،لكنيا أماكف مفتوحة لمحركة والتنقؿ والتجدد ،وىذا ديدف
المسافر الذي ال يرتاح إلى الجمود والثبات فيو مييأ نفسيا لمتنقؿ واالستكشاؼ وإلشباع الفضوؿ

وشغؼ المعرفة وليفة الوصوؿ ،ىكذا وبعد استراحة خفيفة يكمؿ الرحالة سفره ليصادفو مكاف آخر

يبدو عامرا .إنو:

 -9-2المرفأ البحري الصغير .شظايا الحياة:
إف المرافئ عموما توحي بالحياة والتجدد واألمف واالقتصاد والحركة الدؤوبة وتوحي أيضا
بالتواصؿ مع اآلخر والعبور إليو والوصوؿ إلى اليدؼ.
أدرؾ إتياف ديني روعة المكاف وجمالو .فمنذ البدء يتراءى لو مف بعيد ببساتيف نخميو والتي
شكمت خطا جميبل أخضر يجنح إلى الزرقة .ىذا المنظر أرسؿ نسمات األنس إلى رفقاء ديني
كذلؾ .المكاف ىنا يبدو عامرا ،مرفأ صغير قرية لمصياديف والفبلحيف مستودع البنزيف ومركز تفتيش

السيارات .فالمكاف مشحوف اقتصاديا واجتماعيا إنو مصدر رزؽ ومخزف مؤونة ونقطة آمنة إذ بو
الجمارؾ وما شابييـ .ففي ىذا المد والجزر لمحالة النفسية لمرحالة يصادفو أحدىـ ويستوقفو بأسئمة
( - )1الحاج ناصر الديف ألفونس إتياف ديني والحاج سميماف بف إبراىيـ باعمر ،الحج إلى بيت ا﵀ الحراـ ،المرجع
السابؽ ،ص .91
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استف اززية بعد أف شؾ في ىويتو ،غير أف صديقو ومرافقو سميماف بف إبراىيـ تصدى لذلؾ الشخص

بجد وصرامة « :في ىذه المحظة حدث حادث شغؿ بالنا ذلؾ أف شخصا متشككا بعد أف تأمؿ

ديني جيدا طفؽ يطرح أسئمة تغريرية تصدى الحاج سميماف لئلجابة عنيا بيمة»( .)1إف ىذه الحادثة
أثارت انتباه إتياف ديني بشدة وىي أسوأ ذكرى في ىذا المكاف نغصت عميو بياءه وجمالو ،ورغـ
ذلؾ فالمرفأ آنسو بنسمة مف نسمات الحياة .يواصؿ الرحالة سفره ليمج مكانا آخر ال يقؿ خوفا عف

األمكنة األخرى بؿ يوحي مسبقا بالشؤـ .إنو:
 -11-2الوادي :شهادات عن الموت:

إف الوادي عموما مكاف مفتوح عمى أكثر مف مكاف :القرى والمدف والسيوؿ وعمى البحر.
يسيـ في صنع الحياة بما يختزنو مف ثروة مائية .جرياف الماء فيو يثير اإلعجاب واالرتياح والمتعة
وجفاؼ مائو عبلمة مف عبلمات اليأس والقمؽ والجوع واالشمئزاز مف المنظر.

لقد كانت الودياف واألنير في تاريخ البشرية ميدا لمحضارات ومكانا لمتفاعؿ بينيا وبيف

البشر ،لكنو في ىذا النص الرحمي يستوقفنا الرحالة ديني عند الجوانب السمبية في ىذا المكاف بعد

أف رجع إلى ماضيو حيف كاف في قبضة المصوص وقطاع الطرؽ فانعدـ األمف فيو ،لكف رغـ ذلؾ

فالناس ما برحوه يوما وىـ يعبروف فيو وصوال إلى مآربيـ المختمفة والى أداء فريضة الحج
بالخصوص « :كـ مف المآسي الدامية المفجعة حصمت بيذا الممر ذي المظير المروع لعدة قروف

والى حدود السنوات األخيرة ،فوراء الصخور والمنحدرات الوعرة كاف يختبئ بدو قبيمة حرب ،ترقبا
لقوافؿ الحجيج فينقضوف عمييا كالصاعقة بعد نيب ضحاياىـ يؤوبوف إلى مخابئيـ المنيعة سالميف

غانميف»(.)2

فإف ىذا المكاف المذكور في الرحمة أال وىو الوادي الذي يشؽ المنعرجات والشعاب في
ىكذا ّ
صمت رىيب يبدو مم ار مخيفا ،غير أف المكاف اليوـ شيد :التحوؿ واالنكسار واالنفصاؿ وىذا ما
وقؼ عنده الرحالة إتياف ديني ،فيصرح أنو لـ يعد كسابؽ عيده مخيفا مميتا .وىذه شيادة عف ذلؾ:

«أما اليوـ فيـ مجرد عصابات مف البدو الصبياف والصبايا بعيوف محتقنة براقة وشعر أشعت وقدود

سمراء .إنيـ يطمعوف مف كؿ الوىاد وينقضوف عمى سيارتنا ويصيحوف طالبيف البقشيش في إطراء

( – )1الحاج ناصر الديف ألفونس إتياف ديني والحاج سميماف بف إبراىيـ باعمر ،الحج إلى بيت ا﵀ الحراـ ،المرجع
السابؽ ،ص .40

( – )2المرجع نفسو ،ص .47
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ودعاء لنا بحج مبرور»( .)1فالوادي ذلؾ المكاف الفارغ قد شحف مف جديد بالمحظات العامرة ،يتصؿ

مع عابريو في اطمئناف رغـ صفحاتو السوداء والتي أبت أف تبرح الذاكرة الجماعية .وحتى الطيور
ب ،مما يعطي لممكاف
الح ْ
الح ّ
ب لتزرع ُ
أبت أف تطير بقدوـ اإلنساف أماميا وانشغمت عنيـ بالتقاط َ
صورة جميمة فييا األلفة وراحة الباؿ « :فقد كانت تحدؽ فينا ونحف نمر دوف أف تتحرؾ أو تظير

()2
إف ىذا المشيد
أدنى حذر ،ذلؾ ألف الطير ىنا تدرؾ أنيا ال تخشى شيئا مف بطش البشر» ّ .
كفيؿ أف يطبع عمى المكاف بعض األنس رغـ بعض المشاىد المرعبة عمى حافة الوادي مف شأنيا

أف تخدش جماؿ المكاف مثؿ تمؾ الكائنات الحية الممقاة ىنا وىناؾ عمى الجنبات تؤشر عمى الموت
أف الرحمة متواصمة لتتقاسميا مشاىد اإلعجاب واالرتياح حينا ،ومشاىد القمؽ حينا
والفناء .غير ّ
آخر ،يصادفؾ منظر جيؼ الجماؿ عمى جانبي الطريؽ ،ولع ّؿ اختيار ديني ليذه الكائنات كاف لو
وقع آخر .فيذه الحيوانات التي قيرت الصحراء عبر التاريخ حتى سميت بسفف الصحراء لـ تعد

تقوى ىي كذلؾ عمى رىبة المكاف ،فاستسممت لو طوعا ،فكيؼ لئلنساف أف يصمد ىاىنا ،لكف

بمجرد التفكير في اليدؼ األسمى مف ىذه الرحمة ييوف كؿ شيء ويقير المكاف حتما.
 -3المكان واآلخر:
 -1-3اآلخر المرافق:

إف اآلخر أو الغير في الرحمة ميـ جدا ،فقد يكوف مجسدا في الرفيؽ الذي يختاره الرحالة في
رحمتو ويكوف حاض ار منذ االنطبلؽ .أو في الشخص أو األشخاص الذيف يمتقي بيـ الرحالة
ويصادفيـ في مساره الرحمي ،ولـ يكف يعمـ أو يعرؼ عنيـ شيئا .وىؤالء كميـ يوقعوف عمى

حضورىـ في كؿ األمكنة خاصة كانت أو عامة ،حقيقية أو مجازية ومتخيمة .فمقد قيؿ في الثقافة
الشعبية :الرفيؽ قبؿ الطريؽ .ومنذ القديـ كاف اإلنساف وال يزاؿ يحس بويبلت الطريؽ مما جعمو

يفكر في تذليؿ تمؾ الصعاب باستحضار مف يتقاسـ معو مشقة السير ولذة العبور كذلؾ ،فيكذا
كاف اآلخر في الرحمة طرفا مبلزما « :يعتبر اآلخر عنص ار مثي ار داخؿ الرحمة وباعثا عمى الحس

المعموماتي وعمى المغامرة والحكي»(.)3

فالرحالة غالبا ما يكبح الحديث عف رحمتو ومنعطفاتيا ليعرج لمحديث عف اآلخر كاشفا عف

ىويتو وسموكاتو وتصرفاتو وعف مواقفو عبر كؿ مكاف يعبر فيو ،ويجتيد كذلؾ في رسـ شخصية
( - )1الحاج ناصر الديف ألفونس إتياف ديني والحاج سميماف بف إبراىيـ باعمر ،الحج إلى بيت ا﵀ الحراـ ،المرجع
السابؽ ،ص .47

( – )2المرجع نفسو ،ص .47
( - )3بوشعيب الساوري ،الرحمة والنسؽ ،المرجع السابؽ ،ص .731
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اآلخر رسما خارجيا حينا ورسما داخميا حينا آخر بنقؿ إحساسو وعواطفو حتى يصؿ إلى أفكاره

فكأف الرحال ة بذلؾ يظير صورتو مف خبلؿ اآلخر .فالحديث عنو إنما حديث عف الذات أو
ورؤاهّ ،
لنقؿ أننا نق أر الذات الراحمة في ذوات اآلخريف .ومف جية أخرى نجد أف اآلخر ليس قا ار عدده في
النص الرحمي ،فيو يقؿ أو يكثر وقد يتنوع مف حيث الجنس واف كاف الجنس الرجولي أكثر ىيمنة
بدوف منازع ،في معظـ الرحبلت واألسفار.
لكف ميما وجد اآلخر في الرحمة وفرض نفسو فإف لممكاف حضو ار قويا في الرحمة وسمطة ال

ألف المكاف ىو الذي يفرض تواجد اآلخر فيوجيو ويرشده وقد يقبحو
تضاىييا أية سمطة أخرىّ ،
ويجعؿ منو عنص ار سمبيا إلى أف يعيد تشكيمو ىنا وىناؾ ،ليذا نجد أف اآلخر في المكاف المنطمؽ

ليس كغيره في المكاف المعبور أو المكاف المقصود ،وأشخاص الباخرة ليسوا بالضرورة أشخاص

المقيى أو أشخاص الطريؽ .غير أف الرحالة المسافر تراه يركز عمى األشخاص اآلخريف مف
خبلؿ األمكنة التي يبلمسيا أكثر ويتواجد فييا عف قرب.

إف اآلخر وميما بسط في المكاف وتقمب في جنباتو وأثر وتأثر ،فإنو يبقى دائما شخصا عاب ار
وآنيا ومؤقتا ،يمرض ويشيخ وينتيي ويموت .فيو راحؿ ال محالة ،بينما يبقى المكاف شامخا في
عميائو يتحدى اإلنساف والزمف ،وأكثر مف ذلؾ فقد يتجدد في شبابو وعنفوانو وجمالو وبيائو وحتى

في قبحو.
يحضرنا ىنا الشاعر األندلسي ابف خفاجة ( 344 – 330ىػ) ( 7743 – 7033ـ) حيف

وقؼ يناجي المكاف (الجبؿ) في شموخو وكبريائو وثباتو ،بينما ىو مغادر وعابر سبيؿ فقاؿ عنو
واصفا:
اح الذؤ ِ
اذخ
ابة َب ػ ٍ
طم ِ
«وأر َ
عف ّ
واستنطقو قائبل:

ػؤو ِب
مر بي مف ٍ
وكـ َّ
مدلج وم ّْ

يد الردى
فما كاف إال أف طوتيـ ُ
صاحب
ويظعف
فحتى متى أبقى
ٌ
ُ
فقمت وقد نكبت عنػو لطيػػة

***

ِ
السماء بغػ ِ
ارب
اف
ُيطاو ُؿ أعنػ َ

***

***

مطي وراكػ ِب
وقػاؿ بظمّْي مف
ٍّ
وطارت بيـ ريح النوى والنو ِ
ائب

ِ
غير آي ػ ِب
***
أودعّ منػو راحبل َ
*** سبلـ فإنا مف مقيـ وذاىػب»(.)1

( - )1حمداف حجاجي ،حياة وآثار الشاعر األندلسي ابف خفاجة ،الشركة الوطنية لمنشر والتوزيع ،الجزائر ،ط،9
 ،7139ص.931-936
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افتف شاعر الطبيعة المرح بالطبيعة ،لكنو تحسر عمى نفسو ألنو في آخر المطاؼ ما ىو إال
ّ
مخموؽ ضعيؼ ،سيقذفو المكاف ذات يوـ إلى مكاف آخر ،ليرقد فيو إلى األبد وتنتيي حياتو .بينما
يظؿ المكاف ثابتا ،جاثما ،يجمع بيف الخيبلء والرىبة ،وال يعير أىمية لتصرفات اإلنساف إزاءه،

فتنبسط سمطتو أماـ سمطة اإلنساف.

إف صدى المكاف عمى المستوى النفسي لمشخص أكثر عمقا مف صداه عمى الجسد .فاألمكنة

في صيرورتيا تصبح فسحات الحتضاف مشاعر اآلخر ،فتمنح لو ىويتو .ومف جية أخرى كمما
تفرعت األمكنة في النص الرحمي تعدد اآلخر وتنوعت األحداث .ويظؿ الرحالة يجتيد في اكتشاؼ

أشخاص آخريف سيما أثناء العبور ،وال تيمو طبقاتيـ اإلجتماعية أو مستواىـ الثقافي .فالمكاف يسع

الجميع والعبور فيو حؽ لمجميع .فقد يكوف ىذا حاكما أو مف عمية القوـ ،ويكوف ذلؾ مف عامة
الناس أو مف قطاع الطرؽ ،فيؤالء كميـ يقدميـ الرحالة لمقارئ في قدر مف الواقعية ،وقد يتخيميـ
قبؿ رحمتو وىو يرسـ مساره وقد يمتقي مف لـ يضع ليـ تصو ار مف قبؿ ،وقد ال يمتقييـ .فالرحمة

فضاء لمدىشة واالستغراب والمفاجأة ولغير المتوقع .فيي فسيفساء طبيعي بشري.

إف الرحالة ال يخفي سعادتو حينما يبلزمو اآلخر في سفره فإذ ذاؾ يكوف محظوظا ،وغالبا ما

يفكر فيو قبؿ الشروع في السفر ،إنو ذلؾ الشخص أو أكثر ،ينطمؽ منذ البدء مع الرحالة وليس
ذلؾ الذي يتنقؿ معو عمى سبيؿ المجاممة أو الضيافة ويتحمؿ أعباء السفر ومشقة المسالؾ.

والرحالة الموضوعي ذو األمانة العممية ال يتوانى عف ذكر ىذا الرفيؽ مشيدا بدوره وبمواقفو ،وقد

يذكر أيضا عيوبو وسمبياتو ،ألف طبائع األشخاص تختمؼ وأىواءىـ تتشعب ،ولكؿ ظروفو
وانفعاالتو .وىذه األجواء تصاحب المسافر في المكاف والزماف ،فما عمى الرحالة إال معايشتيا
والتكيؼ معيا.

لقد ظمت شخصية "سميماف بف إبراىيـ" تبلزـ الرحالة إتياف ديني منذ خروجو مف بوسعادة

وكذلؾ زوجتو الحاجة بنت عيسى .عمما أف ىذا الصديؽ المرافؽ قد الزـ إتياف ديني زمنا طويبل
قبؿ الرحمة الحجية ىذه ،وكاف دليمو ومرشده في صحراء الجزائر .مما جعؿ الرحالة يشيد بمواقفو

الرجولية تجاىو خاصة في مثؿ ىذه المحظات الحرجة ،ويعترؼ لو بفضؿ إنقاذه في أكثر مف مأزؽ
خبلؿ ىذا المسار الرحمي إذ كـ مف مرة تعرض فييا إتياف ديني إلى مضائؽ كادت أف تعصؼ بو

وبرحمتو إلى البقاع المقدسة « :انتيى بنا المطاؼ إلى بموغ الشاطئ دوف عائؽ يذكر بعدىا حصؿ
حادث كاد يعصؼ مبك ار برحمتنا ويتجمى في منع أحدنا وىو المستشرؽ ديني مف النزوؿ عمى الرغـ

مف أنو اعتنؽ اإلسبلـ منذ خمسة عشر سنة باسـ ناصر الديف ألنو أوروبي كما ىو مثبت في
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جواز سفره ،غير أف مرافقو المسمـ سميماف بف إبراىيـ جذبو بقوة متخطيا حواجز الجمركييف الذيف
ىدأىـ باحتجاجاتو الشديدة الميجة»(.)1

مف ىنا وتبعا لما ورد في النص الرحمي ،يتجمى رد فعؿ مرافقو واضحا ىنا إذ عرؼ كيؼ

يتصرؼ مع الجمارؾ بميجة شديدة وبحنكة دبموماسية أيضا ،حيف ىدأىـ وتبلطؼ معيـ .إف ىذا
الموقؼ أراح إتياف ديني وعزز مكانة رفيقو في نفسو .وفي مشيد محذوؼ ومف خبلؿ ىذا

وردا وقع بيف سميماف بف إبراىيـ وبيف رجاؿ الجمارؾ ورغـ ذلؾ
التصريح ،يفترض أف ىناؾ أخذا ّ
تخطوا حواجزىـ .ولقد ارتبط اسـ ىؤالء ونقصد الجمارؾ في الرحبلت بمتاعب المرور وعقبات
االجتياز ،وباإلجراءات اإلدارية المعقدة في حيف كاف مف المفروض أف يخففوا عف المسافريف

أعباءىـ جسدية كانت أـ معنوية ،فعف الجمركي تقوؿ سميرة أنساعد « :يجدر بو أف يكوف ذا
مراس بطبيعة األفراد ونواياىـ وحدس ميني عاؿ حتى يستطيع التفريؽ بيف رجؿ العمـ

()2
أف ىذا ال نحس بو في ىذا النص.
والميرب»  .غير ّ

لقد تحمى رفيؽ إتياف ديني وىو سميماف بف إبراىيـ طواؿ الرحمة بالصبر والجرأة وحسف
الحديث والقدرة عمى اإلقناع في صرامة ومسؤولية ،ولـ يتخؿ عف صديقو قيد أنممة .فما كاف عمى

ديني إال أف يسجؿ وبأمانة ىذه المواقؼ الرجولية ،اعترافا بفضؿ صديقو عميو خاصة وىو يتعرض
مف حيف آلخر لمضايقات أخطرىا الخوؼ مف التعرؼ عميو واكتشاؼ أمره:
« ال يستطيع في ىذه الجمبة أف يبرىف عمى حسف إسبلمو وما كاف بمقدور مرافقو نفسو إال

أف يشاطره مصيره»(.)3

كاف ديني يتوجس أف يمر وسط الحشود دوف أف يسترعي انتباه اآلخر وىذا األمر أرقو لكف

رفيقو لـ يبرحو ولو لحظة .فالمبلزمة بينيما تجاوزت الجسد لمجسد لتغوص في البواطف
واألحاسيس « :وكاف عمى مرافقو الحاج سميماف أال يغادر طرفة عيف ليجيب نيابة عنو عف كؿ

األسئمة المغرضة ويتصدى لكؿ االحتماالت»( .)4ومف خبلؿ ىذه المواقؼ المسرودة سنستنتج كذلؾ

أف رفيقو ىذا لـ يفارقو البتة ،بؿ أكثر مف ذلؾ كاف يتولى اإلجابة عف أسئمة المشككيف في
( - )1الحاج ناصر الديف ألفونس إتياف ديني والحاج سميماف بف إبراىيـ باعمر ،الحج إلى بيت ا﵀ الحراـ ،المرجع
السابؽ ،ص .93
( - )2سميرة انساعد ،الرحمة إلى المشرؽ في األدب الجزائري ،المرجع السابؽ ،ص .977
( - )3الحاج ناصر الديف ألفونس إتياف ديني والحاج سميماف بف إبراىيـ باعمر ،المرجع السابؽ ،ص .91

( - )4الحاج ناصر الديف ألفونس إتياف ديني والحاج سميماف بف إبراىيـ باعمر ،الحج إلى بيت ا﵀ الحراـ ،المرجع
السابؽ ،ص .91
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شخصية ديني وىي أسئمة غير بريئة ،تصدى ليا سميماف بف إبراىيـ بعزـ وكأف بو قطع عيدا عمى
صديقو أال يتخمى عنو ما داـ عمى قيد الحياة ،ورأى في ذلؾ مسؤولية كبيرة وخطيرة تجاه صديقو

المستشرؽ إتياف ديني إلى درجة تجاوز فييا نسياف مشاؽ الطريؽ ومخاطر العبور ،لكف ذلؾ ال

يعني أف ىذا المرافؽ لـ يكف يتوجس الخوؼ مف تمؾ المسالؾ الوعرة ومف تمؾ اآلفاؽ الرحبة

البلمتناىية « :ساورنا القمؽ ألننا لـ نمؼ في ىذه السبيؿ سوى آثار خؼ البعير وال أثر ألخاديد
عجبلت السيارات»( .)1وفي موقؼ آخر في الرحمة ،نتممس إشكاال آخر عند ىؤالء كونيـ جميعا ال

يعرفوف السياقة مما رسخ الخوؼ في نفوسيـ ،إذ أنو لو حدث مكروه لمسائؽ فسيكوف مصيرىـ
الموت في أعماؽ ىذه األمكنة المتوحشة ،والتي استسمـ معظميا لشمس محرقة قاتمة « :ترى ماذا

()2
إف ىذه الصور
كاف سيمحؽ بنا لو أف ضربة الشمس كانت قاضية فبل أحد منا يعرؼ السياقة» ّ .
مدعاة ألف تزرع الخوؼ في نفسية الرحالة ومف معو ألف الجيؿ بالشيء يدعو إلى القمؽ ،فكـ ىو

رائع في ىذه الحاالت أف يكوف الرحالة عارفا بكؿ شيء ،سيما ما يخص السفر والظروؼ المحيطة

بو .وال يزاؿ إتياف ديني يعترؼ بجميؿ وفضؿ صديقو عميو فكمما صدمتو محنة في المكاف أو قابمو
تعنت اإلنساف اآلخر إالّ ووجد رفيقو بجانبو .ففي حادثة أخرى وأثناء االستراحة في المقيى الكوخ

الذي سبؽ ذكره يحرج أحدىـ إتياف ديني بعد أف شؾ في ىويتو ،غير أف مرافقو يتصدى كسائر
عيده بصرامة « :في ىذه المحظة حدث حادث شغؿ بالنا ذلؾ أف شخصا متشككا بعد أف تأمؿ

ديني جيدا طفؽ يطرح أسئمة تغريرية تصدى الحاج سميماف لئلجابة عنيا بيمة»( .)3فالرحالة

لتـ اكتشاؼ أمره ألف نبرتو األوروبية ال تزاؿ قائمة مما يعرضو إلى
المستشرؽ لو نطؽ بكممة ّ
الشبيات .ليذا ظؿ رفيقو ناطقو الرسمي ولساف حالو ومنقذه مف كؿ الوضعيات الحرجة التي ظمت
تيدده.

لقد الحظنا ونحف بصدد دراسة ىذه الرحمة أف صاحبيا لـ يكشؼ لنا عف الجوانب

الفيزيولوجية لمرافقو .ومف حقنا ىنا أف نتساءؿ لماذا أغفؿ إتياف ديني عف ذكرىا رغـ أىميتيا؟
سيما في مثؿ ىذه المواقؼ الصعبة ،أو ليس مف حؽ القارئ أف يعرؼ جسد المرافؽ ليطمئف عمى

الرحالة؟ ومف حقو أف يعرؼ عمى سبيؿ المثاؿ ىؿ ىو قوي عريض المنكبيف طويؿ أـ ىو قصير
ضعيؼ البنية ال يقوى عمى المشقة والعناء؟ لقد الحظنا غياب ىذه الجوانب في معظـ النصوص

إف ىذا المشيد المغيب يعتبر مأخذا ال بد أف نسجمو في ىذا النص
الرحمية .فمف الجرأة أف نقوؿ ّ
الرحمي وبروح عممية .وأما بالنسبة لمحاجة بنت عيسى زوجة سميماف بف إبراىيـ فإننا نستغرب كذلؾ
( – )1المرجع نفسو ،ص .91

( - )2المرجع نفسو ،ص .91
( – )3المرجع نفسو ،ص.40
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لعدـ ذكرىا ،إذ كيؼ لمرحالة ديني أف يغفؿ عف ذكر ىذه المرأة والتي ليست زوجة صديقو فحسب
بؿ ىي األنثى الوحيدة التي تجرأت أف تغامر مع الرجاؿ لزيارة األماكف المقدسة مف لحظة
االنطبلؽ إلى غاية لحظة الرجوع .ونحف كدارسيف أو كقراء سيكوف فضولنا كبي ار أف نطمع عمى

مواقؼ وتصرفات وسموكات ىذا الرفيؽ األنثوي ،وكـ وددنا أف نعرؼ مدى قدرتيا عمى التحمؿ
والصبر إلى جانب الرجاؿ خاصة في ىذه المسالؾ الوعرة والتي أفحمت الرجاؿ وما بالؾ بالنساء،

أو ليس مف األىمية بمكاف أف يوسع الحديث في شأف ىذه المرأة ما دامت أنيا حاضرة في ىذه

الرحمة ،أليس مف الموضوعية واألمانة أف تذكر كما ذكر زوجيا؟ لكف ذلؾ كمو لـ يحدث رغـ إقرار
إتياف ديني بوجودىا معيما في ىذه الرحمة واق ارره أيضا كيؼ أف القدر جمعيما في مقبرة واحدة

1
إف ىذا أيضا لمأخذ آخر نسجمو في ىذا النص الرحمي حسب قناعتنا ،وال ندري ما الغاية
الحقا ّ .
إف عدـ ذكرىا واإلغفاؿ عنيا
مف التغاضي عف مثؿ ىذا المشيد الرائع والمثاؿ الحي أثناء المسيرّ .

والسكوت عف مواقفيا ،يوىمنا أنيا تخمت عف الرحمة وذلؾ ما لـ يحدث تماما .فترتب عف ذلؾ

حدوث فجوة في العممية السردية .ثـ ينتقؿ ديني لمحديث عف الشخصيات األخرى والتي صادفيا في
مختمؼ محطات العبور وتعامؿ معيا إيجابا أو سمبا:
 -2-3اآلخر المصادف:
 الحكومة المصرية :ويقصد بيا إتياف ديني أشخاصيا ،وأىـ شيء سجمو عمييـ أنيـ تصرفوا معوتصرفا سمبيا بؿ حاولوا التضييؽ عميو وعمى مرافقيو ولـ يبدوا نواياىـ في مساعدتيـ وتسييؿ العبور
إف ىذا التصرؼ جعؿ ديني مستاء فيعترؼ قائبل « :ومف ساعتيا ونحف في قبضة
عمييـّ ،
اإلجراءات الشكمية التي ال تنقضي والتضييقات التي تفرضيا الحكومة المصرية عمى الحجيج»(.)2
مع العمـ أف مصر تقبع في ىذه اآلونة تحت وطأة قوة أوروبية تراقب كؿ المناطؽ المتاخمة لمقتاؿ

مما زاد األمر تعقيدا عمى العابريف.
 السيد :سبيرو :نائب قنصؿ فرنسا والسيد ممثؿ وكالة األسفار المبلحية بالسويس وصديقافمسمماف مف ىذا البمد.
ونبلحظ أف الرحالة لـ يذكر أسماء كؿ مف ممثؿ تمؾ الوكالة وكذا الصديقيف المسمميف مف

البمد ،غير أف كؿ ىؤالء ساىموا في تسييؿ عممية مرور إتياف ديني ومرافقيو .وكميـ قابموىـ
بالمطؼ في عز تمؾ اإلجراءات المصرية المعقدة « :ولوال المطؼ الكبير الذي القيناه مف السيد

( – )1ينظر :الحاج ناصر الديف ألفونس إتياف ديني والحاج سميماف بف إبراىيـ باعمر ،الحج إلى بيت ا﵀ الحراـ،
المرجع السابؽ ،ص.1

( – )2المرجع نفسو ،ص .94
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سبيرو نائب قنصؿ فرنسا ،وممثؿ وكالة األسفار المبلحية بالسويس وصديقيف مسمميف مف ىذا البمد

لما تيسر لنا الخروج سالميف»( .)1مف ىنا نفيـ كذلؾ أف لكؿ مكاف أشخاصو الطيبيف الذيف يقدموف

العوف بدوف مقابؿ ،وبمواقفيـ ىذه تتخذ األمكنة بعض صور التضامف واإلخاء خاصة في الرحبلت
المقدسة مثؿ ىذه ،فالتعاطؼ سمة إنسانية تيذب السموؾ وتكشؼ عف الطبائع الحسنة والنوايا

الصادقة .ومثؿ ىذه المواقؼ ّتيسر لممسافريف المسار الرحمي ،وىذه التسييبلت تدؿ عمى تقديرىـ
لفضيمة الحج.
 الصديق المصري في مرسيميا :لـ يذكر إتياف ديني اسـ ىذا الصديؽ لكف قاؿ عنو :إنو صديقومما يوحي بحسف المعاممة التي لقييا منو ،وىو في ىذا المكاف المعبور ،ثـ اكتفى بذكر وصيتو
التي قدميا إياه غداة خروجو مف مرسيميا في اتجاه مصر .وفعبل لقد وجد الرحالة تمؾ الوصية
مجسدة في مصر مما تطمب منو الحذر واالحتياط مف ىذا المكاف ومف األشخاص اآلخريف فيو

خاصة وأنو مستشرؽ فرنسي اكتوى بمظى العشؽ المحمدي « :كـ كاف عمى صواب ذلؾ الصديؽ
المصري الذي أوصانا غداة انطبلقنا مف مرسيميا ،قائبل :عميكـ عمى وجو الخصوص أال تذكروا

أبدا أنكـ حجاج»( .)2غير أف ىذه الوصية وعمى قدر أىميتيا أدخمت إتياف ديني في حيرة مف أمره
قائبل « :لكف كيؼ لنا أف نخفي األمر أما وقد طمبنا الترخيص لئلبحار عمى متف باخرة خديوية
متخصصة لمحجاج األجانب في مصر»( .)3يواصؿ ديني رحمتو في صبر وجمد ليمتقي فئة أخرى

مف المسافريف إنيـ:
 الحجاج :ىؤالء كذلؾ يعتبروف مف األشخاص الميميف الذيف التقاىـ إتياف ديني في محطة مفمحطات العبور أثناء رحمتو الحجية ىذه .ىـ مف إيراف وسوريا ونجد ومف بمداف أخرى وكميـ أضفوا

الراحة والطمأنينة في نفسية ىذا المستشرؽ الرحالة .بعدما التقوا جميعيـ عمى متف الباخرة .ويعترؼ
ديني بذلؾ في قولو « :بدأنا ننعـ بيذه األخوة التي ألفت قموب كؿ القاصديف لمحرميف
الشريفيف»( .)4نستنتج مف ىذا القوؿ إشكالية الموف والمغة والجنسية واالنتماء والمكاف لـ تعد
مطروحة بؿ ذاب اآلخر في اآلخر عف طواعية ،ماداـ المقصد واحدا وىو أداء فريضة الحج،
وزيارة الروضة الشريفة حيث قبر الرسوؿ (صمى ا﵀ عميو وسمـ) وبعض قبور أىمو وصحابتو

( – )1الحاج ناصر الديف ألفونس إتياف ديني والحاج سميماف بف إبراىيـ باعمر ،الحج إلى بيت ا﵀ الحراـ ،المرجع
السابؽ ،ص .94
( – )2المرجع نفسو ،ص .94
( – )3المرجع نفسو ،ص .94

( - )4الحاج ناصر الديف ألفونس إتياف ديني والحاج سميماف بف إبراىيـ باعمر ،الحج إلى بيت ا﵀ الحراـ ،المرجع
السابؽ  ،ص .93
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رضواف ا﵀ عمييـ .فالحج بيذا المنظور ىو السانحة التي تنصير فييا البشرية قاطبة لتنكسر
الحدود الجغرافية بينيا .ويبقى الديف اإلسبلمي مدعاة لمتآلؼ والتآخي بيف الجميع .لقد أنساىـ ىذا

ىـ السفر وخطر العبور ،عمما أنيـ في تمؾ المحظة يتواجدوف في مكانيف خطيريف
المقاء فيما بينيـ ّ
أال وىما الباخرة والبحر .فالموت ىنا يتربص بيـ ال ريب بيف لحظة ألخرى ،غير أف صدؽ عزيمتو
وقوة إيمانو حاال دوف الخوؼ والتردد .ومف الذيف صادفيـ في رحمتو وأعجب بيـ:
 بحارة السنبوك :فمقد اعترؼ إتياف ديني باحترافية ىؤالء وعمى القدر الكافي مف المينية التييتمتعوف بيا في قيادة ىذا المركب ،فاطمأف ديني وأحس أف وطأة المكاف أخذت تخؼ « :وحده

إف بحارة السنبوؾ ميرة
السنبوؾ الشراعي يستطيع التقدـ وسط ىذا التيو مف األرصفة الحادةّ ،
()1
أف الرحالة كاف عمى قدر عاؿ مف الدقة في المبلحظة ،فأينما ح ّؿ
جدا»  .نستشؼ مف ىذا القوؿ ّ

وأينما ارتحؿ إال وسجؿ حيثيات ودقائؽ المناظر والمشاىد سيما المتعمقة منيا باألمكنة واألشخاص:

« يكوف الرحالة غالبا مشاركا أو حاض ار في تقارير ومشاىداتو انطبلقا مف تفضيمو العيف عمى

األذف»( .)2ىكذا يكوف الرحالة الفطف حاض ار بجسده وبحواسو في رحمتو ،وكؿ ذلؾ لف يزيده إال
مصداقية وتعمقا أماـ عيني القارئ الذي يحاوؿ الرحالة الراوي استدراجو بمطؼ وشوؽ لقراءة حيثيات
الرحمة ومشاركتو الوجدانية ليا .وبعد ىذا يمتقي:
 الموظف السامي في المرسى :لـ يشر الرحالة ديني إلى اسمو ،وال إلى جنسيتو ،واكتفى ببعضالكبلـ الذي يوحي أف الرجؿ إطار في الحكومة ،وقد كمؼ باستقباؿ رسائؿ التوصية لمحجاج «بمغنا
مكتب موظؼ ساـ في المرسى قدمنا لو رسائؿ توصية مف أعبلـ المسمميف»( .)3وعمى ما يبدو فإف

توسـ فيو الخير والبركة.
ىذا الشخص لـ يكف حاج از أماـ الحجاج العابريف .بؿ ّ

 قنصل فرنسا( :السيد غولت) :لقد استشعر إتياف ديني مف ىذا النائب بعض التعاطؼ واألنس،أثناء زيارتو لو « :تمقى نائب قنصؿ فرنسا السيد غولت الذي قمنا بزيارتو نبأ تخمصنا مف الورطة

()4
ينـ عف مدى تقديره لمديف اإلسبلمي
بسرور»  .إف ىذا الموقؼ الصادر مف ىذا القنصؿ إنما ّ
أف ىذا القنصؿ كاف مف ذي قبؿ
واحترامو لمف يسعى في ركابو رغـ أنو فرنسي األصؿ .عمما ّ

متخوفا مف عدـ السماح إلتياف ديني ومف معو بأداء فريضة الحج كوف الممؾ ابف سعود لـ يطمئف

( – )1المرجع نفسو ،ص .93
( - )2بوشعيب الساوي ،الرحمة والنسؽ ،دراسة في إنتاج النص الرحمي ،رحمة ابف فضبلف نموذجا ،المرجع السابؽ،
ص .746
( - )3الحاج ناصر الديف ألفونس إتياف ديني والحاج سميماف بف إبراىيـ باعمر ،المرجع السابؽ ،ص .93

( - )4الحاج ناصر الديف ألفونس إتياف ديني والحاج سميماف بف إبراىيـ باعمر ،الحج إلى بيت ا﵀ الحراـ ،المرجع
السابؽ ،ص .93
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بأف ىذا القنصؿ يقاسمو القمؽ
بعد إلى أمثاؿ ديني حديثي العيد باإلسبلـ .ومف ثمة أحس ديني ّ
طالما لـ يمنح ليـ الترخيص وربما قد يمنعوف إطبلقا مف إكماؿ المسير .وعمى أثر وصوؿ الخبر
السار بقبوؿ الترخيص مف مسؤولي مكة أحس ىذا القنصؿ بسعادة تغمره وىذا بدوره أسعد كثي ار

الرحالة إتياف ديني « :وعمى الفور نيضنا لوداع نائب القنصؿ السيد غولت الذي شاطرنا قمقنا وىو

اآلف يقاسمنا فرحتنا كصديؽ حؽ»( .)1فإذا بيذا القنصؿ يوسـ بصفة الصديؽ واف لـ يكف مرافقا في

الرحمة لكنو كاف طرفا في انفراج األزمة اإلدارية التي واجيت إتياف ديني بشكؿ أو بآخر ،ففضمو
كبير عمى الرحالة ومف معو كما تجسد ذلؾ في النص صراحة واعترؼ الرحالة بذلؾ .ومف الذيف
أسعد ديني بمقائو وخصص لو حي از مف الذكر:

المطوف :ىو شخص أو أشخاص مطوفوف بجدة ومكة وغيرىما يقوموف بإيواء الحجاج وادالئيـ
ا
عمى المناسؾ الدينية .فمقد أقاـ ديني عند أحدىـ وتكفؿ أيضا بإيصاؿ رسائميـ إلى أصحابيا في
أقرب اآلجاؿ ،وبالفعؿ فما ىو إال وقت قصير حتى عاد المطوؼ حامبل خب ار سا ار لديني إذ رخص

إف ىذا اآلخر المصادؼ في ىذا المكاف لـ يكف مصدر إقامة فقط لديني
لو ولمف معو بالحجّ .
فحسب ،بؿ كاف كذلؾ مصد ار إعبلميا وىمزة وصؿ بينو وبيف السمطة في مكة لتذليؿ الصعوبات
اإلدارية لمحجاج « :ى ّؿ عمينا مطوفنا محمد حني بوجو متيمؿ حامبل إلينا أنباء لـ تكف في الحسباف
توا إلى مكة فأقنعت الحكومة بصفاء سريرتنا»( .)2لقد اسعد الرحالة ديني كثي ار
لقد حممت رسائمنا ّ
بيذه األخبار التي مف شأنيا أف تخفؼ عنو وعف مرافقيو وطأة السفر.

