
 بالغة اإلمتاع

مالحظة الجدول

من بستانيتفاحةنحوكمددت

من حنينيفجراإليكمددت

من أحالميفجرالكوهبت

إن الجملة األولى والثانية تجيبان معا عن سؤال واحد ماذا مددت ؟ ولكن طريقة اختيار الكلمات (نحوك، إليك) و (تفاحة، فجرا) ومن

(بستاني، من حنيني) تؤكد أسلوبين :

أسلوب ينتمي إلى اللغة الطبيعية غايته إبالغ رسالة واضحة تحقق تواصال بواسطة لغة تقريرية مباشرة .

أسلوب يميل إلى خرق عالقة مألوفة بين الكلمة وداللتها المعتادة في اللغة الطبيعية، فإذا كانت التفاحة شيئا ماديا تنتقل ملكيته

من شخص آلخر، فإن الفجر لحظة زمنية مجردة يستحيل مدها لشخص آخر ومن تم يحتاج المتلقي إلى تأويل معنى بالنظر إلى

السياق العام الذي جاءت فيه كلمة فجر ويسمى ذلك باإلنزياح.

اإلستنتاج 1

اإلنزياح لغة التباعد والذهاب واصطالحا فرق المألوف في اللغة الطبيعية والخروج عنه، أو خرق توقع المتلقى أي أفق انتظاره .

تأمل ما يلي:

(أ) سقيا أليام مضت    وللعصور الخالية 

مابين روضات لنا    بكل حسن حالية

(ب) يقول محمد الفيتوري: 

صناعتي الكالم 

سيفي قلمي 

وكل ثروتي شعور ونغم 

ولست واحدا من أنبياء العصر

نالحظ أن هناك مقطعين مختلفين (أ) و (ب) أحدهما عمودي والثاني ينتمي إلى شعر التفعيلة فنستنتج أن الكتابة شعر على نمط

التفعيلة يعد انزياحا عن المألوف في الشعر العربي وهو الشعر العمودي.

إستنتاج 2

قد يمثل شكل النص وإيقاعه (كما هو الحال في الشعر العمودي وشعر التفعيلة) نوعان من اإلنزياح عن اللغة الطبيعية، وتحقيق

اإلمتاع لدى المتلقي.

تأمل ما يلي:

أال يا نخلة من ذات عرق    عليك ورحمة ا� السالم
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في الشطر الثاني من البيت نالحظ إنزياحا على المستوى البالغي والتركيبي حيث يتمثل هذا اإلنزياح في تقديم ما حقه التأخير ألن

الوضع الطبيعي للتواصل عليك السالم ثم السالم عليك، كما يمكن اإلشارة في الشطر األول إلى انزياح آخر حيث تمت مخاطبة النخلة

وهي غير عاقل.

اإلستنتاج 3

من أنواع اإلنزياح ما يتعلق بالمستوى التركيبي ويقوم على :المشابهة (النخلة/المرأة) وتقديم ما حقه التأخير، وعودة الضمير على

متأخر والتكرار ، واإللتفات...

ملخص الدرس

البالغة هي ملكة يقتدر بها المتكلم على التصرف في فنون الكالم، وأغراضه المختلفة ببديع القول وسام البيان ليبلغ المخاطب غاية ما

يريد.

تعتمد بالغة اإلمتاع على إثارة المتلقي عبر اإلنزياح، وخرق المألوف في اللغة الطبيعية على مستوى داللة الكلمة أو التركيب النحوي

والبالغي أو البنية اإليقاعية .
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 بالغة اإلقناع

النص القرائي

وفي معرض الحديث عن الحقوق تجب اإلشارة إلى أن للطفل حقوقا .

ومن هذه الحقوق : الحق في هوية والحق في تكوين آرائه الخاصة، وفي التعبير عنها بحرية، وفي حفظ الكرامة دون المساس بكرامة

اآلخرين، ولم تكن الحضارة اإلسالمية بعيدة عن هذه الحقوق، على خالف ما يدعيه بعض الجاهلين بسماحة اإلسالم، فقد روى ابن

الجوزي خبرا طريفا يقول فيه : "مر عمر بن الخطاب (رضي ا� عنه) بعبد ا� بن الزبير (ض) وهو صبي يلعب مع الصبيان ففرو

ووقف فقال له : مالك لم تفر مع أصحابك ؟ قال ياأمير المؤمنين، لم أجرم فأخاف، ولم تكن الطريق ضيقة فأوسع لك .

أبي فرج عبد الرحمن بن الجوزي "إحياء العلوم”

جاء هذا النص بلغة تتميز بالدقة والوضوح مع استعمال الحجج المناسبة حتى يتم التأثير في المتلقي، واستعانته بأدلة تاريخية و

دينية. وهكذا فبالغة اإلقناع تستلزم فعالية لغوية ومنطقية تؤثر في المخاطب وتجعله يعيد النظم فيما كان يحمل من أفكار

ومعتقدات.

