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ملخص: 

التاريخي  �سياقها  يف  ها�شم(  اأم  )قنديل  رواية  م��سعة  اإىل  القراءة  هذه  تطمح 
واحل�ساري وال�رصدي العربي احلديث من جهة، كما تطمح اإىل تفكيك م�سامني وتقنيات 
الرواية ثم اإعادة بنائها من منظ�ر واقعي نقدي من جهة ثانية. فقد ا�ستمدت )قنديل اأم 
بالرحلة  املهج��ض  الروائي  العقد  وا�سطة  ك�نها  من  اأهميتها  ت�ستمد  زالت  وما   ، ها�شم( 
اأعقبها من حماولت،  �سبقها من حماولت وملا  نظًرا ملا  والغرب،  ال�رصق  وال�ا�سل بني 
ا على ت�سخي�ض لفت ل�اقع املجتمع امل�رصي ب��سفه ممثاًل للمجتمع  ولأنها انط�ت اأي�سً
العربي امل�سلم ول�اقع املجتمع الربيطاين ب��سفه ممثاًل للمجتمع الغربي امل�سيحي. على 
اأن القراءة املتمعنة يف هذه الرواية، ت�سلمنا جلملة من التناق�سات الفكرية والفنية التي 
ق ال�اقع  تر�ّسخ حقيقة ا�ست�سالم البطل املثقف ل�اقعه الجتماعي املعط�ب وت�سليمه بتف�ُّ

امل�ساد املتقّدم. 
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How the Defeated Character Tries 
to Appear Victorious (Um Hashim′s Lantern) Novel. 

Abstract:

This reading aims to situate Yahya Haqqi’s novel Qandeel Om Hashem 
(Om Hashem’s Lantern) within the context of its modern historical, cultural 
and Arabic narrative. This study aims to deconstruct the content and 
narrative techniques of this novel and then to reconstruct it from a critical 
and realistic perspective. Om Hashem’s Lantern has derived its importance 
from being a masterpiece that is obsessed with journeying and serves as a 
link between the East and the West in the light of previous and subsequent 
attempts. It also includes a clear diagnosis of the reality of Egyptian society as 
a representative of an Islamic, Arab society, on the one hand, and the British, 
Christian, Western society, on the other hand. However, a close reading 
of the novel shows a number of intellectual and technical contradictions. 
These contradictions reinforce the educated protagonist’s submission to 
his dysfunctional social reality and his resignation to the superiority of the 
opposite advanced reality. 
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قنديل أم هاشم وحييى حقِّي يف عيون النقاد:
ب�جه  احلديث  امل�رصي  الأدب  يف  �ساهقة  منزلة  حقِّي  يحيى  والناقد  القا�ض  تبّ�اأ 
من  باملئات  وناقًدا،  مبدًعا  ا�ستاأثر  وقد  عام.  ب�جه  احلديث  العربي  الأدب  ويف  خا�ض، 
اأن  ميكن  اأنه  درجة  اإىل  ومتن�ع  غزير  عنه  ُكتب  ما  ولأن  واملقالت.  والأبحاث  الدرا�سات 
يظّل منجًما خ�سًبا للعديد من ر�سائل املاج�ستري والدكت�راه، ف�س�ف منثِّل لهذا الفي�ض باآراء 

بع�ض الباحثني والنقاد املعدودين. 
لقد اأكد �سكري عّياد اأن �س�رة يحيى حقِّي قد ر�سخت يف ذهنه، منذ اأن قراأ له )قنديل اأم 
ها�شم( يف عام 1944. مع اأنه كان قد اأعجب به على نح� غام�ض حينما قراأ له يف م�ستهل 
ة يف ال�سجن( و )اإزازة ريحة( ، وقد  الثالثينيات ق�ستني فاتنتني على حد تعبريه هما: )ق�سّ
ن�رصتا يف )املجلة اجلديدة( . . ومع اأن �سكري عّياد ل يعّد )قنديل اأم ها�شم( اأج�د اأعمال 
يحيى حقِّي، فاإنه يراها العمل الأكرث �رصاحة يف التعبري عن اآرائه؛ فهي متثل مزاوجة لفتة 
بني الفن والّدين، ما فتئ يحيى حقِّي يحفر ب�سرب واأناة ل�ستخراج عروقها. على اأن عّياد 
)اإن يحيى حقِّي مت�س�ِّف حًقا، ولكنه »مت�س�ِّف علمي« وهذه  ي�ستدرك قائاًل:  اأن  ل يلبث 
البال حني  �سيء عن  اأبعد  العلم  ا كما جتعل  عنده خفيًّ الت�سّ�ف  التي جتعل  الرتكيبة هي 

يتحدث النا�ض عن فنِّه( . . 
من  يحيى حقِّي  قلق  ما يف  )بقدر  الق�ل:  اإىل  عّياد  فيذهب  الفنِّي  ال�سعيد  على  واأما 
والإيجاز  واحلتمية  التجديد  اأ�سل�به  يف  ترى  اإح�سا�سه،  ميكن  ل  وغم��ض  �س�يف،  عنف 
لقد و�سف يحيى  العلمي يف املرّكب.  ي�ستاأنف قائاًل: )هذا ه� اجلانب  ، ثم  وامل��س�عية( 
حقِّي م�قف الكاتب الفنان من هذين الطرفني باأنه »حرية يف الهتداء اإىل الطريق ال��سط 
اإنه جدل  اأ�سحاب اجلدلّية، لقال  اأن�سف، وكان من  الأ�سل�ب«. ول�  الفكرة وهدوء  بني قلق 

، وه� جدل قائم يف اأدبه على اأ�سّح ما يك�ن( . .  دائم يخلق الفن احليَّ
الثقافة  اأن�سار  بني  ال�رصاع  ق�سية  نقلت  قد  ها�شم(  اأم  )قنديل  اأن  وادي  طه  ويرى 
الإ�سالمية والثقافة الغربية من اإطار الفكر اإىل اإطار الفن. بل لقد اأعطى هذا النتقال �سمة 
بني  ومتّزقها  ال��سطى  امل�رصية  الطبقة  اأزمة  تعك�ض  الرواية  هذه  باأن  جزمه  عرب  طبقية، 
الثقافتني العربية والإ�سالمية، بحًثا عن اأ�سل�ب جديد للحياة يف م�رص . . وقد خل�ض اإىل اأن 
الرواية )رمزّية( متيل اإىل الت�سخي�ض ال�اقعي، كما اأنها ات�سمت باجلراأة يف معاجلة )ن�عية 

احل�سارة املطل�بة( لإحداث التقّدم يف م�رص . . 
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اأو  الذات ه� امل�سكلة احلقيقية لإ�سماعيل  البحث عن  باأن  ال�رقي، يقطع  ال�سعيد  لكن 
بطل )قنديل اأم ها�شم( ، واأن هذه امل�سكلة ت�ساعدت لدى اإ�سماعيل يف اإجنلرتا ثم انفجرت 
على نح� عنيف بعد اأن عاد اإىل ال�سيدة زينب مدّجًجا باأوهام التفّ�ق العلمي، لكن ويف �س�ء 
كما  امل�رصق،  وروحية  الغرب  علمية  بني  املزاوجة  ب�رصورة  لالعرتاف  اإ�سماعيل  ا�سطرار 
ي�ستنتج ال�رقي، فاإنه يخل�ض اإىل الق�ل باأن اإ�سماعيل قد ت�سالح مع واقعه واأنهى تناق�سه 
ل ال�رقي هذا الت�سالح فردًيا واجتماعًيا، ا�ستناًدا اإىل ق�ل  الذاتي وامل��س�عي معه. ويف�سّ
اإ�سماعيل: »لقد حاولت اأن تبقى اأنت وتلغي من ال�ج�د �سائر النا�ض، حاولت اأن تنف�سل واأنت 
ل متلك اإل الت�سال«، ثم اإىل ق�له: »فاإين قد قبلتكم بكل قذارتكم وجهلكم وانحطاطكم. فاأنتم 