السيد فؤاد باي حمزة :ىو الشخص اآلخر الذي صادفو إتياف ديني في رحمتو إلى البقاع المقدسة
إنو وزير الشؤوف الخارجية لمصر ،سجؿ عنو إتياف ديني انطباعا حسنا ،لما أخبر القائـ باألعماؿ

في جدة (عبد ا﵀ الزنيؿ) وأبمغو بقبوؿ الترخيص بالحج ليؤالء وأكثر مف ذلؾ طمب ىذا الوزير مف

إف ىذا الموقؼ الصادر منو جعؿ
السمطات أف تسيؿ إجراءات السفر إلتياف ديني ومرافقيوّ .
الرحالة مرتاحا مطمئنا « :كما أف سعادة وزير الشؤوف الخارجية السيد فؤاد باي حمزة قد ىاتؼ قائـ
مقاـ جدة لمترخيص لنا بالحج وأمر السمطات بتسييؿ سفرنا»(.)3

( – )1المرجع نفسو ،ص .93
( – )2المرجع نفسو ،ص .93

( - )3الحاج ناصر الديف ألفونس إتياف ديني والحاج سميماف بف إبراىيـ باعمر ،الحج إلى بيت ا﵀ الحراـ ،المرجع
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ىكذا يكوف اآلخر في الرحمة مف حيف آلخر باعث خير ورسوؿ السبلـ وحاف از الستكماؿ

مشوار الرحمة ،ميما يعترييا مف كدر وقمؽ .ومف حسف حظ ديني ومف معو أنيـ التقوا شخصية
مرموقة في ىذه األماكف إنو:
عبر إتياف ديني عف ارتياحو إزاء ىذا الممؾ مف خبلؿ الخدمات التي
 جللة الممك ابن سعودّ :كاف يقدميا لمحجاج وعمى تفانيو لخدمة الديف اإلسبلمي ورعايتو لؤلماكف المقدسة ،ىذا ما لمسو
ىذا المستشرؽ الفرنسي الرحالة « :نمتمس مف جبللة الممؾ ابف سعود الذي شرفنا بالدعوة لحضور
مأدبة عشاء أقاميا عمى شرؼ أعبلـ المسمميف الحاضريف بمكة أف يتقبؿ منا بالغ إجبللنا وصادؽ

إكبارنا ألعمالو الصالحات»( .)1عمما أف ىذا الممؾ كاف لو أيضا الفضؿ الكبير في استعادة األمف
إلى أرض الحجاز بعد أف كانت مسرحا ومرتعا لمّصوص وشذاذ اآلفاؽ ،وىذا ما نستشفو مف خبلؿ

قراءتنا واطبلعنا عمى ىذا النص.

والى جانب ىؤالء الذيف صادفيـ إتياف ديني ،وتعامؿ معيـ ،ذكر أسماء لشخصيات أخرى

وكميـ قدموا لو مساعدات جمة في ىذه الرحمة الشاقة ،فاعترؼ ديني بفضميـ وأثنى عمى مواقفيـ

في قولو« :الشكر موصوؿ لمف طوقنا بالعرفاف»( .)2وقد ذكر منيـ عمى سبيؿ المثاؿ :األمير
شكيب أرسبلف ،أمير الكتاب العرب ،واألمير عبد العزيز بف إبراىيـ والي المدينة ...وأصدقاء

آخريف ،أعبلـ مف مصر وسوريا والحجاز ونجد.3

مع العمـ أف إتياف ديني لـ يفصؿ في الخدمات التي تمقاىا مف ىؤالء جميعا ،غير أنيـ

ساىموا في تمطيؼ أجواء الرحمة معنويا أو ماديا .ىذا ولـ يغفؿ ديني مف أف يعرج مف جديد
لمحديث عف آخريف الزموه أكثر في ىذا المسار الرحمي ومنو عمى وجو الخصوص:

 السائق من جدة إلى المدينة :لقد طغى حضور السائؽ في ىذه الرحمة عمى بقية األشخاصاآلخريف حتى غدا طرفا مبلزما ومرافقا في ىذا المسار الرحمي نظ ار لطوؿ المسافة التي جمعتو مع

إتياف ديني مف جدة إلى المدينة ،خاصة وأف ىذه المسافة مف أخطر المسارات التي شيدتيا الرحمة
وأشدىا بأسا عمى ديني ومرافقيو جسديا ونفسيا .غير أنو وفي كثير مف المواقؼ ارتبط ذكر السائؽ

بالمواقؼ السمبية التي سجميا إتياف ديني في ىذه الرحمة ،إذ قمما نعثر عمى ما يوحي باالطمئناف

تجاه ىذا السائؽ حتى غدا ىاجسا بالنسبة إلييـ طواؿ المسافة التي كانوا بمعيتو .وىذا انطبلقا مف
الوىمة األولى حيف تعذر عمى الرحالة ومف معو التواصؿ المغوي مع ىذا السائؽ لكونو ال يعرؼ
( – )1المرجع نفسو ،ص .93

( - )2المرجع نفسو ،ص .96
( - )3ينظر :المرجع نفسو ،ص .96
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المغة العربية ،مما أحدث خمؿ وارتباكا في الخطاب التواصمي ،فكـ ىو صعب أف يقودؾ مف ال

يفيـ لغتؾ مما جعؿ الرحالة مضط ار الستعماؿ لغة اإلشارة لتبميغ رسائمو وايصاؿ طمباتو إلى ىذا

السائؽ ،وربما يضيع محتواىا في أكثر مف إرساؿ « :كاف سائقنا مف جاوا اسمو محمد كد ار ال
يتكمـ العربية ،وكاف عمينا أف نستخدـ لغة اإلشارات لمتفاىـ معو»( .)1ولـ يغفؿ ديني عف وصؼ

لباس السائؽ ،لعؿ ذلؾ يخفؼ عنو صورة االغتراب ويسدي عميو لمسة أنس فقاؿ « :كاف يرتدي
مئز ار بألواف زاىية وسترة طويمة رمادية وعمامة صفراء نصؼ محمولة مائمة إلى وجية مف

وجيو»(.)2

واألغرب مف كؿ ىذا أف ىذا السائؽ ال يعرؼ الطريؽ جيدا ،والسؤاؿ المطروح في ىذا

المقاـ ،كيؼ تـ استقدامو أو اختياره ليذه الميمة الصعبة وىو عمى ىذا الحاؿ؟ فيذا المشيد زاد مف
وعمؽ عندىـ لحظة االغتراب ،وزيادة عمى ذاؾ أخذ السائؽ يطمؽ العناف
معاناة الركاب معو ّ
لسيارتو .ومف المتعارؼ عميو أف مف ال يعرؼ الطريؽ يستوجب عميو أف يحتاط وأوؿ االحتياط أف

إف ىذا التصرؼ ما كاف ليبعث االطمئناف في نفسية الرحالة
يقود عمى ميؿ رأفة بنفسو وبمف معوّ .
المستشرؽ إتياف ديني ومرافقيو فبل لغة السائؽ يفيمونيا وال ثقافتو بالطريؽ وكيفية قيادة مركبتو
تريحيـ ،فتضاعؼ الياجس .فتحوؿ اآلخر ىنا إلى عقبة كأداء في وجو المسافريف ،واألدىى واألمر

أف السائؽ نفسو لـ يخؼ حيرتو مف أمره وكأنو ألوؿ مرة ينقؿ الحجيج أو كأنو حديث العيد بيذه
ّ
فف القيادة
الطرؽ والمسالؾ التي تتطمب سائقيف ميرة ،محنكيف يعرفوف الممرات والعتبات ويتقنوف ّ
وطمأنة المسافريف معيـ وركابيـ عموما ،ولو أف مظيره الخارجي يوحي بأنو ابف المكاف عارؼ بو
خبير بأس ارره « :بمجرد خروجو مف جدة أبدى حيرة بخصوص الطريؽ الذي سيسمكو عاد إلى

الوراء ثـ انطمؽ في طريؽ شرقي وبدورنا ساورنا القمؽ ونظ ار لسرعة السيارة بمغنا مم ار ذا مظير

()3
صعب عمى مرتاديو التحمؿ والثبات.
ينذر بكارثة»  .ىكذا استحاؿ المكاف إلى خوؼ متجدد ّ

وأماـ ىذه الخطورة اضطر الركاب إلى إيقاؼ ىذا السائؽ ومنعو عف مواصمة السير ،بعد أف

تيقنوا أف السائؽ أخطأ بيـ الطريؽ مما زاد وضاعؼ مف قمقيـ وخوفيـ سيما وىـ يجوبوف الفيافي
والصحاري المترامية األطراؼ « :وباجتيازنا لمائتي كيمومتر دوف أف نصادؼ أي مرتفع أرضي

( – )1الحاج ناصر الديف ألفونس إتياف ديني والحاج سميماف بف إبراىيـ باعمر ،الحج إلى بيت ا﵀ الحراـ ،المرجع
السابؽ ،ص .91

( – )2المرجع نفسو ،ص .91
( – )3المرجع نفسو ،ص .93
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تيقّنا مف أننا أخطأنا الطريؽ أوقفنا محمدا»( .)1ومف مشاىد االستغراب والحيرة كذلؾ أف ىذا السائؽ
وكأنو لـ يتعود عمى مناخ ىذا المكاف وىو ابف ىذه الربوع ،فكاد أف يغمى عميو لوال لطؼ ا﵀« :
فجأة رأينا صاحبنا الجاوي وقد أخذ منو اإلنياؾ مأخذه وسارعنا إلى إسناده وتمكينو مما كاف معنا

مف ماء ،شرب محمد حتى ارتوى فاستعاد نشاطو»(.)2

إف الرحالة الفطف في رأينا ىو الذي يتابع كؿ تفاصيؿ رحمتو وظروفيا ويتأقمـ مع مختمؼ

الوضعيات التي تقابمو في مسيرتو ،ليتغمب عمى المكاف ويتواصؿ مع اآلخر ،كما رأينا عند

المستشرؽ الرحالة إتياف ديني .وفي ىذه الظروؼ الصعبة واألماكف المقفرة صادؼ الرحالة ما
يطمؽ عمييـ:
 البدو :لقد ش ّكؿ ىؤالء في ىذه الرحمة طرفا آخر بالنسبة لمرحالة إتياف ديني .فيـ جماعةصادفيـ في مساره الرحمي مف جدة إلى المدينة ىائموف في البراري والفيافي منقطعوف عف العالـ

إلى درجة استغرابيـ لمسيارة التي استطاعت بؿ تجرأت ومف معيا أف تصؿ إلى ىذا المكاف .لقد ق أر

إتياف ديني في تقاسيـ وجوىيـ خشونة وقساوة الطبع كخشونة المكاف « :واذا بنا أحطنا بجماعة مف

البدو ليـ قسمات قاسية ونظرات الطير وقد أذىميـ وصوؿ سيارة إلى ىذا المكاف»( .)3وقبؿ سنوات

خمت كاف ىؤالء مصدر موت لممسافريف العابريف ،إذ كـ مف أرواح أزىقوىا في ىذه المسالؾ

والشعاب .وظؿ ىذا الخوؼ يبلزـ الماريف إلى وقت قريب ولـ يبرح نفوس المسافريف ،يتجمى ذلؾ
في قوؿ صاحب ىذه الرحمة « :كاف مف الممكف أف يزىقوا أرواحنا ويمقوا بسيارتنا في إحدى الوىاد
ويتركوف جثثنا طعاما لمعقباف»( .)4لكنيـ اليوـ كما جاء في ىذه الرحمة لـ يعد ىؤالء البدو كسائر

ود وترحاب باآلخر فتغيرت سموكاتيـ العدائية واستحالت إلى
عيدىـ مصدر قمؽ وخوؼ بؿ كميـ ّ
مواقؼ إنسانية ،أضفت عمى المكاف أيضا جماال وعمى عابريو ارتياحا جعؿ ديني يتوجو إلييـ
بتحية شكر وعرفاف( .)5وكاف لمبدو الصبياف كذلؾ نصيب مف الذكر في رحمة إتياف ديني الحجية:

« فيـ مجرد عصابات مف البدو الصبياف والصبايا ...يطمعوف مف كؿ الوىاد وينقضوف عمى

( – )1الحاج ناصر الديف ألفونس إتياف ديني والحاج سميماف بف إبراىيـ باعمر ،الحج إلى بيت ا﵀ الحراـ ،المرجع
السابؽ ،ص .93
( – )2المرجع نفسو ،ص .93
( – )3المرجع نفسو ،ص .93
( – )4المرجع نفسو ،ص .93
( – )5المرجع نفسو ،ص .93
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سيارتنا....ويصيحوف طالبيف البقشيش في إطراء ودعاء لنا بحج مبرور»( .)1فبيذه العفوية والتمقائية

أخذ المكاف يجنح إلى األمف واألماف ولو إلى حيف.

ىكذا وجدنا في ىذا النص الرحمي أشخاصا كثيريف صادفيـ والتقى بيـ ديني ومف مختمؼ

أف الرحمة نشاط اجتماعي مكثؼ ينصير خبللو الناس بعضيـ
الشرائح االجتماعية .وىذا يدؿ عمى ّ
أف أنا الراحمة ال يمكف ليا أف تتواجد بدوف أنت .وبيذه
ببعض قبؿ وأثناء وبعد الرحمة .ويتضح لنا ّ

الثنائية يتأثث النص الرحمي وبمعية األحداث والزمف.

( – )1الحاج ناصر الديف ألفونس إتياف ديني والحاج سميماف بف إبراىيـ باعمر ،الحج إلى بيت ا﵀ الحراـ ،المرجع
السابؽ ،ص .47
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 -1المدينة المنورة :لحظة االنبهار
محدد في
الرحالة والمسافر ،إذ ىو ّ
ّ
إف المكاف المقصود أو اليدؼ ،كاف عمى الدواـ ىاجس ّ
شد الرحاؿ إليو ،فالمكاف
مخيمتو سمفا ولزمف طويؿ ،يختمر في الذاكرة ،إلى أف يحيف وقت ّ
المستيدؼ ،سواء أكاف معمنا ،مصرحا بو أو مسكوتا عنو ،ال يختار اعتباطيا ،بؿ لغايات كثيرة

ومتعددة ولمآرب ال تحصى ،فقد تكوف مف أجؿ العمـ أو التجارة أو السياحة أو غير ذلؾ.
غير أف غاية الحج وزيارة األماكف المقدسة – عند اإلنساف المسمـ – تبقى مف أسمى الغايات
وأمنية عزيزة المطمب .فانطبلقا مف ىذا فإف أمكنة الحج ىي األكثر م از ار واألشد شوقا لرؤيتيا

ومبلمسة حناياىا« :الحج تجربة إنسانية روحية ،عكست ذلؾ االرتباط الروحي العميؽ بأرض
الحرميف الشريفيف ،ميوى قموب المبلييف وأبدانيـ ،ىو ارتباط يتسـ في مواسـ الحج بشيء مف

الرحاؿ ،فتمور حناياىا
الوجد المحتدـ في النفوس ،حيف يشرع المسمـ ،يشاىد مراكب الحجاج تشد ّ
بطرب روحي ،تتراجع معو كؿ متاعب النفس والبدف»(.)1
ثمة ،يبدأ المسافر الرحالة في شحف النفس وتعبئة الجسد ،لبموغ المكاف المقصود،
فمف ّ
والحسرة تعتريو وىو يودع المكاف المنطمؽ ،فينفصؿ عنو ،وال غرابة أف يحدث عند ىذا المسافر،
انشطار نفسي ،بيف جاذبية مكاف األنا وشوؽ المكاف اآلخر .ومف جية أخرى ،فإف المكاف

المقصود ،سيتحوؿ الحقا إلى مجموعة أمكنة ،ينتقؿ منيا والييا الرحالة ،التي كاف قد رسميا سمفا

األـ .ومف ىذه األمكنة المتألقة :المدينة
في بدء مساره الرحمي ،أو انتبو إلييا خبلؿ تواجده بالمكاف ّ
يصدؽ أف تطأىا قدماهّ .إنيا
المنورة والتي تقؼ شامخة أماـ عيني إتياف ديني ومرافقيو وما كاف
ّ
ّ
أفضؿ بقعة عمى أديـ األرض منذ فجر اإلسبلـ ،إذ كاف ليا في قمب الرسوؿ (صمى ا﵀ عميو
وسمـ) وقع خاص وفضؿ كبير فدعا ليا وألىميا باليمف والبركة ،وح ّذر مف إلحاؽ األذى بيا :فعف
أنس رضي ا﵀ عنو ،عف النبي (صمى ا﵀ عميو وسمـ) قاؿ« :المّيـ اجعؿ بالمدينة ضعفي ما

()2
أشد»(.)3
كحبنا مكة أو ّ
حبب إلينا المدينة ّ
جعمت بمكة مف البركة»  .وفي حديث آخر« :المّيـ ّ
ومف جية أخرى كاف الرسوؿ (صمى ا﵀ عميو وسمـ) يحذر مف اإلساءة حتى إلى أشياء ومحتويات

الناس.
المدينة كأشجارىا وغرسيا وحيواناتيا ،فمف فعؿ ذلؾ ستمحقو لعنة ا﵀ والمبلئكة و ّ

( - )1عمر بف قينة ،رحمة ورحالوف في النثر العربي الجزائري الحديث ،شركة األمة لمطباعة والنشر والتوزيع،
الجزائر ،9079 ،ص .67
( - )2اإلماـ زيف الديف أحمد بف عبد المطيؼ الزبيدي ،مختصر صحيح البخاري ،المسمى :التجريد الصريح
ألحاديث الجامع الصحيح ،7،9 ،مراجعة :أحمد راتب عرموش ،تح :إبراىيـ بركو ،بيروت ،7133 ،ص .904

( -)3المرجع نفسو ،ص .173
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لقد انبير المستشرؽ الفرنسي المسمـ ،إتياف ديني ،بيذا المكاف ،منذ الوىمة األولى مف
ق َوأَ ْخ ِرجْ نِي ُم ْخ َر َج
يردد في خشوع واجبلؿ « :رَّبِّ أَ ْد ِخ ْلنِي ُمذْخَ َل ِ
ص ْذ ٍ
وصولو ،ولساف حالوّ ،
صيرًا»( .)1وبقيت عيناه مشرئبتيف إلى كؿ شبر مف ىذه األرض
ق َواجْ َعل لِّي ِمن لَّ ُذنكَ س ُْلطَانًا نَّ ِ
ِ
ص ْذ ٍ

الطيبة ،فكؿ عبلمة أو رمز أو إشارة ،تعبؽ بالعطر المحمدي ،وتحمؿ في طياتيا دالالت عميقة،

تستفز ىذا المستشرؽ في البعد الروحي ،وتضيؼ يقينا عمى يقيف لصدؽ الرسالة المحمدية.
ظمت
ّ
الدينية والروحية ،موقعا حيويا لمنشاط التجاري ،فيي
لقد وجد المدينة
المنورة ،زيادة عمى معالميا ّ
ّ

مما أضفى عمييا البيجة والروعة والجماؿ ،حتى أف المرء يتعجب،
مرتع ك ّؿ خير ويمف وبركةّ ،
السيوؿ البشرية ،التي تفد إليو مف ك ّؿ
كيؼ ليذا المكاف البسيط المتواضع ،أف يسع صدره ليذه ّ
إف ىذا فضؿ رباني عمى المكاف ،وفي ىذا السياؽ
أصقاع العالـ؟ فبل خوؼ عمييـ وال ىـ يحزنوفّ .
أما المدينة نفسيا ،فتدىش األنظار بخميط األنشطة والغنى والغرائب»( .)2فمقد أسدى
يقوؿ دينيّ « :
ا﵀ تعالى عمييا ،بركة واسعة ،وألبسيا منظ ار جميبل ،مريحا .فحتى ساحتيا العريضة والفسيحة،

شدت انتباه الرحالة ،ناصر الديف إتياف ديني ،سيما حيف تناخ فييا بعير الحجيج القادمة مف
ّ
الحجاز ونجد ،فبدا لو المنظر جميبلَّ ،
أخا ًذا ،وىو القادـ أصبل مف قمب باريس ،ورغـ ذلؾ ،وجد

في ىذا المكاف سح ار خاصا ،تآلؼ فيو الوسط الخارجي والشعور الداخمي« :فالجماؿ ىو إذف عبلقة
تثير الشعور باالرتياح بيف عوامؿ ثبلثة ىي :الموضوع الخارجي المتناسؽ والبيئة المحيطة والنفس

المدركة»(.)3

ودب ،إنما ىو مقتصر عمى ذوي النفوس
ىب ّ
إ ّف إدراؾ الجماؿ ،ليس سيبل في متناوؿ مف ّ
الرىيفة ،الممموءة حبِّا وشاعرية ووفاء وصدقا ،وعمى الذيف يفكروف ويتدبروف ويستشعروف عظمة
ا﵀ وىي تممئ كؿ مكاف وزماف ،وما بالؾ بيف ىذه األماكف المحببة إلى ا﵀.

وبما أف لمعبلمات أىمية كبرى في نظر المنيج السيميائي ،كونيا تحقؽ التواصؿ بيف األفراد

المنورة،
والجماعات ،ىا ىو الرحالة ناصر الديف ديني تستوقفو إحدى ىذه العبلمات في المدينة
ّ

وىي تمؾ األزقة الضيقة والتي تحوي ك ّؿ أنواع األلبسة واألقمشة وكأنيا ممتقى لحضارات الشعوب،
الناس والزائريف تعانؽ ىذه األمكنة في دىشة واستغراب واستعظاـ ،فكأننا "بديني"
مما جعؿ حشود ّ
ّ
ِ
نصو ىذا ،وىو في ربوع
يعرج في ّ
ييمس :ن ْع َـ المكاف يجمع بيف الغنى الروحي والغنى المادي .ثـ ّ
( - )1الحاج ناصر الديف ألفونس إتياف ديني والحاج سميماف بف إبراىيـ باعمر ،الحج إلى بيت ا﵀ الحراـ ،المرجع
السابؽ ،ص ( .41ىذا الدعاء مذكور في اآلية 30 :مف سورة اإلسراء).
( - )2المرجع نفسو ،ص .33

( - )3كريب رمضاف ،فمسفة الجماؿ في النقد األدبي ،مصطفى ناصؼ نموذجا ،ديواف المطبوعات الجامعية،
الجزائر ،9001 ،ص .93
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المنورة دائما إلى عبلمة أخرى مف عبلمات وشيئيات المكاف ،وىي لباس أىؿ المدينة،
المدينة
ّ
أف معظمو مف الحرير .وعمامات
انطبلقا مف المزوار والمطوؼ ،لكثرة التعامؿ معيما ،فيشير إلى ّ

تعد
بيضاء ،توقع عمى ىوية اإلنساف العربي عامة والشرقي الحجازي خاصة« :وىذه الزينة األخيرة ّ
مف الناحية الجمالية أروع ما أبدعو اإلنساف»(.)1
إف ك ّؿ ىذه المناظر والمشاىد والرموز –التي استرعت انتباه ناصر الديف ديني– طبعت ىوية
ّ
الشرؽ ومبلمح االنتماء ،فأبى إالّ أف يسجميا بأمانة وصدؽ ،أو باألحرى بكثير مف الصدؽ الفني.

فمف فرط إعجابو ،ارتأى أف يذكر ك ّؿ شيء ىاىنا ،ألف المكاف أيضا بأشيائو ،فكما يرى منظّر
إف
الجمالية المكانية ،باشبلر ،فحتى األشياء الجامدة في البيت تصبح جزءا مف كياننا ،في قولوّ « :
الخزائف برفوفيا والمكاتب بأدراجيا والصناديؽ بقواعدىا المزيفة ىي أدوات حقيقية لحياتنا النفسية

الخفية»(.)2
ّ

فؾ
بيذا المنظور ،حاوؿ إتياف ديني أف يغوص في شيئيات المدينة
المنورة ،وصوال إلى ّ
ّ
أسرارىا الجمالية ،وكأنو حريص عمى عدـ عزؿ العبلمة عف األشكاؿ المحسوسة قصد تحقيؽ
التواصؿ االجتماعي ،بما في ذلؾ نوع الطعاـ السائد في المكاف ،فقد الحظ أنو ليس ىناؾ ما يميزه

عف طعاـ ببلد الشرؽ عموما« :الطعاـ يشبو ما ىو موجود في بقية بمداف الشرؽ األدنى»( .)3غير
أف الشاي ىو سيد الموقؼ ىاىنا في ىذا المكاف ،فح ّؿ مح ّؿ القيوة في المغرب العربي،
ّأنو رأى ّ
سر ال يدركو إالّ ىذا المكاف
وبذلؾ ّ
ميز أىؿ الشرؽ منذ القدـ ،ففي طييو وطريقة سكبو وفي شربوّ ،
وأىمو.

يسجؿ الحاج ناصر الديف ديني ،ارتياحو لمغرفة الفسيحة
المنورة ،دائماّ ،
وفي أرجاء المدينة ّ
وجدة،
حد بعيد في ترتيبيا غرؼ المطوفيف في مكة ّ
المخصصة إليوائو ومف معو ،فيي تشبو إلى ّ

أقر بو وىو مقيـ في ىذا المكاف« :مكاف آخر لمتدبر ،يعجز عنو الوصؼ ،ىي
وىذا فضؿ كبير ّ
()4
أف ذلؾ
الغرفة الفسيحة بمسكننا»  .فماذا تكوف ىذه الغرفة التي عجز الوصؼ عنيا يا ترى؟ أـ ّ
مف تداعيات انبيار الرحالة بالمكاف؟

( - )1الحاج ناصر الديف ألفونس إتياف ديني والحاج سميماف بف إبراىيـ باعمر ،الحج إلى بيت ا﵀ الحراـ ،المرجع
السابؽ ،ص .30
( - )2غاستوف باشبلر ،جماليات المكاف ،ترجمة غالب ىمسا ،المرجع السابؽ ،ص .17

( - )3الحاج ناصر الديف ألفونس إتياف ديني والحاج سميماف بف إبراىيـ باعمر ،المرجع السابؽ ،ص .30
( - )4المرجع نفسو ،ص .36
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الدينية ترفؿ في
فالمكاف مثؿ المدينة
المنورة ،ظؿ يغري الزائريف والحجيج ،وتظؿ معالمو ّ
ّ
دالؿ رباني رىيب .وفي ثنايا الرحمة يشير الرحالة إلى اإلقامة المخصصة لمحجيج ،فيي عبارة عف
مساكف مرتفعة إلى أربعة طوابؽ ،غير أنو الحظ أف الطوابؽ السفمى مخصصة لمفقراء مف الحجيج،

يتكدسوف فييا ،فتبدو اإلقامة عسيرة بينما خصصت الطوابؽ العميا لمحجاج الميسوريف ،فرادى كانوا

النور ،فييا كثير مف الراحة واألمف.
أـ بمعية أسرىـ ،غرؼ واسعة ،معرضة لميواء و ّ
رد فعمو تجاه ىذه الفوارؽ االجتماعية
نود أف يطمعنا صاحب الرحمة عمى ّ
كنا ّ
ونحف نق أر ىذاّ ،
المقدس وفي موسـ كيذا ،أفميس مف العدؿ أف تتساوى ظروؼ
التي لـ ينج منيا حتى ىذا المكاف
ّ
اإلقامة بيف جميع الحجاج ،بغض النظر عف انتمائيـ أو لغتيـ أو بشرتيـ أو ما يممكوف مف ماؿ؟
الناس ،وفي المقابؿ
لقد كاف الديف اإلسبلمي وال يزاؿ يحارب ىذه الظواىر الموحية بالطبقية بيف ّ
يدعو إلى تساوي البشرية وتكافؤ الفرص بينيا ،ويبقى معيار الفرؽ ،التقوى والعمؿ الصالح .وكاف

الرحالة ناصر الديف ديني ،أف يسجؿ انطباعو وىو ينقؿ الصورة مف الميداف أـ
مف األجدر عمى ّ
أنو تراه قد ترؾ األمر لمقارئ ليبدي موقفو دوف أف يؤثر عميو ،أو ّأنو تغاضى عف االستطراد في
األمر ،حتى ال يسيء إلى المكاف وأىمو ،وحتى ال يشفي غميؿ الغرب الذي ظؿ كثير منو يترصد

مثؿ ىذه النقائص لئلساءة إلى الديف اإلسبلمي والى أىؿ الشرؽ عموما.

سجؿ الرحالة  -متأسفا – آثار الحرب العالمية ،في
وفي ثنايا الحديث عف المدينة
المنورة ّ
ّ
الحرـ الشريؼ :إذ شاىد مستودعات أحرقت سقوفيا وقاطرات تصدأت ،والسكة الحديدية – التي
كانت لزمف مضى شرياف االقتصاد والرخاء لممكاف – لـ يعد ليا أثر.

ىذه بعض الصور المؤلمة التي لحقت بيذا المكاف وبأىمو ،كما نقميا الرحالة ،الذي بقي

السكة مستقببل ،إلنعاش المجاؿ االقتصادي ،واعادة
يتساءؿ في شغؼ وحب ،ىؿ سيتـ إحياء ىذه ّ
الدؼء بيف المكاف واإلنساف .ىذه أمنية مستشرؽ مسمـ ،قصد المكاف حاجِّا .ىكذا يتواصؿ انبياره

المنورة ،بيف االرتياح حينا والتحسر حينا آخر .وفي ىذا المكاف الرائع يتميؼ لموصوؿ إلى
بالمدينة ّ
بقعة أخرى طالما حمـ بزيارتيا إنيا مسجد الرسوؿ(صمى ا﵀ عميو وسمـ) فيقصده عمى جناح
السرعة بعد أف اطمأف عف وضع أمتعتو لدى المزوار المكمؼ بإيواء الحجاج وارشادىـ.
 :1-1المسجد :شموخ المكان ودالله الروحي
في ليفة منقطعة النظير ،ىرع ناصر الديف ديني إلى مسجد الرسوؿ (صمى ا﵀ عميو وسمـ)
أحس بجبللة المكاف وىيبة المنظر:
بالمدينة والذي كاف قريبا مف مكاف إقامتو ،وقبؿ ولوجو
ّ
«وينبغي أف نعترؼ ،لقد وجؼ قمبنا مف التأثر في ىذه المحظة المييبة ،سندخؿ المسجد
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الشيير»( . )1وفي غمرة ىذا االنجذاب والتأثر ،نسي الخوؼ الذي كاف ينتابو ،مف اكتشاؼ أمره
وسط ىذه الحشود المتيممة ،كونو أوروبيا .فأدى صبلة تحية المسجد واستطاع أف يتموقع في

الصؼ األوؿ ،بفضؿ المزوار ،الذي حرص عمى أداء المناسؾ ،كما يجب أف تكوف .ولـ يعر ديني

لبلزدحاـ أية أىمية ولـ يثنو التعب عمى إشفاء غميمو بالتبرؾ مف ىذا المكاف ،ألنو اقتنع بروعتو
بالصبر واألناة
أف الموت فيو أجمؿ ،وعمى الزائريف فقط أف يتحموا
أحس مف غير مبالغة ّ
ّ
وجبللتو ،و ّ
البد أف تصغر وتيوف أماـ مشاىد الدليؿ واليقيف والحؽ ،وفي حضرة
وسعة الصدر ،فالمتاعب ىناّ ،

المطوؼ وأماـ القبمة المزينة يتضرع إلى ا﵀
مف قاد البشرية إلى سبؿ الخير والفبلح .وبمعية
ّ
مرددا« :الميـ ّإنؾ قمت وقولؾ الحؽ ،الميـ ّإني أسألؾ أف تشفع في نبيؾ ورسولؾ محمدا ،يوـ ال
ينفع ماؿ وال بنوف ،الميـ أسألؾ إيمانا كامبل ويقينا صادقا حتى أعمـ أنو ال يصيبني إالّ ما كتب

لي»( .)2لقد برىف ىذا الدعاء عمى تمؾ النية الصادقة واإليماف العميؽ إلتياف ديني الذي ارتمى
بقناعة راسخة في ىذا الديف واحتضنو بكؿ جوارحو.

