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The estimation of Naseem Hijazi in Urdu Literature
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Abstract:
The article deals with the life and contribution of Naseem Hijazi
towards reconstruction of Islamic thought through his historical
novels in New Muslim generation. As a novel writer، Naseem
Hijazi is regarded as one of the finest writers of Urdu language
especially in the later 20th century. Among his popular
contemporaries were Ibn-e-Safi، Saadat Hasan Manto، and
Shafiq-ur-Rehman، all having their particular line of literature.
Naseem Hijazi is known for his potent and romantic description
of history. There are only two writers prior to Hijazi who wrote
history novels in Urdu: Abdul Haleem Sharar and Sadiq
sardhunwi، but Hijazi’s writing is most credible in terms of
historical description and accuracy. He exercised extra care to
back his study of history by through research and to cite his
sources whenever possible. Hijazi creates his powerful
expression by blending this study of history with fairytale
romanticism. The story usually revolves around characters who
were related to، and shown present at the actual historical event
that wishes to focus on. Naseem Hijazi bases most of his work in
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Islamic history. In dealing with this history، he shows both the
rise and fall of the Islamic Empire. This writer seems to have
been inspired a lot by Allama Muhammad Iqbal’s poetry. He
tries، not very unlike Iqbal، to remind his readers of the lost
glory of the Muslims and in a way inspire them to work with
commitment to achieve lost glory in all walks of life . Naseem
Hijazi has immensely influenced his readers both in and out of
Pakistan. He has been one of the key sources of Islamist
ideologies in Pakistan and worked as a key ideology and valour
builder during the Soviet-Afghan War. Many Pakistani educated
Youngsters throughout 1950s till today are believed to have been
emotionally and ideologically inspired by his writings. He enjoys
a very large reader base even after his death.

………………………………………………...

سبهيد:

إذا كان فن الرواية األردية قد بدأ يف الظهور يف منتصف القرن التاسع عرعر علعد يعد رنعذير
أضبدر (1831م1912 /م) ،وكان ر عبداغبليم شررر (1860م1926 /م) هعو اعاحأ أو
رواية تارخيية ،فإن رنسيم حجازي ر (1914م1996 /م ) قعد ضعرب بسعهم وافعر يف هعذا ااعا
أيضعاو وتنععاو التععاريم اإلسععبلمد تنععاوالو ناضععجاو مععن خععبل روايععات عديععدة ،وعععاا التععاريم اؼبعااععر
عبلجاو روائياو متميزاو ومتفرداو.
ورغععم أن نسععيم حجععازي اتععل مكانعة رفيعععة يف األدب األردي ،إال أن كتععاب تععاريم األدب
قععد غفل عوا عععن ذكععر تفااععيل حياتععه ،اللهععم إال القليععل م ععل كتععاب ر نسععيم حجععازي ايك ع م العععهر
للععدكتور تصععدني حس ع راجععا ،والععذي تنععاو فيععه بعععح تفااععيل حيععاة نسععيم حجععازي ،وإنتاجععه
األديب ،وآراء األدب ععاء واؼب قفع ع يف أدب ععه؛ ل ععذا اعتم ععدت يف موض ععوع البذ ععك عل ععد ه ععذا الكت ععاب
اعتمادا أساسياو ،كمعا اسعتفدت معن بععح اإلشعارات البسعي ة الع وردت بع ننايعا كتابعات بععح
كتّاب تاريم األدب عن حياة نسيم حجازي.
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نسبه وموطنه:

اظبه ؿبمد شريف ،لكنه اشتهر يف عامل األدب بنسيم حجازي ،ولد يف  /19معايو سعنة
1914م اؼبوافععش شعععبان 1332ه ع ،يف سععوجان بععور أحععدي قععري اقلععيم بورداسععبور باؽبنععد ،ووالععد
هو ترودري ؿبمد إبراهيم ،كعان يعمعل مفترعاو دبذكمعة معاهد بعروري ،وكعان يرغعأ يف إغبعاني إبنعه
باعبيش ،إال أن نسيم حجازي رغعأ ععن حيعاة اعبنديعة وععن الواعائف اغبكوميعة .أمعا والدتعه فقعد
توفيت وهو يف اػبامسة عرر من عمر .1

طفولته:

كان نسيم حجازي يهعوي ظبعاع القصعا واغبكايعات يف طفولتعه ،وك عااو معا كعان ينسعج معن
وحععد خيالععه الك ععا مععن القصععا ،يقععو نسععيم حجععازي يف هععذا الرععدن : :ر لقععد ولععدت باحععدي
القععري ،حيععك أذكععر أنععأ كنععت أسععتم إم اغبكايععات مععن الكبععار يف اؼبنععز  ،تلععا اغبكايععات ال ع
تتذععدث عععن قصععا اعبععن والعفاريععت واغبيوانععات اؼبف سععة ،وكععذلا قصععا األب ععا الرععجعان
الذين ينجذون يف مواجهة تلا الكائنات الغريبة .وعندما التذقت باؼبدرسة ،كنت أحكد لرفاقد
يف ال ريععش إم اؼبدرسععة وعنععد العععودة ،تلععا القصععا واغبكايععات ال ع أنسععجها مععن وحععد خيععاي،
فلقد كنت شغوفاو يف ذلا الوقت بقراءة القصا والرواياتر.2
وردبععا أن والدتععه قععد الحظععت عليععه منععذ طفولتععه شععغفه بالقص عا واغبكايععات ،وقدرتععه علععد
نسععجها وس ععردها ب ريق ععة مسلس ععلة وم اب ععة ،فتمنععت أن ت عرا يوم عاو روائي عاو عظيم عاو ،إال أن اؼبر ععي ة
اإلؽبي ععة قض ععت أن ال تع ععيش إي ه ععذا الي ععوم .ولع ععل ربقي ععش رغب ععة األم ك ععان م ععن أه ععم دوافع ع نس ععيم
حجازي كبو كتابة الرواية.
وردبا كان تعلقه بالفروسية سبباو من أسباب تناوله لتاريم انتصارات اؼبسلم  ،كما كانت
م العته للتاريم اإلسبلمد سبباو من أسباب تعلقه بالفروسية.
وي ععذكر نس ععيم حج ععازي أن ععه ذات م ععرة ذه ععأ م ع ج ععد لزي ععارة أح ععد األض ععرحه ،فقبّععل ج ععد
الضعري  ،وطلععأ مععن نسععيم حجععازي أن يقبلععه ،إال أن نسععيم حجععازي شعععر بععدن هنععان حععائبلو بينععه
وب ع ه ععذا الض عري ؛ ل ععذا مل يق ععدم عل ععد تقبيل ععه ،وعن ععدما خرج ععا س ععدله ج ععد  :ر م ععاذا أا ععابا ر
فدجععاب :ر مل أشعععر برغبععة يف هععذا ر يقععو نسععيم حجععازي :ر ومنععذ هععذ اللذظععة أشعععر بععدنأ يف
3
ضبد عظيم القوي ،علد الرغم من ك رة ذنويب وضعفدر.
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تعليمه:

تلقع ععد نسع ععيم حجع ععازي تعليمع ععه األوي يف اؼبع ععدارس القريبع ععة مع ععن قريتع ععه ،وزبع ععرج يف الكليع ععة
اإلسععبلمية ببلهععور عععام 1938م ،وكععان اؼبوضععوع الععذي جععذب إهتمامععه ،هععو التععاريم اإلسععبلمد
بينما شغف بالصذافة وعمل هبا.4
وقععد كانععت بدايععة حياتععه األدبيععة عنععدما أهععدا أحععد أسععاتذته كتععاب رالفععارونير للعبلمععه
شعبلد النعمععام ومععا أن قعرأ حع سبععأ أن يكععون روائيعاو ،وأن خيععدم دينععه مععن خععبل رواياتععه ،فكتععأ
أو م ععا كت ععأ قص ععة باس ععم ر ش ععودرر 5نر ععرت يف اله ععور باس ععم ر حقيق ععت اور اس ععبلم :اإلس ععبلم
6
واغبقيقةر والقت استذساناو كبااو لدي القراء.

