دراسات

�سرية الأمرية ذات الهمة
بطولة الأنثى وحتوالت الن�ص

ح�سني ن�شوان*

والقصة والمثل والحكاية والسيرة ،تختلف
الشعبية ،ومنها الشعر،
الكتابية
في الفنون
ّ
ّ
ّ
الثقافية والشرط
وتتنوع أدواره��ا باختالف وظيفة الحقل األدب��ي ورسالته
مكانة المرأة
ّ
ّ
االجتماعي الذي أنتجه.
ّ
الشعبية من وجهة علم االجتماع واالنثربولوجيا
األدبية
مؤخ ًرا بدراسة النصوص
وقد برز االهتمام البحثي
ّ
ّ
الرسمية،
يتم تناوله في المدونات
وتحديدا التاريخ الذي لم
لفهم الغائب عن التاريخ االجتماعي
ً
ّ
ّ
ّ
تؤشر على طبيعة
الشعبية ،واألمثال والقصيد الشفاهي يمكن أن
فالحكايات والقصص والسير
ّ
االجتماعية من ظلم ،والهواجس
عما تعرضت له بعض الفئات
التحوالت
االجتماعية وقواها ،وتكشف ّ
ّ
ّ
والحرية،
التي كانت تسيطر على السواد األعظم من الناس في عدد من القضايا التي تتصل بالعدل
ّ
التاريخية العسيرة ،وباختصار فهي تكشف عن المسكوت عنه.
وخصوصا في المراحل
ً
ّ

* باحث وفنان تشكييل أردني
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دراسات

ّ
املؤكد ّ
أن وسائل التعبري يف تنوعها كانت تعبرّ عن تلك تحوالت النص  ...املجتمع
ومن
ّ
إن قراءة الحكاية /السرية الشعبيّة ،وحضور املرأة يف املتن
التحوالت التي تجري يف املجتمع من خالل املحتوى أو الشكل،
وتنمو وتتطور بموازة اللغة ،فاإلنسان يجرتح اللغة ،واللغة يدلّنا عىل التطوّرات والتغيرّ ات التي جرت يف املجتمع ،ودواعيها
تصنع اإلنسان ،ويف هذه الورقة محاولة الستكشاف تطوّر التاريخيّة التي تستدعي طرح سؤال املستفيد منها يف الرتاتب
أدوات التعبري بحضور املرأة ومكانتها يف النص ،وعالقة األخري االجتماعي السابق للحكاية /السرية ،فالخطاب الشعريّ
ّ
تتوخى الدراسة تحليل “سرية (الفحويلّ) واملثل الشعبي (الذكوريّ ) مثّال سلطة ما كرسها
بالقوى االجتماعيّة املنتجة له ،وال
النص ،بينما جاءت الحكاية يف سماتها وخصائصها ولغتها
األمرية ذات الهمة” ،وشخوصها ،بل تحاول النظر يف التحوّالت
ّ
التي تطرأ عىل الحقول التعبرييّة التي تمثّل خطابات مقصودة لتنتمي إىل سمت األنوثة ،أو عىل األقل تملك الرشط األنثوي يف
يحملها النص ليمثل سلطة املجتمع املركزيّة ،ومن املؤكد الشكل واملحتوى.
ّ
أن هذه الحقول لم تولد مرة واحدة بل توالدت بعضها من لك ّن األه ّم من ذلك يف قراءة رشط ظهور الحكاية ما يمكن
ّ
ليتمخض املثل أو القول السائر عن الشعر الذي اتسم تفسريه بعدد من اآلراء ،ومنها :جورج لوكاش الذي نسب النص
بعض،