وبعيف الفناف أثار انتباىو منظر القبمة ،فيي تحفة فنية رائعة أضاءت المكاف وأصبغتو
لمصمت عمّو يبوح بمكنونات الفؤاد:
بالجماؿ الرباني ،يعجز المرء عف وصفو ،ليفسح المجاؿ ّ
«فيغدو الصمت ممددا في أرجائو ،كمسافر منيؾ أكمو التعب»(.)3
فالقبمة وبقدر ما ىي مكاف تضرعات وأدعية ووجية لمصموات ،فيي أيضا ،شيادة إبداع

إف القبمة عند المسمميف بؤرة محورية لدى المسمـ ،في
فف العمراف اإلسبلميّ « :
اإلنساف العربي في ّ
صمواتو الخمس ،فيي حاضرة في ك ّؿ األمكنة ،منيا والييا تعود ك ّؿ الفضاءات الحاممة لممقدس
()4
إف األمكنة العامة
الديني ،بحكـ وجودىا عمى رأس سمّـ القيـ كأوؿ بيت وضع ّ
لمناس ببكة» ّ .
والخاصة حاضرة في كؿ م ازرات الرحالة "ديني" والذي حرص أف يمتمس منيا ك ّؿ ما يشحف روحو

ويغذي فكره ويرسخ إيمانو .وغير بعيد مف ىذا المكاف ،يتجو الرحالة صوب القبور .وىي إحدى أىـ

المنورة وفي مقدمتيا قبر الرسوؿ
الم ازرات التي تيفو إلييا قموب الحجاج .وىي عمى مشارؼ المدينة ّ
(صمى ا﵀ عميو وسمـ).

( - )1الحاج ناصر الديف ألفونس إتياف ديني والحاج سميماف بف إبراىيـ باعمر ،الحج إلى بيت ا﵀ الحراـ ،المرجع
السابؽ ،ص .41
( - )2المرجع نفسو ،ص .37

( - )3حسيف لمناصرة ،مقاربات في السرد ،عالـ الكتب الحديث ،األردف ،9079 ،ص .939
( - )4عبد الرحيـ مؤذف ،الرحمة في األدب المغربي ،النص ،النوع ،السياؽ ،المرجع السابؽ ،ص .61
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 :2-1القبور :مصابيح من اهلل
لقد تأثر ناصر الديف ديني ومف معوّ ،أيما تأثر وىو يقؼ أماـ قبر الرسوؿ (صمى ا﵀ عميو
أف وراء ذلؾ ال ّشباؾ ،يرقد
وسمـ) ،ففي تمؾ المحظة المييبة ،رأى بعينو وبكامؿ جوارحو وأحاسيسو ّ
أعظـ رجؿ أنقذ البشرية مف عالـ الحيرة والتيو والضياع ،ومف الجاىمية العمياء ،وسار بيا – وفؽ

تعاليـ ا﵀ تعالى – إلى عالـ الحؽ والمساواة والعدؿ والى معالـ اإلخاء والتسامح ،بؿ والى ك ّؿ ما
إف وراء ىذا الشباؾ يرقد في قبره
يضمف لئلنسانية السعادة في ّ
الدنيا الزائمة وفي الحياة الباقيةّ « :
أشرؼ البرية ،الذي حقؽ أروع نبوءة عرفيا العالـ»(.)1
الرحالة في ىذا المكاف ،يستنشؽ مف العبؽ المحمدي ،ويكثر السبلـ عميو (صمى ا﵀
ظ ّؿ ّ
السبلـ عمى رسوؿ ا﵀ (صمى
عميو وسمـ) وعمى أزواجو الطاىرات ،ليختـ بتبلوة الفاتحةّ « :
إف في ّ

مما يجعؿ المقاـ مقاـ ىيبة ،تعبر
ا﵀ عميو وسمـ) بصوت خفيض وقمب فارغ مف عبلئؽ ّ
الدنياّ ،
عنيا الروح بنبرة يعجز القمـ عف اإلعراب عف مشاعرىا المؤثرة»( .)2ىكذا تفرض مثؿ ىذه األماكف،
سموكا خاصا عمى الزائريف :وقار وخشوع ،وكثرة األدعية ،في كنؼ صمت رىيب ،يضفي عمى

يفوت الرحالة الفرصة في رحمتو ليسجؿ
جوا مييبا يتناغـ فيو الجسد والنفس معا .ولـ ّ
المكاف ّ
محمدا (صمى ا﵀ عميو وسمـ) قضاء الحاجات أو
وبارتياح منظ ار لزوار القبر الذيف ال يسألوف
ً

تفريج الكرب ،ألف ذلؾ وجو مف الشرؾ ،إنما يسألوف ا﵀ تعالى .رغـ ما لمرسوؿ محمد (صمى ا﵀
أف البدع
عميو وسمـ) مف مكانة عند المسمميف ،وفي ىذه األثناء تيقف ناصر الديف ديني ومف معو ّ
التي كانت تحدث ىنا ،عف جيؿ أو تجاىؿ ،كالتعمؽ بالشباؾ أو األولياء أو القبور ،قد اضمحمت

أف الحراس الوىابييف قد منعوا ك ّؿ الخرافات المحتممة التي مف شأنيا أف تسيء إلى
وانمحت ،ذلؾ ّ
الديف اإلسبلمي الحنيؼ ،في ىذه الربوع المقدسة.
فيكذا استطاع ىذا المكاف أف يقدـ لزائريو صورة أخرى عف طيارة وصفاء ىذا الديف ،وعف
سمو مكانتو وعظمة مقاصده ،وما تمؾ البدع في الحقيقة إالّ سموكات لبعض البشر ،سرعاف ما

ميب الريح ،وىذه إحدى شيادات الرحالة نفسو« :قديما كاف بعض الحجاج مف العامة،
تذىب في
ّ

( - )1الحاج ناصر الديف ألفونس إتياف ديني والحاج سميماف بف إبراىيـ باعمر ،الحج إلى بيت ا﵀ الحراـ ،المرجع
السابؽ ،ص .43

( - )2المرجع نفسو ،ص .30
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يأتوف في لحظة مف الحماس بدعا منكرة ،شبيية بتمؾ التي يحدثيا التعمؽ باألولياء ،فيركعوف

ويتعمقوف بالشباؾ واليوـ غدت ىذه البدع غير ممكنة ،نظ ار لوجود حارسيف وىابييف»(.)1

والوىابيوف ىـ أىؿ نجد ،عيدت إلييـ حراسة ىذه األماكف .لقد أعجب بيـ ناصر الديف

ديني ،فكانوا يتعامموف بمطؼ ولباقة مع الحجاج الذيف يتصرفوف ببعض الغمو مع ىذه األضرحة.

أحسو بمذة المكاف ،فمقد
ّ
الحراس أراح وطمأف ،الرحالة ديني ،و ّ
إف ىذا التعامؿ الصادر مف ىؤالء ّ
ورد في نصو قولو« :وبيذا نكوف قد عشنا مشيد إجبلؿ فريد في العالـ»( .)2وىذا عقب رؤيتو

ليؤالء.

في ثنايا ىذه القبور استسمـ الرحالة لمتأمؿ ولبلعتبار ،حتى بدا عاج از عف الوصؼ ،كيؼ ال

وىو أماـ قبر الرسوؿ (صمى ا﵀ عميو وسمـ) وىو يضيء الربوع ويميـ النفوس ،إلى جانب بعض

المطوؼ ،وقؼ
صحابتو الكراـ ومنيـ أبو بكر الصديؽ وعمر بف الخطاب ،فأماـ قبرييما ،ووراء
ّ
يردد التحية والسبلـ عمييما في خشية ووقار« :السبلـ عميؾ يا مف أنفؽ مالو كمّو في
إتياف ديني ّ
وحب رسولو حتى تخمّؿ بالعباءة ،جزاؾ ا﵀ خير الجزاء»( ،)3والسبلـ موجو ألبي بكر .ثـ
حب ا﵀
ّ
ّ
أمة رسوؿ ا﵀
أتمـ قائبل« :السبلـ عميؾ يا أبا الفقراء والضعفاء واألرامؿ واأليتاـ ،جزاؾ ا﵀ عف ّ

خير الجزاء»( .)4والسبلـ موجو لعمر.

وفي ىذه األجواء المييبة ،وفي جو الخشوع يتقدـ ناصر الديف ديني ،بقمب مطمئف مرددا

السبلـ في حيف ظؿ يبدي إعجابو بجدية الحراس الساىريف عمى محاربة كؿ ما يسيء إلى ىذه
القبور ،والذي يصدر مف بعض الزائريف« :فقد كاف بعض المتعبديف يستمـ شباؾ النبي وىذا منيي

عنو في اإلسبلـ باتفاؽ األئمة»( .)5ولقد أشار ديني في معرض حديثو عف المكاف إلى بعض

التصرفات التي كانت تصدر مف بعض الزائريف ،كإلقاء القاذورات عمى الستر الذي يكسو قبري أبي

مما كاف يشعؿ فتنا دامية بيف السنييف والشيعة 6.مما أساء إلى الديف
بكر وعمر أو البكاء والنواحّ ،
اإلسبلمي

( - )1الحاج ناصر الديف ألفونس إتياف ديني والحاج سميماف بف إبراىيـ باعمر ،الحج إلى بيت ا﵀ الحراـ ،المرجع
السابؽ ،ص .30

( - )2المرجع نفسو ،ص .30
( - )3المرجع نفسو ،ص .37
( - )4المرجع نفسو ،ص .37
( - )5المرجع نفسو ،ص .39
( - )6ينظر :المرجع نفسو ،ص .39
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أما اليوـ فبفضؿ الحرس النجدي
غير ّ
أف كؿ ىذا لـ يعد لو أثر ،بشيادة الرحالة نفسوّ « :
منغص في مسجد الرسوؿ
أي ّ
الذي يمنع ّ
الناس مف االقتراب مف الشباؾ ،لـ يعد يحدث ىناؾ ّ

(صمى ا﵀ عميو وسمـ) ،فتحقؽ التأليؼ التّاـ بيف القموب في العبادات»( .)1فيعترؼ ديني بالحكمة
السياسية والدينية لمممؾ ابف سعود في حسف إدارتو ورعايتو ليذه األماكف.

تمت الزيارة دوف أي طارئ أو حادث يذكر،
في نياية المطاؼ ،يشعر الرحالة باالرتياح وقد ّ
الناس ،وىو
بؿ بالعكس ،لقد أسعده المكاف وتبددت الشكوؾ التي كانت تحاـ حولو ،وسط جحافؿ ّ
محاط بالمزوار المخمص وبرفيؽ حياتو ورحمتو سميماف بف إبراىيـ باعمر ،وبعدد مف األصدقاء،

أي
الذيف ازداد عددىـ ،بعد أف عرفوا ىويتو وصدؽ سريرتو ونوايا مسعاه« :وسرعاف ما لـ يعد لدينا ّ
أصر الرحالة ومرافقاه أف يزوروا ك ّؿ ىذه األماكف العزيزة عمى
تخوؼ مف جية أمننا»( ،)2لقد
ّ

المسمميف جميعا .فياىـ في البقيع بيف قبور عظماء آخريف .أو لنقؿ في مدينة األموات ،إنيا مكاف

آخر يخفي جماال أحس بو ىذا المستشرؽ.
الصمت
 :3-1البقيع :عبق ا

في ىذه الربوع ،الساكتة ،اليادئة ،يرقد كذلؾ في كنؼ الصمت عظماء آخروف ،وىبوا حياتيـ

لخدمة الدعوة اإلسبلمية ،ورفع لواء الحؽ ،بجوار قائدىـ الرسوؿ (صمى ا﵀ عميو وسمـ) فاستحقوا

ك ّؿ االمتناف والتقدير ،فينا توجد قبورىـ وقد تحولت إلى م ازرات لمحجيج .فالبقيع ىو مقبرة المدينة،
تضـ زىاء عشريف آالؼ صحابي رضواف ا﵀
منذ زمف الرسوؿ (صمى ا﵀ عميو وسمـ) إلى اليوـ،
ّ
السبلـ عميكـ دار قوـ المؤمنيف،
عمييـ جميعا ،وكاف صمى ا﵀ عميو وسمّـ يقوؿ عند زيارة ىؤالءّ « :
واّنا إف شاء ا﵀ بكـ الحقوف ،أنتـ سمفنا ونحف باألثر ،يغفر ا﵀ لنا ولكـ ويرحـ ا﵀ المستقدميف منكـ

والمستأخريف ،المّيـ ال تحرمنا أجرىـ ،وال تفتنا بعدىـ ،واغفر لنا وليـ ،المّيـ اغفر ألىؿ بقيع الفرقد
وعمى مف يعرؼ بالبقيع»( .)3فكيؼ لمناس الزائريف أف ال يتممسوا ىذا المكاف بعد اطبلعيـ عمى ما

قالو الرسوؿ (صمى ا﵀ عميو وسمـ) في حقو.
ففي ىذا المكاف العطر ،تم ّكف المستشرؽ المسمـ ناصر الديف إتياف ديني مع المزوار ،مف

زيارة قبر أوؿ معتنقي اإلسبلـ ،كالسيدة فاطمة والتي يعتقد أف قبرىا ىنا في البقيع ،ثـ قبر عثماف
بف عفاف ،وزوجات النبي وابنو إبراىيـ وحميمة السعدية ،وعدد مف الصحابة ،وألقى السبلـ والتحية

( - )1الحاج ناصر الديف ألفونس إتياف ديني والحاج سميماف بف إبراىيـ باعمر ،الحج إلى بيت ا﵀ الحراـ ،المرجع
السابؽ ،ص .39

( - )2المرجع نفسو ،ص . 39
( - )3المرجع نفسو ،ص .31
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عمييـ جميعا ،كسائر الزائريف والجميع تمفو الييبة والوقار .غير أنو وقبؿ أف يبرح المكاف أبدى أسفو

وحسرتو عمى بعض قباب المقبرة التي أطاليا اليدـ ،بأمر مف الممؾ ابف سعود ،تبعا لممذىب

الوىابي ،الذي يرى ّأنو ال يحؼ أي قبر مف ىذه القبور إالّ بأحجار رمادية ،ومف بينيا قبر فاطمة
أحس الرحالة
الزىراء بنت الرسوؿ (صمى ا﵀ عميو وسمـ) ،ورغـ ىذه الحسرة التي اعترت قمبو ،فمقد ّ
بأنو محمي في ىذا المكاف فيو مثوى الفضائؿ والوقاية مف العوادي ،لكنو يذكر الزائريف بمصير

كؿ واحد منيـ« :ىكذا يشكؿ المكاف بؤرة التواصؿ الروحي بينو وبيف اإلنساف ،وبدونو يشعر

اإلنساف بالفراغ وبالعدـ والضياع واالغتراب»( ،)1فمف ىذا المنطمؽ ،أصبحت ىذه القبور – التي

المنورة – مرجعا دينيا وروحيا بالنسبة إليو ،فمف ىنا ازداد المكاف إجبلال
زارىا الرحالة ،في المدينة ّ
واحتراما ليؤالء الراقديف ،في كنؼ ىذا السكوف الرىيب.
المنورة،
إف ك ّؿ ىذه األمكنة التي تمكف ناصر الديف ديني مف زيارتيا في رحاب المدينة
ّ
ّ
أنستو متاعب السفر والبعد واالغتراب ،فأراحتو وآنستو ،حتى أخذ يسترسؿ في وصفيا بعيف الفناف

واحساس المبدع ،رغبة في إفشاء غميمو وارواء فضولو مف ىذا المكاف الذي تحقؽ لو الحمـ في

المنورة ،ليست خريطة جغرافية فحسب ،بؿ ىي المدرسة الروحية التي ينيؿ منيا
زيارتو .فالمدينة ّ
المسمموف ،ويأخذوف منيا كؿ ما يخدـ دينيـ ودنياىـ .فكؿ شيء فييا يرمز إلى القداسة ،وكؿ ما
أف الرائحة الراكدة في األماكف المغمقة الرطبة تمنح
يحيط بيا يصبح بالضرورة جزءا منيا« :أشعر ّ
إيحاء بيذا الرعب المبالغ فيو ،إذف ،ىنا يمكف أف نضيؼ الرائحة إلى خصائص ىذا المكاف»(،)2

ؾ دالالتيا فكيؼ لقبور العظماء ىؤالء
البد مف ف ّ
ميما في المكافّ ،
فإذا كانت الرائحة الراكدة شيئا ّ
أف ال تتربع فوؽ ىذه األرض الطيبة كطيبة أىميا موتى كانوا أـ أحياء؟
عمى ىذا العبؽ ،ينيي ناصر الديف ديني زيارتو لمقابر المدينة وىو مقتنع أنيا ليست كسائر
القبور ،تتمدد فييا أشباح مخيفة فيذه جزء مف عالـ األحياء ،ومكاف لقاء وبداية ،وبيذه الصورة،
يتحوؿ الموت عند ىذا المستشرؽ الرحالة إلى فمسفة ثـ إلى أمنية« :ديني ال يياب الموت في

منية ك ّؿ مؤمف راسخ اإليماف»(.)3
الحرـ الشريؼ ،ألف الموت ىو ّ

لمقر إقامتو ،ففي ك ّؿ لحظة يجد الحاج نفسو
وبعد ىذه الزيارة يعود إلى المسجد المحاذي ّ
منجذبا إلى ىذا الفضاء الروحي ،لمصبلة والتيجد ولمتفكر والتدبير والتأمؿ ،ومحادثة الحجاج
( - )1حسف عمياف ،تداخؿ األجناس األدبية ،الرواية والسيرة ،سيرة مدينة وشعب ،المرجع السابؽ ،ص .394
( - )2غاستوف باشبلر ،نقبل عف سمماف كاصد ،عالـ النص ،دراسة بنيوية في األساليب السردية ،دار الكندي
لمنشر والتوزيع ،األردف ،9004 ،ص .743

( - )3الحاج ناصر الديف ألفونس إتياف ديني والحاج سميماف بف إبراىيـ باعمر ،الحج إلى بيت ا﵀ الحراـ ،المرجع
السابؽ ،ص .91
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القادميف مف كؿ أصقاع العالـ ،إنيا لحظات أنس وروعة في مكاف رائع ،وصوت المؤذف فيو يعمو

المدينة في كؿ وقت ،غير أف صبلة المغرب ،كما الحظ الرحالة ىي األكثر حضو ار مف طرؼ

غاصة بيـ« :صبلة المغرب ىي الصبلة التي يؤميا
المصميف ،إذ ترى الساحات الفسيحة لممسجد
ّ
أكبر عدد مف المصميف ،ليس في األروقة فحسب ،بؿ حتى الساحة الفسيحة لممسجد ،تراىا غاصة

()1
الديف الذي
بالحجاج عف آخرىا»  ،وىذا ما زاد مف إعجاب الرحالة مرة أخرى فإذ بو ييمؿ ليذا ّ
استطاع أف يجمع بيف ىذه الكتؿ البشرية في مكاف واحد وفي موسـ واحد ،فبيف الصبلة والصبلة

األخرى ،استجماـ روحي لمحجاج في انبيار واعجاب ،حتى بمناخ المنطقة والذي كثي ار ما يوصؼ
أف الرحالة رأى عكس ذلؾ« :وقد كاف المكاف األثير لدينا ىو
بكونو شديد الح اررة وال يطاؽ ،غير ّ
كنا نمكث فيو بعد صبلة المغرب في
الجزء الجنوبي الغربي مف ىذه الساحة والرواؽ الذي يجاورىاّ .
انتظار صبلة العشاء ،ففييا اليواء العميؿ»( ،)2تستوقفنا دقة المبلحظة التي يتمتع بيا ىذا الرحالة،

المقدسة
إذ كاف يترصد المكاف وحتى أشياء المكاف ،ويحرص عمى زيارة أكبر عدد مف الم ازرات
ّ
أف منظر
خصوصا ،فك ّؿ عبلمات األمكنة وبصماتيا وقّعت حضورىا في ىذا ّ
النص الرحمي .حتى ّ
يمر شباب بيف صفوؼ
األطفاؿ وىـ يسقوف الحجيجّ ،
سجمو ديني في رحمتو« :وبيف الصموات ّ

الحجيج يحمموف عمى أكتافيـ ج ار ار مستدقة مف أسفؿ ،فيرووننا بالماء العذب ،لنشرب بمذة »(،)3
واألروع أف ىؤالء السقاة الشباب ،يبادروف بتوزيع بعض ما يمنح ليـ مف النقود عمى الحجاج

المساكيف رغـ فقرىـ وبساطة حاليـ .فيذا المنظر ،أضاؼ وساما آخر ليذا الديف اإلسبلمي

الحنيؼ ،وس ّجمو ناصر الديف ديني بفخر واعجاب ،فأينما أدرت وجيؾ ،ارتسـ أمامؾ سموؾ رائع
أخاذة ،تنسيؾ ىموـ الحؿ واالرتحاؿ قبمية كانت أـ بعدية.
وقوؿ مفيد ومشاىد إنسانية ّ
المنورة ،وفي مخيمتو
يودع ناصر الديف ديني ومرافقاه المدينة
عمى ىذه الصور الرائعةّ ،
ّ
مشيداف ،ال يمكف أف ينساىما ،فيما بالنسبة إليو صفحة مف صفحات االندىاش واالنبيار
واإلعجاب :مشيد القبة الخضراء المتؤللئة عمى قبر الرسوؿ (صمى ا﵀ عميو وسمـ) ،ومشيد الشباؾ

النحاسي« :لكننا حممنا في أذىاننا مشيديف فائقي الروعة :مشيد القبة الخضراء التي تتؤلأل كجوىرة
سماوية عمى رأس رسوؿ ا﵀ (صمى ا﵀ عميو وسمـ) ،والمشيد البديع لمشباؾ النحاسي ،عبر النقوش

يصوب نحو مكاف
القرآنية الرائعة ،التي نقمت سبلـ أرواحنا الحار إلى الرسوؿ الكريـ»( .)4مف ىنا
ّ

( - )1الحاج ناصر الديف ألفونس إتياف ديني والحاج سميماف بف إبراىيـ باعمر ،الحج إلى بيت ا﵀ الحراـ ،المرجع
السابؽ ،ص .33
( – )2المرجع نفسو ،ص .33
( - )3المرجع نفسو ،ص .36

( - )4الحاج ناصر الديف ألفونس إتياف ديني والحاج سميماف بف إبراىيـ باعمر ،الحج إلى بيت ا﵀ الحراـ ،المرجع
السابؽ ،ص .37
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المنورة ،إنيا جوىرة دينية ،تعمو ىامتيا في السماء ،مكة
آخر ال يق ّؿ قداسة وجماال عف المدينة
ّ
المكرمة مسقط رأس الرسوؿ محمد صمى ا﵀ عميو وسمـ وميبط الوحي .ومثمت ىي كذلؾ إحدى
وشـ نسماتيا تبركا وتيمنا مف ىذا
أمنيات إتياف ديني لموصوؿ إلييا وزيارتيا ومبلمسة أرجائيا ّ
المكاف المقدس.

 -2مكة المكرمة :وجف القمب وهيبة المكان
اضطر الرحالة ناصر الديف إتياف ديني ومف معو ،الستكماؿ مشوار رحمتيـ إؿ مكة
ّ
ألف الطريؽ بيف المدينة ومكة ،صعبة وغير سالكة« :كانت الطريؽ المباشرة
المكرمة ،عبر ّ
جدةّ ،

جدة»( .)1وأثناء المسير كانوا يبحثوف عف
مف المدينة إلى مكة غير سالكة بالسيارة ،فاتخذنا طريؽ ّ

الماء أو يتناولوف الطعاـ ،ويعترؼ الرحالة أف السفر في ىذه المسالؾ مقمؽ ومتعب ،والخطر يحدؽ

بيـ مف كؿ الجوانب« :وما يزاؿ العبور عسي ار والنيار في بدايتو»( ،)2وال يزاؿ السائؽ الجاوي،

ومما زاد مف معاناة المستشرؽ الرحالة
يطمؽ العناف لسيارتو غير المريحة ،ويستطمع عف المكافّ .
ديني ،رؤيتو لسيارات غائصة في الوحؿ ،وليياكؿ سيارات ميجورة ،وسط جماجـ وعظاـ الجماؿ

بطييا لمفيافي والصحاري مستصغرة جبروت
التي قيرىا المكاف ،وقد عرؼ عنيا أنيا تقير المكاف ّ
الطبيعة .ورغـ ذلؾ استسممت وتركت أمرىا ﵀ ،فالطبيعة ال ترحـ .وكانت المسالؾ إلى مكة مخيفة

السموـ زوبعة مف الرماؿ
ومتعبة ،والح اررة ال تطاؽ« :في ىذا اليوـ عمى الخصوص أثارت ريح ّ
الحارقة ،كانت تيب داخؿ سيارتنا الفحة وجوىنا وأذرعنا العارية في الوقت الذي كانت فيو حبات

()3
أف الج ارد كاف يرتطـ عمى
الرمؿ تجمد لحمنا وتحرؽ جفوننا»  ،فمناخ المنطقة صعب ،إلى درجة ّ
وجوه المسافريف ،الذيف كانوا في حذر وحيطة مف سحقيا ألف معظميـ كانوا محرميف ومنيـ إتياف

ديني ،فكاف عمييـ إلقاؤىا إلى خارج السيارة برفؽ .واعترؼ الرحالة بمشاؽ الرحمة خبلؿ ىذا

ويتحمؿ ،ويستمذ ،خاصة وقوافؿ الحجاج
أف المؤمف الحؽ ال بد أف يصبر
المسار ،غير أنو اقتنع ّ
ّ
تبرمنا،
تقطع الصحراء عمى الجماؿ في صبر وأناة
ّ
وتحد« :وميما كانت المشقة فقد استحيينا مف ّ
حيف صادفنا قوافؿ الحجيج الطويمة عمى الجماؿ»(.)4

قدمت دعما معنويا لمرحالة ديني ،وجعمتو أقوى عزما
إف رؤية ىذه القوافؿ مف الحجيجّ ،
ّ
وحماسا ،لبموغ مكة المكرمة ،وكاف يتوقؼ ىنا وىناؾ بيف الحيف واآلخر ،الستعادة النفس وأخذ
( – )1المرجع نفسو ،ص.37
( – )2المرجع نفسو ،ص 37
( – )3المرجع نفسو ،ص .37
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وىف يسترف شعرىف ويحجبف
قسط مف الطعاـ ،أو لئلحراـ .ولقد استرعى انتباىو منظر المسممات ّ
أرجميف وأيدييف وال يظيرف وجوىيف ،م ّما أضفى عمى المكاف ىيبة ووقارا .مف خبلؿ ىذا المشيد
الذي ورد في النص نستنتج أف األمكنة المقدسة ليا وضعيا الخاص وخصوصيات تنفرد بيا عف

بقية األماكف العادية ،سواء في مظير الزائريف أو في سموكاتيـ .وفي ىذه الربوع المييبة واألجواء

الدينية الروحية ،ينوي ناصر الديف ديني العمرة« :المّيـ إني أريد العمرة»( .)1وكأف بو يغتنـ كؿ

فرصة تواجده ىنا ليعبأ نفسو بالزاد الروحي والمعنوي.

بجدة ،يصؿ الرحالة إلى
وبعد ىذا المسار المتعب بيف المدينة
المنورة ومكة المكرمة مرو ار ّ
ّ
مكة المكرمة ،وعمى مشارفيا تبدو المناظر مخالفة لما سبؽ أف رآه في سيره ،منازؿ متفرقة وقمـ

أشد تقبضا ،والقبمة الشريفة ،تتراءى مف بعيد ،والناس مف كؿ األصقاع ،حوليا ،بيضا كانوا أـ
ّ
فأحس ناصر الديف ديني برعاية
ويمـ وجيو شطر ىذا المكاف،
ّ
سودا .الك ّؿ ترؾ وطنو وأىمو وذويوّ ،
الرجاؿ األفذاذ صفحات مف نار ونور،
روحية تمفّو ،وبقشعريرة ّ
تيز جسمو ،ففي ىذا المكاف ّ
سجؿ ّ
حيف كانوا يقارعوف تيارات الشرؾ والضبلؿ ،مف أعمى صيوات أحصنتيـ ،فما كاف عمى الزائر ىنا
إالّ أف ينسى معاناة السفر ومظاىر العتمة واالنكسار التي ظمت تبلزمو أثناء الطريؽ ،فالمكاف

ج ّذاب ساحر ،ينبعث منو نور ا﵀ مف كؿ الجنبات ،وفي ىذه األثناء ،وقؼ المستشرؽ الرحالة
إف ىذا الحرـ حرمؾ ،والبمد بمدؾ ،جئتؾ مف
ناصر الديف ديني ،بصوت مرتفع وىو يدعو« :المّيـ ّ
ببلد بعيدة بذنوب كثيرة وأعماؿ سيئة ،أسألؾ مسألة المضطريف إليؾ ،المشفقيف مف عذابؾ أف
تستقبمني بمحض عفوؾ ،وأف تدخمني في فسيح جنتؾ جنة النعيـ»( ،)2فبيذا الدعاء ،وبمظير العبد

الضعيؼ ،الراسخ اإليماف ،الصمب العزيمة ،يمج الرحالة ىذا المكاف المقدس منبيرا ،وجبل ،خائفا،

والدىشة ال تفارؽ محياه« :فينا بالذات يغزوؾ الشعور ّأنو ال حمـ لؾ سوى حمـ الوقوؼ بيذا
المكاف»( ،)3ففي أوؿ نظرة إلى الكعبة الشريفة وجد الرحالة نفسو أماـ بصمة مف بصمات ا﵀ في
الدعاء« :أعوذ با﵀ مف الشيطاف الرجيـ ،المّيـ
ىذه األرض الطيبة ،ففاضت أشواقو ،وىرع في ترديد ّ
فحينا رّبنا بالسبلـ ،وأدخمنا الجنة دار السبلـ ،تباركت وتعاليت ،يا ذا
أنت السبلـ ومنؾ السبلـّ ،

الجبلؿ واإلكراـ»( ،)4ففي ثنايا ىذا الدعاء انبير ليذه الجموع الحاشدة مف البشر وىي تعانؽ ىذا
شد انتباىو أيضا ،كثرة المصابيح الكيربائية المتوىجة في كؿ بقعة مف بقاع الحرـ
المكاف ،وما ّ

( – )1المرجع نفسو ،ص .37
( - )2المرجع نفسو ،ص .33
( - )3محمد شراؽ ،التيو لـ يعد ىاجس وكاالت الحج في البقاع المقدسة ،جريدة الخبر العدد  ،1990الجزائر،
 ،9074/70/70ص .3
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المكي ،ورغـ تقادـ كسوة الكعبة ظمت الكتابة المموىة بالذىب تتؤلأل تحت وىج المصابيح ،وكأنيا

الديف اإلسبلمي.
معمقة في الفراغ ،فبدا المكاف جميبل رائعا ،كيؼ ال وىو ميبط ّ

ّإنيا لحظة اإلنتشاء أبت إال أف تحاصر ديني ومرافقيو ،حتى يعجز المرء عف التعبير ،فأينما
صوب وجيو يوقفو منظر جميؿ ،مييب ،وكؿ عبلمة في المكاف تؤرخ ألحداث وتتواصؿ مع
ّ

الزوار ،فحوؿ الحجر األسود ،التؼ جمع غفير مف الحجيج ،حتى تع ّذر عمى الرحالة المستشرؽ

وتضرع ﵀ وحده .وفي نشوة روحية ال توصؼ
ديني أف يخترؽ الحشد فاكتفى مموحا باليد في دعاء
ّ
السبلـ ،لتأدية الصبلة وقراءة األدعية حوؿ
يصوب بعد ذلؾ بمعية الحجيج إلى مقاـ إبراىيـ عميو ّ
ّ

النص الرحمي بصعوبة ترجمة
الكعبة الشريفة ،ويعترؼ األستاذ عبد النبي ذاكر مترجـ ومقدـ ىذا ّ
أىـ
بعض المصطمحات الفرنسية ،ومخافة أف تسمبيا الترجمة بعض جماليا« :لـ نترجـ سوى ّ

األدعية التي تقاؿ حوؿ الكعبة ،واستحالة إيجاد كممات فرنسية تؤدي الكممات العربية ،بدقة ،يسمب

ترجمتيا جزءا كبي ار مف الجماؿ»( .)1عمما أف الترجمة قد تخوف صاحبيا.

ومف جية أخرى الحظ المستشرؽ الرحالة إتياف ديني مرة أخرى ،أف قداسة المكاف حالت
موجو إلى ا﵀ وحده خبلفا لبعض ّإدعاءات المستشرقيف
دوف وجود لمظاىر الوثنية ،فالدعاء ىنا ّ
التي تحاوؿ المساس واالنتقاص مف ىيبة المكاف ،فما الكعبة إالّ مركز التقاء صموات مبلييف مف

المسمميف ،وما الحجر األسود إالّ عبلمة النطبلؽ األشواط واالنتياء منيا ،وفي الوقت نفسو ،يذكر
الصالح إبراىيـ واسماعيؿ عمييما السبلـ ،وىما يبنياف ىذه القواعد ﵀
ىذا المعمـ المسمميف بسمفيـ ّ
أما
وحده .فبقي ىذا الحجر عبلمة روحية فييا الخير والبركة واصطبغ بصفة شعائر الحجّ « :

الحجر األسود كما الحظنا ،فيفيد في تحديد نقطة انطبلؽ األشواط ونقطة االنتياء منيا»( ،)2ويذكر
ؾ
ىذا الحجر الناس والمسمميف بالخصوص ،عزـ وحزـ وتدبير الرسوؿ (صمى ا﵀ عميو وسمـ) في ف ّ
نزاع كاف وشيؾ الوقوع بيف القبائؿ العربية في رفعو ونقمو مف مكاف إلى مكاف آخر ،فاكتسى طابع

اإلجبلؿ والوقار ،حتى أف الرسوؿ محمد (صمى ا﵀ عميو وسمـ) كاف يقبمو ،وكذا الصحابة مف

بعده« :روي أف النبي (صمى ا﵀ عميو وسمـ) وقؼ أماـ الحجر األسود ،وقاؿ لوّ :إني أعمـ أنؾ
ثـ ّقبمو»( ،)3ومف ثمة أصبح ىذا المعمـ موضوع توقير لدى المسمميف،
حجر ال
ّ
تضر وال تنفعّ ،
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ورم از لمقوة الربانية .وما تقبيمو مف طرؼ الرسوؿ (صمى ا﵀ عميو وسمـ) إال دليؿ عمى سمو مكانتو
بيف المسمميف عامة ولدى الحجاج عمى وجو الخصوص.

