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ً س۔عذزاپروي

Abstract:This Article deals with

a critical and Technical

evaluation of

Famous novel “Yusuf Bin Tashfin ” by historical Novelist Naseem Hijazi in
Urdu literature . Yusuf Bin Tashfin is the hero of the novel according to the
tital of the novel . This is the story of Yusuf Bin Tashfin , a Moravid King of
Northern Africa, who ruled around 479 A.H.
The Christian ruler of Castile, Alfonso VI, saw this as a window of
opportunity and seized it. He started collecting taxes from the smaller Muslim
kingdoms. Soon, the Muslim population was suffering from lack of daily
necessities. Meanwhile, the rulers were indulging in every imaginable vice.
In response to this injustice, a delegation from the suffering lands went to see
Yusuf Bin Tashfin. This delegation included Ulema, philosophers, and
prominent citizens. Yusuf could not ignore the plea of his brethren. After
consulting his Ulema, Yusuf issued a public call to join his army for defending
Spain from Alfonso VI.
Since Yusuf had only five hundred ships for sending his troops of 16,000, they
proceeded in stages, landing on the shores of Seville, which was governed by
a Muslim ruler Mutamid. The troops were greeted with pomp and glory, and
soon Yusuf began planning his attack. He did not partake in the extravagant
ٔ
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feast laid out in his honour; instead, he prayed to Allah (swt) for victory.
Together with their Spanish counterparts, the numbers of Yusuf’s army
reached 20,000 only.
On the hills of Zallaka, the armies faced each other. Being a true follower of
Islam, Yusuf invited Alfonso to accept Islam as his religion or pay Jizya (a tax
paid by non-Muslims in a Muslim state for granting them protection). The
irony is that Alfonso refused and asked Yusuf to pay Jizya instead!
Yusuf possessed a keen military mind. He hid the African troops on a hill
behind the barricades and faced Alfonso with only three thousand soldiers.
The plan was that when Alfonso’s troops would cut through the Muslim ranks,
the reinforcements would charge down the hill, trapping the Christians in
between. The plan worked and Alfonso was defeated. Thus, the Muslim rule
in Spain was ensured for another four hundred years.
In the Novel , Naseem Hijazi narrates the historical events , Unity of time and
space . Dialogues in attractive and easy style.