ً
بالطقوسيّة البدائيّة ،بمعنى ّ
سابقا للمثل الذي الروائي /الحكائي إىل تشكل املدينة ومؤسساتها وتقسيم العمل،
أن الشعر كان
يعالج التفاصيل اليوميّة ،ويقع بني الشعر والنثر ،أما الرواية /أما أدوارد سعيد فربط بني املتخيل اإلمربيايل وبروز الحكاية يف
الحكاية ،امللحمة /السرية ،فقد جاءت الحقة تاريخيًّا للشعر الطموحات االستعماريّة التي تنتج ثقافة الرواية /الحكاية.
واملثل ،وظهرت مع اكتمال رشط الزمان واملكان والشخوص
ّ
محطات مفصليّة يف املجتمع.
لتدوين األحداث الكربى التي تمثل
تمس هويّة األمّة،
وهي غالبًا ما تظهر يف املحن الكربى واألزمات ّ
وتؤدي إىل اختالالت يف البنية االجتماعيّة ،كما تضعف مقدرة
األشكال التعبرييّة السائدة عىل االستجابة للمرحلة التاريخيّة،
فيت ّم اجرتاح أشكال جديدة تتم ّرد عىل السائد لنزعة وحلم عند
ّ
ولعل
الطبقات املهمّشة يف تحقيق آمالهم بالعدل والحريّة،
حكايات “ألف ليلة وليلة” واحدة من الرسديّات التي نزعت
للتم ّرد عىل السلطة من خالل امتالك سلطة النص النثري
الحكائي ،الذي لم يكن مجرد انتقال استبدايل أو إحاليل من
حقل إىل آخر ،بل ثورة يف وسيلة التعبري التي تقاوم املوت.
وكان ظهور الحكاية /السرية ،وإذا ما استبعدنا الدافع الشخيص
لـ”شهزاد” يف دفاعها عن حياتهاّ ،
فإن الحقب الالحقة التي
أنضجت الحقل الحكائي مثلت استجابة للتحديات التي تواجه
حياة األمة ثقافيًّا وحضاريًّا يف ّ
ظل بروز شكل جديد ملؤسسات/

ّ
املعقد املتنوّع باللغات
السلطة والشعب ،وسيادة النمط املديني
واألجناس واأللوان واملهن ،وازدياد الظلم وبروز الفئات املهمّشة

ومن بينهم املرأة.
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دراسات

والحقيقة ّ
أن الكثري من الدارسني لم يلتفت إىل الهجرات يف
بناء الرواية /الحكاية ،حيث يحمل املهاجر الحكاية إلضفاء
األسطورة عىل ساللته من ناحية ،ومن ناحية أخرى إلنعاش
ذاكرة األحفاد يف ّ
ظل األحداث وما تتع ّرض له األجيال من

هذه املق ّدمة تسعى إىل إعادة قراءة ظهور الحكاية /السرية
بموازاة تحوّالت املجتمع ،وتبينّ ّ
النص وإطاره الشكيل إ ّنما
أن
ّ
الجمعي ويمثالنه .فاالنرشاخات والتم ّزقات
يصدران عن العقل
ّ
التي وقعت عىل العقل الجمعي ،جاءت يف موازاتها ّ
تفككات

للنص السائد /القديم الذي انتقل من النربة العالية واإليقاع
الجمعي هي
فناء يف حالة الحروب ،فالحكاية وفق الوجدان
ّ
ّ
ّ
مقاومة املوت بالحكي ،غري ّ
الشفافة والبنائيّة الهندسيّة املتناظرة إىل
أن الهجرة واملنفى يضفيان نوعًا الر ّنان والغنائيّة
الحكائي كقاسم مشرتك خفوت النثر وواقعيته .وهو واقع يكشف عن رصاعات مع القوى
من الثقافة املختلطة التي تميل للنثر
ّ
للبيئة الجديدة ،وهو ما يفسرّ ظهور السرية الهالليّة .والحقيقة التي أنتجته ،ليشري الشكل الجديد إىل امتالك الشعب لسلطة
ّ
النص يف الحكاية القابلة للتداول يف أوساط العامّة .وهو شكل
أن حاصل جمع اآلراء املختلفة يفسرّ بروز الظاهرة الحكائيّة
ّ
يقص املثل أو الشعر ،بل نجد الكثري من النصوص الشعريّة
يف عصور صدر اإلسالم ،وما تالها من غزو صليبي واستعمار لم
ِ

غربي للمنطقة.
ّ
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يف الحكايات والسري ،وكذلك األمثال ،وإنما أراد التخفيف من