وبعد ىذا ،وحرصا مف الرحالة مف أف يبلمس بجسده وروحو كؿ ىذه األمكنة العطرة ،يتوجو

إلى بئر زمزـ بجوار الكعبة ،فميذه البئر ذكرى وعبرة ،حيف أنقذت إسماعيؿ مف الموت ،وىو في
حوؿ ا﵀ ليـ ذلؾ المكاف المقفر إلى
البيداء بيف مخالب الظمأ والموت مع أمو ىاجر ،ورغـ ذلؾ ّ
حياة عامرة ،والى مسمؾ نجاة ومعبر إلى أرض ا﵀ الواسعة.
زمزمي شيئا مف ماء
فأصر ديني عمى شرب مائو ،تيمنا بيذا المكاف األنيؽ كذلؾ« :أفرغ لنا
ّ
ّ
()1
ىذه البئر الشييرة في قدح كبير مف فضة وشربنا براحة بدنية ودينية»  .وبعد ىذا االرتياح الذي

مرات عمى خطى السيدة
أحس بو ديني ،يواصؿ أداء المناسؾ ،بالسعي بيف الصفا والمروة ،سبع ّ
يدد بالموت عطشا في
ىاجر ،حيف كانت تطوؼ بالمكاف قمقة متوجسة ،عمى ابنيا إسماعيؿ ،الم ّ

صحراء قاحمة .وقد الحظ ناصر الديف ديني أف ىذا المكاف إنما ىو زنقة واسعة ،تمفّيا بعض
الحوانيت ،فشرع الرحالة ومف معو في السعي مع المطوؼ ،معترفا بما عاناه مف مشقة وتعب:
السعي الذي يجب القياـ بو سبعة أشواط بيف الربوتيف ،لكف بأي صعوبات
«نزلنا أدراجنا الستئناؼ ّ
وأية مشقة!»( .)2ولـ يخؿ المكاف مف التعب والمعاناة كاصطداـ ديني مع الحجاج القادميف مف
ومما زاد مف المشقةّ ،أنو تصادؼ
االتجاه المعاكس أو بالسائريف في االتجاه نفسو ،أو بآخريفّ ،
مما أخمط أوراؽ المسؤوليف
وجود ناصر الديف ديني ىنا ،خبر وصوؿ الممؾ ابف سعود إلى مكةّ ،
والمنشغميف بإجراءات التحضير« :كاف عمينا أيضا التسمؿ بيف صفوؼ الكناسيف الذيف يثيروف

سحائب مف الغبار الخانؽ»( .)3والكؿ في أىبة مف أمره لتجميؿ المكاف الذي يعبؽ بروحانية عالية.

ىذا وقد حرص الرحالة أف يطمع القارئ ليس عمى حيثيات األمكنة فحسب ،بؿ حتى عمى
وظائؼ مختمؼ الشرائح االجتماعية المتواجدة فييا ،فيمج مح ّؿ أحد الحبلّقيف والذي أحسف استقبالو
وذلؾ بالدعاء لو وليـ بحج مبرور ،ثـ سقاىـ بماء بارد ،ليخفؼ عنيـ لييب الغبار المتطاير مف

األزقة« :وعند االنتياء قاؿ رافقتكـ السبلمة»(.)4
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إف ىذه السموكات التي كاف الرحالة يمتقطيا مف ىؤالء جميعا ،أرضتو وطمأنتو ،ومنحت
ّ
أف الممفت لبلنتباه في ىذا النص الرحمي ،أنو كمما
أغر كيذا غير ّ
لممكاف إبداعا آخر في موسـ ّ

صادؼ الرحالة مشيدا متعبا ومقمقا ،إالّ وظير لو بالمقابؿ مشيد مريح ،يرفع مف معنوياتو ويشد

أزره « :حينما استرحنا عند الحبلؽ ،عاينا مثاال جيدا عف قوة وعزـ امرأة مغربية في السبعيف مف
عمرىا ،يسندىا ابنيا مف جانب ومف الجانب اآلخر يسندىا المطوؼ ،وساقاىا الواىنتاف ترتعشاف،

لكنيا تصمد وتنتصر عمى وىف جسدىا بسعادتيا وىي ترى مجددا البقاع المقدسة»( ،)1فكيؼ

لناصر الديف ديني أف يحس بالوىف وىو يرى مثؿ ىذه الصور الرائعة مف اإلقداـ والشجاعة

والصبر واألناة ،تصدر مف أشخاص طاعنيف في السف ،فما كاف إالّ أف يزداد ارتياحا وتعمقا

بالمكاف ،بؿ استمذاذا بالمكاف ،فما أعظـ ىذه الرحاب التي تتسمطف وتتحدى! وما أجمؿ وأروع ىذا

اإلنساف الذي يثبت ويصمد أماـ كبرياء ىذه األماكف ،ويستشعر عظمة ا﵀ في أرجائيا.
وفي النظرة الثانية لمكعبة ،بدا الرحالة مرىقا« :منعنا اإلرىاؽ الفادح الذي انتابنا أمس ،مف

حضور صبلة الفجر بالمسجد ،أديناىا بالبيت»( ،)2ورغـ ذلؾ ،سارع إلى الطواؼ حوؿ الكعبة ،بيف
آالؼ الحمائـ وىي تمتقط القمح ،غير آبية بالمارة والزائريف فالصورة رائعة ،أىدت لممكاف مرة أخرى

سح ار وجماال ،فك ّؿ شيء ىاىنا يحمؿ داللة أو دالالت ،فعمى الزائر والمبلحظ أف يغوص في
ثناياىا واستدراج أسرارىا .ومف جانب آخر ،الحظ الرحالة ّأنو وخبلؿ الطواؼ يختمط الجنساف« :في
الطواؼ يختمط الجنساف وتؤديو النساء بأعداد غفيرة في منتيى الورع»( ،)3وحتى لباسيف مختمؼ،

فالجاويات منيف بموف والمغربيات بموف واألخريات بموف ،والحظ أف بعض المصريات يجمعف الماؿ

لتغطية مطوؼ جماعي ،يتمو عمييف األدعية ،وىؤالء النساء جميعا ال يتحرجف مف شؽ الطريؽ

رب
وسط الزحاـ .ففي ىذا المكاف تذوب الفوارؽ وتختفي المضايقات ،بينما تيفو األفئدة فقط إلى ّ
العالميف ،وىي تغتنـ مف ىذه األماكف المقدسة ،أغمى لحظات العمر ،فإذا بالحاج يبدع في استثمار
ليحصف
ويتزود بالغذاء الروحي
كؿ دقيقة وثانية مف عمره ،لينيؿ مف ينابيع ا﵀ في أرضو الطاىرة،
ّ
ّ
ما تبقى مف عمره مف إغراءات الدنيا وما أكثرىا! .فبيذه القناعة التي ال يساورىا أدنى شؾ وجد
لمدعة واألمف بأىميا ونشاطيا وحيويتيا
أف ك ّؿ ىذه األمكنة ما ىي إالّ مساحات ّ
ناصر الديف دينيّ ،
يحس
وأشيائيا ،فكما يقوؿ باشبلر« :كؿ األمكنة المأىولة حقا تحمؿ جوىر البيت»( ،)4فحينما
ّ

( – )1المرجع نفسو ،ص 63
( – )2المرجع نفسو ،ص .63
( - )3الحاج ناصر الديف ألفونس إتياف ديني والحاج سميماف بف إبراىيـ باعمر ،الحج إلى بيت ا﵀ الحراـ ،المرجع
السابؽ ،ص .66

( - )4غاستوف باشبلر ،جماليات المكاف ،ترجمة غالب ىمسا ،المرجع السابؽ ،ص .46
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المرء خارج بيتو بالطمأنينة واليناء ،فالمكاف حينذاؾ يأخذ صبغة البيت ،فتحمو اإلقامة فيو ،وفي

أشيائو فيكبر التعمؽ بو وبيا.

ومف ىنا تمكف الفناف إتياف ديني ،مف خبلؿ ىذه األمكنة المقدسة التي زارىا ،أف يعيد توزيعا

جديدا لمشرؽ إزاء العالـ الذي ما زاؿ بعض المتعصبيف فيو ،يرونو بكثير مف الحقد والغيرة ،فتفننوا
في تشوييو واإلساءة إلى أىمو .ليذا انبرى الرحالة إتياف ديني ليرفع الحجب ويصحح النظرة ،وينقؿ

وتممسيا مصححا ألولئؾ مواقفيـ العدائية
الحقائؽ بأمانة وموضوعية ،كما رآىا وعاشيا وعايشيا ّ
تجاه الببلد العربية.
ولممرة األخرى ،لـ يخؼ الرحالة ،إعجابو إزاء الحارس النجدي الذي يسير عمى ضبط النظاـ

معرض ألشعة الشمس الحارقة طيمة اليوـ
في ىذه األمكنة ،بكثير مف الصبر وقوة االحتماؿ ،وىو ّ
تقريبا ،وكثي ار ما يصاب باألذى مف الحشود المتدافعة لزيارة ىذا المعمـ أو ذاؾ فما فترت عزيمتو وال

يفض تجمير الحجاج في
تغير غيظا ،فكأف ىذا المكاف فرض عميو اليدوء وسعة الصدر ،وتراه ّ
ّ
الزحمة الكبيرة« :ازدحاـ ال يوصؼ ،لكف ميما كانت شدتو ،لـ يتفوه أحد بشتيمة أو أصاب أحد
منيـ غيره ،بؿ خبلؼ ذلؾ ،ترى الحجاج يبتيموف كؿ الفرص لمساعدة بعضيـ بعضا كإخوة

حقيقييف»( .)1نستنتج مف ىذا القوؿ الصادر مف الفناف الرحالة ،أف ىذا االزدحاـ كأنو أمر طبيعي،
سر مثؿ ىذا المكاف ،ورغـ ذلؾ ،لـ يتج أر أحد أف يتفوه بكبلـ سيء ،أو يسيء التصرؼ
بؿ ىو ّ
لغيره ،حتى ال يحرـ فضائؿ الحج .وىذا كمو مف بركة المكاف عمى اإلنساف .ولـ يتواف إتياف ديني

مف أداء صبلة الجمعة ،كونيا أفضؿ الصموات ،سيما في موسـ كيذا ،وفي مكاف كيذا ،فحرص

عمى حضورىا ،ويعترؼ أف ذلؾ لـ يكف أم ار سيبل« :وعمى الرغـ مف مجيئنا بساعات قبؿ حموليا،

فقد وجدنا مشقة في العثور عمى مكاف ظميؿ وسط الحشود التي تمؤل ىذه المرة ،البيو الحارؽ

واألروقة»( .)2لكف الكعبة دائما ظمت تتباىى في نور ا﵀ ،ميممة بيذه المبلييف مف البشر الذيف

أما الكعبة فغارقة في أمواج األنوار اإلنسانية ،وقد
يطوفوف حوليا ويتأمموف ويبتيموف ويدعوفّ « :
تجمت في نور خارؽ لمعادة»( ،)3لـ يستطع الرحالة ديني إخفاء انبياره بيذا المكاف الذي جمع بيف

فعز عميو أف يشمخ في
نور ا﵀ ووجوه الحجاج النيرة ،وبيف مصابيح النور التي أحيطت بوّ ،
العمياء ،ووصؿ إلى درجة انفبلتو مف قوانيف الطبيعة ،ولـ تفمح الح اررة القاسية منع إقباؿ الناس
عمى ىذا المكاف ،بؿ تممكتيـ نشوة ،ق ّؿ نظيرىا في أمكنة أخرى« :فزعنا لرؤية كؿ ىؤالء المؤمنيف
( - )1الحاج ناصر الديف ألفونس إتياف ديني والحاج سميماف بف إبراىيـ باعمر ،المرجع السابؽ ،ص .61
( - )2الحاج ناصر الديف ألفونس إتياف ديني والحاج سميماف بف إبراىيـ باعمر ،الحج إلى بيت ا﵀ الحراـ ،المرجع
السابؽ ،ص .63

( – )3المرجع نفسو ،ص .63
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ييرعوف نحو مثؿ ىذا القيظ ،لقد انتصرت ح اررة إيمانيـ عمى شدة الح اررة وكميـ أو تقريبا خرجوا

سالميف مف ىذا االمتحاف العسير»(.)1

وظ ّؿ ناصر الديف ديني ،متعمقا بالكعبة ،وكبر فضولو لموصوؿ إلى مكنوناتيا وأسرارىا
الخفية بيف ىذه الحشود وفي ىذا القيظ الشديد« :لـ نعش ساعات مف االنخطاؼ الفاتف مثؿ ىذا
()2
ثمة استشعر الرحالة السكينة واألمف
في أي مكاف وال في أي لحظة مف لحظات حياتنا»  ،فمف ّ
والراحة ،مغتنما ىذه المحظات السعيدة مف عمره وىو الذي خاطر بحياتو كمستشرؽ أوروبي حديث

اإلسبلـ ،لموصوؿ إلى أجمؿ أماكف ا﵀« :سكينة في األرض وسكينة في السماء ،وسكينة في أفئدة

()3
الجو المريح ،أبى سقاة الماء وىـ الزمزميوف لمرات
المؤمنيف المحتشديف حوؿ الكعبة»  .وفي ىذا ّ
أخرى ،إالّ أف يتجولوا بيف صفوؼ المسمميف ،بجرارىـ وأكوابيـ ،والكؿ غارؽ في التسبيح ريثما

يحيف وقت الصبلة ،ويعترؼ ديني أف مشيد الصبلة ىنا يعجز المساف عف وصفو ،فبل صوت يعمو

أصوات المؤذنيف وىي تيبط مف عمياء المآذف« :يا لجبلؿ مشيد الصبلة ،ويا لمسمو الصوفي الذي

يطبعو ،بعيدا عف كؿ أبية دنيوية!»(.)4

ففي ىذا المكاف المييب ،تضمحؿ كؿ الممؿ والمذاىب والبدع ،ليفسح المجاؿ لتطبيؽ القواعد

اإلسبلمية الصحيحة ،وبذلؾ تتسمطف الوحدة الدينية عمى كؿ الخبلفات المذىبية ،وينتصر ىذا

المكاف عمى ردأ الصدع وحسـ الخبلفات« :ونعتقد أننا ال يمكف أف نعثر في أي بقعة مف المعمورة
عمى ما يشبو تجميات ىذه الوحدة»(.)5

ومف جية أخرى ،ارتأى المستشرؽ الرحالة ناصر الديف ديني ،أف يسجؿ مجموعة مف
النص الرحمي ومنيا:
المبلحظات حوؿ مكة ويمكننا أف نذكر أىميا ،انطبلقا مف ىذا ّ
أف ال وجود إلعبلنات بألواف فاقعة تجرح المشاعر .وال أثر لممحمة خنازير أو بيع لمشروبات
كحولية .وال تسمع دؽ ناقوس ،وال أثر لصنـ ،وال تصادؼ قسيسا .وأف ليس ىناؾ أيضا ال وساطة

ورب العالميف ،فالمسمـ معتمدا عمى نفسو ،يستشعر ضرورة التقوى واإليماف
وال قرباف بيف اإلنساف ّ
سجؿ استتباب األمف في األزقة والطرقات ،الياتؼ يشتغؿ ،والكيرباء تنير
والتوبة ،ومف جية أخرى ّ
( - )1المرجع نفسو ،ص .61
( – )2المرجع نفسو ،ص .61
( – )3المرجع نفسو ،ص 61
( - )4المرجع نفسو ،ص .10

( - )5الحاج ناصر الديف ألفونس إتياف ديني والحاج سميماف بف إبراىيـ باعمر ،الحج إلى بيت ا﵀ الحراـ ،المرجع
السابؽ ،ص .17
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المكاف وكؿ المرافؽ .غير أنو سجؿ باستغراب الكـ اليائؿ مف الخشب آلالؼ المشربيات يؤتى بو

شد انتباىو
مميزة كما ّ
مف جاوة ،يجمع بيف المنافع الصحية والجمالية .يمنح لممكاف خصوصية ّ
كذلؾ أف ج ّؿ البضائع تأتي مف بمداف أجنبية ،فأنسجة قطنية يابانية ومصبرات فواكو أمريكية:

«لكف ما يحز قولو ىو أننا لـ نصادؼ أي ماركة فرنسية باستثناء بعض عجبلت ميشبلف»( .)1وفي
ىذا السياؽ استوقفنا تأسفو مف أف بمده األصمي ،استثنيت بضاعاتو في ىذا المكاف ،رغـ أف فرنسا
مف أكبر البمداف التي تتعامؿ مع الدوؿ اإلسبلمية عمى وجو الخصوص ،ورغـ ىذه الحسرة عمى

تغييب ببلده اقتصاديا ظؿ ديني مص ار عمى استثمار وقتو في ىذه األمكنة المقدسة ،والتي كثي ار ما
توحي بالفقر والخصاصة لدى كثير مف الناس ،سيما األوروبييف منيـ ،غير أف األمر معاكس

يعـ المكاف ،والمنازؿ الفخمة تقابمؾ أينما جمت ببصرؾ ،لكف
تماما كما الحظ ديني ،فالرخاء ّ
كيفيا التجار مع موسـ الحج ،مف أواني متنوعة لماء زمزـ ،وزرابي
البضائع المعروضة لمحجاج ّ
وسجادات وسباحات وأكياس الحناء إلى كتب دينية ومكحبلت وعطور ،زادت المكاف عط ار وعبقا

خاصا ،فأزقة مكة تنسي الزائر المتجوؿ أزقة أغمب المدف الشرقية« :المقاىي والمطاعـ شبيية بتمؾ

التي توجد في الشرؽ األدنى»(.)2

يميز منازؿ الميسوريف أو المطوفيف عدا بعض األثاث
وخبلؿ إقامتو بمكة ،لـ يمحظ ما ّ
النفيس كالزرابي ،والشيء الذي استرعى انتباىو قدرة ىذا المكاف عمى استيعاب بشكؿ مدىش لكؿ
تـ التعريب
السكاف الوافديف مف أقطار بعيدة والقدرة عمى تعريب لسانيـ« :فخبلؿ جيؿ أو جيميف ّ
التاـ ليؤالء السكاف الوافديف مف أقطار بعيدة نصادؼ ىنودا لـ يعودوا ىنودا بالمرة ،كما أف

الجاوييف ال يفصح عف أصميـ سوى شعرىـ األممس ،فحتى لوف بشرتيـ إف جاز التعبير عاد معربا
بشمس الحجاز»( ،)3فمف خبلؿ ىذه الشيادة لمرحالة ،نستنتج أف المكاف فتح صدره لمساكنة العربية
بدوف منازع ،ولكف وأماـ ك ّؿ ىذا اإلحساس بالجماؿ والراحة واإلعجاب ،يعترؼ ىذا المستشرؽ
عز ح اررة ال تطاؽ،
الرحالة بأف اإلقامة بمكة ليست يسيرة ،فالمرء يشعر ببعض الضيؽ والحرج في ّ
قد تيمؾ المرء بيف لحظة وأخرى« :وبصرؼ النظر عف الشعور الديني ،تعتبر اإلقامة بمكة شاقة،

المنورة أكثر راحة ومتعة لئلقامة:
رغـ الجماؿ المأساوي لمناظرىا»( .)4في حيف يرى أف المدينة
ّ
()5
صعب اإلقامة
«اإلقامة بالمدينة ،ذات السيؿ الفسيح والواحة الخضراء أكثر متعة»  ،فاألمر الذي ّ
( – )1المرجع نفسو ،ص .14-14
( – )2المرجع نفسو ،ص .14
( – )3الحاج ناصر الديف ألفونس إتياف ديني والحاج سميماف بف إبراىيـ باعمر ،الحج إلى بيت ا﵀ الحراـ ،المرجع
السابؽ ،ص .14

( – )4المرجع نفسو ،ص .14
( – )5المرجع نفسو ،ص .14
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بمكة ،ليس فقط جباليا الداكنة بوادييا الضيؽ ،بؿ أيضا غبارىا الداكف الذي يستقر في الجو،

ليستقر في الحموؽ ،مسببا جفافا وظمأ ،ال يرويو إالّ ماء زمزـ« :والويؿ لمف بحث عف التخفيؼ مف

ىذا الظمأ بالثمج ألنو لف يقوـ سوى بتأجيج حرقة بمعومو»( ،)1ثـ لـ يخؼ حرجو مف الذباب الذي

يكوف سحبا فوؽ محبلت بيع
لف تنجو مف لسعاتو ،واف لـ يستطع العيش بمكة فإنو قادر عمى أف ّ
السمؾ بجدة .ىكذا حرص الرحالة عمى ترصد جزئيات المكاف ،انسجاما مع روح االكتشاؼ واشباع

الفضوؿ ليس لنفسو فقط بؿ حتى لمقراء الذيف أراد أف يشركيـ في ىذه السفرية الروحية الممتعة.

لقد الحظنا في ىذا النص الرحمي المثقؿ بالمرئيات ،أف معظميا وردت مشبعة بشعور
ديني ىيمف عمى الرحمة واألمكنة
االرتياح والشكر والرضى لدى الرحالة ديني ،وبامتبلء روحي
ّ
إف كؿ رحمة بحث صريح عف يقيف معيف ،لذلؾ فقد ش ّكؿ الديف في الرحمة ،مييمنا
المقدسةّ « :

()2
النص الرحمي ،وتعتبر مف جية
قويا»  .وليذا باتت ىذه األماكف تمثؿ المرجعية الدينية في ىذا ّ
أخرى حاف از قويا لدى الرحالة ،وحينما يتجذر المكاف في النفس يفسح لو المجاؿ ليحضر بقوة «ألف

األمكنة في النص الرحمي ىي بؤرة استدعائية»( .)3إذ تحاؿ عمى األحداث والوقائع ،وعمى
األشخاص وعمى الزمف فالمكاف في الرحمة ليس ثابتا وال مستقبل عف مكونات أخرى ،ميما تعددت

واختمفت ،ليذا نجد التركيز عمى المكاف في الرحمة يييمف عمى زماـ الحكي ،وىذا ال ينفي الحضور
الزمني بجوار المكاف ،فالرحمة في نظرنا ىي شبكة زمكانية ،تتواصؿ مع القارئ وتمده بوقائع

حقيقية ،واف كانت الحقيقة تعرقؿ الجوانب الفنية أحيانا« :لقد اكتشؼ األدباء أنفسيـ أف نقؿ المكاف
الحقيقي كما ىو ،ال يجدي كثيرا ،فراحوا يحرروف ىذه األماكف الحقيقية مف حقيقتيا»( .)4ليورطوىا

في جمالية السرد وشعرية الوصؼ .واذ بالقارئ يييـ بخيالو في احتضاف ىذه األمكنة ومحتوياتيا.
وفي مكة دائما ،الحظ الرحالة أف جشع المتسوليف ليس باألمر المزعج ،غير أف جشع بعض
المطوفيف كثي ار ما ّأرؽ الحجاج فشكوا أمرىـ إلى السمطات والتي تتولى نفسيا التحقيؽ في األمر،
لتحكـ عمييـ بغرامة مالية أو تجردىـ مف الترخيص بممارسة المينة إف ثبت ذلؾ فييـ ،فاألمر
جاد ،وعيف القائميف بالمكاف يقظة دوما .فبل مكاف لمغفمة ىنا أو التراخي أو العبث .فالمكاف مقدس

والزائروف يرجعوف منو وىـ موسوموف بصفة (الحاج) ،ومنيـ ديني الذي ظؿ يطمئف أماـ ىذه

الجدية في رعاية ىذه البقاع مف كؿ الجوانب.

( – )1المرجع نفسو ،ص .13
( - )2شعيب حميفي ،الرحمة في األدب العربي ،التجنس ،آليات الكتابة ،خطاب ،المرجع السابؽ ،ص .311
( - )3المرجع نفسو ،ص .433

( - )4فتحية كحموش ،ببلغة المكاف ،قراءة في مكانية النص الشعري ،المرجع السابؽ ،ص.733
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فند المستشرؽ الرحالة إتياف ديني ،مزاعـ بعض األوروبييف المتعصبيف حوؿ نظافة
ولقد ّ
إف قذارة األزقة التي ّتبرـ منيا كؿ مف بوركياردت وبورطوف ،قد اختفت كميا
األزقة في مكةّ « :
تقريبا ،ففي كؿ صباح تنتشر عربات في كؿ مكاف النتشاؿ القاذورات»( .)1فيذه الشيادة الحية مف

عيف المكاف كافية إلبطاؿ إدعاءات ىذيف المستشرقيف المتعصبيف.

سجؿ الرحالة وصوؿ الحجاج
وأخي ار يحيف وصوؿ االنطبلؽ نحو عرفات ،وقبؿ ذلؾ ّ
الجزائرييف إلى مكة ،متأخريف وغير راضيف عمى قمة الوقت المتبقي ليـ لبلستراحة مف عناء السفر،

أصروا عمى الوصوؿ والمحاؽ بركب الحجيج.
قبؿ وقفة عرفة .ورغـ ذلؾ ّ
 -1-2جبل عرفة :أدعية وشآبيب الرحمة:

ليس مف السيؿ بمكاف ارتياد جبؿ عرفات ،فالوصوؿ إليو ،يستدعي جيدا وصب ار ومشقة

أف الرغبة في زيارتو ال تقاوـ عند كؿ حاج.
كبيرة ،سيما عمى المرضى والطاعنيف في السف ،إالّ ّ
فالمكاف عزيز ومحبوب« :إف المكاف المحبوب نعرؼ طريقنا إليو حتى في الظبلـ»( ،)2وانطبلقا

يعد العدة لزيارة
مف ىذه القناعة ىا ىو الرحالة ناصر الديف ديني ومرافقاه ،يأمروف
المطوؼ أف ّ
ّ
ىذا المكاف ،مف جماؿ وشقاذؼ وخيـ ومؤونة ،واذ بمكة تخمو مف حجاجيا ،لكنيا لف تخمو مف نور

ا﵀ .فتغادرىا ىذه الحشود الستكماؿ مسيرة الحج.
ىا ىو ذا جبؿ عرفات يفتح ذراعيو ألداء ركف مف أركاف الحج فإذا ىو مسرح الزدحاـ
الجماليف ونداء الحجاج ،فالطريؽ غاصة بالقوافؿ،
منقطع النظير ،فمف رغاء لئلبؿ إلى صياح
ّ
فعمى الحاج أف يصبر ويتحمؿ ،فػ "الحج عرفة"( )3كما يقوؿ الرسوؿ (صمى ا﵀ عميو وسمـ).
تمكف الرحالة مف رؤية منازؿ منى والمزدلفة وىي عمى جانبي الطريؽ،
ومف ىذا المكافّ ،
الخيـ ،ىرع خادـ الرحالة "حساف" إلى نصب الخيمة عاليا ليمارس فييا
السيؿ المغطّى بآالؼ ّ
وفي ّ
ومف معو حياة البداوة في الصحراء ،لبلستراحة مف عناء التعب الذي لحقيـ بمكة ،ويعترؼ ديني

أف األمور عادية في بدايتيا« :ك ّؿ شيء عمى أحسف ما يراـ في الجزء األوؿ مف الصبيحة»(،)4
لما أخذت أشعة الشمس تخترؽ قماش الخيـ ،ورياح السموـ
غير أف المكاف أخذ يكشر عف أنيابو ّ

( - )1ناصر الديف ديني ،الرحمة إلى البقاع المقدسة ،المرجع السابؽ ،ص .13
( - )2فتيحة كحموش ،المرجع السابؽ ،ص .733
( - )3أخرجو أحمد ( ، 401/3رقـ  ، )73116وأبو داود ( ، 716/9رقـ  ، )7131والترمذي ( ، 941/4رقـ
 )331حسف صحيح.

( - )4الحاج ناصر الديف ألفونس إتياف ديني والحاج سميماف بف إبراىيـ باعمر ،الحج إلى بيت ا﵀ الحراـ ،المرجع
السابؽ ،ص .36
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الرمؿ تأكؿ أجساميـ ،ورغـ ذلؾ ،فجبؿ عرفة ميوى قموب
تيب بمفحيا المسموـ ولسعات ّ
ّ
حبات ّ
مبلييف مف المسمميف ،وأمنية كؿ حاج والذي تيوف أمامو كؿ المصاعب.
وفي ىذا المكاف الحظ الرحالة أف ك ّؿ األدعية موجية كذلؾ إلى ا﵀ وحده ،فميذا المكاف
خصوصيات دينية عظيمة ،منحتو القداسة والرىبة والجبلؿ ،ففيو التقى آدـ بحواء ،وفيو وقؼ سيد
الخمؽ الرسوؿ محمد (صمى ا﵀ عميو وسمـ) في حجة الوداع« :وقد يتساءؿ المرء عف األسباب،
السبب الرئيس في
أف آدـ التقى بحواء عمى صعيد ىذا الجبؿ بعد طردىما مف ّ
يروى ّ
الجنة ،لكف ّ
الوقوؼ بعرفات ،في اعتبارنا يمكف في ذكرى وقوؼ الرسوؿ (صمى ا﵀ عميو وسمـ) بو في حجة

الوداع»( .)1مخاطبا مبلييف مف المسمميف .وىكذا أوعز ىذا المكاف إلى أف الوحي أخذ يكتمؿ وأف
رسالة محمد (صمى ا﵀ عميو وسمـ) قد أداىا بأمانة واخبلص ،واقترب أجؿ الرسوؿ(صمى ا﵀ عميو

وسمـ) ،فاعترى الحزف يوـ ذاؾ وجوه الصحابة وتفرقوا وقموبيـ تتألـ ،وىـ يروف وجو الرسوؿ الكريـ

(صمى ا﵀ عميو وسمـ) قد أصابو اليزاؿ .2ىذا بعض ما سجمو ىذا المكاف مف أحداث ىامة في
تاريخ البشرية.

وبعد ىذا الوقوؼ بعرفات ،يأخذ آالؼ الحجاج في االتجاه نحو المزدلفة ومنى ،والغبطة تعمو

خبت الجماؿ في سيرىا ،الحجاج مغتبطوف بتحصيؿ لقب حاج،
محياىـ بعد أف صاروا حجاجاّ « :
وىـ يصيحوف فرحا»( .)3واألكيد أف فريضة الحج بعد ىذا أخذت تصؿ إلى نيايتيا.
ويسجؿ الرحالة لحظة مرورىـ بيف العمميف ،حادثا خطي ار وقع لمجمؿ الذي يمتطيو صديقو

الحاج سميماف وزوجتو ،حيف ىوى عمى األرض ،لكف لـ يحدث ليما مكروه« :تعثّر الجمؿ الذي

مكس ار شقاذفو وبأعجوبة خرجا منو بسبلـ»( .)4وكؿ ىذا ال
يمتطيو الحاج سميماف وزوجتو وسقط ّ
يثني ىؤالء عمى بموغ مختمؼ األمكنة والتمتع بقداستيا.
وأماـ ىذا الحشد ووسط سيؿ ىائؿ مف الدواب ،بادر الحاج سميماف بنقؿ زوجتو إلى مكاف

ييـ
آمف ،ريثما يعاد إصبلح الشقاذؼ مف طرؼ الحجاج و ّ
الجماؿ والخادـ ،وبضواحي المزدلفةّ ،
تمر وسط الحجاج النائميف
الحاج لرجـ الشيطاف بمنى ،واندىش إتياف ديني مف ىذه الجماؿ التي ّ

( – )1المرجع نفسو ،ص .33
( – )2ينظر :في المرجع نفسو ،ص .31
( - )3الحاج ناصر الديف ألفونس إتياف ديني والحاج سميماف بف إبراىيـ باعمر ،الحج إلى بيت ا﵀ الحراـ ،المرجع
السابؽ  ،ص .10-31

( – )4المرجع نفسو ،ص .10
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إف المكاف مثير وغريب لكنو رائع وج ّذاب ،فيو ممتقى المشقة والمّذة ولساف حاؿ الحاج
وال تدىسيـّ .
يردد :الحمد ﵀ عمى ىذه النعـ.
وفي واد منى تتؤلأل مدينة مف الخيـ وقد ترصعت بآالؼ النجوـ« :لموىمة األولى ،يظف المرء

أنو بمحضر مف معسكر رىيب عمى أىبة الحرب ،لكف في الوقت الذي تكوف فيو أحبلـ الجنود
مكدرة برؤى الدـ المريعة والمذابح تجد أحبلـ الحجاج تغمرىا رؤى سامية مف األخوة والحب

الرباني»( .)1لقد بدا المكاف رائعا بيذه القوافؿ والحشود التي تراىف عمى استجبلب كثير مف اليمف
والبركة لمببلد والعباد.

منى :عيد الحجاج
 -2-2وادي ً
في ىذا المكاف ،استفاؽ ناصر الديف ديني بمعية اآلالؼ مف الحجيج عمى مشيد التصالح

والتسامح ونسياف الخبلفات ،إنو العيد الكبير« :وىو أيضا عيد الحجاج الذيف أصبحوا حجاجا منذ

األمس»( ،)2واستمتع الرحالة ومف معو بعبؽ المكاف عؿ ضوء فرحة عارمة اكتست وادي منى

وخففت مف دكنة جبالو الجرداء ،والك ّؿ يرجـ إبميس ،وىذه الشعيرة تعيد لؤلذىاف ذكرى إبراىيـ عميو
السبلـ والذي حاوؿ الشيطاف أف يصده عف طاعة ا﵀« :وما يرجموف في الواقع ،سوى األفكار

الشريرة التي يرمز إلييا الشيطاف»( ،)3وبعد ذلؾ اتجو ديني ليعيش مشيدا رائعا ،إنو سوؽ
األضاحي ،والذي يوفر المحوـ الضرورية آلالؼ الحجاج في يوـ كيذا ،يوـ العيد« :وبمجرد ذبحيا،

توا لتقسيميا فيما بينيـ أو بيع لحوميا وىكذا أمر كؿ أنعاـ األضحية»( ،)4طبقا لآلية
نقموىا ّ
ِ
الكريمة« :لَف ي َن َ َّ
اؤ َىا َولَػٰ ِكف َي َنالُوُ التَّ ْق َو ٰى ِمن ُك ْـ»( ،)5وخبلفا آلراء بعض
َ
وميَا َوَال د َم ُ
اؿ المػوَ لُ ُح ُ
أف األنعاـ غير الصالح لحميا لبلستيبلؾ،
المستشرقيف الحقدة ،فميس ىناؾ أثر لرائحة نتنة ،إذ ّ
تسمخ وتمقى في حفر ،تغمؽ بإحكاـ ويرش فوقيا بعض المطيرات .6وىذا عكس ما يقاؿ ىنا وىناؾ

مف أقاويؿ باطمة اليدؼ منيا اإلساءة إلى أماكف ا﵀.