مني واأنا منكم« . !! 
اأم  )قنديل  اإىل ج�هر ما قام به يحيى حقي يف  وحاول فاروق عبد املعطي ال�ل�ج 
ها�شم( ، فر�سد حقيقة عدم اكتفائه بت�سجيل ما يقع ويتفاعل، حدًثا واإن�ساًنا، ومبادرته اإىل 
التعاطف معهما، اإىل درجة العتقاد باأنه ل يتفّرج على مناذجه اأو �سخ��سه فح�سب، ولكنه 
)ينجذب بكل معاين كلمة »اجنذاب« اإىل ال�سخ�ض الذي يتفّرج عليه اأو امل�قف الذي ي�سجله؛ 
ي�ساأل نف�سه يف امتحان �سديد الق�س�ة للذات: اأين اأنا من هذا الإن�سان الذي اأكتب عنه؟ اأين اأنا 

من هذا الذي اأراه من ح�يل واأ�سّجله؟( . . 
واأما غايل �سكري فقد ق�سا كثرًيا على يحيى حقي، حينما تّ�جه زعيًما للتيار النتهازي 
التي �سبقت وواكبت واأعقبت ث�رة  الروائية  الّرواية، وذلك يف �سياق ت�سنيفه للتيارات  يف 
1952، انطالًقا من �سيقه بروؤاه ال�س�فية واملثالية املفارقة للعقالنية والق�انني العلمية . !! 
مل ت�ستاأثر رواية )قنديل اأم ها�شم( –فح�سب- بتحليالت وتاأويالت النّقاد والباحثني، 
اأحمد  ا؛ فهذا  اأي�سً الروائي عم�ًما باعتنائهم  الإبداع  اآراء يحيى حقِّي يف  ا�ستاأثرت  بل لقد 
الإبداع  لعملية  حقِّي  فهم  يف  والعام  اخلا�ض  بني  التعانق  باإزاء  يت�قف  الهّ�اري  اإبراهيم 
ا للت�سلية، بل  اأن حقِّي لي�ض ممن يحتف�ن بالرواية ب��سفها معر�سً الروائي، لي�ؤكد حقيقة 
عامل  تلج  الطبيعية  للعل�م  خالًفا  وهي  لالإن�سان،  ال�ج�دية  الق�سايا  يف  بحًثا  ب��سفها 
الإن�سان ب��سفه كال متكاماًل ولي�ض ب��سفه ظ�اهر جزئية متباعدة، والأهم من ذلك النفاذ 
من  منتزًعا  نبًتا  اأو  بيانًيا  ر�سًما  اأو  ا  ملفًّ اأو  رقًما  اأو  بطاقة  )لي�ض  الإن�سان  اأن  حقيقة  اإىل 
متبادلة جتمع بني  معّقد من عالقات  ن�سيج  مند�ض يف  باحلياة،  ينب�ض  كائن  بل  جذوره 

النقي�سني، فه� فذ ومت�سابه، متفّرد وملتحم( . . 
اإن هذا الفهم لعملية الإبداع الروائي، ي�قف الروائي مع ال�سيا�سي وعامل النف�ض على 
الثالثة م��س�ع بحث �سامل، لكنه ي�سيف  الإن�سان يغدو لدى  اإن  قدم امل�ساواة، من حيث 
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الروائي حتى  العمل  �سخ��ض  تقّم�ض  الت�ّحد مع م��س�عه و�رصورة  ميزة  ا  اأي�سً للروائي 
املالحظة  لق�ة  ي�سند  فاإن يحيى حقِّي  ولذلك   .  . الرواية  الآخر يف  الروائي هي  اأنا  ت�سبح 
�ساكًنا  نراه  اأن  ميكن  الذي  الروائي،  لدى  متقدمة  وظيفة  للحياة  الي�مي  الإيقاع  ومراقبة 
وهادًئا يف الظاهر، لكنه يف ال�اقع مر�سد لكل ما يتحرك وُي�سمع وُي�سّم . . ورمبا لهذا ال�سبب 
التاأثر  اإىل الغرب بفعل  مل يجد حقِّي �سرًيا يف ن�سبة فني الق�سة والرواية العربية احلديثة 
بالأعمال الأدبية الأوروبية املرتجمة ب�جه خا�ض، لأنه يدرك جيًدا الفرق اجل�هري بني 
اأو الرواية الأوروبية؛ فالأوىل واإن  األف ليلة وليلة واملقامات وبني الق�سة  ري وق�س�ض  ال�سِّ
ب��سفها  ُدر�ست  اأنها  اإل  هناك،  اأو  هنا  الروائية  اأو  الق�س�سية  البذور  بع�ض  على  انط�ت 
اأو  الراأي  الفنية والق�سد لإبداء  ال�حدة  معار�ض لغ�ية متخمة بالنح� والبديع، وتخل� من 

اإبراز املذهب . . 
الناقد،  حقي  يحيى  على  مندور  حممد  اأ�سبغها  التي  النقدية  الأحكام  كانت  ورمبا 
ا يف النقد ميكن تلخي�سه  هي الأكرث جدارة بالتاأمل؛ فقد اأّكد اأن لديه اجتاًها اأ�سياًل خا�سً
بالرتكيز على درا�سة اأ�ساليب التعبري و�رصورة الهتمام بها يف الدرجة الأوىل . . ومل يفته 
التن�يه باعتناء يحيى حقي البالغ بتحديد اللفظ، لأن هذا التحديد من �ساأنه اأن يحدد طرائق 
)قد  ناقًدا  اأن يحيى حقي  اإىل  وقد خل�ض  الألفاظ.  ب��ساطة  يفّكر  فالإن�سان  ا،  اأي�سً التفكري 
و�سع الأ�س�ض العامة لعلم جديد يجب اأن نعنى به كل العناية وه� علم الأ�سل�ب على اأ�سا�ض 
بتمّنيه  املدّوي هذا  راأيه  ثم ختم   ،  . الرهافة(  بالغة  من ح�سا�سية جمالية ولغ�ية وعقلية 
اأن ي�ستخل�س�ا هذه املبادئ وي�رصح�ها ويف�رّصوها  البالغة والأ�سل�ب،  على وا�سعي كتب 
ويف  العامة،  العقلية  يف  ث�رة  اأكرب  )لأحدث�ا  ذلك  فعل�ا  ل�  لأنهم  لها،  الأمثلة  وي�رصب�ا 

النه�سة الثقافية والأدبية والفكرية املرجّ�ة( . !! 
وادي  طه  اإليه  ذهب  ما  على  يجمع�ن  يكادون  والباحثني  النقاد  فاإن  عام  وب�جه 
بخ�س��ض فائ�ض )احلركة الفكرية( . يف )قنديل اأم ها�شم( على ح�ساب )احلركة الدرامية( 
، وبخ�س��ض الت�ظيف احل�ساري لرمز املراأة التي غدت قناًعا للغرب ا�سمه ماري وقناًعا 
لل�رصق ا�سمه فاطمة- علًما باأن ماري بدت يف )قنديل اأم ها�شم( اأكرث اإقناًعا ومتا�سًكا من 
فاطمة- ف�ساًل عن مالحظة التكثيف الرمزي يف الرواية على ح�ساب الأحداث ورمبا على 
على  بث�رته  الت�رصيح  اإىل  حقِّي  يحيى  دفعت  التي  املالحظة  وهي  الأدبية.  اللغة  ح�ساب 
الأ�سل�ب  ي�سّميه  جديد،  اأ�سل�ب  ل�سطناع  التحم�ض  اأ�سّد  متحم�ض  لأنه  الزخرفية  الأ�ساليب 
التكثيف  باأن  القطع  اإىل  ا  اأي�سً دفعته  بل   .  . والعمل  بالدقة  الهيام  اأ�سد  يهيم  الذي  العلمي 
للعمل  اخلا�ض  فهمه  ميثل  بل  اعتباطيًا،  ملمًحا  ميّثل  ل  ها�شم(  اأم  )قنديل  يف  امللح�ظ 
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الق�س�سي الط�يل، لأنه- اأي يحيى حّقي- )�سيِّق ال�سدر بال�رصد وتتابع احل�ادث( ويحّب 
اأن ي�سل ب�رصعة اإىل )املغزى والّدللة( . . 

