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امللخص:
يعنى هذا البحث بتحليل املكون السردي في مأساة واق الواق في ضوء النظرية
العاملية لجريماس من خالل التركيز على البنية العاملية والعالقات الثابتة التي تحكمها,
والبرامج السردية للعامل الذات اإلجرائي في سبيل تحقيق مشروعه في التحول لالتصال
بموضوع رغبته ,وقد خلص إلى :تعدد أدوار العامل بتعدد العالقات التي تحكمه واملوقف
من موضوع الرغب ة (البحث عن الوطن) باختالف سياقات البحث بين الواقع والحلم .
كما تعددت البرامج السردية للعامل الذات العزي محمود فشال ونجاحا بحسب حجم
الصراع مع املعيقات؛ ففشل برنامج البحث عن الوطن في الواقع لجهل الواقع ببالده
ونجح برنامج البحث حلميا ,تعريضا بصمت العالم عن املشكلة اليمنية ,وتعرية لتقاعسه
و إدانة للطغيان وتحريضا للشعب على التحرر.
الكلمات املفتاحية :املكون السردي؛ النظرية العاملية؛ السيميائيات؛ رواية؛ مأساة
واق الواق.
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The Narrative Composition of Waq Al-WaqTragedy in the Light
of the Actantial Model
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Abstract:
This paper aims to analyze the narrative composition of Waq Al-Waq Tragedy in the
light of the Actantial model developed by A.J. Greimas by focusing on the actantial structure,
the interconnections relations that govern it, and the narrative programmes of the procedural
ego actant to achieve its project oftransformation into juncting the object of value. This paper
has found that the roles of the actant vary depending on the multiplicity of the
interconnections that govern it and its position fromthe the object of value, '' Searching for
Home '',based on the various contexts of research in dream and reality. However, the
narrative programmes of the ego actant, Al-Ezzi Mahmoud, vary, whether a success or failure,
depending on the scale of conflict with the obstacles encountered. The failure of the research
programme in the reality occurs because it does not know its country while the programme of
'' Searching for Home'' succeeds in dreams, showing the silence of the world and reality on
the Yemeni problem, distorting it due to its inaction, convicting tyranny, and inciting the
people for liberation.

Key Words: narrative composition, actantial model, semiotics, novel, Tragedy of Waq
Al-Waq
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توطئة:
املك و ووود الس و ووردي :ه و ووو قس و وويم املك و ووون الحط و ووا ي ف و ووي البني و ووة الس و ووطحية للس و وورد ,يعن و ووى
بالعوامو وول واألعمو ووال (البنيو ووة العامليو ووة) والبرنو ووامج السو ووردي ومو ووا يحكمو ووه مو وون ملفو ووو الحالو ووة
والتحول واألطوار التي يمر بها للقيوا بالبرنوامج .وملوا كوان تحليول املكوون السوردي فوي أيوة روايوة
يستدعي الوقوف عند البنية املقطعية لها؛ فانطالقا من معيار التوالود الحكوائي لمعموال التوي
يتض ووملها ال وونص ,يتة ووح أن مأس وواة واق ال ووواق( :)1مقطعي ووا ,تتك ووون م وون حك ووايتين مقطع ووين
سرديين( :)2حكاية إطاريوة ,وحكايوة مضومنة()3؛ فالحكايوة اإلطاريوة التوي بهوا كوان افتتواا الروايوة
وانتهاؤهووا تتمثوول فووي حكايووة البحووث عوون واق الووواق فووي الواقووع (الوودنيا)؛ بوودءا موون خوورو العووزي
محمووود إلووى األوهوور ونقااووه مووع العلموواء ,حووول وجووود واق الووواق ,الووذين أنكووروا وجوووده ,موورورا
بمحاولتووه إقنوواعهم باألدلووة املعقولووة التووي لووم يقتنعوووا بهووا ,وانتهوواء باقتراحووه عل و هم ,ملووا جووزوا
عوون البحووث عوون وجووود واق الووواق فووي الواقووع ,بمووا وراء الواقووع؛ فكووان اقتوورا أحوودهم التنووويم
ملسوواعدته علووى البحووث عوون وطنووه روحيووا ,وأخووذوه إلووى الحسووين لتنويمووه ,فووأجري لووه التنووويم
الذي رحل خالله روحيا إلى العوالم اآلخور ,ومون وم فهوذه الرحلوة الروحيوة تمثول حكايوة أخور
لوق ووائع البح ووث ع وون واق ال ووواق خ ووار ال وودنيا ,و يمث وول س ووردها ,ف ووي الرواي ووة ,حكاي ووة مض وومنة,
رواها العزي محمود على الشيخ سعدان املنوو وعلمواء األوهور وهوو فوي وضوع التنوويم ,وبانتهائوه
موون سووردها أفوواق؛ أي عووادت الووروا إلووى جسووده ,فتع واود بووذلا الحكايووة اإلطاريووة الحضووور فووي
الروايووة ,رسوورد مووا حصوول للعووزي موون وقووائع جالهووا حووواره مووع العلموواء رعوود اإلفاقووة موون التنووويم
ف ووي الواق ووع ال وودنيوي (مقص ووورة س ووعدان ف ووي الحس ووين) .وهن ووا ,ت و طر حكاي ووة البح ووث ف ووي الواق ووع
حكاية التنويم (البحث روحيا) بحضورها مرتين؛ في بداية الروايوة وفوي ههايتهوا ,ومون وم ,تغودو
الحكايووة اإلطاري ووة مب ووررا لس وورد الحكاي ووة املضوومنة والحكاي ووة املض وومنة ن يج ووة ل طاري ووة .وعلي ووه,
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فإن تحليل املكون السردي في مأسواة واق الوواق يقتيوتي تنواول كول حكايوة علوى حودة فوي ضووء
النظرية العاملية لجريماس املحددة على النحو اآلتي:
ً
أوال :البنية العاملية
العام وول ف ووي الس وويميائيات ه ووو ال ووذي يق ووو بالعم وول أو يق ووع علي ووه دون تحدي وود ,وم وون ووم؛
فإنه يمكن أن يكون فردا أو جماعيوا ,كموا يمكون أن يكوون مجوردا مش ووأ ا أو م سونا()4؛ ووفقوا
لهووذا التصووور فووإن البنيووة العامليووة ت شووكل م وون سووتة عواموول ت تووزل فووي ال ووة أووا

مح وواور:

الرغبو وة واالتص ووال والصو وراع,كل وو يمث وول عالق ووة ب ووين ع وواملين؛ فعالق ووة الرغب ووة ت وورب ب ووين
عوواملي الووذات املوضوووع ,وعالقووة االتصووال بووين عوواملي املرسوول واملرسوول إليووه ,وعالقووة الص وراع
بووين عوواملي املسوواعد واملعووار ( ,)5ول سوولي الضوووء علووى البنيووة العامليووة فووي مأسوواة واق الووواق
فووإن األموور يسووتدعي تناولهووا عبوور املقطعو د الكب و

اللووذين يشووكالن الروايووة :الحكايووة اإلطاريووة

والحكاية املضمنة.
-1البنية العاملية في الحكا ة اإلطارية
الحكايووة اإلطاريووة -بوصووفها مقطعووا سوورديا أساسوويا فووي مأسوواة واق الووواق-تتووألف موون 3
مقوواطع فرعيووة؛ كوول مقطووع يتضوومن موضوووعا جزئيووا فووي سوويرورة بحووث العاموول الووذات عوون واق
الواق في الواقع الدنيا.
البنية العاملية ملسار البحث ع خالص روحاني
يمثوول املقطووع الفرعووي األول فووي الروايووة عام وة والحكايووة اإلطاريووة بوجووه خووا

الحووال

الروحا ي بوصفه موضوع الرغبة للعامل الذات العوزي محموود؛ إذ يبودأ مون مفتوتو الروايوة
الذي يعلن عن الظرف الزما ي لفعول ذهواب العوزي محموود (املوجوود خوار وطنوه فوي القواهرة)
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إلووى األوهوور وينتوووي بوصوووله إلووى املح وراب؛ حيووث كووان كوكبووة موون العلموواء ي ناقشووون؛ فبق و فووي
إحد ووايا املسجد منزويا ,والترسيمة اآلتية ( )6تجلي ذلا:
املرسل
االفتق و و و و و ووار إل و و و و و ووى الطمأنأن و و و و و ووة
لضووياع وطنووه و سوويان اسوومه
وموقعو و و و و و ووه علو و و و و و ووى البع و و و و و و وود
العقدي

املوضوع
البحث عن خوال

العزي محمود

روحو و ووا ي :التمو و وواس
روحانيو و ووة سو و ووماوية
تغسل ظال قلبه

املساعد

الذات

إيمانو و و و و ووه وانتمو و و و و وواؤه الو و و و و وووطني,

العزي محمود

الحرو إلى األوهر في ليلة القدر

املرسل إليه

العام وول ال ووذات :الع ووزي ,املوض وووع :البح ووث ع وون خ ووال

املعار
نقااات العلماء في
الدين والعلم والسياسة

روح ووا ي مم ووا خلف ووه النس وويان

والبع وود ع وون ال وووطن م وون فق وودان الس ووكينة والس ووال النفظ ووتي ,يش ووير إل ووى ذل ووا ملف ووو الس ووارد
الحووار ي العلوويم :كووان هاربووا موون كآبووة نفسووه وأح وزان بووالده يلووتم

روحانيووة سووماوية فووي هووذه

الليلة املباركة (.)7
املرس و  :عاموول نفظووتي يتمثوول فووي افتقووار العاموول الووذات العووزي محمووود إلووى الطمأنأنووة؛
ج وراء الشووعور بالضووياع والحوووف النوواجم عوون تضووأيعه وطنووه وفقوودان ذاكرتووه؛ فهووو فووي حالووة
انفصال عن ذاكرته وموطنه ,املرس إليه :العزي محمود.
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املس وواعد :إيمان ووه الروا ووي وانتم وواؤه ال وووطني ,الفض وواء الروح ووا ي املق وودس( :الح وورو إل ووى
األوهوور ,ليلووة  27رمضووان) ,املعي و  :نقااووات العلموواء السياسووية والدينيووة والعلميووة .ول و ن بوودأ
املقطوع بوضوع انفصوالي كوان فيوه العامول الووذات العوزي محموود خوار املكوان املقودس ,وانتوووى
بوجوده في املكان املقدس (األوهر الشريف) استعدادا لتلم

الروحانية ,فقود اختوتم بوضوع

انفصو ووالي؛ حيو ووث لو ووم يو ووتمكن العامو وول الو ووذات العو ووزي محمو ووود مو وون تحقيو ووق موضو وووع رغبتو ووه:
الخالص م الضياع و النسياد عبو التموار روحانيوة سوماوية؛ إذ وجود العلمواء ي ناقشوون
ف ووي ك وول مأس وواة اإل س ووانية ف ووي ك وول قط وور ,والنق ووا مل وون كان ووت رغبت ووه تل ووا يص وورف عن ووه اله وودوء
الووالو للروحانيووة السووماوية؛ كمووا جوواء فووي ملفووو

السووارد الحووار ي العلوويم :والحووق أن العووزي

محمو ووود لو ووم يحضو وور إلو ووى األوهو وور مو وون أجو وول النقو ووا والبحو ووث عو وون الفتو ووو 26؛ بو وول اللتمو وواس
روحاني ووة س ووماوية لهموم ووه ال حص ووية (كآب ووة نفس ووه) والجمعي ووة (هم ووو وطن ووه)؛ ل ووذلا ك ووان
العزي في أ ناء سماع هذه املناقشة يجل

رعيدا في انكما واستحياء .26

البنية العاملية ملسار النقاش حول وجود واق الواق:
ملو ووا كو ووان املقطو ووع األول قو وود انتوو ووى إلو ووى انفصو ووال رسو ووبب فشو وول العامو وول الو ووذات العو ووزي
محمووود فووي تحقيووق خالصووه موون الضووياع عوون وطنووه و سوويانه ,عبوور عووون روحووا ي سووماوي؛ نظوورا
لنقااووات العلموواء التووي صوورفته عوون ذلووا العووون فووإن ارتيوواا العووزي محمووود ألحاديووث العلموواء
وسووعة اطالعهووم قوود خلووق فووي نفسووه األموول بالتموواس املسوواعدة فووي البحووث عوون وطنووه موون هو الء
العلموواء عبوور النقووا معهووم ,حووول أحووداث السوواعة ,وتطلووع العووزي محمووود إلووى هو الء العلموواء
واس شوورف أحوواديجهم الجري ووة واملثيوورة ,وانتظوور أن يتحوود وا عوون بووالده وف هووا أحووداث ووحمة
تعتبر موضوعا خصبا ألحكا هللا  .26وبهذا ,تتجلى البنية العاملية في هذا املقطع كاآلتي:
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الذات :العزي محمود ,املوضوع :التماس املساعدة مون العلمواء فوي البحوث عون وطنوه.
املرس و  :حاجت ووه إل ووى مس وواعدة ف ووي التع وورف إل ووى وطن ووه ,وإ جاب ووه رس ووعة اطالعه ووم وا ووعورهم
الغيور تجاه مأساة اإل سوانية ,وارتياحوه ألحواديجهم عون مأسواة اإل سوان فوي كول مكوان ,غيور أن
ارتياحه ألحاديث العلماء عن أحزان أهل األر

حركت نفسه للدخول معهم في نقوا معهوم

عن قضايا الساعة في وطنه العزيز .26
املس وواعد :يقين ووه بم ووا ف ووي وطن ووه م وون أح ووداث ج ووديرة باهتم ووامهم .وال وودخول معه ووم ف ووي
نقووا حووول أحووداث السوواعة فيووه .وإيمانووه بوجووود بووالده وارتباطووه الوجوودا ي بهووا كمووا جوواء فووي
ملف ووو العام وول ال ووذات الع ووزي محم ووود :ف ووإنني أؤم وون به ووا أك وور م وون إيم ووا ي بوج ووود الش ووم
والقمر  , 31ووصفه ذاته بأنه :مو من كإيموان الصووفية بوأن واق الوواق بلود لوه وجوود فعلوي
يعووأي فيووه اووعب موون اووعوب البشوور  .30و إمكاناتووه الججاجيووة واملنطقيووة ,وسووعة قافتووه
السياسووية والعلميووة ,وحديثووه عنووه بوفوواء وحووب ,وأسوولوبه الشوواعري فووي دح و

كوول مووا كووانوا

يطرحونووه عليووه موون حع و واقعيووة علميووة وسياسووية هوودفون ملهووا إلووى إسووكاته إقناعووه رعوود
وجوووده فعليووا؛ يوودل علووى ذلووا ملفووو أحوود العلموواء :فلقوود اووككتنا فووي أموور هووذه األسووطورة
وكدت أن تستدرجنا بحرارة حبا ووفائا لها إلى التصديق بأن لها وجودا فعليا .قوال العوزي:
تلا هي الن يجة التي أهدف إل ها  .أنا موجود فوطني إذا موجود . 34
املعيو  :صوومتهم عوون تناولووه ضوومن نقااووايهم فيمووا بيوولهم؛ يووواي بووذلا ملفووو السووارد
الحووار ي :وق وود خ وواب أملووه ف ووي ههاي ووة املطوواف عن وودما انتو ووى حووديث العلم وواء األفاض وول دون أن
يتعرضوا السم وطنه على أي نحو وفي أي مجال  ,26م إنكارهم وجوده عنودما دخول معهوم
فووي نقووا منووذ إعالنوه-فووي تعريفووه بنفسووه لهووم  -انتموواءه لووه وحديثووه عنووه علووى سووبيل الحقيقووة,
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موون أي بلوود موون مملكووة واق الووواق ولووم يكوود ينطووق بهووذا االسووم حتووى ماجووت جنبووات الحلقووة
بأصوووات م تلفووة اخووتل ف هووا الةووحا الحافووت بال سوواؤل الحووائر  ...قووال العووزي :إنمووا أتكلووم
عن الحقيقة  ...فواودادت الحيورة  ,27ومواجهتوه بوأن واق الوواق بلوده مجورد أسوطورة ,ومون
ووم؛ ايهام ووه بالغب وواء ح ووين يو وراه عل ووى س ووبيل الواق ووع ,ناهي ووا ع وون ع وود التص ووديق بمحا جت ووه
واستدالله على وجوده باملنطق ,وكل هذه العوائق يمكن أن تندر في عائق كبيور هوو جهلهوم
بوجوووده الفعلووي؛ بحكووم طغيووان معوورفتهم املسووتمدة موون كتووب الحرافووة واألسوواطير ,فووي مقابوول
عوود امتالكووه الوودليل القوواطع املقنووع لفخوورين بوجوووده الفعلووي؛ رسووبب فقوودان ذاكرتووه .ولعوول
العوامل في هذا املقطع تتةح في الترسيمة اآلتية:
املرسل

املوضوع

املرسل إليه

البحث عن وطنه

إ جاب و ووه رس و ووعة اط و ووالع
العلمو و و و و وواء واو و و و و ووعورهم
الغيو و و و و و و ووور وارتياحو و و و و و و ووه
ألحاديجهم

املساعد

بمساعدة العلماء,
والدخول معهم في
مناقشة أوضاعه

الذات

العزي محمود

املعار

التطلووع واالس شوراف ,الوودخول معهووم فووي
نقو و و ووا  ,إيمان و و و ووه بوج و و و وووده ,الجج و و و ووا
ب و و وواملعقول ,حو و و ووديث الوف و و وواء واألسو و و وولوب
الشاعري

العزي محمود

الصوومت ,واإلنكووار ,وايهامووه بالغبوواء ومصووارحته
بوج و وووده األس و ووطوري ,الجه و وول بوطن و ووه ,س و وويان
العزي اسم موطنه وموقعه

وقوود انتوووى هووذا املقطووع بانفصووال فشوول؛ إذ لووم يحصوول العووزي محمووود علووى مسوواعدة
من العلماء في التعرف إلوى وطنوه ,حتوى يسوتكمل موا ينقصوه رسوبب النسويان عون طوريقهم؛ بول
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أنكووروا وجووود وطنووه الفعلووي ,وحوواولوا -بوودح