وفي طريؽ العودة إلى مكة المكرمة ،استوقؼ ديني ورفيقيو منظر جبؿ النور وفيو يوجد غار

حراء ،وذكره المكاف بتمؾ المدرسة الربانية التي مكث فييا الرسوؿ (صمى ا﵀ عميو وسمـ) خمسة
( – )1المرجع نفسو ،ص .17
( – )2المرجع نفسو ،ص .14

( - )3الحاج ناصر الديف ألفونس إتياف ديني والحاج سميماف بف إبراىيـ باعمر ،الحج إلى بيت ا﵀ الحراـ ،المرجع
السابؽ  ،ص .14
( – )4المرجع نفسو ،ص .13
( - )5سورة الحج ،اآلية.41 :

( – )6ينظر :المرجع نفسو ،ص.73
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وىز العالـ وأناره ،فالمشيد رىيب ،والمكاف
وتدبر
ىزه الوحي ّ
وتمعف ،حيث ّ
عشر عاما ،في تفكر ّ
ّ
مغطى بطبقة مف الفحـ والرماد ،لكنو مغطى أيضا بنور اإليماف الذي يشع عمى أفئدة الناس
ويذكرىـ عمى الدواـ بمكاف التقاء السماء واألرض.
إف في ك ّؿ ىذه األمكنة المقدسة والمقصودة ،كاف ناصر الديف ديني قد التقى بأشخاص،
سجميـ في ذاكرتو وكانوا جزءا ىاما في كؿ مكاف .وعبر ىذه األمكنة المقدسة التي زارىا ديني كاف
يمتقي بأشخاص ويتصادـ معيـ في السراء والضراء ،فسجميـ في ذاكرتو ،وأحاليـ إلى رحمتو تبعا

لحضورىـ القوي في ىذا المسار الرحمي .ذلؾ ما نراه الحقا في دراستنا ىذه.

 -3المكان المقدس واآلخر:
إف المكاف في عالـ الرحمة ،يستقطب وبالضرورة مولدات أخرى ،ويستدعي وجود اآلخر،
فتتعدد أوجو الصداـ معو أو المقاء بو ،فمف العفوية إلى الضرورة ،إلى بعض ظروؼ األمكنة

وخصوصياتيا ،فبل غرو أف يكوف اآلخر ،في كثير مف األحاييف جزءا ىاما مف المكاف وجزءا ىاما مف
الزمف ،فيصنع المشيد الرحمي ،مما يجعؿ الرحالة يستدرج لمكبلـ عنو ،كمما تناوؿ المكاف وحيثياتو،

وسع في المكاف لسائر مخموقاتو ،لكنو فضؿ بعضو عف بعضو أو ميزه عف بعضو،
إف ا﵀ تعالى ّ
فاختار لمحج أمكنة خاصة ،في تمؾ الصحاري الشاسعة والمترامية األطراؼ« :واختار ا﵀ لو مف
األماكف تمؾ الصحراء الطاىرة بمعاب الشمس المصيورة بح اررتيا المييأة لرسالة التوحيد بدءا
وختاما»( ،)1واختار ليذه الربوع أشخاصا متميزيف في مياميـ وسموكاتيـ ومواقفيـ ،سيما في مواسـ

الحج .وكؿ واحد منيـ يبذؿ قصارى جيوده لخدمة الحجيج وتنوير المكاف بالخدمات الجميمة وما
أكثرىا!.

ومف ىؤالء الذيف التقاىـ الرحالة ناصر الديف ديني ،وتعامؿ معيـ في ىذه األمكنة المقدسة:
 الخفير الوهابي :ىذا الشخص الذي يبدو أنو يمثؿ رجاؿ األمف ،ىو الذي أوقؼ ديني ومف معو،عند باب المدينة ،بوجو عبوس وفي يده بندقية ،فالمظير يوحي بالشدة والرىبة ،غير أف رفيؽ الرحالة

وىو سميماف بف إبراىيـ ،أحسف التعامؿ مع ىذا الخفير فاستطاع أف يميف مف قمبو ويناؿ مف لطفو:
«لكف الحاج سميماف بف إبراىيـ سرعاف ما وجد الكممات المؤثرة التي انبسطت ليا أسارير ىذا المأمور،

( -)1محمد البشير اإلبراىيمي ،عيوف البصائر ،شركة األمة لمطباعة والنشر ،الجزائر ،9001 ،ص .31
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()1
إف المظير الخارجي لمشخص ال يعكس في كثير مف الحاالت
الذي غدا غاية في المطؼ » ّ .
مظيره الداخمي.

فف حسف التعامؿ
نستنتج مف رد فعؿ سميماف بف إبراىيـ ،أف اإلنساف المسافر ،البد أف يتقف ّ

مع اآلخر وأف يحذؽ لغة الميادنة والمبلطفة ،وىو يعبر مف مكاف إلى مكاف ويواجو الظروؼ
المختمفة ،ويتصادـ مع اآلخريف بمختمؼ طباعيـ ،كؿ ذلؾ يؤوؿ إلى ربح لموقت وتجنب لممماطمة،

إضافة إلى ما وراء ىذا التعامؿ الحسف مع اآلخر مف أجر عظيـ .ألـ يأت في الحديث الشريؼ:
"الكممة الطيبة صدقة".

إف حضوره واسع في البقاع المقدسة ،فإليو يأوي المسافر الحاج،
المزاور :ويدعى "سيد أحمد رفاعي"ّ .
وىو المكمؼ بنقؿ وحمؿ أمتعتو ،فعنو قاؿ ديني « :وصؿ عمى وجو السرعة ،ثـ حمؿ حقائبنا ،وقادنا

إلى بيتو» ( .)2ومف المياـ الموكمة إليو كذلؾ ،مساعدة الحجيج عمى اجتياز أماكف االزدحاـ ،وتسييؿ
العبور ليـ .وقد الحظ الرحالة إتياف ديني ،أ ّف ىذا المزاور ،ال يتوانى كذلؾ عف تقديـ اإلرشادات
والتوجييات البلزمة لمزائريف .فالمكاف يبدو مأثثا بوجود اآلخر الذي زاد مف المتعة والجماؿ وراحة

تعود كؿ مزاور أف يأمر الحجاج الذيف يرشدىـ بالبقاء عمى الوضع الذي
الباؿ « :في ىذا المقاـ ّ
اتخذوه عند مشاىدة الرسوؿ صمى ا﵀ عميو وسمـ ،بمعنى أف تبقى جوارحيـ وأفئدتيـ وأصواتيـ
يخالجيا التأثر» )3(.ومف خصوصيات ىؤالء المزواريف أف مساكنيـ تختمؼ عف مساكف العامة ،وربما

يكوف ذلؾ مؤش ار لمعرفة ىؤالء مف طرؼ الحجاج وتمييزىـ عف اآلخريف « :ترتفع مساكف المزوارييف
والمطوفيف المخصصة إليواء الحجاج في الغالب األعـ بثبلثة أو أربعة طوابؽ» )4(.وقد الحظ الرحالة

أف مبلبس ىؤالء متميزة أيضا وكأف ذلؾ التميز دليؿ لمتعرؼ عمى ىؤالء « :غطاء الرأس الذي يزيف
رأس مزاور المدينة ومطوؼ مكة مبلئـ جدا ،ويتكوف مف قمنسوة مف قش مظفور ،يزينو حرير مختمؼ

ألوانو ،تحيط بو عمامة بيضاء».

()5

ىذه ىي بعض مبلمح اآلخر (المزاور) الذي استأنس بو إتياف

ديني في البقاع المقدسة ،كما استأنست بو ىذه األماكف .والحظنا أنو متعدد المياـ في ىذا المكاف،
وحضوره بيف الحجاج واجب ميني وموقؼ أخبلقي.

( -)1الحاج ناصر الديف ألفونس إتياف ديني والحاج سميماف بف إبراىيـ باعمر ،الحج إلى بيت ا﵀ الحراـ ،المرجع
السابؽ ،ص .41

( -)2المرجع نفسو ،ص .41
(-)3الحاج ناصر الديف ألفونس إتياف ديني والحاج سميماف بف إبراىيـ باعمر ،الحج إلى بيت ا﵀ الحراـ ،المرجع
السابؽ  ،ص .43

(-)4المرجع نفسو ،ص .36
( -)5المرجع نفسو ،ص .31
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إف حضور اآلخر ىنا ،سجؿ انطباعا إيجابيا لدى الزوار الحجيج ،ومكانة المزاور أو خدماتو،
ّ

اتخذت عبلمات خاصة بو يتجمى حتى في سموكو أماـ اآلخريف ،تبعا لقداسة المكاف وىيبة الم ازرات:
« ينبغي لممسمميف الوقوؼ بأدب وخشوع ،وال يجوز ليـ سوى السبلـ ،وحتى المزاور الذي يمقنيـ ذلؾ،

ليس لو أف يرفع صوتو بؿ يقتصد واال تمقى تأنيبا صارما» )1(.فالمكاف يفرض عمى كؿ مف يرتاد إليو
أخبلقيات خاصة ،يمتزـ بيا المقيـ والعابر والقاصد إليو.
المطوؼ في ىذا النص الرحمي ،طرفا فاعبل ومؤث ار في البقاع المقدسة ،فيكوف
المطوف :يشكؿ
ا
ّ
حضوره مجسدا بكثرة في حضرة الحجيج ،ويختمؼ عف اآلخريف حتما ولو نسبيا «:ال يوجد اآلخر
بشكؿ مطمؽ وانما بصورة نسبية باعتباره ىوية مغايرة»( ،)2ومف ىنا ندرؾ أف اآلخر بالنسبة لؤلنا ،ال
يكفي أف يكوف حاض ار  ،بؿ مف األجدر أف يتميز عف اآلخريف ،في تصرفاتو وتموقعاتو وفي مبلمحو

أيضا ،وما مف شؾ أف لممكاف دو ار في صناعة اآلخر وبمورتو .وفي ىذا النص الحظنا كيؼ أف إتياف
بالمطوؼ ،أينما حؿ بيذه األمكنة ،ليرشده ويوجيو ويدلو ،ولقد ارتاح الرحالة ديني حتى
ديني قد تشبث
ّ

المطوؼ ،الدينية بالخصوص وبما يتعمؽ بمناسؾ الحج عمى األخص« :فرددنا وراء مطوفنا
لثقافة
ّ
المطوؼ
السبلـ عمى أبي بكر الصديؽ خميفة رسوؿ ا﵀ صمى ا﵀ عميو وسمـ» ،)3(.إف مسؤولية
ّ
الروحية كبيرة في ىذا المضمار أماـ ا﵀ تعالى ،فإف زّؿ زّؿ معو الحاج.

المطوؼ ،ليطمعو عمى أمور كثيرة تخص الحج والتي حرص ديني
ىكذا بقي الرحالة يتقفى أثر
ّ

مطوفنا متوجييف نحو الحائط الجنوبي أماـ القبمة» )4(.ومف كثرة
عمى أدائيا بأمانة واخبلص « :تبعنا ّ

التعمؽ بيذا الشخص ،ومف جراء دقة مبلحظة ديني أيضا لـ يغفؿ عف ذكر لباسو ،في قولو « :غطاء
ومطوؼ مكة مبلئـ جدا ،ويتكوف مف قمنسوة مف قش مظفور،
الرأس الذي يزيف رأس مزاور المدينة
ّ
()5
يزينو حرير».
المطوؼ ،يرتدياف لباسا متشابيا ،كونيما يتشابياف في المياـ واألدوار ،فكبلىما
إف المزاور و ّ
يرشد ويوجو الحجيج ،إضافة إلى توفيرىما لوسائؿ اإليواء « :قطعنا بسرعة آخر جزء مف طريؽ العودة

المطوؼ الذي حممنا عميو عند وصولنا» ( ،)6ومف جية أخرى أطمعنا ديني
إلى جدة وتوقفنا عند نزؿ
ّ
( -)1المرجع نفسو ،ص .30

( -)2شعيب حميفي ،الرحمة في األدب العربي ،التجنس ،آليات الكتابة ،خطاب المتخيؿ ،المرجع السابؽ ،ص
.499
( -)3الحاج ناصر الديف ألفونس إتياف ديني والحاج سميماف بف إبراىيـ باعمر ،المرجع السابؽ ،ص .37
( -)4المرجع نفسو ،ص .37
( -)5المرجع نفسو ،ص .31
( -)6المرجع نفسو ،ص .34
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لممطوؼ أف يكوف لو مساعد أو كاتب ،كما أشار
مف خبلؿ نصو ،عمى حقيقة أخرى وىي أنو يمكف
ّ
في قولو « :عند مدخؿ مكة المكرمة ،كاف مطوفنا عبد الواحد الكافي ،ينتظرنا بإحدى الخانات بعد أف
المطوؼ في األمكنة المقدسة لو
بجده تمغرافيا» ( .)1نستنتج أف اآلخر ىنا أال وىو
أخطره كاتبو ّ
ّ
خصوصيات تتعدى مظيره الخارجي ،فيذكر الرحالة عبلمة أخرى تميزه وىي المياـ الموكمة إليو
وكيفية التعامؿ مع اآلخريف ،كونو حاض ار في كؿ المناسؾ ،وتكبر الحاجة إليو أثناء التحضير

فالمطوؼ ىو الوحيد الذي يعرؼ
لبلنطبلؽ نحو عرفات ،فبدوره يوجو تعميماتو لمخدـ تحضي ار لمسفر.
ّ
المطوؼ الذي
ظروؼ السفر إلى عرفات « :اقترب يوـ الذىاب إلى عرفات ،أعطينا تعميماتنا إلى
ّ
المطوؼ يكمؼ اآلخريف بتحضير الجماؿ والخيـ والمؤونة
عميو أف يوفر لنا كؿ شيء»( ،)2وبدوره فإف
ّ
استعدادا لزيارة عرفات .ومف الذيف صادفيـ في رحمتو ونالوا إعجابو:

الحراس الوهابيون :لقد استرعوا انتباىو ،بؿ تألقوا في نظره « :كاف حضور الحرس الوىابي وقداسة
المكاف كافييف طبعا لرعايتنا».

()3

لقد أحس الرحالة ومف معو ،باالرتياح في ىذا المكاف ،وأروع ما

سجمو إيجابا عمى ىؤالء الحراس حراستيـ المتقنة لقبر الرسوؿ صمى ا﵀ عميو وسمـ ،وتفانييـ في تمؾ

الميمة ،إلى درجة كانوا يمنعوف تمؾ البدع التي كاف بعض الزائريف يأتوف بيا في ىذه المقامات،
ويصححوف الرؤى بميارة ولطؼ وحكمة كبيرة أضفت عمى المكاف الطمأنينة والجماؿ « :واليوـ غدت

ىذه البدع غير ممكنة نظ ار لوجود حارسيف وىابييف عند كؿ شباؾ ،يمنعاف الحجاج مف االقتراب منيا

أقؿ مف متر ،ويقوموف بالتي ىي أحسف ك ّؿ غمو»  )4(.وما يزيد راحة الباؿ أماـ ىذا المشيد أيضا ىو
حسف معاممة ىؤالء مع أولئؾ المغاليف في الديف ،فكاف ىذا التصرؼ كفيبل ببث الطمأنينة الروحية
والنفسية إلتياف ديني وارتدى المكاف ىيبة ووقارا .وكما ىو الشأف أماـ قبر الرسوؿ صمى ا﵀ عميو

وسمـ ،فمقد طالت عيوف الحراس ،قبو ار أخرى كقبري الخميفتيف أبي بكر وعمر « :أما اليوـ ،فبفضؿ

الحرس النجدي الذي يمنع الناس مف االقتراب مف الشباؾ ،لـ يعد يحدث ىناؾ أي منغص في مسجد
الرسوؿ صمى ا﵀ عميو وسمـ ،فتحقؽ التأليؼ التاـ بيف القموب في العبادات» ( .)5غير أف عيف الرحالة

المطوفيف ،والذيف كثي ار ما يستغموف
لـ تغفؿ عف بعض النقائص والمآخذ التي سجميا عمى بعض
ّ
أف الحكومة تقؼ أماـ تصرفات ىؤالء
ظروؼ الحاج الصعبة لئليقاع بو ماديا ،لكف األجمؿ ىناّ ،
بالمرصاد ،حيف يتناىى إلى أسماعيا ذلؾ« :يشكو الحجاج غالبا بحؽ مف جشع مطوفييـ وفي ىذه

( -)1المرجع نفسو ،ص .31
( -)2المرجع نفسو ،ص .30
( -)3المرجع نفسو ،ص .43
(-)4الحاج ناصر الديف ألفونس إتياف ديني والحاج سميماف بف إبراىيـ باعمر ،الحج إلى بيت ا﵀ الحراـ ،المرجع
السابؽ ،ص .30

(-)5المرجع نفسو ،ص .39
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الحالة أيضا تـ تحقيؽ تطور حقيقي ،فحيف تبرىف شكاوي الحجاج عمى أف مطوفا ما قد جاوز الحدود،
برد ما استزاده وبغرامة كبيرة ،بؿ في بعض األحياف ينزع منو ترخيص ممارسة
فإف الدولة تحكـ عميو ّ

مينتو» .

()1

جدية الدولة السعودية في مدى رعايتيا لشؤوف الحج والحجيج مف كؿ
نستنتج مف ىذاّ ،

تعز في أمكنة أخرى ،ولع ّؿ
الجوانب ،وىذا مف شأنو أف يغدؽ عمى المكاف لمسة جمالية أخرى ،وقد ّ
ّأوؿ مف يمثؿ ىذه الدولة ،كما ورد في ىذا النص الرحمي شخصية أخرى ّإنو:
الممك بن سعود :يعترؼ الرحالة إتياف ديني ،بالجيود التي ما فتئ يبذليا خدمة لمديف اإلسبلمي ،بدءا
مف تأطيره ليذه األماكف بموغا إلى أمف وراحة وصحة الحجاج ،ومف باب االعتراؼ صرح الرحالة في
نصو قائبل « :ونظرنا بإعجاب إلى الحكمة السياسية والدينية لمممؾ ابف سعود الذي أنشأ ىذا

الحرس» )2(.فيذا داللة عمى التسيير الحسف الذي يطبع البقاع المقدسة ،سيما في موسـ الحج.

ومف جية أخرى لـ يبلحظ ديني مظاىر البذخ التي كثي ار ما تثير الجدؿ عند ىؤالء المموؾ،

وخاصة وقد تصادؼ وجود الرحالة ىنا مع زيارة الممؾ ابف سعود إلى المدينة ،وعايش مراسيـ

االستقباؿ تمؾ ،عف كثب فأحس باالرتياح وأبى إال أف ينقؿ شيادتو بكؿ موضوعية وصدؽ لما رأتو
عيناه ،فقاؿ « :يرتدي الممؾ لباسا شبييا بمباس أبسط رعاياه ..وكما ىو مبلحظ ،ىذا ىو الزي الشائع

لدى أغمب البدو ،لكف ثوبو في دقة الفتة ،بحيث يغدو تأنقا ال نظير لو» ( ،)3وأدرؾ ديني في خضـ
ىذا المكاف أف ما ينسج مف أقاويؿ حوؿ النمط المعيشي لممموؾ ،ال يعدو أف يكوف إال ضربا مف

المبالغات في كثير مف الجوانب ،وربما أريد مف ورائيا تشويو سمعة اإلسبلـ والمسمميف وتشويو الحكاـ
والمموؾ ،خاصة مف طرؼ أولئؾ األوروبييف المتعصبيف والحقدة الذيف يؤلميـ أف يينأ العالـ اإلسبلمي

مكانا وزمانا ورجاال .فالممؾ ابف سعود في نظر إتياف ديني ،يبدو بسيطا متأنقا ،لطيفا مييبا إلى درجة
تأثر الحاضريف «وتأثرنا عميقا بالوقار والعزة والميابة التي تنبعث مف شخصو ،مقرونة بالمطؼ
والبساطة الكاممتيف»(.)4

إف ىذه الصور البشرية ما كانت إال أف تزيد المكاف احتراما وىيبة ،وما كاف عمى الرحالة

المستشرؽ إال أف يدحض مزاعـ بعض الغربييف ،واتياماتيـ الباطمة لؤلشخاص واألمكنة .ولـ يغفؿ
( -)1المرجع نفسو ،ص .13
(-)2المرجع نفسو ،ص .39
(-)3الحاج ناصر الديف ألفونس إتياف ديني والحاج سميماف بف إبراىيـ باعمر ،الحج إلى بيت ا﵀ الحراـ ،المرجع
السابؽ ،ص .16

( -)4المرجع نفسو ،ص .16
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إتياف ديني مف اإلشارة إلى تمؾ الدعوة التي حظي بيا ومف معو لحضور مأدبة عمى شرؼ الممؾ ،فمقد

أسعد بيذه المفتة التي أبى إال أف يسجميا في رحمتو بأمانة وصدؽ « :ذىبنا إلى ىذه المأدبة في سيارة
أقمتنا إلى قصر المحمدية ،لننقؿ إلى قصر الممؾ الواقع خارج المدينة عمى طريؽ منى» ( ،)1وعف ىذا

القصر اعترؼ ديني أنو بسيط ،أنيؽ ،وليس كما يتراءى لدى البعض كأنموذج لمرفاه والتبذير « :ال
يقدـ ىذا القصر أدنى صورة عف البذخ الممكي ،الميـ إال ما كاف مف نظافتو الجيدة وزرابيو الرفيعة

المبثوثة ،إنو في بساطو تبدو متقشفة ،لوال أنيا كبقية المنازؿ التي يصمميا العرب ،ينبعث منيا سحر

مدىش».

()2

فيذا –كما نبلحظ -عكس ما ينسج مف مبالغات وغمو في ما يخص ظروؼ معيشة

المموؾ في ىذا البمد .فالمبلحظ ىنا أف ببلد الشرؽ ،ظمت تحتفظ بسماتيا الخاصة بيا في كؿ
إف سكانيا يجمعوف بيف سحر البداوة واألصالة
المجاالت :في عمرانيا ،وأكميا ،ولباسيا وشرابيا ثـ ّ
وبيف الجنوح إلى العصرنة والتجديد ،ففي ىذا الفسيفساء المكاني ،وقؼ الرحالة مبيو ار مف تقاطع
األصالة والمعاصرة في رحاب ىذه األماكف المميزة في الببلد اإلسبلمية.

ومف الذيف صادفيـ أيضا ،إتياف ديني في رحمتو الحجية :والي المدينة والذي لـ يخؼ إعجابو
إزاء ىذا الرجؿ المسؤوؿ ،إنو:
عبد العزيز بن إبراهيم :لقد أعجب بو إتياف ديني ،حتى أنو لـ يفوت فرصة زيارتو لو قبؿ مغادرتو،
وتقدي ار لجيوده المبذولة في تيسير أمور وشؤوف الحجيج بالمدينة« :بعد مرور أسبوع بالمدينة المنورة،
عمينا التفكير في المغادرة ،لكف قبؿ ذلؾ ،عمينا تقديـ الشكر الجميؿ لؤلمير عبد العزيز بف إبراىيـ والي
()3

المدينة».

ومما أعجب بو في ىذا الشخص كذلؾ ،عدلو وتسامحو بيف الناس ،فمقد حضر ديني جمسة
تـ فييا إطبلؽ سراح أحد الرعايا « :فمقد أمر بإطبلؽ سراح زنجي مسكيف سجف بغير وجو حؽ عمى
()4

إثر شكاية مف سيده» .

إف ىذا السموؾ ،يبرىف عف سماحة الديف اإلسبلمي الذي تعمؽ بو إتياف

ديني وارتمى فيو بقناعة وثقة وايماف راسخ ،وىا ىو يرى بأـ عينو صو ار صادقة عف ىذا الديف ،تتجمى
أمامو في كبرياء ،ونقميا إلى القارئ ألخذ صورة حقيقية عف حسف تدبير ىؤالء المموؾ تجاه رعيتيـ،
وما ذلؾ إال تجسيد لمبادئ الديف اإلسبلمي الذي كانت فيو ىذه األمكنة مرتعا لو .ثـ ينتقؿ ديني بعد

(-)1المرجع نفسو ،ص .13
( -)2المرجع نفسو ،ص .13
( -)3الحاج ناصر الديف ألفونس إتياف ديني والحاج سميماف بف إبراىيـ باعمر ،الحج إلى بيت ا﵀ الحراـ ،المرجع
السابؽ ،ص .30

( -)4المرجع نفسو ،ص .30
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الناس فيـ يشكموف كذلؾ أشخاصا ميميف في الرحمة وبيـ كذلؾ
أف ذكر عينة مف كبار القوـ إلى عامة ّ
يتألؽ المكاف .إنيـ:

الزنوج :فيـ فئة مقيورة ،تقتات مف عرؽ الجبيف ،في كؿ لحظة ،يثيروف عاطفة الشفقة ،سيما عند
ودعنا مستضيفنا ،متبوعيف بزنوج يحمموف حقائبنا» ( ،)1فيؤالء لوحة مكانية ،تتراءى فييا
الحجيجّ « :

قدره ليـ الرحماف مف الرزؽ والمعاش وكيفية الوصوؿ
صور التحدي والصبر والثبات واإليماف بما ّ
إلييما .فأعجب ديني بإرادة ىؤالء باعتمادىـ عمى نفوسيـ في مثؿ ىذه الظروؼ الصعبة ومنيـ أيضا:
الشيخ الهندي :ذلك الفقير الذي يبدو وكأنو لساف حاؿ المتسوليف ،يثير الشفقة ،بيف جحافؿ ىؤالء
الحجيج الذيف أتوا مف كؿ أصقاع العالـ « :التقينا شيخا ىنديا بمحية طويمة مخضبة بالحناء ،وقد
()2

خارت قواه ،فجثا عمى ركبتيو عمى الرماؿ مادا قدحا معدنيا في استعطاؼ».

وىؤالء كميـ يعيشوف

عمى ما يمنح ليـ مف صدقات عمى أيدي المحسنيف والحجاج أيضا .ولـ يبخؿ المكاف عمييـ بضماف

رمؽ العيش عمى األقؿ.

العجوز المغربية :تمؾ المرأة التي نالت إعجاب إتياف الديني ،كونيا تتحدى الزماف والمكاف وغيرىما،
لتستزيد مف فضؿ ا﵀ وتكسب العمر مناعة روحية ،تستدفع بو أخطار ما تبقى مف عمرىا ،وبذلؾ تقدـ
عاينا مثاال جيدا عف قوة عزـ
أنموذجا عف حضور األنثى بكثير مف العزـ واإليماف في موسـ كيذاّ « :

امرأة مغربية في السبعيف مف عمرىا ...يسندىا ابنيا مف جانب ومف الجانب اآلخر ،يسندىا المطوؼ،
وساقاىا الواىنتاف ترتعشاف مف اإلجياد ،لكنيا تصمد وتنتصر عمى وىف جسدىا بسعادتيا وىي ترى

مجددا البقاع المقدسة».

()3

فيذا المشيد الروحاني اإليماني ال يزيد اإلنساف إال تعبئة روحية متجددة.

فمف ثمة حرؾ في نفسية ديني مشاعر االعتزاز واالحتراـ إزاء ىذه المرأة التي تؤدي المناسؾ وىي
عمى تمؾ الحاؿ مف الوىف والضعؼ ،فما أعظـ ىذه البقاع التي تنفخ في أفئدة الناس القوة والعزيمة
واإلصرار في مبلمسة أحب األماكف إلى ا﵀! فمف ثمة تخبو جذوة اإلحساس بالصعاب وتصغر

إف مثؿ ىذه األماكف تتطمب مف
المشاؽ أماـ عزـ المؤمف ،لتأدية مناسؾ الحج ميما كمفو األمرّ .
كثير مف الجمد والصبر والفضوؿ .فكؿ أشيائيا تستدرج اإلنساف لمتبرؾ منيا.
زائرييا ا

( -)1المرجع نفسو ،ص .34
( -)2المرجع نفسو ،ص .34

(-)3الحاج ناصر الديف ألفونس إتياف ديني والحاج سميماف بف إبراىيـ باعمر ،الحج إلى بيت ا﵀ الحراـ ،المرجع
السابؽ ،ص .63
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 -4العودة والمكان:
فجدة عمى متف الباخرة ،إلى
لقد كاف مسار عودة الرحالة مف البقاع المقدسة ،انطبلقا مف مكة ّ

بيروت وفي األخير وصوال إلى بوسعادة ،بعد أف أتـ مناسؾ الحج شأنو شأف الحجاج العرب .يعود

وفي مخيمتو ذكريات وأحداث ومواقؼ ال تنسى.

إف مشيد العودة مف المكاف اليدؼ إلى مكاف االنطبلؽ ،يشبو إلى حد بعيد مشيد الخروج مف

كـ مف االنفعاالت :ألـ الفراؽ وشوؽ
المكاف المنطمؽ ،باعتبارىما لحظتيف حرجتيف يتقاسميما ّ
الوصوؿ ،وداع ،فمقاء ،شقاء المسير ولذة الشقاء ،إنيا لحظة ثالثة مف المغامرة واف ىي أقؿ وألطؼ
مف لحظة االنطبلؽ .لقد أحس إتياف ديني بم اررة فراقو لتمؾ األماكف المقدسة التي ارتوى مف روحيا،
وفي الوقت نفسو تممّكتو ليفة الوصوؿ إلى بوسعادة ،بيتو األليؼ ،حيث أىمو وأحبائو ،إلى أرض
ىـ بمغادرة مكة
بوسعادة الطيبة ،إلى ح اررتيا المنعشة وأزقتيا الساحرة ،إلى ميد فنو وشاعريتو .وحيف ّ

وكأف بو يستنطؽ جماليا األخاذ والذي
المكرمة ،أخذ يطيؿ النظرة إلييا والى الكعبة الشريفة خصوصاّ ،
أبير الفنانيف وأعجزىـ عف تجسيده « :لكف الكعبة ليست مكعبا عاديا ،بؿ مكعبا يستقطب نحو ثبلثة
()1

مائة مميوف صبلة ،ينجـ عنو جماؿ بيي ،ينفمت مف أي استقصاء لممنطؽ.».

وفي ىذا التأمؿ

أف ىذا المكاف رائع في شكمو ،كبير في
واإلبصار والتمعف في ىذا المقاـ المشرؼ أدرؾ إتياف ديني ّ
قداستو ،قادر عمى استمالة الناس إليو بأجوائو الروحية والدينية مف صموات وشعائر وابتياالت وتراتيؿ
فشؽ عميو أف يودع مشاىد العظمة مثؿ ىذه « :عدنا إلى البيت وقد أخذ منا
وآذاف ومساجدّ ،...
إف فكرة العودة بدأت
اإلجياد ك ّؿ مأخذ ،لكف القمب يطير مف الفرح ألننا ّأدينا شعائر الحج كمّيا ثـ ّ
تراودنا» )2(.لكف ىذه الفرحة التي ظمت تمفو وقد أنيى مناسؾ الحج بجدارة واستحقاؽ امتزجت بالحسرة

عمى مغادرة ىذه الربوع المقدسة ،حسب ما يستشؼ مف ىذه الرحمة .فانطبلقا مف مكة ،كاف االتجاه
جده رجوعا ،كانت االنطبلقة مريحة ،فالسائؽ ىذه المرة وعمى ما يبدو بدوي سوري ماىر ،يبعث
نحو ّ

عمى االرتياح ،ألف مخاطر الطريؽ ال تزاؿ ماثمة لمعياف « :انطمقنا مرتاحيف جدا في سيارتنا يقودىا

سائؽ بدوي سوري ممتاز» )3(.وىذا عكس السائؽ األوؿ الذي اقترنت صورتو بالخوؼ والقمؽ مف التيو

في المسالؾ الوعرة.

وفي ىذا المسار سجؿ ديني بعض المتاعب النفسية والجسدية ،إذ أف المسالؾ ال تزاؿ وعرة،
صعب األمر
وكثير مف السيارات أصابيا العطب ،وازدحاـ الحجاج عند القنصميات ألغراض إداريةّ ،
( -)1المرجع نفسو ،ص .11
( -)2الحاج ناصر الديف ألفونس إتياف ديني والحاج سميماف بف إبراىيـ باعمر ،الحج إلى بيت ا﵀ الحراـ ،المرجع
السابؽ ،ص .13

( -)3المرجع نفسو ،ص .11
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وأضاؼ لديني ومف معو بعض المتاعب « :وعمى الرغـ مف مساعدة واجراءات قنصمنا المخمص،
()1

أحسسنا بأننا سنكوف عرضة لمتاعب عديدة».

وعمى الحاج أف يدأب عمى صبره وتحديو ليعود

سالما غانما إلى أىمو ووطنو ومكانو األوؿ.
جده كانت الوجية نحو بيروت ،عمى متف باخرة القدس ،في التاسع مف يونيو ،الرابعة بعد
ومف ّ

الزواؿ ،وبعد ثبلثة أياـ وصموا إلى المحجر الصحي بطور سيناء ،ليقضوا فيو ثبلثة أياـ ،وأشار ديني

في رحمتو إلى أف جميع المسافريف العائديف مجبروف عمى المرور إلى قاعة التطيير وسط الحشود
تحسبا لوباء محتمؿ ،فما كاف عمى إتياف ديني إال أف يصبر أماـ ىذه اإلجراءات الصحية الشاقة ،فبدا

المكاف مخيفا ،مربكا غير أف الحاج عميو أال يبدي تذم ار وسخطا ،فما كاف عميو إال أف يستسمـ طوعا
لئلجراءات االحت ارزية مف أمراض الطاعوف ،أو غير ذلؾ والتي اتخذتيا السمطة اإلدارية في ىذا

الموسـ.
حد ذاتو أمر
وبالمقابؿ يذكر بأف أياـ الحجر تمؾ ،استغمّيا في نظافة غرفتيـ الفسيحة وىذا في ّ

وقائي « :ينبغي أف نعترؼ أنو خبلؿ األياـ الثبلثة التي قضيناىا بالحجر الصحي أفدنا مف راحة
مفيدة ،الطعاـ جيد والماء الزالؿ الوافر أعاننا عمى استعادة قوتنا لمواجية محنة المحف ،محنة اإلركاب
ثانية» )2(.فيواصؿ مساره الرحمي ،وفي ساعة مبكرة مف اليوـ الموالي ،بمغوا السويس وكاف ولوج القناة

عماؿ القناة أحسنوا استقباليـ « :وعمى طوؿ القناة ،صاحبتنا ىذه
بعد الزواؿ ،ويصرح ديني أف ّ
اليتافات التي يطمقيا ىؤالء العماؿ البسطاء الذيف حممنا إلييـ شيئا مف عبؽ المدف المقدسة»( .)3وبعد

مرور يوميف ،كاف الوصوؿ إلى بيروت أيف مكث فييا ديني ومرافقاه يوما واحدا.

