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ـغـتربـة في كـوبنـهـاكن ومنـذ سـنة 1984  حوراء (إياد هذا هـو الـعمل الـروائي الـثـاني للـروائـية الـعـراقيـة ا
بنيان) الـنداوي الصـادرة طبعتـه األولى عن دار اجلمل سنة 2018 وقبل ذلك كنت قد سـمعت عن روايتها
األولى (حتت سماء كوبنـهاكن) وألن العراقيـ يعيشون مـنذ عقود شتـاتا هائال فقد أضـحى من الصعوبة

سافات. ا ينشر خارج الوطن على الرغم من وسائل االتصال احلديثة التي قربت ا ام  اإل
(قسمت) الرواية الـتي تقع في مئت وثالث وتـسع صفحـة تدوين سردي للحـياة العراقيـة العاصفة التي
وزعت عذابـاتـهـا وانتـهـاكاتـهـا على األقـوام الـتي سـاكنت الـعـراقيـ أجـيـاال وأجيـاالً لـذا رأينـا تـسارع وقع

الهجرة واللجوء لواذا وبحثا عن مكان يحفظ آدمية اإلنسان.
(قسـمت) رواية تـسرد حيـوات أجيـال من الكـرد الفـيلـي الـذين تعرضـوا النتـهاكـات خطـرة وخطـيرة قد ال
حتصل في أشـد اجملتـمعـات قسـوة ووحشـية إنـها سـرد للـحيـاة العـراقيـة على مـدى ستـة عقـود بدءا بـسنة
ال غالم عـلي بأن تغرق نفـسها في ساعة نـحس أو جتل ما استطاعت 1950  حيث تنتحـر (قسمت)ابنة ا
اء دجلة وحـدها بل أطعمت كبحه كبح كـوابيسه وتهـيؤاته وحتى سنة 2009 ما أسلمت قـسمت جسدهـا 
النـهـر ابنـتهـا الـصغـيـرة والرضـيع الـذي كان عـلى صـدرها فـضال عن اجلـن الـقـابع في أحشـائـها كـلهم

ذهبوا مع مجرى النهر الواسع والسريع.
اذا هذا االنـتحار الصـاعق? فاجلواب يـأتي في نهاية الـرواية زيادة في الـتشويق وزيادة في فـنية هذا أما 

السرد الرائع واجلميل.
l «u « W¹«Ë—

ـداف بالفـانتازيا وعـوالم األرواح واجلن و(برگـة) الساكن في أحـد البيوت ؤسي ا (قسمت) روايـة الواقع ا
; عالم الروح وعالم الواقع. هجورة هو الوسيط ب العا هدمة ا ا

(بـرگة) هـذا الـطـويل الـنحـيف الـذي يـضع عـبـاءة نسـائـيـة عـلى رأسه وفـيه شيـىء من ميـوعـة وتـخـنث كان
صير الذي سيعصف بهم يوم انطلقت من حيهم رصاصات في الوسيط ب العا وهو الذي تنبأ لهم با
ذلك الـيـوم الـشــبـاطي الـبـارد الــذي وافق مـنـتـصف شـهــر الـصـيـام لـيــكـونـوا حتت الـنـظــر ولـيـدفـعـوا أفـدح

اخلسارات.
ال عـلي غالم الـذي سـكن مـحلـة الـدهـانـة مـنـذ عـقـود مـتطـاولـة يـعـرف بـحـكـمـة الـرجل الـشيـخ انهم كـان ا
بوصـفـهم مـلة تـسـكن بـغداد لـيـسـوا سوى أقـلـية مـن غيـر سـند أو ظـهـر واالفـضل لهـم أن يتـخـذوا مواقف
احليـاد دائمـا بـرغم أن تفـكيـره هـذا ورغبـته في الـبقـاء على طـريـقة اخـفاض الـرأس كي تـمر الـعواصف لن

ستقبل فال أوالده وال أحفاده ستنفعهم هذه السياسة احملايدة. جتدي نفعا في ا
وهذا ما تنبأ لهم به ( برگة) يوم أطلقت من حيهم الرصاصات.

وسـيصـل غبـار خـرابه إلى هـذا الـبـلـد لن يـعـيش بـسالم بـعـد الـيـوم -- إذا كـنـتم تـريـدون نبـؤة فـخـذوا هـذه
السماء اما انتم ذاتكم فسيضعكم حتت أضراسه فخذوا حذركم!

