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ليحترس القارئ. هذه رواية تاريخية متعبة ومتقعرة األســـــــــــلوب بحيث أن عنوانها 
ل  [الصـــــــــــخرة] موافق تمــامــاً لتــأثيرهــا املرهق. ســـــــــــيحتــاج القــارئ إىل درع ثقيلــة لتحمــّ

 "رواية"والشريرة. إنها ليست  -  تكلفها وأسلوبها املتقعر ورسالتها السياسية املشوشة
البتة، وإنما هي أشــــــــــبه بســــــــــلســــــــــلة من احلوارات واملواعظ اململة التي يلقيها ابن وهمي 
لكعب األشـــــراف، وهو يهودي شـــــبه أســـــطوري اعتنق اإلســـــالم يف بداياته، موضـــــوعة يف 
قالب روائي. والســــؤال الفوري الذي يطرح نفســــه هو: ملاذا يزعج املرء نفســــه بخليط من 

ع اآلن التمتع بقراءة األســــاطير والقصــــص األصــــلية األســــاطير املبتكرة يف حين يســــتطي
  يف عدة خمتارات أدبية وترجمات؟

يحظى كنعان مكية، من جامعة برانديز، بشـــــــــــهرة واســـــــــــعة كمعارض عراقي تتودد 
. وعند كتابة هذه الســطور كان مصــاباً بخيبة أمل موقتة  إليه شــخصــيات واشــنطن كثيراً

تهـــدف  "الصـــــــــــخرة"بلـــة يف العراق. غير أن من اخلطط األميركيـــة احلـــاليـــة للحكومـــة املق
بوضــــــــوح، بين ما تهدف إليه، إىل توســــــــيع خبرته املنشــــــــودة كثيراً نحو التاريخ وأهمية 
القدس. وإن كان القارئ يف شــــــك جتاه تلك اخلبرة، يأتي كل فصــــــل غير منتظم من هذه 

ية رح مك، وفيها يشــ"املصــادر"كامالً مع تعليقات دقيقة ومفصــلة حتت عنوان  "الرواية"
كيفية بناء روايته، وما هي املصــــــادر التي اســــــتخدمها، وكيف ربطها معاً. فهذه ليســــــت 
روايـة تـاريخيـة تطفو بحريـة على طريقـة أمبرتو إيكو أو نورمـان ميلر أو روبرت غريفز. 
إنهــا روايــة يجــب أن يكون قــارئهــا على درايــة تــامــة بــأوتــارهــا التــاريخيــة، بمســـــــــــــاعــدة 

وفيرة. وتماشـــياً مع املمارســـة التاريخية، يبلغنا مكية املعلق مالحظات شـــبه أكاديمية 
أين وجد لَبِن البناء التي اســتخدمها بدقة، ويصــدر أحكاماً على الكتابات الثانوية (كأن 
يقول: هــذه املقــالــة مهمــة جــداً، وهــذه معيبــة)، ويتوج ذلــك كلــه بملحق قصـــــــــــير بعنوان 

  النزاع كمؤرخ ثقة ال كقاص. ، وفيه يدخل"مالحظة تاريخية عن كعب والصخرة"
عليه. قد  "الرواية"وملن تنتمي هذه الصـــــــــــخرة الرائعة؟ هذا هو الســـــــــــؤال الذي تقوم 

مثالً).  270يســــتنتج املرء من النثر الكئيب أن الراوي مكية يجد أن الله هو مالكها (ص 
ل تركه  لكن هناك القضــــية الصــــغيرة لالحتالل اإلســــرائيلي للقدس. وهذا موضــــوع يفضــــّ
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بعاً للمالحظات. ويف حال كان القارئ غليظ الذهن ومل يفهم املراد، يســـــــــتشـــــــــهد مكية ط
ية يزعم أن احلقوق اإلسرائيل "شديد التطرف"املفسّر، من دون أي تعليق، بوزير إسرائيلي 

ألن امللك داود دفع ثمنه أصــــــــــالً (ص " جبل الهيكل"تتفوق على احلقوق اإلســــــــــالمية يف 
أنيباً شــــــــــــديداً إىل كاتب صـــــــــــغير مســـــــــــلم يصـــــــــــف كعب بأنه )، يف حين أنه يوجه ت303

، "نموذجية"). وعلى الرغم من أن آراء هذا الكاتب اجلاهلة ليســـــــت 282(ص " صـــــــهيوين"
سلمين السائدة بين امل "تلمّح إىل العقلية اجلريحة والدفاعية احلديثة"وفقاً ملكية، فإنها 

نايبول ألنه وفّر ملكية وأمثاله  جتاه دولة إسرائيل. ويجب أن نتوجه بالشكر إىل س. ف.
 "يةالعقل". هل لنا أن نستنتج أن مصطلح "عقلية"لوصف أسماء مثل  "جريح"نعوتاً مثل 

ألنــه مل يعــد  "العقــل العربي"، كمــا يف "العقــل"أخــذ ينســـــــــــــل بهــدوء ليحــل حمــل مصـــــــــــطلح 
  صحيحاً من الناحية السياسية؟

ها هي ذا رواية تامة عن القدس يف القرن الســــــــــــابع، مع ذيل مطول من التعليقات 
واملالحظات. إذا بدأنا بالرواية جند أنها مرتبة يف فصــول مكتّلة تمتد من ثالث أو أربع 
صــفحات إىل عشــر صــفحات أو نحو ذلك. ويســتغرق كثير من هذه الفصــول الصــغيرة يف 

بين كعــــب واخلليفــــة عمر، تكون فيهــــا الصـــــــــــخرة  احلوارات بين كعــــب وابنــــه الراوي، أو
، أو "أخبرنا القصــة يا كعب"املوضــوع الرئيســي. ويفترض أن يكون األســلوب قروســطياً: 