كوول اسووتداللته علووى وجوووده -أن هووزوا إيمانووه

وإحساسووه العميووق بووه؛ بمووا همووا دلووياله والوجوودا ي الل وذين بقي وا لووه فووي االنتموواء إلووى وطنووه؛ مووا
أ و ؛ ن يجووة تصوواد القنوواعتين ( يقووين العووزي ,وتشووكيا العلموواء بوجووود واق الووواق وطنووه )
حوودة الص وراع .وقوود ضوواعف موون معانوواة العووزي ,فووي هووذه املواجهووة مووا ينطوووي عليووه إص ورارهم
على صرفه عن يقينه بوطنه ضمنا من محاولة كف العزي عن فعل البحث عن وطنه .
البنية العامليوة لتعود مسوار البحوث روحيوا اواال او التنوويق واالنتقوال إنو الحسو د
إلجرائه:
إن راعين ووا فو ووي ه ووذا املقطو ووع أن تن ووويم العو ووزي يمثو وول رغب ووة العلمو وواء ,فإن ووه يتو ووألف مو وون
العوامل اآلتية (:العامل الذات)( :العلماء) ,املوضوع( :مساعدة العزي محموود فوي البحوث عون
وطنووه روحيووا عب ور التنووويم) .املرسوول :اقت وراا أحوودهم التنووويم ردا علووى مقتوورا تحضووير األرواا.
مشووروعية التنووويم املغناطأظووتي دينيووا وعلميووا ,املسوواعد :العلموواء ,معوورفتهم بووامل تص بإجرائووه
سعدان وكي ,انتقالهم بالعزي إلى الحسين ,حيث مقصورة سعدان التي يجري التنوويم ف هوا,
وإقناع ووه بإجرائ ووه ,وس ووعدان؛ بموافقت ووه عل ووى إجرائ ووه ,والع ووزي محم ووود؛ باس ووتجابته ألن يك ووون
وسوويطا للرحلووة الروحيووة إلووى وطنووه ,ووم إعووداده اإلعووداد الكاموول للتنووويم موون قبوول وكووي ,وانتوووى
هووذا املقطووع إلووى اتصووال؛ إذ أجووري التنووويم الووذي رحوول عبووره العووزي محمووود روحيووا ,و ووجلت
الرحلووة عنووه وهووو فووي التنووويم؛ فحقووق رغبووتهم فووي تعووريفهم بوطنووه .وإذا راعينووا فووي هووذا املقطووع
منظ ووور الع ووزي محم ووود املواف ووق عل ووى مقت وورا التن ووويم ,ب وودا املقط ووع م لف ووا م وون العوام وول اآلتي ووة:
الذات( :العزي محمود) ,املوضووع( :قبوول مقتورا التنوويم :رحلوة البحوث عون وطنوه حلموا عبور
الرحلووة الروحيووة) .املرس و  :علموواء األوهوور ,حنووين العووزي ,املرس و إليووه :علموواء األوهوور بووالتعرف
إل ووى حقيق ووة واق ال ووواق ,والع ووزي محم ووود ب الص ووه م وون الض ووياع باس ووتعادة وطن ووه ,املس وواعد:
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التن و ووويم املغناطأظ و ووتي ,العلم و وواء؛ بقب و ووولهم التن و ووويم لتوافق و ووه م و ووع الش و وورع وال و وودين ,فمع و وورفتهم
ب ووامل تص ال ووذي س وويجريه وه ووو س ووعدان وك ووي ص ووديقهم ووم وويلهم ,وأخ ووذهم الع ووزي محم ووود إل ووى
الحس ووين ,فالتوس و ل وود س ووعدان رع وود أن ك وواد يعت ووذر الش وويخ وك ووي ,س ووعدان؛ بموافقتووه عل ووى
إجرائو ووه للعو ووزي ,العو ووزي؛ بتجاوبو ووه مو ووع املقتو وورا ,وتجاوبو ووه روحيو ووا ,فو ووي أ نو وواء اإلعو ووداد للتنو ووويم,
التفاؤل بالفضاء املقدس مكانوا وومانوا .املعيو  :ال يوجود .وتتةوح العوامول هنوا فوي الترسويمة
اآلتية:
املرسل

علماء األزهر،
حن د العزي لوطنه

املساعد
التنويق  ،العلماء ،استعداد
العزي ،الخروج إن الحس د،
سعداد ،مسجد الحس  ،ليلة
القدر

املوضوع

املرسل إليه

ابول مقل و التنويق
للبحو و و و و ووث ع و و و و و و واق
الواق

الذات
العزي محمود

العزي محمود

املعار
ال وجد

انتوووى ه ووذا املقط ووع باتصووال؛ إذ أج ووري التن ووويم للعووزي محم ووود ال ووذي رحوول عب ووره روحي ووا
للبح ووث ع وون وطن ووه ,وحكو و رحلت ووه له ووم ف ووي أ ن وواء تنويم ووه ,والش وويخ س ووعدان وجماع ووة العلم وواء
يسمعون ويدونون؛ أي أن هدفهم في التعرف إلى وطن العزي محمود قد تحقق.
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-2البنيو ووة العامليو ووة فو ووي الحكا و ووة املضو وومنة :هو ووذه الحكايو ووة -بوصو ووفها املقطو ووع األسا و ووتي
الثووا ي -توودور حووول مووا تضوومنه التنووويم املغناطأظووتي (الرحلووة الحلميووة) موون أفعووال البحووث عوون
واق الو ووواق ,وقو وود ههضو ووت علو ووى مقطعو ووين فو وورعيين :األول :الرحلو ووة إلو ووى العو ووالم اآلخو وور ,واآلخو وور:
الرحلة في العالم اآلخر.
أوال :البنيووة العامليووة فووي الرحلووة إنو العووالق ا خوور :بوودأت الرحلووة إلووى العووالم اآلخوور موون
إطالق سعدان روا العزي في املجهوول حتوى بلوأل األعوراف؛ عبور مسوارين ,هموا :الرحلوة الروحيوة
إلى واق الواق ,والرحلة إلى األعراف .ويمكن تناول البنية العاملية ف هما على النحو اآلتي:
 البني ووة العاملي ووة للرحل ووة الحلمي ووة إن و واق ال ووواق :يمت وود ه ووذا املقط ووع ب ووين املرحل ووةاألولووى موون التنووويم واملرحلووة الثانيووة؛ إذ يبوودأ موون إطووالق سووعدان روا العووزي -موون مقصووورته
ف ووي الحس ووين ,رع وود إع ووداده الكام وول للتن ووويم-ف ووي الس ووماء املجه ووول ص وووب ب ووالد واق ال ووواق ف ووي
الواقع (املرحلة األولى من التنويم ) وينتوي بوصوله إلى (ملأ ) في السماء قبول إجوراء (املرحلوة
الثانية من التنويم) ,وهوو رشوكل عوا يسوتهدف -بحسوب سوعدان وومالئوه-التحقوق مون وجوود
واق الواق وحقيقة اعبه؛ وبهذا يتألف من العوامل اآلتية :الذات :العزي محموود ,املوضووع:
الرحلووة بروحووه إلووى واق الووواق فووي الواقووع .املرسوول :علموواء األوهوور ,سووعدان وكووي ,وطنيووة العووزي
محموود .املرسول إليووه :العوزي بالرحلوة إلووى وطنوه ,علموواء األوهور بوالتعرف إلووى واق الوواق موقعووا
واوعبا؛ كموا يشوير ملفوظوه :وقود رعثوو ي بواسوطة الشويخ سوعدان وكوي ألبحوث عون موقوع هوذا
الووطن وأتحقوق مون أمور وجووده ,وأحمول لهوم أخبواره وأسوراره  .68املسواعد :سوعدان ,العووزي؛
بتجوواوب روحووه ,ليلووة القوودر ,املووالك الووذي تعلووق بر شووة موون جناحووه .املعيووق :ملووأ

ابنووة أسووعد

الكامل.
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املرسل
علماء األزهر ،سعداد
زكي

املساعد
سعداد ،العزي اتجاوب
روحه ،ليلة القدر ،املالك

املوضوع

املرسل إليه

الرحلو و ووة اروحو و ووه إن و و و

العزي محمود

واق الواق في الوااع

الذات
العزي محمود

املعار
مليس

وانتوووى إلووى انفصووال؛ إذ لووم تسوومو ملووأ بنووت أسووعد الكاموول لروحووه بالوودخول إلووى واق الووواق؛
ألهها مأمورة بأمر هللا والشهداء بمنع أي دخول إلوى واق الوواق .وهنوا ,يودخل معهوا فوي وجال -
يما ل جاله مع علماء األوهر ,-إذ كان يتطلع -رعد أن تعارفوا وعورف مهمتهوا-إلوى أن تأسور لوه
الوودخول إل ووى واق ال ووواق :وأملووي أن تأس ووري ل ووي الوودخول إل ووى وطن ووي رعوود أن حرم ووت من ووه خ ووالل
الشطر األكبر من حياتي  .68لكلها فاجأته باملنع :قلت لا إنه قود تقورر قطعيوا أن ال يسومو
بمثل هذا ال سلل ,على أنا لو ائت أن تحاول تغيير هوذا القورار فوإن الوذي يملوا التغييور هوم
الشووهداء أنفس ووهم  . 70ول و ن وج وود أهه ووا تس ووهم ف ووي عزل ووة واق ال ووواق ح ووين تمن ووع أيووة مسوواعدة
عنووه موون األر والسووماء -إصورارها علووى منعووه يعووادل إصورار علموواء األوهوور علووى نفووي وجووود واق
الووواق ي الواقووع وعوود التصووديق -فقوود اقتنووع؛ رعوود أن تبووين لووه مقصوودها الرامووي إلووى اعتموواد
ا ووعب واق ال وووواق عل ووى نفس ووه ,وأن أم وور الس ووماا مره ووون بالش ووهداء .وم وون ووم؛ فإهه ووا تمث وول
برنامجووا ضووديدا ,يحووول بأنووه وبووين الوودخول إلووى بلووده فووي الواقووع .وبهووذا؛ تتجلووى الصوراعية بووين
إرادتوين إرادة الوودخول وإرادة املنووع؛ فمووع أنووه حوواول أن يحا جهوا -وهنووا يووزداد التووأو -فووي أن أموور
الوودخول بالنسووبة إليووه ,فوووق حنأنووه للعووودة إليووه ,هووو الت وزا عليووه للعلموواء الووذين رعثوووه عبوور
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س ووعدان إلي ووه؛ فق وود دحض ووت ه ووذه الجج ووة ب ووأن بل ووده ال يجدي ووه نفع ووا أن يعرف ووه حفن ووة م وون
العلموواء ,أو ألووف غيوورهم ,وحتووى إذا اقتنعوووا فووإن املعلومووات غيوور مشوورفة عوون اووعبه؛ ألنووه لووم
يغس وول ع ووار االض ووطهاد .ف وواقتنع بالتوج ووه إل ووى الش ووهداء ,لك وون كي ووف يتص وول بالش ووهداء ألخ ووذ
السماا ملهم هنا؛ يبدأ تعديل املسار في مقطع آخر.
 البنيووة العامليووة للرحلووة إن و األعورا  :يمتوود مقطعهووا موون لقوواء العاموول الووذات العزيبلمووأ  ,وي تووتم بوصوووله إلووى األع وراف مووع وفوود الشووهداء؛ إذ عملووت ملووأ

علووى تعووديل

مس ووار الرحل ووة الروحي ووة إل ووى الع ووالم اآلخ وور؛ وه ووذا يتض وومن املرحل ووة الثاني ووة م وون التن ووويم
(مرحل ووة مل ووأ ) ,واملرحل ووة الثالث ووة م وون التن ووويم (مرحل ووة رواد التن وووير) .وتتجل ووى البني ووة
العامليووة فيووه علووى النحووو اآلتووي :الووذات :العووزي محمووود ,املوضوووع :الرحل وة إلووى العووالم
اآلخوور ,املرسوول :ملووأ  ,املرس و إليووه :العووزي محمووود موون خووالل لقوواء الشووهداء لل شوواور
معهووم حووول تثوووير الشووعب ,املسوواعد :ملووأ ؛ بووإجراء املرحلووة الثانيووة موون التنووويم عبوور
مجدافها ,رواد التنوير ,اقتناع العزي .املعي  :ال يوجد.
املوضوع

املرسل
مليس

املرسل إليه

الرحلة إن

العزي محمود

العالق ا خر

املساعد

الذات

املعار

مليس ( املرحلة الثانية) ،رواد

العزي محمود

ال وجد

التنوير( املرحلة الثالثة)
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وق وود انتو ووى ه ووذا املقط ووع إل ووى اتص ووال؛ إذ اقتن ووع العام وول ال ووذات الع ووزي محم ووود بتع ووديل
مسووار الرحلووة كمووا يتةووح موون ملفوظووه :لقوود اقتنعووت بهووذا القوودر موون النجوواا وبقووي أن أعوورف
الطريق إلى الشهداء  .72وهنا؛ تقوو ملوأ

باملرحلوة الثانيوة مون التنوويم؛ إذ موررت مجودافها

علووى روا العووزي محمووود؛ فووإذا بهووذه الووروا توودخل مرحلووة انيووة فووي التنووويم أعمووق غوورا وأاوود
افافية وتساميا  .73م أكمل رواد التنوير املرحلة الثالثوة مون التنوويم؛ فبلوأل العوزي محموود
عبرها األعراف.
ً
ثانيووا :الرحلووة فووي العووالق ا خوور :تشووكلت فووي ال ووة فضوواءات مقوواطع :األع وراف ,جهوونم,
الجنة .أما ما يتصل بمقطع األعراف فبنأته العاملية متضمنة فوي مقطوع الرحلوة إلوى األعوراف
(الرحلة بحسب هدف ملأ )- .البنية العاملية لدخول النار :من منظور مالوا تتجلوى هكوذا:
مال ووا (ال ووذات) يرغ ووب ف ووي دخ ووول الع ووزي محم ووود الن ووار للتط ووواف بأهله ووا (املوض وووع) .املرس و :
طراف ووة أنب وواء وص وووله لمعو وراف وغرابته ووا ,والرغب ووة ف ووي تعويض ووه ع وون اا ووترا س وولطات الجن ووة
للسماا له بدخول الجنة عد ممارسوة أي شوا سيا وتي ,بوالتطواف بجهونم بكامول حريتوه,
ووم لجن ووة التع ووذيب ب وواقتراا دعوتووه ليك ووون لون ووا م وون العووذاب للطغ وواة ليك ووون وس وويلة لتع ووذيب
الطغوواة وتعريفووه بموود مناسووبة العووذاب املرسو إليووه :العووزي محمووود؛ بمووا سووت دي رحلتووه إلووى
جه وونم م وون خدم ووة لقض وويه ب ووالده .املس وواعد :وج ووود الع ووزي ف ووي األعو وراف منتظو ورا الس ووماا ل ووه
ب وودخول الجن ووة ,ناهي ووا ع وون تج وواوب الع ووزي محم ووود م ووع ال وودعوة لزي ووارة جه وونم وع وود خوف ووه؛
لش ووعوره ب ووأن معانات ووه ف ووي ظ وول اإلمام ووة أا وود مم ووا س وويال ي .املعي و  :خش ووأته ف ووي الب وودء م وون أن
ت خره الزيارة للنار عن هدفه (دخول الجنة) ,لكنوه اطموأن رعود إقناعوه بوأن دخولهوا جوزء مون
نض وواله ف ووي س ووبيل تحري وور العبي وود م وون أبن وواء الش ووعب .وم وون منظ ووور الع ووزي محم ووود ف ووإن مقط ووع
دخول النار يتألف من البنية العاملية اآلتية :العزي محمود (الوذات) يرغوب فوي بحوث مأسواة
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وطن ووه (املوض وووع) .املرسو و  :دع وووة مال ووا خ وواون الن ووار ,املرسو و إلي ووه( :الع ووزي محم ووود؛
ببح ووث مأس وواة الش ووعب ,والحص ووول عل ووى معلوم ووات واعتراف ووات يه ووم النض ووال) ,علم وواء األوه وور؛
بتعو ووريفهم بمأسو وواة الشو ووعب .املسو وواعد :املو ووالك املرسو وول مو وون مالو ووا ,أجهو ووزة الوقايو ووة ,الكو وورة
الطائرة ,املالك الرائد املرافق ,اوقه الستكشاف جزاء عماد الطغيان.
املرسل

.

مالك

املساعد
ربط الرحلة ارسالته
الوطنية ،تزويده

املوضوع

املرسل إليه

العزي محمود

جهنق

الذات
العزي محمود

املعار
ال وجد

االواايات ،والكرة الطائرة
الطائرة  +رائد جهنق

وانتوى املقطع باتصال؛ إذ تحقق للعزي محمود موضوع القيمة من دخول جهنم.
البنية العاملية لدخول الجنة:
العووزي محمووود (الووذات) يرغووب فووي بحووث جووذور مأسوواة وطنووه وسووبيل حلهووا (املوضوووع),
املرسوول :رسووالته الوطنيووة الراميووة إلووى تثوووير الشووعب ضوود نظووا الطغيووان ,ووم ملووأ  .املرس و
إليووه :العووزي محمووود؛ بمووا سوويعود علووى علووى قضووأته؛ ج وراء تشوواوره مووع الشووهداء حووول تثوووير
الشووعب ,املعي و  :داخلووي؛ كونووه روحووا آلدمووي علووى قيوود الحيوواة ,وخووار عنووه ,ورف و

سوولطات
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الجنوة دخولووه لوذلا .املسوواعد :وفود الشووهداء ,الوسوواطة بالحسوين ووم الوسواطة باإلمووا علووي
عبر اهداء همدان .ويجلو ذلا الترسيمة اآلتية:
املرسل
مليس ،حنينه،
رسالته الوطنية

املساعد
إصراره  ،وساطة الشهداء

املوضوع
الجنة

املرسل إليه

العزي محمود

الذات
العزي محمود

املعار
رضواد

ثانيا :الب نامج السردي
البرن ووامج الس ووردي يتمث وول رسلس وولة م وون تت ووارع الح وواالت والتح وووالت الت ووي يم وور به ووا العام وول
ال ووذات الع ووزي محم ووود ص وووب موض وووعه؛ فإم ووا أن يك ووون اتص وواال (ام ووتالك املوض وووع) وإم ووا
انفصو وواال (فق و ودان املوضو وووع) .ويتطلو ووب هو ووذا التحو ووول؛ أي القيو ووا بالبرنو ووامج السو ووردي ,فو وواعال
إجرائي ووا م س وونا ,وم ووا دا هن وواك حال ووة وتح ووول ,تحو وددهما العالق ووة ب ووين (ع ذ – ع )؛ ف ووإن
ملفو الحالة يقتيتي أن العامل اإلجرائوي (ذات الحالوة) إموا أن يكوون :فوي (عالقوة اتصوال أو
انفصووال عوون موضوووع القيمووة) ,وملفووو الفعوول يقتيووتي قيووا ( ذات الفعوول عاموول الفعوول) ب و
(التحووول فووي العالقووة إمووا باالتصووال أو االنفصووال) .وتحقيووق التحووول يفتوور
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أن يكووون الفاعوول

