
 التكرار

األمثلة

1) قال محمد الحلوي:

يا بالدي هواك ينساب في قلبـــــي  ۩۩۩  انسياب الدماء في األجســـــــــــــاد 

ملَء قلبي وملَء أنَفاسي الَوْلَهـــــ  ۩۩۩  ى وملء الفَضاِء و األبَعـــــــــــــــاد 

َناِدي يا بــــــــــــالدي ْن ا� يا بالدي وليس أشهى إلى نفسي  ۩۩۩  وأحلى مْن ا�

2) قال البحتري:

ُصنت نفسي عما يدنس نفسي  ۩۩۩  وتَرفْعُت عن َجَدى كُلٍ ِجْبــــــــــــــِسِ 

وتماسكت حين َزْعَزَعِني الًدْهـــر  ۩۩۩  الِتَماسا منه لتعسي و َنكســـــــــــــي

3) قال محمد الشنكيطي:

ِ ما أبهـــــــاك مكنــــــــــاُس  ۩۩۩  ِخْصٌب َوَرْخٌص وأغراٌس وأْعـــَراُس  ً�ِ ِ ً�ِ

َمكْناُس َما نظرْت عيني نظيرَتَهـــا  ۩۩۩  أرٌض هي األرُض بْل ناٌس هُم الًناٌس 

ما مر منها امرؤ إال ومر بــــــــه  ۩۩۩  ريح هو المسك أنفاس بأنــــــفاس

4) قال عبد الكريم الطبال:

ليتني كنت دمعًة في ُجُفونِ الُعْشـــ  ۩۩۩  ــِب ألهو مع الَهَباء والِضَيـــــــــــــاء 

ْجِلي الظالم عن ُدْنَيــــــــــــــاء  ليتني كنت بسمة في فم الفجـــــــــ  ۩۩۩  ـــر فا�

ليتني كنت عشبة في ضفاف النهــ  ۩۩۩  ــر أْسُلو برقصة األْفَيــــــــــــــــــــاء

5) قال اسماعيل صبري:

َطَرقُت الباب حتى كًَل َمْتِنــــــــي  ۩۩۩  ولما كًَل َمْتِني كَلًَمْتِنـــــــــــــــــــــــــــي 

فقالت لي أيا إسماعيل َصْبــــــرا  ۩۩۩  فقلت لها أيا أْسَما ِعيَل َصْبــــــــــــِري

مالحظة األمثلة

المثال األول

في هذا المثال نالحظ ورود نفس الحروف(س ـ ق ـ ب) والكلمات (يا بالدي ـ قلبي ـ ملء ) مرتين أو أكثر، وهذا ما يعرف بالتكرار

،ويكون في الحرف أو اللفظ أو العبارة ولكن يختلف المعنى وإن تعدد التكرار،وهذا ما يعطي للتكرار وظيفة تأكيدية.

المثال الثاني

بمالحظة المثال الثاني نجد أن حرف السين تكرر سبع مرات في البيتين ، وهذا النوع من التكرار يسمى التكرار الحرفي مما يؤكد

الحالة النفسية التي يعيشها الشاعر ، إضافة إلى الوظيفة اإليقاعية التي يمثلها.

المثال الثالث
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باإلضافة إلى التكرار الحرفي (السين) نجد تكرارا لفظيا (َ� ـ مكناس ـ أرض ـ الناس ـ مرـ أنفاس )، وهو يقوى المعنى الداللي الذي

يرمي إليه الشاعر من خالل تجربته.، والوظيفة هنا تأكيدية أوال.

المثال الرابع

نتجاوز مع المثال التكرار الحرفي والتكرار اللفظي لنكتشف تكرار عبارة بكاملها (ليتني كنت )، وهو تكرار يفيد رغبة الشاعر في

التحول وإن كان مستحيال، ولكنه تمني يؤكد بتكراره أنه غير راض على وضعه اآلني. وهو تكرار يضيف إلى الوظيفة التأكيدية وظيفة

إيقاعية من خالل تكرار ألفاظ بعينها بنوع من التوازي الصوتي.

المثال الخامس

في هذا المثال نجد التكرار اتخذ طابعا تمويهيا وهو ما أضفى صبغة تزينية فالتكرار الحرفي يوحي بتكرار لفظي مما يعطي بعدا

موسيقيا جماليا وإن اختلفت األلفاظ دالليا ( كل متني ـ كلمتني، إسماعيل ـ أسما عيل).فالتكرار إذن تكرار تزيني له وظيفة إيقاعية.

خالصة عامة

تعريف التكرار

التكرار ظاهرة موسيقية ومعنوية تقتضي اإلتيان بلفظ متعلق بمعنى، ثم إعادة اللفظ مع معنى آخر في نفس الكالم.

أنواع التكرار

يتحقق التكرار عبر عدة أنواع:

تكرار الحرف : وهو يقتضي تكرار حروف بعينها في الكالم ، مما يعطي األلفاظ التي ترد فيها تلك الحروف أبعادا تكشف عن حالة

الشاعر النفسية.

تكرار اللفظة: وهو تكرار يعيد نفس اللفظة الواردة في الكالم إلغناء داللة األلفاظ ، وإكسابها قوة تأثيرية .

تكرار العبارة أو الجملة: وهو تكرار يعكس األهمية التي يوليها المتكلم لمضمون تلك الجمل المكررة باعتبارها مفتاحا لفهم المضمون

العام الذي يتوخاه المتكلم.إضافة إلى ما تحققه من توازن هندسي وعاطفي بين الكالم ومعناه.

أغراض التكرار

للتأكيد، كقوله تعالى: (كّال سوف تعلمون ثّم كّال سوف تعلمون).

لتناسق الـــكالم فـــال يضره طــــول الفصل، قـــال تعالى: (إّني رأيت أحد عشر كوكبا والشمس والقمر رأيتهم لي ساجدين)، بتكرير

(رأيت) لئال يضّره طول الفصل.

لالستيعاب، كقوله: (أال فادخلوا رجال رجال ...).

لزيادة الترغيب في شيء، كالعفو في قوله تعالى: (إن� من أزواجكم وأوالدكم عدوا لكم فاحذروهم وأن تعفوا وتصفحوا وتغفروا

فإّن ا� غفور رحيم).

الستمالة المخاطب في قبول العظة، كقوله تعالى: (وقال الذي آمن يا قوم اّتبعون أهدكم سبيل الرشاد يا قوم إنما هذه الحياة

الدنيا متاع وإّن اآلخرة هي دار القرار)، بتكرير (يا قوم).

للتنويه بشأن المخاطب، كقوله: (علي رجل رجل رجل...).

للترديد حثا على شيء، كالسخاء في قوله:قريب مـن ا� السخّي وأنـه = = قريب من الخير الكثير قريّبح ء للتلّذذ بذكره مكّررا،

كقوله:أبي أبي سيقدم غدا من سفره.

للحث على االجتناب، كقوله: (الحية الحية أهل الدار...).

إلثارة الحزن في نفسه أو المخاطب، كقوله: (أيا مقتول ماذا كان جرمك أيا مقتول...).

لإلرشاد إلى الخير، كقوله تعالى: (أولى لك فأولى ثم� أولى لك فأولى).

للتهويل بالتكرير، كقوله تعالى: (الحاّقة ما الحاّقة وما أدراك ما الحاقة).

وظائف التكرار
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الوظيفة التأكيدية: ويراد بها إثارة التوقع لدى التلقي ، وتأكيد المعاني وترسيخها في ذهنه.

الوظيفة اإليقاعية: فالتكرار يساهم في بناء إيقاع داخلي يحقق انسجاما موسيقيا خاصا.

الوظيفة التزينية: وتكون بتكرار ألفاظ مختلفة في المعنى ومتفقة في البنية الصوتية،مما يضفي تلوينا جماليا على الكالم.

الوظائف النحوية للتكرار هي:

تميز النظم في كل موضع بالزيادة او النقصان او اختالف االلفاظ.

اشهار القصص ليلقيها كل من سمعها.

الفصاحة في ابراز الكالم الواحد في فنون مختلفة واساليب متنوعة.

توكيد الزجر والوعيد، وبسط الموعظة وتثبيت الحجة ونحوها، او تحقيق النعمة، وترديد المنة، والتذكير بالنعم.

تصريف القول.
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 التوازي

األمثلة

1) قال البارودي يصف حديقة:

فإذا نظرت ففي السماء غَماَمٌة  ۩۩۩  َتِدق� الُجمان وفي الفضاء غديرُ 

وإذا أصخت فللبالبل نغمـــــــٌة  ۩۩۩  ُتْشجي الَخلي� وللحمـام هديــــُر

2) وقال أيضا مفتخرا :

ـِرُ  أنا المرُء ال يثنيه عن َدَرِك العال  ۩۩۩  َنعيٌم، وال تغدو عليه المَفاقـــ

قؤوٌل وأحالم الِرجال عوازب  ۩۩۩  َصُؤوٌل ، وأفواه المنايا فواغــُر

3) قال أبو القاسم الشابي :

روس لها َفُم ولعلعُة الحقِ الغضوِب لها صٌد  ۩۩۩  ودْمَدمة الحرب الض�

4) وقال أيضا :

في ظالم الكهوف أشباُح شْؤم  ۩۩۩  وبهذا الفضــاء أطيــاف َنْحــٍس

5) قال عبد الرحمن شكري :

يـا ريح أُي زئير فيك يفزعني  ۩۩۩  كما يرِوع زئير الفاتك الضــاري 

يا ريح أي أنين َحًن ســامعــه  ۩۩۩  فهل بليِت بفقد الًصحب والجـــار 

يا ريح مالِك بين الخلق موحَشة  ۩۩۩  مثُل الغريب غريِب األهل والدار

6) قال المتنبي مادحا سيف الدولة:

وقفَت وما في الموت شك لواقٍف  ۩۩۩  كأنك في جفن الًردى وهو نائــــم 

تمر بك األبطال كلمى هزيمـــــة  ۩۩۩  ووجهك وضاح وثغرك باســـــم

7) قال جبران خليل جبران :

الخيرفي الناس مصنوع إذا جبروا  ۩۩۩  والشر في الناس ال يفنى وإن قبروا

مالحظة األمثلة

المثال األول

الشاعر حقق جمالية شعرية وإيقاعية ال جدال فيها ،وإذا تأملنا في البيتين نجد جمالية أخرى تتحقق من خالل التوازي الحاصل بين

الحروف (ف/و) والكلمات (نظرت /أصخت،السماء/البالبل، غمامة/نغمة، تدق/تشجي…) والعبارات (كل شطر في البيت األول يوازي

نفس الشطر في البيت الثاني).
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التوازي هو التشابه القائم على تماثل بنيوي في بيت شعري أو أبيات شعرية .وعادة ما يكون التشابه بين المتوازيين باعتبارهما

طرفين متعادلين في األهمية من حيث المضمون والداللة ، ومتماثلين من حيث الشكل في التسلسل والترتيب.

المثال الثاني

نجد البيت الثاني تحقق في التوازي بين الكلمات (قؤول/ صؤول،أحالم/أفواه،الرجال/المنايا،عوازب /فواغر) وبتأمل هذا التوازي

نكتشف وحدات صوتية تخضع النسجام صوتي، لتقاربها في المخرج أو الصفة وهذا ما يعرف بالتوازي الصوتي.

استنتاج

إن عنصر االنسجام الصوتي يساهم في إغناء الطاقة التخييلية للشعر .وعندما تتردد عناصر هذا االنسجام الصوتي ، بصورة كلية أو

جزئية ،وتكون متوازنة في إيقاعها ومتماثلة في بنيتها الشكلية نسميها التوازي الصوتي.

المثال الثالث والرابع

في المثالين نجد أيضا التوازي على مستوى الحروف والكلمات والعبارات ،وبمالحظة المستوى التركيبي نجده يخضع لتواز محكم

ودقيق ،ففي المثال الثالث نجد في الشطر األول:حرف+اسم+اسم +صفة+جار ومجرور+اسم، نفس التركيب نجده في الشطر الثاني

من نفس المثال، وهذا ما يعرف بالتوازي التركيبي التام.

أما المثال الرابع فالشطر األول متواز تركيبيا مع الشطر الثاني إال أن هذا األخير يبدأ بحرف ال يوجد في الشطر األول ويسمى بالتوازي

التركيبي الجزئي.

استنتاج

التوازي التركيبي نوعان:

التوازي التركيبي التام: ويكون عندما تتساوى عناصر البيت في بنيتها التركيبية وتتفق في الوظائف النحوية والصرفية التي

تؤديها.

التوازي التركيبي الجزئي: ويكون بالتطابق بين عناصر ومتواليات الطرفين المتوازيين في البنية النحوية ،مع اختالف في بنيتهما

التركيبية، بالزيادة أو بالحذف أو باالستبدال.

المثال الخامس

نجد األبيات الثالثة تتمركز حول بؤرة واحدة “يا ريح” فهي إذن تشترك في المعنى الداللي أي تواز داللي يتمثل في تطابق البنية

النحوية والصرفية التي تؤدي نفس المعنى الداللي أي النواة المعنوية.

استنتاج

التوازي الداللي يتحقق باشتراك الكلمات في نفس المعنى الذي يتولد في ذهن التلقي عبر ما يوحي به التقابل والتجاور بين الكلمات

من معان ودالالت.

المثال السادس

المتنبي استعمل كلمات مترادفة (الموت/الردى،كلمى/هزيمة،وضاح/باسم)فالتوازي قائم على الترادف.

استنتاج

التوازي بالترادف هو تشابه بين عنصرين متتالين إلثبات نفس المعنى الداللي،ويكون بصيغة تعبيرية مختلفة شكال ومتفقة مضمونا.

المثال السابع

الشاعر جبران استعمل التوازي بالتضاد ( الخير≠≠الشر، مصنوع≠≠ ال يفنى )

استنتاج
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التوازي بالتضاد تشابه بين طرفين متعادلين ومتتاليين على مستوى البنية التركيبية ،ولكنهما متقابلين تقابال ضديا من حيث داللة تلك

العناصر.

خالصة عامة

تعريف التوازي

التوازي هو التشابه القائم على تماثل بنيوي في بيت شعري أو أبيات شعرية .وعادة ما يكون التشابه بين المتوازيين باعتبارهما

طرفين متعادلين في األهمية من حيث المضمون والداللة ، ومتماثلين من حيث الشكل في التسلسل والترتيب.

ويشترط في التوازي عنصر التوالي دون وجود فاصل بين الجمل المتوازية.

أنواع التوازي

ينقسم التوازي إلى ثالثة أنواع :

التوازي الصوتي.

التوازي التركيبي (تام وجزئي).

التوازي الداللي.

صيغ التوازي

يتحقق التوازي بصيغتين :

التوازي بالترادف.

التوازي بالتضاد.
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 الصورة الشعرية - مكوناتها 1 (اللغة، العاطفة والخيال)

األمثلة

1) قال البارودي:

جوِم َرِهيِنًة لم ُتْدَفــــــــــــــــعِ  أْرَعى الكَواِكَب في السماء كأن لي  ۩۩۩  عند الن�

ل�ُق بالفضاء كأنهــــــــــــــــا  ۩۩۩  َحَبٌب ترًدَد في غديٍر ُمتـــــــــــــــــَرعِ ُزْهٌر َتا�

2ـ قال محمد بن إبراهيم:

َقريِضي ُتوحيه إلًي َقِريَحِتـــــــــــي  ۩۩۩  فأشدوا به َشْدوا به ُيْخلَُب الُلـــــــــب� 

معانيه لي قد أْسَفَرْت عن ِلَثاِمَهـــا  ۩۩۩  ويأتي َذُلوال منه ِلي يْسُهُل الصعــــُب

3ـ قال عالل الفاسي:

ا َشَدْوِت بلحن منك أبكانــــــــــــي  َ ْجِت أْشَجاِني  ۩۩۩  لَم� ْوِض ،قد َهي� حمامَة الر�

ْهلٍِ وجيــــــــــــــرانِ  َْيِت قبلي عن ا� هل أنت مثلي في َوْجٍد وفي َشَجـنٍ  ۩۩۩  َنا�

ـــــــــانِ  َعــــــــــــــة  ۩۩۩  َنْعِزُف على َوْتٍر في القلب َرن� ٌد أهازيجا ُمَرو� هيا ُنَرد�

فكل ما هنا يدعو ألغنيــــــــــــــــة  ۩۩۩  أِسيَفـــــة، من فؤاد ِمْثلِ ُبْركَـــــــــانِ

مالحظة األمثلة

المثال األول

في البيت الثاني من المثال نالحظ الشاعر شبه النجوم في الفضاء بالفقاعات المتأللئة فوق سطح الماء،فشبه صورة النجوم بصورة

الفقاعات.

فهذه صورة شعرية شكلتها الكلمات عبر تركيب لغوي، عاطفي ، خيالي، لتصوير معنى عقلي يجمع بين شيئين من خالل عالقة

المشابهة، وقد تكون تجسيدا أو تشخيصا أو تجريدا. وقد جاءت الصورة عبر تشبيه مفرد بمفرد. فهي صورة مفردة.

المثال الثاني

بمالحظة المثال الثاني نجد أن الشاعر اعتمد نفس المكونات التي تشكل الصورة وهي اللغة والعاطفة والخيال، فجعل موهبته

الشعرية، وهي صورة معنوية، تشبه في وضوحها وجالئها صورة المرأة وهي تظهر محاسن وجهها ، وهي صورة مجسدة، فالصورة

جاءت مركبة بين ما هو معنوي وما هو مادي (جسدي)، فجاءت عناصرها متداخلة، تعكس تجربة الشاعر المعقدة.

المثال الثالث

الشاعر وظف صورة الحمامة للتعبير عن مجموعة من المعاني التي يعانيها الشاعر: الغربة والوحدة والشجن إلى حد تمازج مشاعره

بصورة الحمامة بكل مكوناها فهي إذن صورة شعرية كلية. وجاءت مركبة تجمع بين صورة معنوية مشاعر الشاعر وصورة الحمامة بما

تحمله من صفات مادية ومعنوية.

خالصة عامة

مفهوم الصورة الشعرية
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الصورة الشعرّية في اللغة

هي الهيئة التي يرد عليها الشيء وشكله، وصفته، كما قال ابن منظور في معجم لسان العرب، ومنها التصّور وهو عملّية عقلّية تقوم

على تذكّر الفكر للصور التي شاهدها من قبل، وأّثرت فيه، واختزنها في ذاكرته، والتصوير وهو إظهار الصورة بشكل فنّي إلى الخارج،

وقد ورد التصوير في آيات القرآن الكريم بشكل واضح حيث شمل اللون، والخيال، والحركة، والوصف، والحوار.

الصورة الشعرّية في االصطالح

هي تركيب لغوي يستطيع الشاعر من خالله أن يقوم بتصوير معنى من العقل أو العاطفة، ويجعله حاضرًا على أرض الواقع أمام

المستمع، معتمدًا على التشخيص، والمشابهة، والتجسيد، وقد تباين هذا المفهوم بين القديم والحديث على النحو التالي:

الصورة الشعرّية قديمًا:

حظيت الصورة الفنّية عند القدماء بالدراسة، والتحليل، واالهتمام، فدرسها الجاحظ، والقاضي الجرجاني، وعبد القاهر الجرجاني،

وقدامة بن جعفر، حيث تمثلت الصورة عند الجاحظ في مبادئ أهمها األفكار المصاغة بطريقة تستحوذ اهتمام القاري، والتجسيم أي

الوصف الحسي للمعاني، كما تأثر هؤالء بالفلسفة اليونانّية وأرسطو؛ حين فصلوا بين اللفظ والمعنى، واعتمدوا على الخيال الذي يبتعد

كّل البعد عن المباشرة، والنمطّية، وكانوا يرون من الشاعر رسامًا، يرسم الصور الشعرّية كما يرسم الفنان لوحة بريشته، وربطوا الصورة

بالقدرة على الصياغة كاستعمال االستعارات، والتشبيهات، والكنايات مما جعلها جزئّية غير كاملة تهتم بالشكل والتنميق على حساب

المعنى.

الصورة الشعرّية حديثًا:

توّسع مفهوم الصورة الفنّية في العصر الحديث، حتى أصبح يشمل على كل األدوات التي تستخدم للتعبير من علم بيان، وبديع،

ومعاني، وقافية، وسرد، فأصبحت شكًال فنّيًا يستخدم طاقات اللغة من ألفاظ، وعبارات، وإيقاعات، وتراكيب، ودالالت، ومقابالت،

وتضاد، وترادف، مّما جعلها تخرج من نطاق الجانب البالغي، إلى عالم الشعور والوجدان، والتعابير الحسّية. نالحظ الفرق الشاسع بين

الصورة الفنّية قديما وحديثًا؛ حيث أصبح مفهومها ال يقتصر على الجانب البالغي كالقدم، بل توّسع وشمول جوانب أخرى كالتجسيد.

أنواع الصورة الشعرية

تأتي الصورة الشعرّية على ثالثة أنواع هي:

الصورة الشعرّية المفردة: يكتفي الشاعر فيها بتصوير التشابه الظاهر والحقيقي بين األشياء، وال يستخدم المعنى النفسي.

الصورة الشعرّية المركبة: يجمع فيها بين ما تراه عينه، وما تشعر به نفسه وعاطفته.

الصورة الشعرّية الكلّية: تكتمل في هذه الصورة المعاني التجسيدّية، والنفسّية، والتعبيرّية للتعبير عن التجربة. عناصر الصورة

الشعرّية.

مكونات الصورة الشعرية

تعتمد الصورة الشعرية على ثالث مكونات أساسية:

مكون اللغة: نسيج األلفاظ في التعبير الشعري يشكل الصورة التي يعبر بها الشاعر عن تجربته، فاللغة  هي عماد الصورة الشعرية.

مكون العاطفة: تعتبر العاطفة هي الروح التي تنفخ في اللفظة التي تأخذ القالب النفسي الوجداني لحالة الشاعر.

مكون الخيال: وهو الذي يمكن اللغة والعاطفة من تحديد معالم الصورة فيتفاعل معها المتلقي شكال ومضمونا.
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 الصورة الشعرية - وظائفها 1 (النفسية والتأثيرية)

األمثلة

1) قال إدريس الجاي:

ُعودي َإلًي َخَواِطَر الٍذكْــــَرى  ۩۩۩  كالِعــــــطِر بين الًسْوَسنِ الًذاِبــــــــلِِ 

كاللمحة المْشدوَهِة الَحْيـــَرى  ۩۩۩  مْن َجْفنِ َمْحموِم الٌرَؤى الًذاِهــــــــلِ 

كالُمْقلَِة الَمْحزوَنِة الًسكْــــَرى  ۩۩۩  بعد الَحِبيِب الَغاِدِر الراِحــــــــــــــــلِ

2) قال سليمان العيسى:

كالبحر نحُن، وَصٍدِقيــــــــــ  ۩۩۩  ــني، أننا أْبَقى َثَباَتـــــــــــــــــــــــــا 

ـَـــــــــــــا  ماذا؟ إذا ِمْتَنـــــــــــــا، إذا  ۩۩۩  ما الَجْيُل والَجْيالن   َماتــ

ـَـــــا  َمْن قـــــــــال: إن األرض أر  ۩۩۩  ُض الَمْجِد ال ُتْســــــَقى ُرَفاتـــــ

ِمْن َقْلِب هذا الَجْذِب، هــــــــ  ۩۩۩  ــــذا الموت أْنَتِظُر الَحَيـــــــــــــــــاَة

مالحظة األمثلة

المثال األول

األبيات الثالثة تعبر عن الحالة النفسية التي يعيشها الشاعر تبدأ بااللتماس عبر فعل األمر (عودي)، التماس يبين عمق الغربة والحنين

التي يعيشها الشاعر، مما جعله يلتمس الذكرى كالعطر، كاللمحة، كالمقلة، لنفسه الذابلة، الحيرى، السكرى. فشبه خواطر الذكرى وهي

حالة معنوية بمتعدد حسي العطر بين السوسن واللمحة المشدوهة والمقلة المحزونة. فالصورة هنا جاءت كلية لكون عناصر التشبيه

معنوية ال تدرك مباشرة، ووظيفتها نفسية تعبر عن نفسية الشاعر.

المثال الثاني

هذه األبيات األربعة المشبه نحن وهو حسي والمشبه به البحر وهو أيضا حسي يشخص وجه الشبه الثبات والقوة، ولترسيخ الفكرة

توسل الشاعر باالستفهام والتوكيد ليبين أن الموت يغذي األرض ليبعث منها اإلنسان أكثر قوة وعزيمة عن ذي قبل. فالصورة الشعرية

لها وظيفة تأثيرية تجعل المتلقي يقتنع بموقف الشاعر، ويتفاعل مع أفكاره.

خالصة عامة

الصورة الشعرية تؤدي وظيفتين أساسيتين:

وظيفة نفسية

ومن خاللها يسعى الشاعر إلى التعبير عن عواطفه وأحاسيسه، وتتميز بالخصائص التالية:

التدرج في التعبير عن نفسية الشاعر بدأ من نفسيته والغرض الذي يرمي إليه من ورائها.

التركيز على مشاعر الشاعر الداخلية، وتجربته الوجدانية.

هيمنة البعد النفسي على تشكيل الصورة فكريا وفنيا جماليا.

وظيفة تأثيرية
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وتسعى إلى إشراك المتلقي وإقناعه بمواقف الشاعر وأفكاره، ومن مميزاتها ك:

تجسيد المجردات وتشخيص المعاني حتى يتأثر المتلقي مباشرة مع الصورة.

إقناع المتلقي بالفكرة أو المعنى المراد من الصورة.

إثارة االستجابة الفنية في المتلقي بتحريك مخيلته وما يختزنه من أفكار ودالالت.

تحقيق التناسب الوجداني بين حالة الشاعر والصورة الشعرية.

وتستمد الصورة الشعرية وظيفتها التأثيرية من ثالث أسس:

تجارب الشاعر الشخصية وتأمالته في الحياة.

استثمار تجارب اآلخرين والتواصل الوجداني معها.

مهارات الشاعر اإلبداعية القادرة على احتواء المتلقي والتأثير فيه.
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 الصورة الشعرية - مكوناتها 2 (التشبيه واالستعارة)

األمثلة

1) قال تعالى:

ْمآُن َماء” سورة النور اآلية 39 ْعَماُلُهْم كََسَراٍب ِبِقيَعٍة َيْحَسُبُه الظ� “َوال�ِذيَن كََفُروا ا�

قال  الشاعر:

أنت كالليث في الشجاعة واإلقدام  ۩۩۩  والسيف في قراع الخطــــــــــــــوب

قال الشاعر:

أنا كالماء ـ إن رضيت ـ صفـــــاء  ۩۩۩  وإذا ما سخطت كنت اللهيبـــــــــــــا

2) قال المتنبي:

وأقبل يمشـي في البساط فمـا درى  ۩۩۩  إلى البحر يسعى أم إلى البدر يرتقي

قال الحجاج بن يوسف:

” إني ألرى رؤوسا قد أينعت وحان قطافها وإني لصاحبها “.

مالحظة األمثلة

القسم األول من األمثلة

المثال األول

في اآلية الكريمة شبه ا� أعمال الكفار بالسراب .فالطرف األول معنوي (أعمالهم)والطرف الثاني مادي (ألسراب)، فالتشبيه له ركنين

أساسيين المشبه والمشبه به، وأطراف أخرى هي األداة (الكاف) ووجه الشبه (العدم).

المثال الثاني

نجد في المثال أن الشاعر شبه الممدوح بالليث والسيف، فالمشبه والمشبه به ماديان محسوسان. ووجه الشبه الشجاعة واإلقدام ،

وقراع الخطوب،واألداة (الكاف) فهذا تشبيه مرسل مفصل

المثال الثالث

في الشطر األول المشبه (أنا) والمشبه به (الماء) وجه الشبه الصفاء وقد شبه محسوس بمحسوس.

والشطر الثاني المشبه أنا (كنت) والمشبه به (اللهب ) واألداة ووجه الشبه حذفا فهو تشبيه بليغ.

القسم الثاني من األمثلة

المثال األول
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نجد البحر والبدر استعمال في غير معناهما الحقيقي والمانع (يمشي في البساط) فشبه بهما الممدوح وهو  هنا محذوف وهذا ما يعرف

باالستعارة ،وهي هنا تصريحية (صرح بالمشبه به وحذف المشبه).

المثال الثاني

نجد المشبه حاضرا (رؤوسا) والمشبه به محذوف ،مكني (الثمار) وبقي ما يدل عليها (أينعت) وتسمى االستعارة هنا استعارة مكنية.

خالصة عامة

الصورة الشعرية تتكون من مكونات داخلية :اللغة والعاطفة والخيال، ومكونات بالغية : التشبيه واالستعارة.

مكون التشبيه

وهو بيان أن شيئا شارك غيره في صفة أو أكثر، ويتكون من طرفين أساسيين: المشبه والمشبه به. وقد يكونان محسوسين يدركان

بالحواس، أو معنويين يدركان بالعقل، هما معا أو أحدهما.

أما األركان األخرى وهي :األداة (ك ـ كأن ـ مثل ـ شبه )، فيكون التشبيه مرسال إذا ذكرت األداة ومؤكدا إذا حذفت ووجه الشبه إذا ذكر

كان التشبيه مفصال وإذا حذف كان التشبيه مجمال.

مكون االستعارة

االستعارة تشبيه حذف أحد طرفيه ،مع وجود قرينة تمنع إرادة المعنى الحقيقي، وهي نوعان:

استعارة تصريحية: يصرح فيها بالمشبه به ويحذف الشبه مع وجود قرينة تمنع إرادة المعنى الحقيقي.

استعارة مكنية: يذكر فيها المشبه ويحذف المشبه به مع وجود بعض اللوازم الدالة عليه، وقرينة تمنع المعنى الحقيقي.
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 الصورة الشعرية - وظائفها 2 (التخييلية)

األمثلة

قال الشاعر عمر أبو ريشة:

تُم الشْمِس َضج في كَِبِد اال�ْفـــ  ۩۩۩  ـــقِ وأهوى بَطْعَنٍة نْجـــــــــالءِ  َما�

َفأَطلِت ِمْن ِخدِرها َغاَدُة اللْيــ  ۩۩۩  ــل وتاَهْت في َمْيَسِة الُخَيالِء

مالحظة األمثلة

الصورة هنا تعبر عن الحالة النفسية التي يعيشها الشاعر، نفسية محزونة يغيب فيها النهار بطريقة مأساوية ويزحف الليل متبخترا.

فالصورة هنا جاءت كلية تجمع بين ما هو محسوس: غروب الشمس وقدوم الليل، وما هو معنوي: حالة الحزن والموت (مأتم وطعنة).

وقد لعب خيال الشاعر دورا كبيرا في العملية التخيلية التي حولت ظاهرة فيزيائية طبيعية إلى حالة إنسانية مأساوية تهزم فيها

الشمس بطعنة قاتلة أمام جبروت الليل وخيالئه.

فالصورة تجاوزت المعنى المباشر لأللفاظ “مأتم، الشمس، كبد، غادة، الليل” إلى معنى داللي مجازي تحكم في تركيبه خيال الشاعر.

فالشاعر تجاوز الوصف المباشر لصورة الغروب إلى وصف ذاتي يكشف عن رؤيته الخاصة للظاهرة الطبيعية، مما يتطلب من المتلقي

التخيل ليعيش تجربة الشاعر ويفهم مغزاها، فالغروب مأتم والشمس قتيلة والليل غادة.

خالصة عامة

إضافة إلى الوظيفة النفسية أوالوظيفة التأثيرية التي تؤديها الصورة الشعرية هناك أيضا الوظيفة التخييلية التي تعتمد على قدرات

الشاعر التخيلية في االستحضار والتركيب بين عناصر طبيعية وأخرى إنسانية.

مفهوم الوظيفة التخييلية

الصورة الشعرية في وظيفتها التخييلية تكون مشتركة بين الشاعر المبدع الذي حول اللغة إلى تعبير مجازي، والمتلقي الذي يقوم

بعملية تأويل اللغة لفهم مغزاها وأبعادها الداللية.

وتعتمد الصورة الشعرية في وظيفتها التخييلية على نوعين من الخيال:

خيال استرجاعي: يعتمد على ذاكرة الشاعر في استرجاع صور متراكمة في ذهنه.

خيال توليدي: ويكون من إبداع الشاعر، ينجز صورا غير مسبوقة تتجاوز المألوف من الصور.

أهمية الوظيفة التخييلية

الصورة الشعرية تحول مظاهر العالم الخارجي إلى تجارب إنسانية تتداخل فيها ذات الشاعر بعناصر الطبيعة.

الصورة الشعرية تتجاوز األبعاد المادية إلى ما تمثله من أبعاد روحية تعكس أحاسيس الشاعر ويتفاعل معها المتلقي

الصورة الشعرية تتجاوز حدود المعنى المباشر إلى ما تولده من معاني خاصة برؤية الشاعر.
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 السطر الشعري

مثال اإلنطالق

قال الشاعر محمود درويش في قصيدة “قتلوك في الوادي”:

أهديك ذاكرتي على مرأى من الزمن 

أهديك ذاكرتي 

ماذا تقول النار يا وطني؟ 

ماذا تقول النار؟ 

هل كنت عاشقتي 

أم كنت عاصفة على أوتار؟ 

وأنا غريب الدار في وطني 

غريب الدار.

مالحظة المثال

الشاعر في هذا المقطع يعبر عن مظاهر الغربة والتشرد في المنفى بعدما سلبت أرضه فلسطين، ولم يبق له إال ما يختزنه في ذاكرته

من شوق وحنين. وليعبر الشاعر عن تجربته أختار بناء إيقاعيا يختلف عن البناء التقليدي، وذلك بخرق نظام الشطرين وتعويضه بنظام

السطر الشعري  المتفاوت في الطول بتفاوت عدد التفعيالت من سطر ألخر.

وبتقطيع األسطر الشعرية تقطيعا عروضيا نجدها نجدها جاءت على وزن “متَفاِعُلن” وهي تفعيلة وزن بحر الكامل. السطر األول

يحتوي على أربع تفعيالت، والسطر الثاني يحتوي على تفعيلتين، وهذا ما يبرر االختالف في التوزيع الشكلي لألسطر. أما القافية

فجاءت متنوعة الروي بين النون في السطر األول والثلث والسابع، والتاء في السطر الثاني والخامس، والراء في السطر الرابع

والسادس والثامن.

والمالحظ على السطر الشعري أنه ال ينتهي مع انتهاء المعنى، وإنما مع انتهاء الدفقة الشعورية التي يفجرها الشاعر، وهي التي تتحكم

في طول السطر وعدد تفعيالته.

خالصة عامة

السطر الشعري تركيبة إيقاعية  تتسم بتكرار وحدة موسيقية (التفعيلة) دون االلتزام بعدد محدد من هذه التفعيالت.

ويتميز السطر الشعري في الشعر الحديث بما يلي:

يتيح السطر الشعري للشاعر حرية اختيار عدد الوحدات (التفعيالت) تبعا لرؤيته الشعرية، ودفقاته الشعورية.

السطر الشعري ال ينحصر في جملة تامة، وإنما قد يكون كلمة أو أكثر حسب التجربة الشعورية للشاعر.

قد ال يحتوي السطر الشعري على الحشو عندما تشغل تفعيلة واحدة سطرا كامال فتكون عندئذ ضربا بدون حشو.

القافية في السطر الشعري تعتمد على الحاسة الموسيقية لدى الشاعر فتتنوع بتنوعها.

يمكن للمعنى أن يتجوز السطر الشعري إلى عدة أسطر تشترك في الخصائص اإليقاعية والداللية، وقد تكون القصيدة بأكملها جملة

شعرية.
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ويجوز تنويع األوزان بين األسطر الشعرية في القصيدة الواحدة إذا كان السطر الشعري الجديد يمثل بداية لمقطع جديد، أو يعبر عن

تحول في موقف الشاعر، أو إذا كان هناك تكامل فني بين التفعيلة المستعملة في األسطر الشعرية.
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 المقطع الشعري

نص اإلنطالق

قال الشاعر دنقل في قصيدة: “الطيور”:

1

موات،  1 الطيوُر ُمشردٌة في الس�

2 ليَس لها أن تحط� على األرِض، 

3 ليَس لها غيَر أن تتقاذَفها فلواُت الّرياح! 

4 ربما تتنزُل.. 

5 كي َتستريَح دقائَق.. 

6 فوق النخيلِ – النجيلِ – التماثيلِ – 

7 أعِمدِة الكهرباء – 

اِت  8 حواِف الشبابيِك والمشربي�

9 واال�ْسطحِ الخَرسانية……. 

10 ُسرعاَن ما تتفّزُع.. 

ْجل،  11 من نقلِة الر�

12 من نبلِة الّطفلِ، 

13 من ميلِة الظل� عبَر الحوائط، 

ياح! 14 من َحصوات الص�

2

15 والطيوُر التي أقعدْتها مخالَطُة الناس، 

16 مرْت طمأنينُة الَعيِش َفوَق مناِسِرها.. 

17 فانتَخْت، 

18 وبأعيِنها.. فارتَخْت، 

عاِم المتاْح  19 وارتضْت أن ُتقأَقَىء حوَل الط�

بح،  20 ما الذي َيَتبقي لَها.. غيُر َسكينِة الذ�

21 غيُر انتظاِر النهايه. 