أسرته:

كانت أسرة نسيم حجازي تتكون من طبسة أفراد ،هو وزوجته ونبلنة أوالد هم  :خالعد
االبععن األكععرب وجاويععد األوسععن وأحسععن األاععغر بع أخوتععه ،7وقععد تععويف ابنععه األوسععن ر جاويععد ر
وهو يف التاسعة عرر من عمر  ،يف حادنة مدساوية تقو عنها زوجة نسيم حجازي:
رلقد كانت وفاة االبعن األوسعن جاويعد أكعرب مدسعاة يف حياتنعا ،فعنعدما غعرني جاويعد نسعيم
يف اؼباء كان عمرة تسعة عرر عاما ،ومل يعتم الع عور علعد ج مانعه يف اليعوم األو  ،واعل اؼب عات معن
الناس جالس حو البذاة طوا الليل ،والعديد منهم كان يغعوص يف البذعاة للبذعك ععن ج تعه
ع ع وكان معا يقلعش نسعيم حجعازي وقتهعا هعو أن يغعرني أحعد معن هعأالء النعاس أننعاء البذعك ععن ج عة
ابنععه؛ لععذا تقععدم إلععيهم وقععا  :ر ليععدت معععد انن ع فقععن فبععن ةيععدون السععباحة ،فتقععدم أربعععة أف عراد،
وذهبوا يف قارب معه ،وكان الوقعت عصعيباو ،تقعدم نسعيم حجعازي بالقعارب يف اؼبعاء ععدة أميعا  ،مث
أوقفه وقفز من القارب ليغوص يف مكان شديد العمش ،وبعد ف ة قب يف الع عور علعد اعب عة ،فععاد
هبععا ومل يععر أحععد باكيععا ،كععان األحبععاب واألاععدقاء يواسععونه ،إال أنععه وفجععدة رب مععت عزختععه وأخععذ
يبكد ،مث ذهأ إم حجرته ،وبعد قليل من الوقت فت أحد األشخاص باب حجرته فعإذا بعه يعرا
جالساو يصلدر.8

عمله بالصذافة:

كانعت بدايععة نسععيم حجععازي  -يف ؾبععا العمععل -مع الصععذافة؛ فعمععل أو مععا عمععل يف
جريععدة رروزنععامہر ،إال أنععه مالبععك أن تععرن العمععل هبععا عنععدما علععم أ ععا تتلقععد معونععات مععن اغبكومععة
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اؽبندية قدرها عررة آالف روبية ،إخاناو منه بدن اعبريدة لعن ذبعرؤ علعد كتابعة أي شعيا يتععارض مع
سياسة حزب اؼبأسبر بعد ذلا ،ومل يكتعف نسعيم حجعازي بع ن هعذ اعبريعدة ،بعل كتعأ مقعاأل ععن
هذ اؼبعونات ال تتلقاها.9
مث اش ن نسيم حجعازي بععد ذلعا مع آخعرين يف إاعدار جريعدة ر تعمير ر الصعادرة يف

روالبنعدي ،والع اعل يعمععل هبعا مععن ععام 1342هعع1923 /م وحع عععام 1386هعع1966/م ،مث
أاععدر م ع عنايععت ا يف  14أغس ع 1953م جريععدة ر كوهسععتانر ال ع نالععت شععهرة خااععة
خععبل وقععت قليععل مععن اععدورها ،والع كانععت تصععدر يف وقععت مععن األوقععات مععن روالبنععدي والهععور
وملتان.10
لقععد ارتععبن نسععيم حجععازي بالقضععايا الوطنيععة والدوليععة ،فلقععد مكععك يف إقلععيم بلوشسععتان
تسع سععنوات ،شععارن فيهععا علععد اؼبسععرح السياسععد بقسععن وفععا ،فلععم يكععن ليكتفععد بععدور اؼبرععاهد
لؤلحداث السياسية ال تدور حوله دون أن يتدنر هبا أو يأنر فيها.

حياته
حياته السياسية:

لقعد كععان لعملععه بالصعذافة دور كبععا يف زيععادة وعيععه السياسعد ،وإكتسعابه رؤيععة مسععتقبلية
للقضععايا ال ع زبععا الععوطن؛ لععذا كععان لنسععيم حجععازي دوراو مععأنراو يف اغبيععاة السياسععية ،خااععة يف
إقلععيم بلوشسععتان ،11وذلععا عنععدما أشععار علععد مععا جعفععر صبععاي بضععرورة ترشععي شععخا لععه نقععل
خكنععه مواجهععة مرش ع حععزب اؼب عأسبر ،ويكععون عون عاو غبععزب الراب ععة اإلسععبلمد فيمععا بعععد ،فلععو قب ع
مرش ع حععزب اؼب عأسبر سععيكون عمععيبلو لئلسععتعمار اؽبندوسععد يف إقلععيم بلوشسععتان؛ لععذا اجتهععد مععا
جعفععر يف اإلغبععاح علععد القائععد ؿبمععد خععان جععوكزائ ب شععي نفسععه يف اال ع التر عريعد ،فععنج
بدك ريععة سععاحقة ،وأاععب فيمععا بعععد عون عاو غبععزب الراب ععة اإلسععبلمد يف اال ع التر عريعد ،وبععذلا
شارن إقليم بلوشستان يف مساة قيام باكستان بركل عملد.12
كما دعا األديأ اؼبسلم أدبعاء باكسعتان ،فبعن ضبلعوا رايعة التجديعد وفبعن يع ّدعون التقدميعة
إم التفكعا يف اإلسععبلم ،وأن يعععربوا عععن ؾبععتمعهم اؼبسعلم ،واععافظوا علععد تقاليععد اإلسععبلمية وم لععه
وأخبلقه من خبل أعماؽبم األدبية.13
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وعن ععدما أعل ععن ماون ععت بيع ع يف يوني ععه 1947م بدن ععه يس ععيجري اس ععتفتاءاو عامع عاو يف إقل ععيم
بلوشس ععتان بر ععدن إنض ععمامه إم باكس ععتان أو اؽبن ع عد ،ومع ععا أن ق ع عرأ نس ععيم حج ععازي ه ععذا اػبع ععرب يف
الصذف ح اتصل دبا جعفر صباي ،وكان وقتها يف مدينة رنصي آبادر ،فديت مسرعاو إم مدينة

ر كوئتر ر ر ،14واجتم ع دبذم ععد خ ععان ج ععوكزائ وبع ععح أعض ععاء صباع ععة ش رراجر ه كر ر للتر ععاور يف

األمر.15

عمله بالتجارة:

عندما ترن نسعيم حجعازي العمعل بالصعذافة يف بعادئ األمعر عمعل مدرسعاو للغعة اإلقبليزيعة يف
احدي اؼبدارس اؼبتوس ة ،إال أنه مل يكن ليتم نبلنة أشهر يف هذ الوايفعة حع ف فصعله معن قبعل
إدارة اؼبدرس ع ععة ،ويف تل ع ععا الفع ع ع ة أرس ع ععل الس ع ععيد جعف ع ععر صب ع ععاي الس ع ععيد راسع ع عرار ؿبم ع ععد خ ع ععانر إي
ربلوشستانر لكد يديت له بنسيم حجازي من أجل أن يقوم بتعليمه اللغة اإلقبليزية ،ويكون معلماو
ألوالد .16
وأننععاء إقامععة نسععيم حجععازي يف إقلععيم ربلوشسععتانر عمععل يف التجععارة ،واسععتمر عمل عه فيهععا،
ورب الك ا ح أاب نريا ،إال أنه كان دائم الصراع م نفسعه ،اعراع يعدور يف عقلعه بع فعريق
أحدمها كان مستقبله يف أن يكون روائياو عظيماو ،وال ام التجعارة الع تعدر عليعه أرباحعاو ك عاة سبكنعه
من بناء القصور ،وشراء األراضد ،وذات يوم قام قبل ابلة الفجر ،وتوضعد ،وأخعذ يتضعرع إم ا
سععبذانه وتعععاي أن يهديععه س عواء السععبيل ،حيععك مل يكععن اؼبععا هععو مايبغيععه؛ لععذا قععرر تععرن العمععل
بالتجارة ،واذبه إم الكتابة ال اطمدنت إليها نفسه.17

أسفار :

طععاف نسععيم حجععازي بععالك ا مععن الععببلد العربيععة واألوربيععة ،كمععا زار أمريكععا وإي عران وتركيععا،
وأنناء إقامته بإيران زار ضري الريم سعدي ،وأيوب األنصاري وموالنا جبل الدين الرومعد ،كمعا
زار العديد من األضرحه أنناء إقامته بدنقرة ،مث غادرها متجهاو إم باوت وال أقعام هبعا نبلنعة أيعام،
مث س ععافر بع ععد ذل ععا إم السع عععودية ،لزي ععارة بي ععت ا اغب ع عرام ومسع ععجد رس ععو ا ا ععل ا عليع ععه
وسلم.18
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نسيم حجازي يف مصر:

زار نسيم حجازي مصر عام 1951م ،وكانعت ترب عه بعبعدالوهاب ععزام السعفا اؼبصعري يف
باكسععتان آنععذان عبلقععة وطيععدة ،وعععن هععذ العبلقععة يقععو نسععيم حجععازي يف حععديك إذاعععد نرععر
دكتور تصدني حس يف كتابه ( نسيم حجازي ايكع م العه).
ر لقعد كنعت علعد عبلقعة وطيعدة بعبعد الوهعاب ععزام السعفا اؼبصعري يف باكسعتان آنععذان،
وذات ي ععوم دع ععام للجل ععوس مع ععه يف أح ععد الفن ععادني ،وأخ ععربم بدن ععه ب ععدأ ي ععتعلم اللغ ععة األردي ععة ،وأن
الق ععائم عل ععد تعليم ععه نص ععذو ب ععدن يب ععدأ دراس ععته لؤلردي ععة برواي ععايت ،ل ععذلا قع عرأ ي رواي ععةر آخ ععر
چٹان :الصخرة األخاة ر وتدنر هبا ك ااو ،وأراد ترصبتها إم العربية ،فدجبته بدن هذ كانت أمني
أنا أيضاو ،غا أنأ مل أجد ذلا الرخا الذي لديه القدرة الكافية علد ال صبة إم اللغعة العربيعة،
فقععا ي :ر لععو أنععا وجععدت ذلععا الرععخا فدنععا علععد اسععتعداد ؼبراجعتهععا لععه بعععد نقلهععا للعربيععة،
فقضي أنأ ح اآلن ال أتقن اللغة األردية ،ح أسبكن من ترصبتهار؛ فرعرت وقتها وكدنأ أطا
يف الفضاء الفسي  ،مث أجبته بدن هنان اديش ي هو الريم منهاج الدين ااعبلحد ،لديعه القعدرة
علععد القيععام هب ععذا العمععل علععد أكم ععل وجععه ،فقععا ي :ر لتخ ععرب بععدن يقععوم هب ععذا العمععل يف أس ععرع
وقتر ،وبعد نبلنة أشهر جعاء منهعاج العدين ااعبلحد إم كراترعد بععد أن تعرجم بابعاو معن الروايعة،
فعرضععته علععد سععيادة السععفا الععذي أبععدي إعجابععه بال صبععة ،وطلععأ سععرعة اإلنتهععاء منهععا يف أقععرب
وقععت ،حيععك أن إقامتععه يف باكسععتان ؿبععدودة ،فلععم أتفهععم هععذا الكععبلم آنععذان بصععورة واضععذة ،مث
انر ععغلت وقته ععا بالعم ععل يف جري ععدة ر كوهس ععتانر وانته ععت ف ع ة الس ععفا اؼبص ععري يف باكس ععتان ،ومل
ييكتأ ؽبذا العمل أن يتم.19