اإلجرائي محفزا من قبل عامل مرسل يقنعوه باإلنجواو يسوتى تحفيوزا ,و عود أن يحفوز ينب وي أن
تت وووافر في ووه األهلي ووة الكف وواءة؛ أي الش وورو الض وورورية ل نج وواو عل ووى وف ووق ق وويم جهي ووة أجمله ووا
جريم و وواس ف و ووي أر و ووع نق و ووا  :وج و وووب الفع و وول ,والق و وودرة عل و ووى الفع و وول ,ومعرف و ووة الفع و وول ,وإرادة
الفعل(.)8
الب نامج السردي األساس ي:
ل و ن كووان البرنووامج السووردي عامووة هووو اإلطووار الووذي يحوودد للفعوول منطلقووه وغايتووه ,فووإن
البرنوامج السوردي األسا ووتي هوو محووور العمول السووردي؛ إذ فيوه تتحوودد اإلنجواوات املسووتهدفة,
لتحقي ووق تح ووول رئأظ ووتي ف ووي العالق ووة الحالي ووة ب ووين الفاع وول واملوض وووع ( ,)9وم وون خالله ووا ع وورف
ال ووذوات الكب وور والبو ورامج الت ووي ت ووود إنجاوه ووا؛ فه ووو مح ووور الرواي ووة ( ,)10ومل ووا كان ووت مأس وواة واق
ال ووواق تت ووألف م وون حك ووايتين ,وك وول حكاي ووة تمث وول مقطع ووا س وورديا أساس وويا ,ومل ووا ك ووان ج وووهر ك وول
مقط ووع أسا ووتي حكاية أساس ووية االحتك ووا إل ووى برن ووامج س ووردي أسا ووتي ف ووإن مأس وواة واق ال ووواق
تت ووألف م وون برن ووامجين س وورديين أساس وويين أص ووليين للعام وول ال ووذات اإلجرائ ووي الع ووزي محم ووود:
األول :البحث عن الوطن في الواقع ,واآلخر :رحلة البحث عنه روحيا.
الب نامج السردي األساس ي األول :البحث ع (واق الواق) في الوااع
بالتأم وول ف ووي املس ووار الس ووردي ل ح وواالت والتح وووالت الت ووي م وور به ووا العام وول ال ووذات الع ووزي
محمود في مسعاه لتحقيق اتصاله باملوضوع املرغوب فيوه (البحوث عون الووطن)؛ يتةوح -منوذ
الوض ووعية االبتدائيو ووة مسو ووتهل الروايو ووة -أنو ووه كو ووان يمثو وول ذات حالو ووة انفصو ووال عو وون موضو وووعي
القيمووة :وطنووه (موضوووع القيمووة األول)؛ألنووه خووار وطنووه .وحقيقووة وطنووه اسووما وموقعووا واووعبا
(موضوووع القيمووة اآلخوور)؛ رسووبب فقوودان الووذاكرة .وموون ووم؛ فهووو يرغووب فووي امووتالك موضوووعي
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القيمووة السووابقين ,عبوور القيووا بفعوول يعموول علووى تحويلووه لالتصووال بهمووا رعوود ذلووا االنفصووال.
وطبيعووي أن يبوودأ باملوضوووع الثووا ي؛ ألنووه باسووتعادة الووذاكرة سأسووهل عليووه البحووث عوون وطنووه
علووى هوود وعلووم ,فهووو -بالنسوويان -نوواقص القوودرة التووي ت هلووه ألن يبوودأ البحووث بكفوواءة أو أن
يجد من يساعده على التعرف إلى وطنه.
وم ووع أن مس ووتهل الروي ووة ل ووم يش وور إل ووى ذل ووا بملف ووو ص ووريو ف ووإن الس ووارد الح ووار ي -م وون
خووالل وصووفه الفضوواء الزمووا ي لحوورو العزي العاموول الووذات السووارد املشووارك -يووواي بأنووه أحوود
املضيعين واملروعين ,فضال عن أن وصوف حالوة خروجوه إلوى األوهور بوالحزن والحيورة إاوارة إلوى
مووا ولووده الضووياع ,و عووود ف وي موضووع آخوور إلووى تقريوور أن العووزي لووم ي وور لسووماع النقووا ؛ بوول
جاء فرارا من كآبة نفسه وهمو بالده ,وبتحولوه عون التمواس الروحانيوة السوماوية ل حوال ,
إل ووى األم وول بمس وواعدة العلم وواء ف ووي التع وورف إل ووى وطن ووه ,وال وودخول معه ووم ف ووي نق ووا ح ووول قض ووايا
بوالده؛ كوول هووذا يشووير إلووى أنوه كووان فووي وضووعية انفصووال عوون وطنوه وذاكرتووه .ولو ن عبوور فووي مسووتهل
الرواية عن هذه الوضعية ضومنا فإههوا تتأكود بتصوريو العامول الوذات السوارد ,إبوان حوواره موع
امل ووالك ف ووي مس ووتهل الحكاي ووة املض وومنة :أن ووا ال أت ووذكر ا ووأ ا وإنم ووا عرف ووت نفظ ووتي هائم ووا وملتهب ووا
كالقذيفة وال أعرف من أيون انطلقوت وال أعورف مون أطلقنوي .إن الوذي أتوذكره فوي غموو

أننوي

كنووت أحبووو علووى توراب عوواطر حبأووب ,وكانووت أمووي وجوودتي تقوووالن لووي إنووه توراب واق الووواق الووذي
نبو ووت منو ووه ,وهو ووا أنو ووا ذا أحو وون إليو ووه فو ووال أجو ووده  ,...وأنو ووت مو ووالك تجو وووب السو ووماء واألر

فهو وول

تس ووتطيع أن تأخ ووذ بي وودي  .56ويق ووول ف ووي الح وووار ذات ووه -م ووع امل ووالك -ع وون الحس ووين  ... :وق وود
كنووت أسوومع باسوومه الكبيوور عنوود شووأتي األولووى فووي بلوودي الووذي ضوويعته فووال أدري أيوون أجووده فووي
سماء أو أر
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وهكووذا فووإن العاموول الووذات (العووزي محمووود) ملووا كووان رعيوودا عوون وطنووه ,وحيووث إنووه يو من
بهووأ واووعوره عميووق بوجوووده؛ فإنووه سوووف يبووذل كوول جهووده لتحقيووق االتصووال باملوضوووع لقيتووي
(البحووث عنووه) ,ولوون يووتمكن موون تحقيووق ذلووا إال موون خووالل إنجوواو فعوول تحووويلي يجعلووه ينتقوول
من حالوة االنفصوال إلوى حالوة االتصوال بموضووع القيموة .غيور أن فعول اإلنجواو مشورو بإنجواو
موضوع جوي برنامج استعمالي لضمان انتقاله ل نجاو بكفاءة.
الب نامج االستعماني األول :التمار الخالص الروحاني م الضياع والنسياد
التحريو ووك :ينبث ووق مو وون عالق ووة االتص ووال فو ووي البني ووة العامليو ووة الت ووي تو وورب ب ووين املرسو وول
واملرسوول إليووه ,وموون ووم؛ فهووو يتأسو

على فعوول إقنوواعي يعووود إلووى املرسوول ,وفعوول تووأويلي يعووود

إلووى املرسوول إليووه ( ,)11وكالهمووا يقووع علووى املسووتو الووذهني للفعوول وال يتحووددان إال موون خووالل
موقعهمو ووا مو وون حو ووالتي البو وودء واللهايو ووة ( .)12وإذا مو ووا كو ووان البرنو ووامج السو ووردي يسو ووتدعي فو ووي بو وودء
التحلي وول الوق وووف عل ووى العام وول ال ووذات ف ووي عالقت ووه باملوض وووع؛ ف ومن املرتكووز األسا ووتي للبرن ووامج
السوردي هووو عالقووة الرغبووة؛ إذ تمثوول مصوودر الفعوول وغايتوه؛ فوووي مصوودر لووه؛ ألههووا تعوود نقطووة
اإلرسووال األولووى ملحفوول يتوووق إلووى إلغوواء حالووة مووا أو إ بايهووا أو خلووق حالووة جديوودة ,وهووي ههايووة موون
حي ووث إن الح وود الث ووا ي داخ وول ه ووذه الف ووة يع وود الحال ووة الت ووي س ووتنتوي إل ه ووا الحكاي ووة ,أو يس ووتقر
عل ها الفعل الصادر عن نقطة التوتر األولى (.)13
غي وور أن ووه ال يكف ووي للكش ووف ع وون فاعلي ووة النم وووذ الع وواملي الوق وووف عل ووى حال ووة العام وول
ال ووذات اإلجرائ ووي (الع ووزي محم ووود) م وون موض وووعه املرغ وووب في ووه (البح ووث ع وون واق ال ووواق ف ووي
الواق ووع) انفص وواال واتص وواال؛ ف ووال ب وود م وون البح ووث ع وون العام وول املح وورك للعام وول ال ووذات ص وووب
موضوووعه ,لكونووه مرتبطووا بالعاموول املرسوول ,وهووذا املرسوول قوود يكووون ةحصووا كائنووا أو قيمووة أو
ا ووعورا يس ووتدعى ,ومل ووا ك ووان التحري ووا -بوص ووفه أول لحظ ووة لفع وول ال ووذات ص وووب التح ووول م وون
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وض ووعية بدئي ووة إل ووى وض ووعية مض ووادة يق ووو عل ه ووا برن ووامج اإلنج وواو -يس ووتدعي وج ووود ذات ووين :ذات
الحالة املرسلة وذات اإلجراء ,وحيث إن العامل الذات العزي ذا حالوة بانفصواله عون وطنوه
وذاكرته ,فإنه يصبو ذاتا استهوائية ,ويكون العامول املحورك اسوتهوائيا؛ متموثال فوي االفتقوار إلوى
الطمأنأنووة ,بفعوول مووا ولووده ضووياعه عوون وطنووه و سوويان اسوومه موون كآبووة نفسووه وأح وزان بووالده,
وهو عامل نفظتي غير محسوس يعمل علوى تحفيوز الوذات ذهنيوا بإقناعوه بضورورة القيوا بفعول
البحث عن خال

يسهم في تحوله من حالة االنفصال عن موضوع القيمة الوذي يرغوب فيوه

لسد موا تفتقور إليوه ذاتوه ,وبهوذا فالعامول املرسول والعامول الوذات فوي هوذه البنيوة العامليوة التوي
يح ووتكم إل ه ووا ه ووذا البرن ووامج عام وول واح وود ,يق ووو به ووذين ال وودورين؛ وم وون ووم ف وواإلرادة ذاتي ووة(.)14
وواد موون فاعليووة اإلقنوواع محوورك داخلووي آخوور يتمثوول فووي (البعوود العقوودي) للعووزي؛ حيووث وجهووه
ل حال

الروحا ي السماوي .وملا كان األمر مرتبطا بالبعود الودخلي للتحريوا ,فقود بودا العامول

الذات العزي محمود محفزا ابتداء.
التأهيو و  :موض وووع يمك وون أن يمتلك ووه العام وول ال ووذات ,أو ال .وألن ووه ك ووذلا فل ووأ
املطلوووب الوورئأ

ه ووو

ل نجوواو لكنووه اوور ضووروري لووه؛ لووذلا سووتي موضوووعا اسووتعماليا أو جهيووا؛

ألنووه موورتب بتحقيووق القوويم الجهيووة السووالفة ,أمووا املوضوووع الوورئأ

فأسووتى موضوووع القيمووة؛

ألن و ووه م و وورتب باإلنج و وواو وبالعالق و ووة (ع ذ – ع )؛ أي بمجم و وووع الح و وواالت والتح و وووالت (البو و ورامج
السردية) التي يقو بها العامل الذات في بحثه عن موضوع القيمة (.)15
وبهذا؛ فإن العامل الذات رعود أن يحصول علوى تحفيوز تلقواء موضووعه ,وقبول أن يقوو
بفع وول مح ووول ينج ووز ب ووه موض وووع القيم ووة ,يك ووون مطالب ووا ب ووالتوافر عل ووى التأهي وول ال ووذي تح وودده
مجموعة القيم الجهيوة ,الجهوات املضمرة التأسوأ
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(إرادة الفعول ووجوبوه) والجهوات املحينوة

(معرفووة الفعوول والقوودرة) ()16؛ وعليووه فهنوواك م ا ورات سوويميائية علووى امووتالك العووزي محمووود
تلووا القوويم الجهيووة؛ إذ يووواي امللفووو  :والحقيقووة أنووه لووم يحضوور إلووى األوهوور موون أجوول النقووا
والبحوث عوون الفتووو وإنمووا كووان هاربووا موون كآبوة نفسووه وأحوزان بووالده بووإرادة الفعوول ومعرفتووه,
بأنمووا يتجلووى وجوووب الفعوول فووي ليلووة القوودر( :يلووتم

روحانيووة سووماوية فووي هووذه الليلووة املباركووة

تغسوول الظووال الووذي حوول بقلبووه) ,وقوودرة الفعوول فووي امللفووو  :ذهووب العووزي محمووود إلووى األوهوور
الشريف حزينا ك أبا حائر النف

واتجه صوب محراب الصالة .25

ومثلم و ووا ك و ووان البع و وود العق و وودي محرك و ووا ذهني و ووا ل ح و ووال

الروا و ووي ,ك و ووان يمث و وول عنص و وورا

م سسووا فووي التأهيوول إلووى جانووب اإلرادة الفطريووة للبحووث عوون خووال ؛ فقوود عموول علووى وجوووب
اس و و ثمار طق و و

دي و وني وم و وني (ليلو ووة القو وودر) ,وهو ووو يعو وورف وقتو ووه واملكو ووان الو ووذي تتحقو ووق فيو ووه

الروحانيووة الس ووماوية (ليل ووة الق وودر ,والج ووامع األوه وور) ,وفوووق ه ووذا وذاك ه ووو ق ووادر عل ووى إنج وواو
ه ووذا الفع وول (االلتم وواس) بفض وول وج وووده ف ووي الق وواهرة ,وه ووو ق ووادر عل ووى الح وورو إل ووى الج ووامع
األوهر؛ أي صار م هال ألداء الفعل املحول عن النسيان إلى الذاكرة ,والبحث عن وطنه.
اإلنجوواز :إذا كانووت م ا ورات البعوود االسووتهوائي فووي امللفووو السووردي :ذهووب إلووى األوهوور
الشووريف حزينووا ك أبووا حووائر الوونف
فع وول البح ووث ع وون الح ووال

وتوجووه صوووب مح وراب الصووالة  ,25فووإن أول م اوور علووى

(التم وواس الروحاني ووة) ه ووي التوج ووه إل ووى املحو وراب؛ م ووا يعن ووي قص وود

الشووروع فووي اسووتقبال الفعوول الروحووا ي (االتصووال بالسووماء) ,لكنووه بمجوورد اقترابووه موون املحوراب
يج وود كوكب ووة م وون العلم وواء ,يتح وواورون ف ووي أم ووور العل ووم وال وودين والسياس ووة م ووا أع وواق التم وواس
السووكينة الروحيووة؛ فالووذات علووى إ وور توودخل مووا تنتقوول موون حالووة االتصووال مووع موضوووعها إلووى
حالة االنفصال عنوه ,هوذا التودخل ال يمكون فهموه إال إذا سولمنا بوجوود فعول محوول تقوو بوه
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ذات فاعلوة تسوتهدف ملفوو حالووة باعتبارهوا موضووعا ( ,)17وال أدل علوى أههووم قود أعواقوه موون
الحصول على الروحانية السماوية من أن العزي كان في أ ناء سماع املناقشوة يجلو

رعيودا

في انكما واستحياء .26
وهكو ووذا فشو وول البرنو ووامج رعو وود أن كو ووان العو ووزي محمو ووود قو وواب قوسو ووين مو وون إنجو وواو فعو وول
الح ووال

الروح ووا ي بالتم وواس الس ووكينة الروحي ووة والس ووال النفظ ووتي موض وووع الجو ووي للبرن ووامج

االس ووتعمالي ل ح ووال

م وون آ ووار النس وويان الت ووي تح ووول دون تحقي ووق البرن ووامج األسا تي موض وووع

القيم ووة (البح ووث عو وون وطن ووه) عل ووى هو وود  ,وجعلت ووه ن وواقص األهليو ووة؛ إذ ال يمل ووا م وون األهليو ووة
األدلوة علوى وطنوه  -كموا س شوير الروايوة الحقوا-سوو اإليموان والشوعور العميوق بوه وبمعاناتووه؛
فموون جهووة (معرفووة الفعوول)؛ فالعاموول الووذات عووارف بطوورق تحقيووق الحووال

موون الضووياع عوون

وطنه؛ بفعل إيمانه الرواي الذي وجهوه إلوى الحورو رأسوا إلوى األوهور ,وأصوبو القيوا بوه واجبوا
(وج وووب الفع وول) ليل ووة الس ووارع والعش وورين م وون رمض ووان؛ حي ووث االحتم ووال م ك وود عل ووى أهه ووا ليل ووة
القدر التي تفتو ف ها أبواب السماء التصال أرواا املضيعين واملروعين بها.
أمو ووا علو ووى مسو ووتو الواقو ووع فو ووال يعو وورف؛ لكونو ووه فاقو وود الو ووذاكرة ,وهو ووذان العو ووامالن-علو ووى
أهميتهم ووا ف ووي املعرف ووة-ال يغني ووان ع وون املعرف ووة بحقيق ووة وطن ووه اس ووما وموقع ووا وا ووعبا؛ ومو ووا إن
ت وووافرت الش وورو  :فض وواءات ومني ووة مقدس ووة ,ووج ووود الع ووزي محم ووود ف ووي الق وواهرة الت ووي تض ووم
أمكن ووة مقدس ووة ك وواألوهر ,وهم ووا (الزم ووان املق وودس واملك ووان املق وودس) يش ووكالن للمو و من فرص ووة
روحيوة وموالذا لالتصوال بالسووماء حتوى خور طلبووا ل حوال

مون اإلغموواءة فقودان الوذاكرة التووي

أصو ووابته ج و وراء انتكاسو ووة حركو ووة 1948؛ لو ووذلا ك و ووان توجهو ووه منو ووذ البو وودء إلو ووى العو ووون الروا و ووي
ل حصول على األهلية خار ذاته.
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الب نامج االستعماني الثاني :التطلع إن مساعدة العلماء في البحث ع وطنه
التحريووك :نظورا لفشوول البرنووامج السووردي االسووتعمالي األول بفعوول نقااووات العلموواء فيمووا بيوولهم
فق وود تح ووول العام وول ال ووذات الع ووزي محم ووود إل ووى برن ووامج اس ووتعمالي آخ وور ,ي هل ووه إلنج وواو فع وول
البح ووث ع وون وطن ووه ف ووي الواق ووع (البرن ووامج األسا ووتي األول ف ووي الرواي ووة) بالتم وواس املس وواعدة م وون

الن بة العلمية (علماء األوهر) الذين كوانوا ي ناقشوون عنود املحوراب ,وبهوذا؛ يتجلوى التحريوا
 إلى جانب محرك الحنين إلى وطنه واليقين به ,واالفتقار إلى الذاكرة منوذ كوان فوي الوضوعيةاالبتدائيووة -عبوور عاموول مرسوول آخوور؛ هووو :إ جابووه رسووعة اطووالع العلموواء وارتياحووه ألحوواديجهم عوون
مأس وواة البش وور ف ووي ك وول أقط ووار األر ؛ إذ عم وول ذل ووا عل ووى إقناع ووه نفس وويا للتح ووول ع وون التم وواس
العون الروحا ي السماوي في البحث عن وطنه إلى التماس العون من البشر ن بة العلماء.
األهلية :تتمثل في األمل في أن يتعور

العلمواء بأحواديجهم الجري وة لوبالده؛ ألنوه يعورف

ف ه ووا أح وودا ا حاس وومة؛ بق ووت ف ووي ذاكرت ووه ل ووم يطله ووا النس وويان؛ ف و و ف ه ووا أح ووداث ووحمة تعتب وور
موضو وووعا خصو ووبا ألحكو ووا هللا( ...مو ووا دامو وووا) ي وضو ووون فو ووي مشو وواكل األمو ووم البعيو وودة والقريبو ووة,
ويضعون كل هذه املشكل فوي معوايير اإلسوال  ,...و عنوون فوي قوة واعتوزاو بوأن اإلسوال يجوب أن
يعنووى بكوول صووغيرة وكبيوورة  .25وملووا كووان وجووود أحووداث ووحمة فووي بلووده يمثوول (معرفووة الفعوول)
وتسووتوجب أن تطوورا ضوومن نقااووهم؛ قياسووا علووى مووا أعلنتووه لووه هي ووايهم وأقوووالهم ,وأواووى بووه
عملي ووا فح ووو املناقش ووة :ل ووم يب ووق مك ووان ف ووي األر

إال وط ووارت إلي ووه املناقش ووة وص وودرت إلي ووه

األحكووا  ,26فقوود أمكنووه ,وهووو يص و ي لنقااووايهم ,أن يسووتنب منطقيووا وجوووب أن يتعرضوووا
لبلده ,إلى جانب ما تستوجبه أحدا ه الةوحمة علو هم مون ضورورة مناقشوتها ,وهوو ,بمعرفتوه
تل ووا األح ووداث ,م وون ناحي ووة ,وبتحق ووق أمل ووه بتع وور