22 إن اليَد اآلدميَة.. واهبَة القمح 

الح! 23 تعرُف كيَف َتسن� الس�

3

24 الطيوُر.. الطيورْ 

قوِط األخيْر!  25 تحتوي األرُض ُجثماَنها.. في الس�

ُيوُر التي ال َتطيْر..  26 والط�
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27 طوِت الريَش، واسَتسلَمْت 

28 هل ُترى عِلمْت 

29 أن ُعمَر الجَناحِ قصيٌر.. قصيْر؟! 

30 الجناُح َحياة 

31 والجناُح َردى. 

32 والجناُح نجاة. 

33 والجناُح.. ُسدى!

مالحظة المثال

مالحظة شكل القصيدة

الشكل الخارجي

شكل القصيدة الخارجي يتكون من ثالثة محطات متفاوتة في عدد األسطر، و كل محطة تسمى مقطعا شعريا.

الشكل الداخلي

بمالحظة اإليقاع نجد تفعيلة “فاعلن” تتنوع في عددها من سطر آلخر، ما بين تفعيلة واحدة (السطر17 وستة تفعيالت في السطر3).

ويتوزع روي الضرب بين الحاء في المقطع األول، والتاء والحاء في المقطع الثاني، والراء والدال والحاء في المقطع الثالث.

البناء الداللي في القصيدة

كل مقاطع القصيدة تتمحور حول بؤرة مركزية وهي “الطيور” التي تتمحور حولها معاني داللية متنوعة من مقطع آلخر. وكل مقطع

ينفرد بشحنة داللية متميزة وإن كان يشترك مع باقي المقاطع في المعنى الداللي العام.

خالصة

توالي المقاطع الشعرية في القصيدة يرتبط بتوالي تنوع التجربة الوجدانية، داخل الرؤيا الفنية والجمالية المؤطرة للتجربة.

فالعالقة التي تربط بين مقاطع القصيدة عالقة تركيبية وداللية تتنوع من مقطع آلخر ال يمكن الفصل بين الداللة والتركيب في لفهم

المعنى.

وكل مقطع شعري يتشكل من أوزان وتفعيالت تمثل وحدات جمالية وفنية صغرى تنتظم ضمن وحدة كبرى وهي القصيدة كتجربة

متكاملة.
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 الوقفة العروضية والداللية واللغة الشعرية

نص اإلنطالق

1) قال نزار قباني في قصيدة “طوق الياسمين”:

شكرًا… لطوقِ الياَسمينْ 

وضحكِت لي.. وظننُت أّنِك تعرفينْ 

معنى سواِر الياسمينْ 

يأتي بِه رجٌل إليِك 

ظننُت أّنك ُتدركينْ 

وجلسِت في ركنٍ ركينْ 

حينْ  تتسر�

طين العطَر من قارورٍة وتدمدمينْ  وُتنق�

لحنًا فرنسي� الرنينْ 

لحنًا كأّيامي حزيْن

2) قال محمد الخمار الكنوني في قصيدة “اليد العليا”:

أُيوِرُق مْقَعِدَي الَخَشبي� َيْحَيا …؟ 

مثَل ِجْدعٍ ُقد� ِمْن شَجرِ 

َج َبْعُضُه في ناِر مْدَفا�ةٍ  َتَوه�

وَباَت البعُض بين الريحِ والَمَطِر.

3) قال أحمد المجاطي في قصيدة “القدس”:

رأيتِك تدفنيَن الريَح 

تحت عرائش العتمهْ 

وتلتحفين صمتِك خلف أعمدِة الشبابيِك 

تصبين القبورَ 

وتشربينَ 

 فتظمأ األحقاْب 

قُت مْن سحٍب ومن أكواْب ويظمأ كل� ما عت�

مالحظة األمثلة

المثال األول

بمالحظة الشكل الداخلي للمثال األول نجد الشاعر اعتمد تفعيلة “متفاعلن” من بحر الكامل إال أنه لم يلتزم بتوزيع متساو للتفعيلة في

األسطر الشعرية. فكل سطر يتفاوت عن األخر في الطول وعدد التفعيالت بحسب الدفقة الشعورية.
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من الناحية اإليقاعية أيضا نجد النص الشعري يخضع لتوزيع متناغم تتحكم في النغمة الصوتية التي تنتهي بها األسطر الشعرية

“ياسميْن – تعرفيْن – تدركيْن – تتمسحيْن – تدمدميْن – الرنيْن – حزيْن”، فالقافية مقيدة ونونية الروي. فالشاعر إذن احترم الوقفة

العروضية كالقافية التي نجدها في الشعر التقليدي.

المثال الثاني

بمالحظة السطر األول في المثال نجده يتكون من جملتين حيت تبدأ الجملة الثانية مع الفعل “يحيا” وتتمة الجملة تأتي في السطر

الثاني. وذلك لكي يقف الشاعر في السطر األول عند الروي الياء كوقفة عروضية، بينما السطر الثاني قد انتهى معناه فكانت الوقفة هنا

داللية وكذلك السطر الثالث والرابع.

المثال الثالث

هذا المثال غني بالمفردات المتنافرة دالليا “تدفنين الريح” – “تلتحفين صمتك” – “تصبين القبوَر” – “فتظمأ األحقاْب” – “ويظمأ كل�

قُت مْن سحٍب و من أكواْب”. وهذا التنافر خرج عن المعنى المتداول ويعتبر انزياحا يحتاج إلى تأويل يختزل التنافر. وهذه ما عت�

الخاصية هي التي ميزت اللغة الشعرية عن الكالم العادي. إذ المفردات اتخذت لها وضعا جديدا خرج عن المألوف وتحتاج لتعامل

خاص لفهم معناها.

خالصة

الوقفة العروضية والوقفة الداللية

الوقفة فيزيولوجيا تعني انحباس صوتي أثناء الكالم أو وقوفا على فاصلة أو نقطة يعتمدها المتكلم السترجاع أنفاسه. والوقفة

اصطالحا هي امتداد ألسلوب التقفية التقليدية وتكون في نهاية السطر الشعري وهي نوعان:

الوقفة العروضية: وتستدعيها ضرورة استيفاء البنية العروضية العناصر والتفعيالت المركبة لها، وتسمح الوقفة العروضية بتجزيء

الوحدة المعنوية التي تتجاوز حدود السطر. وإذا انتهت األسطر الشعرية بالوقفة العروضية فمن الضروري أن يكون الرابط بينها

وحدة معنوية متكاملة داللية.

الوقفة الداللية: وترتبط بانتهاء الوحدة المعنوية المسيطرة على نفسية الشاعر ووجدانه. وإذا انتهت األسطر الشعرية بالوقفة

الداللية فيجب أن يكون بين األسطر وحدة إيقاعية منسجمة عروضيا.

اللغة الشعرية

تتحقق شعرية اللغة باستعمال اللغة استعماال خاصا، يخرج بها عن المألوف المتواضع عليه. ويدعى هذا الخروج انزياحا، وهو الخروج

عن قواعد المعجم والنحو الضابطة للكالم.
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 الرمز واألسطورة

الرمز

مقطع االنطالق

يقول يوسف الخال في قصيدته ” البئر المهجورة ”:

1 ـ عرفُت إبراهيم، جاري العزيز، من 

2 ـ زمان عرفته بئرا يفيض ماؤها 

3 ـ وسائر البشر 

4 ـ تمر ال تشرب منها، ال وال 

5 ـ ترمي بها حجر 

6 ـ ” لو كان لي أن أنشر الجبين 

7 ـ في سارية الضياء من جديد ” 

8 ـ يقول إبراهيم في ُورْيقة مخضوبة 

9 ـ بدمه الطليل 

 +++++++++++

10 ـ لكن إبراهيم ظل سائرا 

11 ـ كأنه لم يسمع الصدى، 

12 ـ وقيل إنه الجنون 

13 ـ لعله الجنون.

تحليل المقطع

إبراهيم رمز للتضحية، يضحي بنفسه لدفع الظلم عن غيره، ويتحدى األعداء والرصاص، ويتمنى أن ُيصلب على سارية الضياء من

جديد ليطهر البشرية ويحقق العدل والخالص . بهذا المعنى يكون الشاعر قد شحن اسم “إبراهيم” بدالالت رمزية ُمستقاة من التراث

الديني ممثال في نبي ا� “إبراهيم” المتحدي للنار والمضحي بولده، ونبي ا� “المسيح” المصلوب، وُمخلص البشرية حسب العقيدة

المسيحية.

أنواع الرمز

الرمز الديني

يقول السياب في قصيدته ”ألني غريب”:

1 ـ ألني غريب 

2 ـ ألن العراق الحبيب 

3 ـ بعيد، وأني هنا في اشتياق 

نادي : عراق  4 ـ إليه، إليها …ا�

5 ـ فيرجع لي من ندائي نحيب 

6 ـ تفجر عنه الصدى 

7 ـ أحس بأني عبرت المدى 
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8 ـ إلى عالم من ردى ال يجيب 

9 ـ ندائي 

10 ـ وإما هزْزت الغصون 

11 ـ فما يتساقط غير الردى 

12 ـ حجار … حجار وما من ثمار.

يعبر السياب في قصيدته “ألني غريب” عن تجربة المرض وحالة اليأس من العالج، فيستحضر صورة مريم العذراء في إحساسها

باالغتراب. وُيبرز هذا االغتراب أوجه التشابه بينهما في الغربة والبحث عن الخالص وتمني الموت. أما أوجه االختالف ففي (الخوف

طب ≠ سقوط حجارة القبر) ؛ ( المصالحة مع األهل بعد تكلم الصبي النبي ≠ مريم من العار ≠ خوف السياب من الموت)؛ (سقوط الر�

ازدياد القلق وتفاقم األلم ).

فالسياب، إذن، اتخذ الرمز الديني قناعا للتعبير عن تجربة المرض، غير أنه لم يحافظ على صورة مريم كما هي، بل قد انزاح عن الرمز

حينما وظفه توظيفا مأساويا، يتوافق مع خيبته وطبيعة معاناته .

الرمز التاريخي

يقول أدونيس في قصيدته ” مرثية عمر بن الخطاب”:

1 ـ صوت بال وعد وال تعلة 

2 ـ يصرخ، والشمس له مظلْه، 

3 ـ متى، متى ُتضرب يا ِجِبلْه؟ 

4 ـ و يا صديق اليأس والرجاءْ 

5 ـ الحجر األخضر فوق النارْ 

6 ـ ونحن في انتظارْ 

7 ـ موعدك اآلتي من السماْء

يرثي أدونيس عمر بن الخطاب انطالقا من رؤيته الخاصة التي تتجسد من خالل أوصاف كاالقتصاص للمظلومين: (حادث آخر ملوك

الغساسنة جبلة بن األيهم الذي داس رجل رداءه في طواف فلكمه جبلة، فشكاه الرجل لعمر، فقال عمر: ُالطمه بدلها، فغضب جبلة

وارتحل عن ديار اإلسالم)، والعدل االجتماعي: (حال األرملة الفقيرة التي كانت ُتحرك القدر المملوء بالحصى فوق النار لُتوهم صغارها

بإعداد الطعام حتى يناموا، فاطلع عمر على حالها في جولته الليلية، وحمل لها الطعام وأعده لهم بنفسه حتى نضج فأكلوا، وجعل لها

نفقة من بيت مال المسلمين).

فالشاعر يستدعي شخصية تاريخية تميزت بالعدل والقصاص الحق ليعبر عن صفتين ُافُتقدتا في زمنه، وهو يتوق إلى ظهورهما من

جديد ، فيكون عمر رمزا لكل إنسان يسعى إلى تحقيق العدل.

الرمز الطبيعي

يقول أحمد المجاطي في قصيدته ” الدار البيضاء”:

1. ها أنا ا�مسك الريح 

2. أنُسج من صدإ القيد رايهْ 

3. من صدإ القــيــــــــــــدِ 

4. مقبرة للحـــــــــروِف 

5. وِمْحبرة للســـــيــوِف 

6. وقيثارة للشجــــــــــْن
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نظر الشاعر إلى الريح كقوة تختزن معاني الثورة والتحرر من أدران القيود وأحزان الواقع، فنقل الريح من مجالها الطبيعي إلى المجال

الرمزي للتعبير عن رغبته الجامحة في تحرير اإلنسان من آالمه، وإصراره على المقاومة.

الرمز األدبي

يقول أدونيس في قصيدته مرثية ” أبي نواس”:

1. على وجهك الزمنْ 

2. عارف أنني وراءك في موكب الحجرْ 

3. خلف تاريخنا المواْت 

4. أنا والشعر والمطرْ 

5. َخـل�نا يا أبا نواْس 

منْ  نا بالعباأت والد� 6. الليالي تُلف�

7. خل�نا للعذاِب الجميل وللريح والشررْ 

8. تقتل البعث والرجاءْ 

9. وُنغني ونستجير ونحيا مع الحجرْ 

10 . ونحن والشعر والمطْر

يريد أدونيس التعبير عن تجربته الشعرية القائمة على التجديد والثورة على السكونية والتقليد، وما يجده من لذة في خرق قيم

القديم وتجاوزها. فربط تجربته الذاتية هذه بالتجربة الجماعية من خالل تقمصه لشخصية شعرية قديمة ُعرفت بنفس سمات أدونيس

الثورية التجديدية، أال وهي شخصية أبي نواس، الذي لبس قناعه باعتباره رمزا أدبيا داال على التجديد والتحرر .

الرمز الشخصي

يقول السياب في قصيدته ” جيكور وأشجار المدينة ”:

1. والليل في جيكورَ 

2. تهمس فيه النجوم 

3. أنغامها تولُد فيه الزهور 

4. وتخفق األجنحة 

5. في أعين األطفال، في عالم للنوم، مرت غيوم 

6. بالدرب ُمْبَيضا بنور القمر

ابتكر الشاعر هنا رمزه الخاص، حيث تغنى بجمال قريته “جيكور”، ووصفها في الليل وقد صفت سماؤها، وتهامست نجومها، وأشرق

قمرها، ونام أطفالها في دفء الطمأنينة والسالم. فأصبحْت جيكور رمزا للصفاء والنقاء. وسيجعل منها الشاعر في سياقات أخرى رمزا

لوطنه أو لإلنسانية.

خالصة واستنتاج

اقتضى تطور مفهوم الشعر ورؤية الشاعر الحداثية تجديد أدواته الفنية قصد تحديث المعنى، ألجل ذلك ُنظر إلى الرمز باعتباره خلقا

ف وفهَم عالقة اإلنسان بتاريخ ذاته ووجوده . لحالة شعرية، تهدف إلى اإليحاء بدالالت تعبيرية جديدة، تبتغي تعر�

يستفيد الشاعر من الرمز للتعبير عن تجربة معاصرة في صورة رمزية، ولتجسيد رؤية كونية وإنسانية للحياة. إن اللجوء إلى الرمز هو

بحث عن ذات الشاعر الحضارية في المستقبل الجديد، وذلك في اقتصاد لغوي يكتنز الداللة ويكثف المعنى، بعيدا عن قيد المباشرة

والغنائية الخالصة والتقريرية، مما ُيسهم في خلق فضاء ُمتخيل واسع األبعاد زمانيا ومكانيا. ويرتبط الرمز بالسياق، والسياق هو الذي

يتحكم في الرمز وُيخضعه له، ال العكس. ويتنوع الرمز بحسب المصادر التي يستقيه منها الشاعر، فيكون دينيا، أو تاريخيا، أو طبيعيا،

أو أدبيا، أو شخصيا .. وعلى القارئ أن يرتفع إلى المستوى الثقافي في تجربة شعر تكسير البنية وتجديد الرؤيا، ويطلع على الكثير من
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الرموز وجمالياتها وكيف ُوظفت في قصائد الشعراء، واالرتقاء بوعيه الجمالي حتى يستطيع مشاركة الشاعر تجربته اإلبداعية

المعاصرة.

ويستلزم الرمز مستويين:

مستوى األشياء الحية، أو الصور الحسية التي ُتؤخُذ قالبا للرمز.

مستوى الحاالت المعنوية المرموز إليها.

عي تعميم ظاهرة ما وحين يندمج المستويان في حالة إبداع نحصل على الرمز الذي يشكل إيحاًء مكثفا نوعا وكما واختزاال لرؤيا تد�

على المستوى التاريخي/ الزماني، واالجتماعي / المكاني، ويشكل بذلك جدلية خصبة في كونه المجال الذي يتم عبره اختصار الواقع

وإطالقه في آن معا.

ال بد من وجود عالقة بين هذين المستويين ُتعطي للرمز قوة التمثيل الباطنية فيه، أي عالقة المشابهة التي ال ُيقصد بها التماثل في

المالمح الحسية، بل ُيقصد بتلك العالقات الداخلية بين الرمز والمرموز إليه من مثل النظام واالنسجام والتناسب .. وما إلى ذلك من

سمات أساسها تشابه الوقع النفسي في كليهما.

من هنا فالرمز ال يقرر وال يصف األشياء، بل يومئ ويوحي بها بوصفه تعبيرا غير مباشر عن النواحي النفسية، وباعتباره صلة بين

الذات واألشياء، تتولد فيها المشاعر عن طريق اإلشارة النفسية، ال عن طريق التسمية والتصريح.

األسطورة

تـقديــم

إلى جانب الصورة الشعرية والرمز، تشكل األسطورة أحد المكونات األساسيه في البناء الفني والفكري ونمطا من أنماط التعبير الجمالي

للقصيدة الحديثة، ورغم تعددها وصعوبة ضبطها، فإن هناك اتفاقا على كون األسطورة حكايات تحكي قصص اآللهة، وتمثل طفولة

العقل البشري، إذ تعمد إلى تفسير الظواهر الطبيعية كالطوفان والرعد بتصورات خيالية، توارثتها األجيال وكأنها حقائق علمية. وقد

اختلط فيها الواقع بالقوى الغيبية التي ألهها اإلنسان البدائي. تتميز األسطورة بالالزمنية، ألنها غير معروفة المنشأ والتاريخ واألصل،

اتخذها الشاعر المعاصر شكال رمزيا، أو نمطا فنيا يصوغ من خالله تجاربه الشعرية والحياتية ومشاعره ومواقفه وأفكاره ورؤاه الفنية،

وجعلها وسيلة للتواصل، ال عن طريق مخاطبة الفكر، كما تفعل الفلسفة والمنطق، بل عن طريق التغلغل إلى الالشعور، حيث تكمن

رواسب المعتقدات واألفكار المشتركة.

لقد استلهم الشاعر الحديث مجموعة رموز أسطورية من الوثنية البابلية واليونانية والفينيقية والعربية، ومن المعتقدات المسيحية

ومن التراث العربي ومن الفكر اإلنساني عامة. من تلك الرموز واألساطير: تموز وعشتار، وأورفيوس، وطائر الفنيق، وصقر قريش،

والخضر، ونادر، ومهيار، والعنقاء، والسندباد، وعمر الخيام وحبيبته عائشة والحالج ولعازر والناصري … وهي أساطير تجسد غالبا

صراع الخير والشر.

مقطعا االنطالق

1) يقول السياب في قصيدته ”سربروس في بابل“:

1 ـ ليعو سربروس في الدروْب 

2 ـ وينبش التراب عن إلهنا الدفين 

3 ـ تموزنا الطعين 

4 ـ يأكله: يمص عينيه إلى القرار 

5 ـ ُعشتار ربة الشمال والجنوْب 

6 ـ تسير في السهول والوهاد 
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7 ـ تسير في الدروب 

8 ـ تلُقُط منها لحم تموز إذا انتشْر

2) يقول أدونيس:

1 ـ لم يزل شهريار 

2 ـ حامال سيفه للحصاد 

3 ـ حاضنا جرة الرياح وقارورة الرمادْ 

4 ـ َنسيْت شهرزادْ 

5 ـ أن ُتضيء الدروب الخفيهْ 

6 ـ في مدار العروْق 

7 ـ نسيت أن ُتضيء الشقوْق 

8 ـ بين وجه الضحيهْ 

9 وُخطى شهرياْر

التحليــل

دور األسطورة في بناء المعنى

مقطع السياب:

يصور السياب في هذه القصيدة حالة الجفاف والبؤس والظلم والشقاء التي تعيشها بابل / بغداد آمال انبعاث جديد يعيد الحياة إلى

األرض والكائنات. ولم يقدم الشاعر تجربته بأسلوب مباشر، وإنما عن طريق أسطورة قديمة سعى من خاللها إلى إدماج التجربة الذاتية

واالجتماعية في تجربة إنسانية، تتخطى حدود الزمان والمكان؛ فاستخدم السياب أسطورة سربروس، وهو كلب بثالثة رؤوس

مفتوحة األفواه باستمرار وينفث السم من أحشائه، وله ذيل تنين، وتكسو ظهره وشعر رأسه ثعابين مرعبة، يحرس مملكة الموت أو

العالم السفلي. ويواجه في النص تموز، ابن المياه العميقة، رمز الخصب، يموت كل عام، وينتقل إلى العالم السفلي المظلم، فترحل

خليلته عشتار (فينوس / إلهة الحب والخصب) للبحث عنه، وتموت عاطفة الحب أثناء غيابها، وتصبح الحياة مهددة بالفناء، فيبعث ”

أيا ” (اإلله األسطوري) رسوال إلنقاذها، فتسمح ” اآلتو ” (إلهة الجحيم) لعشتروت أن تغتسل بماء الحياة، وتعود إلى األرض مع حبيبها

تموز حتى ُتبعث الطبيعة بعودتهما. وتأتي إلهة الحب والخصب (عشتار) لتجمع أشالء تموز. غير أن شراسة ” سربروس تنال منها،

فتنزف دما يخصب األرض، ومن رحم موتها تنبثق حياة اإلله األسطوري ” تموز”. وهكذا يجد الشاعر أن عالمه يحتاج إلى تغيير، وهذا

التغيير ال يتحقق إال بدماء ” ُعشتار “. فهذه األسطورة إذن، تنبني على الصراع بين الموت (سربروس) والحياة (تموز)، اتخذها الشاعر

أداة فنية معاصرة لتحليل مجتمعه، وتقديم رؤيا فنية إزاء قضاياه ومشكالته.

مقطع أدونيس:

وظف أدونيس أسطورة شهريار بعد أن تصرف في مضامينها واحتفظ بشخوصها، فشهريار ما زال مستمرا في القتل بدعوى أن شهرزاد

لم تعدل سلوكه كما تنص على ذلك األسطورة األصلية، والتي منحها الشاعر بعدا واقعيا وإنسانيا وحضاريا من خالل تحيينها وربطها

بالحياة المعاصرة. وبذلك فتح القصيدة على اإليحاء بوضع المرأة المزري في عالمنا، أو بحاجة اإلنسان عموما إلى المعرفة العميقة

باألشياء، وهي المهمة الموكلة إلى شهرزاد.

االنزياح عن األسطورة (األصلية)

لقد صور السياب حالة الجفاف والظلم والشقاء في العراق، ولم يحصر المشكلة في المجال الطبيعي، بل أدخلها في المجال السياسي

واالقتصادي واالجتماعي، فتداخل في القصيدة المحلي بالكوني، الذاتي بالجماعي، وأصبحت بؤرة أبعاد وشبكة عالقات وحقل أسئلة

تستثير خيال القارئ بقوة اإليحاء واحتماالت التأويل. وفي هذا السياق مزج بين مجموعة من األساطير، وجعل “سربروس” ينبش

التراب عن تموز ال عن”برسفون”، كما في أصل األسطورة. كما أنه وظف أسطورة “إيزيس وأوزيريس” بذكر صفاتهما ضمنيا بدل

اسميهما. أما عشتار (إلهة الحصاد) فلم تسر في السهول والوهاد والدروب، وإنما التي سارت هي “إيزيس” بحثا عن “أوزيريس”، وليس
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عن تموز. والذي كان يدور خلفها ليبعثر ما جمعته من لحم ” أوزيريس ” هو أخوها ملك مصر، وليس “سربروس”. كما أن التي تمتعت

بصفة ” ربة الشمال والجنوب ّ هي “إيزيريس”.

لقد قام الشاعر أوال باستيعاب مغزى األسطورة األصلية، ثم عمد، ثانيا إلى تغيير األدوار واألفعال واألحداث، بل والتوليف بين عدة

أساطير، ليعرض الموقف المعاصر، فيصهره في معادله األسطوري، وخلق بذلك أسطورة جديدة تتمحور حول تيمة االنبعاث والتجدد.

وحين حول األسطورة وعدلها وفق رؤيته استطاع أن ُيغني معارفه وتجاربه ويكشف عن هموم اإلنسان المعاصر، وفتح آفاق تخييلية

إلدراك الواقع. وبذلك تلعب األسطورة دورها في تحسيسنا برؤيا الشاعر المتمثلة في جعل الموت انتصارا للحياة.

خالصة واستنتاج

األسطورة تعبير رمزي ومكون فني وفكري للقصيدة المعاصرة، تحفل بضروب من الخوارق والمعجزات، وتفسر الظواهر الطبيعية

بتصورات خيالية، ويختلط فيها الواقع بالقوى الغيبية التي ألهها اإلنسان األول. ولهذا اتخذها الشاعر المعاصر شكال رمزيا، ونمطا فنيا،

ومجاال أرحب للخيال، ومادة خصبة للتعبير، ووعاء الستيعاب أعمق المشاعر والمواقف واألفكار، يصوغ من خالله تجربته الشعرية،

ويعبر عن مقصديته.

إن الهدف من استخدامها هو استثارة المخزون العاطفي والنفسي لها في وجدان القارئ، ليدفع به إلى االنفعال بعالم القصيدة، فهي

تمثل طفولة العقل البشري. وقد وظفها الشاعر الحديث لتحقيق ذاتيته المكبوتة والتصريح بتذمره من أخطر القضايا وتقديم البديل

لعالم اليوم المتناقض ورفض قوانين القهر والصراع والكشف عن خبايا نفسه من انكسارات حضارية راهنة مستعينا في ذلك كله

بالرموز الفنية التي تجعل التجربة الشعرية حية تؤثر في المتلقي فتخرجه من قهر قناعه إلى تأمل جديد يحاول معه الشاعر إعادة

تشكيل العالم بصورة أفضل .

تمد األسطورة الشاعر بطاقة هائلة من اإليحاأت واالنزياحات والدالالت التي تخدم موقفه وأحداث عصره، فيرسم بها من الحاالت

والوضعيات التي يشكلها، عالما خاصا، يتميز بالدرامية والمأساوية، يتجاوز االتجاه اال�حادي للمعنى. فهي تجعل الصورة عميقة درامية

وكلية، وتخلق لحظات التوتر في وعي القارئ، نتيجة عالقته البسيطة باللغة العادية، وتمكنه من التأويل لتوليد داللة النص وتحقيق

انسجامه، وتكثيف بنية اللغة الشعرية، وتعميق داللتها الفنية.

يعدل الشاعر األسطورة وفق رؤيته لُيغني معارفه، ويخلقها ضمن تجربة جديدة، فشعرية األسطورة أو الرمز، تكمن في القدرة على

خلقهما في إطار رؤيا جديدة، وليس في تكرارهما.

قد تستدعي تجربة الشاعر الفنية والمتشعبة أكثر من أسطورة في القصيدة الواحدة، فيعمل على التوليف بينها على أساس أن تكون

إحداها أسطورة مركزية، أما األساطير األخرى فتكون أساطير فرعية تكمل األسطورة المركزية وتوسعها وتكثف داللتها.

يخضع الرمز األسطوري في النص الشعري لتقنيتين بارزتين:

الرمز األسطوري كمعادل موضوعي للشاعر: وهنا يحتفظ كل طرف بصوته وبحضوره، إال أنهما يتداخالن ويتحدان في التجربة.

الرمز األسطوري كقناع للشاعر: وهنا يذوب الشاعر في صوت األسطورة، ويختفي وجهه وراء قناعها، فال يبقى إال صوتها، فيتوارى

خلفها ليعبر عن الواقع الحاضر بعد أن حررت الزمن من قيده التاريخي، وفسحت المجال أمام انكشاف رؤيا الشاعر، الذي يخرق

بذلك أنماط التعبير المألوفة. ويغدو القناع وسيلة درامية للتخفيف من حدة الغنائية والمباشرة في التعبير، وأداة إخفاء فنية، مما

يجعل النص الجديد وليد نصوص قديمة قد يحمل بعض سماتها، ولكنه منفصل عنها بفعل تشذيب الشاعر له حتى يتناسب مع

تجربته. وبما أن القناع يمس القصيدة كلها، فإنه يضمن لها التماسك والوحدة العضوية.

المعين الذي يصدر عنه الشاعر لم يعد محليا، بل صار عالميا، يمتح من أساطير األمم والشعوب والحكايات الشعبية، مما أوجب قارئا

مؤهال، واسع االطالع ليفك رموز األسطورة.
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 المصطلحات

مصطلحات خاصة بتحليل نص شعري

االنزياح

صفة للغة الشعرية من خالل خرقها لخصائص اللغة العادية المألوفة، ويتحقق هذا االنزياح في عدة مستويات لغوية كاإليقاع،

والصورة، والتركيب، والداللة...

اإليقاع الخارجي

مظهر موسيقي يتحدد في البنية العروضية للقصيدة ممثلة في طبيعة الوزن والقافية والروي، وما يرتبط بذلك من زحافات وعلل.

اإليقاع الداخلي

مظهر موسيقى يتحدد في القصيدة الشعرية من خالل طبيعة األصوات من حيث المخارج والصفات، وكذلك مختلف أشكال التكرار

سواء في الحركات، أو الجمل، أو العبارات، أو الصيغ...، باإلضافة الى ظواهر صوتية أخرى كالنبر والتنغيم...

التجريد

صفة لما يدرك بالذهن دون الحواس، وهو خاصية ارتبطت بطبيعة الصورة الشعرية في القصيدة الرومانسية والحديثة، حيث يتم

تجاوز المدركات الحسية، عن طريق اإلغراق في الخيال الذي تنتج عنه صور معقدة غير مألوفة في الواقع.

التدوير

ظاهرة بصرية وإيقاعية تتحدد في القصيدة التقليدية من خالل توزع الكلمة بين نهاية الشطر األول وبداية الشطر الثاني، بينما تتحدد

في القصيدة الحديثة (التفعيلية) من خالل توزع التفعيلة بين نهاية سطر وبداية السطر الذي يليه.

تراسل الحواس

تبادل الحواس الخمس المعروفة الوظائف فيما بينها بحيث تصبح كل حاسة تؤدي وظيفة حاسة أخرى، كأن يتم اإلبصار بالسمع،

والتذوق باللمس...

التشخيص واألنسنة

إضفاء صفات وسلوكات ومشاعر إنسانية على األشياء. (وخاصة عناصر الطبيعة).

التصريع

هو أن يحدث الشاعر تغييرا في العروض (التفعيلة األخيرة من الشطر األول) لتتناسب مع الضرب (آخر تفعيلة في البيت) وزنا وقافية،

ويكون ذلك غالبا في مطلع القصيدة، ويقترب من هذا المصطلح مصطلح آخر هو "التقفية" الذي يعني حدوث تناسب بين العروض

والضرب وزنا وقافية، لكن دون أن يحدث الشاعر تغييرا في العروض.

الخيال

القدرة التي يستطيع بها العقل أن يشكل صورا لألشياء أو األشخاص أو يشاهد الوجود، وعند الفالسفة يعتبر الخيال قوة تحفظ ما

يدركه الحس المشترك من صور المحسوسات بعد غيبوبة المادة.

الرؤيا الشعرية
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تتحدد الرؤيا الشعرية عند الشاعر في شكل موقف أو تصور أو قضية، يحاول التعبير عنها من خالل شعره. ويصعب تحديد رؤيا

الشاعر من خالل قصيدة واحدة، ألنها تصور كلي تعكسه أعمال متعددة للشاعر نفسه.

الشعرية

مصطلح يقصد به كل نظرية تهتم بدراسة القوانين الداخلية للعمل األدبي، ومن هنا تعني الشعرية الدراسة اللغوية للوظيفة الشعرية،

بالتركيز على الرسالة ذاتها، وأولى وظائف الشعرية عند ياكبسون هو إسقاط مبدأ التماثل لمحور االختيار على مبدأ التجاوز لمحور

التأليف، ويعد االنزياح والغموض من خصوصيات اللغة الشعرية.

الصور الشعرية

وسيلة تعبيرية تتحدد من خالل مجموعة من األشكال البالغية، منها ما هو تقليدي كالتشبيه واالستعارة والمجاز المرسل

والكناية...ومنها ما هو جديد كالرمز واألسطورة...وتؤدي الصورة مجموعة من الوظائف في النص الشعري منها: الوظيفة الجمالية،

الوظيفة الوصفية، والوظيفة التعبيرية، والوظيفة الحجاجية...

القناع الشعري

رمز معين (كأن يكون شخصية تاريخية، أو دينية، أو أسطورية...) يعبر الشاعر من خالله عن تجربته الشعرية، بحيث يختفي صوت

الشاعر وال يبقى إال صوت واحد يتحدث هو صوت القناع.

المعادل الموضوعي

رمز معين (كأن يكون شخصية تاريخية، أو دينية، أو أسطورية...) يحضر صوته في النص الشعري الى جانب صوت الشاعر باعتباره

شريكا له في التجربة، وهكذا يشكل الطرفان معا ذاتين منفصلتين في الوجود لكنهما متحدتان في التجربة.

المعارضة

طريقة في اإلبداع الشعري تقوم على أساس تقليد شاعر حديث لشاعر قديم في قصيدة معينة، ملتزما في ذلك الحفاظ على نفس

الوزن والقافية والروي، كما يمكن أن يشمل التقليد كذلك المحافظة على نفس الموضوع والمعاني واألفكار...

الوحدة العضوية

خاصية تتعلق بطبيعة البناء في القصيدة الرومانسية أو الحديثة، وذلك من خالل وجود ترابط وتماسك بين أبياتها أو أسطرها

الشعرية، بحيث يصعب حذف بيت، أو التقديم والتأخير بين بيت وآخر ألن من شأن ذلك أن يحدث خلال في المعنى، وهذا بعكس

القصيدة التقليدية التي تقوم في الغالب على استقاللية كل بيت بمعناه.

الوحدة الموضوعية

خاصية أخرى تتعلق بطبيعة البناء في القصيدة الرومانسية أو الحديثة من خالل التزامها بموضوع واحد من البداية الى النهاية، وهذا

نقيض القصيدة التقليدية التي تقوم على تعدد األغراض والموضوعات الشعرية.

مصطلحات خاصة بتحليل نص سردي

اإلرشادات المسرحية

كل اإلشارات والتوجيهات التي يضعها كاتب المسرحية بين قوسين في الغالب، وتتعلق بوصف الديكور أو الشخصيات ووضعياتها، أو

تحديد المكان والزمان...والتي يمكنها أن تساعد في عملية اإلخراج.

أفعال الكالم

نظرية لسانية تداولية تهتم بالبعد التواصلي للخطاب، وبما يترتب على الكالم من أفعال منجزة وترى أن األفعال المضمنة في األقوال

يمكن أن تكون ذات دالالت غير مباشرة كأن نستنتج مثال فعل االلتماس من قولنا "هال أعرتني كتابك؟" وتنقسم األفعال الكالمية الى:
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اإلفصاحات (البوح بحالة نفسية) والوعديات (الوعد بإنجاز فعل في المستقبل) والتقريريات (تأكيد الفعل، والطلبيات (طلب إنجاز

فعل من المخاطب) والتصريحات (اإلعالن عن إنجاز فعل يفيد تغييرا مرتقبا على مستوى العالم الخارجي).

الحبكة

البناء الفني المترابط والمحكم للقصة أو المسرحية، وذلك من خالل قيامه على أساس مبدأ السببية الذي يكفل لهما تسلسل األحداث

ومعقوليتها واحتمال حدوثها فعال.

الحوار

إدارة الحديث بين شخصيتين أو أكثر، بحيث يتعاقب المتحاورون على الحديث باإلرسال تارة واالستماع والتقي تارة أخرى. ويلعب

الحوار دورا أساسيا في النص المسرحي، حيث يعكس لنا الصراع بين الشخصيات. كما يحضر الحوار في القصة والرواية...ليؤدي

وظائف متعددة كالمساهمة في نقل األحداث وتطويرها، وتحقيق التواصل بين األطراف المتحاورة، والتعريف بالشخصيات وأفكارها،

والكشف عن مختلف العالقات القائمة بينها...ويتطلب الحوار سهولة العبارة والوضوح والتكثيف، والتركيز على موضوع واحد، ألن

تنقل المتحاورين بين موضوعات متعددة قد يخرجهما من دائرة الحوار بمفهومه الفني، الى المحادثة التي تميز التواصل العادي بين

الناس. وينقسم الحوار الى قسمين: خارجي تجريه الشخصية مع غيرها من الشخصيات، وداخلي تجريه الشخصية مع نفسها.

الخطاطة السردية

يقصد بها المسار السردي، ألحداث الرواية في عالقتها باتصال (الذات) البطل بالموضوع أو انفصالها عنه. حيث يمكن الحديث عن

ثالث حاالت: الحالة البدئية، وحالة التحول أو التحوالت، والحالة النهائية. ويستدعي كل برنامج سردي أربعة مكونات هي: التحريك،

والمقدرة (األهلية)، واإلنجاز، والجزاء.

الرؤية السردية

يقصد بها الطريقة التي يسرد بها السارد القصة، وتنقسم الى ثالثة أنواع:

الرؤية مع: وفيها يكون السارد أحد شخصيات القصة ومشاركا في أحداثها. ويكون السرد في هذه الرؤية بضمير المتكلم.

الرؤية من الخلف: وفيها يكون السارد متعاليا على شخصياته عالما بكل خصائصها، ورغباتها وأفكارها، ومشاعرها،

ومصائرها...ويكون السرد في هذه الرؤية بضمير الغائب.