:عرعالرواية
.ٌ باكستا،) وهي مً ميصوزات جهاىؾير بك سبو الهوز480( تصتنل الرواية على ازبغنائة و ثناىيً صقحة
 وىسيهه،ٌ وؽقلعيههالنؤزخو،قزو ىسيه ححازي هذه الرواية باسه هؤالء النحاهزيًالذيًغواهه التازيذ
:الياسفكنايقولفيمقزمةالرواية
، تلك اليحوو التي تهزى القوافل الطالة في ضالمات الليل الزامس، "إٌ اليحوو لتدتقي مػ ىوز الصنس
الذيًكتبت، ًويؾقلقلهالنؤزخيًعًذكرهؤالءالحيوسالنحهولي،فقتوحاتكلأمةتيسبلصدصعظيه
.بنزاسسمائههموضوعاتالتازيذالحزيزة
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فهذا باب مً كتاب التازيذ اؤلىزلسي ،كتب بغرق وسماء هؤالء النتػوعيً النحهوليً .فيوسك بً تاشقيً
ً
ً
كاٌ شنسا ترسل زسالة الحرية والسروز لنسلني اؤلىزلس ،إال أٌ ظهوزها كاٌ مرتبػا بتطحيات
النحاهزيًالنحهوليًالذيًزفغوامصابيحاؤلملوسؼمصائبوآالوالظلناتالبهينة")1(.
ً
قصة الرواية زائغة جزا ويغرع فيها ثقافة ذلك الغهز بالبػوالت التازيدية والنتديلة وييهنك القازيء فيها
ً
والروائي ىسيه ححازي يقسه الرواية في إحزى وعصريً فصال ولكل فصل عيواٌ وهي القصل اؤلول بغيواٌ:
" عبزالنيغه وأوالسه" والثاىي بغيواٌ" :بلز واحز و ملوك عزيزة" والثالث بغيواٌ" :قرغبة ،غليػلة واشبيلية"
والرابػ بغيواٌ" :فسزت اؤلحوال" والدامس بغيواٌ" :مػاوؼ" والساسس بغيواٌ" :جيزي في محلس
الصغراء" والسابػ بغيواٌ" :ىزاءى ىزاء القوو" والثامً بغيواٌ" :مصػاس الذئاب" والتاسػ بغيواٌ" :مؾامرة
جزيزة"والغاشربغيواٌ":النرابػيً"والحاسيعصربغيواٌ":احنزبًعبزالنيغهفيغليػلة"والثاىيعصر
بغيواٌ" :محاهز فرؽاىة" والثالث عصر بغيواٌ" :زؤية الصاعر" والرابػ عصر بغيواٌ" :اشاعت ظلنة"
والدامس عصر بغيواٌ" :اؽاثة" والساسس عصر بغيواٌ" :صباح اؤلمل" والسابػ عصر بغيواٌ:
(زالقة ) Zalaqa،والثامً عصر بغيواٌ" :مصاعر و أحاسيس جزيزة" والتاسػ عصر بغيواٌ" :حصً الليؼ"
والغصروٌ بغيواٌ" :اىتصاز النحاهزيً" والحاسي والغصروٌ بغيواٌ" :يوو حساب" وهذه ضروزة الرواية.
اىتهى ىسيه ححازي مً كتابة هذه الرواية في  24فبراير سية 1951و وىصرت في عاو 1952و .وهي تحكي
قصة عبزالنيغه ،هذا الرجل التاجر البسيؼ الذي كاٌ يسغى على ززقه في ساخل اؤلىزلس وخازجها ،وكاٌ له
ً
ً
خاسو اسنه الياس يغامله مغاملة غيبة ويغتبره أخا له وليس خاسما ،وكاٌ يغهز إليه بنساعزته في تربية اؤلوالس
تربية صحيحة .كاٌ ذلك في القرٌ الدامس الهحري عهز أٌ كاىت اؤلىزلس تحت حكه ملوك الػوائك حيث
الرفاهية الصزيزة والبذر فيجنيػ مراحلالحياة ،وحيث النكاىة الرفيغةؤلصحاب الحظ السغيزمً الصقوة
ً
 ،الذيً كاٌ أكثرهه مً الصغراء الذيً ينزحوىهه على كل ما يقغلوىه ،ولوكاٌ مدالقا ؤلحكاو الصريغة ىظير
هباتهه وعػاياهه وخزائيهه الغامرة ،التي يتحنل البسػاء مً عامة الصغب ىتيحة هذا الترل  ،اؤلمر الذي جغل
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هؤالءالحكاو واؤلمراء يتصزسوٌفي جنػالنالبؤيغريقة ،هذا ؽيرما كاىوا يصاسزوىه مًعتاس وسالححتىال
يقاومهه أحز ،ويقلق مطاجغهه لززجة أٌ ملكة اشبيلية كاىت زاقصة تغيض حياة اللهو والنحوٌ والغبث،
وأصبحت بزال لها الحاكه القغلي للبالس ،وصاز النلك كزمية تحركها كيك تصاء)2(.؛ لذا ىحز ىسيه
ً
ححازي في هذه الرواية يطػ عيواىا ؤلحز فصول الرواية تحت عيواٌ "بلز واحز و ملوك عزة" تحسرفيه على
الزولة اإلسالمية و في القرٌ الدامس الهحري وما آلت إليه ،وهو يقازٌ بيً سولة اإلسالو في اؤلىزلس أياو
الدالفةاالمويةوبيًحالهااآلٌعلىيزملوكالػوائك)3(.
في هذه الرواية يغرع ىسيه ححازي ثقافة غوائك النلوكية ذلك الغهز بالبػوالت التازيدية والنتديلة و
ييهنك القازى فيها ؤلىها مربوغة ومتسلسلة في ىسحها .والروائي ييقسه النحتنػ إلى جزئيً أوله النلوك
الذيً قسنوا النياغق و الثاىي الذي يسغى اٌ يتحزوا .وهيا تغازل أسرة عبزالنيغه و سػحيتهه الذهيية
ولقاءهه مػ الصبياٌ واؤلوالس في مزيية الزهراء يغػي الربؼ فى الرواية .عبزالنيغه و ابو صالح مً زؤساء هذا
الزمً .يغرل الروائي كل النلوك ويذكر مغتطزا أىه حريص للنلك ويكتب خزؼ اليصازى ويتولى النغتنز
على اشبيلية بغز موت النغتطز ومً هذا تستحكه حبكة الرواية ؤلٌ مغه منثالٌ احزهنا ابً عناز وثاىيهنا
الرميكيةاللذاٌهنامًأسرةصؾيرةلكًميهنازوعة الروايةويحسالقازيءأىهجزءمههللروايةالقصةويريز
أىه مغه النستطغقيً وفي هذا النوضػ الزو أٌ ىقهه محاصرة ماموٌ على قرغبة لكً يقر ماموٌ بنحيء جيض
اشبيلية وجاء جيض اشبيلية لنساعزة جيض قرغبة لكً خزعوا وتولوا على قرغبة  ،جاء عبزالنيغه إلى بيته
ً
ووصلشرغىاٌيؤخذهاسيراوهويقولؤلسرتهأٌيذهبواإلىؽرىاغةوهوييكرأٌيبايػعباسويلقىفيالسحً.
وهياك في ؽرىاغة سغز ،احنز و حسً بازعوٌ في فيوٌ الحرب وفي قلوب شغب قرغبة اضػراب وقلق .وقائز
ً
البؾي يتولى على الزولة و يؤخذ الغباس أسيرا و يلقيه في سحً غليػلة و يريز سغز أٌ يزخل في قرغبة لكً ما ىحح
ً
حتىلقيمػاسزيس فيبابالقرغبة ويزخل بنساعزتهفي قرغبة بائغاالحػب ويدردامه واخته بتغاوٌالناس
ً
لكً ينكيهأٌ يبحث عً أبيه ويذهب اسزيس إلى اشبيلية ويذهب سغز إلى ؽرىاغة ويصير مغلنا باشازة القاضي
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ُ ّ
ويرس
أبو جغقر ويؤخذ ابً عكاشة عقاز عبزالنيغهويتولىمغتنز على قرغبةبغز موتالناموٌ و قتل ابً عكاشة
عقاز عبزالنيغه إلى خاسمه (الناس) وهياك ييسخ الروائي كل حقيقة تازيدية وفي ذاك الوقت يتولى ابً عناز
على (مرسية) و يزيز (القاىسو )Alphanso ،الدراد ويكاس يقاتلوٌ لكً يلقي ابً عناز هذا الحرب في
التواء بلغبة الصػرىخ .ووصل سغز و حسً إلى اشبيلية .وهياك تحسس في قصة الرواية حتى يؾرق القازيء
ّ
ويقرمً هياك .هذه حقيقة ّ
يتحير القازيء ميها وهذه قصة ىاجحة ويصل
فيها ،لنا يزخل سغز في قصر مغتنز
سغز إلى بيت اسزيس بغز فرازه وبزأت قصة زوماىسية و يغرع الديال اؤلزلية في خلق الكوٌ الذي ييصؤ في
ً
ً
ذهً الصباب وصاز أخت اسزيس و سغز قلبا واحزا في الحسزيً لكً ظهر عزوهنا وجاء زياس إلى مينوىة
ً
برسالة ولي الغهز و إال يؤخذ أخوها أسيرا ويدتػقها والنركب الذي فيه تذهب مينوىة يؤخذه سغز و يذهب مػ
مينوىة إلى ؽرىاغة ويدبر اسزيس أىه ذهب إلى (بيؾة) التي فيها اجتناؼ اماو بيت القاضي ابو الوليز في قياسة ابي
جغقرويقترحوٌأٌ يذهبوفزالغلناء إلىالنلوكوييصحههأٌ يتحزوا وييظنوا سولة اؤلىزلس ويدتلك سغز
مً هذا االقتراح وبغز االجتناؼ يرسله ابوجغقر إلى مرابػيً لكي يستيصر مً االمير يوسك بً تاشقيً ويرجػ
ً
إلى ؽرىاغةإلى بيتهلكًيكاس يؤخذأسيرا لكً يذهبإلى (سبتة)بسرعة ويتحير على حالة بيته ويغلهاٌاسزيس
وأخوه و اصحابهه قز عذبوا وال ييتظر و يريز أٌ يالقى مػ اؤلمير يوسك و فحؤة هو يزوز سير بً ابى بكر في
الػريق وذهبا إلى اؤلمير يوسك بً تاشقيً ويدبره سغز سبب و مقصز إتياىه إليه – وهو يغله شؤوٌ البلز وبيته
برسائل مينوىة وأبي صالح – حسً وأحنز بغيز عً البيت مصؾول في فيوٌ الحرب للحهاس في سبيل اهلل
ً
والنلوك ييهزموٌ بطغقهه و يدػؤ ابً عناز بغز وفاء عهزه كثيرا ويقتل بصاعريته القائقة ويزيز يحي الطرائب
على الصغب زضاء (القاىسو )Alphanso،ويلقي الصغب في السحً واؤلسازى القزماء يرسلهه إلى سحً
الثؾر – وميهه عبزالنيغه – وعيز أحنز زسالة ؤلبي يغقوب و يبحث عً بيته في غليػلة ويالقي بيته غاهرة و
خاسمه (علي) وهو يريز أٌ يزخل في عنل النحاهزيً وفي الػريق يهحه عليهه جيض (قسػلة) فقتل علي
ووصل احنز إلى النحاهزيً ويبؾى اهل غليػلة ويقر يحي مػ الحيض ويقاتل الحيض مػ (القاىسو،
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 ) Alphansoفي حصً الذي فيه عبزالنيغه ويصل أحنز و يزوز أباه ويتزود احنز مػ بيت أبى يغقوب
ويذهب عبزالنيغه إلى ؽرىاغة .وهياك زبؼ في قصة الرواية التي ميها يتحير القازيء فينا يقرأ التازيذ والديال
ً
مغا في الربؼ والتسلسل .وتولى (القاىسو )Alphanso ،أكثر مياغق اؤلىزلس ويطػرب الصغب وييغقز
اجتناؼ النلوك و يقترحوٌ استيصاز مً اؤلمير يوسك فذهب وفز الغلناء والنلوك إليه لكً هو يريز أٌ ييـزل
جيصه في (جزيرة الدطراء )Algeciras،لكً خالقه النلوك حتى زضوا بئسخال الغلناء و الققهاء ووصل
اؤلمير يوسك إلى (جزيرة الدطراء )Algeciras،وهاجه مػ (القاىسو )Alphanso ،في اشبيلية و
(زالقة )Zalaqa،حتى فتح النسلنوٌ وأزاس (القاىسو )Alphanso ،أٌ يستقيز لكً أسخل اؤلمير
ً
ً
يوسك وزجػبغز مااجغلسيربًأبى بكر ىائبا واىتهى حكهالنلوكو يؤخذمغتنزأسيراإلىافريقيا وأذكرسغز
زوجتهالغهزوغلػشنسالحريةبطياءهالكامل.