االستنتاج 1

بالغة اإلقناع تشترك مع األسلوب العلمي في خصائص عديدة : الوضوح والتدرج . ويتميز بالسعي نحو تعديل سلوك ومواقف المتلقي

مستعمال في ذلك الحجج المناسبة.

اإلستنتاج 2

بإمكان النص الحجاجي أن يعتمد على الحجج المنطقية مخاطبا بذلك عقل المتلقي ومستعينا بالروابط المنطقية والحجج المتنوعة

لنقض مواقف اآلخر. تتمثل الروابط المنطقية فيم يلي:فإنه، فأما، فغير، أال ....

ملخص الدرس

لبالغه اإلقناع خصائص عديدة منها : الوضوح، والتدرج، وأحادية المعنى، وقد يستعمل المبررات الدينية أو التاريخية الستمالة

المتلقي.

يمكن للنص الحجاجي أن يعتمد على الحجج المنطقية مخاطبا بذلك عقل المتلقي ال عواطفه .

وفي الحالتين يكون الهدف هو تعديل سلوك ومواقف المتلقي اتجاه قضية معينة .

تمارين تطبيقية

التمرين 1

حدد مظاهر التداخل بين أسلوبي اإلمتناع واإلقناع في المدح عند النابغة "الذيباني"

ألم تر أن ا� أعطاك سورة تره كل ملك دونها يتدبدب 

فإنه شمس والملوك كواكب إذا طلعت لم يبد منهن كوكب

الحل
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تحققت بالغة اإلمتناع في هذين البيتين : أسلوب المشابهة حيث تم تشبيه الممدوح بالشمس والملوك بالكواكب . وتحققت بالغة

اإلقناع في تعديل رأي الممدوح بأن ا� أعطاه مكانة خاصة وفضله عن البشر .

التمرين 2

استخرج من نص جبران خليل جبران في حديثه عن األرض عناصر التأثر والحجاج :

من أكرمك أتيها األرض وما أطول أناتك إما أشد حنانك على أبنائك المنهم فينا عن حقيقتهم إلى أوهامهم، الضائعين بين ما بلغوا إليه

وما قصروا عنه .... نحن نجرح صدرك بالسيوف والرماح وأنت تغمرين جراحنا بالبلسم.... نحن نتناول عناصرك لنصنع منها المدافع

والقذائف، وأنت تناولين عناصرنا وتكونين منها الورود والزنابق".

الحل

بالغة اإلقناع ساهمت في التأثير في المتلقى بواسطة :

حجج : األرض – إنسراف إلى األوهام – الضياع والتفسير – توظيف مكونات األرض للهدم.

استعمال روابط منطقية تضمن انسجام النص ووضوح معاينة (ما، وما،........).

بالغة اإلمتاع تخفف بواسطة اإلنزياحات الكثيرة : ما أكرمك أيتها األرض، ما أطول أناتك، ما أشد حنانك، نحن نجرح صدرك أنت

تتناولين عناصرنا.
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 الخبر واإلنشاء

األمثلة 1

(1) وقفت طويال أمام قبة الصخرة .

(2) قال أبو العتاهة : 

إن البخيل وإن أفاد غني                لترى عليه مخايل الفقر

نالحظ أن المثال األول يقدم لنا خبرا وهو كالم قابل ألن يصدق أو يكذب وذلك حسب مطابقته للواقع وفي المثال الثاني فليس كل

بخيل ترى عليه عالمات الفقر.

اإلستنتاج 1

الخبر كل كالم يحتمل الصدق والكذب لذاته، ويكون صادقا إذا طابق الواقع، ويكون كاذبا إذا لم يطابق الواقع،.

األمثلة 2

(3)  الشمس ساطعة 

(4) الصدق فضيلة    

(5) ابن بطوطة

إن صدق الخبر في المثال (3) متصل بالعالم الخارجي، فهناك نسبة خارجية بين الخبر والواقع فإذا رأيت الشمس في كبد السماء

قررت صدق الخبر وكانت النسبة خارجية. بينما النسبة في المثال (4) تفهم من الكالم ومن تدخل الطبيعة البشرية واألعراف

وسياقات أو مرجعيات التلفظ بالخبر.

اإلستنتاج 2

يكون الخبر صادقا إذا طابقت النسبة الكالمية النسبة الخارجية (أي الواقع الخارجي المدرك بالحواس) والنسبة الداخلية (الواقع

االجتماعي التاريخي، الفني...) ويكون كاذبا إذا لم يكن هناك تطابق .