الرؤية من الخارج: وفي هذه الحالة تكون معرفة السارد أقل من معرفة الشخصيات، بحيث يظل عاجزا عن سبر أغوار شخصياته،

ويهيمن في هذه الرؤية ضمير المخاطب.

الزمن

من الصعب تحديد مفهوم الزمن في القصة، فهو ال يتعلق فقط بلحظات وقوع األحداث، بل يمتد ليالمس جوانب أخرى مختلفة. وعلى

هذا األساس، يمكن تناول عنصر الزمن من الجوانب التالية:

المؤشرات الزمنية: يقصد بها كل األلفاظ والعبارات الدالة على الزمن، ويمكن تقسيم هذه المؤشرات الى األزمنة التالية: الزمن

الفلكي (ليل، نهار، شتاء، صيف...) والزمن الفيزيائي (ساعة، دقيقة، يوم، أسبوع...) والزمن التاريخي (30 نونبر 1978 مثال)،

والزمن التاريخي (الثورة الفرنسية، الحرب العالمية، المسيرة الخضراء...)، والزمن االجتماعي (عام المجاعة، عام الطاعون...)،

والزمن الديني (رمضان، ليلة القدر، عيد الفطر، موسم الحج...)، والزمن النفسي (وهو زمن نسبي داخلي مرتبط بنفسية

الشخصيات، فاليوم الواحد مثال يحسه الطفل إحساسا مختلفا عن الشيخ...كما أن الساعة واحدة يمكن أن تحسها شخصية معينة

تعيش أزمة أطول بكثير من إحساس شخصية أخرى تمر بلحظات سعيدة...).

النسق الزمني: يقصد به الخط الزمني الذي تتجه فيه األحداث، ويمكن تقسيمه الى ما يلي: الزمن التعاقبي (ويقتضي تسلسل

األحداث في النص تسلسال طبيعيا كما يفترض أن يكون ذلك في الواقع)، والزمن االسترجاعي (ويقتضي القفز من الحاضر الى

الماضي عن طريق تشغيل الذاكرة)، والزمن االستشرافي (ويقتضي القفز من الحاضر الى المستقبل عن طريق تشغيل المخيلة).

الوتيرة الزمنية: يقصد بها عالقة الزمني الواقعي بزمن السرد، وتقتضي هذه العالقة اإلشارة الى الحاالت التالية: التكثيف

واالختزال (وتنتج عنه سرعة في تعاقب األحداث، بحيث يصبح الزمن في السرد أصغر من امتداده في الواقع) والتمطيط
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والتمديد (وينتج عنه توقفات معينة يحدثها السارد بسبب لجوئه الى الوصف أو التعليق مما يجعل السيرورة الزمنية بطيئة

بالمقارنة مع الزمن في الواقع)، والتطابق (وينتج عنه نوع من التساوي بين الزمن الواقعي وزمن السرد، ويتحقق ذلك من خالل

المقاطع الحوارية التي تأتي في تضاعيف السرد).

السرد

عرض أحداث أو أخبار سواء أكان ذلك من صميم الحقيقة أم أن ابتكار الخيال، وتهيمن على الجمل السردية األفعال بمختلف صيغها،

خالفا للوصف الذي يستدعي األسماء في الغالب.

الصراع الدرامي

هو التصادم بين الشخصيات في المسرحية، وقد يكون هذا التصادم داخليا في نفس إحدى الشخصيات، أو بين إحدى الشخصيات

وقوى الشخصيات وقوى خارجية كالقدر أو الطبيعة، أو بين شخصيتين تحاول كل منهما أن تفرض إرادتها على األخرى.

العقدة (الذروة)

المحور األساسي الذي تتجمع حوله أحداث القصة، وتصير تحوه قبل أن تأخذ طريقها نحو الحل النهائي أو الخاتمة المرسومة.

القوى الفاعلة

ال يقصد بالقوى الفاعلة في النص السردي الشخصية فقط، فهي تحيل على كل عنصر ينجز فعال أو يؤدي وظيفة في القصة، سواء أكان

إنسانا أو حيوانا أو جمادا أو مؤسسة أو أفكارا أو أحاسيس...ويحصر (غريماس) األدوار العاملية في ستة هي: المرسل، والمرسل إليه،

والذات، والموضوع، والمساعد، والمعارض. وتتوزع هذه العناصر الستة ضمن النموذج العاملي على ثالثة محاور هي: محور االتصال

(مرسل - مرسل إليه)، ومحور الرغبة (الذات - الموضوع)، ومحور الصراع (المساعد - المعارض).

المكان

ويسمى أيضا "الحيز" أو "الفضاء". ويحيل في النص السردي على مختلف المظاهر الجغرافية واألمكنة التي تقع فيها األحداث. وقد

تحضر هذه األمكنة بشكل مباشر، كما تحضر بشكل غير مباشر من خالل أدوات لغوية وأفعال من قبيل: (سافر - خرج - أبحر - ركب

الطائرة - مر بحقل...)، ويمكن أن تكون األمكنة مغلقة محدودة مثل: (غرفة - مقهى - سجن...)، ويكن أن تكون مفتوحة ممتدة مثل:

(طريق - ساحة - بحر...) وتهتم الروايات الواقعية بوصف المكان وصفا دقيقا حتى توهم بواقعيته.

الوصف

لغة هو التجسيد واإلظهار واإلبراز ويستعمل الوصف في القصة أو الرواية إلبراز الخصائص الجسمية والنفسية

واالجتماعية...للشخصيات، كما يساهم الوصف في إحاطة القارئ بمميزات األمكنة والفضاأت واألشياء، من خالل تحديد عناصرها

المتصلة بالشم أو السمع أو الذوق أو اللمس. وكثيرا ما يتجاوز الوصف الفضاأت الواقعية ليصور فضاأت متخيلة. ويؤدي الوصف

وظائف متعددة كالوظيفة التزيينية، والوظيفة اإلخبارية، والوظيفة السردية، والوظيفة التعبيرية.

مصطلحات خاصة بتحليل نص نظري أو نقدي

االتساق

صفة تطلق على الخطاب متى ترابطت كلماته وجمله وفقراته، بواسطة أدوات وروابط متعددة من قبيل اإلحالة (الضمائر وأسماء

اإلشارة) والوصل السببي أو العكسي أو التماثلي...والتكرار المعجمي...إلخ.

االلتزام

في األدب: اعتبار الكاتب نفسه وسيلة لخدمة فكرة معينة عن اإلنسان ال مجرد تسلية غرضها الوحيد المتعة بالجمال، واألديب الملتزم

هو على حد قول الدكتور محمد مندور «المقدر لمسؤوليته إزاء قضايا اإلنسان والمجتمع في عصره» وااللتزام في الفلسفة الوجودية:

ارتباط بتعديل الحاضر لبناء المستقبل ال يتحقق إال بالحرية.

االنسجام
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يعني ترابط البنية الكلية للخطاب، فاالنسجام صفة ال تتحقق على مستوى ترابط العناصر الداخلية للخطاب وإنما تتحقق من خالل

المتلقي الذي يستطيع بواسطة ثقافته وقدراته الذهنية أو معرفته الخلفية أو قدرته على التأويل والفهم...أن يحقق للنص انسجامه.

االنعكاس

إحدى أطروحات النقد الماركسي التقليدي، ويعني أن األدب والفن مرآة للحياة االجتماعية إذ تتحول العالقة االجتماعية مع تحول

األذواق الجمالية للناس، وكذا إنتاج الفنانين.

البنية

نظام عام لفكرة أو لعدة أفكار مرتبطة بعضها ببعض ارتباطا داخليا ال يخضع للمؤثرات الخارجية، ويقصد بها في األدب الشكل الصوتي

والداللي والتركيبي للمفردات الموجودة في نص معين وتشمل البنية على ثالثة طوابع هي: الكلية / التحول / التعديل الذاتي.

البنية العميقة

مصطلح ارتبط بالبنيوية التوليدية عند تشومسكي والمقصود بها تلك القواعد الذهنية المضمرة في ذهن المتكلم - المستمع، والتي

تمكنه من تجاوز "البنية السطحية" الظاهرة للكلمات (األصوات اللغوية المتتابعة) قصد إعطاء معنى وتفسير داللي للجمل.

الدياكرونية

تدل على محور التعاقب في اللغة، وعلى أشكال التطورات التاريخية المختلفة، التي تطرأ على عناصر المحور اللغوي.

الرؤية للعالم

يعرفها لوسيان غولدمان قائال: «إن الرؤية للعالم هي بالتحديد هذه المجموعة من الطموحات والمشاعر واألفكار التي توحد أعضاء فئة

اجتماعية (وفي الغالب أعضاء طبقة اجتماعية) وتجعلهم في تعارض مع الطبقات األخرى» إنها بتحديد آخر «نسق من التفكير يفرض

نفسه، في بعض الشروط على فئة من الناس توجد بين أعضائها أوضاع اقتصادية واجتماعية متشابهة».

السانكرونية

يقصد بها في اللسانيات البنيوية ذلك المحور اللغوي الذي ترتبط فيه العناصر اللغوية وفق عالقات ثابتة دون تدخل للعنصر الزمني.

القياس االستقرائي

يعني االنطالق من مقدمات جزئية للبرهنة على صحة قضية ما تأتي كنتيجة يخلص إليها المدافع عن هذه القضية.

القياس االستنباطي

تقنية حجاجية تعتمد على االنطالق من إثبات الفرضية أو األطروحة، ثم تأكيدها بعد ذلك أو دحضها بواسطة حجج وبراهين

(مقدمات).

المحور األفقي

ويسمى المحور التركيبي، وينظم هذا المحور العالقات التركيبية بين الوحدات اللغوية، وفق تسلسل خطي، وامتداد مكاني.
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 مهارة كتابة إنشاء أدبي حول نص شعري

جرد المعطيات

عتبات النــص

طرح اإلشكالية وبناء الفرضية:

وضع النص في سياقه التاريخي واألدبي أو الفني ، قصـد تحديد االتجاه األدبي الذي ينتمي إليه ، وهو ـ هنا ـ إحياء النموذج.، و

حافظ إبراهيم أحد رواده، ُلقب بشاعر النيل الرتباطه بقضايا الشعب و رصده ألحواله المختلفة ..

ن من خالل المالحظة البصرية لهندسة من خالل اإلشارة إلى مناسبة النص وبدايته نفترض أن يكون موضوعه هو الرثاء. ويتبي�

القصيدة أنها عمودية ذات نمط تقليدي إذ تعتمد نظام الشطرين المتوازيين والوحدة في الروي والقافية..

فمـا مظاهر تمثيل النص لحركة إحياء النموذج ؟ – أو – ما حدود النموذج الشعري وخصائصه المختلفة التي يتمثلها نص حافظ

إبراهيم ؟ وما الجوانب واألبعاد الداللية والفنية التي يعكسهـا ؟

تفكيك النص

الخطوة األساس

في هذه المرحلة، هي: اكتشاف معاني النص أو تحديد محتوياته، ويتطّلب ذلك رصد موضوعه العام أو المحوري، و جْرد أفكاره

األساسية..( في النص المدروس: تأثر الشاعر بفاجعة موت البارودي، واإلشادة بخصاله الحميدة ، فالنص إذن يندرج ضمن غرض

الرثاء..)

الخطوة الثانية

تصنيف معجم النص إلى الحقول الداللية المناسبة ( هنا : حقل الحزن على الفقيد: إني عييت، مجهودي، غضبى،ال تطاوعني، سكوتي،

هّم، تسهيد، الخطب، أفحمني ،معقود،مكبود، مفؤود/ وحقل مناقب الفقيد : مؤنس الموتى،فارس الشعر والهيجاء والجود، لياليك

ن الحقل المهيمن وتعليل األسباب. البيض،لم تحفل بموجود، السالسة في منطقه، خير من هز اليراع،هز الحسام،لبى،نودي..) مع تبي�

لغة تراثية، تصويرية فيها مبالغة في شحن الجو الحزين وتعظيم الفقيد مما يتناسب ونموذج الرثاء الكالسيكي.

الخطوة الثالثة

الكشف عن خصائص البنية اإليقاعية في النص(وزن،روي قافية، تواز ، تكرار، تقديم تأخير… ) . في النص إيقاع خليلي محافظ على

وحدة الوزن والقافية والتناظر الشطري واستقالل البيت وتصريع المطلع، تضخيم الموسيقى الحزينة عبر آليات النكرار والتوازي

الخطوة الرابعة

الصـور الشعريـة: طبيعتها، وظيفتها … استثمار لآلليات التصويرية البيانية بخصائصها المعيارية خاصة التشبيه واالستعارة

الخطوة الخامسة

األسلـوب خصائصه هيمنة الجمل الخبرية والجمل الفعلية رغم التصدير باإلنشاء ( األمر المفيد للتحسر واالستفهام اإلنكاري) وإيراد

النداء على مساحات نصية متوازنة، وتنويع الضمائر بين المخاطب والغائب. كل ذلك ينسجم مع طبيعة الرثاء القائم على تهويل

الفاجعة وتصوير فداحة الغياب.

االستنتاج والتقويم
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تجميع نتائج التحليل – الكشف عن مقصدية النص واتجاه القصيدة الفني (غرض الرثاء جاء مصطبغا بصبغة تقليدية، احتوته قصيدة

ذات مقومات شكلية قديمة، دأبت على اعتمادها حركة إحياء النموذج الشعري العربي القديم، وعبرت عنه مضامين اقتفت آثاره

القديمة باعتباره تلهفا من جهة، وتأبينا للميت من جهة أخرى، ومقصدية الشاعر تجسد وفاءه لمذهبه الشعري إحياء النموذج خاصة

واألمر يتعلق بتخليد غياب فحل من فحوله.

تنظيم المعطيات

يتبّين أن كتابة إنشاء أدبي حول نص شعري تستدعي الخطوات اآلتية :

نة : العنوان، أبيات محددة ، صاحب النص ، الوقوف عند عتبات النص: وضع اإلشكالية ـ طرح الفرضية من خالل مشيرات معي�

المرجع ، المالحظة البصرية لهندسة القصيدة …

تحديد مضمون النص بالكشف عن معانيه و جرد أفكاره األساسية

تحديد نوعيته: أهو موضوع واحد ، متعدد، قديم ، جديد، ذاتي ، غيري، اجتماعي ، قومي ، وطني ، ديني ، سياسي ، إنساني ..

تحديد حقوله الداللية وتبيان التيمة/ التيمات المهيمنة مع التعليل ..

طبيعة البنية اإليقاعية الخارجية ( الوزن ، القافية ، الروي .. ) والداخلية ( تواٍز ، تكرار..)

تحليل الصور الشعرية و تبيان طبيعتها قائمة على المشابهة ( تشابيه،مجازات، استعارات) أو على المجاورة ( كنايات ..) مع

التفسير و بيان الوظيفة في السياق الواردة فيه

خصائص األسلوب : مباشر، تقريري، إخباري، إنشائي، تصويري، انزياحات، رموز.. / طبيعة الجمل والتراكيب : طويلة، قصيرة،

فعلية ، اسمية،/ الضمائر: وحدتها ، تعددها... مع التعليل واالستشهاد ..

تجميع نتائج التحليل السابق في عبارات موجزة ، مع حكم نقدي حول النص ، أو صاحبه ، أو التيار الذي ينتمي إليه.
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 القراءة المنهجية للنصوص الشعرية

المقدمة

تعريف الخطاب الشعري بالتركيز على خصائصه العامة ومبادئه األساسية، وظروف إنتاجه التاريخية والثقافية والفكرية

واالجتماعية..

تحديد أهم رواده.

التعريف بالشاعر.

مالحظة إيحاأت عنوان النص ونوعه وغرضه وهندسته البصرية، ومعالم بنائه الشكلية العامة (عمودي، حر..) ، تاريخ كتابته،

مناسبة إنتاجه، وضع الصفحة في مصدره.. قراءة أولية ألجزاء منه (بدايته، وسطه، نهايته)، مالحظة الصورة المرفقة به إن

ُوجدت..

من خالل تلك المالحظات نفترض ونتوقع نوعيته، وطبيعة الخطاب الذي ينتمي إليه، وكذا فكرته العامة.

طرح أسئلة فرعية أو عرض العناصر التي سنتناولها في سياق عرض الموضوع.

العرض

الفـهـم

تقديم مكونات المعنى المباشر، واكتشاف معاني النص، كخطوة أساسية لفهم محتواه، وإبراز مضامينه العامة، وجرد أفكاره األساسية،

أو وحداته الداللية، وترتيبها عن طريق صيغة تحويلية يحددها السؤال، كالشرح والتوسيع…، وتحديد طبيعة موضوعه.

التحليـل

المستوى المعجمي

1) تصنيف األلفاظ في حقول معجمية تتحاقل حول موضوع أو مفهوم واحد. ( والحقل المعجمي لمعنى معين هو مجموع األلفاظ

التي يعبر بها عن موضوع معين)، والتي نعتمد في جردها قاعدة المقاربة الموضوعاتية، ك– [ العائلة اللغوية ]: ( االشتقاق (يا صاح –

استصحب )، والترادف ( األلفاظ الدالة على معانٍ مشتركة، مثل تجيش بالدمع مآقينا)، والقرابة المعنوية (أيك – ظل) – مع أخذ داللة

المفردة بحسب السياق (“رأيت قمرا”، فكلمة “قمرا” تدخل ضمن حقل المرأة إذا كانت في السياق).

2) قراءة ألفاظ كل حقل على حدة قراءة عمودية، الستنباط نواته الداللية، واختزال مدلوله في كلمة أو عبارة موجزة تلخص فحواه،

وتساهم في الكشف عن معنى جديد. وهذا اإلجراء هو استخالص للموضوعات التي يتمحور حولها النص.

3) البحث في مختلف الدالالت التي يمكن الوقوف عندها من خالل الحقول الداللية، (الحقل الداللي لأللفاظ هو مجموع دالالت لفظ /

ألفاظ معينة..)، أي البحث في التقابالت األساسية والعالقات بين هذه الحقول الداللية، وما الذي يجمع وشائجها في عالقة بنائية دالة.

فلكل حقل معجمي نسٌق، يتشكل من متشابهات وأضداد تقيم عالقات تتحاقل فيما بينها، ويستقطبها حقل داللي.

4) ربط المعجم بنوعية الخطاب الذي ينتمي إليه النص، وذلك من خالل :

دراسة اللفظ من الناحية الصوتية (جرس األلفاظ) واإليقاعية والصرفية، وإبراز مدى داللته على مضمون النص، والخطاب الذي

ينتمي إليه. فاأللفاظ في القصيدة اإلحيائية، مثال، تميل إلى فصاحة اللفظ، ورصانة التركيب، وفخامة العبارة، وبداوة المعجم،

وجزالة األسلوب، ومتانة السبك.. أما في القصيدة المعاصرة فبعض األلفاظ رموز لحاالت نفسية وعاطفية، ومن الطبيعي أال ُتعبر

هذه الرموز عن مسمياتها، وأن يختلف فهمها عند كل قارئ حسب تكوينه الثقافي والنفسي.. وقد يختار الشاعر لغة الحديث
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اليومي، أو اللغة الشعرية النفعية المباشرة، أو اللغة االنزياحية الموحية التي تنتهك معايير الوضوح والعقل والمنطق، أو اللغة

الدرامية المتوترة النابعة من الصوت الداخلي المنبثق من أعماق الذات، والمتجه إليها.

االهتمام باللغة الشعرية يتمثل في حسن انتقاء األلفاظ الدالة على المعاني الدقيقة التي تنقل األحوال الوجدانية، وكذا في توليد

الداللة بكل ما يتوفر عليه اللفظ من قيم صوتية موسيقية وإيحائية تمكن من نقل إيقاع النفس.. فالمعجم يقوم على االختيار

الواعي للفظة الحاملة لشحنة التعبير والتأثير …

5) البحث في داللة األفعال وأزمنتها، واألسماء، والمشتقات: فإذا كان الفعل هو ما دل على حركة في الزمن تقوم بها ذات، فإن

المشتقات منها ما يحتوي على تلك العناصر الثالثة. إن الفعل (وتلحق به المشتقات) يحتوي عناصر الحركة والذات والزمن، مما يميزه

عن االسم الجامد الذي ال يحتوي إال على الوصف الكامن اللصيق بالمسمى ذاته، ويخلو من الحركة أو الزمن، وتلك خصائص تعطي

للفعل (وللمشتقات من األسماء) وظائف مختلفة عن وظائف األسماء الجوامد، فبينما تدل الجوامد على الثبات، تشير األفعال

والمشتقات إلى الحركة والتحول.

هكذا، وبمثل هذه اإلجراأت التحليلية للمعجم، ال يبقى متن النص مفككا، إذ نعمل على إعادة بنائه وفق دالالت جديدة، بإمكانها أن

ُتحقق متعة متجددة للقراءة.

المستوى الداللي

ونقف هنا عند دالالت النص، ونستخلص مظاهر انزياحاته، ونصل إلى تحليل الظواهر النصية األكثر تجريدا مثل : (القيم الرمزية

والصور الشعرية والبنيات العامة..)

1) دراسة الصور:

رصدها واستخراج نماذج منها ؛ تحليلها من خالل : مصدر الصورة ( طبيعة، وجدان، خيال… ) ؛ مادتها ( أساليب بالغية قديمة

كالتشبيه والمجاز واالستعارة والكناية، رموز، أساطير … ) ؛ طبيعتها ( جزئية ، كلية ، نامية ، درامية متحركة تنبني على الصراع ،

أم تزيينية ، أم مرتـع للخيال ؟ ) ؛ وظيفتها (خاصة في كشف رؤيـة الشاعـر ونقل تجربته، وفي نقل المعنى، وكذا في تكثيف

النسق الداخلي للقصيدة خاصة في شعر سؤال الذات وتكسير البنية وتجديد الرؤية…) ؛ مقارنتها بالصورة في باقي الخطابات ؛

تقييمها في ضوء المفهوم القديم أو الجديد للشعر، وفي ضوء إحساسنا بـها، أو ضمن الخطاب الذي تندرج في إطاره القصيدة.

تـحليل اإليـحاأت ، والرموز… وكل ماله داللة فنية، ويعطي للنص وحدته المركبة، ومعرفة الطريقة التي يتفاعل بها الشكل

والمضمون.

2) دراسة اإليقاع:

تحديد مظاهر اإليقاع الخارجي بتقطيع البيت أو السطر الشعري، وتسمية البحر ( الوزن، التفعيلة، القافية وحروفها، السطر،

المقطع، الجملة الشعرية..). ودراسة القافية وحروفها، وربط الخصائص اإليقاعية بالسمات العامة للخطاب الذي يندرج ضمنه النص

؛ أي تحليل مكونات وخصوصيات البنية اإليقاعية، وبيان مدى مساهمة الظواهر الصوتية في تشكيل اإليقاع داخل النص.

دراسة بعض مظاهر اإليقاع الداخلي اعتمادا على كل ما له عالقة بالدال من الناحية الصوتية واإليقاعية ( مخارج وصفات

األصوات، المقاطع الصوتية ، النبر ، التنغيم..)، التوازي والتكرار …

3) البناء العام :

البناء الهندسي، الذي يتحدد بالغرض/ األغراض، أو موضوع/ موضوعات النص.

المستوى األسلوبي / التداولي

تحديد أطراف الخطاب وعالقة المقام بالمقال..

دراسة األساليب ( الخبر واإلنشاء )، الضمائر، مقصديات المرسل وعالقته بالـمتلقي وبالمخاطب المفترض، رصد أغراض الكالم،

ومقاصد المتكلمين، وقواعد الخطاب ووظيفته، وآثار النص على النوايا التواصلية وأفعال الكالم في التواصل.

محاولة تركيب بعض المشيرات الداخلية والخارجية إلبراز عالقة النص بمبدعه.
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تجاوز البنية الداخلية للنص واالنفتاح على امتداداته الثقافية واالجتماعية.

الخاتمة

التركيـب

تجميع وتركيب نتائج التحليل في شكل خالصات.

الكشف عن مقصدية الشاعر/ رهانه (التعبير بواسطة األغراض القديمة، المدح، الرثاء، الغربة، التغني بالوطن، أو بالذات، المدح،

الرثاء، الغربة، السخرية، التعبير عن التجربة اإلنسانية …)

التأكد من صحة الفرضية ؛

تجاوز البنية الداخلية للنص واالنفتاح على امتداداته الثقافية واالجتماعية.

عرض اإلجابات عن األسئلة المطروحة أو اإلشكالية.

التـقـويـم

نستثمر نتائج التحليل ونوظفها في تأويل النص، وكشف بنياته العميقة لنصل إلى خالصات تعبر عن موقفنا مما يتضمنه النص من

سمات الخطاب وخصائص وموافق وتصورات وتجارب يتميز بها النموذج / الخطاب المدروس، وتعبر عن وعينا بالقيم الفنية

والجمالية للنص، وتـمثل وظائف الخطاب في التعبير والتواصل.

نبين مدى تجسيد النص لسمات الخطاب الذي ينتمي إليه، أو عالقته بنصوص أخرى من نفس الخطاب.

نبين موقعه من النصوص التي عاصرته، أو تفاعله مع محيطه، اعتمادا على أساليب التفسير والبرهنة.

تقويم هذا الخطاب نفسه من خالل خصائصه ومميزاته وسماته.

تقويـم تماسك النص الداخلي، وتقديم خالصة للعالقة بين معناه ومبناه (أي اإلشارة إلى النظام العام الذي ينسق أجزاءه، ورصد

كيفية انتظامها، وإدراك مظاهر التفاعل فيما بينها (االختالف واالئتالف)، أي أننا نستخلص البنية التي نظمت عناصر النص

وأجزاءه.

نبرز مدى مساهمة الخطاب في تطوير القصيدة العربية.

قوم االتجاه أو المفهوم أو الموقف أو وجهة النظر أو التصور المعبر عنه في النص.

نقوم الكاتب بإبراز دوره في النوع األدبي والخطاب الذي ينتمي إليه النص، ومميزات نصه المضمونية واألسلوبية، مع االستعانة

بأقوال النقاد في ذلك..

ربط النص (أو القضية المعالجة ) بسياقه الخاص والعام،(أو بإشكالية أعم في صيغة سؤال /أسئلة)؛ أي ضمن ما يحيط به

وبصاحبه، أو يتعالق معه، والخروج بأحكام عامة تتميز بالمرونة وسعة النظر بناء على أساليب الحجاج والبرهنة واالستدالل.

إبداء الرأي الشخصي في قيم النص واتجاهه الفني، وكذا حول النتائج والخالصات المتوصل إليها، وإصدار أحكام مبررة حول

مضمون النص أو شكله، وذلك بتوظيف مهارة الحكم والتقويم والتعليق.
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 مهارة كتابة إنشاء أدبي حول قضية أدبية (نص نظري)

أنشطة االكتساب

نص االنطالق: “صراع القديم والجديد في الشعر” – أحمد الهنا – ص 86.

تأطير النص

تعرف القضية األدبية من النص وعتاباته.

تدبر العنوان واستنباط موضوع النص المحتمل: العنوان يحيل على موضوع النص الذي يتناول مظاهر الصراع بين القديم

والجديد في الشعر.

نوعية النص: النص نقدي يتناول قضية القديم والحديث في الشعر العربي.

العالقة بين بداية النص ونهايته: الصراع بدأ منذ العصور القديمة واستمر حتى داخل الشعر الحديث.

تفكيك النص

استخراج عناصر القضية األدبية التي يعالجها النص

القضية األدبية: الصراع بين القديم والجديد في الشعر العربي.

1) السياق العام الذي وردت فيه القضية:

التأكيد على حضور الصراع بين القديم والجديد في الشعر العربي منذ أقدم العصور.

إعطاء أمثلة من شعراء التجديد في الشعر العربي: أبو نواس – أبو تمام – ابن الرومي – المتنبي – المعري.

عوامل امتداد الصراع في العصر الحديث.

“تطور المجتمع العربي واتصاله بالغرب، ظهور مصطلحات جديدة والثورة على البناء التقليدي”.

2) السياق الخاص:

اطالع الشعراء العرب على تجارب عالمية والتأثر بها.

رغبة الشعراء المحدثين في التحرر من والتجديد في نظمهم الشعر.

3) المجال الذي تنتمي إليه القضية:

حصر قضية الصراع بين القديم والجديد في فن الشعر العربي باعتباره ديوان العرب وسجل تاريخهم.

كيفية طرح القضية وعرضها

1) طريقة عرض القضايا األدبية:

من العام إلى الخاص أو العكس / من الجزء إلى الكل أو العكس.

العرض التاريخي / إعتماد المقارنة.

2) طريقة مناقشة القضية: وتتنوع بتنوع الهدف من طرح القضية وأسلوب المقاربة المعتمد.

هدف سجالي وجدالي: ويعتمد مناقشة حجاجية أداتها البرهان والحجة.
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التعريف بالقضية: وتعتمد الطريقة التفسيرية بما تتضمنه من شرح وتوضيح وإقناع.

أسلوب المقاربة يتنوع بين التحليل والتركيب والمقارنة والوصف.

تجميع المعطيات

المعطيات العامة للقضية األدبية المتوصل إليها:

تعرف القضية األدبية وعرض أهم عناصرها وإشكاالتها.

جرد أهم مكونات القضية األدبية.

تحديد مفاهيم واصطالحات تناولها.

تفكيك القضايا الفرعية التي تشكل مضمونها وجوهر النقاش الدائر حولها.

أنشطة التطبيق

المقدمة

تتضمن التعريف بفن المقالة، أنواعها، سياقها التاريخي والثقافي واألدبي، أهم روادها، دورها في تطوير الكتابة النثرية العربية وفي

التعبير عن قضايا العصر، مكانة الكاتب ضمن كتاب المقالة…ثم أسئلة تمهيدية للعرض تصاغ بدقة حسب المطلوب إنجازه .

العرض

يتم فيه تحليل عناصر الموضوع على الشكل التالي:

1) صياغة فرضية القراءة انطالقا من العنوان والمؤشرات الداخلية والخارجية للنص.

2) تلخيص مضامين النص، وينبغي أن يتضمن القضية/اإلشكال، موقف الكاتب، الموقف أو المواقف المعارضة المفهومة ضمنيا أو

تصريحا.

3) األدلة والحجج التي استدل بها الكاتب للدفاع عن موقفه: (تستخرج من النص):

تصنيفها حسب مجالها: أهي: ( لغوية، تاريخية، اجتماعية ، دينية، منطقية، …؟)

أساليب البرهنة واالستدالل الموظفة: أسلوب التعريف ـ التفسير ـ المقارنة ـ السرد ـ الوصف ـ التماثل...؟

4) طرائق العرض المنهجية أو الخصائص المنهجية

استخالص المنهج النقدي الذي تم على أساسه تفسير القضية، إن كان النص نقديا أو مقالة نقدية.

طريقة االستدالل: استنباطية أم استقرائية؟

طريقة بناء النص : التصميم المنهجي للنص أو المقالة.

التسلسل المنطقي لألفكار.

وحدة الموضوع/ تعدد

الموضوع يتسم باالختزال/أو بالتفصيل واالستطراط…

5) طرائق العرض األسلوبية أو الخصائص األسلوبية:

المعجم والحقول الداللية من خالل تصنيف ألفاظ النص حسب مجاالتها.

عناصر األسلوب الحجاجي في النص: األسلوب الخبري وأنواعه، وعالقة تلك األنواع بالوظيفة الحجاجية للنص، كالخبر المؤكد

والمنفي والشرطي، والمثبت وكأسلوب الحصر… األساليب اإلنشائية إن توفرت ووظيفتها الحجاجية: كاالستفهام المفيد للتقرير أو

اإلنكار أو االستغراب.

بنية الجملة : الجمل اإلسمية /الفعلية.

أدوات الربط: أدوات الحجاج اللفظية كأدوات التوكيد والشرط والحصر والتفسير والنفي…
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مظاهر اتساق النص لفظيا ومعنويا.

لغة النص : هل تعكس تطور لغة النثر العربي الحديث أم بها تكلف وتصنع..

الخاتمة

تركيب إجمالي لما تم تحليله، ثم تقويم النص من ناحية الخصائص وطرق االستدالل أو التعبير عن رأي مخالف للكاتب.
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 القراءة المنهجية للنصوص األدبية

صوغ اإلشكالية

تحديد الظروف العامة ( التاريخية والثقافية والفكرية واالجتماعية والسياسية ) التي أنتجت الخطاب الذي ينتمي إليه النص.

التعريف بنوع الخطاب بالتركيز على مبادئه األساسية وخصائصه وسماته العامة.

نبذة موجزة عن حياة صاحب النص.

اإلشارة إلى العناصر التي ستشملها معالجة النص/ الموضوع، إما في صيغة أسئلة، أو نقط موجزة.

صوغ الفرضيات

تحديد موضوع النص، نوعيته، شكله، طبيعة الخطاب، قراءة أجزاء منه، فكرته العامة، طرح تساؤالت، وضع فرضيات أولية لقراءة

النص نفحص مدى صحتها أثناء عملية التحليل. ويكون موضوع هذه العمليات هو المشيرات النصية الدالة، أو مشيرات من خارج

النص.

الفهــم

استخراج مكونات المعنى السطحي، وترتيبها، واكتشاف المعنى ومسار بنائه. ويتم ذلك عن طريق صيغة تحويلية يحددها السؤال،

كالتلخيص أو التوسيع.

التحليــل

دراسة المعجم

استخراج األلفاظ الدالة على القيمة المهيمنة أو المحور المدروس، ثم تصنيفها في حقول داللية [ بناء على بعض قواعد المقاربة

الموضوعاتية، مثل ‘‘ العائلة اللغوية '': ( االشتقاق، والترادف، والقرابة المعنوية – مع أخذ داللة المفردة بحسب السياق]، وقراءتـها

عموديا الستنباط نواتـها الداللية واختزالها في كلمة، أو عبارة موجزة، وتحديد العالقة بين األلفاظ والحقول الداللية.

ويمكن في هذه المرحلة أن نستثمر كل ما له عالقة بالدال من الناحية الصوتية ( جرس األلفاظ )، واإليقاعية، والصرفية. كمـا يمكن

ربط المعجم بمضمون النص، وبالسمات العامة للخطاب الذي ينتمي إليه النص.

دراسة الجانب الفني

دراسة الصور : رصدها واستخراج نماذج منها ؛ تحليلها من خالل : مصدرها ( طبيعة، وجدان… ) ؛ مادتـها ( أساليب بالغية قديمة،

رموز، أسطورة … ) ؛ طبيعتهــا( جزئية، كلية، نامية، درامية متحركـة تنبني على الصراع، أم تزيينية، أم مرتـع للـخيـــال ؟ ) ؛ وظيفتها

(خاصة في كشف رؤيـة الكاتب أو الشاعـر، ونقل تجربته، وفي نقل المعنى، وكذا في تكثيف النسق الداخلي للقصيدة خاصة في

خطابي التطوير والتجديد، والمعاصرة والتحديث…) ؛ مقارنتها بالصورة في باقي الخطابات ؛ تقييمها في ضوء المفهوم القديم أو

الجديد للشعر، ووظيفته، وفي ضوء إحساسنا بـها.

تـحليل اإليـحاأت، والرموز… وكل ماله داللة فنية، ويعطي للنص وحدته المركبة، ومعرفة الطريقة التي يتفاعل بها الشكل والمضمون.

دراسة اإليقاع

وذلك بتقطيع البيت أو السطر الشعري، وتسمية البحر، و دراسة القافية وحروفها، ومظاهر التوازي والتكرار وربط الخصائص اإليقاعية

بالسمات العامة للخطاب الذي يندرج ضمنه النص؛ أي تحليل مكونات وخصوصيات البنية اإليقاعية، و بيان مدى مساهمة الظواهر
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الصوتية في تشكيل اإليقاع داخل النص. ويمكن دراسة بعض مظاهر اإليقاع الداخلي اعتمادا على كل ما له عالقة بالدال من الناحية

الصوتية واإليقاعية ( مخارج وصفات األصوات، المقاطع الصوتية، النبر، التنغيم..).

البناء العام ( البناء الهندسي الذي يتحدد بالغرض، أو موضوع النص ).

دراسة الظواهر التداولية

األساليب ( الخبر واإلنشاء )، الضمائر، مقصديات المرسل وعالقته بالـمتلقي وبالمخاطب المفترض، رصد أغراض الكالم، ومقاصد

المتكلمين، وقواعد الخطاب، وآثار النص على النوايا التواصلية وأفعال الكالم في التواصل.

التـركـيـب

تلخيص معطيات التحليل لتحديد النظام العام الذي ينسق أجزاء النص ـ تلخيص خصائص النص وعالقتها بالسمات العامة المميزة

للخطاب الذي يندرج في إطاره ـ تلخيص وتركيب النتائج والخالصات واستخالص مقصدية الشاعر / الكاتب ـ عرض اإلجابات عن

األسئلة المطروحة سابقا – ربط النتائج واألحكام بالفرضيات واألسئلة للتيقن من مدى صحتها ـ تجاوز البنية الداخلية للنص لالنفتاح

على امتداداته الثقافية واالجتماعية …

التـقـويـم

تقويـم تماسك النص الداخلي، ومدى تجسيده لسمات الخطاب، أو عالقته بنصوص أخرى من نفس الخطاب، أو تفاعله مع محيطه،

أو االتجاه الذي ينتمي إليه، اعتمادا على أساليب التفسير والبرهنة.