وستتحقق نـبؤة (برگة)بعـد نحو عقـدين من الزمان ففي نيـسان من تلك السـنة التي نشبت فـيها احلرب ب
العـراق وإيـران واجه مـجيـد ابن احلـاج حسـ كـاكـة زادة الصـائغ واآلالف من أهـله وذويه عـملـيـة تهـجـير
واسعة هـو الذي كان قـد استطـاع بجده وذكـائه وقوة حتمـله من تغـيير حـياته يوم جـاء متسـلال إلى العراق
فتاجر صغير وإلى مستورد وغادر الى صاحب دكان بالـشورجة في سنوات مضت من عامل اجير بسيط
ال غالم عـلي الـذي بنى بـبنـته الـصغـيرة مـر غادره إلى ذلك احلي الشـعبـي الذي كـان يسـاكن فيـه عمه ا
منزل أنيق في حي جديـد من أحياء شرقي العـاصمة مجيـد هذا وجد نفسه وأوالده اخلـمسة الذين سماهم
ال غالم عـلي في سيـارة مكـشوفة أسماء عـربيـة: سرمـد ولؤي ومؤيـد  وليث واكـرم مع أمهم مـر ابنة ا
صادفة وطيبة رجل األمن الذي تولى تفتيش دارهم وتسفيرهم وهو الظهر تذهب بهم نحو اجملهول ولوال ا
يرى رزمة أوراق نقدية أجـنبية مع مسـكوكات ذهبيـة احتواها كيس تسـقط على األرض لدى بحث مر عن
مالبس لها وألوالدهـا فتغـاضى عنـها طالـبا منـها اخفـاءها ب طـيات ثيـابهـا علهـا تفيـدهم في رحلتـهم نحو
الالاين. هـذه الـنـقود ومـسـكـوكـات الـذهب سـتـعـبـد الطـريق أمـام مـجـيـد كـاكـة زادة الـذي تخـلى عـن اسمه
السـابق مجـيد حـس الـصائغ قـد زاد كآبـة وسمنـة وبخـال ووجوما والـذي تخـلى عن كل مـا يربـطه بالـبلد
ـا ينـاسب وضعـهم اجلديـد; فسـرمد أصبـح فرزين ولؤي الذي سـكن فيه عـقودا حتـى غير أسـماء أبـنائه 
حتول إلى اوميـد ومؤيد أضـحى دلشاد ولـيث أمسى فـرهاد وأكرم صـار كامران لـكن ظل األبناء يـحنون
ـنزل ومـشاهدة الـتلـفاز الـعراقي وحتـينـوا الفرص إلى العـراق والعـيش فيه وظـلوا يتـكلـمون الـعربـية في ا

ناسبة كي يغادروا نحودول اللجوء والشتات. ا
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رواية (قسـمت) من روايات األجـيال واعـني بذلك الروايـة التي تـمتـد في الزمان طـويال كي تنـقل لنـا حيوات
كـي يسـتطـيع الـسارد أو الـساردة وهذا الـنـوع من السـرد الروائـي يحـتاج إلى مـهـارة عالـية أجيـال مـتعـددة
ـمتـد وما يـتركه من تـغيـرات في أحوال الـشخـوص هذا االمـر يعـيد لـلذاكرة ام الـتام بـتطورات الـزمان ا اإل
رواية ( بيـت األرواح) للروائـية الـشيـلية ايـزابيل الـلنـدي فضال عن روايـة ( قشتـمر) لـلنـوبلي الـعربي جنيب
محفـوظ التي تسـرد مسـيرة نحـو قرن من زمان حي من أحـياء القـاهرة. فـإذا تغاضـينا في روايـة (قسمت)
ال وأبنائه من زوجته بدرية واجليل الثاني ال غالم علي فان الرواية سرد حلـيوات ا عن جيل نازارة خالة ا
من ذرية بنـاته (فرصت) و( پـري) وأبنائـها ڤيـان وساالر وازاد وصوال إلـى زينب ابنـة أزاد وهو أمر عـسير
دى الطويل. ويحتاج إلى مهارات عالية ان تتمكن من متابعة خيوط الزمان وانسراباته وتقلباته على هذا ا
لقـد جـئت إلى هذا الـعـمل الروائي الـباهـر مـتوجـسـا فانـا اقرأ لـلـروائيـة حـوراء النـداوي أول مرة وزاد في
هواجـسي هـذه الفـذلكـة الـتي صدرت بـهـا روايتـها ومـفـادها ( تـفـاصيل هـذه الـرواية من وحي اخلـيال وان
اعتمـدت على حـقائق تاريـخيـة اال أن أي تشابه في األحـداث أو الشـخصيـات واألسماء مـن قبيل الـصدفة)
هـذه الـفـذلـكـة تـعــني أن الـروائـيـة الـتي تـنـهـل من الـواقع حتـاول الـتـبـرؤ من هــذا الـواقع خـشـيـة الـوقـوع في
احملذور وهل هناك من عمل روائي ال يعتـمد على وقائع حياتـية وسير ذاتية مع ترطـيبها بشيء من اخليال?
ولقد تأكد حدسي وانا اقرأ حوارا أجرته معها مجلة الشبكة العراقية) في 9 من أيلول 2018 أوضحت فيه
ا كان امتياحـا من ذاكرة جدتها; أم أمـها الكردية الفـيلية وانها زارت أن سردها الروائي في ( قسمـت) إ
تلك احملالت الشعبية  لكن مع الصفـحات األولى بدأ التوجس ينحسر ليـحل محله إعجاب بهذا الذي تقرأ
ما عتم أن استمكن الذات و الذائقة ليدفعك كي تنوه بهذا العمل وتشيد وما كنت ملتفتا إلى أقوال بعضهم
ــدعـيـات هـبـاء وبـقي مـنـجـز ـدعـيـات ذاتـهـا وذهـبت تـلك ا ـي ا ومـدعـيـاتـهم فـلــقـد واجـهت أحالم مـسـتـغـا