العلم وواء الس ووم وطن ووه م وون ناحي ووة اني ووة,
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وبفعول ارتياحوه ألحوواديجهم مون ناحيووة الثوة؛ قووادر علوى الودخول معهووم (القودرة علووى الفعول) فووي
(فعل) مناقشة أوضاع الساعة في وطنه.
اإلنجاز :مع ما كان رسمه في نفسه من تطلع توافرت له القدرة علوى املسوتو النظوري؛
بمسو وواعدة العلمو وواء لو ووه؛ فقو وود انتهو ووت نقااو ووايهم دون أن يتعرضو وووا لوطنو ووه فو ووي أي مجو ووال مو وون
مجوواالت نقااووهم العلتووي والووديني والسيا ووتي ,وموون ووم؛ فقوود كووان صوومتهم عائقووا أمووا موضوووع
رغبت وه األ يوور؛ مووا أد إلووى فشوول تنفيووذ برنامجووه االسووتعمالي الووداخلي اآلموول فووي مسوواعدة موولهم
تع ووو

م ووا يفتق وور إلي ووه بفع وول النس وويان؛ غي وور أن ارتياح ووه ألحادي ووث العلم وواء ع وون أح وزان أه وول

األر

حركت نفسه للدخول في نقا معهم عن قضايا السواعة فوي وطنوه العزيوز ,وقود خواب

أملووه عنوودما انتوووى حووديث العلموواء األفاضوول دون أن يتعرضوووا السووم وطنووه علووى أي نحووو و فووي
أي مجال .وعندئذ تقد منفعال هائج النف
بصوت خفي

نحو الجماعوة التوي أواوكت أن تتفورق وبوادرهم

يحي هم فردوا عليه ورحبوا به .27-26

وهكذا تحول مون ذات حالوة توتلم

الحوال

مون عوائق النسويان بروحانيوة سوماوية -

لي سوونى لهووا البحووث عوون الوووطن دون ذلووا العووائق -إلووى ذات حالووة تووتلم

العووون موون البشوور فووي

الواق ووع (العلم وواء) ف ووي التع وورف إل ووى وطن ووه ,ومناقش ووة أوض وواع الس وواعة في ووه؛ بمعن ووى آخ وور تح ووول
موض وووع القيم ووة (الح ووال

م وون النس وويان بمس وواعدة روحاني ووة) إل ووى موض وووع قيم ووة آخ وور ,ه ووو

(البح ووث ع وون وطن ووه بالتم وواس مسو واعدة البش وور) م وون خ ووالل ال وودخول معه ووم ف ووي نق ووا ح ووول
وجوده.
الب نامج الثالث :احث وجود واق الواق االنقاش مع العلماء
التحري و ووك :يتمث و وول ف و ووي عام و وول اإلص و ورار الن و ووارع م و وون إرادت و ووه القوي و ووة وارتباط و ووه الوج و وودا ي
العميووق؛ إذ مووارس عليووه اإلقنوواع نفسوويا وذهنيووا بامليووتي فووي محاولووة البحووث عوون وسوويلة أخوور ,
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تمكنه من إنجاو التحول من االنفصوال عون وطنوه إلوى حالوة االتصوال؛ فلوم ييوأس رعود ت يأوب
أملووه بصوومتهم عوون ذكوور وطنووه؛ بوول تحووول إلووى الوودخول معهووم فووي نقووا بالفعوول ,ومحفووزه اآلخوور
هو :أمله بقدرات العلماء املعرفية واألخالقية واإل سانية.
التأهيو و  :تجل ووى ف ووي اليق ووين ال ووذي اس ووتقر ف ووي نفس ووه عق ووب س ووماع نقاا ووايهم بم ووا ل وود
العلمو وواء مو وون قو وودرة معرفيو ووة وح و و

إ سو ووا ي غيو ووور تجو وواه مأسو وواة اإل سو ووانية فو ووي أق و ووتى األر

وأدناها؛ فتحوول إلوى إنجواو برنوامج اسوتعمالي الوث يتمثول فوي بحوث وجوود وطنوه معهوم مبااورة
عبور النقووا  ,فاإلصورار يجسوود (إرادة الفعوول) ,واليقووين بهووم (معرفووة الفعوول) يوجووب عليووه عوود
اليأس من عد التعور

إلوى وطنوه فوي أ نواء نقااوهم ,وهوو قوادر علوى امليوتي إلو هم لتعووي

موا

يفتقوور إليووه فووي سووبيل البحووث عوون وطنووه ,ففووي توجهووه إل و هم (هووائج الوونف ) إليقووافهم قبوول أن
ينصرفوا؛ ما يجسد التصميم والوجوب والقدرة.
اإلنجاز :بمجرد أن أعلن عن انتمائه إلى واق الوواق ,فوي مسوتهل نقااوه معهوم بالفعول؛
أنكووروا وجووود واق الووواق فعليووا وصووارحوه وواجهوووه بكونووه مجوورد أسووطورة م تلقووة ,وبهووذا؛
فقوود حصوول علووى تأهيوول سوول ي؛ يقتيووتي أن يكووون إنجوواوه سوولبيا ( .)18إذ لووم يحصوول موولهم علووى
مس وواعدة ف ووي البح ووث ع وون وطن ووه؛ أي ل ووم يتحق ووق ل ووه االتص ووال بموض وووع القيم ووة (التع وورف إل ووى
وطنووه) عبوورهم ,ولكوون إنكووارهم بالقوودر الووذي ضوواعف مووا يحملووه موون معانوواة  -فوووق معاناتووه موون
هم الضياع و
و
وهم النسيان -عمق لديه محركا نفسيا آخور هوو :املسو ولية الوطنيوة تجواه وطنوه
الضووائع الي وويم :إننووي حووزين فعووال أن أراكووم تواجهووونني وتصووارحونني بووأن بلوودي إنمووا هووو مجوورد
أسطورة ولكن هذا سيدفعني إلى الشعور بمسو وليتي نحوو هوذا البلود الضوائع الي ويم أك ور مون
أي وقووت ميووتى 31؛ مووا دفع وه ,إواء إنكووارهم ,إلووى عوود االس سووال لهووم؛ بوول ظوول مصوورا علووى
وجوووده ومحوواوال إقنوواعهم بوجوووده الفعلووي عبوور االسووتدالل بأدلووة منطقيووة وعقليووة ,ولكوولهم لووم
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يقتنع وووا ب وواملعقول؛ يتة ووح ذل ووا ف ووي ملف ووو أح وود العلم وواء :وك وودت تس ووتدرجنا بح ورارة حب ووا
ووفائووا إلووى التصووديق بووأن لهووا وجووودا فعليووا  ,34إلووى جانووب :إن الووذي يمنعنووا موون االنوودفاع
معووا إلووى التصووديق بوجووود واق الووواق هووو أننووا ن لووتى أن يكووون أسوولوبا الشووعري قوود أفقوودنا
القوودرة علووى النقوود وموون ووم أفقوودنا القوودرة علووى اليقووين 34؛ مووا يشووير إلووى قوودرة العاموول الووذات
علوى إحووداث ال شوكيا لوود العلمواء؛ غيوور أن ملفووظهم اآلتوي :حقوا إههووا مسوالة محيوورة ولووأ
م وون املحتم وول أن نتق وود ف ه ووا خط وووة واح وودة  ,40ي ووواي ,ف ووي املقاب وول ,ب ووالعجز ع وون االقتن وواع
بوجووود واق الووواق فعليووا عبوور املعقووول موون االسووتدالل ,ومووع العجووز عوون اسووت دا سووائر الطوورق
املعقولة األخر -في مقابل محاوالت العلماء االستدالل على عد وجووده فعليوا بأدلوة مشوتقة
م وون الواق ووع السيا ووتي والعلت ووي الح ووديث -فق وود ظ وول إيمان ووه بوطن ووه وعم ووق إحساس ووه بوج وووده
محركا فاعال الستمرار بحث مشوكلة وجوود وطنوه معهوم بطريقوة موا وراء الواقوع؛ فواقترا طريوق
أنأ

منصور الروحيوة (تحضوير األرواا) ,تعريضوا باملود الوذي وصولوا إليوه فوي الجهول بوجوود

وطن ووه؛ إذ بلغ ووت املفارق ووة م ووداها ف ووي م وووقفهم املش ووكا بوج ووود وطن ووه ,فق وود طلب وووا للتص ووديق
تماموا موع وضوعهم :وأنوا أ جوب مونكم يوا

بوجوده اهادة من أنوأ منصوور؛ وهوو موا يتعوار
معشوور العلموواء ,أتبحثووون عوون اووهادة أنووأ منصووور لتطمو ن قلوووبكم إلووى وجووود هووذا الوووطن
وه ووو ,ال أعتق وود ي و من بك ووم وال أظن ووه ق وود دخ وول األوه وور قو و  ,وربم ووا ال يك ووون ق وود اك ش ووف أن
لموه وور وج ووودا  ,40وعل ووى ال وورغم م وون مك ووانتهم العلمي ووة والديني ووة فق وود ج وواراهم ب ووذلا املقت وورا
ووحرية موولهم وم اوورا علووى أن يقينووه بوجوووده يجعلووه مسووتعدا لتقبوول أي طريقووة للبحووث عنووه؛
فأنكروا عليه هذا املقترا لكونه ال يليق به وبهم؛ لعد مشروعيته دينيا وعلميا.
وبهوذا؛ فقوود فشوول البرنووامج السووردي األصوولي األول فووي البحووث عوون واق الووواق فووي الواقووع؛
ألنووه كووان يحموول عاموول املعارضووة واملعاكسووة داخوول العاموول الووذات متمووثال بالنسوويان :وجوودت
نفظوتي خووار وطنوي ورأيووت العووالم كلوه يجهلووه وينكور وجوووده ويتهمنووي بوأ ي مجوورد اواعر غ ووي وأنووا
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رغووم أ ووي ال أجوود الوودليل الووذي أبوورهن بووه للنوواس علووى وجووود وطنووي إال أن إيمووا ي بهووذا الكووائن
وإحسا ووتي باالرتبووا ب ووه أكبوور دلي وول علووى وجوووده  -55وع ووامال معارضووا خارجي ووا؛ يتمثوول بجه وول
الواقع العلماء بوجود واق الواق فعليا ,رسبب سيطرة املعرفة الحرافية عن هوذا البلود علوى
املعرفووة اليقينيووة؛ وهووو مووا أعوواق حصوووله علووى التأهيوول موولهم ,بمعنووى أن التأهيوول كووان ناقصووا,
وطبيعي إذا كان التأهيل ناقصا أن يكون اإلنجاو فااال.
وهك ووذا ق ووا البرن ووامج األسا ووتي األول عل ووى العدي وود م وون الب ورامج االس ووتعمالية؛ األول ب وودأ
بووذهاب العام وول ال ووذات الع ووزي محم ووود إل ووى األوه وور بحث ووا ع وون روحاني ووة س ووماوية ل ح ووال

م وون

النسوويان لي سوونى للووذات ,رعوود تجوواوو قصووور األهليووة باسووتعادة الووذاكرة ,البحووث بكفوواءة عوون
وطنه موضوع القيموة للبرنوامج السوردي األسا وتي ,وانتووى بالفشول؛ لعود حصوول الروحانيوة
الس ووماوية بفع وول نقاا ووات العلم وواء فيم ووا بي وولهم؛ فتح ووول البح ووث م وون الروح ووا ي الس ووماوي إل ووى
التطلووع ملس وواعدة م وون البش وور ف ووي التع وورف إل ووى وطن ووه عب وور الج وودال م ووع جماع ووة م وون علم وواء األوه وور
حول وجود واق الواق ,واختتم بانفصال؛ ألن النقوا عبور املعقوول واملواورائي املقتورا منوه لوم
يفو

إلوى إقنوواعهم بوجووده؛ وموون وم لووم يحصول علووى مسواعدة موولهم فوي التعوورف إلوى وطنووه ,إذ

كيف سأساعدونه ,وهم ينكرون وجوده
الب نامج الرابع :مساعدة العزي في البحث ع وطنه روحيا عب اال او التنويق
التحري ووك :اا ووتداد الح ووالف ب ووين الط وورفين ب ووين الع ووزي محم ووود والعلم وواء ح ووول بح ووث
مشووكلة وجوووده بطريقووة تحضووير األرواا التووي اقترحهووا عل و هم ,رعوود العجووز عوون بحووث مشووكلة
وجووده بوواملعقول؛ كووان دافعووا ألحود العلموواء القتوراا طريقووة روحيوة مناسووبة للعلموواء لتوافقهووا
مو ووع الشو وورع والعلو ووم؛ وهو ووي طريقو ووة التنو ووويم املغناطأظو ووتي ,ومو وووافقتهم عل هو ووا وأخو ووذهم العو ووزي
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محموود إلووى الحسوين؛ حيووث مقصووورة الشويخ وكووي سوعدان التووي يجووري ف هوا عمليووات التنووويم؛
بهوودف تنفيووذ ه وذا املقتوورا (التنووويم)؛ كوول ذلووا يغوودو محركووا للعووزي للبحووث عوون واق الووواق
روحيووا ,وبإقنوواعهم الشوويخ سووعدان إلجرائووه يصووبو ,إلووى جانووب ذلووا ,محركووا آخوور ,وموون ووم؛
تحولوووا موون عاموول إعاقووة للعووزي عوون البحووث عوون وطنووه فووي الواقووع إلووى عاموول مسوواعد لووه فووي
البحث عنه روحيا.
األهليووة :وافووق العلموواء (العاموول الووذات) علووى التنووويم وسوويلة ملسوواعدة العووزي محمووود
(املوض وووع املرغ وووب في ووه) ,رع وود اإلقن وواع ال ووذي مارس ووه التحري ووا (اقت وراا أح وودهم التن ووويم) مل ووا
تتوووافر فيووه موون عواموول القوودرة التووي تمكوولهم بووالقوة موون إنجوواو تنووويم العووزي املسوواعدة فووي طووور
األداء؛ تتمث وول ف ووي موافقت ووه للش وورع والعل ووم -وه ووو م ووا يعن ووي ت وووافر اإلرادة -ومع وورفتهم امل ووتص
بالتنويم (الشيخ سعدان وكوي) املعوروف بتقوواه ومعرفوة الشورع وعلوم الونف

( معرفوة الفعول)

وأصبو مرجعا في كشف األسورار التوي تعجوز علهوا أجهوزة األمون العوا موا يجسود وجووب الفعول؛
عو ووالوة علو ووى امو ووتالكهم قو وودرة الفعو وول؛ ممثل و وة -أوال -فو ووي أخو ووذهم العو ووزي خو ووار األوهو وور صو وووب
الحسين؛ حيث مقصورة سعدان التي يجري ف ها التنويم.
اإلنج وواز :بوص ووول العلم وواء م ووع الع ووزي إل ووى الحس ووين ,ك ووانوا عل ووى أهب ووة االس ووتعداد وكام وول
األهليووة إلنجوواو التنووويم مسوواعدة العووزي فووي البحووث عوون وطنووه روحيووا ,وقوود تووم أداؤهووا ,فووور
لقووا هم بالش وويخ س ووعدان؛ بوودءا بط ووور (املواجه ووة) بووين رغب ووتهم ف ووي إنجوواو التن ووويم وب ووين مما ع ووة
الش وويخ س ووعدان الو ووذي ك وواد يعتو ووذر ,م وورورا بوصو ووولهم إل ووى طو ووور (الهيمن ووة) عبو وور فع وول اإلقنو وواع
االسوتهوائي الووذي مارسوووه علووى الشوويخ سووعدان؛ بجعلوه يوافووق علووى القيووا ب نووويم العووزي ,رعوود
أن كاد الشيخ سوعدان يعتوذر لزمالئوه العلمواء لووال أن قودموا لوه العوزي كضويف ,و سوطوا لوه
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مشوكلة الحوالف علووى أسوطورة واق الوواق وأاووعروا هوذا العووالم التقوي بأنوه إذا تووم العثوور علووى
هذا البلد واك شافه بهذه الطريقة الروحية فربما كوان أهلوه عربوا حقوا فيكوون الشويخ قود قوا
رعمل عر ي جليل .44
ويتحقو ووق (امل و ونو) بالفعو وول مو وون لو وودن الشو وويخ سو ووعدان عنو وودما بو وودأ أولو ووى خطو وووات إنجو وواو
املقترا التنويم بطلبه أن يكون العزي محمود الوسي في العملية ,قال الشويخ سوعدان أنوا
عنوودي وسووي أسووتطيع تنويمووه رسووهولة ولكوون طبيعووة املشووكلة التووي نحوواول بحجهووا تقتيووتي أن
يكووون الوسووي صوواحب املشووكلة بالووذات  ,45-44فوافووق العووزي محمووود ,ووم جوور توودبير أموور
تسووجيل الرحلووة الروحيووة ,ووم إعووداد العووزي للرحلووة إعوودادا تامووا بإجالسووه علووى كر ووتي التنووويم
والح ووديث الج وواد الطوي وول مع ووه :ال ت ووف  ..وانطل ووق حي ووث تش وواء إنن ووي س ووأمنحا الق وودرة عل ووى
االنطووالق حيووث تلهمووا روحووا46 ...؛ فانطلقووت روحووه ,ووم رعوود هن هووة طلوب منووه أن يحكووي مووا
صار له وهو منو  ,والعلماء يسمعون ويكتب ملهم من كلفوا بال سجيل.
وهكو ووذا؛ فل و و ن كانو ووت فتو وورة الجو وودال بو ووين العو ووزي محمو ووود والعلمو وواء عائق و وا دون تحقيو ووق
موض وووع القيم ووة (البحووث ع وون مس وواعدة الس ووتعادة ال ووذاكرة) ,وع ووامال معارض ووا لبرن ووامج البح ووث
عو وون وطنو ووه فو ووي الواقو ووع؛ الو ووذي هو ووو بحاجو ووة إلو ووى إنجو وواوه لتحقيو ووق االتصو ووال بموضو وووع الرغبو ووة,
فووالحرو موون هووذه املناقشووة بوواقتراا الحوول الوس و ؛ باالنتقووال موون األوهوور إلووى الحسووين إلج وراء
التنووويم ,يمثوول تحوووال فووي تعوواملهم معووه؛ موون عوود مسوواعدته فووي الواقووع إلووى مسوواعدته روحيووا .و
بالق وودر ال ووذي يمث وول انتقال ووه إل ووى الحس ووين املرحل ووة األخي وورة ف ووي رحل ووة البح ووث واقعيو وا؛ يمث وول,
باملقابل ,نقطة انطالق وضعية بدئية في رحلة البحث عن وطنه روحيا.
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الب نامج السردي األساس ي الثاني :رحلة البحث ع واق الواق روحيا
التحريك :إن املتأمل في أطوار التحريا ,في القصة املضمنة البرنامج األسا وتي الثوا ي,
يج وود أهه ووا تتجل ووى ف ووي ط ووورين :ط ووور س ووابق عل ه ووا؛ أي تحق ووق ف ووي الع ووالم ال ووواقعي ,ويتمث وول ف ووي
محووركين دفعووا العووزي محمووود ابتووداء للقيووا بالرحلووة إلووى وطنووه روحيووا ,أولهمووا :محوورك نفظووتي
ن ووارع م وون ا وووقه الع ووار للع وودة إل ووى وطن ووه إلع ووادة الت ووواون واالس ووتقرار النفظ ووتي ال ووذي افتق ووده
لوجووده خوار وطنوه ,وفقودان ذاكرتوه باسومه وموقعوه وتفاعلوه موع التنوويم منوذ اقتراحوه حتوى
تنفي ووذه ,واآلخ وور :مح وورك م ووادي رش ووري م ووحص يتمث وول ف ووي علم وواء األوه وور والش وويخ س ووعدان,
فعلم وواء األوه وور ه ووم م وون اقت وورا فك وورة التن ووويم وه ووم الوس ووطاء ل وود الش وويخ س ووعدان إلجرائ ووه,
والشويخ وكووي سووعدان الوذي أعووده إعوودادا متكوامال للرحلووة؛ فهووو موجوه ومسوواعد فووي اآلن ذاتووه,
وبهووذا؛ فل و ن مووارس املحوورك النفظووتي إقناعووا معنويووا؛ ألنووه عاموول معنوووي ,فقوود مووارس العلموواء
إقناع ووا لفظيو ووا ومنطقيو ووا حو ووين أكو وود أحو وودهم (مقتو وورا التنو ووويم) مشو ووروعيته دينيو ووا وعلميو ووا وأن
املت صووص فيووه قوود صووار مرجعووا فووي كشووف األسورار التووي تعجووز علهووا أجهووزة األموون .ومووارس عليووه
الش وويخ س ووعدان م وون اإلقن وواع واإلل وزا م ووا يتة ووح ف ووي املقت ووب