دراسات

املوقف الدوني اإلقصائي االتهامي لألنثى ،بالسلطة املمنوحة نص «درامي» متنام  ،وهو تطوّر عن البيئة التي تأسّ ست عليها
نصصها املجتمع عمارة الشعر يف بنائه الشكيل الثابت ،املستم ّد من البيئة القبليّة
للذكر وفق العرف والتقاليد والترشيعات التي ّ
القبيل /القبيلة .فالشعر يرتبط بالوجدان الذاتي الصادر عن التي تحتاج للرتابة والصوت املنربي ،وتجلىّ ذلك يف مفرداتها
البدائي ،ولكنّه ال النقديّة ،ومنها :البيت والوتد ،والصدر والعجز ،والزحاف
يس
الفرد يف عالقته مع املرأة بالفضاء الطقو ّ
ّ

يتخلىّ عن “سلطة الذكورة” التي منحه إياها النظام االجتماعي واالستنواق ،واألطالل ،وبرزت املرأة خالل الحقلني الشعري
ً
ً
منتجة له.
مستهدفة بالنص ،وليست
“الفحولة” .أما الحكاية الشعبيّة والسرية فهي من تجليات واملثل
القص ،فهي مشتقة من
والقصة من
اإلنتاجي من القبيلة إىل مجتمع املدينة وعالقاته ،أما الحكاية ،من الحكي،
تحوّل الرشط
ّ
ّ
ّ
والحكاية وإن لم تغب عن باقي الفنون القوليّة يف الجاهليّة ،تطور مفردات البيئة املدنيّة وظهور تقسيم العمل واألدوات
ومنها قصص العرب ،إال ّ
أن البداية التأصيليّة ترتبط بالحقبة «اآللة» ،قص األثر ،قص القماش ،والحائك والحياكة والحكي،

العباسيّة وتحوالتها االجتماعيّة التي اتسمت فيها املدينة بالنمط والطرز والتطريز ،والرسد /الترسيد رسد الثوب ،والحكي من
ّ
الحكاءة “شهرزاد” يف “ألف ليلة املحاكاة  /املشابهة التي قامت فيها الحكاية عىل وعي البناء وفق
“العوملي” ،وكان بروز املرأة
ً
مفارقا الشرتاطات فحولة نظام توالدي /تراتبي ،ينتج عنه الهيكل املؤسّ يس ،وبموازاته
وليلة” وسرية “األمرية ذات الهمّة”

الشعر وذكوريّة املثل.

البناء الحكائي الذي يتكوّن من تنوع األماكن واختالف األزمان
وتعدد الشخوص بني الرجال والنساء الذي اتاح للمرأة حضورًا
مكافئًا وموازيًا للرجل برضورة القول والفعل ،لتمثل الحكاية

قراءة يف املفاهيم
ّ
إن توصيف املفاهيم ال ينفصل عن تطوّر اللغة التي تمنح الحقول تجاو ًزا لذاتيّة الشعر وال موضوعيّة املثل بحضور املرأة
التعبرييّة دالالتها ،فالشعر الذي يصدر عن دواخل النفس ،هو التشاركي والحواري ،وأحيا ًنا «بطولة» النص.
التعبري األول الصامت عن النفس ،ومن هنا تأتي أسبقيّة الشعر
ّ
وتمثالت الحكاية الشعب ّية
بارتباطه بالشعور ،وحينما يمتلك داللته التداوليّة يغدو قص ًدا ،املرأة