على اأن حتّري امل��س�عية يدفعنا اإىل �رصورة ال�ستدراك على ما تقّدم من اآراء له�ؤلء 
الباحثني والنقاد، فيما كتبه يحيى حقي املبدع والناقد؛ فق�ل �سكري عّياد باأن يحيى حقي 
قد كان )مت�سّ�ًفا علمًيا( ي�ستمل على قدر من الت�س�ية اللفظية بني متناق�سني ل ي�سندهما 
اأو  النظري  باملعنى  مت�سّ�ًفا  يكن  مل  الذي  حقي  يحيى  لدى  النقدي  اأو  الروائي  اخلطاب 
ا من دعاة النزعة العلمية ال��سعية اجلافة، واأظن  ال�سل�كي مل�سطلح الت�سّ�ف، ومل يكن اأي�سً

اأن )امليل اإىل التاأّمل( ه� ال��سف الأكرث دقة جل�هر ما اأبدعه يحيى حقي، روائًيا وناقًدا. 
يف  جديد  اأ�سل�ب  لمتالك  امل�رصي  املجتمع  طم�ح  ق�رص  اإىل  وادي  طه  اجتاه  واأما 
لبعث  حقي  يحيى  طم�ح  من  انتقا�ض  ا  اأي�سً فه�  ال��سطى،  امل�رصية  الطبقة  على  احلياة 
جمتمع م�رصي م�ساد لنمط التفكري الالعقالين، وي�ست�ي لديه يف هذا الطم�ح الفاّلح مع 

العامل، والإقطاعي مع الّطالب، والربج�ازي الغني مع املت��سط احلال اأو الب�سيط. 
ول نحتاج اإىل جهد كبري لإثبات خطل ما خل�ض اإليه ال�سعيد ال�رقي بخ�س��ض ت�سالح 
اإ�سماعيل مع واقعه؛ فرغم اأننا نتفق معه بخ�س��ض متح�ر اأزمته ح�ل البحث عن الذات، اإّل 
اأّن م�سم�ن القتبا�ض الثاين الذي ا�ستند اإليه ليثبت لنا هذا الت�سالح مع ال�اقع، ه� اأبعد ما 

يك�ن عن هذا الت�سالح، بل ه� مي�ر بالغ�سب والنقمة والحتقار امل�سمر لهذا ال�اقع. 
ول يخل� راأي فاروق عبد املعطي من جمازفة كبرية م�ؤداها اإمكانية الق�ل باأن يحيى 
حقي مل يكن يدرك �رصورة املحافظة على م�سافة حمّددة بينه وبني �سخ��سه ب�سبب املبالغة 
يف تاأكيد اندماجه ب�سخ��سه. علًما باأن اجتاه يحيى حقي لتن�سيب �سارد خفي يف )قنديل 
اأم ها�شم( يخّفف اإىل حد بعيد من وطاأة اتهامه بهذا الندماج. لكننا لن نرتدد –يف ال�قت 
نف�سه- يف امل�سارعة لدفع �سفة )زعامة التيار النتهازي( التي و�سمه بها غايل �سكري يف 
واأثناء وبعد ث�رة 1952، لأنه  الروائي يف م�رص، قبل  �سياق ت�سنيفه لجتاهات اخلطاب 
و�سف اأخالقي مبني على م�قف اأيدي�ل�جي بحت، ولي�ض ت��سيًفا نقدًيا م�ستمًدا من ج�هر 

ما كتبه يحيى حقي، روائًيا اأو ناقًدا. 
باأن يحيى حقي  القطع  اإىل  اله�اري  اأحمد  التي دفعت  اأن احلما�سة هي  ول ريب يف 
لي�ض  اأنه  على  تدليله  معر�ض  يف  لالإن�سان  الكربى  ال�ج�دية  بالق�سايا  مهج��ض  روائي 
روائًيا معنًيا بالت�سلية؛ فمع اأننا ل مناري يف ا�ستمال )قنديل اأم ها�شم( وغريها من اأعمال 
يحيى حقي على �س�اغل فكرية بارزة، اإل اأن علينا العرتاف باأن هذه ال�س�اغل مل ترتق اإىل 
م�ست�ى التفل�سف العميق الذي ميكن اأن ي�سع يحيى حقي يف منزلة الفيل�س�ف ال�ج�دي، بل 
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اإنها مل ت�سل به اإىل م�ست�ى اله�اج�ض الفل�سفية النا�سجة التي ميكن اأن نقع عليها لدى طه 
ح�سني اأو ت�فيق احلكيم يف )اأديب( ثم يف )ع�سف�ر من ال�رصق( . 

وبالرغم من الأهمية البالغة التي انط�ت عليها اأحكام حممد مندور بخ�س��ض ريادة 
يحيى حقي على �سعيد تاأ�سي�ض علم الأ�سل�ب، اإل اأن داعي الدقة يدفعنا اإىل الق�ل باأنه كان 
اإليه من مناهج  التاأ�سري على ما يجب الجتاه  و�سًعا يف  يّدخر  انطباعًيا جريًئا ومل  ناقًدا 
نقدية جديدة، وه� ما اأّكده يحيى حقي نف�سه من باب احلر�ض على اأن ل حتّمل اآراوؤه النقدية 

اأكرث مما حتتمل. 
 ، ها�شم(  اأم  )قنديل  ل  القراءة اجلديدة  اإبرازه يف هذه  اإىل  نعمد  �س�ف  وخال�سة ما 
والتي دفعنا اإىل القيام بها هذا الرتافع املاأ�ساوي يف امل�سهد ال�سيا�سي امل�رصي بني تّيار 
التقليد وتّيار احلداثة: ريادة يحيى حقي على �سعيد ر�سد التنازع الفكري امل�ؤمل يف عمق 
الن�سبي  العربية امل�سلمة، وق�س�ره  وجدان املجتمع امل�رصي ب��سفه من�ذًجا للمجتمعات 
عن ترجمة هذا التنازع فنًيا، وذلك من خالل التاأ�سري على النك�سارات التي اعرتت عملية 
الإمناء الق�س�سي ل�سخ�سية اإ�سماعيل بطل )قنديل اأم ها�شم( ، والتدليل ن�سًيا على اأن هذا 
البطل قد انتهى به احلال مهزوًما اأمام ال�اقع وم�ست�سلًما له، ولي�ض مت�ساحًلا معه اأو منت�رًصا 

على �سلبياته. 