م وون حوارهم ووا ف ووي أ ن وواء إع ووداده

للتنويم؛ فبعد أن طلب منه سعدان أن يكون الوسي للتنويم ملوا تسوتدعيه طبيعوة مشوكلته
الت ووي ال يناسو و ها الوس ووي ال ووذي يس ووتطيع تنويم ووه رس ووهولة ,رد علي ووه الع ووزي :ه ووذا م ووا كن ووت
أتمن وواه ,ف ووال أح ووب إل ووي م وون أن أذه ووب بروا ووي إل ووى أج ووواء ب ووالدي الحبأب ووة ,وأنق وول إل وويكم بأمان ووة
وإخ و ووال

ك و وول م و ووا أا و ووهد هن و وواك وأراه  .45فق و ووال الش و وويخ س و ووعدان :ال ش و ووا ف و ووي ص و وودقا

وإخالصا أوال ,أما انيا فأنا منوما ومعنى ذلا أنني أسيطر عليا سيطرة تامة .45 ...
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وإذا اتةح من هذا الحوار ممارسة اإلقناع العقلوي واإلجبواري مون لودن عامول التحفيوز,
فو و ووإن مو و ووة م او و وورا علو و ووى التحريو و ووا اإلجبو و وواري فو و ووي ملفو و ووو سو و ووعدان  :اسو و ووتمر فو و ووي همو و ووودك
واس س ووالما إلرادت ووي وال تظنن ووي أه ووزل ف ووي الك ووال فأن ووا ف ووي موق ووف كل ووه ج وود ,ول ووم أتح وودث ه ووذا
الحوديث الطويول معوا إال ألعودك للرحلوة إعودادا روحيوا كوامال وأاوعرك بأهميوة أهودافها .49
غي وور أن عام وول التحري ووا النفظ ووتي ك ووان أق ووو م وون ممارس ووة الص ورامة واإلل وزا ؛ ي وودل عل ووى ذل ووا
ملفووو العووزي :إ ووي لسووت فووي حاجووة إلووى ت ووجيع أو تحووري

أو إعووداد .إننووي مضووطر باللهفووة

إل ووى ب ووالدي فأس وورع ووي ي ووا أس ووتاذي وأطل ووق روا ووي م وون محبس ووها؛ ف ووإ ي أك وواد أتم وورد علي ووا وعل ووى
جسدي فأنطلق بال منو وال تنويم.49 ..
أما الطوور اآلخور مون التحريوا فقود تحقوق ضومن سويرورة التنوويم الرحلوة الروحيوة وموا
اس ووتجد ف ه ووا م وون منعطف ووات وتح وووالت للعام وول ال ووذات الس ووارد الع ووزي محم ووود؛ فق وود ب ووروت
عوام وول تحري ووا ,إل ووى جان ووب املحرك ووات الس ووابقة ,تتمث وول ف ووي :مل ووأ  ,والض وواب العرا ووي جم ووال
جميل ,ومالا ,سيقف التحليل عند كل ملها في محاوره القادمة.
األهلية واإلنجواز :إن موا دار للعوزي محموود فوي أ نواء الرحلوة الروحيوة منوذ إعطواء إاوارة
البوودء بالرحلووة بووإطالق روحووه فووي املجهووول إلووى أن أفوواق موون التنووويم هووو موود القصووة املضوومنة
سوورديا موود رحلووة البحووث عوون واق الووواق روحيووا عبوور التنووويم هووو موضوووع البرنووامج السووردي
األصلي الثا ي للعامول الوذات العوزي محموود ,وبرنوامج التنوويم البحوث حلميوا -بوصوفه حكايوة
أخر داخل الرواية مقطعا سرديا أساسيا-يتضمن برنامجين يستدعيان اإلنجاو:
األول برنوامج اسووتعمالي البوود موون إنجوواوه لضومان حصووول العاموول الووذات السووارد العووزي
علووى الشوورو التووي ت هلووه ألداء فعوول اإلنجوواو ,وهووو هنووا يتمثوول فووي رحلووة العوورو ؛ إذ تحقووق لووه
237

ف ه ووا (اس ووتعادة ال ووذاكرة) تعويض ووا ع وون فش وول البرن ووامج االس ووتعمالي ال ووذي ب وودأت ب ووه الرواي ووة:
(البح ووث ع وون خ ووال

روح ووا ي م وون النس وويان) ,وم وون ووم؛ فإن ووه يمث وول ط ووور التأهي وول قياس ووا إل ووى

البرن ووامج الث ووا ي ال ووذي عن ووي باإلنج وواو الفعل ووي للبرن ووامج األسا ووتي الث ووا ي (بح ووث مش ووكلة مأس وواة
بالده عبر الرحلة في العالم اآلخر).
إنجاز الب نامج االستعماني /التأهي :
تحقووق التأهيوول عبوور ووالث محطووات مراحوول موون التنووويم املغناطأظووتي؛ فووإذا كانووت األولووى
محطووة الشوويخ سووعدان بووإطالق روحووه فووي املجهووول بحثووا عوون وطنووه فووي الواقووع ,فووإن ملأسووا قوود
أعاقت هذا البرنامج في سماء واق الواق؛ إذ منعته من الدخول إليوه ,ووجهوت الرحلوة باتجواه
الشوهداء فوي الجنووة العوالم اآلخوور؛ وعلوى الوورغم مون أنووه قود بوودت عليوه الدهشووة وعود التقبوول
ف ووي حو ووواره معهو ووا (املواجهو ووة) ف ووإن ملأسو ووا قو وود اسو ووتطاعت إقناع ووه بالعو وودول عو وون هو وودف رحلتو ووه
الروحي ووة البح ووث ع وون واق ال ووواق ف ووي الواق ووع؛ بقج ووا اس ووتهوائي يتواف ووق م ووع تكوين ووه النض ووالي
ودوره الرس ووالي م وون أج وول تث وووير الش ووعب؛ حت ووى اقتن ووع( ,الهيمن ووة)؛ فص ووارت ب ووذلا محرك ووا إل ووى
جانب املحركات اآلنفة الذكر ,وتحديدا (املرحلوة األولوى مون التنوويم) محطوة سوعدان؛ فموع موا
أحد ته من تعديل في مسوار الرحلوة الروحيوة  -مون الرحلوة إلوى واق الوواق فوي الودنيا إلوى الرحلوة
إلو ووى العو ووالم اآلخو وور -فو ووإن الرحلو ووة ,سو ووواء فو ووي املحطو ووة األولو ووى أ الثانيو ووة ,تظو وول رحلو ووة روحيو ووة؛
منطلقها األساس روا سعدان ,وهي تصب في الهدف العا لتنويم العزي( :البحوث عون وطنوه
وتعريووف علم وواء األوهوور بحقيق ووة ا ووعبه) ,وموون ووم فإهه ووا -إلووى جانووب كوهه ووا عاموول تحريووا -قوود
أسهمت في تحقيق الكفاءة للعزي محمود بإدخاله إلى املرحلة الثانية من التنوويم؛ فووي تملوا
قدرة الفعل عبر مجدافها :ومررت مجدافها علوى روا العوزي محموود فوإذا بهوذه الوروا تودخل
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مرحلووة انيووة فووي التنووويم أعمووق غووورا وأاوود اووفافية وتسوواميا  ,73وقبوول ذلووا تحققووت جهتووا
تأسو ووأ

التأهي و وول (اإلرادة والوجو وووب)؛ ف و ووإرادة العو ووزي ف و ووي أن ينتقو وول إل و ووى الجنو ووة قوي و ووة م و ووادا

سوويلتقي ف هووا بالشووهداء ,وواجووب الفعوول يتمثوول فيمووا يحتمووه عليووه تقووديره لوودور الشووهداء ,ومووا
يترتب على لقائه بهم من مردود على رسالته الوطنية في تثوير اعبه.
وفيموا يتصول بج وي التحيوين معرفوة وقودرة؛ فووالعزي يعورف موا يريود مون الرحلوة (اللقوواء
بالشهداء) رعد توجيه ملأ  ,لكنوه ال يعورف الطريوق إلوى الجنوة؛ ألن املوالك الوذي تعلوق بر شوة
من جناحه وكان يحقق لوه املعرفوة والقودرة غيور را

بوأن يكمول الطريوق معوه؛ لقود اقتنعوت

بهذا القدر من النجاا وبقي أن أعرف الطريق إلوى الشوهداء 72؛ فتكفلوت ملوأ

بإنجواو هواتين

القيمتووين الجهيتووين للعووزي ,وقوود توووافرت لهووا اوورو الكفوواءة لووذلا؛ الرتباطهووا بوطلهووا واووع ها
وتعوورف مووا الووذي يص و ح ذلووا الشووعب ,أم ووا القوودرة فعبوور كفاءيهووا الروحي ووة املسووتمدة موون أم وور
هللا ,وأمووا واجووب الفعوول فمبنووي علووى الصوولة التووي تجمعهووا بووالعزي :إنووا ملووز باإلذعووان ألمووري
فأنت من ساللتي ولوي حوق فوي روحوا  .73لكون قودريها فوي إطوالق روا العوزي عبور مجودافها لهوا
مد معلو ومحدد ال يمكنه مون بلووع موضووع القيموة املرغوبوة (اللقواء بالشوهداء فوي الجنوة)؛
وهن ووا ت ووأتي (املرحل ووة الثالث ووة م وون التن ووويم) الت ووي ق ووا به ووا رواد التن وووير (جم ووال ال وودين األفغ ووا ي,
ومحمد عبده ,والكواك ي ,والفضيل الورتال ي).
ول ن جاء هذا الدور ألعال التنوير الحديث مكافأة للعزي على وفائوه ملبواد هم التنويريوة
وتعويضوا لوه عموا نالوه جوراء االلتوزا بهوا؛ كموا يشوير لووذلا ملفووظهم :إن املرحلوة الرفيعوة التووي
سوومونا بووا إل هووا هووي معووذرتنا إليووا فيمووا كبوودناك بترا نووا العقائوودي موون ويووالت ومصوواعب 79؛
فإن ووه ,ف ووي س ووياق برن ووامج الع وورو  ,دور يس ووهم ف ووي إكم ووال برن ووامج مل ووأ

ف ووي توجي ووه رحل ووة الع ووزي
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محمووود الحلميووة إلووى العووالم اآلخوور .وبهووذا؛ فوودورهم امتووداد للمووأ  ,ولووأ

كحووال ملووأ

التووي

حرفووت املسووار إلووى العووالم اآلخوور؛ فكانووت محركووة وم هلووة؛ السوويما فيمووا يتصوول بالقيمووة الجهيووة
(قوودرة الفع وول)؛ فووأكملوا م ووا جووزت عن ووه قوودرة مل ووأ

فووي جع وول العاموول ال ووذات محينووا؛ يتة ووح

ذلووا فووي ملفوووظهم :لقوود قررنووا تنويمووا إلووى املرحلووة الثالثووة موون مراحوول الصووفاء الرواووي .وعلووى
الفووور ودون أن ينتظووروا جوابووا منووي نفحنووي أحوودهم بمووا يشووبه العطوور موون فمووه ويووا للعجووب مووا
أصبحت .وماذا رأيت  ,...انفرجت في عيني دنيوا كاملوة كنوت قود حيول بينوي وبيلهوا بحواجز صولب
عنيد من النسيان 77؛ أي استعاد ذاكرته بفضل هذه املرحلة األخيرة من التنويم.
وهك ووذا ,وبم ووا أفي ووتى إلي ووه بل وووم الع ووزي ه ووذه املرحل ووة (محط ووة األع وراف) س وورديا ,يغ وودو
محققا للبرنامج السوردي األسا وتي الثوا ي بوالقوة؛ فهوو ,باسوتعادة الوذاكرة ,قوادر علوى االنتقوال
إل ووى أداء البرن ووامج بالفع وول؛ إذ أح و  ,رع وود املحط ووة الثالث ووة ,بذاكرت ووه تع ووود إلي ووه ,فتع وورف إل ووى
وطنه وكأنه يعأي فيه:
انفرجووت فووي عينووي دنيووا كاملووة كنووت قوود حيوول بينووي وبيلهووا بحوواجز موون النسوويان ,ورأيووت
قص ووة حي وواتي كامل ووة وت ووذكرت االس ووم الحقيق ووي ل ووبالدي وقص ووة خرو ووي مله ووا 77؛ بفع وول م ووا
أصابه عقب انتكاسة حركة  1948من إغماءة قطعت الصلة بأنوه وبوين وطنوه وتاري وه وخور
إلووى أهوول األر

باحثووا عنووه .وأخيوورا خطوووت الحطوووة األخيوورة وقوودمت نفظووتي للشوويخ سووعدان

وكي ,وهأنا ذا أحمد هذه الحطوة فقد آبت السكينة والسال النفظتي إلى حيواتي وهأنوا ذا أر
كوول الحقووائق كأنمووا كانووت مطويووة عنووي فووي ملفووات سوورية نفجهووا فووي روعووي هو الء العمالقووة األر عووة
فإذا هي كتاب مفتوا بين يدي . 78
وفووي ضوووء مووا سووبق ,يمكوون القووول :إن العوورو بقوودر مووا يمثوول برنامجووا اسووتعماليا حقووق
فيه العامل الذات العزي محمود األهلية باسوتعادته الوذاكرة ,التوي كوان فقوداهها وراء أهليتوه
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املنقوصة في إنجاو فعل البحث عن وطنه في الواقع ,ليصوبو اآلن قوادرا علوى إنجواو فعول بحوث
مأساته بكامل األهلية عبور أداء الرحلوة فوي العوالم اآلخور سورديا.؛بالقودر الوذي يمكون النظور فيوه
إلى قيا العامل الذات السوار العوزي بالبرنوامج االسوتعمالي بوصوفه إنجواوا؛ بحكوم موا تحقوق لوه
فيووه موون اك ش وواف حقيق ووة وطنه؛فباس ووتعادة ال ووذاكرة (عبوور رحل ووة الع وورو ) ع وورف وطن ووه اس ووما
وموقعا...؛ الذي كان يمثل أحد موضوعي القيمة له منذ مستهل الرواية
وبهووذه املحطووة موون الرحلووة الحلميووة ينتقوول العاموول الووذات موون ذات حالووة انفصووالية عوون
معرف ووة وطن ووه بفع وول فق وودان ال ووذاكرة إل ووى ذات حال ووة اتص ووالية؛ بتحوله ووا هن ووا إل ووى ذات حال ووة
عارفة بحقيقته رسبب استعادة الوذاكرة .وإذا راعينوا فوي الرحلوة إلوى العوالم اآلخور؛ كوههوا أحود
هوودفين لبرن ووامج س ووردي منطلقووه جماع ووة العلم وواء؛ فيكووون قيام ووه ب ووالعرو  -بفعوول مووا تحق ووق
للعووزي فيووه موون معرفووة حقيقووة وطنووه-إنجوواوا ملوضوووع رغبووتهم (مسوواعدة العووزي فووي التعوورف إلووى
واق الووواق) .وموون ووم؛ تحقووق لهووم فعوول تحووول ,موون انفصووال العووزي عوون معرفووة واق الووواق
قبل التنويم بفعل النسيان ,إلى اتصال .
إنج وواز الب ن ووامج األساسو و ي :الرحل ووة ف ووي الع ووالق ا خو ور (اح ووث مش ووكلة واق ال ووواق ومأس وواة
شعبه):
موون يتأموول فووي السوويرورة السووردية للرحلووة فووي العووالم اآلخوور يجوود أههووا لووم تتحقووق كليووة فووي
فضوواء واحوود ,بوول تووعووت علووى ووالث رحووالت فووي ال ووة أفضووية( :األعوراف ,جهوونم ,الجنووة) ,كمووا
أن إنجوواو التحووول القيووا بالبرنووامج األسا ووتي املتضوومن فووي الرحلووة فووي العووالم اآلخوور لووم يتحقووق
دفعووة واحوودة؛ بفعوول محووول لالتصووال بموضوووع القيمووة (بحووث مشووكلة مأسوواة الشووعب)؛ بوول
ووع فعول البحوث فوي املشووكلة الكليوة إلوى ال وة أفعووال؛ بحيوث صوار ينجوز فووي كول رحلوة مون تلووا
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الرحالت فعل بحثي لبعد لجزء من أرعاد املشكلة ,وإذا موا صوار لوه ,بإنجواو الورحالت الوثالث,
تحقووق الرحلووة الكبوور (الرحلووة ف وي العووالم اآلخوور) فإنووه ,بإنجوواو أفعووال البحووث الثال ووة ,يكتموول
إنجاو فعل البحث الكلي ملشكلة واق الواق ,وتفصيل ذلا على النحو اآلتي:
ارنو ووامج التطو وووا او وواألعرا (احو ووث س و و ورة املأسو وواة /الط يو وواد ومسو ووار املواجه و ووة/
النضال):
تمثوول األعوراف سوورديا أول رحلووة موون رحووالت العاموول الووذات العووزي محمووود فووي العووالم اآلخوور؛
إذ اض ووطر  -ف ووي م وودة انتظ ووار الس ووماا ل ووه ب وودخول الجن ووة-إل ووى التط ووواف ف ه ووا ,منج ووزا أول فع وول
مح ووول لالتص ووال بموض وووع القيم ووة ,م وون األفع ووال الت ووي يس ووتدع ها القي ووا بالبرن ووامج الس ووردي
األسا ووتي بحووث مشووكلة واق الووواق ,يتمثوول هووذا الفعوول األول فووي بحووث رعوود موون أرعادهووا عبوور
التح وواور م ووع وف وود الش ووهداء ح ووول :مس ووار املأس وواة االس و بداد ,ومس ووار الحرك ووة النض ووالية ض وود
االسو بداد ,وبحووث مكووامن إخفاقايهووا؛ يتجلووى ذلووا فووي ملفووو الفقوورة بلسووان الضوواب العرا ووي
جم ووال جمي وول رع وود أن راا رئ ووأ
تع ووالوا بن ووا نق و

وف وود الش ووهداء للبح ووث ع وون وس وواطة ل وودخول الع ووزي الجن ووة:

الوق ووت حت ووى يع ووود رئأس وونا م وون مهمت ووه وعن وودنا اآلن قض ووأتنا ف ووي واق ال ووواق

نتو ووذاكرها ,كمو ووا إن لو وودينا اآلن منطقو ووة األع و وراف يمكو وون لنو ووا التجو وووال بهو ووا مو ووع ضو وويفنا العو ووزي
محمود ,فلنسر قليال في هذه املنطقة .83
ولكووون األع وراف منزلووة بووين املن وزلتين ,فقوود ناسووبت النقووا حووول املحايوودين فووي العموول
النض ووالي؛ حي ووث أخ ووذ الض وواب العرا ووي يتح وودث -والبقي ووة يس وومعون – ع وون منطق ووة األع وراف,
ول ن بدا العزي في أ ناء ذلا مذعورا مموا يور مون جبوال اواهقة متوذكرا سوفوا جبوال الويمن
الحضراء املكسوة بالعقيق التي تحاكي جبال األعراف ,وهوي الجهوة املقابلوة ل جنوة ,فلقود رأ ,
242