ربط النص بسياقه الخاص والعام، أو بإشكالية أعم في صيغة أسئلة ؛ أي ضمن ما يحيط به وبصاحبه، أو يتعالق معه، والخروج

بأحكام عامة تتميز بالمرونة وسعة النظر بناء على أساليب الحجاج والبرهنة واالستدالل.

تقويم هذا االتجاه نفسه من خالل خصائصه ومميزاته وسماته، أي تقويم النص في سياقه الخاص والعام.

استثمار نتائج التحليل وتوظيفها في تأويل النص، وكشف بنياته العميقة للصول إلى خالصات تعبر عن موقفنا مما يتضمنه النص

من سمات وخصائص ومواقف وتصورات وتجارب يتميز بها النموذج / الخطاب، وتعكس وعينا بالقيم الفنية والجمالية للنص،

وتـمثل وظائف الخطاب في التعبير والتواصل. وكذا إبراز مدى مساهمة الخطاب في تطوير القصيدة العربية.

تقويم الكاتب وإبراز دوره في النوع األدبي والخطاب، ومميزات نصه المضمونية و األسلوبية، مع االستعانة بأقوال النقاد..

إبداء الرأي حول النتائج والخالصات المتوصل إليها.
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 اللص والكالب - قراءة توجيهية

طبيعة المؤل�ف

رواية “اللص والكالب” تقوم علي خط الصراع األساسي بين “اللص والكالب” أو سعيد مهران والمجتمع. وهذا الخط يلعب دور العمود

الفقري الذي يربط أجزاء الرواية منذ أول سطر إلي آخر سطر فيها، فال يتكلف نجيب محفوظ مقدمات لتقديم شخصياته ولكنه يدفع

بالقارئ فورا إلي الموقف األساسي في الرواية ويمكن للقارئ أن يضع يده على الخيط األول وبذلك ال يحس بأنه يوجد هناك حاجز

بينه وبين العمل الفني.

تصور رواية “اللص والكالب” شخصية سعيد مهران بأنه لص خرج من السجن صيفا بعد أن قضى به أربعة أعوام غدرا لينتقم من

الذين اغتنوا على حساب اآلخرين، وزيفوا المبادئ، وداسوا على القيم األصيلة لكي يجعل من الحياة معنى بدال من العبثية وال

جدواها. وهكذا قرر أن ينتقم من هؤالء الكالب إال أن محاوالته كانت كلها عابثة تصيب األبرياء وينجو منها األعداء مما زاد الطين بلة.

فصارت الحياة عبثا بال معنى وال هدف، ولقي مصيره النهائي في نهاية الرواية بنوع من الالمباالة وعدم االكتراث ولم يعرف لنفسه

وضعا وال موضعا، وال غاية وجاهد بكل قسوة ليسيطر على شيء ما ليبذل مقاومة أخيرة، ليظفر عبثا بذكرى مستعصية، وأخيرا لم

يجد بدا من االستسالم، فاستسلم.

دواعي التأليف

“اللص والكالب” رواية مستوحاة من واقعة حقيقية بطلها “محمود أمين سليمان” الذي شغل الرأي العام لعدة شهور في أوائل عام

1961م. وقد لوحظ اهتمام الناس بهذا المجرم وعطف الكثيرين منهم عليه، فقد خرج “محمود أمين سليمان” عن القانون لينتقم من

زوجته السابقة ومحاميه ألنهما خاناه وانتهكا شرفه وحرماه من ماله وطفلته وكان هذا سببا هاما من أسباب تعاطف الناس معه،

ولتحقيق انتقامه ارتكب العديد من الجرائم في حق الشرطة وبعض أفراد المجتمع، فأثارت هذه الواقعة اهتمام الكاتب واستلهم منها

مادته األدبية تجمع بين ما هو واقعي وما هو تخيلي فكانت رواية “اللص والكالب”.

صاحب المؤلف (نجيب محفوظ)

حياته ونشأته

ولد نجيب محفوظ في 11 ديسمبر 1911م وتوفي في 30 غشت 2006م، أمضى طفولته في حي الجمالية حيث ولد، ثم انتقل إلى

العباسية والحسين والغورية، وهي أحياء القاهرة القديمة التي أثارت اهتمامه في أعماله األدبية وفي حياته الخاصة.

حصل على إجازة في الفلسفة عام 1934 وأثناء إعداده لرسالة الماجستير دخل في صراع حاد بين متابعة دراسة الفلسفة وميله إلى

األدب الذي نمى في السنوات األخيرة لتخصصه بعد قراءة العقاد وطه حسين.

بدأ كتابة القصة القصيرة عام 1936. وانصرف إلى العمل األدبي بصورة شبه دائمة بعد التحاقه في الوظيفة العامة.

تقلد منذ عام 1959 حتى إحالته على المعاش عام 1971 عدة مناصب حيث عمل مديرًا للرقابة على المصنفات الفنية ثم مديرًا

لمؤسسة دعم السينما ورئيسًا لمجلس إدارتها ثم رئيسًا لمؤسسة السينما ثم مستشارًا لوزير الثقافة لشؤون السينما عمل في عدد من

الوظائف الرسمية، ونشر رواياته األولى عن التاريخ الفرعوني. ولكن موهبته ستتجلى في ثالثيته الشهيرة (بين القصرين، وقصر

الشوق، والسكرية) التي انتهى من كتابتها عام 1952 ولم يتسن له نشرها قبل العام 1956 نظرا لضخامة حجمها.
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نقل نجيب محفوظ في أعماله حياة الطبقة المتوسطة في أحياء القاهرة، فعبر عن همومها وأحالمها، وعكس قلقها وتوجساتها حيال

القضايا المصيرية. كما صور حياة األسرة المصرية في عالقاتها الداخلية وامتداد هذه العالقات في المجتمع. ولكن هذه األعمال التي

اتسمت بالواقعية الحية لم تلبث أن اتخذت طابعا رمزيا كما في رواياته “أوالد حارتنا” و “الحرافيش” و “رحلة ابن فطومة” و “اللص

والكالب”.

بين عامي 1952 و 1959 كتب عددا من السيناريوهات للسينما. ولم تكن هذه السيناريوهات تتصل بأعماله الروائية التي سيتحول

عدد منها إلى الشاشة في فترة متأخرة.

صدر له ما يقارب الخمسين مؤلفا من الروايات والمجموعات القصصية وترجمت معظم أعماله إلي 33 لغة في العالم.

جوائز وأوسمة

جائزة قوت القلوب الدمرداشية عن رواية «رادوبيس» عام 1943

جائزة وزارة المعارف عن رواية «كفاح طيبة» عام 1944

جائزة مجمع اللغة العربية عن رواية «خان الخليلي» عام 1946

جائزة الدولة في األدب عن رواية «بين القصرين» عام 1957

وسام االستحقاق من الطبقة األولى عام 1962

جائزة الدولة التقديرية في اآلداب عام 1968

وسام الجمهورية من الطبقة األولى عام 1972

جائزة نوبل لآلداب عام 1988

قالدة النيل العظمى عام 1988
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 اللص والكالب - قراءة توجيهية وتحليلية وتركيبية مفصلة

القراءة التوجيهية

تقديم

لقد كثر االهتمام في اآلونة األخيرة بالنصوص الموازية، أو ما يسمى بعتبات الكتابة، في إطار نظرية التلقي التي تركز بالدرجة األولى

على االهتمام بالمتلقي باعتباره أحد األركان األساسية للحديث عن التلقي، فكما ال يمكن أن نتصور إبداعا بدون مؤلف، كذلك ال يمكن

تصور تلقي بدون وجود شخص يستهدفه المبدع بإبداعه، ولتسهيل عملية التلقي هذه، ولتوجيه القارئ وجهة التلقي السليمة وفرت له

نصوص موازية توازي النص الجوهر، وظيفتها إعطاء فكرة مسبقة عن النص قبل الشروع في تلقيه، ومن بين هذه النصوص نذكر اسم

المؤلف، ونص العنوان، فما هي نقط تقاطع حياة نجيب محفوظ والعنوان “اللص والكالب” مع نص المؤلف؟.

الكاتب نجيب محفوظ

نجيب محفوظ كاتب مصري معروف ولد سنة 1912م، بحي الجمالية في القاهرة وهي منطقة شعبية وصفها في الكثير من رواياته،

منها “خان خليلي” نشأ في أسرة متوسطة درس الفلسفة بكلية اآلداب وتخرج منها سنة 1934م، وحصل على جائزة نوبل لآلداب سنة

1988م بسبب دوره الرائد في ازدهار الفن الروائي العربي بصفة خاصة والعالمي بصفة عامة، وقد ترجمت قصصه ورواياته إلى

العديد من اللغات، ومن أشهر أعماله الروائية نذكر “همس الجنون، كفاح طيبة، بداية ونهاية، قصر الشوك، ثرثرة فوق النيل، خمارة

القط األسود، حكاية بال بداية ونهاية، أوالد حارتنا……”.

وما يهمنا أكتر في حياته هو أنه عايش ثورة مصر سنة 1952م واستوعب التحوالت االجتماعية والسياسية وأثرها على نفسية

الشعب المصري، والرواية قيد التحليل رواية واقعية ينتقد من خاللها نجيب محفوظ واقع مصر الجديد بعد ثورة مصر 1952م.

عنوان المؤلف “اللص والكالب”

العنوان هو أول خطاب لفظي يواجه القارئ، ويوجه أفق انتظاره للنص، بل يلخصه له في أحيان كثيرة، لذا كان من البد أن نقف على

عنوان المؤلف “اللص والكالب” وقفة تجعلنا نقتحم النص بفرضيات سنتأكد من صوابها.

يتألف عنوان النص تركيبيا من لفظتين هما “اللص” و “الكالب” بينهما حرف عطف الواو، الذي يؤكد وجود عالقة بينهما، أما دالليا

فتوحي لفظة اللص إلى ذلك الشخص الخارج عن القانون والمستولي على ممتلكات الغير، والذي جرمته كل الديانات السماوية

وأصدرت ضده عقوبات متفاوتة، والذي يرمز خالفا للكالب للخيانة والغدر، بينما الكالب ترمز لإلخالص واألمانة والوفاء لدرجة ربط

الوفاء بهذا الحيوان األليف فهل يعكس لص الرواية وكالب الرواية هذه الدالالت؟.

إذا ما نحن حاولنا ربط العنوان بأحداث الرواية أمكن لنا استنتاج أن لص العنوان هو سعيد مهران، لكن بصفات الوفاء واإلخالص ألنه

أخلص لمبادئ الثورة، أما الكالب فهي إشارة إلى كالب إنسانية، مجسدة في شخص كل من نبوية، وعليش، ورؤوف علوان، لكن

بصفات الغدر والخيانة، ألن كل هذه الشخصيات قد مارست الغدر والخيانة في وجه سعيد مهران، الشيء الذي جعل أحداث الرواية

تميل إلى التراجيديا أو إلى دراما الروايات البوليسية.

القراءة التحليلية

تتبع الحدث

المتن الحكائي للرواية
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تحكي رواية اللص والكالب حكاية مثقف بسيط يدعى سعيد مهران، دخل السجن وخرج منه في عيد الثورة، بعد أن قضى فيه أربع

سنوات غدرا، دون أن يجد أحدا في انتظاره، ويقرر بعدها الذهاب إلى منزل عليش السترجاع ابنته سناء وماله وكتبه، ويفشل في

ذلك وتسود الدنيا في وجهه أكثر عندما جفلت منه ابنته سناء ورفضت معانقته ألنها ال تعرفه، وللتخفيف من حدة االنفعال وإحياء

لبعض ذكريات ماضيه قرر االستقرار مؤقتا برباط علي الجنيدي، الذي قضى عنده ليلته، ولكن روحانية المكان وطقوسه الخاصة

وأجوبة علي الجنيدي العامة والمغرقة في الروحانيات، جعلت سعيدا ال يرتاح كثيرا لإلقامة بهذا المكان المليء بالمنشدين والمريدين،

لذلك قرر اللقاء بأستاذه رؤوف علوان ذلك الصحفي الناجح الذي صار من األغنياء قصد تشغيله معه في جريدة الزهرة، فاتجه بداية

إلى مقر جريدة الزهرة، ثم بعد ذلك نحو فيلته، وهناك سيفاجأ سعيد مهران بفكر جديد لرؤوف علوان يقدس المال وال يكترث للمبادئ

والقيم النضالية، كما سيفاجأ برغبته في إنهاء عالقته به خاصة عندما رفض طلب تشغيله وأعطاه مبلغا من المال ليدير شؤون حياته

بمفرده بعيدا عنه، مما اضطر سعيد مهران إلى التفكير في االنتقام منه، فقرر العودة إلى فيلته في تلك الليلة لسرقتها لكنه وجد رؤوف

علوان في انتظاره ألنه عليم بأفكار تلميذه، فهدده بالسجن واستعاد منه النقود وطرده من البيت، وخرج سعيد ليلتها مهزوما ومشاعر

الحقد واالنتقام تغلي في دواخله، فلقد اكتمل عقد الخيانة وباكتماله تبدأ رحلة االنتقام، وتسود الدنيا في وجهه وال يجد مالذا أفضل

من مقهى المعلم طرزان، الذي لم يتردد لحظة في إهدائه مسدسا سيكون له دور كبير في مسلسل االنتقام، وفي ذات المكان سيلتقي

بنور التي بدورها ولدافع حبها الشديد له مذ كان حارسا لعمارة الطلبة، ستوفر له المأوى والطعام والشراب والجرائد والسيارة، ولما

توفرت له شروط االنتقام “المسدس والسيارة” ذهب مباشرة لقتل عليش في منزله لكنه أطلق النار على حسين شعبان الرجل البريء

الذي اكترى شقة عليش بعد رحيله، لكن سعيد مهران لم ينتبه لذلك ولم يعرف خطأه حتى اطلع على الجرائد.

وفي خضم هذه األحداث استغلت جريدة الزهرة األوضاع وبدأت بقلم رؤوف علوان تبالغ في وصف جرائم سعيد مهران وتنعته

بالمجرم الخطير الذي يقتل بدون وعي، الشيء الذي سيشعل نار الغضب في قلب سعيد الذي سيقرر قتل رؤوف خاصة بعدما ساعدته

نور في الحصول على بذلة عسكرية، فيستهل انتقامه بالقبض على المعلم بياضة بهدف معرفة اإلقامة الجديدة لعليش ونبوية لكن

دون جدوى فعاد إلى بيت نور ثم ارتدى بذلته العسكرية، واستقل سيارة أجرة ثم اكترى قاربا صغيرا ليتجه صوب قصر رؤوف علوان،

لالنتقام منه وفور نزوله من سيارته أطلق سعيد مهران عليه النار لكن رصاصات الحراس السريعة والكثيرة وإصابته بإحداها جعلته

يخطئ هدفه، فأصاب بوابا بريئا بدل غريمه، وأثناء اطالعه على الجرائد التي أمدته بها نور تعرف على خطئه فشعر بندم شديد،

واسودت الدنيا في وجهه مع استمرار جريدة الزهرة في تحريض الرأي العام ضده، إلى أن انتهت حياته في مقبرة بعد أن حاصرته

الشرطة وأطلقت عليه الرصاص من كل جانب فاستسلم بال مباالة بال مباالة، وحلت بالعالم حال من الغرابة والدهشة.

الحبكة

الحبكة هي النسيج الذي يرصد األحداث في اتصالها وانفصالها واتجاهاتها، وتنقسم إلى تقليدية تتوالى فيها األحداث بشكل متسلسل،

وأخرى مفككة ال تخضع لتسلسل منطقي، ويبدو أن الحبكة المعتمدة في رواية اللص والكالب، تقليدية بدليل قيامها على األسباب

المؤدية إلى النتائج، فكل حدث فيها يؤدي إلى حدث آخر وهكذا تقوم األحداث على مجموعة من األسباب، فالخيانة التي تعرض لها

سعيد دفعته لالنتقام واكتراء حسين شعبان لمنزل عليش جعلت الرصاصة تصيبه، ووشاية عليش ونبوية جعلت سعيدا يدخل

السجن….

الرهان

ينقسم الرهان دائما إلى رهان المحتويات ويتأسس حول الشخصيات والموضوعات المتنازع عليها، ورهان الخطاب ويتأسس على

عالقة المؤلف مع المتلقي أو عالقة النص مع المتلقي، وإذا عدنا إلى مثن اللص والكالب وجدنا أن رهان المحتوى الذي له عالقة

بالشخصيات يتراوح بين الفشل والنجاح، فسعيد مهران يفشل في تحقيق رهانه الكلي المتمثل في تحقيق مشروعه النضالي وتحقيق

العدالة االجتماعية، ويتراجع عن هذا الرهان إلى رهان آخر جزئي وهو االنتقام من خصومه دون أن يحققه، بخالف غريمه رؤوف

علوان الذي استطاع تحقيق رهانه المتجسد في الحصول على الثروة وإن كانت الطريقة وصولية انتهازية.

أما رهان الخطاب أو النص ككل فيمكن حصره في كون المحاوالت الفردية لتغير الواقع مآلها الفشل، فال يمكن لفرد مهما أوتي من ذكاء

وعزيمة وإصرار أن يغير واقع أمة مهما كان الواقع مأساويا وظالما، فالتضحيات يجب أن تكون جماعية لكي ينتصر الخير على الشر،

والحق على الباطل، والعدل على الظلم.
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دالالت وأبعاد الحدث

إن كل اإلشارات التاريخية التي وردت داخل مؤلف اللص والكالب، تشير إلى أن الرواية لها عالقة بواقع مصر السياسي واالجتماعي

لما بعد الثورة المصرية سنة 1952م، ومن هذا المنطلق أمكن لنا أن نقول ومن خالل األحداث التي وقعت لسعيد مهران والذي وجد

نفسه فجأة يعاني من تفكك أسري وحزبي، أن رواية اللص والكالب رواية تستهدف بأبعادها كشف واقع مصري يعاني معاناة اجتماعية

ونفسية نتيجة السلوك االنتهازي لبعض األفراد الذين غيروا قناعاتهم النضالية ومواقفهم استجابة لمتغيرات نهاية مرحلة الخمسينيات

والستينيات ونتيجة إلرضاء مآربهم الشخصية، ودمروا بمواقفهم المتغيرة أسرا كثيرة وحكموا على الشعب بشكل عام بالفقر والجوع

والقلق الوجودي والروحي.

تقويم القوى الفاعلة

القوى الفاعلة ال تنحصر في الشخصيات بل تشمل كذلك المؤسسات واألفكار والقيم والمشاعر، وكل ما يساهم في تحريك األحداث،

وبالعودة إلى رواية اللص والكالب أمكننا جرد القوى الفاعلة كالتالي:

الشخصيات

تنقسم شخصيات اللص والكالب إلى رئيسية وثانوية وعابرة، سنحاول تقديم خصائصها ومواصفاتها بدء بالرئيسية وانتهاء بالعابرة.

سعيد مهران: شاب مصري مثقف، تحمل مسؤولية أسرته منذ الصغر، توفي أبوه وبعده أمه، مؤمن بمبادئ المساواة والعدل

والكرامة واإلنصاف، مناصر للمظلومين والكادحين، ناضل من أجل تحقيق مبادئ االشتراكية على الواقع، حريص على االنتقام من

نبوية وعليش اللذان غدرا به وأدخاله السجن، ومن رؤوف الذي تنكر لمبادئ الحزب والنضال، يعاني من فراغ روحي وقلق وجودي

وغربة وضياع، أسير الحقد والكره واالنتقام. رمز للكادحين والفقراء المناضلين من أجل القيم.

رؤوف علوان: طالب قروي، مناضل مؤمن بالتغير، له قدرة على التأثير بأسلوبه في محاوريه، أكمل دراسته ثم تحول إلى صحفي

ناجح، انتهز الظروف السياسية الجديدة فتحول إلى قلم برجوازي مأجور، تنكر ألصوله الكادحة، ولطبقته، متطلع بشغف لحياة

األرستقراطية، أكال وملبسا ومسكنا، يشوه الحقائق ويكلب الرأي العام ضد سعيد ويصوره مجرما خطيرا. رمز للبرجوازية القاسية

على الفقراء.

عليش: غريم سعيد مهران المستفيد من سجنه والمستولي على زوجته وابنته وجميع ممتلكاته – متحايل كبير – انتهازي خائف

على مصيره الشخصي ومتخذ لجميع االحتياطات حتى ال ينال منه خصمه سعيد مهران. رمز لخيانة الصداقة.

الشيخ علي الجنيدي: زاهد متصوف، له انشغاالت روحية بعيدة عن الواقع المعيش، يحاول تبرير الواقع بالغيبيات ألنه مستفيد من

الوضع السياسي السائد – يشكل نوعا من االطمئنان النفسي والروحي لسعيد مهران – يلجأ إليه دائما وقت الشدة. رمز للتصوف

والفكر الديني.

نور: عنصر مساعد للشخصية الرئيسة سعيد مهران – مومس – قست عليها الحياة االجتماعية – متوسطة الجمال – مستسلمة

لرغبات الزبناء – مغرمة بسعيد مهران وترغب في زواجه – وفرت له الطعام والمسكن والجرائد والسيارة. رمز لإلباحية والقيم

المفقودة.

المعلم طرزان: صاحب مقهى – صديق سعيد، وفر له المسدس وأمده بمعلومات هامة ساعدته على االختفاء عن أنظار الشرطة.

رمز للصداقة الصادقة.

نبوية: زوجة سعيد السابقة، وأم سناء أحبها سعيد بصدق وظل يحلم باالستقرار الدائم إلى جوارها مع ابنته سناء بعد خروجه من

السجن، لكنها تنكرت له وارتبطت بعليش. رمز للخيانة الزوجية.

سناء: موضوع صراع بين األب الطبيعي سعيد مهران وزوج األم والمحتضن عليش، لم تتعرف على أبيها، تبدو خائفة مضطربة

أثناء اللقاء الذي جمعها بأبيها الحقيقي سعيد مهران. رمز للبراءة المغتصبة.

المعلم بياضة: زميل سابق لسعيد وصديق وشريك عليش، خان صديقه األول، وكاد أن يؤدي ثمن هذه الخيانة أثناء لقائه بسعيد

مهران الباحث عن المكان الجديد الذي استقر به عليش.

المؤسسات

في الرواية عدة مؤسسات فاعلة في أحداث الرواية ومؤثرة على شخصياتها نذكر منها على سبيل المثال ال الحصر: السجن باعتباره

أول مكان يؤطر فضاء الرواية، أثناء تواجده به حصلت الخيانة، وتحققت أهداف االنتهازيين، وهناك الصحافة التي أثرت في جهاز
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الشرطة والرأي العام المنقسم إلى معارض أو مناصر لسعيد مهران، ثم هناك المدرسة والجامعة التي شكلت نعمة لرؤوف علوان ومصدر

وعي شقي لسعيد مهران.

الجمادات

متنوعة بين الحارة والمقهى ومنزل نور وفيال رؤوف علوان والجبل والمقبرة والشوارع وعمارة سكن الطلبة ورباط الجنيدي، والتي

تركت آثارها القوية أو الضعيفة في نفسيات شخصيات الرواية، فهي تحتضن الذكريات حلوها ومرها، لذلك تم استرجاعها أحيانا، أو

محاولة تناسيها كما هو الشأن بالنسبة لرؤوف علوان وعليش المتنقل من منزل آلخر خوفا على حياته من انتقام سعيد مهران.

القيم والمشاعر

تتنوع هذه القيم والمشاعر بين القناعة واالستسالم لألمر الواقع ويمثلها علي الجنيدي، واالنحراف والخروج عن القوانين، ويتجسد

ذلك في شخصية المومس نور والمتاجرين في الممنوعات من ذوي السوابق كطرزان وغيره، ثم الرغبة في الغنى والثراء على حساب

القيم األصلية واالنتماء الطبقي، ويبرز ذلك جليا في التسلط الطبقي لرؤوف علوان، في مقابل االلتزام اإليديولوجي واإليمان الصادق

بالعنف الثوري المجسد في شخصية سعيد مهران، أما عليش فيمثل أعلى درجات الشخصية االنتهازية التي لم تكتف بسرقة أموال

الصديق بل استولت على زوجته وابنته وكل ممتلكاته، مما جعل مسألة االنتقام منه ونبوية تحتل مركز االهتمام لدى سعيد مهران.

ولعل أهم الشخصيات التي عاشت عدة مشاعر متناقصة ومتضاربة وجارفة هي شخصية سعيد مهران، ألنه عاش خيانة مزدوجة،

األولى اجتماعية من زوجته وصديقه عليش، والثانية إيديولوجية ثقافية من طرف أستاذه وموجهه رؤوف علوان، مما جعله يحس

بالمهانة والخزي والعار أمام أسرته وأصدقائه وذاته، فقرر االنتقام من جميع الخونة.

وهكذا يظل جرد القوى الفاعلة – شخصية كانت أو مؤسسات أو جمادات أو حيوانات أو قيما ومشاعر – الحاملة لحركة الفعل التي

تمارسها الشخصيات في الرواية أساسية ومهمة في التحليل، ألنها تساهم بطريقة ما من الطرق في الحدث.

الكشف عن البعد النفسي

إن قراءتنا لرواية اللص والكالب من المنظور النفسي، تنتهي بنا إلى إدراك ما تخفيه الشخصيات من مشاعر وأحاسيس وعواطف

متوترة، نستنتج منها عمق األزمة اإلنسانية النفسية التي يعاني منها المجتمع المصري والعربي في خمسينيات وستينيات القرن ال20،

الذي قدر عليه أن يعيش في زمن غريب ال يأنس له وال يشعر معه باالطمئنان، إن مؤلف اللص والكالب بهذا المعنى رواية واقعية

نقدية رمزية تكشف عن الحالة النفسية للمجتمع من خالل التعمق في شخصية سعيد مهران الذي تعرض لخيانات اجتماعية وسياسية

خلقت منه نموذجا بشريا دائم القلق والحيرة، فمن يكون سعيد مهران نفسيا؟ وما عالقته باإلنسان العربي؟.

لقد قدمت رواية اللص والكالب شخصية سعيد مهران ذلك الشاب الفقير الذي تعرض ألنواع من الحرمان والقهر بمواصفات نفسية

جعلت منه نموذجا إنسانيا عربيا يعاني من توتر نفسي وعاطفي وقلق وغربة سواء تجاه من خانوه “نبوية، عليش، رؤوف” أو أحبوه

“نور، طرزان، فئة الفقراء” أو إزاء الزمن الماضي والحاضر والمستقبل، فعن طريق استرجاع شريط األلم “وفاة والده، أمه، خيانة

الزوجة، الصديق، األستاذ،” نفهم سر جنون سعيد مهران، فجنونه أزمة نفسية ولدها اإلنسان الذي خان شعبه وتنكر للمبادئ، وأزمة

ولدها الصديق الذي خان الصداقة، وولدتها الزوجة التي نسيت الوفاء…، لذلك ال غرابة أن يعيش سعيد مهران فراغا عاطفيا، وروحانيا،

وغربة، وضياعا، وقلقا، وتوترا، وهذه صورة مصغرة ألسر كثيرة تشارك سعيد هذه المعاناة سواء كان تواجدها داخل أم خارج المؤلف.

وهي أزمة نفسية ألقت بثقلها على العالقات العاطفية بين األفراد، بحيث أصبحت أكثر مأساوية، فعالقات الحب التي يمثلها في

المؤلف حب سعيد البنته وحب نور لسعيد، تتراجع لتفسح المجال للكراهية والحقد، فتكون النتيجة قتل ومطاردة ورغبة في االنتقام،

كما أن عالقة الوفاء التي يجسدها في المؤلف وفاء طرزان ونور لسعيد، قد تراجعت بدورها لتحل محلها الخيانة بأبعادها االجتماعية

والسياسية. بل حتى العالقة الروحانية بين اإلنسان وربه تأثرت في وسط هذا المجتمع المادي ودليل ذلك عالقة سعيد برباط علي

الجنيدي.

هكذا يبدو العالم النفسي كئيبا وما يزيد من كآبته حضور تيمات الظلم والكره والخيانة، خيانة وظلم وكره أقرب وأعز الناس إليك أو

من كان من المفروض أن يحبوا، وتيمة الحب كذلك لكن بوجه جديد يسبب لصاحبه األحزان أكثر من األفراح، حب سعيد لسناء
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الجريح، وحب نور لسعيد الذي فات زمنه.

هكذا يبدو واضحا بأن نجيب محفوظ قد تعمد التركيز على نفسية بطل هذه الرواية لغاية كشف التحوالت الصعبة التي يعيشها

اإلنسان المصري والعربي وتداعياتها على نفسية الفرد خاصة الفقير الكادح.

المنظور االجتماعي

اشتهر نجيب محفوظ في مجمل رواياته، بتصوير الواقع المصري االجتماعي تصويرا تظهر من خالله الصورة الحقيقية للبنية

االجتماعية المصرية، كما تبدو من خالله معاناة اإلنسان المصري االجتماعية، فما هي طبيعة المجتمع الذي تتحدث عنه رواية اللص

والكالب؟.

تصور رواية اللص والكالب واقعيا اجتماعيا متناقضا أفرزته التحوالت السياسية في خمسينيات القرن ال20 تختصره فئتان، فئة

األغنياء التي يمثلها رؤوف علوان والتي تمتلك كل شيء، وفئة الفقراء التي يمثلها سعيد مهران والتي تفتقر ألبسط متطلبات العيش

الكريم، وهو تناقض اجتماعي سيؤدي إلى ظهور أمراض اجتماعية خطيرة، كالسرقة التي اعتبرها سعيد مهران وسيلة إلعادة حق

الفقراء، فمن السارق ومن المسروق؟، والمتاجرة في المخدرات والذي يمارس ذلك هو المعلم طرزان، ناهيك عن الدعارة التي تمارسها

نور، وال تتوقف تداعيات هذا التناقض في ظهور أمراض اجتماعية فقط، بل في ممارسات أخرى أكتر تعقيدا كالخيانة والنفاق

واالنتهازية التي ذهب ضحيتها سعيد مهران.

هكذا يبدو واضحا أن رواية اللص والكالب رواية نقدية تنتقد وبشدة الواقع االجتماعي الذي أفرزته الثورة والذي عمق من معاناة

الطبقة الفقيرة وزاد من همومها إلى درجة أن أسرا كثيرة قد تفككت عالقاتها نتيجة الفقر والحاجة، واضطرت إلى بيع شرفها ومبادئها

أو النضال من أجل تحققها إلى آخر أنفاس الحياة، فمن يتحمل مسؤولية هذا الواقع الجديد؟.

منظور البعد األسلوبي

يتميز أسلوب نجيب محفوظ في رواية اللص والكالب باالقتراب من لغة البساطة والوضوح والدقة في الوصف دونما اهتمام

بالمحسنات البديعية، مراعاة للغة العصر التي تأثرت بلغة الصحافة والطباعة وبالمثاقفة، كما تقترب من لغة الحياة اليومية من خالل

اعتماد لغة حية لها عالقة بالشارع المصري، بهذا يؤسس نجيب محفوظ لتجربة جديدة تمزج بين اللغة العربية الفصحى واللغة العامية

في محاولة لصبر أغوار اإلنسان العربي وكشف همومه النفسية واالجتماعية، كما تتميز لغة الرواية بتداخل خيوط السرد، الذي يتداخل

فيه صوت الكاتب بصوت السارد والشخصية، الشيء الذي يؤكد بأن الكاتب قد سرد األحداث باالعتماد على وضعيات سردية متعددة،

من أجل اإلحاطة بهموم الشخصية من كل جوانبها، كما تتميز اللغة كذلك باعتماد حقول معجمية كثيرة “حقل الحرية، حقل الموت،

حقل الدين، حقل الجسد، حقل السجن، …. ” وباعتماد لغة الوصف “وصف الشخصيات، األماكن..” واعتماد الحوار بنوعيه الخارجي

والداخلي.

القراءة التركيبية

لقد بات واضحا أن رواية اللص والكالب لنجيب محفوظ، رواية واقعية نقدية تشخص بعمق مشاكل الفرد في مجتمع تالشت فيه

القيم النبيلة، وساده الظلم والفساد. هذه الرؤية المأساوية التي يعبر عنها نجيب محفوظ في هذه الرواية، تستخلص من خالل مسار

البطل الفردي.

وال شك أن اإلصغاء لمشاكله ولمعاناته مع الذين خانوه، يعكس بالملموس أزمته الداخلية، وهي أزمة تخلع عليه سمة البطل اإلشكالي،

الذي يطمح إلى غرس القيم الجميلة في مجتمع يفتقد لكل مظاهر القيم والمبادئ، وهذا ما يفسر تركيز الرواية على شخصية البطل

في حين تحضر الشخصيات األخرى في عالقاتها بشخصية البطل.
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 اللص والكالب - الجزء 1

تتبع الحدث

الفصل األول

خروج سعيد مهران من السجن بعد أربع سنوات قضاها فيه.

توجه سعيد مهران إلى الحي الذي كان يقطنه.

اجتماع سعيد بعليش وبحضور المخبر وبعض الجيران لمناقشة مطالبته بابنته وماله وكتبه.

عليش ينكر وجود المال ويرفض تسليم البنت بدون محكمة ويعطيه ما تبقى من الكتب.

الفصل الثاني

توجه سعيد مهران نحو طريق الجبل حيث الشيخ صديق والده.

محاولته إقناع الشيخ بقبول ضيافته.

محاولة الشيخ التركيز في حواره على القيم الروحية المبنية على اإليمان، وتشبث سعيد بقرار االنتقام من زوجته الخائنة، وعليش

الغادر.

قضاء سعيد أول ليلته في ضيافة الشيخ علي جنيدي.

الفصل الثالث

توجه سعيد إلى مقر جريدة “الزهرة” وفشله في لقاء صديق الطفولة الصحفي رؤوف.

توجه سعيد إلى مسكن رؤوف حيث تم اللقاء وتبادل ذكريات الماضي على مائدة الطعام.

انزعاج رؤوف من تلميحات سعيد التي تنتقد ما عليه من جاه ومكانة اجتماعية.

انتهاء اللقاء بتأكيد رؤوف على أنه أول وآخر لقاء له مع سعيد.

الفصل الرابع

استرجاع سعيد شريط الخيانة التي تلقاها من أقرب الناس إليه: عليش: صبيه الذي بلغ عنه الشرطة للتخلص منه واالنفراد بغنيمة

الزوجة والمال – نبوية: الزوجة التي خانته بتواطؤ مع صبيه عليش – رؤوف: االنتهازي الذي زرع فيه مبادئ التمرد وتنكر هو لها.

اتخاذ سعيد قرار االنتقام والبداية برؤوف كأقرب فرصة مناسبة.

سطوه على بيت رؤوف الذي كان يتوقع عودته ونصب له كمينا أوقع به ليطرده من البيت خائبا.

رصد القوى الفاعلة

الشخصيات

سعيد مهران: بطل الرواية، ضحية مؤامرة الغدر والخيانة خرج من السجن ليثأر من الكالب.

عليش: صبي سعيد وبطل المؤامرة، أوقع به في السجن ليظفر بالزوجة والمال.

نبوية: الزوجة الخائنة التي تواطأت مع عليش للتخلص من سعيد.

رؤوف: صديق سعيد الذي زرع فيه مبادئ التمرد على المجتمع والطبقية وتنكر لها ولصديقه.

الطفلة سناء: ابنة سعيد التي لم تتعرف عليه وجعلته يصر على االنتقام السترجاعها من الخونة.

المخبر: وسيط بين سعيد وعليش ويقدم الدعم والحماية القانونية لعليش.

الشيخ على الجنيدي: صديق والد سعيد، ويمثل الجانب الروحي الغائب عن سعيد.

سكان الحارة: ويرى فيهم سعيد امتدادا للخيانة والغدر بقبولهم التعايش مع عليش وخاصة المعلم بياضة.
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المواقع

ميدان القلعة: الحي الذي كان يقطنه سعيد، منه سجن وإليه عاد لالنتقام وهو مسرح الحدث.

طريق الجبل: مأوى سعيد، لجأ إليه بعدما ضاقت به السبل وعز األصحاب.

بيت رؤوف: شاهد على تبدل القيم وأول نقطة يباشر منها سعيد انتقامه.

الوقائع

خروج سعيد من السجن ومباشرة تجميع المعطيات التي زادت من تأجج نار االنتقام.

موقف الخونه زاد من عزمه على االنتقام وبأسرع وقت ممكن.

شروع سعيد في مباشرة خطة االنتقام والبداية كانت مع صديقه رؤوف الذي أحبط محاولته.

البعد االجتماعي

الفصول األربعة تضعنا أمام وضع اجتماعي منحرف يجمع بين الجريمة وفساد القيم مع ما توفره لهم السلطة من حماية وتغطية تزيد

من قوة بطشهما وتغلغلهما في المجتمع.

البعد النفسي

ويبدأ هنا بالتوتر والتوجس في اللقاء األولي ليرتفع إلى الغضب والحقد والرغبة في االنتقام.

البناء الفني

فصول الجزء األول تمثل مدخل الرواية، تجعلنا في اإلطار العام للحدث وتزودنا بكل المبررات التي تفسر ما سيأتي من أحداث متوالية

في الفصول الالحقة.

وعلى المستوى التقني بدأ نجيب محفوظ من اآلخر أي من خروج سعيد من السجن لتكشف لنا تقنية االسترجاع (الفالش باك) تفاصيل

الحدث القبلية التي كانت وراء دخول سعيد السجن، والبعدية التي تطلعنا على مخطط سعيد االنتقامي، وهو ما أعطى للحوار الداخلي

مساحة واسعة في هذه الفصول األولى، وهو ما جعل السارد حاضرا عبر الرؤية من الخلف التي تجعل صوت السارد في الفصول

مهيمنًا، يلبس ثوب شخصياته والسرد عن طريق الراوي العارف بكل شيء.