شدصياتالرواية:
شدصياتالروايةتبرزأهزالالقصةفؤههشدصياتالروايةهي:سغزومينوىةواحنزوغاهرةويوسكبً
تاشقيًوسيربًأبيبكرو(القاىسو)Alphanso،ويحيالقاسز.

سغزومينوىة:
ً
ّ
وعرل بهنا الروائي في االبتزاء و ّزيً سغز بقيوٌ الحرب و فيوٌ الدػبة مػابقا بنحتنػ اؤلىزلس وهو شحاؼ
ذوهنة لكً سوزه في قصر مغتنز و فرازه ميه يحغله مافوق البصر و منثله يياسب الحقيقة وفي ذهيه وقلبه محبة
ً
حيينا زأىالنرءة الحنيلة أمامهلكً هو يراعى االقزازاالسالمية وشحاعته يحغله ميحيا لألىزلس والصدصية
الثاىية هي مينوىة التي هي محبوبة ميذ زمً الػقولة ،تتقرق هي وسغز في عزة مواضػ حتى ال ينكً اتصالهنا
لكًيدلقالروائياؤلوضاؼحتىيصالويظهرمصاعراؤلمةاالجتناعيةفيذهًمينوىةالتيتقلقوتطػربفي
االفتراقلكًلهتقلأيةكلنةمًلساىها.
ويقولالزكتوززشيزاحنزكوزيحةفىمنثلأههفىالروايةاسنهسغز:
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ً
"وهذا الننثل هزل هاو ىسيه ححازي ويحغله خػيبا ويظهر ىظرياته بدػبه وهو يوقظ مصاعر اؤلمة بحنية
وؽيرةاإلسالو")4(.

احنزوغاهرة:
و هياك منثالٌ في الرواية هنا احنز و غاهرة اللذاٌ له يتقرقا و منثلآخر عبزالنيغه الذي ثابت و ذوعزو الذي
يهذب ىقسه بالحرأة والصحاعة ويغله اوالسه ويربيهه كي يدزموا ملة االسالو و محتنغهه و سوز النغتنز
تازيدي ويغرضه الروائي ىسيه ححازي بحقيقته الذي موجوس في صقحات التازيذ .هو شحاؼ لكً مرعوب
بحنال اليسآء و في مزاجه ميتقه حتى قتل صاحبه ابً عناز والرميكية ،مرأة مؾروزة متكبرة التي هي تغله قينة
جنالها و تريز إكنال تنيياتها بحنالها لكً الروائي يغرضها لكى يقهه القازيء ذهيها بدلقيتها الثقافية
واؤلسرية.

يحيالقاسز:
وهياك منثل يحي القاسز الذي حريص للنلك والحكومة ويبيػ حقوق الحناعية لألمة اؤلسالمية لحصول
النلكوبهيظهرىقسيةزعناءاؤلىزلسالذييبيغوٌىقسهه.
القاىسو:)Alphanso،
هذه شدصية حقيقية )5(.ومنثل (القاىسو )Alphanso ،يػابق الحقيقة الذي يريز أٌ تدقق زأية الصليب
فيالغاله بتصرفههوهويدزؼويؤتنرلحصولذلكالهزلوبغزاىهزامهفى(زالقة )Zalaqa،ييظهجيصهو
يؤتيلنحازبةالنسلنيً.
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يوسكبًتاشقيً:
هذه شدصية هامة و حقيقية ()6في الرواية .ومنثل االمير يوسك بً تاشقيً هو بػل الرواية صاحب هنة وعزو
ويريز اٌ يقوق زأية اإلسالو بداصيته التقوى الذي يغػيه االسالو و شدصيته ميازة الغز والغظنة التي تيحز
وعزها.

سيربًابىبكروشدصياتأخرى:
ً
هذه شدصية و حقيقية( )7وسير بً ابي بكر منثل حيى الذي هو يغله أٌ يؤمر و يحغله مؤموزا ومنثل ابً عناز
زائػ مؤثر لنا تولى الحكومة ىسي ىقسه وقتل وإٌ كاٌ يغله كيك يدزؼ وهياك منثلوٌ كثير لكً ىكتقي
بذكرهه.
وإٌىحللالننثليًاآلخريًىيتخبؤٌىسيهححازيىححفيفيه.ؤلٌفىذلكزأيالزكتوزاحسًفازوقى:
"اهه ىقػة في الننثليً أٌ فيهه حياة ويحس القازيء اىهه اصزقائه يحبهه ويكرههه وبغز قراءة الرواية يحظ
بههبتصوزهه")8(.
ً
واٌكاٌهذهحقيقةكناقالالزكتوزاحسًفازوقيىقولحقااٌتقرأزوايةيوسكبًتاشقيً.