يس إىل الحكايات،
قصيدة ،أمّا املثل الذي ينطوي عىل املضارعة واملماثلة واملحاكاة ،تنقسم الحكايات وفق التصنيف الدرا ّ
فهو يقرتن بالخربة التي تتطلب املقايسة واملقارنة بني الواقعة واألساطري والقصص و»الخراريف» ،ومنها :حكايات الج ّن،
السابقة والالحقة باختالف الزمان واملكان والشخوص ملناسبة الحيوان ،ويف الحكايات الشعبيّة يغيب املؤلف ليربز الرواة
التعميم ،ومن هنا قيل« :قول سائر» أي عابر لألزمان ،وقول،
عىل وزن فعل ينرصف إىل املايض (تراكم املعرفة) الذي يجعل
من السابق معيارًا وأنموذجً ا للحارض ،وهو يأتي وفق التطوّر
بعد الشعور /الصمت ،القصد /القصيد ،فيأتي القول ليمثل
قواعد وترشيعات أو أنظمة مفاهيمية /ثقافيّة للمجتمع.
ويشري إهمال التعريف عن الفعل /قول ،إىل تأكيد الواقعة دون
شخوصها ،أما الحكاية ،فهي وفق التطوّر تنتسب لقائل /را ٍو
وإن كان غري معروف ،وتفصح عن البيئة املحيطة بتفاصيلها
وشخوصها وزمانها ومكانها ،وتبني رشطها التقني وبيئتها
االجتماعيّة املدنيّة بتع ّدد األلسن واألجناس واالنتماءات وفق
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دراسات

باختالف املكان والزمان ،إال ّ
الشعبي
أن الحكاية تقوم عىل الشخصيات املتخ ّيل
ّ
الرئيسة التي تحظى بالبطولة ،وعدد من الشخصيات الهامشيّة ،يف كثري من الحكايات الشعبيّة عكست ثقافة املجتمع صورة
واألبطال الخارقني ،كما تتكوّن من الفكرة /الثيمة ،أو جسم املرأة يف عدد من النصوص والفنون القوليّة بطريقة نمطيّة
الحكاية الذي يتكون من املقدمة والعقدة /الحبكة ،والحل اقرتنت فيها املرأة باملكر والحيلة ،والكيد ،لك ّن ما يهمنا يف
والرسالة ،وتقع الحكاية يف محيط زماني ومكاني معينني أو هذه الدراسة قراءة التمثّالت التي صاغتها الحكاية الشعبيّة
يف «سرية ذات الهمة» ،التي وقعت يف مرحلة مليئة باألحداث،
مبهمني.
وقد ارتبطت الحكاية /الروايّة بالتدوين ،وإن كانت غلبت عليها ويف الوقت ذاته تمثّل حالة انتقاليّة بني العرص األموي والعرص
الروايّة الشفاهيّة يف األدب الشعبي الذي أضفت عليه نوعًا من العبايس ،وخاللها جرت هجرات لعدد من القبائل من الجزيرة
التحويل استجابة ملتطلبات الزمان والعرص ومستوى املتلقي .العربيّة إىل بالد الشام ،وخاضت عد ًدا من املواجهات مع الروم
وإذا كانت الحكاية الشعبيّة تمثل واحدة من الظواهر التعبرييّة أطلق عليها «حروب الثغور».
املتطورة التي انتقلت من الشعور إىل القصد والقول ثم الحكي،

الشعبي يف سرية
والسؤال :كيف حرضت املرأة وفق املتخيّل
ّ

فقد حاولت التمرد عىل متبقيات البيئة القبليّة وثقافتهما ،األمرية ذات الهمة؟ ومن امله ّم التفريق بني زمن الحكاية /زمن
مستفيدة من التحوالت االجتماعيّة وعالقات املدينة التي الروي ،فالحكاية الشعبيّة متح ّركة ،تخضع للنقص والزيادة
ضعفت فيها العالقات القبليّة ملصلحة تقسيمات العمل ،وهو وفق أهواء الرواة ونزعاتهم ،وتنطوي عىل كثري من اإلسقاطات
ما انعكس عىل الكتاب /املثقفني يف ذلك الوقت الذين خرجوا والرمزيات واإلشارات التي تداعب رغبات املتلقي ،وتحدي ًدا يف
من القبيلة النتسابات جديدة تتصل باملهنة بلغة العرص ،الوقت الذي كانت تنترش فيه هذه الحكايات ،وتتع ّرض فيه
أن ّ
ومنهم الصوّاف والغ ّزال والصبّاغ والسبّاك ،كما انعكس عىل البالد العربيّة للغزو األجنبي ،فميزة الحكاية الشعبيّة ّ
كل
حضور املرأة االجتماعي من خالل عمل الجواري واملغنيات ،متلق يمكن أن يكون راويًا ويضفي عليها لهجته وأمنياته
وقد برزت مظاهر هذا التحول ،يف «ألف ليلة وليلة» و»السرية
الهاللية» وعيل الزيبق ،سيف بن ذي يزن ،سرية الزير سالم،
سرية السلطان الظاهر بيربس و»سرية األمرية ذات الهمة»،
وجاء التحوّل يف حضور املرأة البطلة التي أسّ ست لها الحكاءة
األوىل «شهرزاد» بوعي ال يقف عند تطور مكانة املرأة ،بل ما
يشهد املجتمع برمته من رؤى وتصورات عن موقع املرأة يف
الحقل االجتماعي والثقايفّ والسيايسّ ،وتمثّالت ذلك يف الحكاية،