يف البدء كانت الرحلة: 
اأ�سكال ا�ستيعاء الذات والآخر يف الثقافة العربية؛ فقد اأ�سهم  مثَّل اأدب الرحالت، اأبرز 
احل�سارية يف حقبة �سع�دها ويف  ذاته  امل�سلم عن  العربي  ت�سكيل �س�رة  الأدب يف  هذا 
اأ�سهم يف ت�سكيل �س�رة العربي امل�سلم عن خ�سمه احل�ساري يف حقبة  اأف�لها، كما  حقبة 
اأف�له ويف حقبة �سع�ده. واإذا كانت رحلة ابن جبري ثم رحلة ابن بط�طة تنه�سان ب��سفهما 
النم�ذجني املثاليني ملت�الية ال�سع�د فالأف�ل العربي والأف�ل فال�سع�د الغربي يف الع�رص 
اإىل حد بعيد، يف بعث رواية الرحلة  اأ�سهمت  اإىل باري�ض،  ، فاإن رحلة الطهطاوي   . ال��سيط 
ال�ج�دية العربية احلديثة، ورفدها بالعديد من الت�ساوؤلت الفل�سفية والتاريخية وال�سيا�سية 
والإن�سانية . . ولي�ض لنا اأن ن�ستغرب ذلك ف )الرحلة( كانت وما زالت و- رمبا- �ستظل، رمًزا 
للبحث املخل�ض وال�ساق عن ج�هر الذات الفردية واجلمعية، اإىل احلد الذي دفع )ت�دورف( 

اإىل اإفرادها بالعديد من اخل�سائ�ض يف الرواية الفل�سفية . . 

فتِّش عن املرأة!: 

تقع )قنديل اأم ها�شم( يف منت�سف طريق احل�ار بني ال�رصق والغرب عرب اأ�سل�ب الرحلة 
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الروائية، والذي بداأه طه ح�سني يف عام 1934م برواية )اأديب( ، وتاله ت�فيق احلكيم يف 
عام 1938م برواية )ع�سف�ر من ال�رصق( . ثم مّهده �سهيل اإدري�ض يف عام 1953م برواية 
اإىل  الهجرة  )م��سم  برواية  1968م  عام  يف  �سالح  الطيب  يتّمه  وكاد   ، الالتيني(  )احلي 
ال�سمال( ، ثم اأحلق به جنيب حمف�ظ اإزاحة كادت تك�ن حا�سمة يف عام 1983م عرب روايته 
)رحلة ابن فّط�مة( ، لكن عالء الأ�س�اين اأعاد متهيده يف عام 2007م عرب روايته )�سيكاغ�( 
. . وميكننا الزعم باأن يحيى حّقي قد كان را�سًدا نابهًا لهذا احل�ار حتى عام 1968، بدليل 
ا�ستباكه نقدًيا مع ت�فيق احلكيم من جهة، وثب�ت متابعته لإبداعات ال�سباب واأبرزهم يف 
حينه الطيب �سالح الذي ا�سرتعى انتباه النقاد عرب روايته )م��سم الهجرة اإىل ال�سمال( من 

جهة ثانية . . 
مع )اأديب( . ميكننا اأن نالحظ اجتاه ال�سارد اإىل اإغفال ا�سم البطل امليكافيلي النبيل 
والبطل. ومع )ع�سف�ر من  ال�سارد  اأفكار وع�اطف وجتارب  لنقل  الر�سائل  اأ�سل�ب  وتفعيل 
ال�سّيدة  اإىل  القاهرة متاًما رغم الإهداء امل�ّجه  . ثمة اجتاه لإبراز باري�ض وتغييب  ال�رصق( 
زينب. ويف )احلي الالتيني( . هناك تكرار طريف ل�اقعة اإغفال ا�سم البطل العروبي امللتزم 
وتركيز وا�سح على اإبراز ال�رصاع العربي ال�سهي�ين رغم الأج�اء الب�هيمية التي مت�ر بها 
الرواية. ويف )م��سم الهجرة اإىل ال�سمال( . ت�سعيد مطلق لذلك التقابل الرتاجيدي بني ال�رصق 
يف  –مبا  كلها  النماذج  هذه  بني  امل�سرتك  اجلامع  اأما  بحت.  وج�دي  منظ�ر  من  والغرب 
احل�سارة  اإىل  الأوىل  العب�ر  ب�ابة  ب��سفها  الغربية  املراأة  فه�  ها�شم( -  اأم  )قنديل  ذلك 
املناف�سة، وب��سفها اللحظة التي تلخ�ض جتربة الرتطام الأول مع الآخر املتفّ�ق؛ فكاأن 
ومل  حدود!  بال  م�ستلق  و�ساطئ  اأنثى  اأوروبا  وكاأن  الدوام،  على  م�سدود  ووتر  ذكر  ال�رصق 
اأبحرت يف حميط الت�ساوؤلت الفل�سفية  . التي  اإل )رحلة ابن فّط�مة(  ي�سذ عن هذا الإجماع 
املطلقة، و )�سيكاغ�( التي تفّردت با�ست�سافة الرجل واملراأة العربيني يف الغرب الأق�سى، 

وهما يكابدان نداءات اجل�سد واألعيب خمربي ال�سلطة. 

ريشة يف مهب الريح: 

 )قنديل اأم ها�شم( باك�رة جمم�عات القا�ض والروائي والناقد امل�رصي يحيى حقِّي، 
اأ�سدرها يف عام 1944م . ، وكان قد بلغ . عاًما. واإذا نظرنا بعني العتبار اإىل حقيقة اأن 
امل�ؤلف كان قد در�ض احلق�ق وامتهن العمل الديبل�ما�سي، �سار يف مقدورنا الق�ل اإن يحيى 
امل�رصي وه�اج�سه يف  املثقف  اأبرز هم�م  يكثف  اأن  املجم�عة  اأراد من خالل هذه  حقِّي 
�س�ء ما كادت تتمخ�ض عنه احلرب العاملية الثانية من نتائج �سيا�سية وفكرية وح�سارية 

بالغة اخلطر. 
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م�سارح  اأحد  م�رص  مّثلت  امل�ستعَمرة،  العربية  وغري  العربية  الأقطار  من  وكالعديد 
وجبهات احلرب العاملية الثانية بني دول املح�ر )اأملانيا، واإيطاليا، واليابان( ودول احللفاء 
اأو م�سلحة يف هذه احلرب.  اأي راأي  اأن يك�ن لها  )اأمريكا، بريطانيا، فرن�سا، رو�سيا( دون 
رت خلدمة اأهداف وم�سالح  بل اإن كل م�اردها القت�سادية والب�رصية، ف�ساًل عن ذلك، �ُسخِّ
بريطانيا وحلفائها. وما اإن كادت احلرب ت�سع اأوزارها، وت�سفر عن انت�سار م�ؤّزر للراأ�سمالية 
وال�سرتاكية من جهة، وهزمية منكرة للنازية والفا�سية من جهة ثانية، حتى كانت م�رص 
ترتنح ح�سارًيا وفكرًيا واقت�سادًيا و�سيا�سًيا؛ فال هي فرع�نية ول هي عربية اإ�سالمية ول 
هي راأ�سمالية ول هي ا�سرتاكية، رغم كل وزنها التاريخي، وم�قعها ال�سرتاتيجي، وعمقها 
مهب  يف  ري�سة  جماًزا-  ولي�ض  فعاًل  احلرب-  هذه  من  للخروج  ت�ستعد  كانت  لقد  الب�رصي. 
الريح، بعد اأن اأرهقتها احلروب واحلمالت الع�سكرية، واأنانية العثمانيني، وعنجهية اإدارات 
ال�ستعمار الفرن�سي ثم الربيطاين، وتَبعية الأ�رصة احلاكمة، و�سلطة الإقطاع، و�سط�ة رجال 

الدين، وهيمنة اخلرافة، و�رصاوة الفقر. 