أحزاثالروايةووحزةالزماٌوالنكاٌ
أ.أحزاثالرواية:
تبيً احزاث هذه الرواية النحتنػ النيهازة في االىزلس لنا احتلت النلوكية أسباىيا وينكً أٌ
(القاىسو )Alphanso،يقتتح كل أسباىيا ليستحكه أسباىيا بتزخل اؤلمير يوسك بً تاشقيً تحتوى هذه
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الرواية الرابغة مً الهحرة ،ييسب القتح إلى البػل في التازيذ وييسى البػول الحقيقية النحهولة الذيً
يصازكوٌ في ذاك القتح .هذه الرواية باب تازيذ اؤلىزلس الذي يكتب بزو البػول النحهولة .يػلػ يوسك بً
تاش قيً مثل الصنس لنسلني أسباىيا الذي يؤتى ببصرى الحرية والقرح لهه ولكً يصازك مغهه الرجال الذيً
يريزوٌالحريةوبزلواتازيذاؤلىزلسبزمائهه.
تبزأ الرواية بؤبياء عبزالنيغه الذيً يذهبوٌ مػ خاسمهه (الناس) إلى مزيية الزهراء التي فيها يحازبوٌ مػ بغظ
ً
صزيقا السزيس وسغز و احنز وحسً ُ
وي ّ
صر
اؤلغقال هه زياس وإسزيس  ،بغز هذه النقاتلة يصير ابً عبزالحباز
أىه يريز أٌ يكوٌ ًّ
جيزيا وأتاهه الديل .لنا زجغوا إلى البيت يزوزوٌ خالهه و خالتهه  .وخالهه ابو صالح زئيس
ً
مً زؤساء الؾرىاغة ،عبزالنيغه كاٌ زئيسا مً زؤساء القرغبة وولػ بتحازة الديل .في يوو ذهب إلى قبرص
ويزوز التاجر الصامي ويوافق أٌ يوصل النرءة وبيتها حتى يهحه قزاق على سقييته ويهزو سقيية القزاق وهه
يصلوٌ بالسقً الصؾيرة .وبيت النرأة تحب أوالس سكيية .والناس هو خاسو عبزالنيغه وهو على خير لكً
ً
قلقاٌ على مستقبل اؤلىزلس الذي ييقسه في عصريً محافظة( :ؽرىاغة) وفي قربه بيى زيري ( ،سرقسػلة)
وعلى (الزوة) بيو هوس وعلى (غليػلة) بيو ذواليوٌ وعلى (اشبيلية) بً عباس وعلى (قرغبة) بيو جنوز ،على
(النيريا) بيو سناوح وعلى (بػيوس) بيو افػس  ،على (شلب )Silves،بيو مزيً وعلى (سهلة) بيو ازيً
وعلى (ولبة) بيو بكر وعلى (قرموىة) بيو ززال وعلى (مابقة) بيو جنوس وعيزهه الصغراء والنطحكوٌ بزل
الحكناء والنستصازوٌ ويطغوٌآالت النزامير أوالنوسيقى بزلاؤلسلحة ويؾلبوٌ حتى قبظ(فرسي ىاىز،
)Ferdinandعلىالنزٌالكثيرة.
ويؾلب حاكه اشبيلية مغتطز على الرئاسات القريبة حتى شازؼ زمً النلوكية الػائقية وخلك مغتطز ابيه
ً
ً
مغتنز باهلل و تزود أمته زميك وصاز ملهيا بغز زواجه بها .حاكه اشبيلية و حاكه غليػلة يظيوٌ مغا أٌ القرغبة
لهنا وجنغوا جيصهه لكً له يهحنوا ؤلىهه يدافوٌ أٌ يهحه واحز والثاىي يساعزهه لكً بغز الغهز
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(بالقاىسو )Alphanso،يهحه ماموٌ على قسػلة ويحكه عبزالنلك في قرغبة والياس ال يقبلوٌ مثل هذا
الرجل في هذه الحالة السيئة وخرجوا لصياىة قرغبة وصاز عبزالنيغه قائزهه واىهزو جيض عبزالنلك مً
ماموٌ و حاصر ماموٌ قرغبة مً اليواحى الثالثة وهو ييتظر لحيض (القاىسو )Alphanso،لكً له يرسل
جيصه .و وصل عيز مغتنز اٌ حاكه (بػليوس )Badajoz،قز وصل لتائيز اهل قرغبة وهو قز ازسل جيصه.
في امازة ابيه عناس حتى زعل حاكه (بػليوس )Badajoz،وزجػ .وفي يوو فتح جيوس قرغبة واشبيلية ابواب
النزييةفاىهزوجيضماموٌلناههفيعقبالحيضاحسوااٌجيضاشبيليةليسوامغههويرحلعبزالنلكإلى
قرغبة لكً ينيػ لزخوله في النزيية حتى يلقى في السحً ويزعى عبزالنيغه إلى قصر الزهراء وهو اليقبل
مغتنز وابيه حتى و هو يلقى في السحً ومات عبزالحباز وهه يرحلوٌ إلى ؽرىاغة يتركوٌ الناس في قرغبة.
وتصتري زوجة عبزالنيغه البيت في ؽرىاغة ويغػيها الناس اخراداؤلزع والحزائق كل عاو .وال ينكً يزوز
ٌ
عبزالنيغهاحز فيالسحًويتولزاحساسات حرية في قلوب الياس وقائزههابً عكاشة.وقتلابًالنغتنز لنا
سنػ سغزيريزاٌيذهبإلىقرغبةلكً هياكينيػ عيزبابه ويزوز اسزيس هياك وهويدبره أىهيغله فيهذاالبؾي
وعله مً قتل عبزالرحنً ،ذهب اسزيس إلى اشبيلية حتى وهو يصل إلى مغتنز قتل عباس ويذهب سغز أٌ يزوز
عائلة اسزيس وهو يدرجهه والياس إلى قرغبة ويذهب اسزيس إلى اشبيلية وهياك أمر ماموٌ وييكر عبزالنيغه
ً
أٌ يبايػ علىماموٌ فيقلإلىغليػلة ويصاؼ خبر قتله وذهب سغز إلىؽرىاغة ويصير مغلنا باقتراحابو جغقر في
النززسة ومات ماموٌ بغز ستة أشهر وجاء الناس إلى ؽرىاغة ؤلٌ عكاشة يستحصل عقازه .ويستولى مغتنز
على قرغبة وزسوا عقازه وفتح ابً عناز (مرسية) .ولنا زأى (القاىسو )Alphanso،فتح مغتنز ،زاس
الدراد وأىكر مغتنز ،فهحه عليهّ .
وحرع قاضي (بيؾة) ابو الوليز شباب النسلنيً أٌ يقاتلوا في سبيل اهلل
لكً مكر ابً عناز بلغبة الصػرىخ فاىهزو (القاىسو )Alphanso،وعاس مً الحرب وأما سغز واحنز
وحسً والياس ذهبوا إلى اشبيلية .واسزيس فى ساز الؾرب حتى ماتت أمه وذهبت مينوىة إلى القصر فؤحبها
زشيز ويريز أٌ يتزوجها فؤىكرت وجاء سغز إلى اسزيس ويدبره شؤىه لكً هياك عيز في القصر لنحيئ ابًعناز
817