ي وإبداعها. مستغا

ـزادات في لندن لك تـوت عنخ آمـون مع التـحفظ عـليه واسـترداده بـعدمـا أعلـنت إحدى أكـبر دور ا طالـبت مصـر بوقف اجـراءات بيع رأس تـمثال مـنسـوب إلى ا
صرية في لندن خاطبت الـسلطات البريطانية طرحها للبيع في يوليـو تموز القادم.وقالت وزارتا اخلارجية واآلثـار في بيان صدر مساء يوم االثن إن الـسفارة ا

بشأن القطعة األثرية التي أدرجتها دار كريستيز في مزاد مقرر له الرابع من يوليو تموز للمطالبة بوقف البيع وتقد مستندات ملكية هذه القطعة األثرية.
لك الشـاب توت عـنخ آمون من األسرة الـثامنـة عشـرة والذي حكم مـصر ب 1333 المح ا والقطـعة عـبارة عن رأس تمـثال من حجـر الكـوارتزيت لإلله آمون مـنحـوت 

يالد.  و 1323قبل ا
عـتقـد وفقا لـلمـنشـور على مـوقع كريـستـيز عـلى اإلنتـرنت أن الرأس البـالغ طوله  28.5سنـتيمـتر جـزء من تمـثال لـلفـرعون الـشاب وهو في وضـع اجللوس. ورغم ومن ا
لوك عام  1922وضمت كنوزا ذهبية يـة بسبب مقبـرته التي اكتشفت كـاملة في وادي ا السنوات القـليلة التي قضـاها في حكم مصر يـكتسب توت عنخ آمـون شهرة عا
وقع كريستيز إلى أنهـا كانت ضمن مجموعة مقـتنيات خاصة لشخص ـصاحبة للقطعـة  كبيرة. وهذه أول مرة يظهر فـيها رأس التمثال منذ  1985إذ تشير البيانات ا
صرية التي يعتقد أنها خرجت من البالد بطرق غير مشروعة أو  العثور عليها عن طريق التنقيب خلسة ية بعض القطع األثرية ا اني. ومن وقت آلخر تظهر في مزادات عا أ

دون إدراجها في الوثائق الرسمية.

رسالة القاهرة
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حـــ نــــقـــول بــــدايـــة الــــتـــدوين
الـتاريـخي عنـد الـعرب سـيتـبادر
إلى الذهن على الفور إستعراض
ضــــخم وحــــافـل بــــاحلــــكــــايـــات
والـــشــخـــصـــيــات الـــتـــاريــخـــيــة
ــتــنــوعــة وبــالـســيّــر الــزاهــيـة ا
غـناة ناهيك واألسماء الـفخمة ا
بــالــكـتـب الـضــخــمــة الـتـي تـأتي
لــتـروي ذلك كــله ولــكن في هـذه
ـقــالــة لــيس ثـمــة أي شيء من ا
هذا كله; إذ ال بد من وجود مقدار
كــبـيــر من االخــتــزال إلى حــد قـد
يسـتغـني فيه البـاحث عن الكـثير
من األســـمــاء واألحـــداث إّذ مــر
التاريخ عند الـعرب بحقبة رواية
شفـاهيـة دارت في مجـالس العلم
سـاجد ونـدواته في القـصـور وا
وفيها انتشرت (الروايات) حيث
كـــــــان الـــــــراوي أو احلـــــــاكي أو
الـقـاص يـحـكي الـقـصة ويـلـقـيـها
شفاهياً عـلى أسماع احلاضرين
ـنظم فـلـمـا جـاء عصـر الـتـدوين ا
في العـصر العـباسي  تـسجيل
ــــتــــوارث من تــــلك الــــروايــــات ا
الـشـفـاهـية. الـنـظـرة العـمـيـقة في
الـــبــدايــات الـــتي رافــقـت ظــهــور
الـتـدوين الـتـاريـخي عـنـد الـعرب
تـــوضـح وبـــدقـــة الـــتـــداخل بـــ
نـوعـ من الـروايـة الــتـاريـخـيـة
هــمــا الـروايــة الــشـفــاهــيــة الـتي
تنـاقلتهـا األلسن جيـالً بعد جيل
وحـمـلت بـ ثنـايـاهـا الكـثـير من
ـعـطـيـات اخلـرافـيـة واسـتـندت ا
عـــلى الـــعـــقــلـــيـــة األســـطـــوريــة
ـبـالــغـة في تـصــويـر األحـداث وا
ـصـدر والــفـاعـلــ والـواقع أن ا
الــذي نــبـعـت مـنـه قـد تــمــثل في
احلقـبة السـابقة لـظهور اإلسالم
في ح أن الـنوع الثـاني كان قد
اعتـمـد على الـتدوين خالل الـقرن
الثاني الـهجري وبهـذا فإنه يعد
ـعرفي الـوليـد الشـرعي للـتراكم ا
والــثـقــافي داخل اجملـال الــعـربي
اإلسالمي ولـعل الـسـمـة الـبـارزة
في هذا النوع استناده إلى الدقة
الـعلـمـية الـتي فرضـتـها الـظروف
الـــســيـــاســيـــة واإلداريــة لـــلــدول
العربية اإلسالمية هذا باإلضافة
ـــؤثـــرات الـــفــكـــريـــة الـــتي إلى ا
فـــرضــتـــهـــا عالقـــات اجلــوار مع
احلــضــارات األخـرى واالتــصـال
الـــكـــثـــيف مع األ والـــشـــعــوب
بـحـكـم حـركـة الـفـتـوحـات. ظـهور
التدوين التاريـخي عند العرب لم
يـــكن يـــســـيــراً اطـالقــاً كـــونه لم
يـســتـنـد إلى مــصـادر تـاريــخـيـة
مــتــفق عـــلــيــهــا بل إلى روايــات
شـــفــاهـــيــة فـــيـــهــا الـــكــثـــيــر من
ـبـالـغـات وفيـهـا أيـضاً الـكـثـير ا
من اخلـــرافـــات فـــكــان ال بـــد من
وجود مـادة تاريخـية حتمل وجه
احلـقـيـقـة لـتـدويـنـهـا كـأن تـكـون
حادثة معركة والفخر باألنساب
وقـصـائـد الـشـعـر وكـان أيـضاً ال
ـــتـــلـــكــون بـــد مـن رواة ثــقـــات 
قنع االسلـوب اللـغوي البـالغي ا
عـــنـــد روايـــة الـــقـــصـــة واحلــدث
ــتــربط بــزمن مــعــ وقــبل كل ا
هــذا لم يـــكن هــنـــاك أي نــوع من
الـكـتـابـة الـتـاريـخيـة فـي الـعـصر
اجلــاهـلي ولم يـصـلـنـا مـنـهـا أي
كتـاب يسـجل االحداث أو احلـياة
الـتي كانت عـليـهـا القـبائل فـكان
هذا التـاريخ منسـياً لعـدم كتابته
أو تـسـجـيـله وصــعـوبـة الـعـودة
إلــــيه وبــــيــــان ســــمــــات ومالمح
اجملــــتـــــمع وتـــــدوين تـــــاريــــخه
وحــفــظه والــعــثـور عــلى بــعض
احلـــقـــائـق الـــتي كـــانت ســـائـــدة
حـيــنـئــذٍ وال يـوجــد نـظــام ثـابت
لــلـتـواريخ بـيـد أن هـنـاك عـوامل
كــثـيـرة دعت إلى بــدايـة الـتـدوين
وال ســـــيــــمــــا الــــقــــرآن الــــكــــر
واحلـــديث الــــنـــبـــوي الــــشـــريف
وعــوامل أخـرى. بــدايـة الــتـدوين
الـتـاريـخـي عـنـد الـعـرب اعـتـمدت
في بـاد األمـر على كـتـابـة األيام
(احلـروب واالنتـصارات) لـتفـخر
بــهــا الــقـبــائـل وكـان ذلـك سـواء
بـالـشـعـر أو النـثـر وكـذلك كـتـابة
تاريخ االنساب كي حتافظ عليها