باملقابوول موون جهووة النووار ,ألسوونة النيوران ترتفووع علووى اووكل كورات إلووى األعلووى ووم يهووب إلووى أسووفل
وس وومع أص ووواتا ت ووردد :أال لعن ووة هللا عل ووى الظ وواملين بص وووت مش وووب بالس ووحرية ,فس ووأل ع وولهم
الضاب العرا ي؛ فقوال :هو الء الوذين يطلوق علو هم فوي عورف النضوال القوومي والووطني بوأههم
ك ووانوا يمس ووكون العص ووا م وون الوس و ف ووال يش ووتركون ف ووي النض ووال ,وال يس ووهمون ف ووي الحيان ووة ,وال
يعتبوورون موون الفووريقين ,فووأوقفوا هنووا ال يسووتحقون ال جنووة وال نووارا ولكوون إيقووافهم بحوود ذاتووه
عووذاب أاوود آالف املورات موون العووذاب الووذي كووانوا يجبنووون فووي الوودنيا عوون املسوواهمة فووي املعووارك
خوفووا منووه  .86-85وفووي هووذا إملوواا إلووى اووريحة ضوومن التكوووين االجتموواعي للشووعب اليمنووي ,هووم
املحايدون؛ فال هم مع االس بداد وال هم ضده.
األمر اآلخر الذي كان ضمن محاور النقا في األعوراف رعود عوودة رئوأ
بووالترخيص املشوورو تمثوول فووي اسووتعرا

وفود الشوهداء

العووزي ألهووم محطووات االس و بداد والنضووال ضووده فووي

ال وويمن الح ووديث :ووم أخ ووذ الع ووزي محم ووود يس وورد قص ووة الحط ووو العريض ووة ف ووي ب ووالده من ووذ
البدايووة حتووى اآلن 96 -95؛ متنوواوال مسووار االس و بداد منووذ تكونووه بدايووة القوورن العشوورين حتووى
العق وود الح ووام

وم ووا ق ووا ب ووه الش ووعب م وون مواجه ووة ض وود نظ ووا االس و بداد وم ووا ا وواب الحرك ووة

النضووالية موون إخفاقووات .وموون ووم؛ فووإن التطووواف فووي األعوراف سوورديا قوود تضوومن بحووث جووزء
رعوود موون املشووكلة اليمنيووة ,سووينتقل رعووده -اسووتجابة للوودعوة التووي جاءتووه موون خوواون النووار-إلووى
رحلووة أخوور ضوومن الرحلووة فووي العووالم اآلخوور؛ منجووزا فعوول بحووث آخوور لبعوود موون أرعوواد املشووكلة
اليمنية.
ارنامج الرحلة في جهنق:
التحري ووك :ل ووم يك وون دخ ووول جه وونم ض وومن برن ووامج الرحل ووة إل ووى الع ووالم اآلخ وور ,ال بوص ووفه
هوودفا للعاموول الووذات ,أو للمووأ

(الرحلووة إلووى الجنووة) ,وال لسووعدان وومالئووه موون علموواء األوهوور,
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لكن بفعل ما استجد في األعراف من عرقلة عن دخول العزي محموود إلوى الجنوة؛ كونوه روحوا
آلدمي ماوال علوى قيود الحيواة؛ أفضوت إلوى انتظواره فوي األعوراف .فوي هوذه األ نواء ,وتحديودا رعود
رفو

العووزي التوورخيص املشوورو الووذي جوواء بووه رئووأ

وفوود الشووهداء بوسوواطة الحسووين ,تأتيووه

دعوووة موون مالووا لزيووارة النووار ,وذلووا بإرسوواله املووالك إلووى األعوراف لدعوتووه ومرافقتووه إليووه ,وموون
م؛ فهو تحريا إلزامي بحكم ما له من سلطة ,بوصفه خاون جهنم.
األهليووة :تتمث وول ف ووي موافق ووة الع ووزي محم ووود عل ووى ال وودعوة وع وود خوف ووه كم ووا خ وواف وف وود
الشووهداء؛ كونووه لووم يووذق عوويم الجنووة رعوود ,كمووا ذاقهووا الشووهداء ,فضووال عوون أن حيوواة الب و س
والشقاء التوي عاناهوا كغيوره مون أبنواء الويمن فوي ذلوا العهود ,لوم تجعلوه يتوقوع تلوا ال حظوة أن
م ووة م ووا ه ووو أس وووأ م وون تل ووا املعان وواة حت ووى ف ووي جه وونم ,ولك وون بوص وووله إل ووى مال ووا يتة ووح -م وون
حوارهمووا -أن عل ووم املالئكووة بحاد ووة وصوووله الغريب ووة إلووى الع ووالم اآلخوور ,وع وود سووماا رض وووان
دخولو ووه ,ورفضو ووه الو وودخول املش و وورو  ,كانو ووت وراء الو وودعوة ,عو ووالوة عل و ووى طلو ووب لجنو ووة ابتك و ووار
التع ووذيب دعوت ووه ليك ووون وس وويلة لتع ووذيب الظلم ووة واملسو و بدين؛ ألهه ووم رأوا م وود غ وويظهم مل ووا
يسمعون بذكر العزي محمود ,لذلا جاءت الدعوة تلبية لتا الدوافع ,عالوة علوى عور
يكووون التطووواف بحريووة مطلقووة ,وكأههووا رحلووة تعوووي

أن

عوون دخووول الجنووة املشوورو  ,بوسوواطة

الحسووين ,وهووذا مووا يتوافووق مووع نفسووية العووزي وإرادتووه الحوورة ,فضووال عوون إغوراء آخوور يعووزو إرادة
الفع وول ف ووي ق وويم جه ووة التأس ووأ

يتمث وول ف ووي الع وور

علي ووه ب ووأن بإمكان ووه أن يس ووتجوب الظلم ووة

ويأخذ اعترافايهم ويحصل على معلومات تنفع مساره النضالي؛ وهوذا موا يحقوق معرفوة الفعول
ويم ووارس تعو ووذي هم ويتح وور مو وون إن م ووا نو ووالوه م وون عو ووذاب يناس ووب جو ورائمهم وآ ووامهم فو ووي حو ووق
اع هم ,وفي هذه ال سهيالت املقدموة مون سولطات جهونم موا يجعول العوزي فوي حالوة مون اإلرادة
والتصووميم و املعرفووة والقوودرة بمووا قوود لووه موون وعووود بووذلا؛ فضووال عوون تزويووده بالواقيووات موون
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النووار واملرافووق فووي الرحلووة ,وهنووا يوافووق العووزي محمووود لوأ

علووى سووبيل اإللوزا ؛ بوول صووار -علووى

هووذا -دخووول جهوونم موون صووميم هوودف الرحلووة فووي العووا اآلخوور :وتأخووذ صووورا فظيعووة للطغوواة
والظاملين وتس نطقهم وتعذبهم بمناقشاتا وتستطلع ملهم حقائق كوانوا يكتموههوا فوي حيوايهم,
كما أههم سوف يحملونوا رسوائل إلوى خلفوا هم الجالديون وربموا كوان فوي هوذه الرسوائل موا هموا
ج وودا و ه ووم الش ووعب  .123كم ووا أن ووه س ووأنقل ص ووورة ع وون املأس وواة؛ كم ووا ق ووال ل ووه رائ وود العح وويم:
سوووف تنقوول إلووى اووعبا صووور العووذاب التووي يكابوودها موون دانوووا للطغوواة ولووم يتحركوووا ل حووال
ملهم فهيا بنا إلى رحلة ممتعة .125
وألن ووه عب وور ه ووذه الرحل ووة ق وود ت ووم للع ووزي محم ووود النق ووا م ووع أوال الطاغي ووة ح ووول رع و
الحقووائق ,وانتووزع موولهم اعترافووات تصووور مأسوواوية املعانوواة التووي عااووها الشووعب اليمنووي فووي ظوول
ذل ووا النظ ووا ؛ ف ووإن الع ووزي ,بإنج وواو ه ووذه الرحل ووة ,يك ووون ق وود ق ووا بفع وول مح ووول آخ وور لتحقي ووق
البرنامج السردي األسا تي الثا ي رحلة البحث عن وطنوه روحيوا؛ وذلوا ببحوث جوزء مون تلوا
الحقيقة الكلية ,يتمثل في بحث مأسواة اوعبه ومعاناتوه فوي ظول نظوا الطغيوان .قود يقورأ هوذا
على أنه من ترتأب الروائي ولأ

كما خططت له ال حصية مسوبقا ,بحيوث بودت الرحلوة إلوى

جهنم تدبيرا قدريا ,ويمكن تقبل هذا التأويول انطالقوا مون أههوا لوم تكون معلنوا علهوا فوي امللفوو
الروائ ووي أو ض وومن اس ووتراتيجية البرن ووامج األص وولي الث ووا ي ال ووذي هدف ووه -بحس ووب توجي ووه مل ووأ -
الجنووة ,غيوور أنووه يمكوون الووذهاب إلووى أن ذلووا كووان ضوومن خطووة الروايووة وتحديوودا فووي اسووتراتيجية
التنووويم؛ اعتمووادا علووى تأويوول مس و نده الن ووتي ,الووذي يتمثوول فووي فحووو ملفووو املنووو الشوويخ
سعدان :سأمنحا القدرة على االنطالق حيوث تلهموا روحوا وسووف يهوديا ال محالوة  ...إلوى
حقيق و ووة وطن و ووا  ,46وض و وومن حقيق و ووة وطن و ووه عام و ووة تن و وودر حقيق و ووة مأس و وواة ا و ووعبه ف و ووي ظ و وول
االس بداد والظلم بم تلف ألوانه ,وعبر م تلف أدوات الطاغية.
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اإلنجاز :بدأ العامل الذات االجرائوي العوزي محموود يحقوق فعول اإلنجواو؛ رعود أن صوار
العامول الوذات السوارد العوزي محموود مو هال؛ عبوور لقائوه بمالوا الوذي منحوه تلوا ال سووهيالت؛
للقيووا بفعوول الرحلووة فووي النووار ,وبمووا هيأتووه لووه إدارة جهوونم؛ إذ كانووت قوود أعوودت كوول وسووائل
االنتقال في دركايها وصونعت لضويفها  ..جهواوا يشوبه كورة طوائرة مكيفوة الهوواء يور ظاهرهوا مون
باطلهووا وباطلهووا موون ظاهرهووا 125؛ حيووث تمووت الرحلووة وهووو دخلهووا ,فضووال عوون توووافر الوودليل
الذي صاحبه املالك رائد العحويم الوذي يسوبق الطوائرة ,وإذا كوان هموه الكبيور هودف الرحلوة
املطلوووب هووو أن يطلووع علووى مووا نووال الطاغيووة العموواد :كووان يوجوود فووي دنيانووا طاغيووة ت لووص منووه
الشو ووعب منو ووذ ا نو ووي عشو وور عامو ووا وهو ووو اآلن الهو وودف الرئأظو ووتي لرحلتو ووي هنو ووا 125؛ ألنو ووه صو وواحب
املرحلووة الرئأسووة فووي مسووار الطغيووان فووي واق الووواق ,و ألنووه املس و ول الكبيوور عمووا يحوول رشووعبنا
اليووو  ,فقوود اسووتعبدنا ووم أصوور علووى أن يتركنووا عبيوودا بالورا ووة  .126فووإن العووزي لووم يصوول
إليو ووه – بوصو ووفه فعو وول إنجو وواو -مباا و ورة؛ ألن حبكو ووة الرحلو ووة كانو ووت تقتيو ووتي أن تسو ووير الرحلو ووة
بالتدر في املرور بأوال اإلما  ,كل بحسب جنايته في معاونوة اإلموا فوي ممارسوة االسو بداد ,إذ
جعو وول عو ووذابهم فو ووي جهو وونم بالصو ووفة التو ووي كو ووانوا عل هو ووا فو ووي أ نو وواء إسو ووهامهم فو ووي إيقو وواع التعو ووذيب
بالشووعب؛ ولكووي يحصوول موون كوول ف ووة علووى معلومووات لأسووت لوود غيووره عوون ألوووان املعانوواة التووي
تع وور

له ووا الش ووعب عب وور ك وول ف ووة ,وحت ووى يك ووون لق وواؤه رعم وواد الطغي ووان تتويج ووا له ووذه الرحل ووة

باسووتكمال لوحووة املعان وواة؛ فق وود موور أوال بالحون ووة املعمم ووين والقض وواة املس ووتغلين ,ال ووذين كان ووت
عم ووائمهم الجهنمي ووة تقتل ووع جم وواجمهم ووم تأك وول أدمغ ووتهم ,وف ووي أوس وواطهم أحزم ووة م وون الحي ووات
رؤوسها تشبه الجنا ي؛ فوي تطعلهم وتلهشهم فأسقطون.
وت و ووال القض و وواة ف و ووي الزي و ووارة أذن و وواب عم و وواد الطغي و ووان م و وون الزراني و ووق ,فالحون و ووة الش و وويو
والجواسأ  ,فالصحفيون املنحرفون ,فعلمواء السووء الوذين يعوذبون بنوار بيضواء تتوافوق موع
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لباس ووهم ف ووي ال وودنيا ,ووم فقه وواء الزيدي ووة والش ووافعية ال ووذين ك ووانوا هيج ووون الطائفي ووة؛ فصو ووار
عووذابهم بالتصوواق كوول ا نووين رعضووهم بووبع ؛ حيووث صووارا كتلووة مشوووية برأسووين وأر ووع أرجوول ..
م األئمة الظاملون والفأر والوااا وأمراء اللهب وأخيورا العمواد ,ولوم يقتصور الكاتوب ,فوي جعول
الرحلووة إلووى جهوونم تجسوود معانوواة الشووعب ,علووى جعوول العووذاب فووي جهوونم موون جوون

مووا مارسووته

كوول ف ووة فووي دعووم الطاغيووة فووي اس و بداده؛ ب وول جعوول األموواكن التووي يعووذبون بهووا بأسووماء أم وواكن
التع ووذيب ف ووي ال وويمن مث وول ووجن حج ووة ال ووذي يع ووذب في ووه أذن وواب الطاغي ووة م وون الزراني ووق ,كم ووا
كووانوا يعووذبون األح ورار فووي ووجن حجووة فووي الوودنيا ,ومنطقووة السوونارة التووي كووان ف هووا ج وزاء عموواد
الطغيان.
وبإتما الرحلة على هذا النحو؛ يكون العزي قد أنجز فعل بحث آخر -إلى جانوب فعول
البحووث الووذي قووا بووه فووي األعوراف-يصووب فووي مسووعاه موون هووذه الرحلووة فووي العووالم اآلخوور خاصووة,
وي وود رسووالته النضووالية عامووة :فووال همنووي أن يتعووذب الطغوواة رعوود مووويهم فهووذا اووأن عووالم
اآلخ وورة أم ووا نح وون ف ووي دنيان ووا ف ووال همن ووا إال أن يتح وورر العبي وود م وون أبن وواء ا ووعبنا ,إهه ووم يتح ووررون
باإليحوواء والت ووأ ير والعب وورة واالعتب ووار ,ونح وون نري وود التط ووواف ب ووا له ووذه الغاي ووة ,ول س وواعدنا عل ووى
ابتكار لون من ألوان التعذيب .124
وهكذا تحقق عبر الرحلة في النار (بحث مأساة اعب واق الوواق فوي ظول نظوا العمواد)
بوص ووفه ج ووزءا م وون إنج وواو موض وووع القيم ووة (البح ووث روحي ووا ع وون وطن ووه)؛ فق وود جعل ووت أل وووان
العووذاب ل مووا وأوالمووه مما لووة أللوووان مووا مارسووه كوول واحوود موولهم موون عووذاب ضوود الشووعب مووع
فارق الحودة والدرجوة ,وألنوه قود حواور رعضوهم وانتوزع اعترافوات مون رعو  ,وحمول رسوائل مون
رعضووهم اآلخوور؛ فهوو بووذلا ينقوول جووزءا موون الصووورة السوولبية لبلووده ضوومن برنووامج العلموواء موون
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الرحل ووة الروحي ووة ,وبالرحل ووة إل ووى الجن ووة س ووتكتمل ص ووورة الحقيق ووة اليمني ووة؛ إذ كان ووت ص ووورة
املأساة جزءا من الصورة الكلية لليمن.
ارنامج الرحلة في الجنة (احث جذور مأساة واق الواق وسبي الح ):
التحري ووك :يتمث وول ف ووي حن ووين الع ووزي محم ووود من ووذ الب وودء إل ووى وطن ووه رش ووكل ع ووا  ,عب وور أي
وسوويلة ,وعووزو هووذا اإليعوواو توجيووه الشوويخ سووعدان عبوور التنووويم للعووودة روحيووا ,وحولووت ملووأ
مس ووار الرحل ووة إل ووى الجن ووة؛ فو ووي املح وورك املباا وور إلنج وواو ه ووذا الفع وول ,وه ووو ال وودخول إل ووى الجن ووة
للتباحث مع الشهداء حول مشكلة تحرر الشعب من عبوديته تثوير الشوعب ,وملوا كوان العوزي
ق وود اقتن ووع لتواف ووق الرحل ووة بح ووث تث وووير الش ووعب م ووع قيمووة اس ووتهوائية ف ووي نفسووه بوص ووفه ووائرا
وهاجسووه املووالو لووه هووو كيفيووة تحريوور اووعبه موون عبوديتووه رسووالته التثويريووة ,التووي توافووق ف هووا
الحاضوور مووع املاعووتي العريووق (ملووأ ) ,وإذا كووان برنامجووه االسووتعمالي قوود تحقووق بمجوورد بلوغووه
األع وراف ,وص ووار م و هال لفع وول بح ووث مش ووكلة ب ووالده روحي ووا البرن ووامج األسا ووتي ,ف ووإن م ووة عائق ووا
اعترضووه ف ووي ه ووذا الفض وواء؛ يتمث وول ف ووي مما ع ووة رض وووان خ وواون الجن ووة م وون دخول ووه لع وود أهليت ووه
لل وودخول ,فه ووو روا آلدم ووي م وواوال عل ووى قي وود الحي وواة ,بأنم ووا أهلي ووة ال وودخول (أن يك ووون روحو وا
مليت) ,ولعول هوذا الورف

للودخول حيلوة فنيوة لالستفاضوة فوي السورد مون خوالل التطوواف فوي

األع وراف ووم الرحلووة إلووى النووار؛ بحيووث ي سووع الس و يعاب إنجوواو بحووث املأسوواة اليمنيووة بأرعادهووا
املتعووددة التووي ال يتحقووق إنجاوهووا كلهووا فووي الجنووة؛ فالرحلووة فووي الجنووة ,بحكووم خصوصوويتها ,ال
ت هلها إال لبحث رعد مون املشوكلة ينودر فوي إسوها الشوهداء الوذين يحلوون ف هوا ,وهوو ال شواور
معه ووم ح ووول تث وووير الش ووعب ال ووذي يمث وول الح وول للمأس وواة؛ بمعن ووى ل ووو ل ووم يم ووا ع رض وووان لك ووان
البرنووامج ال يحقووق سووو بحووث جووذور املأسوواة وكيفيووة الحووال
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ملهووا ,مووع الشووهداء ,بأنمووا بحووث