شخصيته:

امتاز نسيم حجازي حبماس وضبية دينية ،وسبسا بتعاليم الدين اغبنيف ،وغاة شديدة علد
الععوطن ،ورغبععة يف اإلاععبلح ،وتفععام يف العمععل ،وكلهععا ظبععات واضععذة مععن خععبل أعمالععه الروائيععة
والصذفية علد السواء.
لقد قب نسيم حجازي عن طريش رواياته ال اختار ؽبا شخصعيات معن التعاريم اإلسعبلمد،
يف أن يرعععل نععار اغبميععة والغععاة عنععد الرععباب اؼبسععلم ،ال سععيما يف ذلععا الوقععت العصععيأ الععذي
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سعععد فيععه اؽبنععدوس ل مع اؽبويععة اإلسععبلمية ،والسععي رة علععد مقاليععد اغبكععم يف شععبه القععارة اؽبنديععة
بعد ذهاب اإلقبليز ،وإذابة ال قافة اإلسبلمية داخل ااتم اؽبندوسد.
لقد لعأ نسيم حجازي من خبل عمله بالصذافة دوراو كبااو يف زيادة العوعد السياسعد
عند العامة ،وكان دائم التفكا يف الصعوبات ال تواجه وطنه ،وكيفية معاعبتها.
هععذا الععوطن الععذي عرععقه نسععيم حجععازي وهععام يف حبععه ،ييعذكر أنععه ذات يععوم أرسععل إليععه
أحد أبنائه خ اباو قا فيه :ر ظبعت أنعا قعد تزوجعتر فدرسعل إليعه األب رداو قعا فيعه :ر حقعاو معا

ظبعععت ر ،وعنععدما رج ع اإلبععن إم اس ر آ آبرراد ،ومل ةععد والدتععه باؼبن ععز  ،أخععذ ينظععر إم والععد يف
حاة شديدة وعينا ملي ة بالعديد معن األسع لة ع ع فابتسعم األب وقعا  :ر يعابأ لقعد قلعت لعا بعدنأ
قد تزوجت من أخري ،وهذا حش ،ولكنأ مل أتزوج إمرأة ،بل تزوجت باكستانر.20
أراد نسيم حجازي أن او الررارة الكامنة يف ادور شباب اؼبسلم إم شعلة ،خكن
أن ذب ععدد عص ععور اؼبع عد اإلس ععبلمد ،أراد أن يض ععدء أذه ععان الر ععباب اؼبس ععلم بعظم ععة اإلس ععبلم ،الع ع
ذبعله ععم ير عععرون بال ق ععة يف أنفس ععهم م ععن خ ععبل التع ععرف عل ععد ماض ععيهم التلي ععد ،أراد أن يب ععك يف
داخلهععم اإلخععان بععا الواحععد ،ويععدعوهم إم أن يكتب عوا تععارخيهم بديععديهم ،ولتذقيععش هععذا اؽبععدف
يذكرهم مرة بعد مرة بعظمة اإلسبلم وإبداعات اؼبسلم .21
كععان نسععيم حجععازي شخصععية بسععي ة شععديدة التواضع  ،ؿببععة للخععا ،متفانيععة يف العمععل،
راغبة يف خدمة ااتم واؼبسلم  ،شديدة التدنر والتدنا دبا يدور حوؽبا من أحداث ،تكعر الرعهرة
وحأ الظهور ،وهنان الك ا من األحداث ال وقعت يف حياته تدلل علد هذا منها:
أن ععه ذات ي ععوم رك ععأ ق ععارب م ع بع ععح اؼبس ععافرين ،وك ععان بالق ععارب نبلن ععة مبلح ع  ،ك ععان
أحدمها يتعامل بفظااة شديدة م اؼبسافرين ،وكان هذا يف األسبوع األخعا معن شعهر يوليعه ،ومعن
شدة اغبرارة يف ذلا اليوم خرجت فتاة إم مكان فسي بالقعارب لتلعتقن بععح األنفعاس ،بععد أن
كاد يغرد عليها وسن زحام اؼبسافرين ،وإذ هبذا اؼببلح قد زجرها ووخبها بقسوة شديدة ،وخاف
باقد اؼبسافرين منه بسبأ اوته اؼبفزع ،إال أن نسيم حجعازي ع وكعان شعاباو يف ذلعا الوقعت ع زجعر
هذا اؼببلح ،وضربه ،وقاد القارب بدال منه إم أن وال إم الراطا.22
كانععت شخصععية نسععيم حجععازي شخصععية متمسععكة بالتعععاليم اإلسععبلمية ومععن مث كانععت
تكر التعصأ وتدعوا إم التسعام وإي األلفعة بع النعاس ،ونبعذ اػببلفعات والتععايش فيهمعا بيعنهم
يف سبلم وآمان ،وقد بدا هذا عليه واضذاو منذ اغر .
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فيذكر أنه ذات يوم كان عائداو من كليته إم قريته ،فوجعدها خاليعة معن أهلهعا ،فععرف أن
أيناس القريعة قعد ذهبعوا للرعجار مع أهعاي القريعة ااعاورة ،فعدمت د جعواد معن فعور  ،وأخعذ يععدو بعه
كالربني ،إم أن وال إم القرية اااورة ،واست اع أن يوقف هذا الرجار قبل نروبه.23
لقععد كععان نسععيم حجععازي كاتب عاو وأديب عاو حساس عاو تععأنر فيععه األحععداث وزبتمععر بداخلععه وزبععرج
ناض ععجة في وعه ععا بقلم ععه بع ع السع ع ور ،24فه ععو ا ععاحأ رواي ععة ر حكاي ععة ؾباه ععدر ،ر ؿبم ععد ب ععن
القاسمر ،ر الصخرة األخاةر ،ر وال اب والدمر.

تقو ساجد اخ عن عمها نسيم حجازي:

ر لقد كنت دائماو أرا جالساو علد كرسد ،يكتأ وأمامه منضدة عليها الك ا من أكوام
الععورني اؼببع ععرة ،والك ععا مععن كتععأ التععاريم ،واألقععبلم اعبميلععة ،فكععل شععيا أمامععه مل يكععن منظم عاو،
وك عاا مععا كنععت أقع يف حععاة مععن أمععري إذ كيععف كععان اصععل علععد مععا يريععد مععن ب ع هععذ األك عوام
اؼببع رة ،وكان يغضأ غضباو شديداو ،إذا ما فكر شخا يف ترتيأ هذ األشياءر.25
كان نسيم حجازي ؿبباو لعمله ،ـبلصاو له إخبلااو شديداو ،ال يركن م لقعاو للراحعة ،حع
يف أسوء الظروف وأشدها .فذات يوم مرض ،وأشعار عليعه األطبعاء بالراحعة ،إال أن نسعيم حجعازي
قععام باسععتدعاء أحععد أاععدقائه ،وأخععذ يخلععد عليععه روايتععه اعبديععدة ،واععل علععد هععذا مععا يقععرب مععن
شهرين ،وعندما علم أحباء  ،نصذو بالراحة كما أشار ال بيأ ،فعدخربهم بدنعه ال ةعد الراحعة إال
م رواياته.26
وبعد رحلة مضنية يف اغبياة انتقلت روح حجازي إم باريها يف /2مارس1996/م.27

آنار :

كتأ نسيم حجعازي العديعد معن الروايعات الع نالعت شعهرة واسععة ومكانعة عاليعة ومن عزلة
رفيعة يف الرواية التارخيية األردية ،فلقد القت رواياته استذساناو كبااو ب القعراء ،وال يعزا ؽبعا وقعهعا
رغم تغا الزمان؛ فلقد وجد نسيم حجازي يف التاريم اإلسبلمد مادة خصبة ،قبع يف تقعدخها يف
شكل روائد هادف ،خيعدم قومعه وبعأ جلدتعه ،حيعك وجههعم إم ماضعيهم التليعد كعد يدخعذوا منعه
العربة والعظة وما خيدم مستقبلهم ،وبك فيهم اغبماس وحأ االنتماء.
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لقععد قبع نسععيم حجععازي يف ذبسععيد شخصععية اؼبسععلم اغبععش الععذي يصععل أن يكععون قععدوة
لآلخرين ،كما طلأ من اؼبسلم أن يقتفوا أنر السلف الصاحل ،وأن يدخذوا حعذرهم يف تععاملهم
م غا اؼبسلم - :