أما اللغة هنا فهي لسان حال شخصياتها اجتماعيا وثقافيا وفكريا.
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 اللص والكالب - الجزء 2

تتبع الحدث

الفصل الخامس

توجه سعيد إلى المقهى حيث يتجمع أصدقاء األمس.

إحضار صاحب المقهى “طرزان” المسدس الذي طلبه سعيد.

التقاء سعيد بنور التي خططت معه للتغرير بأحد رواد الدعارة وسرقة سيارته.

الفصل السادس

نجاح الخطة التي رسمتها نور لإليقاع بغريمها مكن سعيد من السطو على السيارة والنقود التي كانت بحوزته.

الفصل السابع

عزم سعيد على االنتقام من الخونة على التوالي.

البداية بمنزل عليش الذي اقتحمه ليال وباغت صاحبه بطلقة نارية أردته قتيال.

تغاضيه عن الزوجة لرعاية ابنته سناء.

هروب سعيد من مسرح الجريمة بعدما تأكد من نجاح مهمته.

الفصل الثامن

لجوء سعيد إلى بيت الشيخ علي فجرا وخلوده لنوم عميق امتد حتى العصر.

استيقاظ سعيد على حلم مزعج يتداخل فيه الواقع بالخيال.

انتشار خبر وقوع جريمة ضحيتها رجل بريء يدعى شعبان حسن.

انزعاج سعيد من فشل محاولته، وتأسفه على قتل الضحية البريئة.

عزم سعيد الهروب إلى الجبل تفاديا لمطاردة الشرطة.

رصد القوى الفاعلة

الشخصيات

سعيد مهران: بطل الحدث، بدأ في تنفيذ ما عزم عليه من انتقام وثأر.

طرزان: صاحب المقهى يمد سعيد بمساعدات تعينه على متابعة مخططه االنتقامي.

نور: امرأة تمتهن الدعارة وتقدم الدعم والعون لسعيد إلى حد المخاطرة بحياتها.

صاحب السيارة: غنيمة عرضية مكن سعيد من إنجاز خطته االنتقامية بكل سهولة.

الشيخ علي الجنيدي: تحول إلى مالذ لسعيد كلما ضاقت به السبل.

شعبان حسن: ضحية كانت ثمنا لتقديرات سعيد الخاطئة.

المواقع

المقهى: ويمثل السند والحماية الخلفية لسعيد.

مسكن عليش: مسرح جريمة القتل والبداية الطائشة.

طريق الجبل: مأوى سعيد لجأ إليه للتخفي بعيدا عن أعين الشرطة.

الوقائع
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شروع سعيد في مباشرة خطة االنتقام بطريقة عملية ومدروسة، إال أن الفشل كان حليفه مرة أخرى.

البعد االجتماعي

الفصول األربعة تضعنا أمام وضع اجتماعي منحرف ومتعفن يجمع بين الدعارة وتجارة السالح والسرقة والتستر على المجرمين

وسقوط أبرياء ال عالقة لهم بالصراع.

البعد النفسي

ويبدأ هنا باالنشراح والتفاؤل أثناء اإلعداد لالنتقام وينتهي باإلحباط والندم والتوجس بعد فشل المحاولة.

البناء الفني

فصول الجزء الثاني تمثل سيرورة الحدث، حيث تبدأ عجلة االنتقام في الدوران باإلعداد ألول جريمة تخطئ هدفها وعلى المستوى

التقني تتبع نجيب محفوظ خطة تنفيذ الجريمة بدقة اعتمادا على الرؤية من الخلف التي تجعل السارد يلبس ثوب شخصياته فنعيش

أطوار الحدث بكل تجلياته وتفاصيله.

كما نجد الحركة والفعل تغلب على الكالم الذي جاء مقتضبا ومحدودا بين الشخصيات عكس ما رأيناه في الفصول األربعة األولى، وهو

ما يبرر هيمنة مكون الوصف والسرد على هذه الفصول.
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 اللص والكالب - الجزء 3

تتبع الحدث

الفصل التاسع

تسلل سعيد ليال متوجها إلى شقة نور.

استحسان سعيد مكان إقامة نور المناسب الختفائه عن مطاردة الشرطة.

ترحيب نور برغبة سعيد في اإلقامة عندها مدة طويلة.

الفصل العاشر

ارتياح سعيد بإقامته في بيت نور.

استرجاعه ذكريات تعرفه على نبوية وزواجهما الذي أثمر البنت سناء.

التوقف عند غدر عليش وخيانة نبوية.

عودة نور محملة بالطعام والجرائد التي ال زالت مهتمة بتفاصيل جريمة سعيد مع إسهاب رؤوف في تهويل وتضخيم صورة سعيد

المجرم الذي تحول إلى سفاك الدماء.

طلب سعيد من نور شراء قماش يناسب بذلة ضابط.

الفصل الحادي عشر

استرجاع سعيد تفاصيل طفولته المتواضعة مع والده البواب.

تأثر سعيد بتربية الشيخ علي الجنيدي الروحية.

إعجاب سعيد بشهامة رؤوف الذي زرع فيه مبادئ التمرد وشجعه على سرقة األغنياء كحق مشروع.

رجوع نور للبيت منهكة من ضرب مبرح تلقته من زبنائها، ومحاولة سعيد الرفع من معنوياتها المنهارة.

الفصل الثاني عشر

انتهاء سعيد من خياطة بذلة الضابط.

تخوف نور من ضياع سعيد مرة أخرى مع اهتمام الصحافة بجريمته مما يزيد من تشديد الخناق عليه.

ذهاب سعيد إلى المقهى حيث حذره طرزان من التردد عليها لكونها تخضع لمراقبة المخبرين.

استرجاع سعيد عالقته برؤوف الذي خان المبادئ وغدر بسعيد مما جعل قتله أمرا واجبا بالنسبة له.

عودة نور ودخولها في سجال مع سعيد حول ماضيها وحياتها الخاصة.

رصد القوى الفاعلة

الشخصيات

سعيد مهران: بطل الحدث، عامل ذات يحتمي بنور حتى تهدأ العاصفة ويسترجع أنفاسه.

طرزان: صاحب المقهى عامل مساعد يقدم الدعم الالزم لسعيد لمتابعة مخططه االنتقامي.

نور: عامل مساعد تمثل الخالص اآلمن لسعيد.

رؤوف: عامل معاكس، حرض الرأي العام وشدد الخناق على سعيد بمقاالته الصحفية المبالغة في تضخيم الحدث.

المواقع

بيت نور: عامل مساعد مكن سعيد من األمان ومتابعة تطورات جريمته عن بعد.
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الوقائع

ركون سعيد إلى التهدئة أمام غليان الرأي العام، واإلعداد لخطة االنتقام المقبلة.

البعد االجتماعي

الفصول تبين ما تنطوي عليه المظاهر االجتماعية البراقة من مآسي إنسانية كارثية.

البعد النفسي

البعد النفسي يغلب عليه الهدوء والرتابة مع ما يتخلله من لحظات التوتر والقلق والتوجس.

البناء الفني

فصول الجزء الثالث تتمة لسيرورة الحدث، حيث يسترجع سعيد أنفاسه بعد فشل عمليته االنتقامية األولى، واإلعداد للعملية القادمة

بتغيير الوجهة نحو رؤوف.

وأمام توقف تحركات سعيد أصبحنا نعيش مجموعة من االسترجاعات وهي الغالبة في هذه الفصول، وهو ما جعل السارد مهيمنا من

خالل الرؤية من الخلف، رغم وجود فقرات من الحوار الخارجي الذي يزيد من اإليهام بواقعية الحدث، أما اللغة فتبقى عادية تناسب

واقع الشخصيات.
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 اللص والكالب - الجزء 4

تتبع الحدث

الفصل الثالث عشر

زيارة سعيد لطرزان الذي اخبره بتواجد المعلم بياضة لعقد صفقة.

اعتراض سعيد المعلم بياضة لمعرفة مكان عليش.

إطالق سراح المعلم بياضة بعد الفشل في جمع معلومات منه تفيد في معرفة مكان عليش.

تغيير سعيد وجهة االنتقام إلى رؤوف.

الفصل الرابع عشر

ارتداء سعيد بذلة الضابط التنكرية والتوجه نحو بيت رؤوف.

مباغتة سعيد لرؤوف وهو يهم بالخروج من السيارة.

فرار سعيد بعد تبادل إطالق النار مع عناصر الشرطة.

عودة نور للبيت وهي متخوفة من ضياع سعيد بعد ما تداول خبر تعرض رؤوف لمحاولة اغتيال فاشلة.

الفصل الخامس عشر

أخبار الجرائد تعلن إخفاق سعيد في قتل رؤوف وسقط البواب ضحية جديدة لخطأ سعيد.

خيبة أمل سعيد جعلته يصر معاودة المحاولة مهما كلفه ذلك من ثمن.

عودة نور إلى البيت معاتبة سعيد على استهتاره بحبها وجريه وراء الهالك.

رصد القوى الفاعلة

الشخصيات

سعيد مهران: بطل الحدث، عامل ذات يتحرك من جديد مع جريمة ثانية تبوء بالفشل.

طرزان: صاحب المقهى عامل مساعد يقدم الدعم لتقفي أثر عليش.

نور: عامل مساعد تمثل سند سعيد وضحية تهوره.

رؤوف: عامل موضوع المستهدف من عملية االنتقام وأصبح عامال معاكسا أحبط خطة سعيد وأزم وضعيته.

المواقع

بيت رؤوف: مسرح الجريمة الثانية الفاشلة.

بيت نور: عامل مساعد مكن سعيد االختباء ومتابعة تطورات جريمته عن بعد.

الوقائع

عملية انتقامية جديدة صوبت نحو رؤوف كانت ناجحة على مستوى اإلعداد وفشلت بفعل التسرع والتهور.

البعد االجتماعي

تفشي ظاهرة الصفقات المشبوهة يساعد على تطور االنحراف إلى جريمة منظمة تهدد استقرار المجتمع.

البعد النفسي

www.adirassa.com



البعد النفسي يغلب عليه التوتر والقلق والتوجس وينتهي باالرتباك والتهور ثم التحسر والندم.

البناء الفني

فصول الجزء الرابع تتمة لسيرورة الحدث، حيث يتطور هنا مع جريمة جديدة تخلف ضحية أخرى بريئة وتعمق أزمة سعيد مع الفشل

ومطاردة الشرطة.

مع تحرك سعيد تراجعت وثيرة االسترجاع دون أن يقلص ذلك من هيمنة السارد عبر الرؤية من الخلف، ووجود فقرات من الحوار

الخارجي لكسر رتابة السرد وزيادة اإليهام بواقعية الحدث، أما اللغة فتبقى عادية تناسب واقع الشخصيات على غرار الفصول السابقة.
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 الخطاطة السردية 1 - تعريف الخطاطة السردية ومكوناتها

أمثلة االنطالق

1) قالت شجيرة الورد: “كنت في قديم الزمان كما قلت لك شجيرة ورد أبيض، وكان يقال عن وردي أنه يشبه الثلج وغيوم الصيف.

وفي يوم من األيام جاء رجل وقعد قريبًا مني، وبكى بحرارة، فسألته عن السبب، فقال لي أن ثالثة أيام مرت عليه دون أن يأكل أي

طعام، فآلمني كالمه، وقررت مساعدته، وقلت له: وردي أجمل من الخبز، فاقطف وردة من وردي واجعلها طعامك، وال بد من أنها

ستسكت جوعك بعض الوقت. فقال الرجل لي: أنت بالتأكيد شجيرة حمقاء، فهل الوردة الجميلة تشبع معدة جائع؟ وابتعد عني غاضبًا،

فخجلت خجًال عظيمًا إلى حد أن لوني األبيض اختفى، وصرت منذ تلك اللحظة شجيرة تنبت وردًا أحمر اللون”.

2) “كان زيد ثريا، وأصبح فقيرا، ثم صار مرة أخرى ثريا”.

مالحظة األمثلة

المثال األول

بعد قراءة وتدبر المثال األول نجده يتكون من ثالث مقاطع:

المقطع األول: ويمثل بداية القصة بتحديد زمن الحدث (في قديم الزمان) وهوية الشخصيات (شجيرة ورد أبيض).

المقطع الثاني: ويبدأ بالحدث (جاء رجل وقعد قريبًا مني، وبكى بحرارة) وتطور الحدث (فسألته – فقال لي – وقلت له) وتأزم

الحدث (فقال الرجل لي: أنت بالتأكيد شجيرة حمقاء – وابتعد عني غاضبًا) والنتيجة (فخجلت خجًال عظيمًا إلى حد أن لوني

األبيض اختفى).

المقطع الثالث: نهاية القصة (وصرت منذ تلك اللحظة شجيرة تنبت وردًا أحمر اللون).

من خالل المقاطع المشكلة للقصة نجد أنها تخضع لتراتبية زمنية متسلسلة: البداية – الوسط – النهاية.

المثال الثاني

هذا المثال جاء مختصرا ومركزا بدون تفاصيل أو جزئيات ومع ذلك نجد البداية (كان زيد ثريا) والوسط (وأصبح فقيرا) والنهاية (ثم

صار مرة أخرى ثريا).

من هنا يتبين أن طول النص أو قصره ال يغير من بنية الخطاطة السردية في الحكاية أو القصة في حالتي التوسيع والتلخيص.

خالصة

الخطاطة السردية تمثيل مبسط ومختصر لمختلف العمليات التحويلية الكبرى في مجرى السرد والتي تنتظم وفق البنية التالية:

البداية والوسط والنهاية.

وكل بنية ترتبط بوضعية خاصة:

البداية: وتمثل الوضعية األولية أي وضعية االنطالق، تقدم الفرش العام للحكاية وتتميز في الغالب بالسكون والهدوء.

الوسط: ويمثل وضعية السيرورة والتحول وفيها يكون التحول والتغيير بطرقة تصاعدية لتعود إلى وضع مستقر من خالل الحدث

وتطور الحدث ثم النتيجة.
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النهاية: وهي الوضعية النهائية التي تعرفها الحكاية حيث تعود إلى السكون والهدوء بحسب نهاية الحدث.
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 الخطاطة السردية 2 - طرائق انتظام متواليات الخطاطة السردية ووظائف الخطاطة السردية

أمثلة االنطالق

1) حمل الرجل ذو الوجه المجدور الحقيبة الحمراء، وانحدر مع شارع “سميحة”، انعطف إلى اليمين وسار بضع خطوات ثم وقف، مزق

الحقيبة الجلدية بسكينه فوجد بداخلها ورقة بيضاء… ورقة بيضاء فقط وحيدة، وال شيء آخر في الحقيبة الحمراء، بصق…. ورمى

الورقة في سطل الزبل المجاور ثم طوى الحقيبة الجلدية بعناية ودسها تحت معطفه وتابع طريقه… “.

مقطع من قصة “اللوح المحفوظ” ألحمد بوزفور من مجموعته القصصية “النظر في الوجه العزيز” – منشورات الرابطة الدار البيضاء

1995 ص 112.

2) “كان زيد ثريا ثم بدر أمواال كثيرة، ومنذ ذلك الحين صار فقيرا”.

مالحظة األمثلة

المثال األول

بعد قراءة وتدبر المثال األول نجده يتكون من متواليات سردية جاءت كالتالي:

الوضعية األولية: (حمل الرجل الحقيبة وسار في الشارع).

سيرورة التحول: وتبدأ بالحدث (توقف ومزق الحقيبة ليجد بها ورقة بيضاء) وتطور الحدث (بصق ورمى الورقة) والنتيجة (طوى

الحقيبة).

الوضعية النهائية (وضع الحقيبة تحت معطفه وتابع السير).

من خالل المتواليات السردية المشكلة للقصة نجد أنها تخضع لتراتبية زمنية متوالية: حمل، انحدر، انعطف، وقف، مزق، وجد، بصق،

رمى، طوى، دس، تابع.

المثال الثاني

هذا المثال جاء مختصرا ومركزا بدون تفاصيل أو جزئيات ومع ذلك فهو يخضع للمتواليات سردية التالية:

الوضعية األولية: كان زيد ثريا.

سيرورة التحول: بدر أمواال كثيرة.

الوضعية النهائية: ومنذ ذلك الحين صار فقيرا.

من هنا يتبين من خالل المتواليات السردية المشكلة للقصة أنها تخضع لتراتبية زمنية متوالية تحكمها عالقة منطقية فالتبذير كان

سببا في الفقر.

نستخلص من الخطاطة فائدة تحليلية تمكننا من تقسيم النص إلى متواليات سردية، نصنفها زمنيا ومنطقيا، كما تحقق الخطاطة

وظيفة تركيبية تمكننا من اختزال مضمون النص وتكثيفه.

خالصة

الخطاطة السردية تتتبع متواليات النص السردية انطالقا من الوضعية األولية ثم سيرورة التحول والوضعية النهائية.
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والمتواليات في الخطاطة السردية نجدها تنتظم وفق طريقتين:

طريقة التتابع الزمني: وذلك عندما تتعاقب األحداث زمنيا عبر مشيرات تفيد الزمن.

طريقة التالزم المنطقي: وتكون بترابط المتواليات عبر العلة أو السببية، حيث كل وضعية تنتج عنها وضعية جديدة.

وبتتبع متواليات النص السردية عبر الخطاطة السردية تتحقق عدة مزايا منها:

التمكن من تقطيع النص تقطيعا سليما، وتركيز األحداث في ذهن التلقي، والتعرف على العالقات التي تربط بينها.

تحقق وظيفة تحليلية تجعلنا نتعرف سيرورة الحدث والعناصر المتحكمة في تسلسل متوالياته زمنيا ومنطقيا.

تحقق الوظيفة التركيبية التي تجعلنا نكثف مضمون النص واختزال وقائعه وأحداثه في مقوالت مجردة ومركزة.
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 النموذج العاملي 1 - تعريف النموذج العاملي ومكوناته

أمثلة االنطالق

(1

أكل سعيد التفاحة.

صاح الديك.

رن الهاتف.

تمضي األيام.

2) الصياد نصب شبكته، ونثر عليها الحب، مرت به حمامة يقال لها المطوقة ومعها حمام كثير؛ فعميت هي وصواحبها عن الشرك،

فوقعن على الحب� يلتقطنه فعلقن في الشبكة كلهن فقلعن الشبكة جميعهن بتعاونهن، وعلون في الجو؛ فلما انتهت الحمامة المطوقة

إلى الجرذ، أمرت الحمام أن يسقطن، فوقعن؛ فنادته المطوقة باسمه، ثم إن الجرذ أخذ في قرض الشبكة حتى فرغ منها، فانطلقت

المطوقة وحمامها معها.

عبد ا� بن المقفع، كليلة ودمنة، تحقيق مصطفى لطفي المنفلوطي – دار الكتاب العربي بيروت لبنان 1984 ص 224 بتصرف.

مالحظة األمثلة

المثال األول

الجمل في المثال األول جمل فعلية، وقد جاء الفاعل سعيد إنسانا عاقال في الجملة األولى، والديك فاعل غير عاقل في الجملة الثانية،

والهاتف فاعل جماد في الجملة الثالثة، واأليام معنى مجرد فاعل في المثال الرابع، فكل فاعل يعتبر عامال صدرت عنه األفعال التي

تنسب إليه، فكل عامل قام بدور يتحدد من خالل الفعل المنسوب إليه.

المثال الثاني

في المثال الثاني نجد أيضا شخصيات عوامل ألنها تؤدي دورا أو مهمة في القصة: الصياد ينصب الشباك، والحمام يقع في الشباك

ويحاول التخلص منها، والجرد يساعد الحمام على الخالص، والشبكة عملت على حجز الحمام.

وبمالحظة كل عامل من هذه الشخصيات نجده يؤدي دورا داخل القصة: فالحمام يمثل العامل الذات ألنه يمثل بطل القصة، والجرد

يعتبر عامال مساعدا للحما م يضاف إلى عامل الحيلة، ويبقى الصياد والشبكة وحيلة الصياد عامال معاكسا لعامل الذات الحمامة، أما

العامل الموضوع فهو رغبة الحمام في الحرية، والعامل المرسل الذي دفع الحمام للقيام بهذا العمل فقد جاء أثرا معنويا يتمثل في

الرغبة في الحياة، والعامل المرسل إليه الذي يتجه إليه العمل المنجز هو االنعتاق والتخلص من الشرك وهو أيضا أثر معنوي.

خالصة

الشخصيات السردية هي كل مشارك في األحداث بما ينجزه من أعمال أو يؤديه من أدوار، وهذه الشخصيات قد تكون إنسانا أو حيوانا

أو جمادا أو معنى وتسمى العامل وهو الذي يقع منه العمل أو يقع عليه.

والنموذج العاملي هو خطاطة واصفة لبنية العوامل القائمة جزئيا أو كليا في النصوص القصصية، بناء على األدوار السردية التي

تؤديها، وبناء على العالقات التي تقوم بينها، وعدد العوامل ستة:
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العامل المرسل: وهو الذي يدفع البطل للقيام بمهمة أو عمل.

العامل المرسل إليه: وهو الذي يتجه إليه العمل المنجز.

العامل الذات: وهو بطل القصة، يقوم بعمل للحصول على مرغوبه.

العامل الموضوع: وهو الذي تتجه إليه رغبة الذات/البطل.

العامل المساعد: وهو الذي يؤازر الذات في مهمتها.

العامل المعاكس: وهو الذي يمنع الذات من الحصول على رغبتها.
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 النموذج العاملي 2 - نظام العالقات بين العوامل

مثال االنطالق

زعموا أن أرضًا من أراضي الفيلة أجذبت، وقل ماؤها، فأصاب الفيلة عطش شديد، فأرسل الملك رسوله ورواده في طلب الماء. فرجع

إليه بعض الرسل، فأخبره إني قد وجدت بمكان كذا عينًا يقال لها عين القمر. فتوجه ملك الفيلة إلى تلك العين ليشرب منها هو وفيلته،

وكانت العين في أرض لألرانب، فوطئن األرانب في أحجارهن، فأهلكن منهن كثيرًا. فتقدمت أرنٌب من األرانب يقال لها فيروز، وكان

الملك يعرفها بحسن الرأي واألدب، فقالت: إن رأى الملك أن يبعثني إلى الفيلة. ثم إن األرنب انطلقت في ليلة قمراء، ونادت ملك الفيلة

وقالت له: إن القمر أرسلني إليك، فأنذرك أال تعود إلى مثل ذلك، وإنك إن فعلت ا�غش� بصرك، وأتلف نفسك، وإن كنت في شك� من

رسالتي، فهلم إلى العين من ساعتك؛ فإني موافيك بها، فانطلق إلى العين مع فيروز الرسول. فلما نظر إليها، رأى ضوء القمر فيها،

فأدخل الفيل خرطومه في الماء، فتحرك فخيل للفيل أن القمر ارتعد. فقال: ما شأن القمر ارتعد؟ أتراه غضب من إدخالي الخرطوم في

الماء؟ قالت فيروز األرنب: نعم. فسجد الفيل للقمر، وشرط أال يعود إلى مثل ذلك هو وال أحد من فيلته.

عبد ا� بن المقفع، كليلة ودمنة ،تحقيق مصطفى لطفي المنفلوطي – دار الكتاب العربي بيروت لبنان 1984 ص 262 بتصرف.

مالحظة المثال

المثال عبارة عن قصة تبدأ بالوضعية األولية وهي ما لحق الفيلة من جذب وعطش، ثم سيرورة الحدث وتتجلى في لجوء الفيلة إلى

عين القمر وما خلفه ذلك من أذى لألرانب التي دبرت حيلة تخلصها من ضرر الفيلة ،وأخيرا الوضعية النهائية المتمثلة في عودة

االستقرار واألمان إلى األرانب.

وفي القصة نجد شخصيات عوامل تؤدي دورا أو مهمة فيها، وبمالحظة كل عامل من هذه الشخصيات نجده يؤدي وظيفة داخل

القصة: فالعامل المرسل هو ملك األرانب الذي يدفع عامل الذات/البطل وهو األرنب فيروز للقيام بمهمة التوسط لدى العامل المعاكس

ملك الفيلة وبطشه الذي يحرم األرانب من العامل المرسل إليه وهو تحقيق األمن واالستقرار والحماية، وكان العامل المساعد الذي

يؤازر الذات في مهمتها هو الذكاء والحيلة إلبعاد الفيلة عن عين القمر ورد الخطر وهو العامل الموضوع.

وبتمعن في هذه العوامل نجد أن هناك عالقات تجمع بينها كعالقة التواصل التي تجمع بين المرسل والمرسل إليه بحكم أن ملك

األرانب (المرسل) يعتبر مسؤوال عن (المرسل إليه) األمن والحماية،تقابلها عالقة صراع بين الحيلة (العامل المساعد) والبطش الذي

يقوم به الفيلة (العامل المعاكس)، وعالقة رغبة بين األرنب فيروز (عامل الذات) وإبعاد الفيلة عن عين القمر (العامل الموضوع).

خالصة

الشخصيات السردية هي كل مشارك في األحداث بما ينجزه من أعمال أو يؤديه من أدوار، وتسمى العامل، والعوامل في القصة تنتظم

في أزواج ثالثة، وكل زوج منها يشكل محورا تؤطره إحدى العالقات اآلتية:

عالقة التواصل: وهي المحور الداللي الذي يجمع بين العامل المرسل والعامل المرسل إليه.

عالقة الرغبة: وهي المحور الداللي الذي يجمع بين العامل الذات والعامل الموضوع.

عالقة الصراع: وهي المحور الداللي الذي يجمع بين العامل المساعد والعامل المعاكس.
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 األفعال الكالمية 1 - تعريف أفعال الكالم

مثال االنطالق

جاء في مسرحية “البحث عن رجل يحمل عينين فقط” للكاتب المسكيني الصغير:

“– هوالكو: أريد هذه األرض مسلوخة الجدران والقباب، منتوفة الريش، أعشق أنهارهم وردة مصبوغة بالدم… يا أيها الجند التتار

دمروا مكاتبهم… انسفوا األبراج والحصون… رقعة الشطرنج تنعي الخالفة والخليفة… (تسمع أصوات التدمير واالستغاثة… يظهر رأس

هوالكو فقط وهو يتابع المعركة…).

– طيف الخيال: (يتقدم ليشخص وزير هوالكو وحاجبه… ضربات قرص النحاس… تأذن بدخول كبير التجار وضابط عربي) نحن في

خدمتك يا موالي.

– هوالكو: من يكون هذا القادم المتعثر في هندامه؟

– طيف الخيال: إنه كبير التجار… جاء ليقدم لكم مفتاح المدينة األولى.

– هوالكو: ما اسم المدينة المفتوحة؟

– طيف الخيال: فلسطين.”

مالحظة المثال

الحوار في المقطع المسرحي يتكون من جمل خبرية: “أريد هذه األرض مسلوخة الجدران والقباب”، أعشق أنهارهم وردة مصبوغة

بالدم “رقعة الشطرنج تنعي الخالفة والخليفة”، “نحن في خدمتك”، ” إنه كبير التجار”، “(هي) فلسطين”. فكلها تحتمل الصدق

والكذب.

كما نجد أيضا جمال إنشائية: النداء “يا أيها الجند التتار دمروا مكاتبهم”، واألمر “انسفوا األبراج والحصون”، واالستفهام “من يكون هذا

القادم المتعثر في هندامه؟” و” ما اسم المدينة المفتوحة؟”.

وبمالحظة بعض الجمل الخبرية نجدها تنطوي على أمر ففعل أريد يرد عليه المتلقي بأمرك وكذلك أعشق يكون الرد على الفعل بلك ما

تريد فسياق الحوار يؤيد ذلك عندما قال”دمروا…”.

فالمعيار الذي يسري على الجمل الخبرية هو احتمال الصدق أو الكذب في المعلومة، والمعيار الذي يجري على الجمل اإلنشائية هو

النجاح أو الفشل في التأثير على المخاطب فيلبي النداء ويجيب على السؤال ويخضع لألمر أو يرفض ذلك.

فالجمل الخبرية واإلنشائية كلها تهدف إلى إنجاز أفعال وتحقيق أغراض يتوخاها المتكلم من كالمه سواء كانت إخبارا أو أمرا أو نهيا

أو نداء. وقد تتحقق هذه األفعال أو ال تتحقق من جهة المخاطب.

فحين تلفظ المتكلمون في المقطع الحواري فقد تلفظوا بفعل كالمي وهو فعل القول (األلفاظ المتلفظ بها)، وهذا الفعل الكالمي يراد به

إنجازا ما (ما يريده المتكلم من كالمه) ويسمى الفعل التكلمي والفعل التكلمي موجه إلى المخاطب (يتأثر سلبا أو إيجابا) واألثر الذي

يحدثه فيه يسمى الفعل التكليمي. فهناك قول وإنجاز يراد من القول وتأثير يحدثه القول واإلنجاز في المخاطب. وهذا ما يعرف

بأفعال الكالم (كالمي وتكلمي وتكليمي).
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خالصة

تشترك الجمل الخبرية واإلنشائية في كونها أقوال وأفعال، وكل قول يتضمن فعال كالميا إنجازيا يتحقق به الغرض من الكالم سواء

إفادته في اإلخبار أو األمر أو النهي أو السؤال….

وكل فعل كالم ينجز عبر أفعال ثالثة مترابطة:

الفعل الكالمي: وهو فعل القول المتلفظ به في سياق لغوي تواصلي متعارف عليه.

الفعل التكلمي: وهو الفعل أإلنجازي الذي يقوم به المتكلم أثناء تلفظه ويمثل الغرض من التلفظ (إخبار، أمر، نهي…).

الفعل التكليمي: وهو األثر الذي يحدثه التكلم أو التلفظ في لدى المخاطب كأن يصدق الخبر أو يكذبه، يستجيب أو يرفض…
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 األفعال الكالمية 2 - الفعل الكالمي المباشر والفعل الكالمي غير المباشر

أمثلة االنطالق

1) قال تعالى: “ربنا ال تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب” آل عمران (8).

2) “– قالت األم: جاء العريس، حضي برضى السلطان وموافقة أبيك! (…).

– فبكت دنيا زاد قائلة: أليس لي حق القبول أو الرفض؟

– فقالت األم مستنكرة: إنها رغبة السلطان…

– فتأوهت قائلة: ليتني أهرب من هذه الدنيا…

– تكون فضيحة أكبر وقد ال تسلم أختك من العواقب…

– فأفحمت في البكاء حتى قالت أمها: ليت المشكالت تحل بالدموع…

– فهتفت دنيا زاد: لكني ال أملك إال دموعي!…”.

نجيب محفوظ: ليلي ألف ليلة – مكتبة مصر – القاهرة: 1987 ص 107–108

مالحظة األمثلة

في اآلية الكريمة نجد فعلين كالميين األول يفيد النهي (ال تزغ) والثاني يفيد األمر (هب لنا)، وهذا الكالم المباشر ليس هو المقصود

من المؤمنين لغياب شرط االستعالء، وهو ما جعل القوة اإلنجازية الحرفية للنهي واألمر مستبعدة وحلت محلها قوة إنجازية مستلزمة

تفهم من سياق الكالم وهي الطلب وااللتماس. فأصبح للفعل الكالمي (ربنا ال تزغ قلوبنا) فعلين كالميين األول مباشر وهو القوة

اإلنجازية الحرفية للنهي، والثاني غير مباشر وهو القوة اإلنجازية المستلزمة التي تفهم من سياق الكالم وهي الدعاء وااللتماس.

ونفس الشيء مع الفعل الكالمي (هب لنا من لدنك رحمة) حيث نجد فعلين كالميين األول مباشر وهو القوة اإلنجازية الحرفية لألمر،

والثاني غير مباشر وهو القوة اإلنجازية المستلزمة التي تفهم من سياق الكالم وهي الطلب وااللتماس.

المثال الثاني مقطع حواري وفعله ألتكلمي عند األم يفيد اإلخبار بحصول أمر وتأكيده وأثر الخبر على البنت هو الفعل التكليمي

المتمثل في البكاء الذي يدل على الحزن والرفض، وسؤالها “أليس لي حق القبول أو الرفض؟” ال تطلب من ورائه الجواب ولكن تنكر

حرمانها من حق االختيار، فاالستفهام خرج عن معناه المباشر و قوته اإلنجازية الحرفية التي تفيد طلب الجواب، إلى معنى غير مباشر

له قوة إنجازية مستلزمة تفيد هنا االستنكار واالحتجاج، وقول األم “إنها رغبة السلطان” خرج عن المعنى المباشر الذي يفيد اإلخبار

إلى معنى غير مباشر يراد به قطع أمل الفتاة في الرفض أو االحتجاج.

خالصة

الفعل الكالمي المباشر

هو كل فعل كالمي صريح في الداللة على الغرض من الكالم إخبارا أو طلبا، وهي أفعال تدل عليها صيغ الجمل وأساليب التعبير

الظاهرة، وتنجز هذه األفعال بقوة إنجازية حرفية متضمنة في صيغ الجمل.
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الفعل الكالمي غير المباشر

هو كل فعل كالمي مشتق من الفعل الكالمي المباشر، ومتولد عن استعمال أساليب وعبارات للداللة على غيرها، وتتحقق هذه األفعال

الكالمية الغير مباشرة بواسطة قوة إنجازية مستلزمة.
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 اإلتساق 1 - تعريف اإلتساق واإلتساق الداللي والتركيبي

مثال االنطالق

“شاع في النقد الحديث البحث في األصول االجتماعية للعمل األدبي أو تفسير األدب بالنظر إلى أصوله االجتماعية وتعليل نزعة األدب

بالنظر إلى موقعه االجتماعي. وفي عملية التفسير هذه، يوجه أنصار هذا االتجاه اهتمامهم نحو مضمون األثر، ألنه أقدر على إبراز

الدالالت االجتماعية أو التاريخية أو النفسية فيه، ومن هنا كان بحثهم في مسألة تأثير البيئة والوسط االجتماعي في مضمون األثر

األدبي الذي ال يعدو أن يكون تعبيرا عن موقف اجتماعي محدد، واستجابة لموقف الطبقة التي يجد األديب نفسه فيها، ولذا ال يمكن

أن يعد األدب حدثا فرديا، بل هو حدث اجتماعي يرتبط في شكله ومضمونه واتجاهاته الفنية بظروف المجتمع وتياراته المختلفة”.

مالحظة األمثلة

جمل النص تخضع لعملية بناء منضمة ومترابطة تركيبيا ودالليا، كل جملة تؤدي إلى الجملة الالحقة وقد تحقق هذا التعالق بواسطة

أدواة ووسائل لغوية، ويعرف هذا الترابط المنظم بين الجمل باالتساق وهو الذي يضمن تماسك النص وتمييزه عن الالنص وقد ساهمت

في عملية االتساق مجموعة من الوسائل واألدوات النحوية والداللية وهذا ما جعل االتساق يكون تركيبيا ودالليا.

فاالتساق التركيبي تم عبر عملية الوصل بين الجمل إما بالعطف (و – أو) أو بالموصولية (الذي – التي) أو التعليل (ألنه – لذا) أو

االستدراك (بل).

واالتساق الداللي فقد تم عبر اإلحالة ووظف فيها الكاتب الضمائر (الهاء – هوء هم) وهي تحيل على ما سبق أي إحالة قبلية، وأسماء

اإلشارة (هذا – هذه – هنا) وهذه األسماء منها ما أحال على سابق (وفي عملية التفسير هذه) أي إحالة قبلية، ومنها ما أحال على

الحق (يوجه أنصار هذا االتجاه) أي إحالة بعدية.

فالضمائر وأسماء اإلشارة حققت اتساق النص بربط السابق بالالحق والالحق بالسابق، كما أنها تحيل على عنصر موجود داخل النص

(عملية التفسير هذه) وتسمى إحالة نصية أو مقالية، وقد تحيل على عنصر خارج النص (يوجه أنصار هذا االتجاه) وتسمى إحالة

مقامية.

خالصة

االتساق ذلك التماسك الحاصل بين المفردات والجمل المشكلة للنّص، وهذا التماسك يتأّتى من خالل وسائل لغوّية تصل بين العناصر

المشكلة للنص، وهذه الوسائل اللغوية حققت االتساق التركيبي والداللي بين عناصر النص.

االتساق التركيبي

ويتحقق بوسائل لغوية كالوصل الذي يكون بأدوات الربط (و – أو – ف – ثم…) واألسماء الموصولة (الذي – التي – الذين…)

وحروف التفسير (أي – أعني – أقصد…) وتحقق الربط عبر عملية الوصل بين متواليات النص.

االتساق الداللي

ويتحقق باإلحالة وهي عالقة داللية بين عنصر محيل وعنصر محال إليه وبهذا تكون إحالة قبلية عندما تحيل إلى ما سبق، وإحالة

بعدية عندما تحيل إلى العنصر الالحق،كما تكون اإلحالة مقامية عندما تحيل إلى عنصر خارج النص وإحالة مقالية أو نصية عندما

تحيل إلى عنصر داخل النص. ومن الوسائل اللغوية المعتمدة في اإلحالة نجد الضمائر وأسماء اإلشارة.
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 اإلنسجام - تعريف اإلنسجام ومبادئه وعمليات بناء اإلنسجام

أمثلة االنطالق

“إن مؤرخي اآلداب العرب، وإن اتفقوا على القول بتأثير الوسط االجتماعي في األدب العربي الذي يظهر فيه، لم يتفقوا على أي

العوامل االجتماعية يؤثر أكثر من غيره في اآلداب، فذهب زيدان والزيات إلى أن العامل السياسي هو المؤثر األقوى في األدب (…)

ولكن طه حسين لم ير في ذلك رأيهما، إذ العامل السياسي عنده ال يعدو أن يكون مؤثرا من بين مؤثرات أخرى عديدة في األدب (…)

وأما الرافعي فإن العامل السياسي عنده يؤثر في األدب حينا، وال يؤثر فيه حينا آخر.”