ويتناثر هذا الكالم القروسطي  "الله الذي جعل كالم الفصحاء يعجز عن وصف جماله."
راء املغويــة الــذين يعرفون مقــدار عظمــة الصـــــــــــح"التهكمي بين الكالم الشــــــــــــديــد احلــداثــة: 

وتـــأتي " يـــدركون كيف يُختبر إيمـــان أبنـــائهـــا يوميـــاً بـــأن يحكم عليهم بـــالعيش فيهـــا.
دشـــــــن حممد زلزاالً يف املدينة يف ذلك "االســـــــتعارات اخملتلطة كثيفة ومتســـــــارعة (مثل: 

). وتكون النتيجة تكلفاً يتنافر مع النثر يف كل صفحة، كما لو أن خمرباً معاصراً "اليوم
دَرْج قديم. ويســـــلط هذا التكلف الضـــــوء على الرســـــالة الســـــياســـــية املركزية يخربش على 

للرواية: إبراز الدَّين الذي يدين به اإلســـــــــالم مليراثه اليهودي، حيث تقوم دولة إســـــــــرائيل 
املعاصــــــــرة بدور حارســــــــة هذا امليراث. ويرى مكية أن مســــــــاهمات اليهود األوائل الذين 

املعاصـــرون إىل حد كبير بســـبب خشـــيتهم أن يقوض أغفلها املســـلمون "اعتنقوا اإلســـالم 
). وإىل جانب العقلية اجلريحة للمســــلمين، يخشــــى 281(ص  "هذا اإلقرار صــــدقية دينهم

أدار ظهره "املســـــــــــلمون أيضــــــــــــاً أن يفقدوا شـــــــــــرعيتهم الدينية. بل إن عمر، كما قيل لنا، 
 هذا العامل، منجم للربح يف"إىل  "مدينة الصــخرة"). ومن ثم حتولت 266(ص  "للصــخرة

 "ينتمي الشـــيء إىل من ينشـــغل أكثر بتذكره"). يف تلك األثناء، 266(ص  "ال العامل اآلخر
؛ وال يســـــــــــتحق األمر عناء التخمين فيمن هو هذا الشـــــــــــعب). ويترك للقارئ أن 266(ص 

  يستنتج أن املسلمين فقدوا حقهم الديني يف الصخرة، إىل جانب كل مصائبهم األُخرى.
واية، عســـــــــــيرة القراءة. أّما تعليقاتها املذيّلة فمســــــــــــألة خمتلفة، ويجب الرواية، كر

احلكم عليها مثلما يريد مكية نفســـــــــــه أن يحكم عليها، أي كقطعة صـــــــــــريحة من الكتابة 
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التاريخية. هنا جند أن االفتراضــــات الطائشــــة للمؤلف، والتعميمات، والتأكيدات التي ال 
ي تأييد من املصـــــــــادر، والتأريخ الســـــــــخيف، أســـــــــاس لها، واملزاعم التي تطلق من دون أ

واألخطاء الكثيرة يف الترجمة والفهم، والنقل الكتابي الرديء (الذي يشـــــــــــكر عليه مكية 
شـــخصـــاً يحمل االســـم الســـيئ احلظ فدج)، كثيرة جداً ويصـــعب إيرادها جميعاً؛ لكن فيما 

 "بناء هيكل ســــــليمانربما اعتقدوا أنهم يعيدون "يلي أحد األمثلة: إن بناة قبة الصــــــخرة 
)، 324). ويؤكد مكية أن بناء قبة الصـــــــــخرة ال عالقة له بمســـــــــرى حممد (ص 278(ص 

). غير أن هذا 327(ص  "كحاكم مثايل مســــــــلم"لكنه يعكس تصــــــــور عبد امللك لســــــــليمان 
من املتعــذر معرفــة مــا كــان يــدور يف خلــد عبــد "االدعــاء تنــاقضــــــــــــه على الفور عبــارة أن 

). لــذا يخلص املرء، ســـــــــــواء أحــبَّ أم كره، إىل أن 328(ص  "رامللــك من خالل املصـــــــــــــاد
الصـــخرة هيكل ســـليماين. وعلى الرغم من الدليل التاريخي على وجود مســـيحي طاغٍ يف 
فلســـــــطين والشـــــــرق األدنى عامة، خالل القرن الســـــــابع، فكيف يســـــــتطيع املرء أن يناقش 

مين كانوا ينشــــــــدون التراث الدليل الذي ال لبس فيه يشــــــــير إىل أن املســــــــل"ادعاء مكية أن 
). وكيف يمكن أن يكون كعــب، الــذي يُزعم أنــه تويف ســـــــــــنــة 281؟ (ص "اليهودي بلهفــة

وســـــــــــنة  685من جانب عبد امللك الذي حكم بين ســـــــــــنة  "حظي باحترام كبير"، قد 651
ليس بيت  "أقدم اســـــــم عربي للقدس"). وكيف يســـــــعنا أن نحاجج يف أن 279؟ (ص 705

  ).291املقدس وإنما إيلياء؟ (ص 
متشــــــــــــابكة مع  "واقعة"وهكذا يمضـــــــــــي الكتاب، مقولة خادعة تلي مقولة زائفة، و

إعادة تمثيل خيالية وأخطاء صـــــريحة وتزوير متعمد. وإذا مورس الضـــــغط على املؤلف، 
فســـــــيزعم من دون شـــــــك أنه روائي. لكن من الواضـــــــح أن رواية القصـــــــص ليســـــــت مهنته 

  ، نظراً إىل رسالته السياسية املضمرة.الوحيدة
  طريف اخلالدي
  أستاذ الدراسات العربية واإلسالمية

 يف بيروت يف اجلامعة األميركية
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