لتظل نقيـة وثم كتابة أحداث األ
اجملــاورة ومـعــرفــة أخــبـارهـم مـثل
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معـاني التاريخ كـثيرة جـداً بيد أن
ــؤرخـــ الـــعــرب أطـــلـــقـــوا لــفظ ا
التـاريخ في عهـده األخيـر على عدة
عنى التاريخ معان متقاربـة فهو 
الــعــام أي تـســجــيل أهم احلـوادث
كـمـا يـظهـر في تـاريخ الـطـبـري قبل
االسـالم والـــكــــتـب األخــــرى; وهـــو
ــــعـــنى احلـــولــــيـــات أي تـــدوين
احلوادث عامـاً بعد عـام مثل تاريخ
الـطــبــري بــعـد االسالم وتــريخ ابن
ــعــنى األثــيـــر وغــيــرهــمــا وهــو 
األخــبــار بـحــسب الــعــصــور وهـو
ــعــنى الــتــراجم كــمــا فـي كــتـاب
(أخـبـار العـلـماء بـأخـبار احلـكـماء)

البـن الـــقـــفـــطي
ومـــــعـــــجـم ابن
خـــــــــلـــــــــكـــــــــان
وغـيــرهـمـا(?(1
وأطـــلق أيـــضــاً
عـلى مـصـنـفـات
تــــخــــتـــــلف عن
ـــــصــــنــــفــــات ا
الــــتـــاريــــخـــيـــة
اخـتالفاً كـبـيراً
مــــــثل (تــــــاريخ
الــــــــــهـــــــــنـــــــــد)
لــلــبــيــروني إذ
هــــو أقـــرب إلى
مـــــصـــــنـــــفـــــات
الـــــــبــــــــحـــــــوث
الــعــقــلــيــة مــنه
ــصـنـفـات إلى ا
الـــتـــاريـــخـــيــة