عتبة احلرّية: 
خرجت م�رص اإذن، وهي تبحث عن ه�ية را�سخة، وعن �سخ�سية م�ستقلة، وعن ث�ابت 
تركن اإليها، فهل عرثت عليها اأم اأنها ظلت تبحث عنها؟ هذا ما حاول يحيى حقِّي اأن يق�له 
ب�جه خا�ض عرب ق�سته الط�يلة )قنديل اأم ها�شم( التي اآثر اأن يطلق عن�انها على جمم�عته 
ا على خم�ض ق�س�ض هي على الت�ايل: ال�سلحفاة تطري،  الق�س�سية الأوىل، والتي ا�ستملت اأي�سً
تدّرج يحيى حقِّي يف هذه  وقد  وبينك.  بيني  القدي�ض ل يحار،  ُكْن كان،  اأيتام،  كنا ثالثة 
�س�ؤال  اإىل  الطبقي،  التحّ�ل  �س�ؤال  اإىل  اله�ّية،  �س�ؤال  من  ن�سبًيا،  الط�يلة  ال�ست  الق�س�ض 

امليتافيزيقا، اإىل �س�ؤال التجريد والرمز، اإىل �س�ؤال الب�ح والتجريب . . 
الفكرية، وخا�سة على �سعيد  الق�س�ض تلك اجلراأة  الناقد يف هذه  وما ي�سرتعي نظر 
الأخالقية  امل�ا�سعات  م�ساءلة  عن  ف�ساًل  لالإ�سالم،  الرا�سخة  ال�سعبية  التف�سريات  نق�ض 
الآن  طرحت  ل�  باأنها  معه  الزعم  ميكننا  حًدا  اجلراأة  هذه  بلغت  وقد  امل�رصي.  للمجتمع 

جل�بهت بكثري من ال�ستنكار! 
ول ريب يف اأن يحيى حقِّي، قد اأفاد اإىل اأبعد حد ممكن، من املناخ الليربايل الذي كان 
يهيمن على م�رص يف الأربعينيات، جّراء التعددية احلزبية التي كانت م�رص ترفل بها، والتي 
ا�ستاأثرت بت�سجيع ال�ستعمار الربيطاين الذي راأى يف هذه الليربالية ال�سيا�سية والفكرية، اآلية 
م�اتية لزعزعة القناعات احل�سارية والق�مية الكلّية يف م�رص حتت �سعار )احلرية الفكرية 
واقع  م�ساءلة  عتبة  عند  تت�قف  كانت  احلرية  هذه  اإن  الق�ل  البديهي  ومن   . وال�سيا�سية( 



143

2015 مجلة جامعة القدس املفتوحة لألبحاث والدراسات - العدد اخلامس والثالثون )1( - شباط 

ال�ستعمار، فعند هذا احلد كانت حرية امل�رصيني تنتهي لتبداأ حرية بريطانيا! ورمبا لهذا 
ال�سبب كادت هذه املجم�عة الق�س�سية اجلريئة تخل� من الإ�سارة اإىل ال�ستعمار الربيطاين 
ا يف م��سعني: الأول يف ق�سة )قنديل اأم ها�شم( وقد ت�سمن اإ�سارة خاطفة ل تخل�  اإل عر�سً
الإ�سكندرية  الع�دة مليناء  �سياق و�سف حلظة و�س�ل باخرة  ال�سخرية والتعري�ض يف  من 
)جن�د و�سباط واإخ�اننا املحتل�ن ول� اأنهم اأخالط مطرب�س�ن، وحّمال�ن و�سيارفة وزّوار( 
التي كان امل�رصي�ن  اإىل املالجئ  اإ�سارة  ، وقد ت�سّمن  . والثاين يف ق�سة )بيني وبينك(   .

يل�ذون بها، احتماء من غارات الأملان على مع�سكرات الربيطانيني يف القاهرة . . 

موجز القنديل: 
ل�سان  على  وذلك  تنتهي،  وفيه  ها�شم(  اأم  )قنديل  ق�سة  تبداأ  زينب  ال�سيدة  حي  يف 
�سارد خفي، نكت�سف فيما بعد اأنه ابن �سقيق )اإ�سماعيل( بطل الق�سة. ويبدو اأن والد اإ�سماعيل 
اأواخر القرن التا�سع  اأحد اآلف الفالحني امل�رصيني الذين هجروا الريف امل�رصي يف  كان 
ع�رص ومّيم�ا �سطر القاهرة بغية حت�سني اأح�الهم املعي�سية. وقد اختار ال�سكن والعمل يف حي 
ال�سيدة زينب من باب الترّبك باملقام، ولأنه املكان ال�حيد الذي �سبق له اأن زاره طفاًل مع 
اأبناوؤه الثالثة ومعهم  ا. فعمل وتزوج واأجنب وكرب  اأي�سً العائلة التي كانت تق�سده للتربك 
الأول والثاين الكتفاء مبا تي�رصَّ من  ابناه  التي تربَّت يف كنفه. واختار  اأخيه فاطمة  ابنة 
التعليم  )اإ�سماعيل( متابعة  الثالث  العمل، فيما اختار البن  اإىل  القراءة والكتابة ثم اجتها 
حتى اأنهى درا�سته الثان�ية مبعدل منخف�ض على نح� فاجاأ الأب الذي قرر بعد ط�ل بحث 

وتفكري اأن ير�سل به اإىل اإجنلرتا لدرا�سة طب العي�ن. 
ذلك  واأثناء  ويتفّ�ق،  ويلمع  الربيطانية  اجلامعات  باإحدى  ويلتحق  اإ�سماعيل  ي�سافر 
ويخ��سان ح�ارات حمتدمة،  وتت�ّطد عالقتهما   ، )ماري(  الربيطانية  الطب  يلتقي طالبة 
متثل هي خالل هذه احل�ارات منطق احل�سارة الغربّية ال�اقعّية العقالنّية ال��سعّية العلمّية 
العملّية ال�اثقة، ويحاول ه� من خاللها اأن ميثل منطق ح�ا�سي وه�ام�ض احل�سارة العربّية 
متزقه  جّراء  وذهنًيا  ع�سبًيا  ينهار  اأن  يلبث  ول  واملهزوزة.  واخلرافّية  احلاملة  الإ�سالمّية 
بني �س�ت عقله و�س�ت عاطفته، اأو جّراء �سع�ره بال�ساآلة اأمام جراأة ماري وت�ساحلها مع 
ذاتها، فتهرع لإنقاذه من اكتئابه، وت�سطحبه لال�ستجمام يف الريف الإجنليزي، ول تبخل 
اأ�سد حما�سة منها ملنطق  عليه بكالمها وج�سدها حتى يرباأ فينه�ض من جديد، وقد �سار 
املادة والعقل واجل�سد، واأكرث احتقاًرا منها ملنطق الروح واخليال والعاطفة. بل اإنه ل يّدخر 
و�سًعا لتحديها وجتاوزها ول يرتّدد يف اأن يدع�ها قبل ع�دته اإىل م�رص لق�ساء ليلة وداعية 
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جاحمة، فتلّبي دع�ته دون ترّدد رغم ارتباطها ب�سديق بعده، ول�سان حالها يق�ل: هذا ه� 
التطبيق العملي لفل�سفة الغرب ال�اقعي! 