حسين الواد “في تاريخ األدب – مفاهيم ومناهج” المؤسسة العربية للدراسات والنشر – بيروت 1993 ط3 ص 76

مالحظة األمثلة

بقراءة النص يتبين أنه تحققت فيه شروط االتساق تركيبيا ودالليا ومعجميا عبر روابط ووسائل لغوية.

وبتمعن مضمونه نعرف أنه نص نقدي يتناول قضية تأثير الوسط االجتماعي في األدب العربي، فمكونات النص تجمع بينها عالقات

متينة يدركها المتلقي، ويستطيع تأويلها تأويال مناسبا،وهو ما يحقق انسجامنا مع النص.

وهذا االنسجام تم عبر عدة مستويات أو مبادئ وعلى رأسها:

مبدأ السياق: فعند قراءة النص عرفنا أنه نص نثري نقدي ويركز على قضية نقدية محددة وهي أي العوامل االجتماعية أكثر تأثيرا

في األدب العربي. وهذا قربنا من النص وجعلنا ننسجم معه.

التأويل المحلي: ويتجلى ذلك من خالل قدرتنا على تأويل ما جاء في النص من مفردات تجمع بينها عالقات جعلتها منسجمة مع

بعضها ومع القارئ فمؤرخي األدب العربي نجد منهم في النص (طه حسين وأحمد الزيات وزيدان ثم الرافعي) وكلهم اهتموا

بقضية تأثير الوسط االجتماعي في األدب العربي.

مبدأ التشابه: بقراءة النص نجده يتشابه مع نصوص نقدية أخرى تهتم بالجانب االجتماعي في األدب العربي، كالتي رأينا في درس

النصوص (“علم اجتماع األدب”، لحميد لحمداني)، فتحقق االنسجام من خالل مبدأ التشابه.

مبدأ التغريض: بقراءة النص نجده يتمحور حول تيمة مركزية تتكرر عبر النص وهي األدب العربي محور الدراسة في النص وفيه

تصب كل المحاور الجزئية المطروحة في النص، فتحقق االنسجام عبر هذا المبدأ مبدأ التغريض (الكلمة المحور).

وبتتبع مبادئ االنسجام المحصلة نجد أنها تحققت عبر مجموعة من العمليات التي قربت بين النص والمتلقي وأول هذه العمليات

المعرفة الخلفية، وهي المخزون الفكري والثقافي الذي يجعلنا نفكك ونأول المفردات المختزلة في النص فنتعرف دالالتها وأبعادها

الفكرية (تاريخ األدب – الوسط االجتماعي – طه حسين – العامل السياسي..).

وهذه المعرفة الخلفية تمكننا من تنظيم أفكار النص من العام إلى الخاص حسب األهمية فالنص دراسة أدبية نقدية تهتم بتاريخ األدب

العربي، واختالف المؤرخين حول أي العوامل االجتماعية يؤثر أكثر من غيره في اآلداب، وكل هذه الخطوات تمت عبر العملية

التنظيمية.

خالصة
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 االنسجام لغة هو ضم الشيء إلى الشيء، واصطالحا هو مجموع اآلليات الظاهرة والخفية التي تجعل من خطاب ما مفهوما وقابال

للتأويل. وهو من صنع القارئ وليس وليد الخطاب؛ إذ يحكم القارئ بوجوده من خالل مبادئ وعمليات متحكمة فيه، وهناك مجموعة

من المبادئ والعمليات التي تساهم في تحقيق االنسجام:

مبدأ السياق: ويتشكل من عالقة النص بالقارئ مما يمكنه من تحيد ظروف القضية وزمانها ومكانها…

مبدأ التأويل المحلي: ويرتبط بقرائن النص التي يؤول بعضها بعضا، فنعرف موضوع النص والعالقات والقرائن التي تربط بين

عناصره.

مبدأ التشابه: ويتم ذلك عبر تشابه النص مع نصوص أخرى في القضية التي يقاربها.

مبدأ التغريض: ويقصد به الموضوع الرئيسي/ [النواة الرئيسية] الذي يتمحور حوله الخطاب المدروس.

وهذه المبادئ ساهمت في تحققها عمليات أساسية ساهمت في بناء االنسجام منها:

الخلفية المعرفية: وهي ما يحمله المتلقي من معلومات ومعارف تمكنه من التأويل والتفسير والتحليل.

الخلفية التنظيمية: وهي ما نستحضره من تمثالت حول النص مرتبة بانتظام كتحديد مجال النص وجنسه ونمطه وخلفيته

النظرية، مما يساعد على فهم النص واالنسجام مع معطياته.
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 اإلتساق 2 - اإلتساق المعجمي(التكرار والتضام)

أمثلة االنطالق

1. شرعت في الصعود إلى القمة، الصعود سهل للغاية.

2. شرعت في الصعود إلى القمة، التسلق سهل للغاية.

3. شرعت في الصعود إلى القمة، العمل سهل للغاية.

4. شرعت في الصعود إلى القمة، الشيء سهل للغاية.

5. لماذا يتوجع هذا الولد الصغير في كل وقت وحين؟ البنات ال تتوجعن.

مالحظة األمثلة

كل مثال من األمثلة يتكون من جملتين تحقق بينهما االتساق الذي وحد بينهما، إال أن االتساق بين كل جملتين لم يتحقق بالوصل أو

اإلحالة.

1. فالمثال األول نجد كلمة (الصعود) تكررت في الجملتين، فالتكرار اللفظي حقق االتساق بين الجملتين.

2. أما المثال الثاني فقد تكررت كلمة (الصعود) في الجملة الثانية من خالل مرادفها (التسلق) فحقق بذلك الترادف االتساق.

3. والمثال الثالث تكررت كلمة (الصعود) في الجملة الثانية عبر كلمة (عمل) وهي تدل على معنى عام وهو ما ضمن االتساق بين

الجملتين.

4. وفي المثال الرابع نجد في الجملة الثانية كلمة (الشيء) تعود على كلمة (الصعود) الواردة في الجملة األولى وهي أعم وأشمل من

كلمة (عمل)، فتحقق بذلك االتساق.

5. وبمالحظة المثال الخامس نجد أن االتساق بين الجملتين يعود إلى عالقة معجمية أيضا، ولكن ليس عبر التكرار، وإنما هنا عبر

عالقة التضاد أو التعارض (الولد ≠ البنات)، وهناك عالقات أخرى يتحقق عبرها االتساق كعالقة الجزئية (إصبع/يد)، وعالقة الكلية

(بستان/زهرة)، وعالقة الترتيب في العدد(واحد/اثنان)، وعالقة الترتيب اإلداري (الناظر/المدير)…. وهذا النوع من االتساق

المعجمي يسمى التضام.

خالصة

االتساق المعجمي مظهر من مظاهر اتساق النص يربط بين جمله بدون وصل أو إحالة، وإنما عبر العالقات المعجمية القائمة بين

مفردات النص ووحدات من جمله، ويحققها التكرار والتضام.

االتساق المعجمي بواسطة عالقة التكرار: ويتم بتكرار عنصر معجمي بعينه،أو بمرادفه، أو عنصر مطلق أو عام شامل له.

االتساق المعجمي بواسطة عالقة التضام: ويتم عبر توارد زوج من الكلمات ترتبط بعالقة معجمية غير التكرار كالطباق، والجزئية،

والكلية، والعموم، والخصوص، والترتيب، والمجاورة، وغيرها من العالقات الممكنة بين مفردات النص ووحداته.
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 مهارة كتابة إنشاء أدبي حول نص نثري إبداعي

أنشطة االكتساب 1: التأطير – التفكيك – تجميع المعطيات

نص االنطالق: حلم صبي غازي العبادي صفحة 150

تأطير النص

تعرف مضمون النص العام: تدبر العنوان واستنباط موضوع النص المحتمل: العنوان يحيل على مضمون النص حلم ويمثل الرغبة

التي تتأجج في دواخلنا ونتمنى أن تتحقق على أرض الواقع، والحلم متعلق بالصبي وهو يمثل الطموحات التي يرغب في

تحقيقها.

عالقة العنوان بنهاية النص: نهاية النص تبين اصرار الصبي على تحقيق حلمه ولو من عبر الوهم.

تفكيك النص

موضوع القصة:

موضوع القصة يدور حول صبي يحلم بقيادة سيارة.

تحديد المتواليات السردية في القصة وتنظيمها وفق خطاطة سردية:

هبوط السيدة من سيارتها أمام مخزن التجهيزات المنزلية: الوضعية األولية.

بقاء ابنها الصغير في السيارة منشغال بلعبته: الوضعية األولية.

نقل صبي المتجر مشتريات السيدة إلى سيارتها: سيرورات التحول (حدث طارئ).

اعجاب صبي المخزن بطفل السيدة وهو يلهو بقيادة سيارته الوهمية: سيرورات التحول (تطور الحدث).

ارتباك صبي المخزن أمام صوت المنبه ونداء صاحب المتجر: سيرورات التحول (النتيجة).

استرسال صبي المتجر في قيادة سيارته الوهمية مخترقا المتجر حيث تنتظره مهام أخرى: الوضعية النهائية.

نوعية الرؤية في القصة:

السارد اعتمد الرؤية مع وهي التي تكون فيها معرفته باألحداث مساوية لمعرفة الشخصيات بها.

شخصيات القصة وأبعادها في النص:

السيدة: ميسورة ومنشرحة ومترفعة تملك سيارة.

ابن السيدة: ميسور الحال فرح بلعبه داخل السيارة يستمتع وطفولته.

صبي المخزن: عامل بسيط محروم من اللعب واالستمتاع بطفولته .

صاحب المتجر: متغطرس يغلب الربح المادي على حساب الجانب اإلنساني ويقف عائق أمام الطفل.

مكونات القصة:

مكون حواري: وهو هنا حوار غير مباشر ينوب السارد عن الشخصيات في التعبير عن نفسها.

مكون وصفي: ويتناول األوصاف الخارجية من خالل المظهر والوضعية، وأوصاف داخلية من خالل المشاعر واألحاسيس

والرغبات.
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مغزى القصة و مقصديتها:

القصة تنبه إلى خطورة تشغيل األطفال وحرمانهم من ممارسة طفولتهم الطبيعية بعيدا عن الفوارق االجتماعية التي تكرس

االستغالل الجشع لألطفال.

تجميع المعطيات

تحديد موضوع القصة اعتمادا على مضمونها العام.

تتبع المتواليات السردية في القصة مع احترامه تسلسلها .

إبراز أبعاد الشخصيات من خالل دورها في القصة، والداللة الرمزية التي يفيدها الحدث.

أنشطة االكتساب 2: التحليل –  التنظيم – التحرير

نص االنطالق: ص 161 لعبد المجيد بن جلون

التحليل

تعرف مكونات النص وبنيته السردية:

تحديد موضوع القصة: صائد أسماك كان ينعم باستقرار مع البحر إلى أن يفاجأ بغرباء يطردونه من البحر الذي أصر على اقتحامه

رغم تعرضه للسجن.

تحديد متواليات النص السردية:

مباشرة الصياد عملية الصيد بكل اطمئنان واستقرار: الوضعية األولية.

قدوم نفر من الغرباء ومطالبة الصياد بالرحيل بعيدا عن البحر: سيرورات التحول (الحدث).

جدال الصياد مع الغرباء حول ملكية البحر انتهى به إلى السجن: سيرورات التحول (تطور الحدث).

حرمان الصياد من البحر وفرض األمر الواقع عليه: سيرورات التحول (النتيجة).

خرج الصياد من السجن واقتحام البحر ضدا على سلطة وجبروت الغرباء: الوضعية النهائية.

تحديد نوعية الرؤية السردية في القصة:

السارد هنا عارف باألحداث أكثر من معرفة الشخصيات بها، وهو ما يجعل الرؤية السردية مع هي المهيمنة.

شخصيات القصة:

عباس: بطل القصة صياد تربطه بالبحر صله وثيقة أصر على استمرارها والدفاع عنها.

الغرباء: احتلوا البحر بالقوة أدخلوا عباس السجن للتخلص منه واإلنفراد بخيرات البحر.

مكون القصة:

المكون الحواري: حوار الغرباء مع الصياد يعرفنا مباشرة بنواياهم ومواقفهم، مما يوهم بواقعية القصة .

المكون الوصفي: يصف لنا وضعية الصياد والغرباء وعالقتهم بالبحر وموقف كل واحد من اآلخر.

مغزى القصة ومقصديتها:

القصة تضعنا أمام بشاعة االحتالل والظلم ودور المقاومة في الحد من جبروته.

التنظيم

تتبع الحدث: عباس تعود على الصيد إلى أن طرد من البحر وإصراره على العود بتحدي جبروت الغرباء.

أدوار الشخصيات: عباس يمثل صاحب حق مشروع والغرباء اغتصبوا هذا الحق بسلطة القوة وشردوا عباس .
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داللة الوصف والحوار: حوار الغرباء مع الصياد يعرفنا مباشرة بنواياهم ومواقفهم وبعدم استسالم عباس، مما يوهم بواقعية

القصة. والوصف يضعنا أمام وضعية الصياد والغرباء وعالقتهم بالبحر وموقف كل واحد من اآلخر.

داللة الزمان والمكان: الزمن مطلق يفيد إطالق الحدث وامتداده عبر كل األزمنة، والمكان فضاء من حق الجميع وال يخضع لسلطة

أو وصاية.

أبعاد الحدث النفسية واالجتماعية والتاريخية: الحدث يبين امتداد الرغبة في االحتالل واالمتالك ضدا على الحريات العامة وما

يترتب عن ذلك من بطش وتشريد وحرمان وجشع اغتناء األقوياء على حساب الضعفاء وهذه الخلفية تعود بنا إلى زمن االحتالل

الذي حول أهل الوطن لغرباء والمحتل هو السيد وصاحب السلطة.

التحرير

المقدمة:

تنطلق من العام إلى الخاص كأن تتحدث عن الجشع والظلم وحب التملك وربط ذلك بحالة الصياد مع الغرباء.

العرض:

يبدأ بعرض الحدث وسيروراته والنتيجة، ثم وضعية الشخصيات ودورها في نمو الحدث، ونوع الرؤية السردية ودورها في إغناء

الحدث، وعالقة الوصف والحوار في بناء القصة ومصداقيتها.

الخاتمة:

تضمنها تصورك العام حول المضمون والمغزى الذي يرمي إليه ومدى تفوق الكاتب في تبليغ المعنى.

أنشطة التطبيق 1: التأطير – التفكيك – تجميع المعطيات

نص االنطالق: العصفور على الشجرة وال شيء في اليد أحمد بوزفور ص 171

تأطير النص

قراءة النص وتعرف عتابته:

االنطالق من بداية النص وتوقع طبيعته السردية: النص يعتمد ألحكي وفق أسلوب قصصي يخضع لمتواليات سردية مبنية على

الحوار

أطراف الحوار وموضوعه وزمانه ومكانه في بداية النص: الحوار يدور بين األب والعم والخال، وموضوعه هو الطفل وكيفية تلبية

حاجياته، وقد دار الحوار بالبيت في البادية، قبل المساء.

تفكيك النص

تحديد موضوع القصة وحدثها الرئيسي:

موضوع القصة يدور حول الطفل واللعب، وحدثها الرئسيي تجاذب الطفل بين رغباته الشخصية وتطلعات الكبار .

تتبع المتواليات السردية في القصة والمشيرات اللغوية الدالة عليها وتنظيم المتواليات في خطاطة سردية:

حوار األب والعم والخال حول لعب الطفل (قال أبي، قال عمي، قال خالي): الوضعية األولية.

تظاهر الطفل باللعب وهو يسترق السمع لما يدور من حديث حوله (وفي تلك األثناء...متظاهرا باستغراقي في اللعب): سيرورة

الحدث (حدث طارئ).

تخيل الطفل زهرة بجانبه في مقصورة الشاحنة (وزيادة في التظاهر...ثم يأكلونها): سيرورة الحدث (تطور الحدث).

استبعاد الطفل حوار الكبار من مخيلته واالسترسال في مواصلة رحلته التخييلية مع زهرة (في الحقيقة...تعال نهرب إلى

المدينة): سيرورة الحدث (النتيجة).

www.adirassa.com



تطابق وانسجام في األفكار والرغبات بين الطفل وزهرة (ابتسمت لفكرتي...مخلفين وراءنا الغبار والكبار): الوضعية النهائية.

نوعية الرؤية السردية:

القصة تهيمن عليها الرؤية السردية من الخلف، فالسارد عارف أكثر من الشخصيات(الحوار المتخيل، واستنطاق زهرة).

مكونات القصة:

مكون الحوار: حوار خارجي مباشر بين األب والعم والخال، وداخلي غير مباشر بين الطفل ومخيلته.

مكون وصفي: وصف سن زهرة المكسورة .

تجميع المعطيات

جمع المعطيات والربط بينها:

الحدث ومتوالياته والشخصيات في عالقتها بتطور الحدث والمكونات الفنية المصاحبة من خالل وضعية السارد والحوار

والوصف.

أنشطة التطبيق 2: التحليل – التنظيم – التحرير

نص االنطالق: من مسرحية "البحث عن رجل يحمل عينين فقط" المسكيني الصغير

تحليل النص

موضوع الحوار بين طيف الخيال وابن دانيال:

الحوار يدور حول إمكانات تغيير واقع اإلنسان العاجز عن التحرر والمبادرة رغم مظاهر االستحالة البادية على أرض الواقع.

طبيعة العالقة بين الشخصيتين المسرحيتين:

العالقة بين الشخصيتين المسرحيتين عالقة متعلم "طيف الخيال" وهو عامل مساعد بمتعلم "ابن دانيال" وهو عامل الذات /

البطل.

تعريف شخصيتي النص المسرحي:

جمال الدين بن دانيال الموصلي: أحد مؤسسي مسرح الظل الذي كان يعتمد على تحريك دمي مصنوعة من الجلد خلف ستار

مسدود من القماش يضيئه مصباح، وقد عرف هذا الفن باسم ظل الخيال أو شخوص الخيال.

خيال الظل: شخصية من إبداع ابن دانيال يعبر من خاللها عن أفكاره وطموحاته وأحالمه.

تلخيص مضمون المسرحية:

المسرحية تبدأ بطيف الخيال الذي يطلب من دانيال أن يباشر دوره العمل المسرحي لتنوير الناس وتوعيتهم وفي كل مرة يذكره

بمسؤوليته في تنوير الناس بما لديه من سالح الفكر والكلمة واألمل، واستجابة متشائمة من ابن دانيال تعبر عن الواقع الذي

استشرى فيه التخلف والجهر وتوقعاته الخاطئة التي خدع فيها وخدع بها الناس مما زاد من تفشي الداء بين الناس.

داللة الكالم المكتوب بين قوسين في النص:

الكالم المكتوب بين قوسين في المسرحية هو عبارة عن إشارات المخرج لتنوير القارئ حتى يتمثل تشخيص المسرحية عبر

الدهن.

داللة النص العميقة والرمزية:
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البعد الداللي في المسرحية يؤكد على دور المسرح في التنوير والتوعية وشخصيات المسرحية تمثل الحدث الذي يرمز إلى

الصراع بين الواقع الفاسد والرغبة في التغيير.

الوظيفة الرمزية لبعض مفردات المسرحية:

العصفور: ويرمز للفكر الحبيس في قفص الماضي واالستالب والتبعية.

الطحلب: يرمز إلى تفشي التخلف والجهل الذي يطوق الناس من كل مكان.

لبنان المحترقة، القدس الحزينة، بصرة الزنج، مراكش النافرة: صفاتها تدل على محنتها التي تستعدي التحرك حتى تسترجع

إشراقتها وإشعاعها.

بعد توظيف التاريخ في المسرحية:

توظيف التاريخ في المسرحية يعود بنا إلى األصول التي انطمست بفعل االغتراب الفكري والتقليد األعمى، وما ترتب عن ذلك من

تكريس للتخلف والتبعية.

أبعاد المسرحية و مقصدياتها:

البعد الفني: ويتمثل في قدرة المسرحية على التوفيق بين الموروث الفكري والثقافي والواقع المعاصر إلى حد التجانس والتفاعل

مما أعطى للمسرحية قيمة فكرية متميزة وقيمة جمالية إمتاعية.

البعد التاريخي: ويؤكد هنا دور المسرح في تنوير الناس كرسالة يحملها عبر التاريخ وكذلك قدرة المسرحية على التوفيق بين

الماضي الموروث والحاضر كواقع.

مرحلة التنظيم

داللة الحوار بين شخصيات المسرحية:

الحوار يكشف لنا عن طبيعة الشخصيات ومكانتها الفكرية ودورها كعامل في المسرحية، ومن الحوار نتعرف على الحدث

وتفاعالته.

داللة اإلرشادات المسرحية:

اإلرشادات المسرحية تلعب دور تنوير القارئ ليعيش وضعية الشخصيات النفسية في سياق الحدث الذي تمثله مما يحقق التوافق

واالنسجام بين المقروء والتشخيص الذهني للحدث.

داللة اإلشارات والرموز:

اإلشارات والرموز تكثف المعاني للحفاظ على تركيز المتتبع للمسرحية مع ما تختزله من أبعاد فكرية عميقة تمثل المغزى والمعنى

الذي يرمي إليه الحدث في المسرحية.

التحرير

المقدمة:

موضوع المشهد المسرحي.

العرض:

عرض ودراسة المكونات المستخلصة من المسرحية.

المكون الحواري: طبيعة الحوار ووظيفته في المسرحية.

الشخصيات من خالل صفاتها وطبائعها ورمزيتها ودرها في تحول وتفاعل الحدث.
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داللة المشهد المسرحي والرسالة التي يبلغها وما ترمي إليه من أبعاد تاريخية واجتماعية وفنية .

الخاتمة:

تتضمن رأيك الشخصي في المسرحية ومدى تحقيقها رغبتك كمهتم.
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 مهارة كتابة إنشاء أدبي حول قضية نقدية

أنشطة االكتساب 1: التأطير – التفكيك – تجميع المعطيات

نص االنطالق: “أنواع القراأت النقدية” – اعتدال عثمان – صفحة 217.

تأطير النص

تدبر العنوان واستنباط موضوع النص المحتمل: العنوان يحيل على مضمون النص:

أنواع وتفيد االختالف – القراأت وتفيد التعدد – النقدية وهي هنا صفة القراءة.

عالقة العنوان بمصدر النص: مصدر النص يبين خصوصيات العملية النقدية: اإلضاءة والتنوير بدفع الغموض واإلبهام.

تفكيك النص

تعرف موضوع النص:

موضوع النص يعرف بالقضية النقدية التي تخضع لقراأت متعددة بحسب وعي الناقد والموقع الذي يتخذه إزاء النص.

أنواع القراأت النقدية التي عرضها النص واألفعال التي تختص بها كل قراءة:

القراءة اإلستنساخية

تتلقى النص تلقيا مباشرا وتخضع له. 

تخلو من الوعي بالتأويل. 

تقف عند حدود النص وال تتجاوزه.

القراءة اإلستنطاقية

تنتج وجهة نظر. 

تستند إلى وعي القارئ وقدرته التأويلية. 

تحرر القارئ من الخضوع التام للنص. 

تجعل القارئ مشاركا في عملية بناء العمل األدبي.

المقارنة بين القراءتين:

القراءة االستنساخية تظهر سلبية وناقضة للقراءة االستنطاقية التي تحظر فيها شخصية القارئ الناقد.

وضعية الكاتبة بين القراءتين:

الكاتبة أسهبت في الحديث عن القراءة االستنطاقية وعددت مزاياها اإليجابية بدون سلبيات واختصرت في الحديث عن القراءة

االستنساخية وحصرت السلبيات وغياب أي عنصر إيجابي.

تجميع المعطيات

تحديد القضية النقدية:

تعدد القراأت النقدية وتعارضها.

عناصر القضية النقدية:

التميز بين نوعين من القراءة النقدية بحسب تعامل القارئ مع النص: قراءة استنساخية وقراءة استنطاقية.
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العالقة بين القراءتين:

عالقة تضاد: استنساخية سلبية ≠ استنطاقية إيجابية.

أنشطة االكتساب 2: التحليل – التنظيم – التحرير

نص االنطالق: “أنواع القراأت النقدية” – اعتدال عثمان – صفحة 217.

التحليل

تحديد معايير تقسيم القراأت النقدية وأنواع كل قسم من هذه القراأت النقدية:

معيار القارئ: وتكون القراءة في هذا المعيار عبر القراءة االستنساخية يكون فيها التلقي مباشرا، أو قراءة استبطانية يشارك فيها

المتلقي عبر التأويل وإعادة تشكيل النص.

معيار المنهج: وفيه تأخذ القراءة طبيعة المنهج المعتمد فيها، فتكون القراءة االجتماعية أو النفسية أو البنيوية….

معيار الغرض من القراءة: فتكون القراءة تفسيرية أو تحليلية أو تأويلية.

أسباب االختالف بين القراأت:

اختالف وعي الناقد بعملية التلقي وفيه نستحضر تصور الناقد في عملية التلقي وآليات التلقي المعتمدة.

موقف الناقد من النص ونبين من خالله مفهوم الناقد لبنية ومكونات النص.

التنظيم

تحديد القضية النقدية:

تعدد القراأت النقدية بتعدد مستويات مقاربة النص.

سياق طرحها:

ظهور مدارس واتجاهات نقدية متعددة بتعدد مستويات قراءتها للنص.

عناصر القضية النقدية:

التميز بين نوعين من القراءة النقدية بحسب تعامل القارئ مع النص: قراءة استنساخية وقراءة استنطاقية:

العالقة بين القراءتين:

عالقة تضاد: استنساخية سلبية ≠ استنطاقية إيجابية.

طريقة طرح القضية النقدية:

اإلقرار بتعدد القراأت النقدية والتركيز على قراءتين: استنساخية واستنطاقية وقد أسهبت الناقدة في إظهار إيجابيات القراءة

االستنطاقية على حساب القراءة االستنساخية.

المفاهيم النقدية الموظفة في تناول القضية:

تعدد القراأت النقدية – عملية التلقي – قراءة استنساخية – التلقي المباشر – التأويل – قراءة استنطاقية – قراءة جديدة –

أفعال االختيار – الممارسة الواعية.

طبيعة المفاهيم المستخلصة والحقول المستمدة منها:

المفاهيم نقدية استمدت من حقول النقد األدبي النظري.
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التحليل

المقدمة:

نطرح في تطور النقد األدبي وما صاحبه من تعدد في القراأت النقدية.

العرض:

عرض أنواع القراأت النقدية وما تتميز به كل قراءة من خصوصيات.

دور الناقد في تحديد معالم القراءة التي يتبناها في مقاربة النص.

مناقشة القضية النقدية وإبراز إمكانية توليد قراءة ثالثة وسطا بين القراءتين تجمع بين االستنساخ واالستنطاق وبيان كيفية

التوفيق بينهما.

الخاتمة:

التأكيد على دور تعدد القراأت في تنوع النقد األدبي، وما يمكن أن يفرزه ذلك من انفتاح على قراأت متجددة باستمرار.

أنشطة التطبيق 1: التأطير – التفكيك – تجميع المعطيات

نص االنطالق: “النقد وعلم االجتماع” – عبد الرحمن عبد الحليم – ص 236.

تأطير النص

توقع القضية النقدية انطالقا من العنوان:

“النقد وعلم االجتماع” يعالج عالقة علم االجتماع بالعملية النقدية.

عالقة عنوان النص بمصدره:

عنوان النص يدرج علم االجتماع ضمن النقد الحديث.

تفكيك النص

صياغة القضية النقدية التي يعالجها النص في الفقرة األولى:

التأكيد على حاجة النقد لعلم االجتماع، ونجاح الناقد رهين بتوظيف علم االجتماع.

ما حاجة النقد األدبي لعلم االجتماع:

علم االجتماع يمكن الناقد من استنطاق ظروف مجتمع العمل الفني، مما يزيد العمل النقدي قبوال ومصداقية.

المجال الذي يشتغل فيه علم االجتماع:

يشتغل علم االجتماع في إبراز التغيرات والعوامل االجتماعية من عادات وتقاليد يزخر بها النص.

القضايا االجتماعية التي جعلها الكاتب ضرورية في إلمام الناقد باألعمال األدبية:

القضايا االجتماعي التي على الناقد أن يكون ملما بها تتمثل في العادات والتقاليد والتحوالت الطارئة واللغة.

جرد األدلة التي استعملها الكاتب لبيان خضوع األثر األدبي لعوامل البيئة والوسط االجتماعي والزمن:

النموذج الذي يظهر تحت تلك األضواء ليس هو النموذج الصحيح أو الكامل – ذلك أن اآلثار األدبية ذات معان متعددة.

تجميع المعطيات
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حصر القضية النقدية في النص:

القضية النقدية تتمحور حول عالقة النقد األدبي بعلم االجتماع.

السياق الذي أثيرت فيه القضية النقدية:

دور علم االجتماع في تطوير النقد األدبي.

أوجه االلتقاء بين األدب وعلم االجتماع:

األدب وعلم االجتماع يعتمدان على المجتمع كمصدر للمعلومات والمادة التي يشتغل عليها كل منهما. وإن اختلفا في طريقة

توظيف المادة الملتقطة من المجتمع.
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 ظاهرة الشعر الحديث - القراءة التوجيهية

التعريف بأحمد المعداوي

ولد أحمد المعداوي سنة 1936م بالدار البيضاء، وتلقى دراسته االبتدائية والثانوية بين الدار البيضاء والرباط،. وحصل على اإلجازة

في األدب العربي من جامعة دمشق، كما نال دبلوم الدراسات العليا من جامعة محمد الخامس بالرباط سنة 1971م تحت إشراف

الدكتور أمجد الطرابلسي، وكان موضوع الرسالة هو : ” حركة الشعر الحديث بين النكبة والنكسة (1947ء1967) “، كما حّضر

دكتوراه الدولة حول “أزمة الحداثة في الشعر العربي الحديث”، ونوقشت األطروحة كذلك بكلية اآلداب بجامعة محمد الخامس

بالرباط .

هذا، وقد مارس أحمد المعداوي الملقب بأحمد المجاطي كتابة الشعر والنقد، كما امتهن التدريس بجامعة محمد بن عبد ا� بفاس منذ

1964م ، وبعد ذلك انتقل للتدريس بكلية اآلداب بجامعة محمد الخامس بالرباط،، وكان من المؤسسين األوائل لحركة الحداثة في

الشعر بالمغرب، وقد فاز ” بجائزة ابن زيدون” للشعر التي يمنحها المعهد اإلسباني/ العربي للثقافة بمدريد ألحسن ديوان بالعربية

واإلسبانية لعام 1985م على ديوانه الشعري “الفروسية” 3. كما فاز بجائزة المغرب الكبرى للشعر سنة 1987م، وانتخب رئيسا لشعبة

اللغة العربية بكلية اآلداب بالرباط منذ 1991م، وكان عضوا بارزا في تحرير مجلة” أقالم” المغربية التي كان يترأسها كل من عبد

الرحمن بن عمرو وأحمد السطاتي ومحمد إبراهيم بوعلو، ومثل المغرب في مهرجانات عربية عدة.

وقد كتب المجاطي عدة مقاالت وقصائد شعرية كانت تنشر بعدة صحف ومالحق ثقافية كجريدة “العلم”، وجريدة “المحرر”، وجريدة

“األهداف” المغربية، ومجلة “آفاق”، ومجلة “المعرفة” و”الثورة العراقية” و”أنفاس” و”دعوة الحق”، ومجلة “شروق”، ومجلة “اآلداب”

اللبنانية… وخلف ديوانا شعريا بعنوان “الفروسية”.

وبدأ أحمد المعداوي كتابة الشعر منذ الخمسينيات من القرن العشرين عندما كان طالبا بالثانوي، فكتب قصائد شعرية عمودية، وقصائد

رومانسية، تأثر فيها بشعراء الديوان وأپولو وشعراء المهجر لينتقل بعد ذلك إلى كتابة الشعر المعاصر مع مجموعة من الشعراء المغاربة

الذين سيصبحون في فترة الستينيات هم المؤسسون الحقيقيون لشعر التفعيلة في المغرب منهم : محمد السرغيني، وعبد الكريم

الطبال، ومحمد الميموني، وعبد الرفيع الجواهري، وأحمد الجوماري، وبنسالم الدمناتي، وأحمد صبري، وعبد اإلله كنون، ومحمد الخمار

الكنوني، ومحمد .ع.الهواري. وقد سماهم محمد بنيس في كتابه ” ظاهرة الشعر المعاصر في المغرب ” بشعراء “السقوط واالنتظار”،

بينما سيسمي تابعه عبد ا� راجع شعراء السبعينيات بشعراء المواجهة والتأسيس أو شعراء الشهادة واالستشهاد . و توفي أحمد

المجاطي سنة 1995م بعد سنوات زاهرة بالعطاء التربوي والبيداغوجي ،ومزدانة بالعمل واالجتهاد واإلبداع والكتابة والنقد.

وقد تميز أحمد المعداوي في دراساته األدبية والنقدية، والسيما في كتابيه : ” ظاهرة الشعر الحديث” و” أزمة الحداثة في الشعر

العربي الحديث” بخبرة كبيرة في الطرح والتحليل وجدية المقاربة التي تجمع بين التأريخ والتنظير والتحليل وممارسة النقد وتقويم

اآلراء المخالفة.

ويالحظ أن المعداوي كان ينطلق في قراأته من رؤية شاعر محنك في مجال شعر التفعيلة، ومن تصور أستاذ جامعي له ممارسة

طويلة في مجال تدريس اآلداب و فقه اللغة وعلومها واستيعاب علم العروض والقافية استيعابا جيدا؛ وكل هذا أهله ليكون من أهم

الشعراء النقاد العرب الذين تناولوا شعر الحداثة أو شعر التفعيلة بالدرس والتمحيص إلى جانب مجموعة من الشعراء النقاد نذكر منهم:

أدونيس ومحمد بنيس وإلياس خوري وعبد ا� راجع على سبيل التمثيل.

التعريف بالمؤل�ف
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الموضوع

يرصد المؤلف سيرورة الشعر العربي الحديث من التحوالت التجديدية األولى إلى تفتيت البيت الواحد والتمرد على نظام األشطر

المتساوية .

جنس المؤلف

ينتمي هذا المؤلف إلى مجال النقد األدبي، الذي موضوعه دراسة اآلثار األدبية شعرا ونثرا، وتحليلها من أجل فهمها وتذوقها، وتفسيرها

وتأويلها، والكشف عن أسرار جمالها. وهو لذلك يفرض على من يمارسه أن يكون ذا ثقافة أدبية واسعة، وذوق وتمرس يستطيع بهما

النفاذ إلى جوهر األثر األدبي وكشف مقوماته وأسرار جماله.

والنقد األدبي قديم عند العرب، مارسه بالفطرة الشعراء وغيرهم في الجاهلية واإلسالم .. قبل أن يتوسع على أسس علمية منظمة مع

علماء اللغة والبالغيين والشعراء والكتاب خاصة في العصر العباسي الذي تنوعت فيه الموارد المعرفية والفكرية، فاتجه النقاد إلى

وضع أسس جمالية لتقييم األثر األدبي من زاوية اللفظ والمعنى واألساليب والصور، وظهرت الموازنات والمفاضالت بين الشعراء،

واهتم النقاد بتحقيق النصوص، وأثر البيئة في فصاحة الشعراء واألدباء، فتحقق من تلك العصور القديمة تراث نقدي كثير موزع بين

كتب مختلفة . ولما جاء عصر النهضة، وانفتح العرب على ثقافة الغرب، اتجهت عنايتهم إلى نقل مناهج الغربيين في الدراسة األدبية ،

وانقسم النقاد الحديثون بين محافظ على أساليب النقد الموروث، وميال إلى أساليب الغرب ومناهجهم التي جمعت ببين الجانب

االجتماعي والنفسي والجمالي .

موقع المؤلف ضمن النقد المغربي

التوجه النقدي المحافظ

اختلط عند أصحابه النقد بتاريخ األدب، على نحو تطبعه األحكام العامة واالنطباعية، والذوق الجمالي الفردي المنصرف إلى ظواهر

داللية وأسلوبية معزولة تفتقر إلى الدراسة النسقية.

التوجه النقدي الجديد

يستلهم المناهج بسبب االنفتاح على الشرق والغرب، ونشاط الصحافة، وتطور المقاالت، وظهور الجامعات، واتساع حركة الترجمة .

وانقسم النقد الجديد بدوره إلى توجهين، هما :

نقد إيديولوجي : أفرزته الصراعات الفكرية والسياسية لفترة ما بعد االستقالل، وهو نقد ينزع إلى التحليل السوسيولوجي لألثر

األدبي، وربطه بالصراع الطبقي. ومن الذين مثلوا هذا االتجاه: نجيب العوفي في كتابه (درجة الوعي في الكتابة)، وإدريس

الناقوري في كتابه (المصطلح المشترك).