مكانة نسيم حجازي يف األدب األردي:

إن شخصية نسيم حجازي شخصية فذة ،نالت قبوالو كبااو ،وعلماو وفااو ،ونقافة واسعة،
وقععد كانععت شخصععيته عصععامية ؾب ع ّدة ،تركععت أن عراو كب عااو ،وأسععدت خععدمات جليلععة ،وفتذععت آفاق عاو
واسععة معن خعبل أعمالعه األدبيعة ،الع ب عت روحعاو جديعدة يف ععروني الرعباب اؼبسعلم ،وأنعارت ؽبعم
ال ريش وسن الظبلم الدام .
لقد كان نسيم حجازي فيما يبعدوا يسععد سععياو ح ي عاو لنرعر ال قافعة اإلسعبلمية بع أفعراد
العامة يتض ذلا من خبل تفسا لسر كتابته للرواية التارخيية اإلسبلمية حيك يقو :
ر لقععد كنععت شععغوفاو بقعراءة القصععا والروايععات ،وذات يععوم أهععدام أحععد أسععاتذيت كتععاب
رالفاروني ر للعبلمة شبلد النعمام ،وما أن قرأته حع رجعوت معن ا أن أكعون روائيعاو ،وأن أخعدم
ديأ عن طريش الروايةر .28وال ريأ يف أن نسيم حجازي قد أسهم بنصعيأ وافعر يف نرعر ال قافعة
اإلسبلمية عن طريش الرواية ،وخبل عمله يف جريديت ر تعما ر و ر كوهستانر.
لق ععد كان ععت الرواي ععة التارخيي ععة يف تص ععور نس ععيم حج ععازي وس ععيلة لنق ععل اؼبعلوم ععات التارخيي ععة
اإلسبلمية ال ينبغد أن يتعرف عليها صبهور القراء ،است اع رب ها بالواق الذي يعيرعه ،وأضعاف
إليها عنصر التسلية واستدعاء العناار ال انية ال توقد صبرة األمل يف نفوس اؼبعاارين ،وقباة من
واق م قعل باإلحبعاط والترعاؤم ،أو تسعود اؽبعزائم واآلالم .حيعك االسعتعمار األجنع اتعل العببلد،
وي ارد العباد ،والسل ة ااؼبة قاهرة ،والرعأ ال مرغو بقضايا ومهومه اليومية  .....فعالف ات
التارخيية ال اختارها ر نسيم حجازير بذكاء لرواياته ،سبانل الواق الذي نعيره.
يقو عنه الربوفيسور عبدالغأ:
ر لقد سبيز نسيم حجازي عن غا من الروائي بدنه مل يتخعذ معن التعاريم قصعة ومل ةععل
القصة تارخياو ،بل عزم علعد تقعدا التعاريم يف شعكل روائعد متميعز واهعتم برعكل كبعا جبميع اللعوازم
الفنيععة ؽبععذا الصععنف األديب .فممععا ال شععا فيععه أن الواقعيععة التارخييععة سععاعدته يف إقبععاز هععذ اؼبهمععة
الكباة ،فتلا اؼبوضوعات ال اارت مصدر اؽبامعه قعد نبعت أ عا عع اغبقيقعة ،وهبعذ ال ريقعة مل
ادث أن اهر هنان تعارض ما ب ادني الفن وادني الفكرر .29فلقد قبع نسعيم حجعازي يف
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تقدا التاريم بصورته اغبقيقية دون أن خيتلش أحداناو ذبمل اغبقيقة أو تع عد اغبكايعة رونقعاو وبريقعاو،
ويف بعح األحيان تكون اغبقيقة أغرب من اػبيا ومن حسن اغبع أن ع عر نسعيم حجعازي علعد
م عواد تلععا اغبقععائش وال ع كععان اععبها يف شععكل روائععد عمععل دقيععش ومعقععد وامتذععان عصععيأ ألي
روائد جيد ،ولقد قب نسيم حجازي يف هذا االمتذان بتفوني وجدارة.
وللوقوف علد مكانة نسيم حجازي الفنية علينا م العة روايتعه ر ؿبمعد بعن القاسعمر الع
من خبلؽبا خكننا معرفة كيف رتأ صبا القصعة وجاذبيتهعا ،وكيعف أهعتم بتقعدا التعاريم يف شعكله
اغبقيقد دبهارة وفن عا :
ر فلقد كانت فتوحات ؿبمد بعن القاسعم تعذكر قبعل ذلعا معن أجعل بنعاء قصعة حعأ بينعه
وب ع ع األمع ععاة ر الدير إال أن نسع ععيم حجع ععازي مل يع ععر ضع ععرورة ؽبع ععذ القصع ععة عبع ععذب القلع ععوب كبع ععو
األحععداث فلععم ي ععأ لععه أن يرععو اغبقيقععة مععن أجععل كتابععة بععاب عععن اغبععأ أو العرععش؛ لععذا عععرض
األحداث احملققة بصورة فنية منظمة فدرتقد باغبكاية إم أسلوب ف ري سباماور.30
إن نسيم حجازي روائد تارخيد خالا أسعت اع فعت بعراعم صبعا الرعكل الفعأ يف هعذ
العناار الفكرية ال ألفها وأعتقد فيها؛ ؽبذا فعندما تعرن التعاريم ليختعار موضعوعاو سياسعياو معااعراو
أختفت آنار لباقة قلمه وتفككت طبلظبه الفنية ،ونز بكتابة القصة من مكانتها الرفعية ،وخاض
هبا يف وحعل الرمزيعة م عا ذلعا قصعته ر سعفيد جزيعر ر الع مل يكعن ألسعلوهبا الفكعاهد ذلعا اؼببعز
اغباد.31
لقععد أراد نسععيم حجععازي يف اغبقيقععة إبععبل رسععالة مسععبوغة بوجهععة نظععر ال ع تععد علععد
هعدف منرععود لفنعان هععادف ،وبسعبأ وجهععة النظعر هععذ يعوي إهتمامعاو كبعااو باؼبوضععوع ومادتعه كععد
يتمكن من فا كل عقدة.32
لقد سبيزت كتابته بالقوة واؼبتانة والعظمة ورغعم أحتوائهعا لعنصعر اػب ابعة إال أ عا اشعتملت
أيض عاو علععد تلععا احملععاورات ال ع الئمععت عظمععة األب ععا وأهععدافهم السععامية .لقععد أحتععوت روايععات
نسععيم حجععازي علععد العديععد مععن الرخصععيات اؼبختلفععة مععن نسععاء وأطفععا وعجععائز وشععباب يع أي
بيععنهم الك ععا مععن اؼب قفع واألذكيععاء وكععذلا مععن هععم ؿبععدوي ال قافععة ومععن هععم جهععبلء سععذج تقععوم
عليهم الفكاهة والسخرية.
لقععد اععور نسععيم حجععازي العهععود التارخييععة اؼبتعلقععة بالعلمععاء واغبكمععاء والساسععة والتجععار
والرؤس ععاء واألمع عراء وعكع ع م ععن خ ععبل أفك ععارهم وأفع ععاؽبم ؾب ععتمعهم اػب ععاص .فلق ععد حل ععش نس ععيم
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حجازي يف فضاء العديد من العهود والبلدان اؼبختلفعة معن البلعدان العربيعة إم أسعبانيا ومعن أسعبانيا
إم اؽبنععد ،ألقععد الضععوء خبلؽبععا علععد القععيم ال قافيععة للعديععد مععن الرعععوب ،ورسععم يف قصصععه علععد
مسععتوي كبععا ااتمعععات اؼبتنوعععه واؼبختلفععه ،وأسععت اع أن يعععرف بدحاسععي شخصععياته مععن خععبل
حواراهتم.33
أمععا عععن روايععات نسععيم حجععازي مععن الناحيععة الفنيععة فععإن رواياتععه تسععتذش اإلشععادة وال نععاء،
حيععك قبععد صبععا اغببكععة القصصععية ،وحسععن تسلسععل األحععداث وتراب هععا ،فاألحععداث يف رواياتععه
تسععا برععكل طبيعععد ،ح ع أن القععارئ يظععل منهكم عاو يف قراءهتععا إم النهايععة ،فععاك ر روايععات نسععيم
حجازي ذات حبكعة حيعة وفعالعة علعد العرغم معن بسعاطتها ،وهعذا يف اغبقيقعة هعو سعر قبعاح ورواج
روايات نسيم حجازي عن غاها من الروايات التارخيية يف هذا العصعر .وخكعن القعو بعدن روايتعه ر
يوسعف بعن تاشععف ر هعد معن أفضععل رواياتعه معن ناحيععة اغببكعة القصصعية ،فاغببكععة يف هعذ الروايععة
معقععدة إم حععد مععا ،كمععا أ ععا مسلسععلة وم اب ععة أيضعاو ،يرع ن الفكععر اؼبتععزن واإلحسععاس العععاي يف
بناء حبكتها القصصيةر.34
مل تكععن الرومانسععية أو تقععدي اآلنععار القدخععة مهععا مععن أهععداف نسععيم حجععازي يف رواياتععه
بععل حععاو تقععدا لوذجععا للرععجاعة مععن خععبل أب ععا التععاريم اإلسععبلمد ،وقصععد أن يع ععد رجععا
اليععوم يف أيععديهم سععيوف السعععد والعمععل للواععو إم هععذ الغايععة فقععام بتععريفهم باغبقععائش التارخييععة
35
العظيمععة وقععدم ؽبععم رسععالة الف انععة والرععجاعة  .خااععة وأن هنععان اذبععا يف األدب األردي شعععراو
ون راو وهو الرجوع إي اؼباضد باعتبار أفضل من اغباضر يف التمسا بالقيم واألخبلني ،وبعد ععن
اؼبادية ،وؼبا فيه من ؾبد السلف العظيم ،وقد اهر هذا االذبا يف الستينيات من القرن العررين.
إن نسععيم حجععازي مععن أول ععا الععروائي الععذين القععت صبي ع روايععاهتم علععد الس عواء شععهرة
وقبوالو كبااو .واغبقيقة أن من أهم أسباب هذ الرهرة والقبعو الكبعا هعو موضعوع تلعا الروايعات،
فلقععد أختععار نسععيم حجععازي ؼبعظععم رواياتععه أحععداناو مععن التععاريم اإلسععبلمد ،هععدفها أسععداء النص ع ،
دبعأ أن تلعا الروايعات غنيعة بعدروس الععربة والعظعة ،وهعد أيضعاو تلقعد الضعوء علعد تلعا األحعداث
الع كانععت سععبباو يف زوا الك ععا مععن األمععم ،فهععذ األحععداث كانععت يف األاععل تقععوم بععدور مواسععاة
عامة النعاس ،كمعا كانعت أيضعاو سعوطاو معن أجعل العمعل ،فلقعد ألقعت روايتعه ر شعاه ر الضعوء علعد
أسباب إ يار دولة اؼبسلم يف األندل  ،كمعا ألقعت روايتعه ر آخعر چٹان :الصعخرة األخعاة ر
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الضوء علد اؽبجمات التتارية علد العراني وإيعران ،وتناولعت روايتعه ر يوسعف بعن تاشعف ر موضعوعاو
تارخيياو هاماو ،حيك دارت أحدانها عن ملون ال وائف يف األندل .36
الغععرض مععن هععذا هععو أن الروايععات الع بلث قععد تبنععت موضععوعات مععن التععاريم اإلسععبلمد،
ربعوي بعداخلها دروس الرعجاعة ،واغبعش ،والععد  ،واإلنصعاف ،وأخعذ الععربة والعظعة ،وععبلوة علععد
هذا فإن إؼبام اؼبألف باؼبوضوع وتعلقه به تعلقاو عاطفياو عميقاو ،كان معن أهعم أسعباب فاعليعة ورواج
هذ الروايات.
لقعد أختعار نسعيم حجععازي للك عا معن رواياتعه شخصععيات مهملعة تارخييعاو ،أو شخصععيات
خياليع ععة ،أسع ععت اع أن يرب هع ععا ب ريقع ععة مع ععا باؼبوضع ععوع ،كمع ععا أس ع عت اع أن يتعع ععرض لؤلحع ععداث مع ععن
خبلؽبار.37
وعععن أبععرز اػبص عائا يف عنصععر فععن الرخصععيات عنععد نسععيم حجععازي ،أنععه مل يقععدم هععذ
الرخصيات بدسلوب تقليدي م ل ر نذير أضبد ر ،ففعد روايعة ر آخعر چٹان :الصعخرة األخعاة
ر قبد أن شخصية اػبليفعة النااعر واػبليفعة اؼبستنصعر وععبلء العدين خعوارزم ،هعد شخصعيات ذات
تدنا واض وعميش ،وكذلا شخصية وحيد الدين وزير اؼباليعة وشخصعية اؼبهلعأ كلهعا شخصعيات
ذات ظبععات فبيععزة .كمععا تععربز يف روايععة ر يوسععف بععن تاشععف ر شخصععية ر اؼبعتمععدر و ر يوسععف بععن
تاشف ر ،حيك قبد أن شخصية اؼبعتمعد قعد بعرزت معن الناحيعة التارخييعة ،وأمتعازت بتوائمهعا مع
الظروف والعادات ،كما أست اع اؼبألعف صبع كعل اػبصعا اغبسعنة الع يتوقع القعارئ وجودهعا يف
شخصية يوسف بن تاشف  ،وأمتازت بد ا ذات مصداقية تارخيية متناهية.
كمععا قبععد عنععد نسععيم حجععازي لععون التجديععد فيمععا يتعلععش بالرخصععيات النسععائية ،ويععربز
ذلععا يف أن كععل الرخصععيات النسععائية ال ع قععدمها هععد شخصععيات نسععائية مسععلمة ،وهععذ ميععزة
انفردت هبا رواياته عن غاها من الروايات التارخيية ،كما نلذ أن الرخصية النسائية عند تتسم
بصععفات م اليععة ،فهععد طبقعاو لتعععاليم اإلسععبلم تتصععف باغبيععاء والعفععة والوفععاء واإلي ار.كمععا مل ينسععد
يصور بعح اعبوانأ السعلبية للمجتمع معن خعبل تلعا الرخصعيات اؼبسعلمة،
نسيم حجازي أن ّ
فم ع بلو يف روايتععه ر يوسععف بععن تاشععف ر ،قبععد أخععت ويل ع تلععا الرخصععية الصععغاة ال ع تععدنرت
باؼبفاهيم اػباط ة.
ومععن اػبص عائا البععارزة عنععد نسععيم حجععازي يف عنصععر الرخصععيات ،أنععه قععدم يف بعععح
رواياته ،بعح اؼبعلومات عن طفولة أهم شخصياته ،تلا اػبصواية ال ال قبدها إال عنعد رشعيد