والحقيقة ّ
أن الحكي يمثّل سلطة تقود إىل الفعل .فــ «الحكايّة
الشعبيّة بمكوّناتها وعالئقها وسريوراتها يمكن أن تصوغ عرب
هذه العنارص مجموعة من التمثّالت والرؤى حول املرأة وهي

تمثّالت تق ّدم جزءًا من» الوعي الجماعي» السائد داخل املجتمع
بخصوص موقع املرأة ثقافيًّا واجتماعيًّا وسياسيًّا»( .)1
()1
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دراسات

ورؤاه ويسقط عىل الشخصيات مواقفه وهواجسه .ويشري
األدبي الشعبي املكتمل كسرية
يوسف اسماعيل( )2إىل أن النتاج
ّ
األمرية ذات الهمة لم ينشأ (دفعة واحدة) ،وإ ّنما تطوّر عن
طريق الرواية الشفويّة .ويخلص إىل ّ
أن ما ّدة السرية جمعت
من عدد من األخبار (كوالج) التي تعود ملرحلة ما قبل اإلسالم
«الجاهلية» ،ومرحلة عرص اإلسالم :األمويّة والعباسيّة وحتى
الفاطميّة ،وهي أحداث متف ّرقة ومتناثرة ،تمت ّد بني أزمان
متضا ّدة وأماكن مختلفة ،وانتهت أحداثها بنهاية حكم املعتصم
باهلل ،ولكنّها كانت قابلة يف الروي الستدخال عدد من األحداث
التي تشري للحروب الصليبيّة يف بالد الشام.
حكاية األمرية ذات الهمة

تتناول سرية األمرية ذات الهمة عد ًدا من الخطوط الزمانيّة
واملكانيّة التي تتّصل بالرصاع بني القبائل العربيّة والحروب

مع الروم وعالقة السلطة بالشعب ،وحضور املرأة يف تفاصيل
حياتها وتحوالتها وعالقاتها وحروبها.
إن الفرق بني الحكاية والسرية ّ
ومن امله ّم القول ّ
أن األخرية تتبع
حياة شخص منذ والدته ،ومن خالله يت ّم استعراض األحداث
فإن البطل  /صاحب السرية ينطوي بدأت السرية برسد الرصاع بني قبيلتي بني سليم وبني كالب
العامّة الكربى ،ويف الغالبّ ،

عىل عدد من الصفات املتميزة واملتف ّردة ،ومنها :الشجاعة ،عىل السلطة وإمارة العرب ،وخالل ذلك تويف الحارث الكالبي
والكرم ،والذكاء والفروسيّة وأحيا ًنا قول الشعر ،والفرد يف فهربت زوجته مع عبد لها ً
خوفا من تع ّرضها للسبي أو القتل،
امللحمي بطل الرواية ينشأ من االغرتاب عن العالم فتع ّرض لها العبد يف الطريق ،ولكنّها صدته ،فقام بقتلها بعد
النص
ّ
ّ