نقد علمــــــــي : يهتم باألثر األدبي في ذاته، بصرف النظر عن محيطه االجتماعي والتاريخي. ويعمل على تحليل عناصر الخطاب

على أسس لسانية وأسلوبية وسيميائية، للكشف عن أدبية النص . وقد مثل هذا التوجه النقدية جملة من النقاد أمثال : محمد

مفتاح، ومحمد برادة، وسعيد يقطين، ومحمد المعتصم ..

ولقد ساهمت الجامعة المغربية وأسلوبية وسيميائية بأوفر نصيب في تطوير حركة النقد الحديث في المغرب من خالل الدراسات

والرسائل التي ُيعدها الطلبة لنيل الشهادات العليا.

وهذا الكتاب (ظاهرة الشعر الحديث) مثال للنقد الجامعي، جمع فيه صاحبه بين منطلقات نقدية متعددة، تتمثل في المنهج التاريخي،

والموضوعاتي، والجمالي. موضوعه الشعر الحديث، أو شعر الحداثة. وأهميته تنبع من كونه من الدراسات األولى التي كتبت في

المغرب عن شعر الحداثة، بل هو واحد وأسلوبيةوسيميائيةمن كتب قليلة كُتبت عن حركة الشعر الحديث في الوطن العربي في تلك

الفترة، مثل ( شعرنا الحديث إلى أين؟) لغالي شكري، وقضية الشعر الجديد) لمحمد النويهي، و(قضايا الشعر المعاصر) لنازك المالئكة.

قراءة في عنوان المؤل�ف

للعنوان عموما أهمية بارزة في اإليحاء بمحتوى النص وفتح آفاق لبناء فرضيات للقراءة، ومن تم فهو بداية النص، وأول مدخل

لقراءته. ويتألف عنوان هذا المؤلف من ثالث كلمات، ُركبت في صيغة جملة إسمية ُحذف مبتدؤها، وجاء الخبر مضافا إلى الشعر إلفادة
www.adirassa.com



التعريف، ثم جيء بوصف للشعر (الحديث) يفيد التخصيص، فتكون بذلك الظاهرة المقصودة بالدراسة هي الشعر، ثم تضيق مساحة

هذا الشعر لتربط الدراسة بالحديث منه على الخصوص.

الظاهرة

وهي كل شيء له وجود مادي قابل لإلدراك الحسي أو العقلي. وعادة ما يطلق هذا الوصف على واقعة ملفتة للنظر بسبب انتشارها أو

اطرادها أو تكرارها، مثل ظاهرة التسول في المجال االجتماعي، أو العزوف السياسي في السياسة، أو ظاهرة االحتباس الحراري في

المجال الطبيعي، أو ظاهرة الغموض في المجال الشعري …

الشعر

يطلق في التحديد التقليدي على المنظوم في الكالم في مقابل النثر. ومادته اللغوية (ش ـ ع ـ ر) تربطه بالشعور واإلحساس، فيكون

بذلك ثمرة العواطف والمشاعر، دون أن يعني ذلك إغفال الفكر والعقل .

الحديث

هو نقيض القديم، ويتحدد الحديث زمانيا بحملة نابليون على مصر سنة 1779. لكن نظرة في مقدمة الكتاب تبين أن الكاتب لم يقصد

دراسة كل هذه الفترة من تاريخ الشعر العربي، وإنما قصد دراسة الشعر العربي الذي ظهر بعد نكبة فلسطين، ويسمى هذا الشعر أيضا

(الشعر الحر) لتحرره من قيود شعرية كثيرة، كبلت الشعراء المحافظين، كما يسمى شعر (التفعيلة) ألنه تمرد على صرامة الوزن،

واستبدل به التفعيلة الشعرية، ويطلق عليه أيضا (شعر الحداثة) للتأكيد على ما فيه من رؤى جديدة تقوم على التجديد والتجريب

المستمرين، إن على صعيد اللغة الشعررية، أو على صعيد الرؤى.

ومن كل تلك اإليحاأت يمكن القول إن عنوان الكتاب ُيفصح عن موضوعه، الذي هو الشعر الحديث، أو شعر الحداثة، بوصفه ظاهرة

أدبية ُملفتة بوقائعها األدبية الجديدة القابلة لإلدراك حسا وعقال .

قراءة في الغالف

يتضمن الغالف لوحة تشكيلية وعالمات لغوية، تدل على عنوان المؤلف وصاحبه والوزارة الوصية على برمجته ضمن منهاج اللغة

العربية لمسلك اآلداب والعلوم اإلنسانية، ودار النشر (المدارس).

أما اللوحة التشكيلية فتتضمن حروفا بألوان عديدة تتناثر في فضاء مطلق، وتعلو بوتقة حمراء توحي بطبيعة العملية اإلبداعية التي

تقوم صوغ الحروف والكلمات وتناص النصوص وغيرها ليصوغ منها الشعر أبنية جديدة للقصيدة، ولغة شعرية مبتكرة في سياق

ودينامية تطورية ترتهن بمجموعة من الشروط والعوامل . من هنا فغالف المؤلف هو جزء من النصوص الموازية التي تشي بمحتواه.
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 ظاهرة الشعر الحديث - تلخيص مكّثف

الفصل األول: التطور التدريجي للشعر العربي

يبدأ الناقد الفصل األول باإلشارة إلى أّن تطّور الشعر العربي رهين بتحّقق أمرين هما: الحرية، واالنفتاح الثقافي، ويبرز أّن الشرط

الثاني كان متحققا في العصر العباسي وفي األندلس، لكن حرية الشاعر كانت مقّيدة من قبل النقاد واللغويين الذين قّيدوا الشاعر

بمجموعة من األسس واألمور التي جعلته يبدع حسب شروط محددة. ويلفت االنتباه بعد ذلك إلى أّن الشعر العربي الحديث عرف

حركتين تجديديتين: هما حركة سؤال الذات التي أحدثت تغييرا نسبيا، وحركة الشعر الحديث التي قامت بتغيير جذري وعنيف.

وفي القسم األول من الفصل األول المعنون ب( نحو مضمون ذاتي) يبرز الناقد كيف أّن مدرسة سؤال الذات أعادت االعتبار لهموم

الشاعر التي هّمشتها مدرسة إحياء النموذج التي انشغلت بمحاكاة القدماء في لغتهم وأسلوبهم ومضمونهم، هذا المضمون الذي حرص

شعراء سؤال الذات على التجديد فيه بجعله غنائيا ذاتيا، وتنقسم مدرسة سؤال الذات إلى مدارس ثالثة:

مدرسة الديوان: أسهمت في نشوئها التحوالت االجتماعية في المجتمع المصري، والتالقح الفكري مع الحضارة الغربية، وتقوم هذه

المدرسة على فكرة أّن الشعر وجدان، ويختلف مفهوم الوجدان من شاعر إلى آخر؛ فهو عند العقاد مزيج من الفكر والشعور، وعند

المازني هو ما تفيض به النفس من عواطف، وعند شكري ينحصر في التأمل في الذات. 

مدرسة الرابطة القلمية (المهجر): حاولت هذه المدرسة أن توّسع في مفهوم الوجدان لكن فشلت في ذلك، حيث انحصر شعر المنتمين

إليها في الهروب إلى الطبيعة (جبران، نسيب عريضة)، والتأمل في الذات ( ُنعيمة) واالعتصام بالخيال ( أبو ماضي) . 

مدرسة أبوللو: يرى شعراء هذه المدرسة أّن الذات هي مصدر الشعر، لذلك وجدناهم ينطلقون من تجاربهم الذاتية ليعبروا عنها،

ونستحضر هنا ابراهيم ناجي الذي كان شعره نتيجة للظمأ إلى الحب، والشابي الذي كان مرضه وإحساسه بالنهاية سببا في ما أبدعه

من شعٍر، وكان فشل الصيرفي في الحب دافعا إلى إبداع أشعار يتغنى فيها بتجربته، كما سادت نبرة اليأس في أشعارهم وشاع

الهروب إلى الطبيعة، وتغنوا بالمرأة الحلم.

إن إصرار شعراء التجربة الذاتية على اجترار نفس المضامين ، جعل اشعارهم تنحصر في دائرة واحدة، مما عّجل بنهاية التجربة.

وفي القسم الثاني، المعنون ب ( نحو شكل جديد) يبرز الناقد التجديد الذي عرفه الشعر الرومانسي على صعيد الشكل، فاللغة صارت

لّينة شّفافة بعيدة عن الفخامة والجزالة، أّما الصورة فصارت نابعة من التجربة الذاتية ورؤية الحياة، أما اإليقاع فعمل الشعراء على

التجديد فيه نسبيا من خالل المزج بين بحرين أحيانا وبين قافيتين أو أكثر.

الفصل الثاني: تجربة الغربة والضياع

يبرز الناقد في بداية الفصل أّن هزيمة فلسطين وّفرت قدرا من الحرية لدى الشعراء، ساهم إلى جانب االنفتاح على بحار المعرفة في

جعل الشاعر يثور على البنية التقليدية للقصيدة، وانطلق شعراء التجربة الحديثة من مفهوم جديد للشعر يعتبر اإلبداع وسيلة

الكتشاف اإلنسان والعالم، لذلك اقتنعوا بأن المضامين الجديدة تحتاج إلى شكل جديد، ومن أبرز هذه المضامين تجربة الغربة والضياع

التي أسهمت في ظهورها عوامل متعددة على رأسها: التأثر بقصيدةة إليوت (األرض الخراب)، والتأثر بأعمال بعض الروائيين

والمسرحيين الوجوديين، وعامل المعرفة، إضافة إلى تربة الهزيمة التي ترعرع فيها هذا الشعر.

ولتجربة الغربة والضياع تجليات متعددة أشهرها: الغربة في الكون، والغربة في المدينة، والغربة في الحب، والغربة في الكلمة…
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وإذا كان الشاعر الحديث قد عانى مرارة الهزيمة ، فإنه بالمقابل طمح إلى تجاوز الواقع واستشراف الغد من خالل تجربة الموت

والحياة.

الفصل الثالث: تجربة الموت والحياة

تأرجح الواقع العربي بين الهزيمة واالنتصار، بين األمل واليأس، وهكذا كان الشاعر العربي يتجاذبه إيقاع األمل وإيقاع اليأس، وإذا

كانت تجربة الغربة مشدودة إلى الواقع والحاضر، فإن تجربة الموت والحياة مشدودة إلى المستقبل.

ولقد استفاد الشاعر الحديث من اتساع معرفته في التعبير عن الواقع المتأرجح بين الموت والحياة، موظفا أساطير الموت والحياة،

وكان لكل شاعر طريقته في مقاربة الواقع والتعبير عنه، فإذا كان أدونيس يؤمن بتحول الحضارة العربية عبر الحياة والموت من خالل

توظيف أسطورة الفنيق، فإن خليل حاوي يعتمد مبدأ المعاناة ويفقد األمل في والدة فجر جديد، ومن ناحية أخرى يرى السياب أن

الخالص ال يكون إال بالموت والفداء والتضحية، فيما يتأرجح البياتي بين جدلية األمل واليأس.

وإذا كان الشعر الحديث قد عّبر عن الواقع واستشرف المستقبل فإنه بقي بعيدا عن التأثير في الجماهير العربية، ويرى الكاتب أّن

عوامل كثيرة تدخلت في هذا النفور، منها ما هو سياسي، ومنها ما هو ثقافي، ومنها ما هو ديني، ويرى أن العامل الفني والجمالي

المرتبط بالشكل الجديد هو السبب الرئيسي وراء نفور الجماهير العربية من الشعر الحديث.

الفصل الرابع: الشكل الجديد

جّدد الشاعر الحديث في شكل القصيدة لغة، وتصويرا، وإيقاعا، فمن حيث اللغة أصبحنا أمام لغات متعددة تختلف باختالف تجربة

الشاعر، فعند السياب نجد اللغة الفخمة ذات النفس التقليدي، وعند أمل دنقل نجد اللغة القريبة من اللغة الحية، اما أدونيس فلغته

تتميز بالخرق المنطقي واالنزياح. 

ومن ناحية التصوير أصبحت الصور الشعرية نابعة من التجربة، ووسع الشعراء في أفقها بأن احتوت الرمز واألسطورة.

أما اإليقاع فكان التغيير فيه أظهر، حيث أبدل الشعراء نظام الشطرين باألسطر، ونظام البحر بالتفعيلة، كما اعتمدوا على القوافي

المتعددة، وفضلوا البحور الصافية على المختلطة..وحرصا على التنويع في اإليقاع استثمروا طاقة التدوير والزحافات في إدخال

تلوين إيقاعي يوحي باعتماد تفعيالت متنوعة.

ويرى الناقد في النهاية أّن عامل الحداثة في األساليب هو السبب في غموض الشعر الحديث.
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 ابن الرومي في مدن الصفيح - تقديم

تقديم

الفن المسرحي نشاط إبداعي قديم، بدأ بشكل ناضج عند اليونان، يقوم على التشخيص، و يستثمر اللغة إلى جانب الحركات

واإلشارات، و يتأسس على جملة من المكونات كالشخصيات و الفضاء و الجمهور، وما يتعلق بالنص و عناصر تهم العرض و أخرى

مرتبطة بالتلقي.

اشتهر المسرح اليوناني بنوعين من المسرح:المأساة (التراجيديا)، و الملهاة (الكوميديا)، لكن المسرح فيما بعد تطور و تداخلت

موضوعاته لتشمل قضايا اجتماعية و مشاكل يومية و مآس فردية و جماعية فألغيت الحدود بين الملهاة و المأساة لتؤسس الدراما

الحديثة.

لم يكن لدى العرب مسرح بالمفهوم الذي ظهر عند اليونان، لكن الحياة العربية سجلت مشاهد و فنون و مواقف مرتبطة بشكل من

األشكال المسرحية مثل:خيال الظل و احتفاالت األعياد والمواسم التي استخدم فيها التشخيص بكل أبعاده، لكن الفن المسرحي المقعد

انتقل إلى العالم العربي في بداية النهضة العربية مع االتصال بالغرب عبر البعثات أو االستعمار، فظهرت فرق في مصر و بالد الشام

اعتمدت نصوصا مترجمة في الغالب تم تطور المسرح العربي تدريجيا على مستوى التأليف و التشخيص حتى أصبح اليوم متأصال

متنوعا تتجاذبه تيارات متعددة. و تعتبر مسرحية ابن الرمي في مدن الصفيح محاولة من محاوالت المسرح العربي في المغرب إلثبات

الخصوصية العربية في التأليف و العرض في آن واحد.

أبرز خاصية يتميز بها المسرح أنه خطاب يتشكل من دالئل و رموز و عالمات يتداخل فيها ماهو لغوي بما هو غير لغوي، و ماهو

معرفي بما هو فني و جمالي، إضافة إلى االرتباط بالوهم و التخيل و اللعب في اإلنجاز التمثيلي، لذلك يتشكل الخطاب المسرحي من

عدة نصوص مختلفة متداخلة و متكاملة هي:النص الدرامي و النص السينوغرافي والنص المعروض و نص الجمهور.

المسرح االحتفالي

نستند هنا، إلى بيان مجموعة االحتفالية في مراكش الصادر سنة 1979 ثم إلى الشروح التي قدمها عبد الكريم برشيد نفسه في بعض

كتبه التطرية و النقدية. وقد حصر مبادئ االحتفالية في ما يلي:

تؤمن االحتفالية، في المقام األول، بأسبقية الحياة على الفكر. فاالحتفال فعل حيوي يحمل في ذاته إحساسه و فكره.

االحتفالية تعادي السكون و الثبات كما تخرج من دائرة اإلتباع و االتفاق إلى أفاق اإلبداع و االختالف.

تلتزم االحتفالية بكل فكر تقدمي ينادي. مبادئ الحرية و العدالة و كرامة اإلنسان.

اإلنسان هو مالك حق التعبير الحر عن الرأي الحر في مجتمع يفترض أيضا أن يكون حرا.

االحتفالية تتجنب ، قدر اإلمكان ، السقوط في االيدولوجيا لكنها تعادي المادة و اآللية التي هي ضد أنسنة اإلنسان.

تقبل االحتفالية بالتجريب في الفن المسرحي و البحث و محاورة الذات و الثقافات األخرى.

االحتفالية هي لقاء حي مباشر، يقوم على الحوار و المشاركة باإلشارة و الحركة و اإليماء و الرقص و الغناء و التراتيل، لذلك فهي

تحاول ل دائما إلغاء الحدود بين الجمهور و المنصة.

يجب أن تختزل االحتفالية ثقافة بكاملها، فهي سلوك و آداب و غناء و رقص و أزياء و حناء و عمران و عادات و أهازيج و

معتقدات وحكايات و أمثال و حكم مختلفة.
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ويرى حسن المنيعي أن االحتفالية ظهرت في المغرب في بداية السبعينات.دون أن تكون منقطعة الصلة مع واقع الفرجة في التراث

العربي ومع بعض النظيرات الغربية. أمام مفهوم االحتفال ، فهو لقاء حي تتواصل فيه الذوات ، و هو ثورة ضد المألوف و العادي تؤدي

إلى << اإلدهاش >> أي إلى إدراك المعرفي الذي يؤدي بدوره إلى التجاوز، تجاوز التناقضات القائمة في المجتمع و العمل على تغييرها

(…) وهو باألساس تطلع إلى المستقبل و حركة مستمرة تبدد كل ثبات و سكونية.

واالحتفالية تحقق هذا الغرض بعرض أفعال حيوية، تستلهم الحكايات و األساطير و العادات و التقاليد و االحتفاالت الشعبية من أجل

أن تعيد عيشها بطريقة جديدة، مخالفة بذلك صرامة المسرح الدرامي الذي << يحيي ما كان كأنه جلسة لتحضير األرواح>>.

واالحتفالية، بوصفها تجربة معرفية، هي بمثابة ثورة مسرحية، ألنها تحول المسرح إلى مجال لمحاسبة التجربة المسرحية نفسها أو

خلق ما يسمى بالمسرح داخل المسرح أي تحويله إلى تمسرح (théatralité). و قد عبر عبد الكريم برشيد أيضا عن حقيقة هذا

التوجه الجديد الموسوم بإدراج الحس النقدي داخل الحركية المسرحية في تجاربه الخاصة.

واألهم من ذلك كله هو ضرورة تمييز االحتفالية عن المسرح التأصيلي القومي الذي دعا إليه يوسف إدريس و علي الراعي و توفيق

الحكيم، فال وجود لالحتفالية في رأي عبد الكريم برشيد إذا ما كان هناك تقديس للتراث و وعي خاطئ بحقيقة الشخصيات التاريخية

أو انسياق مع ثنائية النحن و األخر. ينبغي لالحتفالية أن تؤكد حضور الذات اإلنسانية العامة و عالقات الذوات الفردية داخل هذا

الحضور الكوني، مع تأكيد الحق في الوجود و االختالف، و تكوين رؤية للعالم و تطوير اإلبداع و التجربة. الخ

وعلى العموم، يمكن إعادة تلخيص ما أشرنا إليه بخصوص تحديد مفهوم االحتفالية في ما يلي:

االعتماد على عفوية اللقاء و الحوار بين الممثلين، و على المبادرات اآلنية التي تأتي عفو الخاطر.

إبراز عنصر (اإلدهاش) بابتكار أفكار و مواقف جديدة يكون لها دور في تقوية وغي الجمهور.

إبراز التناقضات االجتماعية و العمل على تجاوزها بتغيير الواقع و استشراف آفاقه.

استلهام االحتفاالت الشعبية و الوقائع التاريخية و الحكايات و األساطير و التقاليد، و توظيفها بمنظورات جديدة.

تجديد العرض المسرحي بخلق وعي الوعي داخل المسرح أي المسرح داخل المسرح.(مثال: ابن دنيال يمثل دور الحاكي بخيال

الظل، لكنه فبل التمثيل يناقش و يعلق ما سيحدث فيه. و بعد اكتمال األحداث يعود إلى التعليق من جديد).

تحطيم الحدود التقليدية الموجودة بين الخشبة و الجمهور (يدخل ابن الرومي من جهة الجمهور يجر عربة خيال الظل مصحوبا

بابنته دنيازارد)
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 ابن الرومي في مدن الصفيح - قراءة تحليلية

المتن الحكائي

فضاء المسرحية امتداد لكل المدن العربية التي تعيش وطأة التهميش والفقر، سكانها بسطاء، حرموا من أدنى شروط العيش. وتطرح

المسرحية إلى جانب هم اإلنسان في بلوغ قوته اليومي،هاجس المكان/المأوى كهدف ثان في حياة متقلبة.ليصير اإلفراغ وحلول

البنايات الجديدة الشاهقة عوض الواقع- الحي القصديري- آفة مجتمع الحي .وتحضر عريب رغم واقع المجون لتنقذ ابن الرومي من

عزلته وتخرجه إلى معانقة هموم ومشاكل ذاته/المجتمع.

تحتوي مسرحية ” ابن الرومي في مدن الصفيح” سبع عشرة لوحة احتفالية تجسد عالمين: عالم الخيال وعالم الواقع.

يدخل ابن دنيال صاحب خيال الظل بعربته الفنية ليقدم فرجته للجمهور مع ابنته دنيازاد التي تذكرنا بأسماء شخوص ألف ليلة

وليلة.لكن المسؤول عن الستارة يرفض السماح له بالدخول مادام العرض المسرحي لم يبدأ؛ لكنه سيتعرف عليه بعد أن يكتشف أنه من

كبار المخايلين المتخصصين في خيال الظل, وقد أتى إلى الركح من أوراق التراث الصفراء ليظهر ما لديه من الحكايات والمرايا بدال

من هذه المناظر والمشاهد التي يسعى أصحابها إلى بنائها جاهدين، وفيها يفصلون األغنياء عن الفقراء، بينما المسرح حفل واحتفال

ومشاركة جماعية.

ويعرف ابن دنيال بنفسه وابنته، ويقدمان نفسهما للجمهور كراويين سيقدمان له مجموعة من شخصيات خيال الظل قصد تسليته

وإفادته، وابن دنيال المخايل نزل من التاريخ المنسي إلى هامش الحاضر ليزرع بشارته وأمله في المستقبل. بعد ذلك، يتحلق األطفال

حول عربة خيال الظل التي تنعكس في ستارتها الظالل واألضواء لتنسج أنفاسا احتفالية من الخيال والواقع، ولتعبربحكاياها عن فئات

مجتمع المدائن واألقطار، قريبة كانت أو بعيدة، بكل تناقضاتها الحياتية.

وينتقل الكاتب من الخيال، ومن لعبة خيال الظل إلى الواقع، واقع المدينة القصديرية ذات األحياء الصفيحية حيث نلتقي بسكانها

والسيما حمدان ورضوان وسعدان، هذه الطبقة الشعبية التي أنهكتها الظروف المزرية كالفقر والداء والبطالة وضغوطات الواقع التي ال

تتوقف. يقصد المقدم هذه الفئة ليخبرها بضرورة الرحيل لتحويل هذا الحي الذي ال يناسبهم إلى فنادق سياحية جميلة تجذب السياح

وتدر العملة الصعبة على البلد ريثما يجد لهم المجلس البلدي مكانا إليوائهم في أحسن الظروف. لكن أهل الحي رفضوا هذا المقترح

وقرروا أن يكون موعد الرحيل من اختيارهم أنفسهم بدال من أن يفرض عليهم من فوق، وهو ال يخدمهم ال من قريب وال من بعيد.

وتدل األسماء العلمية التي يحملها الثالثة على السخرية والتهكم والمفارقة، إذ يدل حمدان على الحمد وسعدان على السعادة ورضوان

على الرضى على غرار عنوان المسرحية الذي يثير الحيرة واالستغراب المفارق.

ويحاول ابن دنيال أن يستقطب أهل الحي وأطفاله الصغار لكي يقدم لهم فرجة تنعكس على خيال الظل بعوالمه الفنطاستيكية

وشخصياته التاريخية واألسطورية؛ لكن هذه الحكايات والقصص لم تعد تثير فضول السامعين وتشد انتباههم. ألنها حسب دنيازاد

بعيدة عن واقعهم الذي يعيشون فيه. لذلك اختارت دنيازاد أن يكون الموضوع قريبا من حقيقة المشاهدين يمس مشاكلهم ويعالج

قضاياهم ويطرح همومهم، أي: أن يكون المعطى الفني شعبيا. وهذا ما قرر ابن دنيال أن يفعله، أن يحكي لهم قصة الشاعر ابن الرومي

في مدينة بغداد التي قد تكون قناعا لكل المدن المعاصرة، كما يكون ابن الرومي الشاعر المثقف قناعا لكل المثقفين المعاصرين.

بعد ذلك، ينقلنا ابن دنيال عبر صور خيال الظل وظالله إلى بغداد المعاصرة بأكواخها الفقيرة وأحيائها القصديرية ومنازلها الصفيحية

لنجد ابن الرومي منغلقا على نفسه منطويا على ذاته ال يريد أن يفتح بابه على العالم الخارجي ليرى الواقع على حقيقته . ويزداد ابن

الرومي الشاعر المنكمش الخائف على نفسه من العالم الخارجي تشاؤما وتطيرا من الوجوه التي كان يجاورها في حيه الشعبي
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المتواضع: أشعب المغفل الذي يتهمه ابن الرومي بالغيبة والنميمة ونقل األخبار بين الناس والتطفل عليهم، وجحظة الحالق الذي كان

يزعجه بأغانيه المستهجنة، ودعبل األحدب بائع العطور والمناديل الذي يعتبره وجه النحس والشقاء، وعيسى البخيل اإلسكافي العجوز

الذي كان يعتبره رمزا للشح والتقتير.كل هذه الوجوه الشقية المنحوسة كان يتهرب منها الشاعر العالم، ويكره العالم ألنه لم يجد إال

بيتا يطل على البؤساء واألشقياء والمعوقين والفقراء التعسين.لذا أغلق بابه على هؤالء الناس ولم يتركه مفتوحا إال للذين يغدقون

عليه النعم واألفضال من أمثال الممدوحين واألغنياء ورجال السلطة واألعيان، وخاصة رئيس المجلس البلدي. ويقصد الشاعر بيت

عمته الرباب باحثا عن جارية حسناء ترافقه في دهاليز الحياة وتسليه في دروبها المظلمة الدكناء. ولم يجد سوى عريب الشاعرة

الجميلة التي دفع فيها كل ما اكتسبه من شعره ومدحه قصد الظفر بها عشيقة وأنيسة تشاركه سواد الليالي ووحدته المملة القاتلة في

كوخه الذي ال يسعد أي إنسان، سيما أنه يجاور دكاكين الجيران المنحوسين األشرار؛ مما جعله يعاني من عقدة التطير واالنطواء على

الذات والهروب من بغداد المدينة وعالمها الخارجي ليعيش حياته في أحضان عريب سلطانة الحسن والدالل بكل حواسه.

ويتحول ابن الرومي من شاعر مثقف إلى شاعر انتهازي متكسب ال يهمه سوى الحصول على األعطيات والمنح من رجال الجاه

والسيادة والسلطة، حيث سيشتري رئيس المجلس البلدي ذمته بكتابة قصيدة شعرية يصور فيها بؤس الحي الصفيحي الذي يعيش

فيه مع أوالئك المنحوسين األشقياء قصد طردهم من هذا الحي، وهدم أكواخه التي يعشش فيها الفقر والداء والبؤس والنحس وبناء

فنادق سياحية تجلب العملة الصعبة لحكام بغداد األثرياء وأعوانهم.

ويستمر ابن الرومي في تطيره ونحسه حيث ال يفتح الباب مطلقا ليعرف ماذا وراء عالمه الداخلي المقفل؛ بل كان يطل على الواقع

الموضوعي من ثقب صغير في الباب، وكان ال يرى من بغداد سوى جيرانه األشقياء التعساء، فيزداد تشاؤما إلى تشاؤم، وتسود الحياة

في وجهه لوال الحب الذي تغدقه عليه جاريته الحسناء واألحالم اللذيذة التي تسعده في منامه ويقظته.

وينتقل ابن الرومي كما قدمه الراوي من شاعر متشائم متكسب إلى شاعر حالم مستلب ومغترب عن واقعه الخارجي، يعيش الخيال

في واقعه، يركب السحاب وهو عالق بالتراب في كوخه الحقير، يتأفف من جيرانه الذين يحبونه ويحسون بمعاناته أيما إحساس.

ويتصالح ابن الرومي مع جيرانه الذين قرروا االرتحال بعيدين عنه حتى يكون سعيدا في حياته ماداموا قد أصبحوا في رأيه رموز

الشر والنحس والتطير والتشاؤم؛ لكن ابن الرومي سيتعلم درسا مفيدا من عريب التي صارت حرة بعد انعتاقها من الرق وعبودية

العقود المزيفة واختارت العيش معه شرط أن يفتح بابه لآلخرين ولجيرانه الذين هم ضحايا لواقع االستالب واالستغالل من طغمة

الجاه والسلطة، في هذا الحي الشعبي مع هؤالء الناس الطيبين األبرياء المزدرين من قبل المسؤولين وأصحاب القرار الذين يريدون

ترحيلهم لالستيالء على حيهم الذي يقطنونه واستثماره في مشاريعهم المدرة للغنى.

وسيصبح ابن الرومي شاعرا ثائرا يتصالح مع جيرانه، ويمنعهم من الرحيل، ويعترف بأخطائه الجسيمة التي اقترفها في حقهم، وبأن

سماسرة السراب هم المسؤولون عن هذا االستالب والتخدير االجتماعي، ويعدهم أن يكونوا يدا واحدة في وجه المستغلين وبائعي

األحالم الزائفة.

وتختار عريب في األخير أن تدفع الشاعر إلى معرفة العالم الخارجي لتحريره من خياله وأوهامه وأحالمه وانكماشه الداخلي واغترابه

الذاتي والمكاني، فأرسلته ليبحث لها عن خلخالها الذي ضاع منها في السوق؛ وبعد تردد وتجاهل قرر ابن الرومي أن ينزل عند رغبة

عريب وأن يبحث لها عن خلخالها.

تجسد المسرحية – إذن- تقابال بين عالمين: عالم الكلمة وعالم الحركة، وبين عالم الخيال الحالم والواقع المدقع، إنها ثنائية جدلية

تصور صراع المثقف العربي مع السلطة والواقع وأخيه اإلنسان. لقد الحظنا أن ابن الرومي عبر المسرحية مر بعدة مراحل:

ابن الرومي الشاعر المتشائم المنكمش

ابن الرومي الشاعر العاشق

ابن الرومي الشاعر المتكسب والمستلب

ابن الرومي الشاعر الثائر المتحرر من أوهامه.
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إذ بعد الموت والضياع واالستالب واالنكماش الذاتي والموضوعي يعود الشاعر إلى الحياة مرة أخرى شاعرا جديدا يعانق قضايا الناس

وهمومهم ويكابد آالمهم ومعاناتهم ويحارب معهم سماسرة الزيف والسراب، إنه يموت لينبعث من جديد على غرار أسطورة العنقاء

التي قوامها االحتراق والموت والتجدد مرة أخرى، كل ذلك بفضل فلسفة عشيقته عريب التي اقترحت عليه أن يتيه في العالم

الخارجي ليعرف الواقع على حقيقته الواضحة دون زيف أو قناع. وهذا ما جعل عبد الكريم برشيد يقر بأن هذه المسرحية شاملة

ومركبة من عدة مستويات: ” ألن المسرحية تعتمد على بناء مركب. بناء تجسده مستويات متعددة ومتناقضة- مستوى الواقع-

ومستوى خيال الظل- الحقيقية- الحلم- الوعي- الالوعي- الحاضر- الماضي- أل(هنا)- أل(هناك)، ويمكن أن نحصر كل هذه المستويات

وأن نختصرها في مستويين اثنين أساسين:

مستوى الواقع، حيث األحداث داخل حي قصديري منتزع من نفس المدينة التي تعرض بها المسرحية ومن نفس زماننا.

المستوى الثاني يدور داخل صندوق خيال الظل. وهو صندوق المخايل شمس الدين بن دانيال وابنته دنيازاد فيما بينهما. وعلى

هذا األساس فإن قصة ابن الرومي ال يمكن أن ينظر إليها نظرة واحدة موحدة…” ولكن من المؤكد أن لها ما يعادلها في الواقع. ثم

إن المبدع ليس مطالبا باستنساخ هذا الواقع حتى نطالبه بأن يعكسه لنا عكسا فوتوغرافيا. فالواقع معطى تاريخي ولكنه أيضا

حركة ال تعرف االستقرار. لهذا فالمبدع مطالب بتشريحه في أبعاده المختلفة والمعقدة عبر متغيراته وثوابته من أجل تغييره وخلق

المستقبل”.

ويتبين لنا كذلك أن مسرحية ابن الرومي في مدن الصفيح مسرحية متركبة من لوحتين منفصلتين: لوحة واقع المدينة بأحيائها

القصديرية وبؤسها المأساوي وانتشار الفكر االستغاللي والتفاوت االجتماعي والطبقي(لوحة الواقع االجتماعي)، ولوحة ابن الرومي

التي يعكسها التخييل الدرامي عن طريق خيال الظل( التخييل التاريخي والتراثي). وداخل هذا السرد التخييلي نجد صراعا بين راو

يعيش على أنقاض الماضي والبطولة الضائعة وراو يعيش عصره ويعانق همومه مثل المثقف العضوي الذي تحدث عنه أنطونيو

غرامشي.كما أن المسرحية تزاوج بين األصالة ” ابن الرومي- ابن دانيال” والمعاصرة ” واقع المدينة”.وتبقى المدينة فضاء دراميا

وسينوغرافيا لكثير من الكتابات المسرحية لما لهذا الفضاء المعاصر من آثار سلبية على اإلنسان المعاصر بسبب الطابع التشييئي

للعالقات اإلنسانية الناتجة عن الرأسمالية الجشعة والليبرالية االقتصادية الفردية والعولمة التي صارت تغوال من شدة االحتكار

والتغريب وتحييد األصالة وكل الخصوصيات الحضارية والفكرية للشعوب الضعيفة أو النامية، وهو ما نجده في مسرحيات برشيد

األخرى مثل: إمرؤ القيس في باريس، والنمرود في هوليود أو عند المسكيني الصغير في: عودة عمر الخيام إلى المدينة المنسية،

والخروج من معرة النعمان، وفي أهل المدينة الفاضلة لرضوان أحدادو، ومرتجلة فاس لمحمد الكغاط، ومدينة العميان لمحمد الوادي،

والهجرة من المدينة لعبد الكريم الطبال.

ويتبين لنا مما سلف، أن مسرحية ابن الرومي هي مسرحية احتفالية اجتماعية واقعية جدلية تستحضر التراث لغربلته وتعريته

وتشخيص عيوبه قصد إضاءته من جديد وإعادة بنائه أو ترمييمه عبر النقد الذاتي والتغيير الداخلي. وفي هذا الصدد يقول الدكتور

مصطفى رمضاني: ” برشيد قد وظف شخصية ابن الرومي كرمز للمثقف العربي غير المتموضع طبقيا، ألنه يعيش أزمة التأرجح بين

طموحاته الطبقية واإلحباطات المتتالية التي يعيشها في المجتمع. لهذا وجدناه يصور ابن الرومي كشخصية مركبة: ابن الرومي

الوصولي، ابن الرومي العالم، ابن الرومي الثائر. فابن الرومي شخصية قد خلقها برشيد من خياله حقا.”

الشخصيات الدرامية

جرد القوى الفاعلة

الشخصيات الدرامية في المسرحية أقنعة رمزية يمكن تصنيفها إلى أصناف عدة: [شخصيات تراثية تنتمي إلى الماضي الشعبي

واألسطوري (ابن دنيال- دنيازاد) واألدبي (ابن الرومي)، تقابلها شخصيات معاصرة تنتمي إلى الحاضر(سعدان- رضوان-حمدان- المقدم-

رئيس المجلس البلدي)]، و[شخصيات مثالية مثل: ابن دنيال وابن الرومي، تقابلها شخصيات واقعية مثل: سعدان ورضوان وحمدان

وعريب…]، و[شخصيات كادحة مستغلة بفتح الغين مثل: سعدان وحمدان ورضوان وجحظة المغني وعيسى البخيل ودعبل األحدب

وعريب مقابل شخصيات مستغلة (بكسر الغين) تملك الجاه والسلطة والزيف مثل: المقدم والخادم يا زمان ورئيس المجلس

البلدي].وسنحاول في هذا الجدول رصد مواصفات شخصيات المسرحية التي صاغ الكاتب أسماءها بصيغة المفارقة والسخرية:

داللة اإلسم الوظيفة االجتماعية السمات الخارجية السمات األخالقية والنفسية الشخصيات

www.adirassa.com



داللة االغتراب شاعر شاعر فقير – عاطل- يسكن كوخا صفيحيا في أحياء بغداد- وحيد بدون أهل- مولى عريب- االنكماش-

الخوف- التطير- منغلق على نفسه- مثالي- عاشق الجواري ابن الرومي

داللة على التطفل والغفلة رسول الحي عالم- شاعر- خطيب- خير- طيب مع جيرانه والسيما مع ابن الرومي أشعب المغفل

جحوظ العينين حالق مولع بالغناء- فقير- له دكان صغير- الطيبوبة- المرح- جحظة المغني

التشوه الخلقي بائع العطر والمناديل تاجر- فقير- ظهر متورم- الطيبوبة- حب الجوار دعبل األحدب

البخل إسكافي عجوز- فقير- يقتصد في معيشته لشراء كفن الموت الطيبوبة- الواقعية- عيسى البخيل

العروبة جارية شاعرة- مغنية- راقصة- راوية- جميلة الحسن- ابنة العرب- واقعية- اجتماعية- إنسانية- عريب

غالء الثمن جارية عازفة على آلة العود- المرح- الطيبوبة- جوهرة

اللمعان واالتقاد جارية طرازة- ابنة الروم- جميلة المنظر بجيدها وعيونها الزرق وحواجبها- المرح – الطيبوبة حبابة

الموسيقى والغناء والعزف معلمة الجواري تاجرة في الجواري- امرأة عجوز شمطاء ماكرة- شريرة- مستغلة- فاجرة- تحب المال-

خبيثة الرباب

داللة على األولوية في اإلشراف ونقل األخبار من عيون السلطة من أعوان السلطة- رجل متسلط- يرافقه األعوان لتنفيذ األوامر-

رسول الشؤم والنحس- خبيث- ساخر- المقدم

خدمة السلطة خادم رئيس المجلس البلدي سمسار حقير- يتولى تسيير الشؤون المالية والعاطفية لرئيس المجلس البلدي كذاب-

محتال- مادي- منافق- زائف- الخادم يا زمان

قد يكون من مواليد عاشوراء أبله الحي طفل كبير- يرتدي ثياب رعاة البقر- يحمل مسدسا- أبله ومجنون- يحب اللعب الطفولي

الطيبوبة- حب اللعب- حب السينما- عاشور

السعد المفارق كاتب عمومي الفقر- يسكن حيا قصديريا- حكيم الحي ولقمانه- واقعي- سعدان

الرضى المفارق عامل الفقر- يسكن حيا قصديريا-صاحب بذلة زرقاء- ساعد الحي- واقعي- رضوان

الحمد المفارق شاعر الحي القصديري الفقر- يسكن حيا قصديريا- الزعامة- الواقعية- حمدان

داللة تراثية مرتبطة بخيال الظل صاحب خيال الظل وراو مخايل- عجوز- من الجيل الماضي- مثالي- عالم- ابن دنيال

داللة تراثية مرتبطة بألف ليلية وليلة مساعدة صاحب خيال الظل، وراوية كذلك فتاة غجرية- ابنة ابن دانيال-شابة- من الجيل

الحاضر- واقعية – ثورية – اجتماعية دنيازاد

البنية العاملية

تنتظم جميع القوى الفاعلة في بنية عاملية نرسم معالمها على النحو التالي:

نزوع التحررالمرسل

المجتمعالمرسل إليه

التحرر من الظلم والعبودية واالستغالل.الموضوع

المساعد

الوعي بواقع الخيال. 