املسووار النضووالي وانتقوواد إخفاقاتووه ,وبحووث مأسوواة الشووعب ومعاناتووه فووي املاعووتي القريووب عهوود
العموواد لوون يبحووث؛ أي إن البحووث سوواعت ذ فووي الجنووة سوويكون بحثووا جزئيووا ,وهووو مووا ال يتوافووق
مع برنامج العلماء من تنويم العزي الهادف إلى تعوريفهم بحقيقوة وطنوه واوعبه؛ ألن التعريوف
سيكون جزئيا ,وصورة الحقيقة ستكون ناقصة.
وبهو ووذا فو ووإن مما عو ووة سو وولطات الجنو ووة دخو ووول العو ووزي لعو وود أهليتو ووه لو وودخولها بحسو ووب
ااتراطات الدخول تقتيتي ضرورة تجاوو هذا العائق فوي األهليوة بجعول رضووان يوافوق ,علوى
أن قولنوا هنووا( :بأهليوة) ,رعوود قولنووا إنوه قوود أنجووز فعول األهليووة بإكمووال العورو إلووى األعوراف ,ال
يمثوول تعارضووا؛ ألن تلووا األهليووة إنمووا هووي أهليووة عامووة اسووتعاد عبرهووا ذاكرتووه بوصووفها ضوورورة
حتميووة لالنتقووال إلووى القيووا ببحووث املشووكلة اليمنيووة فووي أي فضوواء ,وقوود تحقووق جووزء موون بحجهووا
في التطواف في األعراف م النار ,أما هذه األهلية الجديدة فال تتصل بقدرته هوو ,بول بأهليوة
خارجووة عوون كينونتووه الذاتيووة ,وموون ووم؛ فووإن بقوواء العووزي فووي األع وراف بووين إرادة الوودخول التووي
يمثلهووا هووو ,وإرادة املنووع التووي يمثلهووا رضوووان ,يجسوود أول فعوول موون أفعووال إنجوواو الووذات ممووثال
باملواجه و ووة ,وبم و ووا ق و ووا ب و ووه الش و ووهداء م و وون اقت و وراا أو تحاي و وول أو وس و وواطة تمث و وول الهيمنو ووة بحم و وول
الت وورخيص بال وودخول غي وور املش وورو رع وود وس وواطة ا ووهداء هم وودان باإلم ووا عل ووي ف ووي ت وورجيو كف ووة
الع ووزي إرادة ال وودخول عل ووى كف ووة املن ووع ,وبموافق ووة رض وووان يتحق ووق امل وونو للفع وول ال ووذي ك ووان
ممنوع ووا ع وون العام وول ال ووذات قب وول الوس وواطة ,وهن ووا ي ووأتي دور الش ووهداء ف ووي الس ووعي إل ووى إنج وواو
املوضو وووع الجوو ووي االسو ووتعمالي عبو وور التوس و و فو ووي املحطو ووة األولو ووى التو ووي سو ووعى ف هو ووا رئو ووأ

وفو وود

الش ووهداء ل وود أح وود أص وودقائه ألخ ووذ تص ووريو بال وودخول بالتوس و بالحس ووين ب وون عل ووي فتوس و
رسماا مشرو رعد ممارسة العزي أي شا سيا تي.
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ولو ن عووده رئووأ

الوفوود فتحوا كبيورا إلدراكووه صووعوبة الودخول فقوود رفو

وفد الشوهداء ذلوا ,لكوون القبوول بوه ي نواق

العووزي و عو

موع رسوالتهم الوطنيوة ,إذا ,فوالعزي يمتلوا أك ور

الق وويم الجهي ووة الت ووي ت هل ووه لل وودخول إل ووى الجن ووة بح ووث كيفي ووة تث وووير الش ووعب م ووع الش ووهداء ف ووي
الجنووة موون إرادة تنبثووق موون إيمانووه بوودور الشووهداء فووي القضووية ,ورغبتووه فووي بيووان الوجووه املووأمول
واملشورق فوي القضوية وهوو تثوووير الشوعب ,وواجوب الفعول يتمثوول فيموا تحتموه الرسوالة الوطنيووة
من ضرورة تحقيوق هوذا اللقواء موا دا قود وصول إلوى مرحلوة رفيعوة بوالقرب مون الجنوة ,وهوو موا
تجلوى فوي املواقوف االحتجاجيوة لشوهداء االسوتقبال الوذين يعوزوون إرادة العوزي فوي وجوه موقووف
املما عة ,ومحاولتهم القيوا بأيوة وسويلة ,لدرجوة أن اقتورا رعضوهم املطالبوة فوي البودء ,أي قبول
ال جوء للوساطة بالحسين م اإلما علوي ,بإدخالوه متعوة لهوم؛ كووههم اوهداء فوي الجنوة ال يورد
لهووم طلووب :لنووا أن نطالووب بصووحبة األسووتاذ العووزي محمووود علووى أههووا متعووة سووامية 82؛ كووون
مح وواوالت التوس و والتحاي وول م ا ورا عل ووى م ووا تس ووتوجبه أهمي ووة الرس ووالة ومهم ووة ال وودخول إل ووى
الجنة والتطواف بأكبر قدر من الشهداء لل شاور حول مهمة تحرر الشعب.
وهنا؛ تتجلى معرفوة الفعول بوصوفه قيموة جهيوة فوي التحيوين ,لدرجوة أن بلوأل األمور درجوة
التعقيوود والغليووان بووين وفوود الشووهداء أنفسووهم موون جهووة ,وبيوولهم وبووين سوولطات الجنووة موون جهووة
أخوور  .وهنووا ي شوواور مووع لجنووة االسووتقبال بضوورورة التوسو  ,فوراا وعوواد بووالترخيص املشوورو
وهوو مووع مووا فيووه موون نصوور فإنووه قوود عود -فووي نظوورهم؛ بحكووم (واجووب الفعوول) :مسو ولية الرسووالة
الوطنيو ووة  -القبو ووول بو ووه خيانو ووة للرسو ووالة و حو ووودا لحو ووق الشو ووهداء واألحيو وواء واألجيو ووال القادمو ووة
وقدس ووية األر  ,وم وون ووم؛ ال ي وونقص الع ووزي م وون ق وويم الجهي ووة س ووو ق وودرة الفع وول؛ فاألهلي ووة
الناقص ووة هن ووا تكم وون ف ووي ع وود االس ووتطاعة عل ووى دخ ووول الجن ووة اللق وواء بالش ووهداء بفع وول رف و
رضوووان ,وهنووا يووأتي دور الشووهداء الجوودد (اووهداء هموودان) :حسووين األحموور ,وعبوود اللطيووف بوون
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را ح ,وحميد بن حسوين األحمور ,وقاسوم أبوو رأس؛ إذ عملووا -فوي مسوعاهم لجعول اإلموا علوي
يتوسو لوودخول العووزي الجنووة-علووى كسووب تعوواطف اإلمووا علووي عبوور حجووا اسووتهوائي عبوور عنووه
متحودههم مبوررا ال جووء إليوه بقولووه :ألنوا تمثول القويم املقدسوة التووي نودين بهوا جميعوا ,والتووي
عشنا لها ومتنا في سبيلها ,وكان رائودنا فوي نضوالنا واس شوهادنا الشوهيد األعظوم ابنوا الحسوين
فأنت املرجع والحكوم  .202فوافوق اإلموا علوي :إننوي اآلن سووف ات وذ اإلجوراءات التوي ت ويو
لك ووم اس ووتقدا ه ووذا الزائ وور إل ووى مقامن ووا رع وود أن يط وووف م ووا أمكن ووه الط ووواف ب ووزمالئكم ال ووذين
سبقوكم باالس شهاد ليكون الرأي موحدا مجمعا  ,202وأوكل إلى ابنه الحسين هوذه املهموة,
فحصل على الترخيص بالدخول.
وهن ووا يب وودأ اإلنج وواو ال وودخول( :وض ووع مش ووكلة ب ووالده عل ووى رس ووا البح ووث م ووع الش ووهداء)؛
وأول ما التق به ,في رحلته في الجنة برفقة الشهداء ,فردوس الشهيد جغمان ,وهوو موا يمثول
ج وزاء الشووهداء (الجانووب املشوورق موون ج وزاء للمناضوولين) ووم أ الشووهداء (الجانووب املشوورق) ف ووي
مس ووار النض ووال؛ فلق وواء س وويف ب وون ذي ي ووزن (ج ووذور التح وورر واملأس وواة) ومحكم ووة الح ووب ,الج وزاء
للنضووال؛ فالصو ح بووين موراد وخوووالن؛ إاووارة إلووى أن أول خطوووة ل حوول تتمثوول فووي تجوواوو أسووباب
بقوواء املأسوواة التووي تتمثوول بالفرقووة واالنقسووا  .ووم املو تمر الكبيوور الووذي تووداعى إليووه رجووال الجنووة
موون اووهداء واق الووواق ,وقوود بوودأ باملحاكمووة الغيابيووة للطاغيووة (الواوواا يووا جنوواه) عبوور كلمووات
طرحووت حيايووات املشووكلة موون رعو

الشووهداء ,فووالحكم الفتووو الحوول موون قبوول اإلمووا علووي؛

حي ووث قو ووال :خالصو ووة مو ووا ست لصو ووه مو وون ه ووذا الجو وودل أن (الواو وواا يو ووا جنو وواه) لو ووأ

خليفو ووة

او وورعيا ,وال حاكمو ووا او ووعبيا ,وال يمثو وول سو وولطة دينيو ووة وال دنيويو ووة وال يجمو ووع او وورو الحالفو ووة
الدينيو ووة وال او وورو الحكو ووم الحو ووديث ,وهو ووو يرتكو ووب الفظو ووائع واملنك و ورات ويحتو ووي نفسو ووه مو وون
الشووعب بالوودول األجنبيووة ... ,مثوول هووذا الحوواكم ال يعتبوور الحوورو والتموورد والثووورة عليووه جريمووة
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وإنم ووا يعتب وور أم وورا بمع ووروف وههي ووا ع وون منك وور وجه ووادا ف ووي س ووبيل هللا ,ومث وول ه ووذا األم وور هه و

ب ووه

اووهداء آل بيتووي فاسووتحقوا مكووان القدسووية عنوود هللا والنوواس  .359واختووتم امل و تمر بتوودارس
الشووهداء مشوواكل الووبالد ,وفووي اللهايووة هووب اإلمووا علووي إلووى القاعووة الكبوور للم و تمر واتجووه إلووى
مكانه في املنصة ,م هنأهم على النتائج التي توصلوا إل ها.
فقوود انتقلووت بحووذافيرها عوون طريووق األموووا الفكريووة ,مشوويرا إلووى أنووه بصوودد الحكووم علووى
الوااا يا جناه بالحيانة :لكنكم قد ع رتم على أعظم عقوبوة تصودرها محكموة علوى طاغيوة
تل ووا العقوب ووة ه ووي رع ووث الش ووعب وتجمي ووع ق ووواه وتوحي وود كلمت ووه ,والش ووعب وح ووده ه ووو ال ووذي
يسووتطيع أن يج وود الج وزاء الع ووادل أك وور مم ووا تسووتطيعه املالئك ووة وأك وور مم ووا يسووتطيعه الش ووهداء
والقديسون بل وأك ر مما تستطيع أن تفعله جهنم بكول خطوبهوا وأهوالهوا فالويول ملون غضوبت
علي ووه الش ووعوب  ,395وأخ ووذ يس ووتعر
تس ووتقبل الوا وواا .وعن وودها؛ ههو و

م ووع الحاض وورين مش وواهد ف ووي جه وونم يمك وون رؤيته ووا قريب ووا
الع ووزي محم ووود واقف ووا  ...لق وود ك ووان ب ووودي أن أجلو و

إل ووى

جو ووانبكم ألاو ووهد منو وواظر الشااو ووة ولكو وون كلمتو ووا األخيو وورة حملتنو ووي علو ووى اإلس و وراع إلو ووى وداعكو ووم
وحرمووان نفظووتي موون اووهود الواوواا وهووو فووي جهوونم ,أل ووي أفضوول أن أاووهد مصوويره علووى مسوورا
الحياة ذايها .396
وهك ووذا كان ووت وي ووارة الجن ووة تمث وول ,س وورديا ,رحل ووة م وون رح ووالت الع ووزي محم ووود ف ووي الع ووالم
اآلخوور؛ تتضوومن ,معرفيووا ,أداء فعوول بحثووي لبعوود موون أرع واد املشووكلة اليمنيووة؛ يتمثوول فووي بحووث
جووذور املأسوواة ,التووي تجلووت مظاهرهووا الحديثووة فووي الرحلووة إلووى النووار ببحووث معانوواة الشووعب فووي
ظول نظوا الطغيوان فووي الويمن ,أي اسوتكمال للبحووث السوابق وبحوث الحوول الوالو ل حوال

موون

هووذه املأس وواة ,ال ووذي ه ووو كيفيووة تث وووير الشووعب ض وود الطغي ووان بال ش وواور م ووع الش ووهداء .وهم ووا -
التحريوور والشووهداء-يمووثالن الصووورة اإليجابيووة املأمولووة ,ولو ن كووان بإنجوواو هووذه الرحلووة الثالثووة,
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تكتم وول الرحلو ووة فو ووي الع ووالم اآلخو وور؛ فعبو وور ه ووا أنجو ووز العو ووزي اس ووتكمال التعريو ووف بحقيقو ووة بلو ووده
واستكمل رسم الصورة عنه ببعد ها السل ي واإليجا ي ,إن ربطنوا برنوامج دخوول الجنوة ,كونوه
جزءا من إنجاو البرنامج األسا تي ,ببرنامج العلماء من الرحلة الحلمية.
وخالص و ووة الق و ووول :لق و وود أنج و ووز الع و ووزي محم و ووود -بالقي و ووا بالبرن و ووامج األسا و ووتي الث و ووا ي-
اك ش وواف حقيق ووة وطن ووه باس ووتعادة ال ووذاكرة (الع وورو )؛ وبح ووث حقيق ووة ا ووعبه عب وور الرحل ووة ف ووي
الع ووالم اآلخ وور؛ الت ووي تووع ووت عب وور ووالث رح ووالت ,تض وومنت ك وول رحل ووة فع ووال تحويلي ووا لالتص ووال
بموضوع القيمة؛ وذلا ببحث رعد من أرعاد تلا الحقيقة؛ ففوي التطوواف فوي األعوراف بحوث
جووزءا موون املشووكلة تمثوول رسوويرورة الطغيووان فووي الوويمن الحووديث ومسووار النضووال الشووع ي ضووده
(أول فعوول تحووويلي) ,وفووي الرحلووة إلووى النووار :بحووث جووزءا موون حقيقتووه تمثوول بمأسوواة الشووعب فووي
ظوول الطغيووان (الفعوول التحووويلي الثووا ي) ,و فووي الرحلووة إلووى الجنووة بحووث جووزءا آخوور تمثوول بجووذور
املأسو وواة و الحو وول بال شو وواور مو ووع الشو ووهداء (الفعو وول التحو ووويلي الثالو ووث) .وإذا كو ووان باالرتحو ووال فو ووي
الفض وواءات الثال ووة ت ش ووكل ,س وورديا ,الرحل ووة ف ووي الع ووالم اآلخ وور ,الت ووي تع ووادل رمزي ووا الع ووودة إل ووى
وطنه ,فإن ما تضمنته كل رحلة من فعل بحثي لجزء من املشكلة اليمنية يجعول مون مجمووع
تلا األفعال البحثية إنجاوا لبحث املشوكلة الكليوة ,التوي هوي جووهر البرنوامج السوردي األسا وتي
الثو ووا ي فو ووي الروايو ووة؛ أي تحقو ووق للعامو وول الو ووذات السو ووارد العو ووزي محمو ووود االتصو ووال بموضو وووع
القيمة رعد االنفصال عنه .ومن م؛ أفيتى هذا األداء إلى وضعية ختاميوة إيجابيوة؛ ت تلوف
عوون الوضووعية الحتاميووة ل حكايووة اإلطاريووة السوولبية؛ إذ كووان ف هووا العووزي محمووود فاقوود األهليووة
إلنج وواو فع وول البح ووث ع وون وطن ووه ف ووي الواق ووع ,ه ووذا عل ووى مس ووتو االس ووتنتا  ,أم ووا عل ووى مس ووتو
تقويم مسار األداء للعامل الذات فسيكون محور التحليل لطور الجزاء.
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الجو وزاء :آخ وور أط وووار الحطاط ووة الس ووردية؛ إذ يب وورو كينون ووة الكينون ووة وف ووي ترابط ووه م ووع
التحري ووا امل سو و

للبرن ووامج الس ووردي املس ووتهدف ,يق وود معالج ووة للبرن ووامج املحق ووق ف ووي س ووبيل

تحقيووق مووا تووم تحويلووه والنظوور فووي الفاعوول املتبنووي للتحويوول ()19؛ أي تقيوويم مووا تووم إنجوواوه موون
أفعال منوذ الوضوعية االبتدائيوة للعامول الوذات فوي عالقتوه بموضووعه حتوى الوضوعية اللهائيوة,
واملرسوول هووو الووذي يمتلووا معووايير الجوزاء؛ ألنووه هووو املحوورك للسوورد؛ مووا يسووتدعي إمووا ربو اللهايووة
بالبداي ووة ملعرف ووة م وود مالءم ووة فع وول األداء للعق وود املب وور ب ووين العام وول اإلجرائ ووي املرس وول إلي ووه
والعام وول املرس وول ف ووي ط ووور التحري ووا ف ووي البداي ووة إيجابي ووا إذا نج ووح ,وس وولبيا إذا فش وول (الج وزاء
التداولي)( ,)20وإما بالحكم علوى اإلنجواوات املحققوة مون قبول العامول اإلجرائوي املرسول إليوه مون
حيوث مصووداقية التحوول الووذي آلووت إليوه حووال العامول الووذات فووي اللهايوة عوون حالوه فووي البدايووة
(الجزاء املعرفي)(.)21
إن الوقو وووف عنو وود الحال و ووة البدئيو ووة للعامو وول ال و ووذات؛ يشو ووير إلو ووى إن و ووه كو ووان فو ووي الوض و ووعية
االبتدائيو ووة منفصو ووال عو وون موضو وووع القيمو ووة وطنو ووه وذاكرتو ووه رسو ووبب الضو ووياع و سو وويان اسو وومه
وموقع ووه وحقيق ووة ا ووعبه؛ م ووا ول وود افتق وواره إل ووى الس ووال النفظ ووتي ,وه ووذا األخي وور ك ووان محرك ووا ل ووه
للس ووعي إل ووى الطمأنأن ووة وذل ووا بالبح ووث ع وون موض وووع القيم ووة روحاني ووة س ووماوية؛ ب ووالحرو إل ووى
األوهوور ,ووم و
حركووه اإل جوواب رسووعة اطووالع العلموواء إلووى التموواس املسوواعدة موولهم فووي التعوورف إلووى
وطن ووه ومناقش ووته معه ووم أح ووداث معانات ووه؛ ف يب وووا أمل ووه بالص وومت واإلنك ووار ومحاول ووة وعزع ووة
إيمانوه بوجوووده فعليووا ,لكوون إصوراره ورسووو إيمانووه كووان وراء انتوزاع مسوواعديهم لووه فووي التعوورف
إلى وطنه روحيا عبر التنويم الوذي أجوري لوه فوي الحسوين ,فرحول حلميوا إلوى العوالم اآلخور وسورد
عل ووى العلم وواء الرحل ووة وه ووو من ووو  ,وعن وود اإلفاق ووة الت ووي تمث وول الوض ووعية اللهائي ووة للرواي ووة أف وواق
م ووذهوال مندهشووا ,وأقب وول عليووه العلموواء هن ونووه ق ووائلين :مبووروك أ ه ووا الض وويف .لعلووا عرف ووت
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وطن ووا جي وودا وعرف ووت موقع ووه عل ووى وج ووه األر