الخارجي ،من خالل اإلحساس بالتناقض بني القيم التي يؤمن والدتها ،وبدورها كانت وضعت يف رقبة الطفل قالدة تبني نسبه
بها وصورة الواقع السائد ،وهذا التناقض هو الذي وصفه وقبيلته ،وتشاء الصدف أن يم ّر يف الصحراء األمري دارم الذي
لوكاتش بالجدل الذي يفيض إىل العيش يف منطقة املتخيّل يأخذ الصغري ويقوم برتبيته ورعايته ويطلق عليه اسم «جندبة»
وحينما يشبّ الفتى ويتقن فنون الفروسيّة يبحث عن قبيلته،
كما ّدة للحكي.
وتبدأ حكاية األمرية ذات الهمّة باستعراض حياة ثالثة أجيال ويخوض معاركهم ويموت يف واحدة منها ،وكما عاش يتيمًا
سابقة لوالدتها ،حيث يمهّد بالرصاع التاريخي بني قبيلتي بني تلد زوجته ولده الصحصاح يتيمًا ،ويكون فارسً ا مثل والده،
سليم وبني كالب ،الذي بقي مستمرًا حتى أفول االمرباطوريّة ويحب ابنة عمه ليىل ،فيطلب منه والدها املعجزات ،وهو ما

العثمانيّة يف ما سمي «حروب قيس ويمن».
()2

يوسف إسماعيل ،الرؤيا الشعبيّة يف الخطاب امللحمي عند العرب ،سرية األمرية
ذات الهمة نموذجً ا ،دراسة تطبيقيّة ،منشورات اتحاد الكتاب العرب ،دمشق -
2004

يذكرنا بسرية عنرتة وعبلة ،فيرتك الصحصاح القبيلة متوجّ هًا
للصحراء للبحث عن مهر ابنة عمه ،وخالل ذلك يخلص قافلة
ابنة الخليفة من اللصوص بعد عودتها من الحج ،فيجزل له
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الخليفة الهدايا وينصبه أمريًا عىل القبائل العربيّة ،وبعد زواجه الخريفيّة يكرب برسعة» ،وهو ّ
يدل عىل وعي الراوي لذلك،
من ابنة عمه يكلّفه الخليفة بجمع القبائل لاللتحاق بالجيوش فهو يقوم بدور توعويّ تثقيفي ،ولهذا فالشخوص تظهر
دون مقدمات منطقيّة ،وتختفي كذلك ،وال يمكن قراءة أبعاد

التي تقصد فتح القسطنطينية.
وتقول السرية ّ
إن الصحصاح رزق بمولودين هما :ظالم الشخصيّة النفسيّة والسيكولوجيّة  ،فهي ذات بعد واحد،
ّ
املتلقي معرفة تلك األبعاد من خالل أفعال
ومظلوم ،وعهد باإلمارة للمولود الذكر ،ولم يكن مظلوم سوى ولكن يستطيع
(ذات الهمة) التي اخفتها الخادمة وربتها بعي ًدا عن القبيلة ،الشخصيّات وسلوكها ،وهذا له عالقة بنمط الرسد القديم الذي
وبعد أن شبّت ذاع صيتها كفارسة ،والتحقت بقبيلتها ،ورأت يقرتب من «اإلخباري» التتابعي من قبل الراوي الذي يقوم
جور عمها وابنه الحارث الذي طلب يدها فرفضت ،وحني ألح خطابه عىل االستعراض الحسيّ  ،للمتلقي االنفعايل (االنطباعي)
عليها اشرتطت منازلته يف مبارزة ،وهزمته فاستعان بالخليفة ،الذي ينفعل مع تطور الحدث بمقدار ما يمتلك الراوي من
ً
مختلفا عن
وقبلت بالزواج منه برشوط ،وحينما حملت بمولودها تركت قدرة عىل التضخيم ،وهو ما يجعل زمن الرسد
القبيلة ونذرت نفسها للقتال ،ووضعت ول ًدا اسود اسمته عبد زمن الحكاية .ويف «سرية ذات الهمة» لم تم ّر شخصيّة البطلة
الوهاب ،وخاضت معارك طويلة إلثبات نسب ابنها لزوجها ضمن أدوار املرأة عرب الزمن من الفتاة الصغرية إىل البنت
فاملرأة ثم الجدة وما يرتتب عىل تلك التغريات البيولوجيّة من
الحارث ،ولك ّن األخري ووالده هربا إىل بالد الروم.
وتواصل ذات الهمّة حروبها بعد أفول الدولة األمويّة وانتصار سلوك نفيس وثقايف ،بل بقيت التوصيفات عموميّة ال تبتعد
العباسيني مستعينة بالقبائل العربيّة ،وبرجل اسمه أبو محمد عن املواقف الحديّة للثقافة االجتماعيّة يف التوصيف للشجاعة
البطال الذي يجيد الحيلة ملواجهة القايض الفاسد عقبة السلمي والجمال والذكاء التي يريد أن يسبغها الراوي عىل البطلة من
الذي يحيك املؤامرات لتنترص يف النهاية عىل العدو الخارجي خالل الشكل الحكائي الذي لم ينضج بعد ويتلك أداته الفنيّة
والداخيل.