سجمو في ىذا المكاف ذلؾ االستقباؿ الحار الذي حظيوا بو .وبعد أخذ قسط مف
وأجمؿ ما ّ
الراحة أبحروا عمى متف الباخرة نحو اإلسكندرية ثـ مرسيميا فالجزائر « :حيث التقينا واحساس حمو
فاطمأف ديني أنو محاط بأىمو وذويو ومحبيو أيف ما ح ّؿ
يغمرنا بأقرباء وأصدقاء انتظرونا بميفة»(.)4
ّ
وارتحؿ.
وأخي ار كاف الدخوؿ إلى بوسعادة يوـ  72يونيو ،حيث كاف استقباؿ الناس ليـ منقطع النظير:
« حيث خصنا الناس باستقباؿ ال ينسى ،أتى األعياف النتظارنا عمى بعد حوالي ثبلثيف كيمومتر مف
( -)1المرجع نفسو ،ص .700
(-)2الحاج ناصر الديف ألفونس إتياف ديني والحاج سميماف بف إبراىيـ باعمر ،الحج إلى بيت ا﵀ الحراـ ،المرجع
السابؽ ،ص .703

(-)3المرجع نفسو ،ص .706
( -)4المرجع نفسو ،ص .706
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ديارىـ» ( ،)1ففي جو مييب ولج ديني بوسعادة وآالؼ األذرع مف الرجاؿ والنساء واألطفاؿ تحتضنو
ومف معو.

إف مشيد ىذا الوصوؿ سينسييـ حتما تمؾ المشاؽ التي تكبدوىا أثناء سفرىـ ،فتشرفت
ّ
بوسعادة بعودة ديني ورفيقيو كما تشرفوا ىـ أيضا بيذا المقاء .لقد غمرتو سعادة ال توصؼ جراء حفاوة
االستقباؿ التي خص بيا وىو يدخؿ المدينة الذي قضى فييا نصؼ عمره.

( -)1المرجع نفسو ،ص .701-706
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مفهوم الشعرية:
ليس مصطمح الشعرية بجديد في عالـ الفف واألدب ،فمقد ورد المصطمح عند القدامى وعند

المحدثيف واف تشظت مدلوالتو ،مف ىذا إلى ذاؾ .فعند الفارابي :فالشعرية ىي التوسع في العبارة،
بتكثير األلفاظ بعضيا ببعض وترتيبيا وتحسينيا ،فيبتدئ حيف ذلؾ أف تحدث الخطبية أوال ثـ

الشعرية قميبل قميبل.

أما عند ابف سينا فالشعرية نتاج عامميف :االلتذاذ بالمحاكاة ،حب الناس لمتأليؼ المتفؽ

واأللحاف.

1

غير أف لحازـ القرطاجني رأيا آخر لمصطمح الشعرية ،يتجمى ذلؾ في قولو« :وكذلؾ ظف

ىذا أف الشعرية في الشعر ،إنما ىي نظـ أي لفظ كيؼ أتفؽ نظمو وتضمينو»(.)2

نستنتج مف ىذا أف الشعرية التي اطمأف إلييا القرطاجني ىي التناسؽ الحاصؿ في الشعر،
بعيدا عف العشوائية ألف الكثير منا ،يعتقد أف ليس ىناؾ نظاـ يتحكـ في نظـ الشعر ،وحجتيـ في

ذلؾ أنو يجوز لبلرتجالية أف تكسر قواعد النظـ ،عمى القوؿ المعيود :يجوز لمشاعر ما ال يجوز

لغيره .أو لؤلديب والفناف بصورة عامة.

إف بناء النص األدبي في نسؽ وانسجاـ ،كفيؿ أف يمنح لو جانبا مف الشعرية والجمالية ،وىذا

أف ما يميز
ما تسعى إلى تجسيده الدراسات المعاصرة .غير أف "تودوروؼ" ذىب بالقوؿ عمى ّ
الخطاب األدبي عف الخطاب العادي ،ىو ما تيتـ بو الشعرية .وتتحوؿ تمؾ السمات إلى ضوابط

العممية اإلبداعية.3

أف الشعرية حكر عمى الشعر فقط ،لكف الدراسات النقدية
إننا كثي ار ما يذىب بنا االعتقاد إلى ّ
المعاصرة ،و ّسعت المفيوـ ليطاؿ ألواف النثر المختمفة ،ويطاؿ عناصر الكتابة مف خياؿ وأفكار
وعواطؼ وأساليب ،وكذلؾ المكاف والزماف وشيئيات المكاف والشخصية ،رغـ أف الشعرية في
إرىاصاتيا األولى جنحت إلى النظـ ،قبؿ أف تتشعب إلى مختمؼ األجناس األدبية.

( -)1ينظر في :فتيحة كحموش ،ببلغة المكاف .قراءة في مكانية النص الشعري ،المرجع السابؽ ،ص.45
( -)2حازـ القرطاجني ،منيج البمغاءوسراج األدباء .تح :الحبيب ابف الخوجة ،دار الكتاب الشرقية ،تونس ،1964
ص .28

( -)3ينظر في :فتيحة كحموش ،المرجع السابؽ ،ص.46
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فيكذا نجد -حسب رأينا الشخصي -أف الشاعرية ىي كذلؾ الخروج مف المحظة التي يعتقؿ

فييا األديب مف طرؼ مكاف أو زماف أو حدث ما إلى فضاء أرحب وأوسع ،ليشحف تمؾ العناصر
بتراكميات أخرى ،فحينذاؾ ينسمخ المكاف مف واقعيتو ،ويصبح كؿ شيء أساسيا ومدعاة إلى المتعة

والجاذبية .فاألديب إزاء ىذا تتممكو الرغبة في الولوج إلى أشياء المكاف الستنطاؽ أسرارىا بما في
ذلؾ صمتيا ،والصمت كاف عمى الدواـ مصدر إلياـ الفنانيف واألدباء.
وفي وىج القمؽ والحيرة ،تتولد رغبة استكناه األشياء ،وعمى الشاعر بالخصوص أف يتحمؿ

إف وجوده في الحياة شاع ار يقتضي أف يعيش قمقا متحسسا
ذلؾ الوزر بمنطؽ الفف وليفة الفنافّ « :
الطمأنينة المستحيمة»( .)1والقمؽ كاف دوما معب ار إلى اإلبداع.
ألف العمؿ األدبي ليس
إف الشعرية وثيقة الصمة بالجمالية في األعماؿ األدبية خصوصاّ ،
ّ
إف الحاجة الجمالية ىي
رسالة ونداء وخطابا لآلخر فحسب بؿ ،ىو أيضا غذاء لمجانب الجماليّ « :

بكؿ تأكيد حاجة عامة شاممة وعميقة وىي في بعض المجتمعات البشرية ،تأتي مباشرة بعد
()2

الحاجات اإلنتفاعية كالمأكؿ والمسكف».

إننا حينما نعالج الجمالية أو الشعرية ،يحضرنا بكؿ تأكيد المكاف .فيو اليوية ،فيو األنا،

فيو أنا اآلخر ،فيو الزمف ،فيو الحدث .فبيذه السمطة يتربع عمى اىتمامات األديب الذي يظؿ
أف كثي ار مف األشخاص
يفتش في خباياه وأبعاده وتأثيراتو ،قبؿ الولوج فيو أو أثناءه أو بعده ،عمما ّ
ال يدركوف جماؿ األمكنة وال يعايشوف شعريتيا إال بعد مغادرتيا أو االنتقاؿ منيا أو إلييا.
إف المكاف الجميؿ الذي يستحوذ عمى اإلنساف يظؿ يستميمو ويجذبو إلى أشيائو السطحية
ّ
والدفينة كذلؾ ،فكؿ شبر فيو يخفي س ار ،وكؿ خطوة إليو ّإنما رحمة نحو األعماؽ ،وعندما يتأتى
لئلنساف أف يصؿ إلى ىذه الدرجة مف العبلقة بينو والمكاف يصبح ىذا األخير إنسانا يبادلو التفاعؿ

يحف ويشتاؽ وقد يناـ ويصحو ،شأنو شأف أي مخموؽ ،واألجمؿ مف ذلؾ أنو
واالنفعاؿ فإذ بالمكاف ّ
يمتمؾ القدرة عمى إغراء اآلخر سيما إذا كاف فنانا ويحرؾ فيو المسكوت عنو والبلّمسكوت فتنبسط

لحظات الحكي والبوح.

( - )1إبراىيـ أحمد ممحـ ،شعرية المكاف ،قراءة في شعر مانع سعيد العتيبة ،عالـ الكتب الحديثة ،بيروت ،ط،7
 ،9077ص .773

( -)2إتياف سوريو ،الجمالية عبر العصور ،تر :ميشاؿ عاصي ،منشورات عويدات ،ط ،1بيروت ،لبناف،1974 ،
ص.17
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ورجوعا إلى النص الرحمي إلتياف ديني :نقوؿ إننا ال يمكف أف نمر عمى األمكنة الرحمية،

دوف أف تستوقفنا فييا تمؾ الصور الجمالية التي أبيرت الرحالة ،وىو يجوؿ ويصوؿ فييا وبيف

ضميا إليو في كثير مف الحنينية ،فأنسنيا ونفى عنيا في أكثر مف
جنباتيا .فما كاف عميو إال أف ّ
مشيد مفيوـ االغتراب ،1فحتى األماكف المخيفة ،المرعبة ،التي مر عمييا ،أدرؾ أف ليا كذلؾ
جماليا فأحس بيا وأحست بو« :وىي بالمقابؿ آنست بو وألفتو وأحست بالمحف القاسية التي

تغذيو»( .)2ىكذا يتبادؿ اإلنساف والمكاف ىذه العبلقات ،ليستمر التواصؿ بينيما وقمّما يحدث
االنفصاؿ أو االغتراب بينيما.

إف الرحالة وىو يكتب عف المكاف ،كثي ار ما يورط القارئ في متاىة تعدد األمكنة ،فيناؾ
ّ
مكاف قد يوجد قبؿ النص ،يرسمو الرحالة في مخيالو ومكاف يتشكؿ أثناء النص ومكاف يتبمور
وينضج ما بعد النص ،لكف بواسطة المّغة سردا ووصفا ومجا از ومحاورة وخياال تدرؾ ىذه المكانات

وكمما استطاع األديب أف ينفمت مف المكاف الحقيقي الذي اعتقمو استطاع أف يؤطر المكاف تأطير

جماليا« :والمكاف ىو الذي يضفي عمى التخيؿ مظير الحقيقة»( .)3ولتقريب ىذه الجمالية عند
القارئ ،يمجأ الراوي الرحالة إلى قنوات لغوية متعددة غالبا ما تتجمى في لغتو وأسموبو ومختمؼ

األنماط الخطابية ومنيا:

السرد :ارتبطت الرحمة بالسرد في جميع مناىميا وأطوارىا« :الرحمة نص سردي ،يتضمف معارؼ

ومعمومات بالدرجة األولى ،)4(».فيذا النص السردي يتأرجح بيف الذاكرة والتجربة الفعمية ،ليبدأ

البعد المغامراتي داخؿ الرحمة ،حيف يتممس الرحالة األمكنة في مكابدة ومشقة ومفاجآت ،فتزدحـ

األخبار والمشاىد المعروضة .فعميو نجد الرحالة الراوي يسرد ما تعرض إليو مف ويبلت السفر ،وقد
ينسب الحكي إلى غيره ،استنادا إلى السماع أو إلى البصر ،فيكوف السارد ىنا أشبو بكامي ار تمتقط

الصور ،غير أف صوت الرحالة المؤلؼ يبقى ىو المييمف عمى النص الرحمي ،فيسرد الوقائع التي
عاشيا في كؿ محطة ،خصوصا محطات العبور باعتبارىا مصد ار لمخبر ولممعمومة ولصور

(1) - j.p Golden Rein, et de Boeck duculot, pour lire le Roman Editions j. duculot, Paris
1989. 6édi page 96.
( -)2مرشد أحمد ،أنسنة المكاف في روايات عبد الرحماف منيؼ ،دار الوفاء ،لدنيا الطباعة والنشر ،اإلسكندرية
 ،2002ص .41
( -)3نبيؿ حمدي الشاىد ،بنية النص السردي في القصة القصيرة ،سميماف فياض نموذجا ،مؤسسة الوراؽ لمنشر
والتوزيع ،عماف ،األردف ،2013 ،ص .137

( -)4بوشعيب الساوري ،الرحمة والنسؽ ،دراسة في إنتاج النص الرحمي ،رحمة ابف فضبلف نموذجا ،دار الثقافة،
ط ،1الدار البيضاء ،2007 ،ص .203
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الفصل الثالث:

التصادـ مع اآلخر .فحتى القارئ نفسو يتشوؽ في ىذه المنعطفات الرحمية ،لمعرفة تفاصيؿ الرحمة،
فيكبر فضولو لمعرفة حيثيات المكاف والزماف واآلخر.

ونعتقد أف ما يميز النظاـ السردي ،توظيؼ األفعاؿ مف أفعاؿ الحركة واإلقامة والرحيؿ

واالنتقاؿ ،مما يضئ األمكنة ويقربيا أكثر إلى القارئ ،باعتبار النص الرحمي نصا متحركا في
األساس.
وىذه عينة مف األفعاؿ ،ارتأينا التمثيؿ بيا ،انطبلقا مف ىذا النص الرحمي ،وىو ما يعبر عنو ىذا

الجدوؿ:

أفعاؿ الحركة

ص

أفعاؿ الوصوؿ واإلقامة

ص

أفعاؿ الرحيؿ واالنتقاؿ

ص

 -ومررنا بالجزائر

23

 -بمغنا السويس

23

 -خرجنا مف بوسعادة

23

 -كاف عمى ديني أف يمر وسط

27

 -دخمنا مغنميف

 -أمضينا ليمة رىيبة

25
25

 -أبدى السائؽ حيرة بخصوص

27

-عاد إلى الوراء ثـ انطمؽ

27

 -دخمنا الحرـ

27

-تزودنا ببعض الطعاـ وانطمقنا

29

 -قطعنا زاوية قائمة عبر سيؿ

28

 -بمغنا مم ار ذا مظير

28

 -عند الخروج مف رابغ يمتد

30

الحشود

 شاىدنا حجاجا يقطعوف مشيا،سرنا عمى منعرجاتو وشعابو

 -بعد أف توضأنا خرجنا معو

ينذر بكارثة
30

 مشينا رمبل (ىرولة)37
63

الطريؽ الذي سيسمكو

الطريؽ

 -بعد صبلة العصر

29

 -منذ فجر الغد تابعنا طريقنا

 -دخمنا إذف المدينة

37

الطريؽ إلى مكة

توقفنا لبعض الوقت
المقدسة

 -بخروجنا مف البنؾ أخذنا

 -الحجاج الذيف يقيموف أسفمنا

توقفنا بساحة صغرى -عند مدخؿ مكة

37
59

غادروا

المكرمة

والمبلحظ في ىذا النص أف الفعؿ المحرؾ ىو قولو خرجنا مف بوسعادة ثـ تميو أفعاؿ ماضية

ومضارعة في ثنايا الرحمة ،وكميا مساحة لتفريغ طموحات الرحالة ،ومنيا يتوصؿ القارئ إلى معرفة

األمكنة التي أعتقؿ فييا إتياف ديني اعتقاال أدبيا وشعريا وجماليا وىو يسرد ذلؾ في شوؽ وحنيف
وفضوؿ ،ومتعة نفسية تغمره.

94

31
54
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الفصل الثالث:

وىذا أنموذج ألزمنة األفعاؿ الموظفة في ىذه الرحمة كما يبينيا ىذا الجدوؿ:
زمنو

الفعؿ

النص المسرود

ص

خرجنا

الماضي

23

خرجنا مف بوسعادة

بمغنا

//

//

بمغنا السويس

تمكنا
ّ

//

24

تمكنا بعد شؽ األنفس مف إنزاؿ أمتعتنا

دخمنا ،أمضينا

//
//

//

25

انتيى بنا المطاؼ إلى بموغ الشاطئ
دخمنا مغنميف وأمضينا ليمة رىيبة

ينقؿ ،يدحض

المضارع

25

وىو ينقؿ الحقيقة ويدحض األغبلط

لـ نتخمص

المضارع المجزوـ

27

لكننا لـ نتخمص مف كدر آخر

المضارع المنفي

27

لكف ديني ال يياب الموت

مررنا

//

انتيى

ال يياب

//

مررنا بالجزائر ومرسيمية

إف طغياف الفعميف الماضي والمضارع في ىذا النص إنما يؤكد طغياف السرد ،الذي يبلئـ
ّ
استحضار الوقائع ،ونقؿ األخبار ،والحكي عف اآلخر بما في ذلؾ المكاف .وىو الذي يتماشى

والوصؼ .فكبلىما يمثبلف آلية مف آليات النص الرحمي .بينما سجمنا غياب األمر وفتح المجاؿ

لمجممة الخبرية ،الحقيقة ،المجازية الفعمية ،االسمية ،الحالية ...فكاف حضورىا ممموسا في ثنايا ىذا
النص ليؤشر عمى حضور السردية والوصفية كما سبؽ القوؿ.
وىذه عينة لبعض أنواع الجمؿ كما يبينو ىذا الجدوؿ:
نوعها وطبيعتها

الجممة المسرودة
 -إف بحارة السنبوؾ ميرة جدا

ص

 -دخمنا مغنميف وأمضينا ليمة رىيبة

خبرية ،إسمية ،حقيقية
خبرية ،فعمية،

24

 -كانت حبات الرمؿ تجمد لحمنا وتحرؽ جفوننا

خبرية ،فعمية ،مجازية

52

 -استحيينا مف تبرمنا

خبرية ،فعمية ،مجازية

52

 -ما أكثر اإلصبلحات التي أنجزىا الممؾ

إنشائية ،تعجبية ،حقيقية

87

 -ألقى الخطيب خطبة وىو عمى متف ناقتو

//

خبرية ،فعمية ،حقيقية  +جممة اسمية حالية

 -أعطينا تعميماتنا إلى المطوؼ الذي عميو أف يوفر لنا خبرية ،فعمية ،حقيقية  +جممة موصولة

25

87
80

كؿ شيء
شرطية ،فعمية،

 -سيفمح المسمموف لو اتحدوا جميعا

 -وا﵀ الذي ال إلو إال ىو أني ال مطمع في الثراء وال إنشائية ،غير طمبية ،القسـ

في الممؾ

فعمية ،منفية

 -لـ نعش ساعات مف االنخطاؼ الفاتف

95

79
79
69
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الفصل الثالث:

ولـ يخؿ ىذا النص الرحمي مف سرد لمختمؼ األمكنة التي سواء انطمؽ منيا الرحالة إتياف

مما أضاؼ
ديني أو عبر مف خبلليا أو وصؿ إلييا أو عاد أدراجو منيا ،وىي مقرونة بالزمف ّ
لمنص تأطي ار آخر ،وجعمنا كقارئيف أو كدارسيف ندرؾ مسار الرحمة وغايتيا النبيمة وأىدافيا المسطرة
ّ

.

وىذه عينة ليذه األماكف ،حسب ما يبينو ىذا الجدوؿ أيضا:
المكاف المسرود
 بوسعادة المدينة المقدسة مسجد الرسوؿ ص مسكننا المدينة -الطريؽ إلى مكة

النص الداؿ
خرجنا مف بوسعادة
دخمنا

المدينة

إذف

المقدسة

خرجنا عمى الفور إلى

ص

الزمف المسرود

23

-ثاني أبريؿ

خرجنا مف بوسعادة في ثاني أفريؿ

37

1929

1929

37

 -الكعبة المشرفة

-التاسع مف ذي أحرمنا مرة أخرى ألداء الحج الذي 85

الحجة

مف مسكننا

أركانو

أما

نفسيا

المدينة

فتدىش األنظار
مف

بخروجنا

البنؾ

48
54

عند مدخؿ مكة...كاف
مطوفنا
في

تنتصب

المركز

59
65

 التاسع يونيو بعد شحف الحجيج مف جدة في 103الرابعة زواال

تاسع يونيو حوالي الرابعة بعد

 -اليوـ الواحد

لـ نمكث ببيروت إال يوما واحدا

في

بضواحي

واد

90

مف الحجاج
وعمى

طوؿ

أخرى
 -الباخرة

األكواخ

ومرة

ىموـ

أخرى
النزوؿ

جانبي 30

النيار

 -الميؿ

 -الرصيؼ

 -الصباح

الشديد لكسوة الكعبة

أرخى الميؿ سدولو وىاجت أشواقنا

المقاىي
ستتكرر 106
مف

أنفسنا نحف 104

الثبلثة عمى الرصيؼ

96

األمير شكيب أرسبلف

59
79

الفجر يرسؿ شعاعو الذىبي

بمغنا السويس في السابع عشر مف 45

 السابع عشر الشير نفسوأفريؿ

الباخرة
فوجدنا

106

 -في واضحة في واضحة النيار،الحظنا السواد 65

 -الفجر

الطريؽ تـ بناء قرية
مف

الزواؿ

صبيحة اليوـ الموالي ،قمنا بزيارة

المزدلفة توقؼ العديد

 -الطريؽ ،المقاىي

يعد الوقوؼ بعرفات في اليوـ

مسجد الرسوؿ القريب

الكعبة المشرفة بميابة
 -واد بالمزدلفة

23

التاسع مف ذي الحجة ركنا مف

أخذنا الطريؽ إلى مكة
 -مدخؿ مكة

النص الداؿ

ص

23
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الفصل الثالث:

ولمضمائر حضور في ىذا الخطاب السردي الرحمي ،وىذه عينة ليذا الجانب المغوي ،كما

يتبيف ذلؾ في ىذا الجدوؿ:
الحادثة

ضمير السارد

النص المؤطر

ص

الخروج مف بوسعادة

خرجنا مف بوسعادة في...

الجمع المتكمـ

23

وصية صديؽ

حمولة السفينة

كـ كاف عمى صواب ذاؾ الصديؽ الذي أوصانا
..كما أنيا ال تحمؿ سوى عدد معقوؿ

ضمير الغائب ىو

23

حموؿ بمحطة المسجد

حممنا ليبل بمحطة المساجد وىي نقطة تفتيش

ضميرالمتكمـ نحف

23

متابعة المطوؼ

تبعنا مطوفنا متوجييف....

ضميرالمتكمـ نحف

31

منع مف النزوؿ

حادث تجمى في منع أحدنا وىو المستشرؽ ديني مف ضمير المتكمـ

وضمير المتكمـ

41

دخوؿ جدة

النزوؿ عمى الرغـ أنو اعتنؽ اإلسبلـ
دخمنا مغنميف

ضميرالغائب ىو

24

شكر البدو

شكرنا البدو

ضمير المتكمـ

28

ضمير المتكمـ

25

نبلحظ طغياف ضمير المتكمـ الجمع في ىذا النص ،داللة عمى استحواذ الرحالة ديني

ومرافقيو :سميماف بف إبراىيـ وزوجتو عمى النص ،ذلؾ ما يترجمو الضمير المذكور سالفا.

إف العممية السردية في الخطاب المغوي بصفة عامة ،ال تخمو مف توظيؼ الحروؼ بكؿ
ّ
أشكاليا وأنواعيا ،فيي المفاصؿ التي تربط الحمقات المغوية وىذه عينة منيا.
الحرؼ

طبيعتو النحوية

النص المسرود فيو

مف

حرؼ جر

خرجنا مف بوسعادة

في

بداية الغاية

23

في ثاني أفريؿ 1929

ظرفية زمانية

//

في

//

ونحف في قبضة اإلجراءات اإلدارية

ظرفية مكانية مجازية

//

الباء

//

كاف جذابا مظير المدينة ببيوتيا الشامخة

المصاحبة واالستعانة

24

البلـ

//

نيضنا لوداع نائب القنصؿ

التعميؿ

25

الواو

حرؼ عطؼ

وعند صبلتي الظير والعصر

الربط المطمؽ

الترتيب واالسترخاء

45
37

يا

حرؼ نداء

السبلـ عميؾ يا مف قاؿ في حقؾ الرسوؿ ( لفت انتباه المنادى

41

لـ

نفي وجزـ

ثـ

//

معنى الحرؼ

ص

//

ثـ حمؿ حقائبنا عمى ظيور خدمة الزنوج
ص) ...

نصب وتوكيد

أف
ّ
لو

امتناع المتناع

الواو

الحاؿ

إذف

حرؼ

لـ يثر ديني أي شكوؾ

النفي لمحكـ

أف ىذه القبور كميا لعظماء
والحقيقة ّ
سيخطئ قراؤنا لو ظنوا أننا اتخذنا في امتناع الجواب المتناع
سيارتنا وضعا مريحا

توكيد الحكـ

نصب دخمنا إذف المدينة المقدسة

وجواب وجزاء

97

44
52

السبب

مف ىنا توجينا وقد تحركت مشاربنا نحو الربط
المكاف

42

إظيار الجزاء

93
37
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أف الرحمة سفر مف مكاف
مف خبلؿ ىذه الجداوؿ السردية الممثمة لمخطاب الرحمي ،نستنتج ّ
إلى آخر وعبر المكاف ،برا ،بح ار أو غيرىما ،لكنو سفر محاط بالمآزؽ والمخاطر والمكابدة في كثير
مف المذة والفضوؿ لممشاىد ولممصادفة ولمحظات الصداـ .كؿ ىذا ينقمو السارد في حكي ىو وقود

النص السفري ،ومف خبللو الحظنا كيؼ يتناسؿ فعؿ الحراؾ ويتشظى :ذىبنا ،مررنا ،انتقمنا،

عبرنا ،انطمقنا ....واألجمؿ في رحمة إتياف ديني ،مف خبلؿ سروده أنو ليس سردا تقريريا محضا،

وحب واعجاب بتمؾ
تكنو نفسو مف تعمؽ
لمعموميات ،بؿ ىو أيضا لحظات لمبوح واالعتراؼ ،لما ّ
ّ
األمكنة والم ازرات.
إف خريطة السرد في ىذا النص تبمور فكرة خروج النص مف معتقؿ صاحبو« :وتؤسس
ّ
السردية أفقا تأويميا لمفيـ يتخطى مناطؽ اشتغاؿ العقؿ المقيد بحدوده ...وبالمقابؿ تحمؽ السردية
بجناحي التخييؿ بمنتيى الحرية فوؽ كؿ ىذه الحدود واالرغامات ،لتكشؼ عف الخرائط المجيولة

في الوجود ،التي يعجز الخطاب العقمي عف ترسيميا أو وصفيا»(.) 1

ىكذا يحيؿ السرد القارئ إلى كثير مف االنزياحات المغوية ،تعفيو مف تعنت الواقع ومف أسر
الحقيقة المجردة وذلؾ ما يوفر لمنص الرحمي بالخصوص جانبا مف الشاعرية والجمالية ،فإذ ذاؾ
يتحرر المكاف في الرحمة مف سجف األشكاؿ اليندسية المحدودة ،فحيف يبمغ االنبيار بالمكاف درجة

أرقى يضحى الخياؿ أعجز وأضيؽ مف أف يحوي الفضاء المكاني.2

المنورة ،فيي المدينة المقدسة ،تدىش األنظار
وىذا ما ّ
نتبينو في وصؼ إتياف ديني لممدينة ّ
أصؿ لممكاف جماال ،مف شأنو أف يشحف
بخميط األنشطة والغنى والغرائب .فالقداسة جانب روحي ّ

تمؾ الحركة التجارية المكثفة لممكاف ،فتمتقي المتعة المادية باالنسجاـ الروحي .فحتى الدروب

الضيقة في مكة والتي كثي ار ما وجد الرحالة أف بعضيا يعانؽ الظبلـ في بساطة عيش ساكنييا.

الزوار وحرؾ مشاعر إتياف ديني ،فأحسف المعبة الجمالية في وصفيا
تخفي جماال استقطب ّ
والترغيب في زيارتيا أو المرور فييا عمى األقؿ ،فاسترسؿ في الحكي بيف التصريح حينا والتمميح

حينا آخر.

( -)1محمد بوعزة ،ىيرمينوطيقا المحكي ،النسؽ والكاوس في الراوية العربية ،مؤسسة اإلنتشار العربي ،ط ،1لبناف،
 ،9001ص .33

( -)2ينظر في :عبد النبي ذاكر ،ببلغة المحو في رحمة ابف بطوطة ،المرجع السابؽ ،ص .34
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أف السارد ،يميب نصو بنار الغموض والعتمة فيخفي التصريح بالمكاف
وقد يحدث أحيانا ّ
ليحيمو إلى بنيات مجازية ،وربما كاف ذلؾ مسحة شعرية أخرى «:قصدنا جيؿ الرحمة»(.)1
«تأممنا المشيد المدىش لمدينة شاسعة مف القماش والصوؼ .أما اليوـ فتبدو مغطاة بمعطؼ باىر
()2

مف الثمج».

إف ىذا التكثيؼ الحاد في المغة يجعميا تجنح إلى دالالت وايحاءات ،مما يؤدي بيا إلى
ّ
االنفبلت مف قيود المألوؼ ،ورغـ ذلؾ فإف السرد في النص الرحمي ىذا ،يقترب إلى لغة العواـ

القريبة مف الجوانب االجتماعية والنفسية ،وفي اتصاؿ وتواصؿ مع الواقع ،يتبيف لنا مف خبلؿ ىذا
السرد لممسار الرحمي الذي سمكو ديني ومرافقاه فيو مؤطر مف كؿ الجوانب سيما المعنوية منيا.
 اليوـ 02 «:أفريؿ .)3(»1929 الرفقة :سميماف بف إبراىيـ باعمر وزوجتو الحاجة بنت عيسى. الدليؿ :المطوؼ ،المزوار ،بعض مف أىؿ البدو وأصدقاء آخروف. المحاسف :لذة المغامرة والعبور ،السفر ،اكتشاؼ المكاف واكتشاؼ اآلخر. المساوئ :متاعب السفر ،مخاطر التيو ،عنوة اآلخر ،قمة الوسائؿ ،واإلرىاؽ المكثؼ. نمط الرحمة( :رحمة حجية) أو حجازية أو دينية. أداتيا :البواخر ،األقداـ ،السيارات ،الجماؿ. مصدرىا :قرآني ،نبوي ،وبشري يرتبط بتجربة السفر. أماكنيا :المكاف المنطمؽ :بوسعادة /المكاف اليدؼ :المدينة ،مكة /المكاف الجسر :الجزائر،مرسيميا ،السويس ،جدة ،بيروت....
()4

 -مدتيا «:أخي ار دخمنا بوسعادة يوـ  27يوليو».

شيراف وخمسة وعشروف يوما.

 ىدفيا :أداء فريضة الحج ،وزيارة األماكف المقدسة ،وتنوير القارئ بحقائؽ مف الميداف في كؿالجوانب ،خاصة الدينية منيا.

(-)1عبد النبي ذاكر ،ببلغة المحو في رحمة ابف بطوطة ،المرجع السابؽ  ،ص .36
(-)2الحاج ناصر الديف ألفونس إتياف ديني والحاج سميماف بف إبراىيـ باعمر ،الحج إلى بيت ا﵀ الحراـ ،المرجع
السابؽ ،ص .31

( -)3المرجع نفسو ،ص .94
(-)4المرجع نفسو ،ص .706
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مف خبلؿ ما سبؽ نستنتج أف األمكنة في ىذا النص الرحمي لـ تطرح طرحا مجازيا مبيما،

بؿ صرح بيا الرحالة وأباف عنيا في لغة ،مألوفة ومباشرة ،لكنيا مفعمة بسبلسة الحكي وبساطة
التعبير لكنيا «:تنحى منحنى نفسيا مفعما بشاعرية النثر».

()1

الوصف :يشكؿ الوصؼ في النص الرحمي إحدى المرجعيات المغوية الميمة ،فيو يدعـ السرد
ويسانده في الميمة الخطابية« :يعد الوصؼ وسيمة التقريب داخؿ الرحمة ،إذ يعمؿ عمى تشخيص
المشاىد والصور واألحواؿ المرئية المتعمقة باآلخر المختمؼ».

()2

وفي ىذا النمط التعبيري يتـ

التركيز عمى الموصوؼ وصوال إلى خصوصياتو ليتمثؿ المكاف بوضوح أماـ القارئ الذي لـ يسبؽ

لو أف رآه واقعيا ،فيستحيؿ الوصؼ بيذا المنظور إلى قناة تواصؿ ومعرفة بؿ تعميمية«:يعد
الوصؼ مف الدعائـ األساسية التي يتوسؿ بيا المؤلؼ نقؿ مشاىداتو ،والتعريؼ بالبمداف المجتازة

أثناء سفره ،أي اإلفادة بخصائص المكاف الذي يحويو خط سير الرحالة»( ،)3ولف يتأتى ىذا لمرحالة
إال إذا تمتع بدقة المبلحظة واليقظة وسرعة التفاعؿ ،لما يشاىده ويبلمسو أو حتى مف يمتقيو

ويتصادـ معو .فيكذا يطاؿ الوصؼ حاالت التنقؿ واإلقامة والمشاىدة وغير ذلؾ .وقد يجتاز

أف الجانب الجسدي يظؿ قميؿ
الرحالة كؿ ىذا ليصؼ ذاتو الراحمة جسديا ونفسيا بالخصوص .غير ّ
الحضور في أدب الرحمة .ومف جية أخرى نجد الرحالة ال يغفؿ عف وصؼ اآلخر ،سواء كاف
مرافقا أو مصادفا أو مقصودا ،وميما كاف انتماؤه االجتماعي أو مستواه الثقافي .غير أف سمطة

المكاف تظؿ مادة ثرية ليذا الوصؼ.

إف الوصؼ يساىـ -ال محالة إلى جانب السرد -في وظيفة اإلببلغ واإلفياـ وحتى بث

دواعي المتعة في نفسية القارئ ،فعميو« :يعمؿ في كثير مف الحاالت عمى تحقيؽ أىداؼ تواصمية

افيامية أو جمالية فنية»( .)4ويدعمو السرد في ىذه الوظيفة.

فبناء عمى ىذه األىداؼ التي ينحو إلييا الوصؼ فإنو يؤسس لمنص ،بما يعرضو مف جمؿ
ً
اسمية وتراكـ لؤلوصاؼ وجنوح إلى الخياؿ والصور البيانية .ففي حميمية شديدة ،يمتقي الوصؼ مع
السرد ،ليتداوال عمى الخطاب الرحمي ،خاصة فيما يتعمؽ باألمكنة باعتبارىا ىاجس الرحالة ،سمبا أو

إيجابا « :ما داـ النص الرحمي مف النصوص القادرة عؿ استيعاب بحكـ قدرتو التسجيمية والوثائقية

( -)1حسيف المناصرة ،مقاربات في السرد ،المرجع السابؽ ،ص .960
( -)2بوشعيب الساوري ،الرحمة والنسؽ ،دراسة في إنتاج النص الرحمي ،رحمة إبف فضبلف نموذجا ،المرجع السابؽ،
ص .940

( -)3سميرة أنساعد ،الرحمة إلى المشرؽ في األدب الجزائري ،المرجع السابؽ ،ص .741
( -)4المرجع نفسو  ،ص .733
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– ما يروج في األمكنة والفضاءات واألذىاف».