اإليضاح ( 27ديسمرب )2013

حياة نسيم حجازي ومكانته العلمية واألدبية.......

252

اخ ندوي يف العصر الراهن ،وتبدو هذ اؼبيزة واضذة سبام الوضوح يف روايعة يوسعف بعن تاشعف ،
فقععد سععلن نسععيم حجععازي الضععوء علععد طفولععة كععل مععن سعععد ،وأضبععد ،وحسععن ،وأدري ع  ،وزيععاد،
وميمونععه ،أبنععاء عبععداؼبنعم .ورغععم أننععا ال قبععد تلععا اػبصععائا صبيعهععا يف روايتععه ر معظععم علععدر؛
وذلا لضعف اغببكة القصصية فيها ،إال أننا قبد تلا اػبصائا ؾبتمعة يف باقد أعمالهر.38
أم ععا فيم ععا يتعل ععش باللغ ععة واألس ععلوب ف ععإن الل ععون األديب ه ععو أب ععرز فبيع عزات رواي ععات نس ععيم
حجازي ،فدحياناو يقدم حوارات طويلة تتميز بتدناهعا وقوهتعا وترصبتهعا الكاملعة ألحاسعي ومرعاعر
الرخصيات ،وتتسم بالوقار األديب واؼبراعر الفياضة .وأحياناو نلذ فيها لون اػب ابة.
وبصععفة عامععة فقععد أمتععازت روايععات نسععيم حجععازي بععاللون األديب واألسععلوب اػب ععايب،
ورغم أننا نلذ أن الرواية التارخيية تقعل فيهعا قعوة اغببكعة القصصعية ،وقلعة عنصعر التذقيعش والدقعة،
إال أن روايات نسيم حجازي قبذت يف أن تغ د هذا النقا يف الرواية األردية. 39
أما عن نسيم حجازي من ناحية قبوله ووعيه الفأ ،فإنه يعد يف طليعة هذا ااا  ،وهذا
هعو مكانععه اغبقيقععد ،فععإن مععن أهععم أسععباب رواج رواياتععه هععو هععذا التناسععش واالنسععجام بع موضععوع
الرواية وفن كتابة الرواية ،والذي مل يوجد عند غا من كتّاب الرواية اؼبعاارين 40ر.
كمععا خكععن اإلشععارة هنععا إم أن هنععان شبععة عوامععل مر ع كة مععا ب ع نسععيم حجععازي وبععرا
ترععند ،وقععرة العع حيععدر تععتلخا يف أن كععل مععنهم رتععأ خ تععه الفنيععة وأسععكن قصصععه ـبلوقععات
دنيا  ،وأست اعوا إيصا فنهم إم درجة عالية من الناحية الفنية الروائية رغم إختبلف موضوعاهتم
وأساليبهم فربا ترند روائد اجتماعد بينما دراسة قرة الع حيدر نصفها تارخيد والنصعف اآلخعر
فلسفد واويف ،أما نسيم حجازي فهو روائد تارخيد خالا ذو أهداف دينية وأخبلقية .أما ععن
أوجععه األخععتبلف بيععنهم فععتكمن يف أن الفععرني بع بععرا ترععند ونسععيم حجععازي هععو أن األو وضع
نصأ عينيه قضية حأ الوطن وإابلحه يف ح كان نسيم حجازي امعل لعواء عاؼبيعة اإلسعبلم.
ورغم وجود اؼباضد كعرابن مرع ن بع قعرة العع حيعدر ونسعيم حجعازي إال أن هنعان فعرني بينهمعا
يف تناولععه فنسععيم حجععازي علععد العك ع مععن قععرة الع ع حيععدر قععدم اؼباضععد اؼبرععرني اؼبضععيا لكععد
يبع ععك يف القل ععوب اآلم ععا م ع ع م ع عرارة اغباض ععر ،فلق ععد أراد جع ععل اؼباض ععد ااي ععد لوذج ع عاو ؼبس ععتقبل
أفضل.41
وأخعااو خكععن القععو بععدن هنععان ترععابه كبععا بع فععن نسععيم حجععازي وكتابععات نععذير أضبععد
اإلاععبلحية ،غ ععا أن نس ععيم حج ععازي سبي ععز م ععن ناحيععة ال ععوعد الت ععارخيد والر ععكل الروائ ععد .كم ععا أن

اإليضاح ( 27ديسمرب )2013

حياة نسيم حجازي ومكانته العلمية واألدبية.......