سزاسة فيية وتحليليةلرواية "يوسكبًتاشقيً"ليسيهححازي

وال ينكً أٌ يزوز سغز مغتنز وهيا يرى سغز زياس الذي هو شرغي ويكتب احنز قصيزة زميكية ويرسلها باسه
سغزويقترحسغزاصحابهأٌيذهبوابغيزيًعًالنزيية.
يرسل وزير بيت النال الدراد إلى (القاىسو )Alphanso،ويقول زياس لرشيز اٌ يرسل اسزيس مغه حتى
ينكً أٌ يدتػك مينوىة ويرضى زشيز ولنا وصل سغز إلى القصر ويدػب بزوٌ أٌ يقرأ القصيزة فؾطب
النلك ويكاسيقبظ شرغىلكً فرو وصلإلى بيتاسزيس وبغزذلكذهبواإلى ؽرىاغة ويهحو احنز ابًعناز
و مغتنز .وغلبت مينو ىة الػبيب لسغز ويغرفوٌ أٌ احنز كتب هحاء مغتنز وألصقه في باب النززسة ويغله
اىهه قز عبروا ثؾر اشبيلية .وجاءت أخت زياس إلى مينوىة برسالته وهو يهزسها إٌ له ترضى بؤٌ تتزوجه فيلقى
اسزيس في السحً .ويذهب سغز بغز أٌ يحبس زياس وأصحابه في بيت مينوىة .ويتركهه في (لوشة) ويذهب
إلى غليػلة وحسً يؤتي إلى ؽرىاغة ويدبرهه أٌ سغز ذهب إلى غليػلة و يؤخذ ابو صالح مينوىة بيته وجاء
اسزيس يدبرهه أٌ سغز قز ذهب إلى (بيؾة) .وهياك جلسة في بيت ابى الوليز ويصازك مائتا عاله في الحنػ
وزأسهه قاضى ابو جغقر .ويقترح ابو الوليز أٌ وفز الغلناء يذهب إلىملوك االىزلس وييصحهه أٌ يتحزوا وال
يتقرقوا ويدالقهه سغز لكً هه يقرزوا على الوفز ويتقرقوا مً الحنػ ويدبر ابو جغقر سغز في يوسك بً
تاشقيً الذي يريز أٌ يتحز قبائل افريقيا البربرية .وهه يقولوٌ لسغز أىه يذهب إلى مراكض (النؾرب) ويزوز
يوسك بً تاشقيً وإٌ له تيحح يرجػ لكً إٌ كاٌ على غول الزمً يريز يوسك بً تاشقيً أٌ يساعز مسلني
االىزلس فيسكً هياك .وأىا واثق أىك تحرزىا .فيؤتي سغز إلى البيت ويدبرهه أىه ذاهب إلى مراكض ويدبر
جاسوس ميظه النزيية في خػاب سغز وهو يريز اٌ يحبس لكً اىه ذهب إلى (سبتة) على مر الزمً يؤلك سغز و
مينوىة لنا يئس مغلنو مزازس قرغبة واشبيلية وؽرىاغة مً مستقبل اؤلمة .هياك ىهطة بواسى افريقيا وهه
أسلنو في سية الدامس مً الهحرية وأسسوا مرابػيً كاٌ اميرهه ابوبكر بً عنر و ّأمر بغز وفاته ابً اخيه
ً
يوسكبًتاشقيًوابًعنهسيربًابوبكرصازمؤيزاليوسك.
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وفتح اؤلمير يوسك بً تاشقيً عزة النياغق .له يبلؿ احز هياك قبله بغز اٌ وصل سغز إلى (سبتة) يغله أٌ اؤلمير
يقاتل في جيوب النؾرب ويؤتي خاسو الياس برسالة الياس و حسً وهو يحيب ويذهب إلى (غيحة) ومً هياك
يذهب إلى الحزائر بالباخرة وييـزل هيا في الساحل فيه الذي هحه القزاقوٌ وهيا يزوز سغز الحريح الذي هو
يوصلهإلىاؤلميريوسكبًتاشقيًوهذاالحريح-هوسيربًابىبكر .وبغزهحنهعلىهذاالحصًيقولسغز
ؽاية اتياىه إليه لكً يغتذز االمير ويقول بغز افريقيا أفكر لنساعزة مسلنى االىزلس .بغز الوقت جاءت زسالة
مينوىة وهي كتبت عً حسً و احنز اللذيً ذهبا إلى (سرقسػة) و (غليػلة) .وإسزيس ذهب إلى (مالقة)
للصؤوٌ التحازية .فكتب ابوصالح في زسالته أٌ ابً عناز قز قتله ابً مغتنز وزعل الياس مً يحي وجيض
(القاىسو ) Alphanso،قز جنغوا في (مرقسػة) و (بليسية) و (اشبيلية) ويتغلق آمال النسلنيً
ً
ً
ً
بالنرابػيً .ويظهر سغز مواهبه مبلؾا و محاهزا و صاز ابً عناز ىائبا لسلػية (مرسية) و اسحً ابً غاهر وال
يسريه على أمر مغتنز وكتب هحاء مغتنز الذي ييتخ قتله وقتله مغتنز بيقسه .وهياك امريحي في غليػلة الذي
هو شاب ميهزو ويزيز (القاىسو )Alphanso،الدراد كل سية ويحي يزيز ضرائبه وإٌ له يغػيه الياس
الطرائب القاهه في السحً حتى ألقاهه فى السحً خازد النزيية لنا مأل سحً غليػلة .وعبزالنيغه في هؤالء
اؤلسازى  .ويستيصر يحي مً (القاىسو )Alphanso،على الذيً بؾوا وأزسل جيصه وأمر ابو جغقر ؤلحنز
أٌ يذهب إلى غليػلة و مغه زسالة باسه يغقوب .لنا وصل احنز غليػلة أخذ ميه خيله ويسؤل عً بيت يغقوب
لكً لنا وصل إلى بيتهيغله أٌيغقوب يلقي في السحً .فيذهب احنزمػ بيت ابى يغقوب غاهرة و مػ خاسمهإلى
عبزالواحز .ويهحه في غريقهه شرغي (قسػلة) فاستصهز علي .لنا وصال إلى عبزالواحز ،يدبر لهنا اٌ اهل
غليػلة قز بؾوا و هحنوا على جيض (قسػلة) وهه يستغزوٌ ويقتلوٌ جيض (قسػلة) ّ
وفر يحي مػ جيض
(القاىسو ) Alphanso،ويدبر احنز اٌ بغظ الياس يريزوٌ استيصاز عنر النتوكل لكً بغطهه ييكروٌ
ويذهبوٌمغهإلىاجتناؼالزعناء.
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وكتب يحي زسالة إلى حقظة الحصً أٌ يسلنوا حصيهه إلى جيض (قسػلة) و زجػ اؤلسازى أٌ يقاتلوا
وىصرهه احنز ويريز ابو يغقوب أٌ يتزود احنز مػ غاهرة وهو يرضى و بغز فتحه هو يغله أٌ أباه موجوس في
الحصً ويدبره كل حكايته وذهب عبزالنيغه إلى ؽرىاغة .واحنز الى غليػلة .وبغز ذهب عبزالنيغه إلى
مرسية مػ ابو جغقر و تزود احنز ويذهب إلى النغركة لنا زجػ عله أٌ أبا يغقوب قز قتل في هحه مً قبل
الصنال النصرق و يتوجه (القاىسو )Alphanso،إلى اشبيلية وأخذ أهل غليػلة بالسهه مً اليصراىييً .
وهحه (القاىسو )Alphanso،على غليػلة ويذهب إلى (بػليوس )Badajoz،و ترك عنر النتوكل مػ
جيصه .ويئساهلغليػلة ويترك النحاهزوٌ غليػلةؤلىهه بايغوا علىيزيحي ويذهب عبزالواحزإلىاشبيلية
ويذهباحنزمػغاهرهإلىؽرىاغة.
وىصر (القاىسو )Alphanso،على وعز الدراد الكبير لكً لنا تنكً يحى زاس (القاىسو)Alphanso،
الدراد حتى اعػاه غليػلة وأذهبه (القاىسو )Alphanso،إلى (بليسية) لكً هو يؤمر باسه الحكومة فقؼ.
ليس له اؤلمر حقيقة .وقبظ قائز جيض (القاىسو )Alphanso،على حصً الليؼ وهياك خػر على كل بالس
النسلنيً .وفي (مرسية) امر ابً زشيق وهياك فساس في (النرية) و (مرسية) في يوو هياك حرب بيً جيصه
مرسية واليصراىييً حتى كاس أٌ ييهزو جيض (مرسية) لكً جاء في الوقت جيض مػ سغز بً عبزالنيغه وهو في
جيض(بليسية)لكًتركؤلٌحاكه(بليسية)تحتاليصراىييًوهوفيجيض(النرية)وفرحميهمغتصه.وهه
الذيً يصزوٌ زاكبى اليصراىييً فاىهزموا .وهيا يالقى احنز مػ حسً ويتغرل على عبزالنيغه وهو يدبر
حسً أٌ اؤلمير يوسك بً تاشقيً يتوجه اآلٌ إلى مسلني اؤلىزلس كنا أخبره سغز واجتنغوا في قصر مغتنز
واتققوا على اٌ اؤلمير يوسك بً تاشقيً ليسلهعالقة فياىتظاو للبلز فؤثبتوا قرازهه ووقػ عليها علناء اؤلىزلس
وحكامهه .وفي اليوو القاسو ذهب وفز مػ هذا القراز إلى اؤلمير يوسك بً تاشقيً الى مراكض ومغهه قاضى ابو
جغقر ويتغحبوا برؤية يوسك بً تاشقيً وغريقه ويتديلوا أٌ حالتيا سيبزل لو يتحكه يوسك على اؤلىزلس بغز
قتاله مػ اليصراىييً وأخبر يوسك وزير النغتنز أىه ييـزل في (جزيرة الدطراء )Algeciras،بزل جبل
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الػازق .فيدتلك الوزير ؤلىه ليس عيزه اختياز لهذا القطاء .استصاز مػ الغلناء قرز يوسك أىه ييـزل كنا يريز
في االىزلس وهياك زاضى بً مغتنز حاكه (جزيرة الدطراء )Algeciras،وأخبرهه سغز بئتياٌ جيض
اؤلمير وميػ الياس الذيً يريزوٌ أٌ يهحنو على قصره وفى اثياء ذلك تزود سغز مػ مينوىة وهو يستقبلاؤلمير
في (جزيرة الدطراء )Algeciras،مػ زوجته مينوىة .يحري الغواصك في يوو اتياىه لكً ما بزل يوسك
ً
إزاسته.ويسكًيوسكعصرةيومافي(جزيرةالدطراء )Algeciras،ويذهبإلى اشبيلية ومغهذهبالناس
و مينوىة إلى ؽرىاغة وزيً قصر اشبيلية له لكً زجػ اٌ يسكً مػ جيصه و حاصر جيض
(القاىسو)Alphanso،على(سرقسػة)ويكتباؤلميريوسكزسالةإليهأٌيقبظعلىساحلالرووبغزاٌ
ييحح في الحرب ومغه ملوك جليقية ،اسحوزيا  ،ليوٌ ،ازؽواٌ واليواز مػ امراء فرىسا وايػاليا لنا مػ يوسك بً
تاشقيً امراء (بػليوس )Badajoz،و جيض (القاىسو )Alphanso،ثالثة اضغال مً جيض يوسك بً
تاشقيً.
ً
وبزأ الحرب في ميزاٌ (زالقة )Zalaqa،اىهزو جيض يوسك اوال لكً فتح بغز ذلك .وبقى مػ
(القاىسو )Alphanso،خنس مائة جيزيا فقؼ بغز أٌ اىتهى الحرب ذهب يوسك بً تاشقيً إلى اشبيلية
واستقبله الياس باؤلزهاز وجنػ الياس حوله وميػ الصرغيوٌ لكً سنحهه يوسك وخػب في مسحز الكبير
ّ
الياس وذكرهه امر اهلل وزسوله وقال له عبزالنيغه اىت ىحيتيا مً اليصراىييً لكً تتركيا عيز هؤالء اؤلمراء
النيافقيً وهو يسكً ويحس ىقاقهه لكً حسب وعزه ال يزخل في الصؤوٌ الزاخلية لنا جاء موت ابيه في
(سبتة)ازاسأٌيرجػوقاللسغزسيؤتىعلىحسبشرائػه.
ووصل عبزالنيغه إلى بيته مػ ابياءه ويسؤلوىه عً القرغبة لكً اليؤذٌ لهه .وبغز زجوؼ يوسك بً
تاشقيً مً االىزلس بزأ حرب النلوكية و (القاىسو )Alphanso،قابظ على حصً الليؼ .ومسلنوا
اؤلىزلس الحيوب الصرقي في وجػ و أله و يدرد مغتنز بحيصه وهه يظيوٌ اىه ييصرهه لكً هو يريز أٌ يذهب
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إلى لوزقةواىهزو وذهبإلى اؤلميريوسك ويرضىأٌ يؤتىإلى اؤلىزلسوهحهبغزمحيئه على حصًالليؼلكً
ً
اىهزموا بيقص عهز النلوك اؤلىزلسية لكً عهزوا أٌ ال يقغلوا ثاىيا ويلقى ابو جغقر في السحً لنا ذهب إلى
ً
ؽرىاغة وسغز مػ زوجته مينوىة مؤموز في حقظ الحصً قريبا بحصً الليؼ ولنا جاء ابوجغقر بغز سحيه قال
ؤلمير يوسك أٌ ال يترك مسلني اؤلىزلس على حالتهه في يز هؤالء النلوك النيافقيً ويريز ملوك اؤلىزلس اٌ
يصالحوا مػ (القاىسو )Alphanso،لكً اخذهه سغز الذيً يذهبوٌ برسالتهه إلى
ً
(القاىسو )Alphanso،و ميهه زياس ّ
وفر زشيز وأزسل جيزيا إلى اؤلمير يوسك وذهبوا سغز وصزيق لكً
ميغا في الػريق و يحرحا حتى وصل الصرغيوٌ مً الحصً لكً لك ييهزما في هذا الهحه وهياك ىحح اؤلمير
يوسك بغز ىقص وعز النلوك في الحرب واستصهز عبزالنيغه و الياس وحسً و اسزيس في الحرب وعله
اؤلمير يوسك هحه (القاىسو )Alphanso،الثاىي فذهب بحيصه و اىهزو جيض (القاىسو)Alphanso،
بزوٌ الحرب وحاسب اؤلمير ملوك اؤلىزلس لكً زجػ إلى افريقيا وجغل سير بً ابوبكر ىائبه الذي قطى على
النلوك ،أقاو الصريغة االسالمية في اؤلىزلس .وأذهب مغتنز وزميكية إلى مراكض لنا فصل الباخرة تيظر
زميكية قصره باعحاب وحسرة وفتح سير بً ابوبكر البالس الكثيرة مثل قرغبة وزجػ احنز والناس إلى قرغبة
لكً سغز ذهب إلى مرسية وكتب زسالة إلى سير بً ابوبكر اٌ حالة مرسية متوافقة لكً ضروزيا اٌ تيتهى
ملوكية قيبيػوز ؤلٌ هياك في (بليسية) و (سرقسػة) مستقر لليصراىييً .واستزعى سغز مً قرغبة وأزسل ابً
مادوجغلسغزحاكهقرغبةواحنزحاكهالنريةوجغلالياسيقرحوٌبهذااالعالٌ.
(ب)