األمثلة 3

المجموعة األولى

التتكلم بما اليعنيك : النهي 

ليت الشباب يعود يوما : التمني 

من واضع علم العروض ؟ : اإلستفهام 

يابني انصت إلى العلماء : النداء 

اجلس حيث يؤخذ بيدك والحيث يؤخذ برجلك فتجر : األمر

المجموعة الثانية

ماأجمل العفو عند المقدرة ! : التعجب 

وا� ألخذ من وطني : القسم 
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بئس المصير عاقبة الظالمين : الذم 

بعتك الدار رضيت واشتريت : العقود

هذه األمثلة ال يمكن أن تحكم عليها بالصدق أو الكذب، وهذا هو األسلوب اإلنشائي ، وإذا تأملنا المجموعة األولى الحظنا حصول شيء

لم يكن حاصال وقت الطلب ولذلك يسمى إنشاء طلبيا. أما المجموعة الثانية فهي التستدعي مطلوبا .

اإلستنتاج 3

اإلنشاء كل كالم ال يحتمل الصدق والكذب لذاته (إخراج كالم ا� تعالى وحديث نبيه الكريم وكل المسلمات الثابتة التي اليصح فيها

التكذيب)، ألنه ليس لمدلول لفظه قبل النطق به واقع خارجي يطابقه أو ال يطابقه.

اإلنشاء نوعان:

اإلنشاء الطلبي : وهو ما يستدعي مطلوبا غير حاصل وقت الطلب، وهو خمسة أنواع : األمر، النهي، اإلستفهام، التمني والنداء.

اإلنشاء غير الطلبي : وهو ما ال يستدعي مطلوبا، وله أنواع كثيرة منها : العجب، القسم، المدح، الذم .
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 الخبر - أغراضه وخروجه عن مقتضى الظاهر

أمثلة االنطالق

المجموعة األولى

الكاتب المصري نجيب محفوظ حائز على جائزة نوبل لألدب.

أنتم تتحاورون حول مستقبل القضية الفلسطينية.

المجموعة الثانية

رب اغفر لي ذنوبي فإنه ال يغفر الذنوب إال أنت

قال أحد الشعراء : ذهب الشباب فماله من عودة    وأتى المشيب فأين منه المهرب

قال آخر: هو الفتح أعيا وصفه النظم والنثرا    وعمت جميع المسلمين البشرى

قال آخر: من يزرع الشر يحصد في عواقبه    ندامة ولحصد الزرع إيان

مالحظة وتحليل

المجموعة األولى

إذا الحظت المثال األول تجد الجمل فيه خبريه وأن المتكلم قصد إفادة المخاطب بما كان يجعل فالمتكلم نقل خبرا يجهله المستمع

وقصد من وراء ذلك إفادته بهذه المعلومة ويسمو هذا الحكم فائدة الخبز.

إذا انتقلت إلى المثال الثاني ستجد أن المتكلم ال يقصد إفادة السامع بخير يجهله، وإنما يريد إفادته بأن المتكلم عالم بالحكم ويسمو

ذلك الزم الفائدة .

استنتاج

يستعمل الخبر ألحد العرضين .

األول: إفادة المخاطب الحكم التي تتضمنه الجملة، ويسمى فائدة الخبر.

الثاني: إفادة المخاطب العالم بالحكم، أن المتكلم يعلمه أيضا ويسمى الزم الفائدة.

المجموعة الثانية

إذا تمعنت في المجموعة الثانية ستكشف أن تلك الجمل ال يقصد بها إفادة المخاطب الحكم، ألن المتكلم عالم به، وإنما يراد بها أخرى

من أخرى فتكون قد خرجت عن معناها األصلي إلى أغراض تفهم من خالل قرائن وسياق الكالم. 

الحظ المثال األول تجد أن المتكلم ليس عرضه إفادة الحكم و ال الزم الفائدة ألن ا� بكل شيء عليم فالغرض من الخبر هو

االسترحام. 

وفي المثال الثاني يتبين أن الشاعر يتحسر على شيء محبوب فاته أال وهو الشباب إذن الغرض من هذا الخبر هو التحسر. 

وفي المثال الثالث ال يفيد الشاعر السامع بحكم، وإنما يفتخر بانتصار تومة إذن فالغرض من هذا الخبر هو االفتخار . 

وإذا تمعنت في المثال الرابع، تجد الشاعر يسدي نصيحة باالبتعاد عن الشر إذن فالغرض مساندا للخبر هو اإلرشاد والنصح.

استنتاج

www.adirassa.com

https://adirassa.com/


يستعمل الخبر ألغراض أخرى تفهم من خالل السيان وقرائن األحوال منها : االسترحام – التحسر – المدح – الذخر – اإلرشاد –

النصح – الطعن.