253

نسععيم حجععازي م ععل مععرزا هععادي رسعوا يف أنععه مل ينجععذب ل قافععة زائلععة بععل تتبع أسععباب زواؽبععا وقععدم
وافة عبلجية وخ ة ؿبكمة للرقد هبا.42

أراء األدباء والنقاد يف نسيم حجازي:

وافه اؼبفكر اإلسبلمد الرعها أبو األعلر المودودي حبامعل لعواء األدب القصصعد يف
اللغععة األرديععة وقععا عععن قصصععه إ ععا ر سب ععل األطععر الفنيععة الراقيععة الع ت ععا عواطععف القععارئ ،وذبعلععه
يذوب يف القصة ويعترب نفسه عنصعراو معن عنااعرها وال ينتهعد معن القصعة إال وةعد نفسعه قعد زبلّعش
بدخبلني أب اؽبا وق عهداو عل نفسه أن يسا عل جهمر.43

وأضاف قائبلو:

ر لقعد أحتععل نسععيم حجععازي مكانععة يف األدب األردي ردبععا مل اتلهععا أحععد مععن معااعريه،
فلقد احتوت أعمالعه الروائيعة علعد كعل مقومعات البنعاء الفعأ ،العذي ةعأ أن ربويعه أي روايعة ،كمعا
أن عنص ععر اعب ععذب موج ععود يف ك ععل جان ععأ م ععن أعمال ععه فير ععتاني إليه ععا الر ععباب والعام ععة .فنس ععيم
حجازي مل يكتأ الرواية من أجل التسلية احملضة ،وإلا من أجعل ربعن اؼبسعلم باإلسعبلم وقيمعه،
وال ع كانععت سععبباو يف رواج رواياتععه ،فهععو اععاو بععك القععيم األخبلقيععة ،وروح اعبهععاد يف اؼبسععلم ،
ولتذقيععش هععذا اؽبععدف ازبععذ مععن أهععم وقععائ التععاريم اإلسععبلمد مععادة لرواياتععه ،وأعتقععد أن نسععيم
حجازي كتعأ تلعا الروايعات كعد يسعدي لئلسعبلم خدمعة جليلعة ،فيجعأ العمعل علعد نرعرها بع
44
الرباب واؼب قف  ،بدالو من نرر قصا اغبأ والعرش والروايات الساق ةر.

أما أبو القنبلة النووية الدكتور عبد القدي خان ،فيذكر عن أيام ابا بدنعه بععد معا اطلع
عل رواية ريوسف بن تاشف ر غبجازي ،بعدأ يع ن الروايعات البوليسعية واعباسوسعية ،والرومانسعية،
ال كان شعغوفاو هبعا ،واعتكعف علع روايعات نسعيم حجعازي يقرؤهعا معرة بععد أخعر  ،وتنهمعر أننعاء
قراءهتا الدموع من عينيه وهعو يتضعرع إم معوال ععز وجعل أن ةعلعه ب عبل معن أب عا روايعات نسعيم
حجازي ،45وقد ربقش له ما أراد.
يقو أيضا الدكتور عبدالقدير خان:
ر لقععد قعرأت رواياتععه العديععد مععن اؼبعرات ،ويف كععل مععرة كانععت الععدموع تنهمععر مععن عيععأ ،ففععد كتابتععه
اععدني وأمل ،مل أجععد عنععد غععا مععن الععروائي  ،ودائم عاو مععا كنععت أدع عوا ا أن أكععون م ععل هععأالء
اااهدين ،الذين خدموا عقيدهتم ،ووطنهم ،واؼبسلم .46
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كمععا ي الععأ الدكتورعبععد القععدير خععان ب صبععة روايععات نسععيم حجععازي إم أهععم لغععات العععامل،
وي لأ من شباب باكستان أن يقرأوا روايات نسيم حجازي فيقو :
رعن ععدما ظبع ععت أن بع ععح رواي ععات نس ععيم حج ععازي ق ععد ترصب ععت إم العربي ععة 47والس ععنديه
والبنغاليه شععرت بسععادة بالغعة ،فيعا ليعت هعذا األدب اغبعد؛ العذي يزيعد عمعر ععن طبع وعرعرين
عاماو ،يينقل إم أهم لغات العامل ،ح خكن األقوام األخري أن تستفيد منه .أري أنه فرض عل ّعد
48
أن أتوجه إم أاذاب الرأي كد يهتموا هبذار.
ويععر الععدكتور ش ر يح أ مررد الناقععد الباكسععتام :رإن ك عاا مععن النععاس مل يقععرؤوا إلقبععا
لوجو ش  ،لكن يندر من مل يقرأ رواية واحدة من روايات نسيم حجازي ،ولقعد وجعدنا ك عااو معن
الناس يضعون روايات نسيم حجازي ب الكتأ اؼبقدسة يف بيوهتمر.49
ويقو األستاذ الدكتور إيهاب

ظي عزالع ب عن روايات نسيم حجازي:

ر لقععد نععا نسععيم حجععازي مكانععة عاليععة ومنزلععة رفيعععة يف الروايععة التارخييععة ،ال ع وجععدت
كباا من القراء ،الذين وجههم نسيم حجازي إم ماضيهم التليد ،وبك فيهم اغبمعاس،
استذسانا و
و االنتمععاء ،ودحععح معزاعم اؼبغرضع حععو اإلسععبلم ،وادعععاءاهتم الباطلععة حععو النع الكععرا اععل
ا عليه وسلم ،واذبه الكرام .لقد قب نسعيم حجعازي يف ذبسعيد شخصعية اؼبسعلم اغبعش ،العذي
يصل أن يكعون قعدوة لآلخعرين ،وطالعأ اؼبسعلم أن يسعاوا علع عج السعلف الصعاحل ،فكانعت
رواياته نريا معلقة يف السماء تعلش أهاي شبه القارة اؽبنديعة هبعا ،كمعا قبع يف إضعفاء روح الدعابعة،
وعناار الترويش علع رواياتعه ،عنعدما جععل أب عا اإلسعبلم ،وقعادة اعبيعوش اؼبععروف أم عا ؿبمعد
بن القاسم وغا يقعون يف اغبأ ،ولكنها كانت مرحلة نانوية يف حياة أب ا رواياتهر.50
أما الدكتور الباكستانية صغ ي بانو شك ت فتقو :
ر لقععد تيسععر ي يف السععنوات اؼباضععية أن أسععتزيد مععن فععيح علععم السععيد نسععيم حجععازي،
الذي يعد حبش نروة شبينعة لؤلمعة والعدين ،نفتخعر هبعا وكبيعا عليهعا ،وردبعا يععد هعذا غلعوا معن مرعاعري
وأحاسيسد؛ ؽبذا أري أنعه معن األفضعل أن نعدرس شخصعيته معن خعبل آنعار وشخصعيته الروائيعة،
ال يتض منها أن نسيم حجازي ذو ملة بيضاء ،ودين هو األوحد عنعد ا ر إن العدين عنعد ا
اإلسبلم ر. 51
إن القعارئ ألعمعا نسععيم حجعازي ،يععدرن منعذ الوهلععة األوي ،أنعه ملععم بتععاليم اإلسععبلم،
علععد درايععة كبععاة بععاغببل واغب عرام .خععؤل قلبععه اإلخععان ،واإلذعععان ألوامععر ا  ،واليق ع وال قععة بععا مث
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بالنف  ،فدائماو ما كان ااو بك مفاهيم اإلسبلم ودعوته إم اػبلش الرفيعة ،والقيم السامية معن
خبل أعماله األدبية.