()1

ففي عممية تناوبية بيف السرد والوصؼ تتعدد

الممحوظات والمرئيات ،ومف بينيا الشخصيات ومختمؼ األمكنة وأشياؤىا ،إلى جانب وصؼ
ظروؼ الرحمة وما يعترييا مف مظاىر المغامرة« :والوصؼ آلية مف آليات ..إذ يحاوؿ ما أمكف
التدقيؽ في نقؿ األشياء .)2(».ويكوف أداة الستمالة القارئ.

إف وصؼ األشياء يوثّؽ ال محالة لممكاف ويجعمو ماثبل أماـ أعيف القراء دوف االنتقاؿ إلييا،
ّ
وقد يصؿ السرد والوصؼ بالقارئ إلى تشويقو وتعزيز فضولو لزيارة ىذه األمكنة .فاألمر يؤوؿ إلى

قدرة السارد الواصؼ عؿ تحبيؾ الحكي ،معتمدا كذلؾ عمى تجربتو السفرية الفعمية«:ىكذا تـ

االنتقاؿ مف السماع إلى العياف والمشاىدة إذ أصبحت األولوية لمنظر والمعاينة والعياف باعتبارىا
()3

منابع أصمية وأساسية لممعرفة المحسوسة».

وبالطبع يحاؿ اإلحساس بيذا الكـ مف المعارؼ

عمى البصر والذوؽ والممس والسمع ،في نباىة ويقظة وتدقيؽ ،ويتولد ىذا مف لحظات االنبيار التي

شدت الرحالة ،ثـ نقميا إلى القارئ نفسو«:فالرحالة يذىب ليرى أشياء جديدة أو قديمة ليعود ويروي

لممتمقي ،عبر ىذه العممية يتـ الوصؼ ،لكف في الرحمة يتـ التركيز عمى العناصر واألشياء الجديدة

()4
أف الرحالة
التي لـ يسبؽ لمرحالة ومعو متمقيو رؤيتيا مما يسوغ إمكانية الوصؼ ».فالمبلحظ ىنا ّ
يكوف حتما في عبلقة وطيدة مع المتمقي سامعا كاف أـ قارئا ،فإذا أتقف الرحالة ذلؾ ،فسيؤسر ذلؾ

وسيجره إلى منعطفات االنزياح والتأويؿ إلدراؾ
المتمقي في شعرية الحكي وجمالية الوصؼ والسرد
ّ
ما لـ يره فعبل «فغدا التأويؿ إرضاء لرغبة الكشؼ عف النص وفكا لرموزه»( .)5غير أف العممية ىذه
تتطمب جيدا ذىنيا وكذلؾ حذ ار مف اإلغراؽ في االبتعاد عف المعاني األصمية لمنص.

مف ىنا تكبر لذة القراءة وتتوسع لحظات االستمتاع بيذا النص الرحمي والذي يتقاطع مع

خطابات أخرى :فمف ثمة يبدأ تشكيؿ الرؤى النقدية مع تشكيؿ ردود أفعاؿ القارئ« :كمما اشتدت

ىذه الحركة اىت از از أحدثت األريحية ىذا االرتقاء واالنحطاط ىو الذي يحدد ىوية النص»( .)6وفي
المقابؿ يجدر عمى القارئ أف يتحكـ في أصؿ النص حتى يؤسس ألحكامو النقدية وال يبالغ في

االنزياح واليروب إلى متاىات الخياؿ.

( - )1عبد الرحيـ مؤذف ،الرحمة في األدب المغربي ،النص ،النوع ،السياؽ ،المرجع السابؽ ،ص.37
( - )2بوشعيب الساوري  ،الرحمة والنسؽ ،المرجع السابؽ ،ص .947
( - )3المرجع نفسو ،ص .933
( – )4المرجع نفسو ،ص .930

( – )5د .أحمد حيدوش ،إغراءات المنيج وتمنع الخطاب ،دار األوطاف لمطباعة والنشر ،الجزائر 9001 ،ص.37
( - )6المرجع نفسو ،ص .39
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لقد حفمت رحمة الحج إلتياف ديني بأوصاؼ كثيرة وصور مختمفة عكست خصائص أدبية في

لغتو ،فمف وصفو لممكاف إلى اآلخر إلى وصؼ ،عبر بو عف مشاعره ،إلى وصؼ لمطبيعة ولممناخ
ولكؿ شيء وقعت عميو عيناه ،كقولو«:كاف جذابا مظير المدينة ببيوتاتيا الشامخة البيضاء

ومشربياتيا الرمادية».

()1

إف شموخ البيوت لوحده كاف كفيبل بإضفاء الجماؿ عمى مدينة جدة التي

تتراءى لمرحالة مف بعيد ،ثـ ذكر بعضا مف شيئية ىذا المكاف كعنصر جمالي آخر في قولو

(المشربيات) .ومف وصفو لممكاف أيضا«:وقطعنا عبر سيؿ رممي قاحؿ ،الميـ إال مف بعض
األعشاب المبثوثة ىنا وىناؾ بما يشبو سيؿ الحضنة الجزائري .)2(».يبدو الرحالة ىنا في وضع

فكأف بو يستنطؽ جماؿ المكانيف،
مقارنة بيف ىذا السيؿ الصحراوي وبيف بعض سيوؿ بوسعادة ّ
يحف إلى بوسعادة بيتو األوؿ.
رغـ ما فييما مف بؤس طبيعي .وبيذه المقارنة ّ
ومف جية أخرى نجده يصؼ األشخاص اآلخريف ،ومنيـ السائؽ«:كاف يرتدي مئز ار بألواف

زاىية وسترة طويمة رمادية وعمامة صفراء نصؼ محمولة مائمة عمى وجية مف وجيو».

()3

لقد ركز

عمى مظيره الخارجي سيما في مبلبسو والتي توحي بطبيعة المكاف (الصحراء) وبطبيعة المناخ

(جاؼ وحار).
وىذا الجدوؿ يبيف بعض الجوانب الوصفية األخرى في ىذا النص الرحمي.
النص المسرود

ص

ىذه المقاىي األكواخ مبنية بالطوب ومسقفة

29

بالحشائش ،تسندىا أعمدة مف خشب وىي عمى

الموصوؼ
المقيى (المكاف(

الصفات المذكورة معنى
أكواخ ،طوبية ،مسقوفة،

مستندة ،عميمة.

العموـ عميمة
غربت الشمس وراء أفؽ بنفسجي لسبخة فسيحة

29

األفؽ السبخة (الطبيعة)

بنفسجي ،فسيحة

ىذا المكاف (الروضة الشريفة) رواؽ بأعمدة

38

الروضة الشريؼ (المكاف)

متينة ،السفمى ،صغيرة

متينة ،يحؼ جوانبيا السفمى رخاـ وفوؽ تيجاف
األعمدة قبب صغيرة
نخيؿ المدينة رائع جدا وينتج تم ار مشيو ار

46

النخيؿ( ،أشياء المكاف)

رائع ،مشيور

يتكوف مف قمنسوة مف قش مضفور يزينو حرير

49

لباس المزاور (أشياء اآلخر)

مضفور ،مختمؼ

عاينا مثاال جيدا عف قوة وعزـ امرأة
ّ

64

المرأة( ،اآلخر)

جيدا ،مغربية ،الواىنتاف

مختمؼ ألوانو تحيط بعمامة بيضاء ضيقة

بيضاء ،ضيقة

( -)1الحاج ناصر الديف ألفونس إتياف ديني والحاج سميماف بف إبراىيـ باعمر ،الحج إلى بيت ا﵀ الحراـ ،المرجع
السابؽ ،ص .93

( -)2المرجع نفسو ،ص .93
( – )3المرجع نفسو ،ص .91
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مغربية...قامت بالسعي وساقاىا الواىنتاف
المنزؿ في الركف
توقفنا عند الحجر األسود
ّ
الجنوبي الشرقي تحمؽ حولو جميع غفير...

60

الكعبة المشرفة (المكاف)

يرتدي الممؾ لباسا شبييا بمباس أبسط رعاياه

76

الممؾ ابف السعود (اآلخر)

األسود ،المنزؿ
الجنوبي الشرقي ،غفير
شبييا ،أسمر ،خفيؼ

جد خفيؼ،
وعمى كتفو بردة مف قماش أسمر ّ
مطرزة ...وعمى رأسو كوفية عادية
كؿ الجماؿ تتجو...في صفوؼ طويمة متوازية

مطرزة ،عادية
85

طويمة ،متوازية ،مربوطة

الحيواف

وكؿ دابة مربوطة إلى التي تسبقيا
تفرقت الحشود وشدت الرحاؿ بسرعة ،اختفت

89

بسرعة ،الشاسعة

جبؿ عرفات (المكاف)

المدينة الشاسعة مف القماش والصوؼ كما لو
تـ ذلؾ سحر ساحر

نستنتج مف خبلؿ ىذا الجدوؿ أف الموصوؼ متعدد في ىذه الرحمة ،فمف المكاف إلى

الشخص إلى الحيواف والجماد ،وكؿ ىذه الموصوفات تشكؿ ظروؼ الرحمة وانشغاؿ الرحالة.
فيصبح الموصوؼ حينذاؾ مادة مسرودة وموصوفة ،ليتمكف المتمقي مف الزاد المعرفي الرحمي.
وبذلؾ يمكف لو أف يتعرؼ عمى أمكنة النص وحيزاتو التي ال تنفصؿ عف الزماف أو عف

المحظة الزمنية ،وىما معا يحوياف الحدث والشخصية .إف استقراء جمالية المكاف يتـ مف خبلؿ ىذه
البنية النصية الكمية ،فبل يفيـ المكاف لوحده ما لـ يفيـ ما يحيط بو واألحداث التي تقع فيو.
لقد أستطاع الفناف ،إتياف ديني مف خبلؿ ىذه الرحمة أف يزيؿ عف أمكنة كثيرة مظاىر الغربة
حوؿ المكاف في نصو إلى
والقتامة واالنعزاؿ ،رغـ ما شاب بعضيا مف ألواف القمؽ والمعاناة ،وبذلؾ ّ
مدارس لمتحدي ،ولمصبر ولمرجولة والى محؾ اإليماف الحقيقي ،في ىذه الحقبة التاريخية التي عزت

فيو وسائؿ النقؿ واستعصت ظروؼ السفر عمى الحجاج « :كنا نصادؼ كؿ آف وحيف سيارات
خاسفة في الرماؿ أو غائصة في الوحؿ ،وأحيانا كنا نممح بعض اليياكؿ السوداء لسيارات صدئة

ميجورة وسط ركاـ مف اليياكؿ العظيمة البيضاء لمجماؿ  ..بيد أف المسبب األكبر لتعبنا ىي
()1

الح اررة المفرطة التي أرىقتنا ،نحف المعتادوف عمى قيظ الصحراء صيفا».
نبلحظ تعدد الموصوؼ ،فمف الشيء المادي إلى المناخ ثـ إلى اإلنساف.

ففي ىذا المقطع

ىذه لوحة واقعية لممكاف ،استطاع أف ينقميا بمغة مجازية أحيانا ،مما يمنحيا جانبا مف
الجمالية ،ففي ىذه المحظة يتعانؽ الخياؿ والواقع في وىج المغة األدبية ،حتى يصبح النص الرحمي
( - )1الحاج ناصر الديف ألفونس إتياف ديني والحاج سميماف بف إبراىيـ باعمر ،الحج إلى بيت ا﵀ الحراـ ،المرجع
السابؽ ،ص.52
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-الذي يشبو قصة قصيرة -مجرد تسمية لغوية في تداعيات وومضات شعرية ،تييب بالقارئ ألف

يستحضر ويسترجع األمكنة الغائبة والبلمرئية كما فعؿ ديني« :وجدنا الكعبة قد رفمت في كسوتيا
الجديدة فبقينا واقفيف أماميا وقد استوت عمينا الدىشة لماذا تحدث الكعبة مثؿ ىذا اإلحساس الديني

إف محاوالت الفنانيف التكعيبييف في تبياف جماؿ مكعب لـ يفمحوا سوى
ومثؿ ىذا االنطباع الجماليّ .
في جعمنا نبلحظ قبحو )1(».فمف خبلؿ ىذا المشيد الوصفي ،نستنتج أف إتياف ديني وكأنو يرسـ
لوحة تشكيمية ليذا المكاف المتواطئ مع سحر الجماؿ الستمالة اآلخر« :بكؿ تأكيد ،يعد ىذا
()2

التكسير لممكاف عمى الطريقة التشكيمية ظاىرة رئيسية في الكتابة»

والتكسير ىنا نقصد بو -في

فيمنا الخاص عمى األقؿ -تحويؿ النص إلى عبارات مجازية وألفاظ انزياحية والى صور بيانية
بأف الوصؼ المجازي ىو صمب النص الرحمي ،فيو بمعية
مكثفة .ونحف ال ندعي عمى اإلطبلؽ ّ
الواقع يصنعاف الشعرية والجمالية لكؿ الحيزات المكانية ،كبيرة كانت أـ صغيرة ،مؤنسة أو غريبة.

كما مف الصور الفنية والرموز وبعض الغموض الذي
إف المّغة اإلبداعية مجازية ،تستحضر ِّ
ّ
يميـ الفضوؿ ،فمف ثمة يمكف ليا أف تغوص في عمؽ األمكنة لتمنح ليا قد ار مف الشاعرية
واألنسنة .وىذا ما الحظناه في ىذا النص الرحمي ،ففي كثير مف المحظات وجدنا إتياف ديني

يتجاوز ذاتو ليحيميا إلى االستغراؽ في وصؼ المكاف أو مخاطبتو لمحو صفة التغريب عنو .فعف

مكة يقوؿ« :نتقدـ فجأة ،أحسسنا أنيا مكتنفة باألسرار في خفائيا التاـ تقريبا ومرده تقادـ كسوتيا
السوداء ...نصبت حجارتيا المييبة فوؽ ىاماتنا»(.)3

فما ىذه األسرار التي أراد إتياف ديني الوصوؿ إلييا في ىذا المكاف ،وما ىذا اإلحساس الذي
جعمو يقؼ مبيو ار أماميا إلى درجة وصؿ فييا إلى الرغبة في استنطاؽ أحجارىا ،فألفاىا ذات وقار

وىيبة؟ فكاف ىذا المشيد ذاتو ضربا مف الشعرية ،وما زاده جماال :الفعؿ والحركة الصادراف مف
زحمة الناس في ىذه اآلونة .إنيا لحظة األلفة واألنس والثراء الروحي ،نستشفيا كمما أعدنا قراءة

النص ،بؿ اجتيدنا في ما وراء النص حتى خيؿ إلينا أننا أماـ نصيف :نص ينقؿ إلينا تفاصيؿ

الرحمة ،ونص يوقّع عمى شاعرية الرحمة وجمالياتيا أو لنقؿ :قمما يكتب وكتابة ترسـ سحر المكاف،
أف آفة ىذه الذاكرة
مما يجعؿ مثؿ ىذه األمكنة المقدسة حاضرة دوما في الذاكرة اإلنسانية ،عمما ّ
النسياف .غير أف األديب أو الفناف يسعى دائما إلى إيقاظ ىذه الذاكرة وتفعيميا ،مما يجعؿ المكاف

دائـ الحضور وكثير االرتباط بو والتعمؽ بزواياه وأركانو وأزقتو وبأشيائو ،فحتى نقاط التوحش
واالغتراب في بعض األمكنة يحيميا الفناف إلى أنوار تنير درب القارئ«:كانت طريؽ البر مف مكة

(-)1المرجع نفسو ،ص .97

( -)2حسيف المناصرة ،مقاربات في السرد ،المرجع السابؽ ،ص .261
( - )3الحاج ناصر الديف ألفونس إتياف ديني والحاج سميماف بف إبراىيـ باعمر ،المرجع السابؽ ،ص .59
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أو جدة إلى المدينة غير سالكة بسبب قطاع الطرؽ مف البدو الذيف يغيروف عمييا ....أما اليوـ فقد

بود كبير»( .)1فنبلحظ كيؼ استطاع إتياف ديني أف ينقؿ القارئ مف الخوؼ
استقبمنا ىؤالء البدو ّ
والعتمة إلى االرتياح واألنس ،وىو يصؼ ىذه الطريؽ في زمنيف مختمفيف( .زمف ظبلمي وزمف
نوراني) ،زمف انتيى وانطوى وزمف آني لحظي.

وال بأس إف أحدث الرحالة الكاتب صدمة لمقارئ مف حيف آلخر ،وىو يحدثو عف ىذا المكاف

أو ذاؾ ،فقد يكوف ذلؾ باعثا لبلنفعاؿ ،ومحف از لمقراءة لمتابعة مسار الرحمة في أمكنتيا وأزمنتيا

وشخصياتيا وأحداثيا ،فإف لـ يصدـ فيندىش ويستغرب ويجد لذة في القراءة .ىنا تكمف قدرة األديب

الرحالة عمى امتبلكو لجماليات السرد والوصؼ بعيدا عف الركاكة والمباشرية ،وليس مجب ار أف يقوؿ

يحوؿ قارئو إلى مستيمؾ سمبي ،ال ينتج ،بؿ يسعى الكاتب
كؿ شيء أو يصؼ كؿ شيء ،حتى ال ّ
الرحالة إلى ترؾ الفجوات ومنح الفرصة لمقارئ ،لمرحيؿ في الرؤى والدالالت الجمالية ،وغالبا ما
يبدأ انفعالو مف العنواف باعتباره العتبة األولى في النص بما في ذلؾ النص الرحمي ،الذي يتميز
عف سائر النصوص األخرى بحركيتو وأحداثو وأشخاصو.

ورجوعا إلى رحمة الحج ىذه إلتياف ديني ،فإف القارئ واف لـ يستشعر الغرابة في بعض

مجريات الرحمة نفسيا ،فإنو يستشعرىا في صاحبيا ،ىذا المستشرؽ الفرنسي الذي عاش في
بوسعادة ثـ أسمـ وقرر إكماؿ فريضة الحج ،وفي ىذه اآلونة العصيبة مف التاريخ اإلنساني،

وبانعداـ إمكانيات التنقؿ وصعوبة المسالؾ والتوجس مف التيو واليبلؾ ،ورغـ ذلؾ كانت العزيمة

أقوى واإليماف صادقا عميقا ،قويا ،صغرت أمامو كؿ العقبات .ثـ تكبر ىذه الغرابة أثناء قراءة

حيثيات الرحمة ،سيما في ذكر األمكنة واإلشارة إلى ماضييا ثـ االنتقاؿ إلى ذكر حاضرىا ،مما
يسوؽ القارئ ويدفعو إلى القراءة ،وقد استيواه الوصؼ كأداة لمسرد ،فيتباىى القارئ بالصورة
الحقيقية المرسمة إليو ،وبالصورة المتخيمة التي تتكوف في ذىنو.
ففي وصؼ (لمنى) يقوؿ الرحالة«:المدينة الشاسعة مف األقمشة والصوؼ التي اختفت

بعرفات ظيرت مجددا بوادي منى وعندما أرخى الميؿ سدولو أصبح ىذا المنظر الكئيب مرصعا
()2

بآالؼ النجوـ الذىبية التي أضاءت بقرب الخياـ».

مف خبلؿ ىذا الوصؼ ليذا المكاف نبلحظ

أف الرحالة الرواي وكأنو يريد أف يجعؿ القارئ أو المتمقي الغائب -جسديا عف ىذه األمكنة-
ّ
( - )1الحاج ناصر الديف ألفونس إتياف ديني والحاج سميماف بف إبراىيـ باعمر ،الحج إلى بيت ا﵀ الحراـ ،المرجع
السابؽ ،ص .28

( – )2الحاج ناصر الديف ألفونس إتياف ديني والحاج سميماف بف إبراىيـ باعمر ،الحج إلى بيت ا﵀ الحراـ ،المرجع
السابؽ ،ص .91
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حاض ار بخيالو وجوارحو وفؤاده ،فمف البراعة في الوصؼ ،وقفت (منى) كمدينة لمقماش والصوؼ

جراء كثرة الخيـ المنتصبة فييا .وفي الميؿ بدت أنوار الخياـ شبيية بالنجوـ المتناثرة في السماء،
عمما أف المكاف أصمو يرقد في صحراء قاحمة ،لكنو في ىذه المحظات أخذ ينبض بالحياة ،ويختبر

في اإلنساف المؤمف تحديو وصبره وايمانو.
اإلطار الزمني في أمكنة الرحمة:

لمزمف حضور مكثؼ في األعماؿ األدبية عموما وفي النصوص الرحمية خصوصا ،إذ ال
حكي مف دوف الزمف ،ألنو يرتبط حتما بالحدث وبالشخصية ،وعمى األخص المكاف ،وبظروؼ

الرحمة ككؿ ،وغالبا ما يمجأ الرحالة الراوي إلى توظيؼ الزمف الوصفي ،وىو ينقؿ تفاصيؿ

رحمتو«:فالزمف الوصفي إذا ىو إنشاء يراد بو إعطاء صورة ذىنية لمقارئ عمى زمف الحالة البدئية
الوصفية لمشخصيات العوامؿ».

()1

فيذه الصورة التي يراد ترسيخيا في الذىف تتوسؿ كذلؾ المحظة

الزمنية.

وقد يكوف الزمف ذا طابع تاريخي ،يستعرض مجريات المكاف فيما مضى ،ثـ يتحوؿ إلى

الحاضر ،لينقؿ مجريات المكاف اآلنية ،وقد يوحي في كثير مف األحياف بالزمف المستقبمي لمجريات
األحداث أو لؤلمكنة«:كانت طريؽ البر مف مكة أو جدة إلى المدينة غير سالكة بسبب قطاع

الطرؽ....أما اليوـ فقد استقبمنا ىؤالء البدو ٍّ
بود كبير».

()2

فالرحالة الراوي وصؼ بالزمف ىذا

المكاف في حقبتيف مختمفتيف )في ماضيو وفي حاضره( ،فالماضي يوحي بغربة المكاف وحاضره
يوحي باالرتياح واأللفة.
كما يساىـ الزمف الوصفي في رسـ الشخصية وكيؼ تنتقؿ مف حالة إلى أخرى«:فوراء

صخور المنحدرات الوعرة كاف يختبئ بدو قبيمة حرب ،ترقبا لقوافؿ الحجيج فينقضوف عمييا

كالصاعقة ..أما اليوـ فيـ مجرد عصابات مف البدو الصبياف والصبايا ..يصيحوف طالبيف البقشيش
()3

في إطراء ودعاء لنا بحج مبرور»

إف ىؤالء البدو المصوص استحالوا اليوـ إلى أطفاؿ أبرياء

كأف بيـ يتسولوف في لطؼ ويستعطفوف قموب الحجاج طالبيف المعونة .فالزمف قد تكفؿ بنقميـ مف

( - )1عدي عدناف محمد ،بنية الحكاية في البخبلء لمجاحظ ،دراسة في ضوء منيجي بروب وغريماس  ،عالـ
الكتب الحديث ،األردف ،2011 ،ص .142
( - )2الحاج ناصر الديف ألفونس إتياف ديني والحاج سميماف بف إبراىيـ باعمر ،المرجع السابؽ ،ص .28

( - )3الحاج ناصر الديف ألفونس إتياف ديني والحاج سميماف بف إبراىيـ باعمر ،الحج إلى بيت ا﵀ الحراـ ،المرجع
السابؽ ،ص .31
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وضع إلى آخر ،وأحدث فييـ انقبلبا في القيـ والسموؾ ،فأظير كيؼ كانوا وكيؼ أصبحوا ومف ثمة

استطاعوا أف يستميموا المسافريف.

فالراوي أعطى لمقارئ مف خبلؿ ىذيف المشيديف ،صورة عف الزمف الحياتي ألولئؾ وليؤالء،

مما يعطي لممكاف قيمتو المتغيرة .فالعبلقة بيف الزماف والمكاف عبلقة ترابط وتكامؿ وانسجاـ ،فبل
إف الزمف يتحمؿ كذلؾ عبء
يمكف أف نتحسس المحظة الزمانية دوف مكاف تفعيميا ووقوعيا ،بؿ ّ
األحداث واألشياء واإلنساف بقدر ما يرتاح لممكاف يرتاح كذلؾ لمزمف وقد يحدث العكس أي يقمقو

المكاف ويقمقو الزماف معا.

لقد تعددت في ىذا النص الرحمي األطر الزمنية ،لتعدد األمكنة وتعدد اآلخر ،فمف مكاف

االنطبلؽ إلى أمكنة العبور ،إلى أمكنة الوصوؿ ،ثـ أمكنة الرجوع .غير أنو -وفي قناعتنا
ألف الرحالة يفكر في بادئ
الشخصية -يبقى المكاف دائما ىو الطاقة الطاغية في األدب الرحميّ ،
أمره في المكاف الذي يصوب إليو ،ثـ يرشح الزمف المناسب لرحمتو ويختار مرافقيو وال يممؾ القدرة
عمى اختيار اآلخريف كما تتجاوزه في كثير مف المواقؼ طبيعة األمكنة ،فالسمبية منيا تبقى جزءا

مف المسار الرحمي ،فما عمى الرحالة إال الصبر والتحمؿ وتكييؼ المقاطع الزمنية بذكاء وفطنة:

«دخمنا مغنميف وأمضينا ليمة رىيبة لـ يغمض لنا فييا جفف جراء اليرج الذي يصعد إلينا مف

الساحة»( .)1فالمبلحظ أف الزمف ىنا أصبح مدعاة لمقمؽ والخوؼ واألرؽ بالنسبة إلتياف ديني ،إذ
تحولت الغرفة )المكاف( إلى بؤرة مخيفة ،غير أف الزمف ال يثبت عمى وتيرة واحدة ،فإذ بو في

موقؼ آخر يغدو زمنا مريحا ،لطيفا ،كما ورد في ىذا النص«:انفمؽ الصبح ،ما عساه يحمؿ لنا

مف جديد ،بغتة ى ّؿ عمينا مطوفنا محمد جني بوجو متيمؿ .)2(»...وىذا التغير الذي يحصؿ في
تحويؿ الزمف ،فإف مرده إلى اإلنساف بالدرجة األولى والى عوامؿ أخرى كطبيعة وخصوصيات

األمكنة والظروؼ المحيطة بالرحمة نفسيا.
ىكذا يعيش الرحالة مواقؼ متعددة وأزمنة متعددة وأمكنة ال تحصى بما فييا األمكنة الجزئية،

التي تتيح لمشخصية فرصة لمتواصؿ واالنفتاح واالنطبلؽ .فكـ مف أحداث ميمة تجرى في ىوامش
أف:
األمكنة وليس في صمبيا .ىكذا نخمص إلى القوؿ إلى ّ
جمالية األمكنة تتجمى كذلؾ في طريقة وصؼ وسرد األحداث التي تجري فييا ،إذ ليس مف

ألف بعض األحداث تأتي بغتة،
الضروري أف يأتي وصفيا أو سردىا مرتبا ،فتحدث المفارقة الزمنية ّ
مف غير توقع « :إف مفارقة ما يمكننا أف تعود إلى الماضي أو إلى المستقبؿ وتكوف قريبة أو بعيدة
( – )1المرجع نفسو ،ص .25
( – )2المرجع نفسو ،ص .25
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()1

عف لحظة الحاضر».

كما أنو ليس بوسع الرحالة الراوي أف يقيد الزمف ،واف يبدو متحكما في

مدده .فيناؾ وقت ضائع كذلؾ ،ووقت فمكي ووقت مجازي شاعري ،ووقت وىمي«:الزمف شبح
وىمي يقتفي آثارنا حيثما وضعنا الخطى بؿ حيثما نكوف وتحت أي شكؿ».
بالزمف مرتبط دائما بالظروؼ النفسية المحيطة باإلنساف.

()2

إف اإلحساس
ثـ ّ

ىكذا شغؿ الزماف فكر اإلنساف منذ أف وعى بكينونيتو وبقدر ما يشغمو المكاف يشغمو كذلؾ

الزمف ،فانبرى الفنانوف واألدباء والرحالوف إلى إيبلئو أىمية كبيرة ،واقتنعوا أف إدراؾ ذواتيـ ال يتـ

إال في المكاف والزماف وحتى في اآلخر« :إف المكاف والزماف توأماف ال ينفصبلف فيما المشكبلف
لمعقؿ البشري بكؿ تفاصيميما ودقائقيما وتوالدتيما»(.)3

إف ىاتيف البنيتيف )الزماف والمكاف( تشكبلف المادة الخاـ لعنصري الوصؼ والسرد في
النصوص الرحمية ،وتواجدىما بكثافة يجعؿ الرحالة الراوي في قبضة وصفيما والحكي عنيما،

طالما يتضمناف األحداث ويتضمناف كذلؾ الشخصيات األخرى ،وقد ذىب األستاذ سمماف كاصد

إلى القوؿ « :ال فصؿ بيف الزماف والمكاف نجد تأكيدا حاسما لمعبلقة المتبادلة بينيما وبيف
السرد».

()4

فنبلحظ أف األستاذ سمماف كاصد ،خصص السرد بالذكر دوف الوصؼ .وبدورنا نعتقد

أف الوصؼ كذلؾ آلية مف آليات استحضار األمكنة واألزمنة في النص الرحمي ،فكاف ال بد مف

ذكره واإلشارة إليو ،وألف التمييز بيف الوصؼ والسرد ،ليس مف السيؿ عمميا ،إذ أنو مف الصعب أف
نجد سردا خالصا أو وصفا خالصا ،وحتى األفعاؿ والحروؼ تبطف في ذاتيا طابعا وصفيا .ففي

قولنا مثبل :أمسؾ الفبلح المنجؿ ،وأمسؾ بالمنجؿ .نبلحظ فرقا في التعبيريف فالفعؿ في الجممتيف
يبيف الطريقة التي يؤخذ بيا المنجؿ ،فيو لذلؾ يحمؿ وصفا لحركة ما.
قد ال نبالغ إذ قمنا أف الوصؼ في كثير مف النصوص الرحمية ،يفرض نفسو أكثر مف
البنيات األخرى ،فيكفيو أنو يمنح لمقارئ فرصة لبلستراحة مف عناء السرد لؤلحداث ،ويتيح لو

فرصة أيضا لئلبحار في عالـ الخياؿ والتصور واالنفبلت مف الواقع المرير ،إضافة إلى قدرة

( - )1حميد لحميداني ،بنية النص السردي مف منظور النقد األدبي ،المركز الثقافي العربي لمطباعة والنشر ،ط،3
الدار البيضاء ،2000 ،ص .74

( - )2نبيؿ حمدي الشاىد ،بنية السرد في القصة القصيرة ،سميماف فياض نموذجا ،مؤسسة الوراؽ لمنشر والتوزيع،
عماف ،2012 ،ص .155
( - )3حسيف عمياف ،تداخؿ األجناس األدبية ،الرواية والسيرة ،سيرة مدينة وشعب ،المرجع السابؽ ،ص .424

( - )4سمماف كاصد ،عالـ النص ،دراسة بنيوية في األساليب السردية ،دار الكندي ،لمنشر والتوزيع ،األردف،
 ،2003ص .173
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الوصؼ عمى التعريؼ بالموصوؼ وتقريبو إلى ذىف المتمقي ،فيمكف القوؿ اعتبا ار مف ىذا أف مف
وظائؼ الوصؼ:

 الوظيفة الجمالية :إذ يقوـ في ىذه الحالة بعمؿ تزييني لمموصوؼ ولمنص عموما. الوظيفة التوضيحية أو التفسيرية :حيف يدؿ عمى معاني معينة في إطار السياقات المحكية.وكثي ار ما يسبؽ الوصؼ المعنى ،أو لنسميو إرىاصا ليذا المعنى ،كما يمكف أف يكوف نفسو داال

عمى المعنى في ذاتو 1.ولو وظائؼ أخرى تدرؾ كذلؾ أثناء القراءة ،كالوظيفة االفيامية والتأثيرية

والمسانية.

ورجوعا إلى ىذا النص الرحمي نجد الرحالة غارقا في وصؼ األمكنة وأىميا وغير أىميا،

بمزيد مف الحماس والرغبة في استنطاؽ الموصوؼ .فعف أىؿ جدة قاؿ في وصفيـ«:يرتدوف عادة

وطييا بعناوية سراويؿ الجنتمماف األشد أناقة وىذه
كييا جيدا ّ
شاشية دقيقة تغطي قنة الرأس ،يتـ ّ
الشاشية موضة أيضا بجدة ومكة .)2(».فمقد وصؼ األشخاص عف طريؽ لباسيـ ،حتى ّأنو دقؽ
وكييا
في خصوصيات ذلؾ المباس عند ىؤالء ،مف خبلؿ تركيزه عمى الشاشية وكيفية وضعيا ّ
وطييا.
ّ
الحوار في النص الرحمي:
إف النص الرحمي ،قد يتجاوز الوظيفة اإلخبارية ،إلى ما ىو جمالي أيضا إذ يسعى إلحداث
ّ
أف كؿ سموكاتنا وأفعالنا
التواصؿ بيف المبدع والقارئ .إنو الحوار كشكؿ مف أشكاؿ التواصؿ .عمما ّ
وأقوالنا وتصرفاتنا ما ىي إال حوار مع اآلخر ومع الذات .وليذا يعتبر الحوار مف أىـ األساليب

المغوية بعد السرد والوصؼ ،ومف أىـ محتويات الخطاب الرحمي ورغـ ذلؾ ،وفي رأينا ،لـ يحظ ىذا
بكثير مف العناية مف طرؼ النقاد والدارسيف ،بقدر ما حظي بو السرد والوصؼ .ألننا نتصور دائما

أف الحوار يذوب فييما أو مفيوـ في سياقيما ،غير أف الدراسات الحداثية السردية أخذت تدرس بنية

جدي في مختمؼ األعماؿ األدبية باعتباره أداة لعدـ إقصاء اآلخر ،بؿ االستماع إليو
الحوار بشكؿ ّ
والحديث معو .فيو بذلؾ سموؾ لغوي دائـ ونشاط إقناعي تتجمى فيو القدرات المغوية وأساليب
الحجاج والميارة الخطابية.