والجماليّة.
ويف إسناد الراوي أو كاتب السرية األوّل البطولة للمرأة ،احتيال

رسد الهامش

عىل املألوف ،بمفارقة الصفات ،وهو ما يشكل صدمة للمتلقي

تبدو حكاية»سرية األمرية ذات الهمة» يف سياقاتها قد وضعت وهو يتابع صورة املرأة التي تجندل الرجال وتهزم األبطال،
األحداث وفق انتقائيّة تاريخيّة لرسم مالمح شخصيّة السرية وربما كان اختيار املرأة “بطلة” هو الشعور العام الذي أصاب
األنثويّة التي اختارتها بقصد وإرصار ،وهي داللة تؤكد االنحياز مجتمع السرية من ضعف الرجال وهوانهم .ومهّد الراوي لتبيان
للفئة الهامشيّة يف املجتمع ،ومنها املرأة ،ولكنها تشري إىل املرأة ذلك بالرسد الستعراض حال القبائل العربيّة ورصاعاتها التي
الولود التي تحافظ عىل الساللة وتراثها وقيمها ،وقدرتها عىل ال تنتهي ،وأراد بالتكرار أن يشري إىل ّ
أن األحداث تعيد نفسها
إدارة الرصاع واستمرار الحياة رغم الصعوبات كلّها والتحديات باختالف األسماء منذ الحارث الكالبي إىل الحارث بن مظلوم
واملؤامرات.

بشكل دائري ،وانتقائي ،ولجأ إىل تجيمع الحكاية /السرية من

ً
مسبقا للوصول إىل أحداث متفرقة بني قصص جرت زمن الجاهليّة وأخرى واقعيّة
األحداث يف السرية تتواىل كأ ّنها مرسومة
الرسالة التي تحملها الحكاية ،وتسري يف خط واحد ،وتك ّرر ضن الحقب األمويّة والعباسيّة والفاطميّة ،ومنها :حكاية
الوقائع نفسها للوصول إىل والدة «األمرية ذات الهمة» ضمن مولودها عبد الوهاب ذي البرشة السوداء التي تتشابه مع سرية
طقس قدري ،وكأ ّنها «املهدي املنتظر» ،وتسري األحداث برسعة ،عنرتة بن شداد.