عاني ويعـني إلى جانب كل هـذه ا
عـنى اللـغوي األول أعـني حتديد ا
بـدايـة األخبـار اخلـاصة بـعـصر من
الــــعـــصــــور أو حــــســــاب األزمـــان
وحصرها أو حتديد زمن احلوادث
حتــديــداً دقـيــقـاً( .(2وإذا أجــهــدنـا
أنـفــسـنــا بــاحـثــ عن أي نـوع من
الــكـتــابـة الــتـاريــخـيــة في الـعــصـر
اجلاهـلي لم نكد نـظفـر بشئ حتى
ـتحـضـرة الـتي كـنـا نظن الـبـلـدان ا
أنهـا حترص عـلى تسجـيل حيـاتها
ورقــيـــهـــا مــثـل الــيـــمن واحلـــيــرة
وغـسـان لم يصل إلـيـنـا منـهـا كتب
تـاريــخـيــة أيـضـاً وكــان تـاريــخـهـا
نـسياً مـنسـياً لـدى العـرب سكـانها
أو غير سكانها ولذلك دخلت عليهم
األبـاطيل واخلـرافـات عنـدما أرادوا
الـكـتـابة عـنـها بـعـد ظـهور االسالم
وحــلق بـــهم اخلــيـــال في األجــواء
حــتى مــا نــســتــطــيع أن نــركن إلى
حـقــيـقــة; يـقــولـون عــلى الـرغم من
وجـودة حتى اليوم على النقوش ا
اآلثـار الــبـاقـيــة في الـيــمن وشـمـال
ا بالد احلـجـاز وجنـوبي الـشـام 
ــؤرخــ الــعـرب يــدل عــلى جــهل ا
بــــاخلط احلــــمــــيــــري واخلــــطـــوط
ـة األخــرى في بالد الــعــرب الـقــد
والـشئ الـوحــيـد الـذي نــسـمع عـنه
ـــدونــات الــتـــاريــخــيــة هــو تــلك ا
ودعة في أديار احليرة وكنائسها ا
والتي أطـلع الكـلبي فـيمـا بعد وأن
كـنا ال نـعرف عـنهـا شيـئاً فـيمـا عدا
ـكنـنا الـركـون كثـيراً ذلك( 3 ) وال 
إلى الــوثـائـق الـتي تــروى في كـتب
التاريخ االسالميـة عن هذا العصر
ا نقابلهـا بالشك الشديد الذي وا
تـثـيـره فـيـنـا ظـروف هـذه الـوثـائق
ومثالها الواضـح تلك الوثيقة التي
يـذكـرهـا أبـو حنـيـفـة الـديـنوري في
تاريخه أن عمر بن إبراهيم من وفد
أبرهة بن الصباح آخر ملوك اليمن
أرسـلهـا إلى الـكرمـاني حـسب طلب
األخــيـر( (4وكـانـت هـذه الــوثــيــقـة
عـبــارة عن حـلـف عـقــد بـ ربــيـعـة
والـيــمن أمــام تـبع بـن مـلك يــكـرب
وعبـارتـهـا مـسـجـوعـة وفـيـهـا عدة
اشـــــارات إلـى ضــــــروب الـــــنــــــسك
الــوثـني وإن كــانت تــبــدأ بـعــبـارة
إسالمـيـة "بسم الـله الـعـلي األعظم
ـنـعم" وتـنـتـهي بـذكـر الـله ـاجـد ا ا
وشــهــادته عــلى احلــلف كــمــا كـان
سـلـمـون إذ تقـول: "وشـهد يـفـعل ا
الـــله األجل الـــذي مـــا شــاء فـــعل"
ـرء عـلى الـرسـالـة حــ يـقع نـظـر ا

يــغــمــره الــشك فــيــهــا مـن االنــحـاء
جـمـيـعـاً( ?(5وكـذلك خالل احلـقـبـة
التاريخية السابقة لظهور اإلسالم
وتـوافـر الـلـقى اآلثــاريـة والـنـقـوش
ــعـ األهم لــلـدارسـ الـتي تــعـد ا
ـدون مـنـها والـبـاحـثـ على عـد ا
ـــاط وأنـــهــــا تــــمـــثـل شـــكـال من أ
الـــــكـــــتـــــابـــــة إال أن االضـــــطــــراب
واالرتــبـاك كـان هـو الــسـائـد في كل
ذلـك إذ تــتــخــذ الــطــابـع الــشــكــلي
ــبـالــغـة في أخــبـار ــسـتــنـد إلى ا ا
ــــلـــوك يـــعـــتــــروهـــا االبـــتـــســـار ا
ــفـــاجئ بـــ احلــقب واالنـــتــقـــال ا
راحل التاريخية وعلى هذا فإن وا
دونات األخبار الـتي تقدمهـا هذه ا
ال تــبـــتــعـــد كــثـــيــراً عن مـــضــمــون
الروايـات الشـفاهـية( (6التي كانت
الـعـرب تــروي من خاللـهــا أيـامـهـا
حروبـها وانتـصاراتهـا لتفـخر بها
عـلى الــقـبــائل األخـرى ســواء كـان
ذلك شـعراً خـالصـاً أو نثـراً تتخـلله
األشــعـار; ولم تــكن الـصــلـة واحـدة
دوامـــاً بــ الـــشـــعـــر والـــنــثـــر في
األخـبــار فــأحــيــانــاً يــكــون الــنــثـر
حتـلـيالً لـلقـصـيـدة وأحيـانـاً يـكون
الــشــعــر مــرجتالً عــلى لــســان أحـد
أبطال اخلبر وكان الـشعر في كلتا
احلــالـتــ هــو الــذي يــحـافـظ عـلى
تناقل اخلبر وانتشاره فلما نسيت
هـــذه األشــعـــار نــســيـت الــروايــات