التضامن. 

أشعب المغفل. 

عاشور األبله.

الذات

ابن الرومي 

جيرانه. 

سكان مدن الصفيح 

عريب والجواري

المعيق

رئيس المجلس 

الخادم 

المقدم
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ويالحظ هنا أن مفهوم الفاعل – في النموذج العاملي – ليس من الضروري أن يكون شخصية، إذ يمكن أن يكون فكرة أو نزعة أو مبدأ

أو هيئة. كما هو الحال بالنسبة لنزعة التحرر أو الوعي أو التضامن…الخ

كما نالحظ أن الصراع يحتدم في البنية العاملية، ويتأزم من الناحية الدرامية بوجود تصادم بين العامل المساعد والعامل المعيق في

النص المسرحي بما يمثلهما من شخصيات وفواعل.

ونشير إلى أن الرهان في مسرحية ابن الرومي في مدن الصفيح يكمن في تحرير اإلنسان من العبودية واالستغالل االجتماعي، وكذا

تحرير الذات المتشائمة القلقة من عقدها النفسية، يضاف إلى ذلك زرع قيم التعاطف والمحبة بين أفراد المجتمع. وهكذا فمسرحية ابن

الرومي في مدن الصفيح تفتح كما رأينا باب األمل في تحقيق الموضوعات المرغوب فيها، ويتجلى دلك بوضوح في انعتاق عريب من

العبودية وتحرر ابن الرومي من سوداويته وانطوائه وخروجه إلى األسواق، ثم تماسك أهل مدن الصفيح في الدفاع عن منازلهم

للحيلولة دون هدمها من قبل أصحاب المشروعات السياحية.

البعد االجتماعي

تتعدد القضايا التي عالجتها هذه المسرحية وتتنوع، ولكن قضيتين أساسيتين تأتيان في مقدمة القضايا التي تم التركيز عليها، وهما

االستغالل االجتماعي واستغالل المرأة.

االستغالل االجتماعي

إن إثارة موضوع مدن الصفيح في هذه المسرحية ة هو مؤشر مبكر على تحويل هذا الموضوع الى قضية مركزية في العمل

المسرحي.

وقد واجه سكان حي الصفيح، كما مر بنا، ما كان يحاك لهم في الخفاء تحت واجهة مشروع سياحي يدر الخير العميم على الجميع بمن

فيهم السكان الفقراء، وفي الوقت الذي كان فيه الهدف الحقيقي هو هدم أكواخهم وتشريدهم وبناء مشروع سياحي لفائدة غيرهم.

(اللوحة 3ص17-16)

لقد عبرت الشخصيات المنتمية لصنف المقهورين عن عمق المأساة حين تحدثت عن ظلم بغداد ألهلها. هكذا، نطق دعبل األحدب على

سبيل المثال: < … حدبتي ورثتها عن بغداد التي وزعت وما أنصفت،…> ( اللوحة 10 ص51)

إن إستراتيجية الكتابة المسرحية بنيت منذ البداية بين ابن دنيال ودنيازاد إذ نجدهما يوجهان جميع أقوال وأفعال الشخصيات

لتشخيص مظاهر االستغالل االجتماعي بكل ما تتطلبه من مواجهة بين مستضعفين ومستقوين، ومن حضور لمن هم في موقع

المساعدة أو المعارضة للطرفين. كما عمال على توضيح كون الشخصيات التاريخية مجرد أقنعة لمعاناة اإلنسان الحالي في العالم

العربي.

من الطبيعي أن يتحول القهر واالستغالل االجتماعي إلى مادة أساسية لبناء موضوع المسرحية، لذلك بالنظر إلى أن الفترة التي نشرت

فيها ألول مرة كانت من أكثر فترات التاريخ العربي تركيزا على القضايا االجتماعية والسياسية في معظم البلدان العربية، وقد كان

ذلك سببا في تسهيل دخول بعض النظريات االجتماعية والسياسية التي تنادي بالمساواة بين الناس وتوزيع الثروات بطريقة عادلة أو

تحقيق الديمقراطية والعدالة االجتماعية.

استغالل المرأة

اعتبرنا استغالل المرأة قضية مستقلة لما حظيت من اهتمام خاص ومتميز في عالم النص المسرحي، علما أننا أشرنا إلى الدور الريادي

في الفكر والتمرد، ونشر الوعي لدى شخصية نسائية أساسية وهي شخصية عريب.

معظم النماذج النسائية الموجودة في هذه المسرحية خاضعة لقهرية مزدوجة:

سلطة السيد مقابل خضوع العبد. وهنا رجع المؤلف إلى نظام الرقيق في التاريخ العربي من أجل تقوية صور االستغالل الجنسي

للنساء على الخصوص.
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سلطة المال الذي حول جسد المرأة وروحها معا إلى مادة لالستهالك.

ولقد أشرنا سابقا إلى تمرد عريب ورفضها أن تجمع بين أن تكون سلعة تباع وتشترى، وأن تمنح عواطفها لألسياد. هكذا عبرت عن

حلمها بالتحرر حين مثلت رفضها االنصياع لرغبات رئيس المجلس البلدي في شخص حبابة، كما أنها رفضت أن تبادل ابن الرومي

مشاعره العاطفية وصك شرائها بين يديه. (اللوحة 14 ص74). وقد اندمجت قضية المرأة في هذا العمل مع قضية التحرر االجتماعي

العام. وهذا ما يفسر عودة عريب إلى ابن الرومي من أجل دعوته إلى الخروج من عزلته ليعانق قضايا الناس في األسواق متعللة

بدعوته للبحث عن خلخالها الضائع (اللوحة 16 ص 91)

وهناك في النص قضايا أخرى لها ما يصلها بالقضيتين األساسيتين المذكورتين، ومنهما مساندة القاهر ضد المقهور من أجل الحصول

على المال وقضية الحرية.

مساندة القاهر ضد المقهور من أجل الحصول على المال

ففي مرحلة من مراحل حضور ابن الرومي في النص المسرحي، بدا مساندا لسلطة المجلس البلدي من أجل الحصول على المال. وقد

سلك طريق التكسب بشعره على عادة شعراء العصر العباسي، أو على ديدن من يبيع فنه وجهده الفكري طمعا في الحصول على المال.

قضية الحرية

باعتبارها شرطا أساسيا للوجود الفردي ومحورا لتبادل العواطف اإلنسانية. وقد مثلت عريب هذا الجانب أفضل تمثيل حين قادت ابن

الرومي بالحوار والمنطق إلى تحريرها من العبودية، ثم قادته هو نفسه إلى تحرير نفسه. كما أن شخصيات حي الصفيح كانت تبحث

دائما عن عالم جديد يكون فيه اإلنسان طليقا حرا. هكذا كان جحظة المغني يحلم أمام أصحابه: <… احترقت بنا الشوق األزرق، فقدت

وزني، تبخرت، تحررت من نعلي وقميصي، ومن بقايا الموت واألكفان…> ( اللوحة15 ص77)

البعد النفسي

الجدير بالذكر أن النص المسرحي قد ركز على ما يمكن أن يبتلى به كل ممالئ للقاهرين من قلق ووساوس واضطرابات تجعله عاجزا

في كثير من األحيان عن أن يعيش حياة إنسانية مفعمة بالمحبة والتآزر. وهذا في الواقع بعد نفسي حاضر بقوة في النص المسرحي

وخاصة من خالل الشخصية المركزية، وهي شخصية ابن الرومي على األقل في مرحلة هامة من حياتها المسرحية. ولعل هذا الحضور

القوي للتوتر النفسي يعود بالدرجة األولى إلى الحمولة النفسية التاريخية لما كان يعرف عن هذه الشخصية من اضطرابات ووساوس

وتشاؤم وتطير. وقد استطاع عبد الكريم برشيد أن يستغل هذه المعطيات ويبلورها بخلق مناخ من التوتر حولها لما كان لها من

عالقات مع شخصيات المسرحية األخرى، وخاصة عريب وجيران ابن الرومي بكل ما فيهم من عيوب كانت دائما تستفز مشاعره

وتجعله كارها للحي وأهله، منطويا على نقسه، قابعا وراء باب بيته.

على أن المسرحية حاولت أن تضيف إلى البعد النفسي التشاؤمي بعدا عاطفيا أخر مر بالمرحلة الحسية وانتقل إلى مرحلة عاطفية

إنسانية بين ابن الرومي وعريب، وبينهما من جهة وسكان حي الصفيح من جهة أخرى. يقول ابن الرومي معبرا عن مشاعره نحو

عريب في عز لحظات التالؤم العاطفي بينهما وخاصة بعد أن حررها من العبودية: < … عريب … عيناك بحر األقيانوس، في أغوارهما

ضاع كل مالح وغواص…> (اللوحة14 ص 74).

أما عاطفة المحبة وصفاء الروح التي اجتاحت ابن الرومي في نهاية المسرحية نحو جيرانه فقط عبر عنها كما يلي: <…عيسى،

جحظة،دعبل، أشعب، اقتربوا، اقتربوا يا من في أحداقكم أقرأ ما في القلب …>(اللوحة16 ص89)

وعلى العموم فالجانب النفسي والعاطفي في المسرحية، وظف دائما لتدعيم العالقات بين الشخصيات وتوترها بما يخدم البعد

االجتماعي والدرامي فيها.

الفضاء في “ابن الرومي في مدن الصفيح”

يظل عبد الكريم برشيد في احتفاله المسرحي وفيا لفضائه األثير الممثل في ساحة الحي:
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” يرفع الستائر عن ساحة تحيط بها مجموعة من دور القصدير وأخرى من القصب. ظالم شبه تام، تنبعث من “النوافذ” أضواء خافتة

ترسلها شموع هزيلة …”

إن الساحة تشكل البؤرة التي سيلتقي فيها ابن دنيال بجمهوره، فهي فضاء الفرجة التي تتيح إمكانية استعادة لحظات حميمية ولقاء

مباشرا بين الممثلين والجمهور دون فواصل أو قطائع. وفي حوار الطفل وابن دنيال:

يقول الطفل: ترى أين تمضي دائما هذه العربة؟.

ابن دنيال: إلى ساحة بغداد والشام.

مما يؤشر على الحضور المكثف واالستراتيجي للساحة، فابن دنيال حيث حل وارتحل تشكل الساحة فضاءه األثير.

وإذا كان المسرح في بداياته بسيطا، فإن االحتفالية في نصوصها اإلبداعية ال تشذ عن هذه القاعدة، إذ ال نكاد نجد من العناصر المؤثثة

للفضاء المسرحي سوى عنصر اإلضاءة بوصفها لغة درامية تقوم بوظيفة التبئير عبر اإلشارة إلى الفضاءات األخرى المشكلة للنص

الدرامي.

“تنطفئ األنوار بينما يبقى الستار مسدال بفتحة متحركة تكشف عن رجل متحرك يخترق صفوف الجمهور .

إننا إزاء فضاء الخشبة حيث يقدم ابن دانيال وابنته فرجاتهما، وهو فضاء ليس في نهاية المطاف سوى فضاء الساحة/فضاء اللعب.

هذا، وقد وظفت اإلضاءة كتقنية تسعف في خدمة ثنائية اإلخفاء والكشف، إذ نجد في اللوحة المسرحية المعنونة بـ “ابن الرومي يفتح

الباب…” ما يلي:

” يغرق المنظر الخلفي داخل بقعة مظلمة. ُتحرك إلى األمام قطع سينوغرافية تمثل دار ابن الرومي يسمع طرق شديد على الباب ” إن

غاية هذه اإلشارة الواردة في هذا اإلرشاد المسرحي هي رسم البيت الذي به يحيا ابن الرومي في وحدة قاتلة وعزلة مملة بعيدا عن

هموم الناس وقضاياهم. وكذا الداللة على الفقر والتهميش، وغياب أي استراتيجية ناجحة قادرة على تحسين الوضع. يقول المقدم

وهو في ساحة الحي:

” اسمعوا لقد قرر أعضاء المجلس البلدي أن يقوموا بترحيل سكان هذا الحي إلى مكان ما… وعليه فال بد من إفراغ حي القصدير حاال

حتى يمكن هدمه من بناء فنادق سياحية جميلة ” .

ورغم حقارة الحي ووضعه المزري، فإن أهله يجمعهم شغف لالجتماع حول خيال الظل الذي ال ينفصل عموما عن همومهم وقضاياهم

اآلنية وانشغاالتهم الراهنة يقول ابن دانيال:

” سأحكي عن شاعر فقير مثلكم في أكواخ الخشب والقصدير، سنحكي عن ابن الرومي الجديد … سادتي امنحوني أحداقا واسعة

وسمعا مرهفا فأنا لست مؤرخا. ال ولست معلم صبيان، وعليه فإن كل مشابهة مع التاريخ إن هي إال اتفاق ومحض مصادفة “.

إن حكاية الشاعر الفقير هاهنا هي حكاية ابن الرومي الذي أقفل الباب خلفه وابتعد عن الناس وانتكاسات الحياة وإحباطاتها ليوصف

بالخوف والتشاؤم والقلق واالنغالق الذي سيتحول إلى انفتاح تام وتواصل كامل مع الناس عندما وعى بأن شقاءه يرتبط بوضعه

االجتماعي المزري في حي فقير حيث سيادة الغبن والظلم واالستغالل والتفاوت االجتماعي ليقرر االختالط والنضال ممثال بذلك

نموذج اإلنسان االحتفالي العاشق للحياة والرغبة في النضال.

ولم يكن فضاء الحي القصديري قاتما تماما وسلبيا كليا، بل تضمن دالالت أخرى تجعل الحياة فيه أمرا ممكنا واالستمرار في العيش

فيه متاحا، من قبيل العالقات االجتماعية الوطيدة بين ساكنيه؛ مما يؤشر على التضامن والتعاون والتآزر، وهو ما يجسد حوار ابن

الرومي وأشعب المغفل. (صص 25-26)، عالوة على لحظات وجدانية وعالقات حميمية منحت ابن الرومي شحنة نفسية في مواجهة

الفقر ويتعلق األمر بعالقة العشق بينه وبين عريب الجارية:

www.adirassa.com



– ابن الرومي: عشقتك قبل أن تكون األلوان والرداء، لو أحببتك والرداء يا فاتنة، لجعلت منك اثنين وأنت واحدة، حين أراك ال أرى

شيئا سواك. في حضرتك تختفي كل األشياء إال أنت يا عريب… 

– عريب: لم تجبني يا ابن الرومي… كيف تهواني 

– ابن الرومي: شفافة كالنور، كالضياء، كغمامة وردية صافية، كالنبع بال لون بال ظل، أهواك يا جارية، أهواك يا عريب أهواك عارية…

فإذا كان بيت ابن الرومي سجنا قاتما وموحشا، فإن شخصية عريب قد أضفت عليه نوعا من حيوية الحياة، فهي القلب النابض بالحب

التي ال يهمها سوى إظهار جمال جسدها حتى يكون لها تأثير على عين الرجل يقول ابن الرومي:

” عريب، الكون ظالم وعماء، فكيف بال نور أهتدي؟

امنحيني رفقتك فأنا اآلن سجين اإلسمنت والحجارة، سجين هذا السقف، سجين بغداد، سجين وساوسي وأوهامي السقيمة….

من غيرك ال أستطيع شيئا، فامنحيني يدك يا امرأة، امنحيني يدك.”

دمج األزمنة والطابع الرمزي

إن أحداث المسرحية، بكل بساطة، تجري في الماضي والحاضر على السواء،ألن ابن الرومي وعصر ابن الرومي هما مجرد خلفية

تاريخية يراد منها تعرية الواقع الحالي بطريقة ترميزية ( الزمن، إذن في المسرحية، هو كل الزمن العربي، والمكان هو كل المكان

العربي ) على حد تعبير كاتب المسرحية نفسه. غير أن رمزية عبد الكريم برشيد في هذا العمل مصرح بمدلولها في الوقت ذاته، وهذا

ما جعل اللعبة الفنية مكشوفة إلى حد كبير من البداية إلى النهاية . والذي خفف من أثر هذه التعرية على المصداقية الفنية للعمل أن

السارد ابن دانيال وابنته دنيازاد أخبرانا منذ البداية أن اللعبة الفنية في المسرحية ستكون دائما موضوع تفكير ومناقشة، وهذا يعني

أن المسرحية تتضمن خطابا واصفا في تضاعيفها ( نقديا ) يتأمل سيرورتها، ويناقش وسائل األداء الفني فيها. وهذا اإلجراء مهم،

ونحن نناقش تقنية دمج األزمنة واألمكنة، على مستوى الرؤية الشمولية للواقع العربي في هذا العمل المسرحي المتميز. وهي شمولية

تزداد اتساعا لتحتوي العالم الغربي أيضا، عندما تعالج المسرحية قضية المرأة من خالل وضعية الجارية عريب.

غالبا ما تميل المسرحيات االحتفالية إلى كسر دائرة االنغالق الزماني والمكاني، ” فالزمن الذي يدور فيه الحوار المسرحي هو زمن

معنوي ال حدود له وال معالم، فهو أشبه ما يكون باألبدية ..” . ومن أمثلة دمج الماضي بالحاضر زمانا ومكانا : يقول أشعب البن

الرومي:

– هل نسيت أني راديو الحي وال فخر

فاسم أشعب يحيلنا إلى الشخصية التي عاشت في الماضي، وكلمة راديو تشير إلى فضاء حديث

أما عريب فتقول في أحد حواراتها الذاتية:

– راقصة كنت في بيكال … عارضة لألزياء كنت في باريس … أنا عريب يعرفني نخاسو بغداد والقاهرة

وهكذا نجد شخصية عريب حاضرة في جميع األزمنة واألمكنة . إنها تتحول إلى رمز كل امرأة في العالم تخضع لالستغالل.

لغة المسرحية

استخدام تقنية المسرح داخل المسرح

أشرنا في البداية إلى أن من أهم مبادئ المسرح االحتفالي تحويل المسرح إلى مجال لتحريك وعي الوعي، أي جعل التشخيص

المسرحي نفسه خاضعا للمساءلة والمناقشة والتعليق من داخل التشخيص نفسه . وهذا ما يطلق عليه التمسرح أو المسرح داخل

المسرح.
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ومسرحية ابن الرومي تكاد تكون مبنية من بدايتها إلى نهايتها على هذه التقنية، فابن دانيال وابنته يفتتحان العرض المسرحي

بظهورهما على الخشبة، لكنهما بدورهما يحركان لوحات مسرحية بواسطة عربة خيال الظل التي تحتل، بعالمها، جانبا من مسرحهما،

فيتواريان ثم يظهران عند نهاية كل لوحة أو بدايتها للقيام بتحريك جديد أو إغالق، يقول ابن دانيال في نهاية اللوحة الرابعة ممهدا

إلطالقه لوحات مسرحية : ” سأحكي. سأحكي عن شاعر فقير يعيش مثلكم في أكواخ القصدير، سأحكي عن ابن الرومي الجديد … ” .

إن دورهما يماثل إلى حد كبير دور السارد في الرواية، لكنه سارد من نوع خاص ألنه ال يكتفي بالتدخل بل يستعين بوهم إطالق عالم

التشخيص بواسطة آلة خيال الظل، والمسألة هنا ليست سوى لعبة إيهامية لتكسير الرتابة المعروفة في العروض المسرحية التقليدية

التي تقدم عرضها مباشرة للجمهور، وهذا اإلجراء شبيه بخاصية التغريب distanciation في مسرح بريخت أي تحويل المواقف

اليومية لمعاناة الناس، بواسطة تدخل السارد، إلى واقع مدهش يستحق االهتمام عبر إدراكها في حالة عزلة وغربة، والهدف من ذلك

تمكين الجمهور من الوقوف على مبعدة من الوقائع المعروضة ليصبح قادرا على اتخاذ موقف نقدي تجاهها، أما اإلجراءات المؤدية إلى

خلق حالة التغريب فهي:

إظهار تناقضات الشخصية

جعل الممثل يعّرف بدوره في نفس الوقت الذي يؤدي فيه هذا الدور

فتح إمكانية أداء أدوار متعددة في عرض واحد لممثل واحد

استخدام اإلنشاد واألحالم والمونولوجات الداخلية

إدخال السرد في نطاق الحوار، فكل شخصية يمكن أن تتحول إلى سارد.

ومعظم هذه الخصائص سنجدها في مسرحية ابن الرومي في مدن القصدير مما يدل على أن للكاتب صلة ما بالمسرح البريختي.

تستخدم تقنية المسرح داخل المسرح أيضا على مستوى شخصيات المسرحية األخرى حيث نرى مثال جوهرة وحبابة في اللوحة

السادسة تتقمصان دور رجلين وتتحاوران مع عريب التي تحتفظ بدورها الحقيقي كجارية:

– جوهرة ( وهي تمثل دور رجل) عجبا ترد لي مطلبا حقيرا وأنا من أنا . عريب، هل نسيت أنني أكبر المقاولين في بغداد؟ 

– عريب : ولتكن … 

– حبابة ( وهي تمثل أيضا دور رجل) وأنا هل نسيت مركزي في كل بغداد؟

يقوم هذا التشخيص المزدوج بتكسير رتابة التشخيص المسرحي ويجعل المشاهد يعيش حالتين في مشهد واحد. وهذا عامل أساسي

في تقوية الوعي بالموضوعات المعالجة لدى الجمهور.

السخرية

أساليب السخرية في األعمال المسرحية وسيلة إلدراك المفارقات والمواقف المثيرة، وهي لذلك بالغة األهمية في إثارة انتباه المتلقي

إلى عمق العيوب الفردية والتناقضات االجتماعية . والسخرية من أهم الوسائل الفنية لبلورة مواقف الشخصيات وما يميزها من

تعارض بين األقوال واألفعال.

أبرز شخصية كانت موضع سخرية في هذه المسرحية شخصية المقدم الذي كان يستهلك خطابا معسوال ؛لكنه يخفي دائما وراءه أخبار

السوء بالنسبة للبؤساء في مدن القصدير.

– رضوان: كلنا في الحي سواعد . نخيط ألوف األلبسة وال نلبس إال جلدنا 

– حمدان: في سخرية، هكذا إذا تركوا جلدك آمنا، (يضحكون) 

– المقدم: أنتم نخبة هذا الحي، من أجل هذا اخترتكم … أخبروني أوال : هل تعلمون لماذا أتيتكم؟ 

– حمدان: جئت تحمل أخبار السوء كعادتك… 

– المقدم: ال، قل غير هذا. 

– سعدان : فما رأيناك إال رسول الشؤم والنحس.

ومن النماذج الجيدة لما يمكن تسميته بالسخرية الهادئة مقطع الحوار الذي يسخر فيه ابن الرومي من أشعب المغفل:
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– ابن الرومي: نعم يا فاتح العينين وأعمى . عجبا، رأيتني خارجا من المارستان وقلت عني مريض. 

– أشعب: إنه المنطق يابن الرومي 

– ابن الرومي: قل يا أشعب، وهل إذا رأيتني خارجا من عرس تقول عني العريس ؟

وتبلغ ذروة سخرية ابن الرومي من محاوره حين يسأله أشعب : كيف تراني (وهو يزهو مفتخرا ) عندئذ يقول له:

– ابن الرومي: كالرقعة في سراويل المهرجين.

اإلضحاك

يضفي اإلضحاك الحيوية على العرض المسرحي، وهو مظهر من مظاهر االحتفال والفرجة . وال يكون دوره عادة موجها إلى التعاطف

اإلنساني، بل إلى تحقيق مواصلة االنتباه بالنسبة للمتلقين، وهو يقدم لذلك متعة عقلية أو تخييلية، إنه بمثابة مكافأة تقدم إلى

الجمهور جزاء انتباهه إلى ما يعرض أمامه من مواقف وأحداث وآراء، فهو خاصية تعبيرية ومدلولية في وقت واحد، لهذا يعد من

األدوات الفنية في التعبير المسرحي كالسخرية تماما، ومن نماذجه:

– أشعب: أخبروني أيضا، هل أقوله ( يقصد الخبر ) واقفا كالخطباء أم جالسا كالعلماء؟ 

– دعبل األحدب: قله وأنت طائر في الهواء. 

– أشعب: بإمكاني ذلك أيضا. 

– الجميع: ( في نفس واحد ) نعرف ذلك…

إن توظيف عنصري السخرية واإلضحاك من خصائص المسرح الشعبي، وتقليد معروف في أنماط الكتابة المسرحية التي تقوم على

االحتفال، إذ يشكل الفرح على الخصوص أحد مظاهرها األساسية .

توظيف األدب الشعبي والسرد الخطابي

من أهم عالمات االحتفالية في المسرح تحويله إلى مجال حيوي يستفيد من العادات والتقاليد والتاريخ واألدب الشعبي واألسطوري

وجميع أشكال الفرجة االجتماعية، كما أن توظيف خيال الظل يدخل في هذا اإلطارالفني ويصبح آلية حيوية لتكسير رتابة المسرح

التقليدي.

تستغل صور وأشكال الشخصيات األسطورية على المستوى السينوغرافي كما هو واضح من اإلرشادات المسرحية الخاصة بالديكور أو

المؤثثة للركح:

” موسيقى مرحة تظهر على الستارة . صور ظلية ذات أبعاد تاريخية وأسطورية ”

ويتم تأكيد حضور الحكايات الشعبية العربية القديمة على لساني السارد ابن دانيال وابنته دنيازاد:

– ابن دانيال: ( مقدما الصورة األولى ) سيدنا علي. 

– دنيازاد: … فوق السرحاني… 

– ابن دانيال: مع العاتي راس الغول ( موسيقى تختفي الصورة وتظهر أخرى ) 

– دنيازاد: الفارس المغوار. 

– ابن دانيال: أبو زيد الهاللي… إلخ.

على أن توظيف المعطيات الواقعية للحياة الشعبية وغيرها من العناصر االحتفالية، إنما هو وسيلة فقط لتحريك الواقع والبحث فيما

هو ممكن.

وقد سمح استخدام شخصيتين ساردتين أيضا بالتقليل إلى حد ما من الهيمنة التامة للحوار في اللوحات المسرحية . لذا تم توظيف

المونولوج الذاتي، إضافة إلى ما نسميه السرد الخطابي الذي يستلهم ما يشبه خطاب الحلقة بلغة غير دارجة، ولكن بكثير من خصائص

الخطاب الشفوي الذي نسمعه في الحلقات الشعبية . ومن أمثلته:
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– دنيازاد: ( تضحك، تنادي في الجمهور المنشغل عنها ) 

ساداتي، اقتربوا … اقتربوا … 

سأحكي عن المالحم الجديدة، عن حاملي المشاعل والبنادق، 

عن زارعي الزيتون والورد والبرتقال 

عن سواعد ترفع للسماء غدا وتهدم أمسا .

الديكور

يرى “بارت” أن المسرح يبث عددا من اإلرساليات المتزامنة، أي في وقت واحد. وكل إرسالية لها إيقاعها الخاص ومدلوالتها اإلخبارية

الخاصة. وفي مقدمتها الديكور والمالبس واإلنارة والممثلون وحركاتهم وإشاراتهم وكالمهم .

وفي مسرحية “ابن الرومي في مدن الصفيح” نتلقى كل المعلومات الخاصة بالديكور عن طريق اللغة في خانات اإلرشادات المسرحية.

وهي في الغالب مقاطع وصفية شبيهة إلى حد ما بمقاطع الوصف في الروايات. تبدأ اللوحة الثانية هكذا: ” يرفع الستار عن ساحة

تحيط بها مجموعة من دور الصفيح، وأخرى من قصب، ظالم شبه تام، تنبعث من النوافذ أضواء خافتة ترسلها شموع هزيلة… إلخ ”

هذا بالنسبة للنص، أما في العروض التي قدمت لهذا العمل فالديكور سيكون حاضرا بجميع عناصره دفعة واحدة، لكنه يتغير من لوحة

إلى أخرى.

وعلى العموم فإن المسرحية حافلة بشتى أنواع التقنيات التعبيرية ووسائل األداء الفنية ذكرنا معظمها، وبقي أن نشير إلى اإلنارة

والظالل والموسيقى لتكتمل معالم الصورة الفنية للعرض المسرحي المفترض، وهو عرض يمثل بجميع عناصره المتفاعلة مثاال داال

على االتجاه االحتفالي الذي تبناه برشيد خالل حياته الفنية الطويلة.

الشعر واإلنشاد

لتدعيم الطابع االحتفالي والفرجوي طّعم برشيد الحوار المسرحي باللغة الشعرية وباإلنشاد . ويرتبط ظهور الشعر في هذه المسرحية

بالحوار الذاتي، ويجري على لسان شخصية شاعرة هي شخصية ابن الرومي، إال أن عنصر اإلدهاش في هذا اإلجراء هو أن ابن الرومي

ال يلقي شعرا تقليديا كما نتوقع، بل يعبر عن حالته المتأزمة بشعر حر كاآلتي :

” آه لو كنت أقرأ الرمل والكف 

ألنزع عن عيوني األسيرة 

حديد القيد والقفل 

آه لو كنت بحارا أو عرافا من فينيقيا 

ألرحل في أحداق ساعة، 

أطوف الغد واآلتي 

ثم أعود بالنبأ…”

أما اإلنشاد والغناء، فغالبا ما يتصالن في المسرحية بتجسيد األحزان الجماعية أو التحميس على ارتياد المواقف اإليجابية ذات البعد

االجتماعي. هكذا نجد أصحاب ابن الرومي من جيرانه في حي القصدير يحاولون بالغناء توجيه انتباهه إلى ما تمثله عريب من رموز

وقيم عليا كان عليه أن ينتبه إليها:

– المجموعة: (تغني) عجبي لك يا مالك الشمس 

تغمض العين وتغفو 

والناس في عرس ؟ 

– دعبل األحدب: من بيته السماء وعريب الثريا 

– عيسى البخيل : أبدا ال تغفو عينه
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استخدام الشعر والغناء في هذه المسرحية يعكس غالبا مواقف أساسية لدى بعض األبطال الطامحين إلى التحرر واالنعتاق من ربقة

االستغالل والقهر. كما يعكس روح التضامن واأللفة والنصيحة المتبادلة بينهم ألجل ترسيخ هذه القيم. لذا كان معظم الشعر واإلنشاد

في المسرحية جاريا على لسان الشخصيات التي تحمل هذه القيم، أما الشخصيات المناوئة لها فال يرد على لسانها شيء من ذلك.
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 ابن الرومي في مدن الصفيح - قراءة تركيبية

القراءة التركيبية

لقد تبين لنا أثناء القراءة التحليلية أن هذا العمل المسرحي يمثل حلقة مهمة في تطور الكتابة المسرحية المغربية والعربية على

السواء، وهو يلتقي إلى حد كبير مع بعض التجارب المسرحية االحتفالية األخرى كأعمال الطيب الصديقي على سبيل المثال ال الحصر.

وقد الحظنا أن جميع المبادئ االحتفالية كانت مجسدة في هذا النص، سواء من حيث الموضوعات أو من حيث وسائل التعبير

والعرض المسرحي.

و أهم هذه المبادئ تحريك الواقع ومحاولة استشراف المستقبل، فموضوع المسرحية كما رأينا هو واقع التفاوت الحاصل بين فئة

اجتماعية تسكن مدن القصدير وفئة أخرى تمعن في استغاللها. وقد عبر الكاتب عن ذلك بترسانة من الوسائل الفنية والتعبيرية

المستمدة من التاريخ والتراث الثقافي العربي، واستطاع أن يعيد تشكيل قطاع اجتماعي نموذجي يمثل اإلنسان الواقع تحت ظروف

االستغالل القاسية، كما عالج مشكلة المرأة ووسع نطاق دائرة االستغالل التي تسحقها في القديم والحديث، في العالم العربي وخارج

العالم العربي. وتوسل في معالجة القضايا المطروحة ذات األبعاد النفسية والعاطفية بآليات السخرية واإلضحاك والتمسرح واللغة

الشعرية والغناء واإلنشاد والسرد الخطابي، ووصف مشاهد الديكور وأشكال الحكي الشعبي واألسطوري، باإلضافة إلى حضور الخطاب

الواصف في تضاعيف الحوار بين الشخصيات، وهو ما جعل المسرحية بمثابة مهرجان فني وداللي ونقدي يستحق االهتمام والتقدير.

ولعل هذا ما جعل النقاد المغاربة المهتمين بالمسرح االحتفالي (وخاصة منهم عبد الرحمان بن زيدان) يرون أن < االحتفالية كشكل من

أشكال الوعي بالمسرح العربي، وبالتأصيل والسياقات العربية والعالمية، كانت تدعوا إلى معرفة هزات العصر وهزات الواقع وأعطاب

التاريخ العربي، كي يسهل الدخول إلى زمن الكتابة الدرامية العربية كتعبير عن ارتباط الذات بموضوعها أو التعبير عن هذا الموضوع

بأطروحات جديدة تبحث عن الممكن والمحال في اللغة وبناء الشخصيات وفي نقد خلل العالقات داخل الوطن العربي >.

وعبر عبد الكريم برشيد نفسه عن الغاية األساسية من االحتفالية فقال: < طموح االحتفالية كان وما يزال أكبر وأخطر من مجرد تقديم

نصوص مسرحية ولقاءات فنية، ألن األساس هو إيجاد مجتمع عربي آخر يكون أكثر حقيقية وأكثر حيوية وأكثر صدقا وأكثر تحررا،

وأن يكون اإلنسان فاعال بالمسرح ومنفعال به (…) كذلك تهدف االحتفالية إلى إيجاد مدينة فاضلة أخرى يعيش فيها اإلنسان ويتعايش

مع النبات وتختفي فيها الغابات اإلسمنتية القاتلة….)

لقد نظر عبد الكريم برشيد إلى االحتفالية من زاوية كونها حركة مسرحية تسير في ركاب النزعة األنتربولوجية باعتبارها تحمل دعوة

إلى األصول، وفي هذا الصدد الحظ حسن يوسفي أن << ظهور “االحتفالية” كاتجاه مسرحي خرج من رحم مسرح الهواة كان مؤشرا

على بروز ما نسميه بالحساسية األنتربولوجية في المسرح المغربي، السيما وأنه اتجاه جعل من مسألة العودة إلى األصول قضيته

المركزية(…) إن هذا المنطق الذي يتقاسمه برشيد مع من دعوا قبله إلى االحتفال في التقليد الغربي منذ جان جاك روسو حتى آخر

تيارات الطليعة الغربية يترجم نزوعا نحو ترسيخ مختلف القيم اإلنسانية التي يقوم عليها االحتفال وعلى رأسها الحس الجماعي

والتواصل المباشر، وهما- كما نعلم- خاصيتان أساسيتان لما سماه األنتربولوجيون بـ: “المجتمعات األصلية” >>.

وقد فهمت االحتفالية في كثير من ردود الفعل النقدية السلبية بطريقة تبسيطية أي باعتبارها دعوة لالحتفال بمفهومه الظاهر أي

الغناء والرقص والفرح، وهذا ما جعلها عرضة النتقادات عنيفة وخاصة من خصومها المسيسين. وقد انبرى عبد الكريم برشيد للرد على

هذه االنتقادات وإعادة رسم معالم تصوره لمفهوم االحتفالية مرات عديدة باعتبارها صورة حية عن الواقع االجتماعي بكل مل فيه من

فرح وحزن على السواء.
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