وحزةالزماٌوالنكاٌفيالرواية:

تحتوي هذه الرواية الرابغة مً الهحرة .يذكر الروائي أحزاث فتح اؤلىزلس بيز يوسك بً تاشقيً .يكتب
الروائي بالسية عً خلقية تازيدية لألىزلس و غوائك النلوكية في ذاك الوقت .يذكر الروائي بغظ السيوٌ
ً
والتوازيذالتيهيصحيحةحسبكتبالتازيذمثال:
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احتل (فرسي ىاىز )Ferdinand ،بننلكة (بػليوس )Badajoz،و (سرقسػة) في سية 447هـ و
449هـ)9(.
يذكرالروائيىسيهححازيتازيذوفاة(فرسىىاىز(Ferdinand،فيسية458هـ)10(.
 احتلمغتنزمنلكةقرغبةمرةأخرىفيسية471هـ)11(.
 احتل(القاىسو(Alfonso،علىمنلكةغليػلةفي27محروسية478هـ)12(.
 تازيذوفاةابىبكربًعنرأميرالنرابػيًفيسية462هـ)13(.
 وقغتحرب(زالقة )Zalaqa،فيشهرزمطاٌسية479هـ480/هـ)14(.
يذكرالروائيعصريحيالقاسزومغتنزومغتطزوعنرالنتوكلوزاضى.
ً
ّ
يزوز الروائي شدصيات الرواية في مدتلك اؤلماكً مثال :سغز و احنز و حسً و اسزيس يزوز في
قرغبة واشبيلية و ؽرىاغة وغليػلة و(استحة )Ecija،وسبتة ومالقة وافريقيا ومرابػيً والنؾرب وؽير ذلك
اماكًعزيزة.