ـة وكـانت كـل قـبـيـلـة حتـفظ الـقـد
نـسـبـهـا وحتـفـظه أبـنـاءهـا لـتـظل
نــــقـــيــــة بــــعـــيــــدة عن الــــشـــوائب
ولتستطيع أن تفخر به ب القبائل
األخـــــرى وهـــــكـــــذا وجـــــدت هــــذه
ـصــبـوغـة الـقــصص الـتــاريـخــيـة ا
بــــاخلـــرافــــات واألســــاطـــيــــر لـــدى
القبائل وعرف العرب بعض أخبار
من جـاورهم من األ مـثل الـفـرس
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وبــعـد ظـهـور االسـالم انـتـشـرت في
ـمـلـكـة االسالمـيـة في هـذا الـعـهـد ا
حــركـــة تــاريـــخــيـــة أخــذت تـــتــسع
وتـنـتظم شـيئـاً فـشيـئـاً حتى خـلقت
لـنــا ثــروة أدبـيــة من أغــنى ثـروات
األدب العربي وكـانت أهم العوامل
الـــــــتي دعـت إلـى ظـــــــهـــــــور تـــــــلك

احلركة(7).
ـسـلــمـون في تـفـسـيـر 1- احـتـاج ا
اآليــــات الـــقـــرآنــــيـــة إلى مــــعـــرفـــة
مـــنــاســـبــاتـــهــا (ســـبب نــزولـــهــا)
وضع الذي نزلت فيه واحلادثة وا
الــتي تــشــيــر إلــيـهــا ومــا إلى ذلك
ـا يـسـمـى مـا حـول الـنص الــذي 
ومن الــــواضح أن مــــعــــرفــــة هــــذه
األشـياء حتـتاج إلـى بحث تـاريخي
في حـــوادث االسالم وهـــكـــذا كــان
الـتـفـســيـر من الــعـوامل الـتي دعت
إلى الـتـدوين الـتـاريـخي وقـد أكـثر
الـقـرآن الـكـر أيـضـاً من االشارات
إلـى األ والـقــبـائـل واألنـبــيـاء في
قصصه عن الـغابرين فـرغب علماء
ـســلـمــ في فـهم هــذه االشـارات ا

وتوضيحها.
2- كـان احلــديث أيـضـاً من عـوامل
ـسلـمون تـدوين التـاريخ إذ عـني ا
بــجــمع األحــاديث لــيــفــســروا بــهـا
الـقـرآن الكـر ويـسـتنـبـطوا مـنـها
أحـــــكــــام الـــــديـن وكــــان مـن هــــذه
األحـــاديث جــمـــلــة وافــرة تـــتــعــلق
بـحــيـاة الــنـبي (ص) والــصـحــابـة
فـــجــــمــــعت وكــــانت أســــاس كـــتب

غازي فيما بعد. السيرة وا
3- شـــعـــر بـــعض اخلـــلـــفــاء أنـــهم
مــحـتــاجـون إلى نــبــراس يـهــتـدون
بـهديـه في سلـوكـهم إذ لم يـكن لهم
تـراث عـربي يـقـتـدون به كـمـا أنـهم
ـــالك أجـــنـــبـــيـــة بـــهـــرتـــهم رأوا 
حــضــارتـهــا فــأحــبـوا أن يــعــرفـوا

كيفية سياستها ونظامها(.(8
4- كــــان األجــــانـب الـــذي أظــــلــــهم
االسالم يـــفــــخـــرون عـــلـى الـــعـــرب
بتاريخهم وحضارتهم ويروون لهم

أفــعــالــهـم اجملــيــدة في مــاضــيــهم
فـاضـطـر الـعـرب إلى ابـتـكـار تاريخ
لـهم يسـتـطيـعـون به الوقـوف بإزاء
هــذا الـفــخـر األجــنــبي ويـظــهـرون
ألبــنـائــهم وغــيــرهم من األ أنــهم
وإن كانوا حديثي عـهد باحلضارة
لـيسـوا أقل من األ األخـرى مـجداً
ومــــكـــانــــة وكـــان هــــذا من دواعي
ظهـور الكـتابـة التـاريخـية في األمة

اليونانية أيضاً.
 -5كـان نظـام احلـكومـة االسالمـية
ــــالي من وال ســـيــــمـــا الــــنـــظـــام ا
العوامل التي أدت إلى قيام احلركة
الـــتـــاريـــخـــيـــة وانـــتـــشـــارهـــا ألن
الـضـرائب عــلى الـبـلــدان اخملـتـلـفـة
تـتـبـاين حـسـب فـتـحـهـا صـلـحـاً أو
الي عنـوة أو بعهـد ودعا النـظام ا

إلى نشوء فرع آخر من التاريخ.
 -6ابـــتـــدأت حــركـــة الـــتــألـــيف في
ـعروفة ب العرب العلوم األخرى ا
في ذلـك الــوقـت حـــتى إنـــنـــا جنــد
صـحـارا الــعـبـدي يـؤلـف كـتـابـاً في
ــرور األمــثــال ثم يــتــطــور األمــر 
الـزمن فـيـأمـر عـمـر بن عـبـدالـعـزيز
بجـمع احلـديث وترجـمة كـتاب في
الـــطب ويـــقـــول بـــعـض الــرواة إن
عـروة بن الزبـيـر أحرق بـعض كتب
ألـفــهـا في الـفـقه في يـوم احلـرة((9
كل هذه احلركة التأليفية تدلك على
أن العقل العـربي كان يعاني حتوالً
خطـيراً وأنه أخذ
في الــــــــتـــــــمـــــــدن
الــــــــــــــســــــــــــــريـع
ــــشـــــاركــــة في وا
الـــــــــــــــتــــــــــــــدويـن