رع وود ه ووذه الرحل ووة الروحي ووة .وتلف ووت الع ووزي

محمود حائرا مرتبكا م قال :الحقيقوة أههوا مجورد رؤيوا مروعوة وممتعوة أيضوا ولقود غسولت بهوا
أوضار قل ي ولكن وطني ال يزال ضائعا .395
إن مقارن ووة ه ووذا امللف ووو الس ووردي مو وون مقط ووع اللهاي ووة ف ووي الروايو ووة بم ووا أا ووير إلي ووه عو وون
وض ووعية الع ووزي محم ووود ف ووي مس ووتهل الرواي ووة؛ ي وونم ع وون أن ووه ج وزاء للمقطع ووين الس وورديين الل ووذين
قاموت عل هموا الروايووة :البحوث عون وطنووه فوي الواقوع ,والبحووث عنوه حلميوا؛ فلو ن بودا فوي مسووتهل
الرواية فاقدا للطمأنأنة رسبب الضياع وفقدان الذاكرة؛ موا سوبب لوه كآبوة وهموموا ,فإنوه فوي
خت ووا الرواي ووة يعت وورف بأن ووه ق وود غس وول أوض ووار قلب ووه؛ أي تح ووول م وون الالطمأنأن ووة إل ووى الطمأنأن ووة
بفعوول الرحلووة الروحيووة ,وبهووذا؛ فهووو ج وزاء تووداولي ,بحسووب التعاقوود املبوور بووين جهووة التحريووا:
املرسو وول املس و و ول عو وون التقو ووويم وبو ووين املرسو وول إليو ووه العامو وول الو ووذات اإلجرائو ووي ,وألن املحو وورك,
للمرسوول إليووه العاموول الووذات اإلجرائووي ,ذاتووي؛ أي داخلووي نفظووتي ,فووإن العووزي محمووود املرسوول
املقوو ألدائوه بنفسوه ,ومون ووم؛ فقود حقوق بحسوب التعاقود بأنووه واملرسول جوزءا مون موضوووع
رغبته ,وهو الحال

من النسيان؛ فعرف وطنه ,وبمعرفته حصولت لوه الطمأنأنوة ,وإذا كوان,

عبوور التنووويم ,قوود بحووث مشووكلة وطنووه ومأسوواة اووعبه بأرعادهووا الثال ووة نضوواال ومعانووة وجووذورا
للمأساة وحلوال ,وهو ما لم يتحقوق لوه فوي البحوث عون وطنوه فوي الواقوع عبور العلمواء؛ فوإن ذلوا
البحوث عبور التنوويم ,إنموا هووو بحوث فوي الحلوم ,وهوو -وإن حقووق فيوه إنجواوا -فلوأ

سوو إنجوواو

نفظتي آ ي؛ إذ لم يتحقق اإلنجاو على الواقع بالعودة إلى وطنوه واقعيوا ,ومون وم فبلوده ال يوزال
إلى اآلن ضائعا ال يعرف عنه العالم (الحار ) اأ ا وال يزال ضوائعا كوذلا؛ ألن اوعبه لوم يقوم
بفعل التحرر حتى يحدث لنفسه وجودا الئقا يسمع به العوالم؛ أي إنوه عواد إلوى وضوعيته التوي
كان عل ها في البداية من بقاء وطنه ضائعا.
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علوى أن موة جوزاء معرفيوا علووى فعول البحووث عون وطنووه حلميوا (البرنووامج األسا وتي الثووا ي
للعام وول ال ووذات الع ووزي محم ووود)؛ ألن ووه  -عب وور الحل ووم-ل ووم تتحق ووق ل ووه الع ووودة إل ووى وطن ووه ظ وواهرا
وكينونة؛ حتى تتحقوق املصوداقية ,وإنموا عواد إليوه كينونوة باطنوا؛ ألنوه ظواهرا واقعيوا ال يوزال
رعيوودا عنووه حتووى وإن حا جووه العلموواء بحسووب مووا سوومعوا عنووه ,ملووا كووان يووروي حكايووة الرحلووة
الروحية :ألوم تقول إنوا وجدتوه وتذكرتوه قوال العوزي محموود :إههوا كانوت مجورد رؤيوا صونعها
التنووويم  .396فوورده عل و هم بهووذا امللف ووو م اوور علووى أن الع ووودة إليووه عبوور التن ووويم ل ووم تكوون
تتوافر على ااتراطات املصداقية الواقعية؛ إذ هي في األصل رؤيا حلمية.
أما من حيث كون الرحلة الحلمية التي قا بها العوزي محموود إلوى وطنوه تمثول برنامجوا
لجماع ووة علم وواء األوه وور ووم وويلهم الش وويخ س ووعدان؛ إذ ك ووانوا ه ووم ال وودافعين ل ووه إلجرائ ووه اقتراح ووا,
وكووانوا هووم املحووركين للشوويخ سووعدان إلجرائووه ,راجووين مسوواعدة العووزي محمووود فووي التعوورف إلووى
وطنووه ووم تعووريفهم بووه؛ فقوود حصوول إنجوواو ذلووا ,السوويما أههووم قوود دبووروا أحوودهم ليوودون حكايووة
الرحلووة الروحيووة عوون العووزي محمووود وهووو منووو  .فضوومنيا ,يكووون فعوول البحووث روحيووا قوود آت و
ماره بتعريفهم بوطنه ورسوم صوورة عون حقيقوة الحيواة فيوه ,وال أدل علوى ذلوا مون مبواركتهم
ل ووه -من ووذ أول وهل ووة إلفاقت ووه م وون التن ووويم -عل ووى التع وورف إل ووى وطن ووه وموقع ووه عب وور ه ووذه الرحل ووة؛
ألههم قد عرفوا ذلا من حكايته لهم ما دار له في الرحلة.
ول و ن عوواد لل شووكيا بهووذا اإلج وراء الووذي أقوواموه ملسوواعدته ومسوواعديهم فووي التعوورف إلووى
وطنووه ,فهووم موون يمتلكووون معووايير الج وزاء ,السوويما تلووا التووي تضووملها ملفووو اقتوراحهم التنووويم
م وون تأكي وودهم عل ووى م وود م ووا حقق ووه املن ووو س ووعدان عب وور التن ووويم  -املتواف ووق ا وورعا وعلم ووا-م وون
إنجاوات جعلته مرجعا مهما في كشف األسرار التي تعجز علها أجهزة األمن؛ موا ينطووي ضومنا
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علووى قنوواعتهم بوواإلجراء موون ناحيووة ,وبموون قووا بووه وبموا عوواد بووه املنووو موون معلومووات عوون وطنووه
من ناحية انية ,ما ينم عن قناعتهم بوجود هذا الوطن فعليا.
وبه ووذا؛ يك ووون الع ووزي محم ووود -انطالق ووا م وون ه ووذا املنظ ووور -ق وود ح وول ج ووزءا م وون املأس وواة
اليمني ووة وه ووي جه وول الح ووار ؛ وذل ووا بتع ووريفهم بحقيق ووة وطن ووه ,وع وور
وإيجابيووة عوون الحيواة فيووه ,وهووو مووا دفعهووم إلووى دحو

علو و هم ص ووورا س وولبية

تشووكيكه بكووون مووا سوومعوه منووه فووي أ نوواء

تنويمووه إنمووا هووو فعوول رؤيووا ,وهووذا يووذكرنا بتحووول األوضوواع واألدوار عمووا كانووت عليووه فووي نقااووه
معهو ووم فو ووي األوهو وور مو وون محاولتو ووه إقنو وواعهم بوجو وووده بأدلتو ووه املنطقيو ووة واملعقولو ووة بفعو وول إيمانو ووه
بوجووده ,وهوم يشوككون بوجوووده ويحواولون وعزعوة يقينوه بوجوووده ,فانقلبوت املسوألة فوي ختووا
الرواية؛ فهم يحاولون إقناعه بوجوده مستدلين بما قالوه فوي أ نواء التنوويم ,بأنموا هوو يشوكا
في مصداقية ما تحقق؛ ألنه مجرد حلم أو نتا لتوهم الحالم.
قووال العلموواء :إنووا ذكوورت أةحاصووا معووروفين لنووا فووي بووالد العوورب وذكوورت موودنا ومنوواطق
معروفووة كصوونعاء ويهامووة والججريووة مووثال ,قووال العووزي محمووود :إن النووائم ي ل و فووي تصوووراته
لما ووياء الت ووي يوج وود بيله ووا عالق ووة م وون ال ش ووابه و س ووتعير ص ووور وأس ووماء األة ووحا والبل وودان
واألا ووياء والوح ووو كرم وووو لنظائره ووا وأا ووباهها بالض ووب كم ووا يص وونع الش ووعراء والروائي ووون...
كذلا استعارت رواي املنومة أسماء ,كاسم الوااا ,وذلوا فوي ضومن موا اسوتعارته مون صوور
رائعة ,أو مروعة ,وةحصيات حبأبة أو مفزعة ,وتلا إنما كانت رمووا لحقائق حيوة فوي وطنوي
املجهووول (واق الووواق) ,وطنووي الووذي أرجووو أن تكووون لووي رحلووة إليووه ,إمووا فووي األحووال كالرحلووة التووي
ووجلها هووذا الكتوواب ,أو رحلووة فووي الواقووع فووي موكووب العائوودين األحورار  , 379وهووو مووا يشووير إلووى
عووودة دائريووة إلووى وضووعية البدايووة؛ فهووو مووا ي وزال حاملووا بووالعودة إليووه روحيووا أو واقعيووا ,فووإن مووا
حصوول عليووه موون تحووول عبوور فعوول الرحلووة الحلميووة موون اتصووال بموضوووع القيمووة (العووودة إلووى
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وطن ووه روحي ووا باللق وواء بالش ووهداء) إنم وا ه ووو تح ووول م ق ووت؛ أي ,تحق ووق ل ووه األم وون النفظ ووتي خ ووالل
م وودة التن ووويم بفع وول الع ووودة الحلمي ووة ,وهك ووذا ,وباإلفاق ووة م وون حال ووة التن ووويم الت ووي تمث وول ههاي ووة
الروايووة ,يعووود العاموول الووذات العووزي محمووود إلووى الحالووة األولووى التووي بوودا عل هووا منفصووال عوون
وطنووه؛ ألنووه لووم يعوود إليووه حقيقووة (علووى سووبيل الواق وع)؛ فاملصووداقية فووي العووودة ال تتحقووق إال
ب ووالعودة الواقعي ووة ,أم ووا الع ووودة الحلمي ووة فل وون تحق ووق إال اطم نان ووا نفس وويا آني ووا؛ إذ االطم ن ووان
الحقيقووي الوودائم ال يكووون إال بووالعودة الحقيقيووة الفعليووة؛ لووذلا كانووت آخوور جملووة فووي الروايووة
تنط وووي عل ووى بق وواء األم وول ب ووالعودة إل ووى وطن ووه؛ إم ووا عب وور الحل ووم ليحق ووق اطم نان ووا م قت ووا ,وإم ووا
بالعودة إليه واقعيا في موكب العائدين ليحقق اطم نانا دائما.
وفي ضوء ما سبق؛ يمكن إيجاو أطوار لحظات البرنامج السردي على النحو اآلتي:
انبثق ووت لحظ ووة التحري ووا ف ووي الواق ووع جو وراء فش وول البرن ووامج الس ووردي األسا ووتي األول ف ووي
تحقيوق (البحووث عون وطنووه فوي الواقووع)؛ رسوبب فقوودان الوذاكرة وجهوول النواس بووه ,لكنوه حصوول
على مقترا بمساعدته في البحث روحيوا عبور التنوويم ,فوتم تحريكوه للبحوث عنوه بهوذه الطريقوة
عبر العلمواء ,وتوم إعوداده للتنوويم ,وتحققوت لحظوة التأهيول فوي رحلوة العورو إلوى العوالم اآلخور
بوصووفها املقطووع األول موون الرحلووة الروحيووة؛ إذ اسووتعاد ف هووا ذاكرتووه ,وتعوورف إلووى وطنووه ,بأنمووا
كانت لحظة اإلنجاو في الرحلة في العالم اآلخر البحث عن مأسواة اوعبه نضواال وألووان معانواة
وج ووذورا للمأس وواة وحل وووال ,وبه ووذا األداء وص وولت الرواي ووة إل ووى لحظ ووة الج وزاء عق ووب اإلفاق ووة م وون
التنويم.
عل و و سو ووبي الل ي و و  :فو ووي ضو وووء تحليو وول املكو ووون السو ووردي ,يمكو وون الحو وورو  ,إجمو وواال,
باالستنتاجات اآلتية:
-1أن البنية العاملية للروا ة رشكل عا تتجلى على النحو اآلتي:
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عل ووى مس ووتو العام وول ال ووذات الس ووارد :ذات (الع ووزي محم ووود) ,موض وووع (البح ووث ع وون
ب ووالده) .مرس وول( :ض ووياع وطن ووه فق وودان ال ووذاكرة) ,مرس وول إلي ووه (الع ووزي محم ووود)؛ باس ووتعادة
الووذاكرة ,والعووودة إلووى وطنووه .مسوواعد :البحووث فووي الواقووع البحووث فيمووا وراء الواقووع (الرحلووة
الحلمي ووة) إلي ووه ,املعي ووق :جه وول الن وواس بو ووه ف ووي الواق ووع فق وودان ال ووذاكرة  .وختم ووت الروايو ووة
بانفصو ووال واتصو ووال :انفصو ووال؛ ألن العو ووزي محمو ووود لو ووم يعو وود إلو ووى وطنو ووه واقعيو ووا ,واتصو ووال؛ إذ
استعاد ذاكرته ,واستعاد السال النفظتي الذي كان يفتقر إليه في مستهل الرواية.
وعل و ووى مس و ووتو الرس و ووالة اإليديولوجي و ووة :ذات (مأس و وواة واق ال و ووواق) الرواي و ووة ,موض و وووع
(التعري و ووف بمأس و وواة ال و وويمن ف و ووي ال و ووداخل والح و ووار ) .مرس و وول :الس و ووارد ,مرس و وول إلي و ووه :الق و ووار ء
املباار السوامع واملوودون ,جماعوة موون علمواء األوهوور بوصوفهم رموزا للن بوة العربيووة مون العلموواء
واملثقفين العرب ,والقارئ املقصود هو القارئ اليمني من األجيال القادموة؛ فالرحلوة الروحيوة
قد أجريت كما يشير ميثاق اإلعداد ,لتكون و يقة روحية لمجيال القادمة؛ وذلوا حوين أاوعر
س ووعدان قب وول أن يش وورع ف ووي إج وراء التن ووويم بض وورورة ت وودبير م وون يق ووو بو و تس ووجيل ه ووذه الرحل ووة
لح وورف مس ووار

الروحي ووة حت ووى نتركه ووا كو يق ووة روحي ووة للنو واس  .45وم وون ض وومن مب ووررات مل ووأ
الرحلووة إلووى الشووهداء فووي الجنووة والتووي اقتنووع بهووا العووزي قولهووا لووه :إن تنووويم سووعدان لووا فووي هووذه
الليلووة موون جووامع اإلمووا الثووائر يجعوول موون رحلتووا إلووى عووالم الشووهداء موون صووناع وطنووا و يقووة
له ووا قيمته ووا ومغزاه ووا  71ف ووي تص وووير مأس وواة ال وويمن ف ووي عه وود اإلم ووا يحا ووى وابن ووه ف ووي امل وودة ب ووين
العش وورينيات والس ووتأنيات ,وإخفاق ووات حرك ووة التح وورر الس وويما حرك ووة  ,1948واس و ثمار الواق ووع
والحي ووال عب وور الرحل ووة إل ووى الع ووالم اآلخ وور لي ووتمكن ب ووالفن الحي ووال م وون س وورد املأس وواة وتص ووويرها
ومحاكمووة رمووهووا ونقوود الحركووة النضووالية ونقوود رعو

الجووذور السوولبية التووي ال يوزال مفعولهووا

ساريا إلى تلا ال حظات ,رشكل يبعد علها التقريرية على عكو

موا لوو اعتمود الكتابوة الفكريوة

أو التاري يووة فووي التعبيوور عوون تلووا املأسوواة ,وموون ووم؛ جوواءت مأسوواة واق الواق الروايووة ,بمثابووة
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رسووالة إلووى الشووعب اليمنووي؛ بوودليل أنووه قوود حصوول علووى اعترافووات موون أوال الطغيووان فوي جهوونم,
فضووال عوون أن رعضووهم قوود حملووه رسووائل إلووى أهلووه أو إلووى الشووعب؛ ممووا يفيوود الحركووة الثوريووة
والشعبية آنذاك.
-2الب نووامج السووردي العووام للروا ووة :لوووحم موون التحليوول موود تضووافر البورامج الفرعيووة
فووي تشووكيل البرنووامج األسا ووتي ,وموون ووم تضووافر البرنووامجين األساسوويين فووي (مأسوواة واق الووواق),
ل ش ووكيل البرن ووامج الس ووردي ال وورئأ ال ووذي يحك ووم مس ووار الرواي ووة وه ووو( :البح ووث ع وون ال وووطن),
بحي ووث ووع ه ووذا البح ووث عل ووى برن ووامجين أساس وويين متت ووارعين :عن وي األول :بو و (البح ووث عن ووه ف ووي
الواق ووع) ,ومل ووا فش وول ه ووذا البرن ووامج ,انتق وول مس ووار الرواي ووة إل ووى برن ووامج أسا ووتي آخ وور؛ يتمث وول ف ووي
(البحووث عنووه حلميووا) .ول و ن بوودا ظاهريووا أن البرنووامج السووردي الكبيوور يعنووى بالبحووث عوون الوووطن
واقعيا وحلميا؛ فإنه في العمق بحث عن حل ملأسواة الويمن فوي الوداخل والحوار  ,فموا بودا ,فوي
الظ وواهر ,بحث ووا ع وون وج وووده ف ووي الواق ووع إنم ووا ه ووو بح ووث ع وون ح وول ملأس وواة ال وويمن ف ووي الح ووار الت ووي
تتمثل في جهل الناس به (اليمن ذلا املجهول) ,وما بودا بحثوا عون الووطن روحيوا إنموا هوو  -فوي
العمووق -بحووث عوون حوول ملأسوواة الووداخل (خنوووع الشووعب للطغيووان) عبوور التحوورر القووادر عل وى أن
يصو وونع للشو ووعب مكانو ووة تلفو ووت إليو ووه أنظو ووار اآلخو وورين ,وتقو وود لهو ووم تعريفو ووا يليو ووق بمكانتو ووه بو ووين
الشعوب.
 -3أن نجوواا برنووامج بحووث العاموول الووذات السووارد العووزي محمووود فووي الرحلووة الروحيووة
فووي العووالم اآلخوور تعووري

بووالعجز الووذي بلغووه الواقووع  -سووواء فووي الوويمن أ فووي سووياقه الحووار ي-

في إيجاد حل للمأساة اليمنية؛ وهو ما كان وراء ال جوء إلى الشهداء الوذين يعرفوون حقوا كنوه
الح وول :واآلن ونح وون عل ووى مقرب ووة م وون مقام ووات الش ووهداء أ ووحاب الح ووق األول ف ووي بالده ووم وف ووي
قضوويتهم أجوود فرصو نا الذهبيووة للبحووث عوون حلووول ملشوواكلنا عنوود الشووهداء ,فووإههم قوود يكونووون
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أكو و ر حي وواة م وون األحي وواء أنفس ووهم ,وق وود يكون ووون أق وودر عل ووى إيج وواد معج ووزة  ,108 ...فض ووال ع وون
كووههم قود خلصووا فوي عواملهم مون فسواد الطغيووان؛ فهوم أجودر بالصوواب والراود؛ وهوو موا يعنووي
تحريض ووا للش ووعب لس وولوك ن و و الث وووار ف ووي الح ووال

م وون مأس وواة االس و بداد؛ ب ووالتحرر أوال م وون

الحنوع له ,م الثورة عليه انيا؛ ما يعني أن حل املأساة ال يكون إال من الداخل.
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