الحوازواؤلسلوبفيالرواية
(أ)الحوازفيالرواية:
هياك أهنية الحواز في الرواية ال ييكر ؤلىه يحغل الرواية ًّ
حيا و له اهنية تازيدية ،ؤلٌ تحاسث الػقل والحيزى
والنلكمدتلكفيذاتهوهويراعىفيزوايتهالتحاسثىحوحوازاسزيسومينوىةالذييغكسذهييةالصبياٌ
واؤلغقاليقولاسزيس:
"اىظرى إىى أضربه بالرمح ييـزل و يريز اٌ يطرب اسزيس الزمية لكً تؤتي مينوىة هرولة و تقول ال تطرب
سميتى")15(.
ً
الحوازالنههالذييحريبيًعبزالنيغهومػزوجتهبغزماصازأسيرا:
"ينكًأٌهذاآخرلقاءىالكًأزجوميكأٌتززسيأوالسىاأٌهزلالنسلهأكبرمًحياته".
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وهيتنسحسموعهاوتقول":وإىىأكثرضروزةلهذاالززس")16(.
وظهرهياأٌالتحاسثبيًالزودووالزوجةذواحساسعنيقوالكلناتالندتازة فيالروايةتبازؼفًالحواز
ليسيهححازي.
والحوازبيًالزوجيًبغزأٌيتزوجهاكيكيكوٌهذاالتحاسث.ىيظرلنايداغباحنزغاهرة.
"غاهرة! اىي ذاهب  ،اسعى ليوو فيه يقول كل احنز لػاهرته اليوو ىحً ٌ ّ
حر وال ينكً أٌ يقرقيا اية عواصك
الزمً".
ً
وهويقولوهيتيظرإليهباكيةفقالاحنز":ليسمنكًأٌأزىفيعيييكسموعا".
وهيتقولماسحةسموعها":أشكركمًجاىبكلغاهرةالقوو")17(.
وتبرز ميـزلة الننثل بالتحاسث ،فاىظر هذا النوضػ حيً يداغب النلك للنلك اآلخر فهياك تيظر فراسة
واليظر الغنيق ؤلخذ النغلومات حيينا يسؤل اؤلمير يوسك واآلٌ أسؤلكه لنا يغبر جيصى البحر ييـزل في أي
ساحل؟
فقالابًزيزوٌيتنيىمسلنواؤلىزلسأٌتيـزلواجبلالػازقوإىىأزيزأٌاىزلالساحلاآلخر.
ً
فقال ابً زيزوٌ :ليس ليا اختياز إال أٌ أعػيكه جبل الػازق .لنا احتل النلك وصاز النالك منلوكا")18(.
فالتحاسثهكذا:
ً
"تيظر زميكية إلى القصر لنا حال بييه وبيً عيييها ححاب الزموؼ فقالت لزوجها :لً ىؤتى أبزا! وهل ؽلقت
االبوابليا؟والنحافلصازتؽيرمغنوز ٍة.
زميكية!اآلٌاىتهىالوقتلهذهالكلنات،واليطئيالسرادبالزموؼ")19(.
ً
وقالالزكتوززشيزاحنزكوزيحةصائبا:
"لؾة الحواز سهلة وساذجة والحنل قصيرة وسريغة القهه و عيز مكالنات قوية واليحس أٌ هذه الكلنات
بلساٌىسيهححازي")20(.
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ؤلىهيقولعلىعباسحسييى:
"وهويستػيػاٌيؤسىالكلناتبلساٌمنثليهمايصاءوهوىاجحفياستغنالها")21(.
ولويحلل الحواز في زواية يوسكيً تاشقيً ىرى أىه ىاجح في استغنال الكلنات بنغيازاته القائزة وهذه النيزة
تحغلهالروائيالتازيديالبازؼالياجح.

(ب) اؤلسلوبفيالرواية:
أسلوبتصويرالنياظرفيالرواية:
ليست هياك الصوز ليرها الروائي لكً يريهه بؤلقاظه على القراغيس .هياك عزة مواضيػ في القصة تحتاد إلى
تصويرها باؤللقاظ وفى زواية يوسك بً تاشقيً هياك كثير مً النواضػ يغرع فيها النياظر ىحو في فتح حصً
الليؼعيزسفًالصهزاء ُيريالنيظرهكذا:
"وهو ييـزل عبزالنيغه وحسً في القبر ويقبظ حسً سيقه وواحز مً الحيزي يريز أٌ ييـزعه مً يزه لكً ميغه
ً
ً
احنزباكيا":التيـزعواحليهوكاٌيحبهويقولمرازا:قزتزوجتبالسيكوهوسفًبسيقه")22(.
ً
اىظرموضغافيهميظرزائػ:
"كاٌ يرى علناء وزعناء االىزلس قصر النلك الذي هو ىاد لهه وهو يحلس على حصيرة التنر وهو يلبس
ٍ
ً
الثوبالثديًبزلالحريرواؤلغلسلكً ُيرىفيوجههزعبوفيهشحاعةاؤلسزوغقولةالصبيمغا")23(.
هياك تغرع صوزة النلك الذي يدال زبه ويصغر مقاو زبه وإٌ كاٌ يغله أٌ النيظر الزو أٌ يغرع حسب
ً
الصدصيات ومقامهه ووفق الظرول مػ اؤلوضاؼ الحؾرافية والػقسية فالنيظر يكوٌ ىاجحا ويقول الزكتوز
احسًفازوقي:
"يربؼالروائيالنياظربصدصيةالننثلبؤٌالروايةتكوٌحية")24(.
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ً
ً
ً
ويغله ىسيه ححازي هذا القً جيزا ولنا ىحلل هذه الرواية ىغله جيزا وهو يغرع سغزا بصدصية فائقة شحاؼ
حتى وأىه يقر مً قصر مغتنز يستدزو هذه الصقات ييحح وهذا مثال النيظر القائز وييظر هذه النياظر في عزة
مواضػالرواية.
لنا ييـزل سغز في الساحل للبحث عً اؤلمير يوسك بً تاشقيً ثه يالقى مػ سير بً ابى بكر و يذهب إلى االمير
يوسكبًتاشقيًوهذاموجوسبحقيقةالحؾرافية.
وييظرهذالنايبكوٌزاكبيًعلىالسقييةإلىإفريقياييظروٌإلىقصرههبؤلياسوالقلقوهذهحقيقةفهويراعي
النياظرفيفًالرواية.