يقو الدكتور رشيد أضبد بورةة:

رلقد احتل نسيم حجازي مكانة مرموقة ب صبي معااريه؛ فلقعد طبععت بععح رواياتعه أك عر معن
أربع مرة ،كما تيرصبت أك ر رواياته إم لغات أجنبية؛ لذا اارت رواياتعه هعد الروايعات احملببعة إم
قلوب القراء علد ـبتلف أعمعارهم واذبهعاهتم .ورغعم النقعد العذي وجعه لعه معن قبعل بععح النقعاد إال
أن رواياته ستبق حية دائمار.52

مث يضيف قائبلو:

ر لقد اهتم نسيم حجازي باعبانعأ اؼبرعرني يف تعاريم اإلسعبلم معن ماضعيهم العظعيم حع ال
يصاب اؼبسلمون بإحباط؛ فذاو أن يوض للمسلم مدي تقصاهم يف حش دينهم وذلا بعدن
ييسمعهم قصا عظماء اؼبسلم ر.53
وعععن أهععم أسععباب شععهرة ورواج أعمععا نسععيم حجععازي يقععو سععيد وقععار عظععيم األديععأ
الباكستام اؼبعروف:
ر لقد حظعد الروائعد نسعيم حجعازي اعاحأ اؼبألفعات الك عاة بقبعو واسع بع العامعة،
وهذا لعدة أسباب أوؽبا وأمهها :هو أنعه انتقعد معن التعاريم اإلسعبلمد م عل هعذ األحعداث التارخييعة
ال ربوي دروس اعبرأة والرجاعة والصدني واغبشر.54

وعنعه يقعو العدكتور سرمي عبرد اليميرد إبر اجي  55رإن نسعيم حجعازي أديعأ اععاحأ
ح مرهف تأنر فيه األحداث ،وزبتمر بداخله وزبرج ناضجة في وعها بقلمه ب الس ورر.56
كما يقف الدكتور ظبا عبداغبميد مدافعاو عن نسيم حجازي ،الذي واجه نقداو وجهه
له النقاد وهو شبيه بالنقد الذي وجهو إم شرر وغا  ،وذكروا فيه أن الروايات تبعد عن الواقعيعة،
وأن الرخصيات يف معظمها خالية ،كما رأوا أن سعرد وقعائ القتعا بإسعهاب ،واإلذبعا أحيانعاو إم
تقدا النصائ واؼبواع  ،يقلل من قيمة الرواية ،ويصيأ القارئ بإحباط ،فيقو :
رال شا أن معظعم النقعاد يقيمعون حكمهعم علعد نظريعة ر الفعن للفعنر دون هتعديف ؽبعذا
الفن ذاته ،وهذا ـبالف للنظريعة اإلسعبلمية لعؤلدب القائلعة بضعرورة وجعود هعدف لكعل شعيا ،وهعذا
مععا وضعععه نسععيم حجععازي أمامععه يف كتابتععه لرواياتععه ،فهععو يريععد أن اععو الرعرارة الكامنععة يف اععدور

اإليضاح ( 27ديسمرب )2013

حياة نسيم حجازي ومكانته العلمية واألدبية.......

256

شععباب اؼبسععلم إم شعععلة خكععن أن ذبععدد عصععور البعععك اإلسععبلمد ،وهععو يريععد أن يضععيا أذهععان
الرععباب اؼبسععلم بعظمععة اإلسععبلم الع ذبعلهععم يرعععرون بال قععة يف أنفسععهم مععن خععبل التعععرف علععد
ماضيهم التليد ...،وما يوجهه النقاد معن نقعد لروايعات نسعيم حجعازي هعو نقعد معردود ،فقعد اعور
األديأ ؾباهدي اإلسبلم م لهم م ل بقية خلش ا  ،ومل يصن منهم مبلئكعة؛ فرخصعيات رواياتعه
مععن أب ععا اإلسععبلم ،أنععاس عععاديون ولكععن أي أنععاس هععم إ ععم أنععاس تفتخععر هبععم اإلنسععانية ،إ ععم
جند ا الذين نرروا دين ا يف العامل ،ضبلوا األمانة ،وقضوا كل غبظة من حياهتم يف خدمة دين
ا .57
ويوض ع الععدكتور فععاروني الععدور الكبععا الععذي لعبتععه روايععات م ععل روايععات نسععيم حجععازي
والسبأ يف قباحها ورواجها ب الناس فيقو :
رلقد تبنت الرواية موضوعات جديدة بعد عملية التقسيم ،حيك اذبه نسيم حجازي...
إم ؿباولة تركيل ؾبتم جديعد ععن طريعش إع عاء دروس للمجتمع معن خعبل األحعداث التارخييعة
اؼباضية ،والرخصيات التارخيية ذات اغبمية العاليةر.58
والسبأ يف إن هعذ الروايعات قعد نالعت شعهرة ورواجعاو كبعااو بع النعاس يف هعذا الوقعت،
هو أ ا جاءت ملي ة بالصور الصادقة ،وأ عا أعتمعدت علعد األخعبلني اإلنسعانية للتعبعا ععن الظلعم
والقهر الذي وق عل الناس يف هذ الف ة.
رلقععد خرجععت علينععا رواي عة :رؿبمععد بععن القاسععمر لنسععيم حجععازي للتخفيععف عععن اعبرحععد
واؼبنكسرين بعد عملية تقسيم اؽبند ،وأخراج القوم من كبوة اليدس والقنوط ،وإع عائهم أمعل جديعد
يف اغبياةر.59
واكععد يوسررال ر علرري 60عععن كيفيععة تعرفععه بنسععيم حجععازي ،وعععن الععدور الععذي
قامت به روايات نسيم حجازي يف تغيا مسار حياته فيقو :
رلقععد تعرفععت علععد نس ععيم حجععازي بععنف ال ريق ععة ال ع تعرفععت هب ععا علععد اإلسععبلم ،حي ععك

تعرفععت علععد كليهمععا عععن طريععش راسرربانيار ،فعنععدما كنععت طالب عاو باعبامعععة يف امريكععا ،كنععت أدرس
اللغععة األسععبانية ،وعنععدها أتض ع ي بععدنأ ال أعلععم شععي او عععن اسععبانيا رغععم كععل ماقرأتععه عععن أدهبععا
ونقافتها ،وتعجبت عندما علمت أن العرب اؼبسلم هم أاذاب هذ ال قافعة اؼبزدهعرة ...،وععن
طريععش معععرف السععبانيا ،تعرفععت علععد اإلسععبلم الععذي غع ّعا ي أسععلوب حيععايت سبامعاو ،وعنععدها بععدأت
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أدرس اللغععة األردي ععة ،وكنععت مغرم عاو بالروايععات التارخيي ععة ،ال ع كتبه ععا نسععيم حج ععازي عععن مس ععلمد
األندل .61
يقو أفضل اعزاز واافاو دقة نسيم حجازي يف اختيار شخصياته:
رلقععد كععان لنسععيم حجععازي قععدرة خااععة علععد إختيععار شخصععيات رواياتععه ،فلقععد انتقععد
األحداث من التاريم اإلسبلمد اؼبمتد ألربعة عرعر قرنعاو ،تلعا األحعداث الع توضع هعذا اعبانعأ
العظيم من العزة والقوة والرجاعة اإلسبلمية ،وقدمها يف شكل روائد بدسلوب صبيل جذاب .لقد
عععاش نسععيم حجععازي حياتععه يف قلععش وإضع راب دائععم مععن أجععل أمععن وسععبلم باكسععتان ،فلكععم تععدمل
ك ااو بسبأ أنفصا باكستان الررقية ،وكم من اللياي مرت عليه وهو يف حزن وضيش ،فلقد كان
يعيش باإلسبلم ولئلسبلم.62
لقد كان نسيم حجازي من هأالء األدباء الذين اهتموا بالقضعايا اإلاعبلحية واألخبلقيعة
داخل ااتم ؛ فهو دائماو ما ااو أن يراد تلعا القضعايا معن خعبل حيعاة ال بقعة اؼبتوسع ة؛ لعذا
رأينا الك ا من أب ا رواياته خ لون هذ ال بقة يقو الدكتور قمر رئي :
رلقعد كتععأ راشععد اػبععاي ،و نسعيم حجععازي ،ورئععي أضبععد جعفعري ،م ععل هععذ الروايععات
ال تبنت حياة ال بقة اؼبتوس ة للمسلم من وجهة نظر إابلحية وأخبلقيةر.63
واغبقيقة ال سلم هبا األعداء قبل األادقاء هعد أن نسعيم حجعازي كعان األك عر شعهرة،
فلقد كان العامة يقبلون علد مألفاته يف شعوني وؽبفعة ،فمع بدايعة شعهرته بعدأت تع جم مألفاتعه إم
البنغالية ،كما كانت مألفاته تنرر يف اؽبند أيضاو ب ريقة غا قانونية ،ح أن بععح الكتّعاب كعانوا
يععذهبون إم اؽبنععد لنرععر مألفععاهتم ربععت اسععم رنسععيم حجععازير؛ وذلععا كععد اققعوا مكاسععأ ماليععة
خااة هبمر.64
ويقععو الععدكتور سررلي اخت ر عععن نسععيم حجععازي بعععد أن وجععه نقععداو إم رواياتععه ،حيععك

قلل من قدرة روايات نسيم حجازي الفنية ،وبد ا هتتم باؼبوضوع علد حساب الناحية الفنية:
رلقد كان نسيم حجازي روائياو ذو شهرة واسعة ،القعت رواياتعه التارخييعة اإلسعبلمية قبعوالو
كبااو ب القراء فبا أنار سأالو هاماو للنقد األديب ،وهو هل أن الرعاعر أو الكاتعأ يف حاجعة لتدئيعد
من النقاد من أجل أن يلقد قبعوالو بع النعاس أم أنعه خكعن أن يكعون ناجذعاو بعدو م ر .65ويقصعد
الدكتور سليم اخع بعذلا أنعه علعد العرغم معن ضععف روايعات نسعيم حجعازي الفنيعة ،وعلعد العرغم
من النقد الذي وجهه إليه النقاد ،إال أن رواياته القت قبوالو واستذسانا عند العامة.
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كمععا أشععاع بعععح النقععاد أاععذاب النظععرة الضععيقة أنععه مل يكععن علععد درايععة بدسعرار ورمععوز
األدب يف ح أهتمعه العبعح بتعصعأ بدنعه مل يتععرف علعد أاعو ومععايا األدب الععاؼبد .66وقعد
أجابنا علد وجهة النظر هذ فيما سبش.
لقععد تدملععت روايععات نسععيم حجععازي ،فرأيععت أ ععا تنععدرج ربععت قسععم مععن أقسععام الروايععة
التارخيية وهو :ر استدعاء التاريمر وال يهدف الروائعد منهعا إم ربريعا األذهعان ،وشعذنها بعالقيم
واألفكار ذبا اؼباضد والواق معاو ،والت ل كبو الغد ان بلقاو من هذ األفكار وتلا القيم ،وليعاا
هبا قضايا معاارة ملذة.
فالرواية التارخيية ع فنياو ع نبلنة أقسام؛ األو  :ال تتوافر فيه األسع واؼبفعاهيم الفنيعة لبنعاء