( - )1ينظر :حميد لحمداني ،بنية النص السردي مف منظور النقد األدبي ،المرجع السابؽ ،ص ص .80-79

( - )2الحاج ناصر الديف ألفونس إتياف ديني والحاج سميماف بف إبراىيـ باعمر ،الحج إلى بيت ا﵀ الحراـ،
المرجع السابؽ ،ص .49
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وما دامت الرحمة مكانا وزمانا وآخر ،فإف الرحالة مضطر إلى أف يحاور كؿ ذلؾ ليكشؼ

عنيا ويتواصؿ معيا ،وىو بيف مقيـ وعابر وزائر ومتنقؿ ،فبذلؾ يصؿ إلى رسـ شخصية كؿ منيا
وتأطير عبلقاتيا فيما بينيا وبيف الرحالة المسافر في لغة متواضعة بسيطة ،أقرب منيا إلى الحياة

العامة .وىذا الطرح في حد ذاتو جانب جمالي في النص ،يساىـ في ترسيخ شعرية المكاف وتقديمو
إف مف أىـ وظائؼ الحوار تقديمو المباشر
تقديما فنيا ،مستميبل القارئ والسامع في آف واحدّ « :
لمشخصية وتأطير عبلقاتيا سواء مف خبلؿ إخبار الشخصية نفسيا أو مف خبلؿ إخبار اآلخريف

عنيا»(.)1

فعميو يتـ تقديـ الشخصية بصورة كاممة والتعريؼ بيا بعد االستماع إلى آرائيا ومواقفيا .ففي

ىذه المحظة تزوؿ الحواجز بيف القارئ والشخصية .ومف خبلؿ النص الذي نحف بصدد دراستو،
وجدنا بعض المواقؼ التي توحي بالحوار ولو مف خبلؿ السياؽ العاـ .سنقتصر عمى أىميا ،منيا

قوؿ الرحالة« :بعدىا حصؿ حادث كاد يعصؼ مبك ار برحمتنا ويتجمى في منع أحدنا وىو
المستشرؽ ديني مف النزوؿ ...غير أف مرافقو العربي المسمـ سميماف بف إبراىيـ جذبو بقوة ،متخطيا

حواجز الجمركييف الذيف ىدأىـ باحتجاجاتو الشديدة»( .)2مف خبلؿ ىذا المقطع نستشؼ حوا ار

مؤط ار بزمف حيف تصادـ ديني مع اآلخر المشكؾ في ىويتو ،ثـ في احتجاج صديقو مع الجمارؾ.
فاألكيد أف ىناؾ خطابا متبادال بيف ىؤالء الثبلثة وحوا ار ساخنا بينيـ ،أفضى إلى بعض الخشونة،

واف بدأ لطيفا ميادنا في أولو ،مف طرؼ رفيؽ إتياف ديني .فحدث تفعيؿ الحوار في ىذا المشيد،

والقارئ سيتبيف ذلؾ ال محالة.

إف الصرامة في الحوار وفي الرد عمى اآلخر ،كفيمة بإعادة االعتبار لمشخصية وإلنقاذ
ّ
الموقؼ ،وتصحيح الرؤى ،إذ أنو في لحظة مف لحظات المواجية ،يتجاوز الحوار الحديث بيف
الشخصيات ،ليأخذ طابعا دراميا لذلؾ التبادؿ الشفيي ،بيف اثنيف أو أكثر ،حيث تشتد الميجة ويعمو

الصوت ،وتأخذ بعض األلفاظ منعرجات أخرى ،وىي مشبعة باالنفعاالت جراء سوء تفاىـ وقع أو
لكثرة الظنوف والشكوؾ ،أو لمحاولة الشخص فرض نفسو واقصاء اآلخر .ففي ىذا الموقؼ يحاوؿ

المتحاوروف تقديـ أفضؿ ما عندىـ مف أفكار وحجج مقنعة ،وصوال إلى قاعدة مشتركة أو التفاؽ

دائـ أو ظرفي .ومف نماذج الحوار الذي نستشفو مف النص كذلؾ ما ورد في قولو« :وبعد أخذ ورد،

( - )1أحمد العدواني ،بداية النص الروائي ،مقاربة آلليات تشكؿ الداللة ،النادي األدبي الرياض ،الدار البيضاء،
 ،2011ص .309
(-)2الحاج ناصر الديف ألفونس إتياف ديني والحاج سميماف بف إبراىيـ باعمر ،الحج إلى بيت ا﵀ الحراـ ،المرجع
السابؽ ،ص .35
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()1

ففي لفظتي األخذ والرد كثير مف الحوار بيف إتياف ديني

ومف معو وبيف أطراؼ عدة ،لـ يذكر عددىـ وال أسماؤىـ في ىذا النص ،فاألكيد أف بموغ الرحالة
مكتب الموظؼ السامي ،لـ يكف مف األمر اليسير ،بؿ قابمتو عقبات وحواجز ،استطاع اجتيازىا

ليس بالجسد فقط ،بؿ كذلؾ بإتقاف لغة الحوار والتواصؿ مع اآلخر .والرحالة الذكي ،الفطف ،ىو
الذي يجيد طرؽ التواصؿ مع أي كاف ،ليضمف لنفسو عبو ار سالما مف مكاف إلى آخر ،وىو يتخطى

األمكنة واألزمنة في جو مشحوف بالقمؽ والخوؼ ،وليفة الوصوؿ إلى األمكنة المقصودة .ففي ىذه

أف في بعض المواقؼ قد ال تنفع
الحالة استوجب عميو احتضاف اآلخر بكثير مف الود والمباقة ،ولو ّ
الميادنة مع اآلخر ،كما الحظنا مف موقؼ سبؽ .ومف جية أخرى قد يتـ الحوار باإلشارة ،إذا تعذر

النطؽ ،وبالتالي يصعب التواصؿ مع اآلخر« :كاف سائقنا مف جاوة اسمو محمد كد ار ال يتكمـ
العربية وكاف عمينا أف نستخدـ لغة اإلشارات لمتفاىـ معو».

()2

فنبلحظ أف الحوار ىنا يتـ باإلشارة

فقط ،ألف الطرؼ اآلخر يجيؿ لغة الرحالة ومرافقيو ،وىذا يبعث عمى القمؽ ،لكوف اإلشارة قاصرة
عمى التبميغ واإليصاؿ فيزداد الرحالة معاناة وتعبا ،وينقمب الحوار في ىذا الظرؼ إلى تساؤالت

ذاتية ،باطنية ،والى ىواجس تفضي إلى الحيرة وتنتاب الرحالة المسافر بشكؿ خاص مما يزيده عبئا

آخر.

وتصادفنا مقاطع في ىذا النص ،توحي بأف ىناؾ كبلما متبادال بيف أشخاص الرحمة ،سواء

كاف صريحا أو عفويا ،وضمنيا .فالسؤاؿ مثبل عف مسمؾ العبور ،يعتبر حوارا ،وتدخؿ اآلخر إلنقاذ

يجر إلى حوار وحوار« :دخؿ زىاء عشرة
المسافر يعتبر كذلؾ حوارا ،فحتى الصمت في حد ذاتو ّ
أشخاص منيـ إلى الماء الموحؿ وبعد حوالي عشريف دقيقة مف المجيودات ،تمكنوا مف إخراج
سيارتنا ،جازيناىـ بسخاء .)3(».نستشؼ مف خبلؿ ىذا المقطع أف ىناؾ ثبلثة حوارات مفترضة في
ىذا المقاـ :حوار يفترض أنو جرى قبؿ تدخؿ أولئؾ األشخاص حيث طمب ديني ومف معو النجدة
والمساعدة ،وحوار أثناء اإلنقاذ والذي داـ عشريف دقيقة ،وحوار ثالث تجمى في إسداء الشكر ليؤالء

الذيف تمكنوا مف إخراج سيارة الرحالة إلى بر األماف .فمثؿ ىذه المحاورات تبدو لطيفة ىادئة،
رد
استطاع السرد والوصؼ تأطيرىا بكثير مف اإلتقاف والحرفية المغوية ،بعيدا عف :قاؿ وقمت لو ثـ ّ
عمي وأجاب وصرخ ونادى ...وبعيدا عف ترقيـ المتحاوريف ،أو حتى تسميتيـ ،وبعيدا كذلؾ عف

( -)1الحاج ناصر الديف ألفونس إتياف ديني والحاج سميماف بف إبراىيـ باعمر ،الحج إلى بيت ا﵀ الحراـ ،المرجع
السابؽ ،ص .93

( -)2المرجع نفسو ،ص 38
( -)3المرجع نفسو ،ص .3:
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أف ىذا النظاـ المغوي قد يعيؽ
حصر كبلميـ بيف أقواس أو وضعو في مستيؿ السطر مثبل .غير ّ
إدراؾ الحوار بسيولة لدى بعض القراء الذيف يكتفوف بالقراءة ويحرموف أنفسيـ لذة فعؿ القراءة.
إف الحوار الجمالي الرائع ليس تسجيبل صوتيا دقيقا فحسب ،بؿ ىو أيضا إعادة إلنتاجو
ّ
وبمورتو مف جديد بغية إشراؾ القارئ في استنتاجو وادراكو بعيدا عف الطرح المباشر الذي يجعؿ
المتمقي قارئا كسوال ،دوف حراؾ أو نشاط فكري أو ذىني .لقد استرعى انتباىنا غمبة الحوار ذي
الطابع الديني في ىذا النص لكوف الرحمة حجية واألماكف المقصودة مقدسة ،تستدعي بالضرورة
الخطاب الديني الروحي القائـ عمى اإلرشاد والتوجيو والعبرة .ولعؿ حوار كؿ مف المزوار والمطوؼ

مع عديد الحجاج يجسد ذلؾ« :في ىذا المقاـ ،تعود كؿ مزوار أف يأمر الحجاج الذيف يرشدىـ

بالبقاء عمى الوضع الذي اتخذوه عند مشاىدة الرسوؿ (صمى ا﵀ عميو وسمـ) بمعنى أف تبقى

جوارحيـ وأفئدتيـ وأصواتيـ يخالجيا التأثر»(.)1

فالحوار ىنا مع الحجاج قائـ عمى الييبة والوقار والخشوع ،ألف المكاف أصبل يفرض عمييـ

ذلؾ السموؾ ،فنبلحظ أف لممكاف أيضا سمطة في إدارة الحوار مع اآلخر وتأطيره وتوجييو .وفي
موقؼ آخر مماثؿ نجد الحجاج يرددوف بوقار ما يقولو أو يحاورىـ بو المزوار« :أما نحف فيناؾ

فكرة واحدة تخيـ عمينا :نحف اآلف في مقاـ رسوؿ ا﵀( ،صمى ا﵀ عميو وسمـ) وىا إننا نردد مع
()2

مزوارنا بأدب وخشوع السبلـ والتصمية».

نبلحظ مف ىنا أف زماـ الحوار محصور في يد المزوار

ف يو الذي يبادر لمتواصؿ مع اآلخريف ويحاورىـ دينيا وفي أدب وىيبة وخشوع ،وىذه الجحافؿ مف
البشر القادمة مف مشارؽ األرض ومغاربيا ،إنما تحاور في ذواتيا ا﵀ تعالى طالبة المغفرة والثواب

والفبلح ،وتحاور في ق اررة النفس ذواتيا في ندـ عمى ما ارتكبوىا مف معاصي ،وتحاور اآلخر في
ىذا المكاف بود وتسامح ورضى في صبر وجمد عمى تقاسـ ظروؼ المكاف والمناخ ،واألجساد

منيكة والنفوس طافحة باإليماف وبميفة مبلقاة الرسوؿ (صمى ا﵀ عميو وسمـ) في الدار اآلخرة.
فالكؿ ىنا سواء المكاف أو اإلنساف في تحاور مستمر ال يتوقؼ ،مبعثو اإلعجاب واالنبيار

واالندىاش والفضوؿ.

ومما أضفى عمى بعض المواقؼ الحوارية الشعرية والجمالية ،وقوؼ إتياف ديني ومف معو

منبيريف أماـ منظر الكعبة المشرفة ،وكأنيا تحاورىـ لكف بالصمت ،وىـ يبادلونيا ذلؾ باإلعجاب
وراحة الباؿ وليفة المكوث واإلطالة بيذا المكاف الذي استطاع أف يأسر قموبيـ ،حتى أحسوا فعبل

(-)1الحاج ناصر الديف ألفونس إتياف ديني والحاج سميماف بف إبراىيـ باعمر ،الحج إلى بيت ا﵀ الحراـ ،المرجع
السابؽ ،ص .49

( -)2المرجع نفسو ،ص .4:
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أف السكينة نزلت مف السماء وعمت األرض وتدرجت إلى أفئدة المؤمنيف المحتشديف حوؿ الكعبة:

«لـ نعش ساعات مف االنخطاؼ الفاتف مثؿ ىذه في أي مكاف وال في أي لحظة مف لحظات
()1

حياتنا...الكسوة السوداء لمكعبة تأخذ مف قبس الغروب وىجا خفيا».

ىكذا تنوعت أساليب الخطاب بيف السرد والوصؼ والحوار ،في ىذه الرحمة بفنية عالية،
استطاع إتياف دينيي مف خبلليا أف يحوي ىذه األمكنة ويغوص في مكوناتيا الجمالية ،وىو في كؿ

ىذا يتذكر كؿ مكاف وطأتو قدماه خبلؿ رحمتو الحجازية ويسترجع بكثير مف التأثر األحداث
واألفعاؿ ومجريات الرحمة واألياـ واألصدقاء ،وحتى الذيف لـ يقدموا لو يد العوف ،لكنيـ تواصموا

معو ،في قمب األمكنة التي ش ّكمت إلتياف ديني بؤرة التواصؿ الروحي ،مما أنقذه مف الضياع

واالغتراب رغـ ما كابده مف ىموـ الرحمة وآالميا ،ألف شرخ اإليماف فيو كاف قويا ،ال ينحني ليزات
المسير ،ففي ذلؾ الجسد المثقؿ باألعباء والوىف واإلرىاؽ ،تقؼ األماكف المقدسة معيا ار حقيقيا

الختبار قدرة المؤمف عمى التحدي والصبر والتحمؿ .فتراىا تحاور زوارىا بصدؽ كما جاؤوا إلييا

بصدؽ السريرة وصفاء الروح.

شعرية المكان والمغة:
ليس كؿ لغة قادرة -في نظرنا عمى األقؿ– عمى تأطير المكاف فنيا وجماليا ،فالمّغة التي

تنحى منحنى الخطاب الصحفي ،قد ال ترقى إلى ىذا العمؿ الفني ،كونيا تعتمد النقؿ المباشر
والصريح عمى سبيؿ إعبلـ المتمقي وافادتو بخبر عف حدث وقع في مكاف ما ،وفي زماف ما.

وىذا النقؿ ال يحدث كبير األثر في نفسية المتمقي أو السامع أو القارئ ،إال إذا كاف ذلؾ

مؤقتا ،يزوؿ بزواؿ مفعوؿ الخبر ويكوف المكاف في ىذا المعتقؿ المغوي مجرد نقطة ىندسية وقع

فييا حدث ما وفي زمف ما.

إف شعرية المكاف تتكفؿ بيا المغة األدبية والفنية والتي تتجاوز حتما المعمومات الوثائقية أو
ّ
ألف المتمقي في نظر ىذه المغة مطالب
ألف صاحبيا ليس صحفيا وليس مؤرخا ،و ّ
الظرؼ التاريخيّ ،
بأف يكوف طرفا في النصية ،وربما ينتج بدوره نصا جديدا« :وىنا تأخذ مكونات النص المرتبطة
بالزمف والمكاف بعدا إنسانيا مطمقا»( .)2ىكذا يسعى الرحالة الراوي إلى جعؿ نصو ممكا لمقراء وأفقا

مفتوحا لكؿ التوقعات ،إذ أف كؿ قارئ يتخيؿ المكاف بحسب رؤاه ونظرتو الخاصة ومف خبلؿ فيمو
( -)1الحاج ناصر الديف ألفونس إتياف ديني والحاج سميماف بف إبراىيـ باعمر ،الحج إلى بيت ا﵀ الحراـ ،المرجع
السابؽ ،ص .7:

( - )2إبراىيـ أحمد ممحـ ،شعرية المكاف ،قراءة في شعر مانع سعيد العتيبة  ،دار عالـ الكتب الحديث ،األردف،
 ،3122ص .34
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لمغة الشعرية برموزىا وايحاءاتيا وعبلماتيا ودالالتيا ،واذ ذاؾ يدرؾ مكونات األمكنة وجمالياتيا

وتميز بعضيا عف اآلخر ،ويدرؾ أيضا أف جماليات المكاف ترتبط باإلنساف رجبل كاف أو امرأة،

ولع ّؿ الكممة في ظؿ ىذا كمو ،ستأخذ وقعيا السحري ،وتتناغـ وتمقى في النفس اإلعجاب
واالندىاش ،لما فييا مف ما وراء المغة العادية مف رموز وصور فتجعؿ الطريؽ المخيؼ رم از
لمبيجة والمدينة الصحراوية القاحمة ،قطعة مف الفردوس« :وفي الغد الذي ىو اليوـ التاسع مف ذي

الحجة تأممنا المشيد المدىش لمدينة شاسعة مف القماش والصوؼ تأوي مائتي ألؼ مسمـ».

()1

مف

خبلؿ ىذا الوصؼ تجمى ىذا المكاف بالنسبة إلتياف ديني وىو يصفو كمدينة فتحت ذراعييا ألنواع
األقمشة والصوؼ ،مف جراء كثرة الخيـ المنتصبة في مساحات شاسعة ،تأوي الحجاج ،الذيف

قصدوا جبؿ عرفات.

وفي شعرية أخرى وصؼ أزقة مكة بقولو«:مشاىد األزقة تشبو تمؾ التي توجد بأغمب المدف

الشرقية ولف نتوقؼ عف وصفيا رأينا حم ار بيضا موشومة برسوـ ىندسية ،شاىدنا جيادا عربية

أصيمة رائعة»( .)2فرغـ تواضع المكاف ،إال أف حيوية التجارة فيو ،وكثرة الباعة والزائريف والمشتريف،
تنحت عنو قتامتو .ولكؿ شخص ىا ىنا صوت يسمعو لآلخر ،لكف رغـ
منح لممكاف جماال آخر ف ّ
ىذا التعدد الصوتي في ىذه األمكنة ،يبقى صوت الرحالة ىو الصوت الطاغي ،وىو يذكر أسماء
اآلخريف ويذكر أسماء األماكف ،كأف يقوؿ :البدو ،السائؽ ،المزوار ،وأف يذكر :الطريؽ ،جدة ،مكة،

المدينة ،الكعبة ،األزقة ،الباخرة ،فكؿ ىذه التراكيب المغوية دخمت إلى النص الرحمي وشكمت زاده
المغوي ،كما فرض المكاف المقصود قاموسا لغويا خاصا مثؿ لفظة المزوار ،المطوؼ ،البقيع،

الكعبة ،اإلحراـ ،ماء زمزـ ،الحجر األسود ،الطواؼ.
نستنتج مف ىنا بعض مظاىر تأثير المكاف في المغة حتى ترصدتيا عيف الرحالة ثـ ساقاىا
في نظاـ لغوي ،استطاع أف ينأى عف التفاني في نقمو لمحقائؽ بإتقاف ،فاسحا المجاؿ لمخياؿ

والوجداف ولمرمز ولئليحاء ،مما يسمح بإعادة التشكيؿ لممكاف ولمزماف الواقعييف .وفي ىذه المولدات

المغوية ،تتسرب إلى النص الرحمي ،كما في سائر األجناس األدبية األماكف الجميمة الجذابة ،شأنيا
شأف األماكف السيئة والقبيحة أيضا ،فبل إقصاء لممكاف في النص الرحمي ميما كانت طبيعتو أو

أثره أو صداه عمى اآلخر .فعميو فإ ّف المغة الفنية ،تسعى إلى استحضار ىذه األمكنة في صور
متعددة وفي وضعيات مختمفة ،مما يفتح شيية القارئ ويترؾ شعوره فياضا وخيالو خصبا ،وبالتالي
يكبر فضولو وتتوسع دائرة أفؽ االنتظار عنده.

( -)1الحاج ناصر الديف ألفونس إتياف ديني والحاج سميماف بف إبراىيـ باعمر ،الحج إلى بيت ا﵀ الحراـ ،المرجع
السابؽ ،ص .98

( - )2المرجع نفسو ،ص .14
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إف مف أىـ ما يحقؽ لممكاف شعريتو ذلؾ الكـ اليائؿ مف االستعارات التي تجنح إليو لغة
ّ
النص المكاني« :وكمما ابتعد الشعراء عف الوصؼ العقمي والمنطقي لممكاف ،كمما حققوا شعرية
أكبر لنصوصيـ»( .)1ونفس ىذا الطرح ينطبؽ عمى النصوص الرحمية ،إذ نجد الرحالة وىو ماض
في سرد ووصؼ تفاصيؿ رحمتو يزاوج بيف نقؿ الواقع والخياؿ .فيذه الثنائية الخطابية تؤدي بالقارئ

إلى فيـ المكاف وفيـ أشيائو ،ومف ثمة يشتد التعمؽ بو ،فتكبر فيو أمنية مبلمستو وزيارتو« :بحيث

ال يرى الجغرافيا التي ألؼ صورىا ،ولكنو يتخيؿ صو ار إضافية أخرى أكثر إثارة .)2(».واذا أخذنا

ىذا المقطع الوارد في ىذا النص الرحمي ،نجد الرحالة إتياف ديني ،قد وفؽ كفناف في رسـ المكاف

وأشيائو ،ليس باأللواف بؿ بالكممات والصور الببلغية« :يبدو أف عناصر السماء واألرض أبت إال
أف تسيـ في جبلؿ ىذا المشيد بأف أطمقت ىي األخرى قوتيا اليائمة ،يتعمؽ األمر أوال بسحابة
عظيمة مف الجراد ،قدمت مف الجية الشمالية ومرت فوقنا مغطية السماء ،ومف الجية الغربية

اندفعت لمقائيا زوبعة مف الرماؿ....حصؿ الصداـ فوؽ رؤوسنا ،اندحر جيش الجراد واكتسحت

الزوبعة كؿ شيء في طريقيا إلى الشماؿ في سباؽ ضار».

()3

نمتمس مف ىذا المقطع التوظيؼ الفني لبلستعارة ،كموف ببلغي ،ساىـ في ترسيخ الدور

الجمالي في بناء النص ،فاستطاع إتياف ديني مف خبلؿ ذلؾ أف يجسـ الجراد والرماؿ والزوبعة،
فرسـ لوحة حدث فيو التصادـ بيف ىذه الظواىر ،ومف ثمة سيتعرؼ القارئ عمى بعض

خصوصيات ىذا المكاف ،وما يبلقيو المسافر مف ويبلت المكاف والطبيعة.

ونحف كقراء أيضا ،أحسسنا بأف االستعارة ىنا لطفت جثاميف األشياء ونفخت فييا روحيا،
ويحضرنا في ىذا المقاـ ما ذىب إليو عبد القاىر الجرجاني ،حيف أشار إلى أف االستعارة تريؾ

الجماد حيا ناطقا واألجساـ الخرساء مبنية والمعاني تبدو لؾ جمية.4

ومف جانب آخر ،نجد كثي ار مف الحاجات واألشياء تنزع في أصميا إلى الجماؿ واإلثارة،

كغروب الشمس في الصحراء أو مشيد ىطوؿ المطر في يوـ مشمس ،واذا أحسف األديب ترجمة

ذلؾ إلى لغة راقية فسيزيد المشيد جماال وشاعرية« :بيف ىذه األكداس الضخمة مف الرماد والفحـ
المنطفئ ،ينساب نير مف مائتي ألؼ حاج ،فيصبح بطف الوادي بييا آلالء ،ألف موجات ىذا النير

( -)1فتحية كحموش ،ببلغة المكاف ،قراءة في مكانية النص الشعري ،المرجع السابؽ ،ص .396
( -)2المرجع نفسو ،ص .397
( -)3الحاج ناصر الديف ألفونس إتياف ديني والحاج سميماف بف إبراىيـ باعمر ،الحج إلى بيت ا﵀ الحراـ ،المرجع
السابؽ ،ص .9:

( -)4ينظر :عبد القاىر الجرجاني ،أسرار الببلغة ،تح :محمود شاكر أبو فير ،مكتبة الخانجي ،ط( ،2د.ب)،
 ،2::2ص.33
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تعكس نوريف مف أبدع ما خمقو ا﵀ :نور الشمس المدارية الساطعة مباشرة عمى األبداف ونور

اإليماف المشبع مف صميـ األفئدة.)1(».

نستشؼ مف ىذا الوصؼ الشاعري لممكاف ،قدرة ديني عمى التشخيص واألنسنة .فمقد ذكر

نوريف يضيئاف المكاف ،نور فمكي طبيعي ،ونور اليي روحي ،وما ىذا إال مف بعض مظاىر

الرحمة اإلليية عمى اإلنساف ،سيما في ىذا المكاف .ففي ىذه المحظة المباركة ،استحاؿ الوادي إلى
مدينة بشرية تتمايؿ طربا بيذه الحشود والقوافؿ مف ضيوؼ الرحماف ،السابحة في أنوار ا﵀ .فيكذا

تتحوؿ عتبة معاناة المكاف إلى لحظة أنس واستمتاع والى مسار تواصمي بيف اآلخر ،في حميمية
دينية ،ألف المكاف في األصؿ يوجد في بواطننا ،ويرحؿ معنا حيث رحمنا.
وفي سياؽ آخر ،راح إتياف ديني يشبو المقاىي المتواضعة بقرية بسيطة أقيمت عمى حافة
الطريؽ ،يتنفس فييا المسافروف الصعداء مف ويبلت السفر« :وعمى طوؿ جانبي الطريؽ تـ بناء

قرية أخرى مف المقاىي األكواخ ،توقفنا عندىا لنستريح».

()2

إف ىذه األكواخ التي تحمؿ سمات المقاىي ،تحولت في نظر الرحالة إلى قرية متناثرة
بب يوتاتيا ىنا وىناؾ ،توحي بالفقر والمعاناة وشظؼ العيش ،فبيذا التشبيو المقموب ،رسـ الرحالة
لمقارئ وسطا رحميا آخر .إف ىذه الصورة التشبييية ،ساىمت في إخراج المكاف مف جموده إلى
حركيتو وحيويتو ،ومنحتو ألفة ودفئا وأنسنة .وقربتو إلى ذىف القارئ أكثر.

( -)1الحاج ناصر الديف ألفونس إتياف ديني والحاج سميماف بف إبراىيـ باعمر ،الحج إلى بيت ا﵀ الحراـ ،المرجع
السابؽ ،ص .:6

( -)2المرجع نفسو ،ص .41
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خاتمة:
خاتمة:
مف خبلؿ ىذه الدراسة المتواضعة التي أجريناىا عمى ىذا النص الرحمي لممستشرؽ الفرنسي

إتياف ديني ،انطبلقا مف رحمتو الحجية إلى بيت ا﵀ الحراـ ،بمعية صديقو سميماف بف إبراىيـ.
توصمنا إلى جممة مف النتائج ،والتي نأمؿ أف تتحوؿ بدورىا إلى إشكاالت وتساؤالت أخرى ،في

أعماؿ ودراسات النقاد واألدباء الحقا ،ألننا نثؽ تماما أف األعماؿ تنجز نسبيا ،وليس ليا نياية،

سيما في مثؿ ىذه االنشغاالت الفنية واألدبية ،ومنيا النصوص الرحمية المفتوحة عمى عدة
فضاءات ،والتي أبت إال أف تتمرد عمى جمودية المكاف والزماف .وسنقتصر كما ذكرنا سالفا عمى

ذكر أىميا فقط ،لنجعؿ القارئ طرفا في فعمي القراءة واالستنتاج:

إف المكاف ليس معمما ىندسيا في حياة األفراد والجماعات ،بؿ كاف وال يزاؿ وعمى امتداد التاريخ
 ّالبشري يمثؿ عمى الدواـ اليوية واالنتماء واألصالة .فمف ثمة فيو إحساس وادراؾ وشعور .فبيذا
التواصؿ يسعى اإلنساف إلى امتبلؾ عديد األمكنة في فضوؿ ورغبة ال متناىييف.
إف اإلنساف بالطبيعة التي جبؿ عمييا ،يمقت االنغبلؽ والجمود والثبات ،وكؿ ما يوحي بالحدود
 ّألف كؿ ذلؾ يتراءى أمامو قيدا يحد مف حريتو ويكبح فيو الطموح وحب المعرفة .فعميو
واألسوارّ ،

إرضاء لذاتو الشغوفة والطامحة .فمنذ والدتو إلى وفاتو وىو في حؿ
يظؿ يفتش عف األمكنة،
ً
وترحاؿ ،منتش ار في األرض قبؿ أف يرحؿ رحمتو األبدية.

إف المكاف في حياة اإلنساف سواء انفتح أو انغمؽ يتبادؿ الدور ،فبقدر ما يمنح أحدا منا ،السعادة
 ّيخيؿ إلينا أف ال ثقة مطمقة في
والراحة والدؼء ،يمنحو أيضا القمؽ والخوؼ والتوجس ،حتى ّ
المكاف .غير أف العزاء الوحيد لئلنساف ىو األلفة ،فيي التي ترسخ فينا المكاف وتطبعو في نفوسنا،

فتؤسس بذلؾ لمتواصؿ والحميمية بيف الذات والمكاف.

إف البقاع المقدسة تظؿ مف أسمى األماكف التي يتمنى المسمـ المؤمف أف يزورىا ويبلمس
 ّأرجاءىا ويعبؽ مف نسمات رجاليا األتقياء الصالحيف .فإلييا تكبر ليفة المقاء وأمؿ الوصوؿ .لكنيا
في المقابؿ تنقمب إلى مبعث لؤللـ واألسى والحسرة أثناء الرجوع والمغادرة منيا.
 يتجمى في ىذا النص المكاف الخارجي مجسدا في الوطف وفي المدف كما في القرى أو في نقاطالعبور المختمفة .كما يتجمى في حيزات جغرافية ضيقة كالطريؽ والفندؽ والباخرة .ويتمظير أحيانا

في ما تحويو بعض األسماء والرموز مف دالالت وايحاءات ،كما رأينا في المطوؼ والمزوار والبدو.
فكميا تستدرج القارئ إلى فيـ المكاف دوف أف تذكر لو صراحة.
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خاتمة:
إف المكاف والزماف في النص الرحمي عنصراف ال ينفصبلف البتة .فيما المشكبلف لمحياة البشرية
 ّبكؿ حيثياتيا .فالعبلقة بينيما واإلنساف عبلقة حتمية أبدية ،تتراوح بيف التأثير والتأثر .حتى إنو

إف اإلنساف ما ىو إال مكاف يتواجد فيو وزمف يقضيو ،وحدث ينجزه فيو.
يمكف القوؿ ّ

إف اإلنساف الرحالة المسافر ،وىو يجوؿ ويصوؿ بيف األمكنة ،ال يمكنو أف يستغني عف اآلخر،
 ّإذ ىو يصادفو ويتصادـ معو ويواجيو ويرافقو ويعرفو بيذا المكاف ،ويرغبو فيو كما قد ينفر منو.
سر المكاف وجمالو متعمقيف بأىمو وساكنيو أو عابريو وبالظروؼ المحيطة بو.
فعميو يبقى ّ
 إ ّف النص الرحمي أدب مفتوح عمى عدة خطابات ،وليس فنا مستقبل بذاتو .فيو يتقاطع مع فنيالرواية والسيرة وكذلؾ مع الجغرافيا والتاريخ وعممي اإلجتماع والنفس .ورغـ كؿ ىذا التشظي يبقى
دائما يصطمح عميو بأدب الرحمة ،لما يتميز بو مف لغة خاصة تنقؿ أمكنة االرتحاؿ وما تحويو مف

األشخاص واألحداث واألزمنة.

 -استطاع إتياف ديني مف خبلؿ رحمتو ىذه أف ييمس في آذاف أوربا كثي ار مف الحقائؽ ،ظؿ

سيعـ السبلـ
األوربيوف يجيمونيا أو يتجاىمونيا منيا :لو تجاوبوا مع اإلسبلـ بصدؽ وموضوعية.
ّ
العالـ ،شرط أف يتبلشى إصرارىـ عمى العداء المقنع لئلسبلـ ،وأ ّف حيوية المغة العربية والتي أرادوىا
أف تقبر قبؿ األواف جعمتيا لغة حية ،انبير ليا أولئؾ األوربيوف المقيموف في الببلد العربية،
فاستوجب عمييـ معرفتيا لتحقيؽ مآربيـ وما أكثرىا ،فبات التعامؿ معيا دافعا قويا حتى تعيش

اإلنسانية في كنؼ الحب والوئاـ والتعاوف دوف تعصب.

 -واستنتجنا أيضا مف خبلؿ ىذا النص أف لغة النصوص الرحمية قواميا السرد والوصؼ،

فبفضميما يؤطر الرحالة الراوي األمكنة واألزمنة واألحداث والشخصيات .يتجمى ذلؾ عمى صعيد
المفردات والتراكيب والمصطمحات وفي الصور الفنية المختمفة ،بينما يقؿ نمط الحوار .وكأف
الرحالة يحاور ساردا أو واصفا.

أف أجمؿ لحظة في ىذه
 وأدركنا مف خبلؿ ما أوقفنا عنده إتياف ديني في األمكنة المقدسةّ ،الربوع ىي لحظة الوقوؼ في مقاـ رسوؿ ا﵀ (صمى ا﵀ عميو وسمـ) حيث ترقي الفرحة إلى ليفة

والميفة إلى سعادة ال يحس بيا إال مف عاش تبدؿ الزماف والمكاف ،لحظة انبثاؽ القبة الخضراء
التي تضـ الرسوؿ(صمى ا﵀ عميو وسمـ) ،وبالمقابؿ تمثؿ لحظة مغادرة ىذا المقاـ أقسى لحظة عمى

قموب ،يتوزعيا االستمذاذ بمشيد روحاني لـ يشيد لو نظير وتوجس مف البعاد مف مدينة
الرسوؿ(صمى ا﵀ عميو وسمـ).
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خاتمة:
 واستنتجنا مف ىذا النص أيضا ،تمؾ الروح المتفتحة ليذا العقؿ الغربي الكبير إلتياف ديني ،الذيوجد في اإلسبلـ سبيبل إلى نور ،لـ يعد بوسع أوربا الكالحة توفيره .ولذلؾ يمكف اعتبار رحمتو ىذه

مممحا نموذجيا لحوار الحضارات ،وبيانا صغي ار لتسامح كبير بيف الديانات والحضارات واألمـ.

تشرع ألمؿ مستقبمي ،تنتظر فيو إشراقة في غفمة مف زبانية الفتف
ومف ثمة يمكف لئلنسانية أف ّ
والحروب والشقاقات.
إف أشياء المكاف ىي التي تصنع ماىية المكاف ،فبات التعامؿ معيا ضروريا ،ألنيا تساىـ في
 ّإسداء الشاعرية والجمالية عمى األمكنة ،فبل يجوز تجاوزىا أو إىماليا أو التغاضي عنيا أو التقميؿ
مف شأنيا بحكـ شكميا أو حجميا أو قمتيا أو موقعيا داخؿ المكاف نفسو.

أف األمكنة المؤثثة ماديا قد تعجز عف تأطير النفس اإلنسانية روحيا ومعنويا
 واستنتجنا أيضا ّأف ىذا الفناف الفرنسي وجد في بوسعادة ما لـ يجده في فرنسا مف راحة الضمير
والدليؿ عمى ذلؾ ّ
مما جعمو فنانا يبدع ليس في الرسـ فقط بؿ حتى في األدب ،كما
والباؿ واليناء ،ومصادر اإللياـّ ،
الحظنا في ىذا الرحمة.
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