والتأليف.
 -7وآخــر األمــر ال
نــنــسى اسـتــمـرار
مـــــــــــا كـــــــــــان فـي
اجلــــاهــــلـــيــــة من
عـنــايـة بـاألنـسـاب
واأليــــــــام ازدادت
فـي الــــــــعـــــــــهــــــــد
االسـالمي ألنـــهـــا
تــغــذي الــشــعــراء
في مـيـدان الـفـخـر
والــــــــــهــــــــــجـــــــــاء
والــنـقــائض الـتي
شـــــاعت فـي هــــذا
ـقام األول في الـعـصـر وكـان لـهـا ا
شـعـر الـفـحـول واتـخـذ هـذا الـنـوع
من التـاريخ لونـاً جديداً أيـضاً هو
العناية بغزوات الرسول (ص) فما
كـــان ذلـك الـــنـــوع مـن الـــتـــاريخ إال
ـا عـهد عـنـد اجلاهـلـي اسـتـمراراً 
إال أن االسـالمـــــــــــيـــــــــــ دونــــــــــوا

واجلاهلي حفظوا ورووا(.(10
تـدوين الــتـاريـخي الـعـربي في بالد

األندلس
كـانت الدراسـات قـبل فـتح األندلس
سـنة (92ه-711م) تـمـثل بـدايـاتـها
ـــشـــرق لـــكــنـــهـــا انـــتــعـــشت في ا
وازدهـــرت ال ســيـــمـــا في الـــنــصف
يالدي الـثاني الـهـجري/ الـثـامن ا
حيث ظهر أول كتـاب منظم لدراسة
الــســـيــرة هـــو كــتـــاب مــحـــمــد بن
ـــتـــوفى ســـنــة (151ه- اســـحــاق ا
761م) وهـذا يـعـني أن ظـهـور عـلم
الـــــتـــــاريخ فـي األنـــــدلس لـم يـــــكن
منفصالً عن جذوره الـتي نشأ فيها
ـشـرق الـعربي وتـطـور عـنـهـا في ا
ومع أن هذا العلم قد ظهر في صدر
االسالم مـرتـبـطـاً بـعلـم احلديث إال
أنـه ال بـد من مـعـرفــة مـدى اتـصـاله
واستـمراره بتـراث ما قبل االسالم
حـــيث ظـــهــرت في شـــبه اجلـــزيــرة
الـعـربيـة حـضارات راقـيـة ال سيـما
في اليمن تضمنت وجود شيء من
الـفـكــرة الـتـاريـخـيــة ونـظـام ثـابت
لــلـــتـــاريـخ كــذلـك كـــان لـــدى عــرب
الشـمال روايات شـفويـة تدور حول
آلـهـتــهم وشـؤونـهم االجــتـمـاعـيـة
ومــآثـــرهم وغــزواتــهـم وأيــامــهم
وأنـسـابهم((11وقـد اسـتـمـرت هذه
الـروايــات ال ســيـمــا (األيــام) الـتي
تـــروي احلــروب الـــتي خــاضـــتــهــا
القـبائل العـربيـة وما قيل فـيها من
شـعـر ونـثـر وكـان السـلـوبـهـا الذي
يـفـيـض بـاحلـيــويـة ويـخــتـلط فـيه
الـشـعر بـالنـثـر أثره في بـدايـة علم
الــتـاريخ عــنــد الـعــرب خــاصـة في

األوساط القبلية(.(12
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كانت األنـدلس بعد افـتتاحـها تمثل
إحـدى هذه الـواليات الـكـبيـرة التي
ـشرقـية في ـؤثرات ا تأثـرت أوالً با
تـدوين التـاريخ والـتي جاءتـها من
مصر بالذات نتيجة رحالت بعض
علمائهـا إلى هذا البلد وأخذهم عن
لك صري ويعـد عبد ا الشيـوخ ا
ــتـوفى سـنـة بن حـبـيب الــسـلـمي ا
(238ه/852م) من أوضـح األمــثــلـة
لهذا التأثير فهو أول عربي تنتجه

أرض األنـــــدلس يـــــؤلـف كـــــتـــــابــــاً
يـــتـــعـــرض فــيـه إلى تـــاريخ بالده
عــــاش ابن حـــبـــيب فـي مـــديـــنـــتي
CordobaوقـرطـبةElvira  الـبـيرة
صدر شبابه وفيهما درس ثم رحل
ــشــرق وتــردد عــلى حــلــقـات إلى ا
ـديـنة الـدرس هـنـاك ال سيـمـا في ا
ــنـــورة حــيـث درس الــفـــقه عــلى ا
مــذهب مـالك بـن أنس وأصـبح من
كـــبــار أنــصــاره وقـــد نــال شــهــرة
واســعــة فـي األنــدلس حــتـى لــقــبه
النـاس بـ(عـالم األندس) وظـهر في
الـقــرن الـرابـع الـهــجـري مــؤرخـون
اهتموا بـالتراجم والطـبقات ويعد
مــحـمـد بن احلــارث اخلـشـني أبـرز
من ظـهــر في هـذا اجملـال وبـرز في
هـذا الـعـصـر أيـضـاً عـالم آخـر ألّف
في تـاريخ األنـدلس وهـو أبـو بـكـر
ـعـروف بـن عـمـر بن عـبـد الـعـزيـز ا
ــتـــوفى ســـنــة بـــابن الـــقــوطـــيـــة ا