الروايععة ،وكععان اؽبععدف منععه غالب عاو هععدفاو تعليمي عاو .القس ر النرراني :نبععت علععد يععد رواد اغبععرف الفنيععة

الناضجة ،وهو ما أطلش عليها رواية ر النضجر .أما القس النالث واألخعا ،فيتم عل يف االسعتفادة
من التاريم كإطار يتذرن من داخله الكاتأ الروائد مستعينا باػبيا الروائد الفضفاضر.67
ولقد قب نسيم حجازي إم حد كبا يف استدعاء التاريم ،وازباذ وسيلة ؼبعاعبعة قضعايا
معاارة ،أغلبها يرتبن بواق اؼبسلم السياسد واالجتماعد وال قايف ،فنسيم حجازي معن األدبعاء
القبلئل الذين اهتموا بالرواية التارخييعة معن منظعور إسعبلمد اعاف ،ويقعف موقفعاو متميعزاو معن حيعك
إخضاع الفكرة القصصية للرؤية اإلسبلمية الصافية.
لقععد كتععأ نسععيم حجععازي عععدداو ال بععدس بععه مععن الروايععات التارخييععة ال ع عاعبععت ف ع ات
عديدة من تارخينا اإلسبلمد ،وأحسأ أن اختيار هذ الف ات مل يدت عفواو ،وإلا اختارهعا بعنايعة
لتلقععد علععد اغباضععر بظبلؽبععا ،وليعععاا مععن خععبل أحععدانها وشخصععياهتا قضععايا واعععوبات تععأرني
الكتّععاب واألمععة ،فلقععد كانععت شععبه القععارة اؽبنديععة تعععام مععن االسععتعمار األجن ع  ،وتتعععذب ب ع الم
االحععتبل  ،وسععي رة الععدخيل ،وسبععزني أبنععاء الرعععأ الواحععد ،وا عراعات اغبكععام والقععادة اؽبن ععدوس
للس ععي رة عل ععد اغبك ععم بع ععد ذه ععاب اإلقبلي ععز؛ ل ععذا ك ععان التعب ععا ع ععن ه ععذ القض ععايا مس ععدلة ملذ ععة
وضرورية.
لقععد كععان نسععيم حجععازي اؼبناضععل اؼب قععف علععد طععرف نقععيح مععن األدبععاء اؼبت لع ع إم
مكانة اجتماعية أعلد ،هروباو من ماضيهم ،وتنكراو ل بقتهم ولعو علعد حسعاب معتقعداهتم الدفينعة،
وتسلقاو لسلم السل ة فبا يأدي يف النهاية إم خيانة رسعالتهم االجتماعيعة القوميعة اإلنسعانية ،وقبعل
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كععل شععدء خيععانتهم لععدينهم؛ لععذا ناشععدهم أن يكونععا أمنععاء علععد ديععنهم ووطععنهم وؾبععتمعهم بععدن
يسخروا أدهبم يف خدمة اغبياة ال من أجل الفن فقن.
إنأ أدعو من قلل من قدرة روايات نسيم حجعازي الفنيعة ،واهتمهعا بد عا هتعتم باؼبوضعوع
علد حسعاب الناحيعة الفنيعة أن يععد قعو البعرويا ) La Bruyereحينمعا قعا  :رحينمعا تسعمو
القعراءة بفكععرن ،وتلهمععا مرععاعر النبععل وعلععو اؽبمععة ،فععبل تبذععك عععن قاعععدة أخععري للذكععم علععد
الكتععاب ،فهععو حين ععذ طيععأ ،وخععرج مععن يععد اععناعر .68فععالفن وقبععل كععل شععدء ،وحسععأ اؼبنظععور
الرومانسععد ،لععي بنععاءو شععكلياو بععل تععديت أمهيتععه مععن قدرتععه علععد توليععد ذبربععة مععا وإنتععاج معععأ يععأنر يف
اغبياة.69
نعم لقد أهعتم نسعيم حجعازي باؼبوضعوع لكنعه مل يغفعل الناحيعة الفنيعة يف الروايعة ،بعل لقعد
سبيزت رواياته بد ا ربمل بع طياهتعا مععان وأفكعار وقضعايا جديعدة إي جانعأ أ عا تععرب ععن الواقع
تعباا اادقا ،رغم أنه اختار هذا النوع من القصعا العذي يت لعأ معرفعة تامعة باغبيعاة االجتماعيعة
والسياسية يف الف ة ال يكتأ عنها ،حيك ال يكف اإلؼبام دبظعاهر اغبيعاة فقعن ،أو أن يعتمعد يف
كتابتعه للروايععة علعد سععرد أحعداث تارخييععة ،وإال خرجعت الروايععة بصعورة غععا مقبولعة؛ فكاتععأ الروايععة
التارخييععة ال خكنععه أن يبععأ روايتععه علععد ضععرب مععن اػبيععا أو معلومععات تارخييععة مزيفععة ،وإال خرجععت
الرواية غا معربة عن تلا الف ة ال يكتأ عنهعا؛ لعذا مل يعمعد نسعيم حجعازي إي فععل م عل هعذا
وإلا نرا يكتأ عن أحداث عااعرها كمعا هعو اغبعا يف الروايعة رالع اب والعدمر أو أننعا نعرا يكتعأ
عن أحداث تارخيية است اع أن يلم هبعا إؼبامعاو كعامبلو ععن طريعش الدراسعة .فلعم يكعن نسعيم حجعازي
يرغععأ يف افتعععا موقععف أو خلععش حععدث يف الروايععة ةععذب إليععه القععارئ إخانعاو منععه بععدن :ر القصععا
إما جيد أو رديء فعالرديء هعو معا يهعدف إي إعجعاب القعارئ بتملعش عواطفعه ،يف حع أن اعبيعد
دب ابة م لأ ينرد الكاتأ من القارئ اادراو ععن عقيدتعهر .70وهعذا معا نلمسعه يف أعمعا نسعيم
حجازي الذي يأمن بدن األدب يف خدمة اغبيعاة ،وأنعه ال مععأ لعمعل أديب ال يسعتفيد منعه ااتمع
يف شدء.

خبلاة البذك

وخبلاة القو أنه بعد م العة أعما نسيم حجازي أتض أنه يتمت دبكانة معروفعة يف
األدب األردي ،وإن كان قد سار علد درب عبداغبليم شرر وغا من كتاب الرواية األردية يف أنه
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أهتم باؼباضد وتاريم السلف العظعيم إال أنعه تفعرد ععنهم يف اؼبعنهج واألسعلوب ،فنسعيم حجعازي مل
يعمد إي تزييف التاريم ،ومل خيلش أحداناو ذبمل اغبقيقة لكد يع د بذلا للرواية رونقاو ،ويكسبها
مزيععداو مععن الترععويش ،بععل إن نسععيم حجععازي ف ععن إي أن الواق ع بدحدانععه هععو أك ععر ترععويقاو وجععذباو
للقععارئ وتععدنااو فيععه .كمععا اهععتم نسععيم حجععازي بالناحيععة الفنيععة إي جانععأ اهتمامععه باؼبوضععوع ،وإن
كان قد غلأ علد أسلوبه يف بعح األحيان األسلوب اػب ايب.
است اع نسيم حجازي أيضاو من خبل رواياته أن يلقعد الضعوء علعد الك عا معن نقافعات
العديد من الرعوب ،وامتازت رواياته بد ا ذات مصداقية تارخيية ع ال سيما وأنه قعد درس التعاريم ع
وذات عمش ،فنسيم حجازي ينتقد من التاريم ما يع القاري علد فهم التاريم فهماو جيعداو بكعل
أحاسيسعه ومرععاعر  ،وهععو مععا عجعزت أقععبلم اؼبععأرخ عععن توضععيذها لعه .كمععا تولععت أعمععا نسععيم
حج ععازي ال ععرد عل ععد الر ععبهات اؼبنس ععوبة إي اإلس ععبلم ،وذل ععا ب ععدن اخت ععار م ععن الت ععاريم اإلس ععبلمد
اعبوانأ اؼبررقة ع وما أك رهعا ع وذلعا علع عكع الك عا معن كتعاب الروايعة العذين كعانوا خيلعون إي
تسععلين الض ععوء علععد اعبوان ععأ اؼبظلمععة ،وذل ععا ح ع ال يص ععاب اؼبسععلم باإلحب ععاط ،فن عرا يق ععدم
اؼباضعد اؼبرعرني اؼبضعدء لكعد يبععك يف شعباب األمععة وقلوهبعا اآلمعا رغعم معرارة اغباضعر ،فهعو يريععد
جعل اؼباضد بكل ما فيه من أؾباد لؤلجداد لوذجاو ؼبستقبل أفضل.
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