ليلة  اأول  منذ  فيعمد  ال�رصق  ثقافة  على  الّتام  متّرده  اإعالن  يف  اإ�سماعيل  ر  يتاأخَّ مل 
عيني  على معاجلة  الحتجاج  اإىل  �سن�ات،  �سبع  امتد  غياب  بعد  والده،  منزل  يق�سيها يف 
خطيبته –ابنة عمه- بالزيت املجل�ب من مقام ال�سيدة زينب )اأم ها�سم( ، واأمام اإنكار اأمه 
واأبيه ل يرتدد يف اختطاف زجاجة الزيت والتط�يح بها من خالل ال�سّباك، بل اإنه يختطف 
ع�سا والده ويندفع بها هائًجا باجتاه املقام، ويحّطم قناديله امل�ساءة، فيهجم عليه الزّوار 
واملريدون ويكادون يفتك�ن به ل�ل تدخل خادم املقام الذي عرفه واأّكد للنا�ض اأنه قد ُم�ّض. 
ورغم انهياره الع�سبي املفاجئ واملذهل ي�رّص اإ�سماعيل على معاجلة ابنة عمه وفًقا لق�اعد 
وتقنيات طب العي�ن الذي اأتقنه يف بريطانيا فتفقد ب�رصها متاًما، وينهار ثانية ويغادر 
املنزل ويت�رّصد، فيتيح له هذا الت�رّصد فر�سة التعّرف –عن قرب- اإىل ما تعانيه م�رص من 
فقر ومر�ض وجهل، وكاأن كل ما تعّر�ض له من مهانة واإذلل قد تكفل بتحريره من �سع�ره 
العميق بالذنب، فراح يتقّرب من املقام تدريجًيا حتى عاد اإىل منزله م�سطحًبا زجاجة زيت 
واأب�رصت  بها، حتى حت�سنتا  عمه  وابنة  عيني خطيبته  معاجلة  على  وواظب   ، ها�سم(  )اأم 
بهما! ثم افتتح عيادة لطّب العي�ن يف حي �سعبي، وخ�ّض الفقراء والفالحني بعنايته لقاء 
رتيبة  حياة  وعا�ض  وبنات!!  اأولد  ع�رصة  منها  واأجنب  عمه  ابنة  ج  وتزوَّ زهيد،  رمزّي  اأجر 

عادية حتى مات. 

مالمح ومسات: 

هذا التلخي�ض املكّثف لق�سة )قنديل اأم ها�شم( التي �سغلت نح� خم�سني �سفحة من 
ي�سعب  التي  الّدالة  والثان�ية  اجلزئية  التفا�سيل  ع�رصات  من  خال  والذي  ال�سغري،  القطع 
ح�سدها للقارئ مرة اأخرى، يهدف اإىل اإ�رصاك القارئ يف اجلّ� العام للق�سة، كما يهدف اإىل 
ت�فري من�سة ميكن النطالق منها لت�سجيل اأبرز املالمح الفنّية والفكرّية التي ميكن ر�سدها 

يف ق�سة )قنديل اأم ها�شم( . 
الناقد  اإذ ل يخفى على  التجني�ض تقف على راأ�ض هذه املالمح،  التبا�ض  ولعل م�ساألة 
والقارئ الب�سري اأن )قنديل اأم ها�شم( كتبت خالل حقبة تداخلت فيها معايري الق�سة الط�يلة 
مع الرواية، وجاءت من حيث زمن ال�رصد الداخلي )50 �سنة تقريًبا( اأقرب اإىل الرواية. وهي 
–دون ريب- اأكرث ق�س�ض املجم�عة ا�ستماًل على هذا اللتبا�ض التجني�سي. وعلى الرغم من 
اأن يحيى حقِّي قد بذل جهًدا لفًتا على �سعيد اإمناء �سخ�سية اإ�سماعيل واإك�سابها م�سداقية 
ولي�ست  مفاجئة،  درامية  انك�سارات  اعرتته  قد  الإمناء  هذا  اأن  اإل  ونف�سّية،  وفكرّية  واقعّية 
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الإ�سنادية  اأدوارها  بدت  قد  الثان�ية  ال�سخ�سيات  �سائر  باأن  التذكري  �رصورة  مع  مقنعة، 
االنك�شارات  هذه  اإجمال  وميكن  ومرّبرة.  ومنطقية  الّنماء  مكتملة  الرئي�سة  لل�سخ�سية 

فيما ياأتي: 
باجلامعات  ● لاللتحاق  ي�ؤهله  معدل  على  احل�س�ل  يف  املفاجئ  اإخفاقه  اأوالاً- 

ممن  غريه  وكاأن  املراهقة،  مرحلة  بل�غه  �سادف  العامة  الثان�ية  امتحان  لأن  امل�رصية 
اأحرزوا معّدلت مرتفعة مل يبلغ�ا هذه املرحلة! فبدا هذا العذر الذي تعّلل به امل�ؤلف م�سّ�ًغا 

ه�ًسا لتربير �سفر اإ�سماعيل اإىل بريطانيا. 
ثانيااً- ث�رته العارمة وانهياره ال�ّسديد بعد و�س�له مبا�رصة اإىل املنزل، دون متهيد  ●

اأو مقدمات. 
ثالثااً- ع�دته اإىل املقام واقتناعه باإمكانية مداواة عيني ابنة عمه بزيت اأم ها�سم  ●

وت�ساحله مع ال�اقع امل�رصي املرير، ب�جه عام. 
خلارطة  تفهًما  منه  اأكرث  ال�اقع،  بالأمر  الّتام  الت�سليم  من  �رصًبا  كله  هذا  بدا  وقد 
احليواين؟  ال�شخب  هذا  »ما  ال�اقع:  التي حتكم  التناق�سات وال�رصاعات والثنائّيات 
وما هذا االأكل الو�شيع الذي تلتهمه االأفواه؟ يتطلرّع اإىل الوجوه فال يرى اإال اآثار 
ا �رشعى اأفيون. مل ينطق له وجه واحد مبعنى اإن�شاين.  ا�شتغراق يف النوم كاأنهم جميعاً
اأرمد، عار حاٍف، بوله دم، وبرازه ديدان،  اأقرع  هوؤالء امل�رشيون: جن�س �شمج ثرثار، 
يتلقى ال�شفعة على قفاه الطويل بابت�شامة ذليلة تطفح على وجهه. وم�رش قطعة 
اأ�ِشَنت يف ال�شحراء، تطنرّ عليها اأ�رشاب من الذباب والبعو�س،  )مربط�شة( من الطني 

ويغو�س فيها اإىل قوائمه قطيع من جامو�س نحيل« . !! 
هذا املقطع القا�سي الذي اقتب�سناه ق�سًدا، مل يفت النقاد والباحثني، فه� ينط�ي على 
جلد مفرط للذات، وقد ي�سل حدود التحقري ال�سديد لها، ومما يزيد من وقعه وتاأثريه حقيقة 
امل�رصي  ال�جدان  ا�ستفزت  طاملا  اأر�ستقراطية،  تركية  اأ�س�ل  من  يتحّدر  حّقي  يحيى  اأن 
النافذة يف م�رص وحتّكمها  الذي اكت�ى ط�ياًل بعنجهية الأقلّية الرتكّية  ال�طني وال�سعبي 
يف العديد من مفا�سل احلياة امل�رصّية، ف�ساًل عن اأن يحيى حّقي ق�سى مدة من الزمن يف 
العلمانّية  تك�ن  اأن  بد  ول  اخلارجّية،  امل�رصّية  الديبل�ما�سّية  حقل  يف  عمله  بحكم  تركيا 
الأتات�ركّية التي غرّيت وجه تركيا العثمانّية قد ا�سرتعت انتباهه ودفعته مراًرا اإىل املقارنة 
بني واقع وم�ستقبل تركيا من جهة وواقع وم�ستقبل م�رص من جهة اأخرى. على اأن وطنّية 
الذين حمل�ا  الغالبة من قّرائه ونّقاده  الفاقعة هي معتقد الأغلبية  يحيى حّقي وم�رصّيته 
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هذا املقطع على حممل جراأته و�سدقه ال�سديد يف نقد جمتمعه امل�رصي، فكان اأ�سبه باجلّراح 
الذي ميت�سق مب�سًعا ما�سًيا، يجرح وي�سّق ما يعرت�سه من دمامل واأورام، اأماًل يف الإبراء 