(367ه/977م).
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إن احملاوالت اجلادة األولى لوضع
أســاس عــلم الــتــاريخ في األنــدلس
ظـــــــهـــــــرت في الـــــــقـــــــرن الـــــــرابع
يالدي ال بـعده الهـجري/الـعاشـر ا
وذلك عــلى يـد أحـمـد بن مـحـمـد بن
مــوسى الـرازي الـذي كــان مـؤرخـاً
وجـغـرافـيـاً في الـوقت نـفـسه وهو
وإن كـــان مــــشـــرقي األصـل لـــكـــنه
ـولد والـنـشأة والـثقـافة أنـدلسي ا
عــاش في األنـدلـس وتـوفى فــيـهـا
وقضـى عمـره في تدوين تـاريخـها
ووصف جـغـرافـيـتــهـا فـهـو مـؤرخ
األنـدلس األول الـذي ال يـنـازع; ولـد
أحـمـد الرازي يـوم االثـن الـعـاشر
من ذي احلــــــجـــــة ســــــنـــــة 274ه/
الـســادس والـعــشــرين من نـيــسـان
سـنة 888م((13وكـان مـنـذ صـغـره
يل إلى األدب ثم يـطلب الـعـلم و
غلب عـليه حب الـبحث عـن األخبار
الـتـاريـخـيـة والـتـنـقـيب عـنـهـا((14
وتـتـلـمـذ في هـذا لـشـيـوخ مـحـدّث
قـرطـبــيـ ذوي مـكـانــة عـالـيـة من
أمـثال قـاسم بن أصـبغ (توفى سـنة
340ه/951م) وأحـــمــد بـن خـــالــد
(تـــوفى ســـنــة 322ه/933م)(?(15
أمـا الـتـدوين بـعـد الـرازي فـقـد كان
ـــــؤرخــــــ فـــــيه ابـن أبي أبـــــرز ا
ؤرخ في مدينة الفياض ولد هذا ا
اسـتــجـة   Ecijaفي سـنـة (375ه/
رية 986م) لكنه عاش في مدينة ا
 ?Almeriaالـــــتي تـــــقع جـــــنــــوب
ــتـوسط أســبـانــيــا عـلى الــبــحـر ا
ــؤرخ أحـمــد بـن عـمــر بن وكــذلك ا
أنس الــعــذري (ولــد في الــرابع من
ذي الــقــعـدة ســنـة 393ه/ 1002م
وتــوفـى في آخـــر شـــعـــبـــان ســـنــة
478ه/ 1085م) وهو يـنتسب إلى

قبيلة عذرة العربية. 
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 -1نـصـار حـسـ نـشـأة الـتـدوين
الـــتــاريـــخي عــنـــد الــعــرب ص11
منشورات إقرأ بـيروت لبنان ط2

1980م.
صدر نفسه  -2ا

 -3الـطـبـري أبـو جعـفـر مـحـمد بن
جــريـر تــاريخ الــطـبــري حتــقـيق:
مـحــمـد أبــو الــفـضل ابــراهـيم دار
ـــــعـــــارف مـــــصـــــر ط1968 2م ا

37:2?
 -4الدينوري أبو حنيفة أحمد بن

داوود  األخبار الطوال  
 -5نـصـار حـسـ نـشـأة الـتـدوين
الــتــاريــخي عــنــد الــعــرب مــصــدر

سابق ص.12
صدر نفسه ص.13  -6ا

 -7نفسه.
 -8نـصـار حـسـ نـشـأة الـتـدوين
الــتــاريــخي عــنــد الــعــرب مــصــدر

سابق ص.14
ــــســـعــــودي مــــروج الـــذهب  -9ا

52:2.
 -10ابن حــجـر تـهـذيب الـتـهـذيب

ة .183 :7 طبعة قد
 -11نـصــار حـسـ نـشـأة تـدوين
التاريخ عند الـعرب مصدر سابق

ص.18
 -12طه عـبد الـواحـد ذنون نـشأة
تـــــدوين الـــــتـــــاريـخ الـــــعـــــربي في
ـــــدار بـــــيـــــروت األنـــــدلـس دار ا

2004م ص.5
 -13الدوري عبد العزيز بحث في
نــشـأة عــلم الـتــاريخ عــنـد الــعـرب
ــطـبـعــة الـكــاثـولـيــكـيــة بـيـروت ا

1960م ص .17 / 13
 -14ابن حيـان القرطـبي حيان بن
خلف بـن حسـ بن حيـان األموي
ــــقـــتــــبس مـن أنــــبـــاء األنــــدلس ا

احملقق: د. محمود علي مكي.
ـلــتـمس في  -15الـضــبي بـغــيـة ا
تـــاريخ رجـــال األنــدلـس حتــقـــيق:

غالف الروايةابراهيم األنصاري.