أسلوبكتابةالرسائلفيالرواية:
يستدزوىسيهححازيأسلوبكتابةالرسائلبيًالصدصياتفيالرواية.
 زسالةمًاسزيسبًعبزالحبازإلىعاملقرغبة،ص.89:
 زسالةمًمزيرقرغبةإلىمغتنزحاكهاشبيلية،ص.91:
 زسالةمًوزيرمغتنزإلىضابؼالنركز،ص.106:
 زسالةمً(القاىسو (Alfonso،إلىمغتنز،ص.115:
 زسالةمًسغزإلىأمه(سكيية)،ص.123:
 زسائلمًالنلكالرشيزإلىمينوىة،ص.134:
 زسالةمًزياسإلىمينوىة،ص.184:
 زسائلمًالياسواحنزإلىسغز،ص.224:
 زسالةمًسغزإلىأخيه(احنز)،ص.225:
 زسالةمًسغزإلىأخيه(احنز)،ص.253:
 زسالةمًالصيذابوصالحإلىسغز،ص.253،
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 زسالةمًمينوىةإلىسغز،ص.254:
 زسالةمًابًعبزالغزيزإلىمغتنز،ص.256:
 زسالةمًمغتنزإلىابًعناز،ص.256:
 زسالةمًالقاضىابوجغقرإلىأبيأيوب،ص.259:
 الرسائلمًيحيالقاسزإلىمحافظالحصً،ص.293:
 زسالةمًعبزالنيغهإلىاحنز،ص.307:
 زسالةمًعبزالنيغهإلىالصيذابويغقوب،ص.307:
 زسالةمًأحنزإلىزئيسعساكر(بػليوس، )Badajoz،ص.313:
 زسالةمًأحنزإلىعبزالواحز،ص.314:
 زسالةمًأحنزإلىغاهرة،ص.315:
 زسالةمًعنرالنتوكلإلىيوسكبًتاشقيً،ص.325:
 زسالةمًيوسكبً تاشقيًإلى(القاىسو،(Alfonso،ص.369:
 زسالةمً(القاىسو (Alfonso،إلىيوسكبًتاشقيً،ص.370:
 زسالةمًالقاضيابوجغقرإلىأمراءاؤلىزلس،ص.465:
 زسالةمًسغزبًعبزالنيغهإلىسيربًابوبكر،ص.474:
 زسالةمًسيربًابوبكرإلىسغزبًعبزالنيغه،ص.475:

أسلوبقصةالحياةفيالرواية:
ً
يدتازالروائيىسيهححازيأسلوبقصةالحياةبيًشدصياتالروايةمثال:
 قصاسزيسقصةحياتهلسغزبًعبزالنيغه،ص.86:
 قصاسزيسقصةحياتهؤلخته(مينوىة)،ص.204:
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 قصسيربًابوبكرقصةحياتهلسغز،ص.245:
 قصسغزبًعبزالنيغهليوسكبًتاشقيًقصةحياته،ص.252:
 قصاحنزبًعبزالنيغهقصةحياتهلغبزلػاهرة،ص.278:
 قصتغاهرةقصةحياتهالغبزالواحز،ص.280:
 قصعبزالنيغهحياتهؤلحنز،ص.302:

أسلوبالدػابةفيالرواية:
ً
والروايةمليئةبالدػباتوالوعظيستدزوالروائيأسلوبالدػابةوالتبليؿمثال:
 خػبةعبزالنيغه،ص.52:
 خػبةقاضىابوجغقر،ص.115:
 خػبةسغزبًعبزالنيغه،ص.159:
 خػبةسغزبًعبزالنيغه،ص.206:
 خػبةعبزالنيغه،ص.294:
 خػبةقاضىابوجغقر،ص.346:
 خػبةيوسكبًتاشقيًبغزفتحاؤلىزلس،ص.382:
 خػبةسغزبًعبزالنيغهبغزواليةقرغبة،ص.478

أسلوبفطلالزعاءفيالرواية:
تػرق الروائي في كثير مً أحزاث الرواية إلى "فطل الزعاء" وكيك أٌ اهلل سبحاىه و تغالى يستحيب لغباسه إذا
أخلصوا في الغباسة؛ فالنسله بحاجة إلى النغاىي التي تقيظ على القلب بسبب تذوق غغه الغبوسية الحقة هلل،
واإلحساسالصاسقبنغيةاهللتغالىعلىلساٌسغزبًعبزالنيغهأمهومينوىةويوسكبًتاشقيً)25(.
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أسلوبذكرالداسوفيالرواية:
تبزأ الرواية بؤوالس عبزالنيغه الذيً يذهبوٌ مػ خاسمهه (الناس) إلى مزيية الزهراء وھوالذي يصاحب مػ
عبزالنيغهوأوالسهكلالحياةفيالرؽزوالبؤس.

ّ
والتحسسفيالرواية:
عيصرالتصويق
ّ
والتحسس اذا لقى احنز أباه الطائػ عبزالنيغه فى حصً الليؼ  ،هنا القيا
يوجز فى الرواية عيصر التصويق
بالتغحبوالنسرةوتبكياٌبالقرح.

اسلوبذكرمصاعرالحبوالؾراو:
يذكرالروائيمصاعروأحاسيسالحبوالؾراوبيًعبزالنيغهوسكييةوبيً سغزومينوىهوبيًأحنزوغاهرة
ٔ
باسلوبجذاب۔

اسلوباستدزاوصيؿالحلك:
ً
يستدزوالروائيصيؿالحلكفيالروايةمثال:
قالالرشيز":زياسواهلل!أىتجزيربحائزةكبيرة")26(.
قالالحازس":واهلل!قزعرفتصوتك")27(.

استدزاوالتصبيهواإلستغازة:
ً
يستدزوالروائيالتصبيهواإلستغازةفيالروايةبكثرةمثال:

التصبيه:
"كاٌالتحسسفيأىظازهمثلاؤلسز")28(.
أمااإلستغازةفهي":كؤٌ(القاىسو (Alfanso،هوثغباٌللحنهوز")29(.

811

سزاسة فيية وتحليليةلرواية "يوسكبًتاشقيً"ليسيهححازي

النصاسزوالحواشی
 .1یوسكبًتاشقىً:ىسىهححازى،جہاىگىربکڈپوالہوز،ص.7:
 .2االتحاهاإلسالميفيزواياتىسيهححازي:سكتوزإيهابحقظيعزالغرب،بحثميصوزفيساز
الكتبالنصريه2004و،ص.8:
 .3يوسكبًتاشقيً:ىسيهححازى،ص،38:اىظر :ازسو مىٍ تازىدى ىاول ىگازى  :زشىز
احنز گوزىحہ ،غبػ اول ،مکتبہ ابالـ الہوز  1994ء،ص.741 ،740:
 .4ازسوميٍ تازيدىىاول:زشيزاحنزگوزيحه،ص.752:
TheEncyclopediaBritanica:1/283. .5
 .6النوسوعةالغربيةالغالنية،الػبغةالثاىية،مؤسسةأعنالالنوسوعةلليصروالتوزيػالننلكة
الغربيةالسغوسية1419هـ1999/و.155/20:
 .7ازسو سائرہ مغازل اسالمىہ غبػ ٲ ول ،پيحاب ىوىىوزسٹى الہوز پاکستاٌ
 1404ھ1984 /ء.355/3:
 .8ىاول کىاہے:ڈاکٹرمحنزاحسً،فازوقى،ىسىهبکڈپو،لکھيو1964ء،ص23،24:
 .9يوسكبًتاشقيً:ىسيهححازي،ص.44،43:
 .10النصززىقسه،ص،44:اىظرازسوسائرةمغازلاسالمية،345/3:النوسوعةالغربيةالغالنية:
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 .11النصززىقسه،ص.114:
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 .22يوسكبًتاشقيً:ىسيهححازى،ص.453:
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 .24ىاولكياہے:ڈاكٹرمحنزاحسًفازوقى،ص330:
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