والإ�سفاء، مهما ت�سّبب به هذا التجريح من اآلم و�رصخات . . 
ال�سائد يف الأربعينات،  اإىل معجم ال�رصد الق�س�سي  ال�سديد  واإذا نظرنا بعني العتبار 
ا اآنذاك، فيمكننا الق�ل اإن يحيى حقِّي قد �ساغ هذه  واإىل م�ست�ى ال�عي الفكري ال�سائد اأي�سً
الق�سة بلغة ر�سيقة تكاد تخل� من اأية ف�ائ�ض اأو زيادات، ول تنق�سها خفة الظل، وتتخللها 
وم�سداقية  واقعية  �سخ�سياتها  اأك�سبت  حملية  نكهة  عليها  اأ�سفت  التي  امل�رصية  العامّية 
خا�سة يف امل�اقف احل�ارية. كما اأن يحيى حقِّي مل يبالغ يف التثاقف على القارئ، رغم 
اأن اأطروحة الق�سة )ح�ار ال�رصق مع الغرب( تتطلب بع�ض ال�س�اهد الفكرية والثقافية لتعزيز 
وقد  املقام،  زائرات  م�سهد  بالغة  بحرارة  لنا  ينقل  ه�  فها  والفل�سفية.  احل�سارية  اأبعادها 
انتف�ض ري�ض خادم املقام اإعجاًبا بنف�سه وا�ست�سعاًرا لأهميته، بينهن، على هذا النح�: )بداأ 
ي�سعر بلّذة غريبة يف اأن يند�ّض بني مرتّددات على امل�سجد، ول �سيما ي�م الزيارة، يف هذا 
بها من �سدمة  يح�ض  العارية،  الأج�ساد  ف�ا�سل بني  اأنه  عنده  اللبا�ض  كان معنى  الزحام 
جار  تّيار  يف  امل�ستحم  بلذة  ي�سعر  كان  الأج�ساد  هذه  و�سط  يف  وام�ض،  احتكاك  اأو  هّينة 
ل يبايل نقاء املاء... روائح العرق والعطر ل تكربه بل يت�سّممها بخي�س�م الكالب... يبت�سم 
–خادم املقام- و�سطهن كالديك بني دجاج... ومع  ال�سيخ درديري  اإ�سماعيل عندما يرى 
ذلك ل تظهر عليه اآثار النعمة. فجلبابه القذر ه� ه�، وملحاته الغرباء هي هي. وماذا يفعل 
بنق�ده؟ هل يكتنزها حتت بالطة؟ يتهمه زمالوؤه باأنه يحرقها يف احل�سي�ض بدليل �سعاله 
الذي ل ينقطع، وبدليل ما يف طبعه من ميل للقف�ض والتنكيت. واحلقيقة اأنه مزواج ل مير 

العام اإل ويبني ببكر جديدة( . ! . 
رئي�ًسا،  بطاًل  زينب(  ال�سيدة  مقام  )حي  املكان  تن�سيب  يف  حقِّي  يحيى  جنح  وفيما 
مالمح  تر�سيم  يف  ال�ستفا�سة  عرب  نف�سه،  اإ�سماعيل  مالمح  اأحياًنا  يحجب  وكاد  فناف�ض 
)بريطانيا،  امل�ساد  املكان  بدا  فقد  فيه،  العامة  احلياة  ونب�ض  ودكاكينه  احلّي  �س�ارع 
اجلامعة، الريف الإجنليزي( م�ستح�رًصا ذهنًيا، رغم دقة ال��سف العام الذي ميكن اإجنازه 
احتكرت  التي  �س�ى ماري  امل�ساد  املكان  نلمح يف هذا  �سياحية. ومل  ن�رصة  اعتماًدا على 
دور املعلِّم وال�سديق والع�سيق والنقي�ض التاريخي واحل�ساري لإ�سماعيل. ومما ي�ؤكد هذا 
طريقة  –على  ير�س�ه  اأن  وحاول  القارئ  على  احتال  حقِّي  يحيى  اأن  الذهني  ال�ستح�سار 
 !  . الباخرة(  وعادت  �سن�ات،  �سبع  )ومّرت  ن�سه  بارز  فرعي  بعن�ان  الكال�سيكية-  الأفالم 
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)اأق�شم يل  الإ�سكندرية:  الباخرة من  ال�سارد مبا�رصة من و�سف انطالق  اأن فرغ  وذلك بعد 
ا، فقد �شمع والده ال�شيخ  عمرّي اإ�شماعيل فيما بعد اأنه كان يحمل يف اأمتعته قبقاباً
رجب اأن الو�شوء يف اأوروبا متعذرّر العتياد النا�س لب�س االأحذية يف البيوت. كما و�شف 
ا �شلة مالأى  يل وهو يبت�شم �رشاويله وطولها وعر�شها وتكرّتها املحالرّوي. كان معه اأي�شاً

بالكعك.. من عمل اأمه وفاطمة النبوية. و�شافرت الباخرة( . ! 
ومعل�م اأن الحتيال امل�سار اإليه اأعاله، ه� تكنيك �سينمائي يلجاأ اإليه كّتاب وخمرج� 
التي  والتفا�سيل  الأحداث  كل  تخّيل  فر�سة  امُل�ساِهد  ومنح  ال�رصد  زمن  لخت�سار  ال�سينما 
ميكن تخّيلها خالل املدة التي مت �سغطها عرب عبارة مثل )ومّرت ع�رص �سن�ات( ! وقد كرر 
اإ�سماعيل  )يا  النح�  هذا  على  الق�سة  من  الثامن  املقطع  فعن�ن  ثانية،  مرة  الحتيال  هذا 
املبادرة  يف  متثلت  الحتيال  هذا  تكرار  من  غايته  لكن   . ال�سباب!(  اأجهل  وما  اأق�ساك!  ما 
لمت�سا�ض اأية نقمة ميكن اأن ي�سعر بها القّراء، ب�سبب اجلراأة الزائدة التي ا�ستمل عليها هذا 
املقطع الذي حفل بالعديد من �سخريات اإ�سماعيل من التدّين ال�سعب�ي، فبدا العن�ان اإدانة 
القارئ  بها  �سي�سعر  التي  ال�سدمة  ه�ل  من  التخفيف  �ساأنها  من  الهرطقات،  لهذه  م�سبقة 
العادي. واأًيا كان الأمر، فاإن يحيى حقِّي مل يلجاأ ملثل هذا الحتيال اإل يف املقطعني الرابع 

والثامن، فيما اكتفى برتقيم �سائر املقاطع، علًما باأن الق�سة ا�ستملت على 13 مقطًعا. 
ذلك  عرب   ، ها�سم(  )اأم  عامل  يف  متناهية  ب�سال�سة  زّجنا  يف  حقِّي  يحيى  جنح  لقد 
اإذا قدم  ال�ستهالل الب�سيط لق�سته بل�سان �سارد خفّي: )كان جدي ال�شيخ رجب عبد اهلل 
القاهرة وهو �شبيرّ مع رجال االأ�رشة ون�شائها للتربك بزيارة اأهل البيت دفعه اأبوه اإذا 
اأ�رشفوا على مدخل م�شجد ال�شيدة زينب –وغريزة التقليد تغني عن الدفع- فيهوي 
معهم على عتبته الرخاميرّة ير�شفها بقبالته، واأقدام الداخلني واخلارجني تكاد ت�شدم 
راأ�شه( . . كما جنح يف اإقفال ق�سته بل�سان ال�سارد –الذي تبني لنا اأنه ابن �سقيق اإ�سماعيل- 
ر: )اإىل االآن يذكره اأهل حي ال�شيرّدة باجلميل واخلري، ثم  على نح� درامي و�ساعري م�ؤثِّ
ي�شاألون اهلل له املغفرة... ممرّ؟ مل يف�س اإيلرّ اأحد ب�شيء، وذلك من فرط اإعزازهم له. غري 
اأنني فهمت من اللحظات واالبت�شامات اأن عمرّي ظل طول عمره يحب الن�شاء، كاأن حبرّه 