وتنمو الشخصيات دون نضج ،كما يقال يف املثل «مثل ابن ومما جعل من السرية تنتمي للملحمة ّ
أن أحداثها وقعت يف
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أزمان انتقاليّة تموج بالفتن والرصاع عىل السلطة ،ومنها :الرش ،وترفض الظلم والطغيان ،وتسعى إىل الحرية»(.)3
ّ
الثورة العباسيّة ضد حكم بني أميّة ،وم ّدة الرصاع عىل الخالفة
إن «سرية ذات الهمة» كانت قد انتعشت يف نهاية الفرن
بني األمني واملأمون ،والفرتات التي لحقت بها حينما عم الفساد التسع عرش ،وتحدي ًدا يف الفرتات التي ظهرت فيها حاالت
من املتنفذين واألدعياء ،وخرجت السلطة من يد العرب بتحكم ضعف األمة نتيجة الغزو الخارجي ،واسترشى فيها الفساد
الوزراء والجواري واألعاجم ،وهي امل ّدة التي ظهرت فيها الداخيل نتيجة ضعف النفوس وغياب القيم وعوامل االستالب،
ً
بطلة للحكاية.
الحكايات والسري التي تربز فيها املرأة
وهو يف الغالب ما يتحمله مجتمع الذكورة /السلطة ،فيعود
وكما حملت “ألف ليلة وليلة “ ،وحكايات ابن املقفع اإلسقاطات الراوي الستعادة البقع املضيئة يف التاريخ العربي وتراثه،
السياسيّة من خالل اإلشارات والرتميزات ،فقد انطوت سرية فالسري واملالحم الشعبيّة هي قصص تمجّ د البطولة التي
ّ
محتل غاصب
األمرية ذات الهمة عىل عدد من اإلشارات حول الظلم ،والرصاع يكون محور الرصاع فيها النضال القومى ضد
خاصة سواء
الدمويّ عىل السلطة الذي يم ّزق املجتمع ،ويتيح املجال أو عد ّو للوطن ،وتتطلب أبطالاً لهم مواصفات
ّ
للمؤامرات ،واستقواء املحتالني من خالل الهيمنة عىل الناس أكانوا من الرجال أم النساء ،فيعيد الراوي نسج الحكاية
بالخزعبالت التي ينسبونها للدين ،ومن هؤالء القايض عقبة باقرتاحات تستبعد املسؤولني عن الحقب السابقة التي تركت
السلمي الذي كان يسهم بدعمه الجواسيس يف إضعاف الدولة ظالل الهزيمة واالنكسار ،فال يجد غري الصفة «غري معرفة»
املواجهة الروم ألهدافه الذاتية.

المرأة اسمها «ذات الهمة» «البطل املنتظر» لينسج بمتخيله
الحكاية التي تستنهض الهمم .فوظيفة الحكاية الشعبيّة/

امتالك فعل الحكي

السرية التعويض عن عدم مقدرة اإلنسان عىل تحقيق رغبات

إن اختيار البطولة املطلقة للمرأة يف «سرية ذات الهمة» جاء معينة مما يستدعي تغري وسيلة النص ومحتواه وشكله .وكما
ضمن سياقات منطقيّة يف ظل املناخات التي كانت تسيطر يقول محمد برّادة :إن تحديد الخطاب الثقايف العربي يرتبط
فيها املرأة عىل صاحب القرار وانتشار حياة اللهو وتحكم بسريورة وثيقة الصلة برشوط إنتاج ذلك الخطاب وترصيفه
ّ
املتأخرة للحكم العبايس وتفعيلهّ ... ،
العربي تستدعي
ألن معاودة النهوض باملرشوع
الجواري بالسلطة ،وتحدي ًدا يف املراحل
ّ
ومن ثم الفاطمي إذ ال يخلو اسم الدولة من انتساب دال .جذريّة الطرح عىل ضوء ما بينت التجربة من انحدار وانكسار
ّ
تحقق وتفجر للتناقضات واملكبوتات.
ويمكن فهم إسناد البطولة للمرأة بسبب النجاح الذي
يف حكايات «ألف ليلة وليلة» ،وحكايات ابن املقفع والزيبق
يف جوانب اإلسقاط السيايس وحنكة املرأة وحيلتها ،وليس
ببعيد عن ذلك ّ
أن املرأة هي التي قامت برواية الحكاية يف ظل
ما تراه من ضعف يف املجتمع الذكوري ورسديته« .وإذا كان
الرجل قد سيرّ الحكاية الشعبيّة منذ القدم ،باتجاه تصوير
مغامراته وبطوالته ،يف الغالبّ ،
فإن املرأة لم تجد ب ًّدا من تمجيد
هذه املغامرات والبطوالت ،والثناء عليها ،وتخليدها ،عرب فعل
«الحكي» الذي جعل هذه الحكايات حيّة إىل يومنا هذا ،بما فيها
من نماذج إنسانيّة تحمل قيمًا إيجابيّة ُتحتذى ،وتقف يف وجه

()3
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