ا. رحمه اهلل..( . .  لهن مظهر من تفانيه وحبه للنا�س جميعاً
الذي  اأو  اإ�سماعيل  اإليه  الذي اطماأن  اإقناعنا باخليار  ولكن، هل جنح يحيى حقِّي يف 
مل يطمئن اإليه؟ وهل هذا ه� اخليار املطل�ب فعاًل يف م�اجهة ح�سارة الغرب؟ دع�نا نقراأ 
ما كتبه يحيى حقِّي على ل�سان ال�سارد وه� ي�سف اإ�سماعيل قبل اأن يلبي نداء ربه: )وكان 
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ا، كثري ال�شحك واملزاح واملرح، مالب�شه  يف اآخر اأيامه �شخم اجلثة، اأكر�س، اأكوالاً نهماً
مهملة، تتبعرث على اأكمامه وبنطلونه اآثار رماد �شجائره التي ال ينفك ي�شعل جديدة 
من منتهية، واأ�شيب بالربو فاحتقن وجهه، وتندرّى العرق على جبينه، وانقلب تنف�شه 
اإىل نوع من املو�شيقى، واأ�شبح من ي�شاهده ال يدري اأهو متعب اأم م�شرتيح؟( . ! األ 
ت�ستمل هذه ال�س�رة على كل م�ا�سفات البطل املحبط املهزوم الذي حاول الّراوي عبًثا اأن 
ركام  يدفن  اأن  عبًثا  يحاول  مكابر،  بطل مهزوم  اإنه  بلى،  املنت�رص؟!  البطل  يظهره مبظهر 
لهندامه  اإهماله  وما  الأمل!  �سّدة  من  يرق�ض  جريح  ديك  اإنه  �سحكاته،  ركام  حتت  خيباته 
احتقار  الالمبالة والعبث قدًرا كبرًيا من  اإل مظهر خادع يخفي حتت طيات من  و�سحته 
الذات وانعدام تقديرها. ول� قّي�ض لطبيب نف�سي اأن يعاين كل هذه الأعرا�ض )اإدمان الأكل 
وكرثة ال�سحك ورثاثة الهندام و�رصاهة التدخني( لقطع باأنها متثل و�سفة من�ذجية لإن�سان 
م�ساب باكتئاب مزمن. ومن تراه ل مينى بكل هذا الكتئاب ل� اأنه اأ�سيب بكل تلك النهيارات 

الذهنية والع�سبية التي اأ�سيب بها اإ�سماعيل؟! 

خالصة القنديل: 
اإذا نظرنا بعني العتبار ال�سديد اإىل حقيقة اأن الرحلة مّثلت اأقدم واأبرز اأ�سكال الت�ا�سل 
الأق�ام  من  وغريهم  وامل�سلمني  العرب  وبني  جهة  من  وامل�سلمني  العرب  بني  والت�سال 
ال�سيا�سي  امل�سهد  على  ران  ا ملا  اأي�سً ال�سديد  العتبار  بعني  نظرنا  واإذا   ،  . اأخرى  من جهة 
امل�رصي الآن، من انق�سام م�ؤمل يف الراأي العام وال�سارع الثقايف وال�سيا�سي، اإىل درجة اأن 
الإ�سالمي  للم�روث  امل�ؤيد  العدوية  رابعة  ميدان  ف�سطاط  ف�سطاطني؛  اإىل  ان�سطروا  النا�ض 
بكل تداخالته والتبا�ساته وتعقيداته... وف�سطاط ميدان التحرير امل�ؤيد للحداثة الغربية بكل 
حتّدياتها وت�ساوؤلتها وغم��سها، فاإننا �سندرك خط�رة الأطروحة التي ا�ستملت عليها ق�سة 
)قنديل اأم ها�شم( ، كما �سندرك اأن اإ�سكاليات هذه الإطروحة ما زالت ماثلة بق�ة يف واقع 

املجتمع امل�رصي، و�سائر املجتمعات العربية ووعيها ووجدانها. 
كيف ميكن لالإن�سان العربي احلديث اأن يك�ن م�سلًما واأن يك�ن حداثًيا يف اآن، دون اأن 
التف�سري  اأن يج�ر  التف�سري اخلرايف لالإ�سالم على م�ا�سعات وحقائق احلداثة؛ ودون  يج�ر 
ال�ساخ�سة  هي  هذه  و�سفافيته؟!  الإ�سالم  روحانية  على  للحداثة  البحت  املادي  ال��سعي 
و�سائر  م�رص  يف  العرب  واملثقفني  والأدباء  املفكرين  كل  وجه  يف  تنت�سب  زالت  ما  التي 
الأقطار العربية. ومع اأن يحيى حّقي جنح يف مقاربة كثري من اأوجه ومالمح هذه املع�سلة 
احل�سارية، وت�سخي�سها عرب ق�سة اتخذت من الرحلة اإىل الغرب و�سيلة لعر�ض م�ساوئ ال�رصق 
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اأن جتريداته الفنية لهذه املقابلة احل�سارية  اإل  العربي امل�سلم وحما�سن الغرب امل�سيحي، 
الذي  )اإ�سماعيل(  اأو املت�قع، وب�جه خا�ض جت�سيده ل�سخ�سية  مل تكن بامل�ست�ى املاأم�ل 
ا�سطلع يف ق�سة )قنديل اأم ها�شم( بدور اجل�رص ال�ا�سل بني ال�رصق والغرب، فقد بدت هذه 
ال�سخ�سية ذهنية ومهزوزة ومهزومة وم�سّلمة بالأمر ال�اقع اأكرث من ك�نها حقيقية ونامية 

ومتما�سكة ومعنية بالتغيري الدوؤوب ل�سلبيات ال�اقع. 
قد ي�سفع ليحيى حّقي على هذا ال�سعيد، الق�ل باأن اإ�سكالية التقابل بني ال�رصق والغرب، 
كانت ما زالت يف ط�ر التبل�ر والت�سكل يف اأذهان املفكرين والأدباء واملثقفني ومل ت�ست� 
الت�رّصخ  باأن هذا  الق�ل  ا  اأي�سً له  ي�سفع  وقد  بعد.  والفنية  الفكرية واحل�سارية  �س�قها  على 
الفكري والنف�سي الذي بدا مهيمًنا على �سخ�سية اإ�سماعيل ه� خال�سة ما كان يحيى حّقي 
مقتنًعا به فعاًل! اأي اأنه كان مقتنًعا بانعدام اأية اإمكانية لتجاوز هذا النف�سام احل�ساري 
اأو هذا الت�سليم ال�سلبي بجربوت ال�اقع. لكنه يظل رغم كل ما ميكن اأن ي�ّجه من مالحظات 
وانتقادات لـ )قنديل اأم ها�شم( رائًدا من رّواد الق�سة الط�يلة اأو الرواية العربية ب�جه خا�ض، 
ورائًدا من رّواد الت�ساوؤل عن وجهة وماهية اله�ية العربية احلديثة واملعا�رصة ب�جه عام. 
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