التوكيد

تأمل الجدول اآلتي:

طبيعة الخبرحال المخاطبالمثال

فاز العداء المغربي بميدالية ذهبية
خالي الذهن من مضمون

الخبر
لم يحتج إلى توكيد

ألقي الخبر بمؤكد واحد إلزالة التردد وأداة التوكيد (إن)مترددإنه يستحق المتابعة

قال تعالى: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له

لحافظون
جاحد ومنكر

ألقي الخبر بمؤكدين إلزالة الجحود واألنكار والمؤكدان هما

(إن)

استنتاج

إذا كان المخاطب خالي الذهن يلقى إليه الخبر خاليا من التوكيد.

إذا كان مترددا ألقي إليه الخبر مؤكدا بمؤكد واحد.

إذا كان جاحدا منكرا ألقي الخبر بمؤكدين فأكثر على حسب درجة اإلنكار.
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 التشبيه - أركانه وأقسامه

أمثلة االنطالق

قال الشاعر: 

الشمس من مشرقها قد بدت    مشرقة ليس لها حاجب 

كأنما بونقة أحميت    يجول فيها ذهب ذائب

قال بشار بن برد: 

كأن مثار النقع فوق رؤوسنا    وأسيافنا ليل تهاوى كواكبه

قال أحد الشعراء: 

أنت بدر حسنا وشمس علوا    وحسام حزما وبحر نواال

قال عمر بن سلمة في مدح الرشيد: 

الناس من طين وأنت    كالبدر في فلك السعود

مالحظة وتحليل

من خالل تأمل األمثلة نجد أنها تتضمن تشبيها أو أكثر يصف به المتكلم شيئا بصفة أو بصفات تجعله بقرب من شيء آخر ويماثله.

ولمزيد من التفصيل الحظ المثال األول:

المثال األول

المثال : الشمس …كأنها بوتقة …

المشبه : الشمس    

أداة التشبيه : كأن

المشبه به : البوتقة    

وجه الشبه : التأللؤ واإلشراقة

استنتاج

يتبين لك أن هذا النوع من التشبيه قد استوفى المشبه والمشبه به، واألداة وهي كأن، ووجه الشبه ويسمى هذا النوع من التشبيه

تشبيها تاما.

المثال الثاني

الحظ المثال الثاني وحدد عناصر التشبيه فيه تجد:

المثال : كأن مثار النقع …

المشبه : مثار النقع

أداة التشبيه : كأن

المشبه به : ليل

وجه الشبه : محذوف
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استنتاج

يتبين لك مما سبق أن وجه الشبه محذوف في هذا التشبيه ويسمى التشبيه المجمل وألن األداة حاضرة فهو تشبيه مرسل إذن فهو

تشبيه مرسل ومجمل في آن واحد.

المثال الثالث

في المثال الثالث نجد أن المشبه به هو (أنت) واألداة (غيره وجودة) والمشبه به هو (بدر) ووجه الشبه هو (الحسن).

استنتاج

بما أن األداة محذوفة في هذا التشبيه فهو تشبيه مؤكد، وهو أيما تشبيه مفصل ألن وجه الشبه حاضر.

المثال الرابع

في المثال الرابع نجد أن المشبه والمشبه به لكن األداة محذوفة فهو تشبيه مؤكد وكذلك وجه الشبه محذوف لذلك يسمى أيضا تشبيها

مجمال.

استنتاج

األداة محذوفة إذن فهو تشبيه مؤكد، وكذلك وجه الشبه محذوف إذن فهو يسمى أيما تشبيها مجمال.
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 الحقيقة والمجاز

القاعدة

الحقيقة :هي المعنى الذي وضعت له الكلمة في أصل اللغة، فلكل لفظ في اللغة معنى متفق عليه وهو المعنى الذي يفهمه جميع

المتكلمين بتلك اللغة وتضبطه المعاجم واستخدام اللفظ في هذا المعنى هو الذي نسٌمه حقيقة.

المجاز: هو إيراد لفظ لغير المعنى الذي وضع في األصل وذلك لوجود عالقة تجمع بين المعنيين، مع قرينة مانعة من إرادة المعنى

الحقيقي. وله نوعان أساسيان:

المجاز العقلي : هو إسناد فعل ما أو ما في معناه إلى غير ماهو له لعالقة مانعة من إرادة اإلسناد الحقيقي.

المجاز اللغوي : وهو اللفظ المستعمل في غير ما وضع له قرينة مانعة من إرادة المعنى الحقيقي.

األمثلة

قال ابن العميد: 

قامت ُتظللني من الشمس نفس أحب إلي� من نفسي 

قامت تظللني ومن عجب شمس تظللني من الشمس

وقال البحتري يصف مبارزة الفتح بن خاقان ألسد: 

فلم أَر ضرغامين أصدق منكمـا عراكا إذا الهيابة النكـس كـذبـا 

هزبر مشى يبغي هزبرا وأغلب من القوم يعشى باسل الوجه أغلبا

وقال المتنبي وقد سقط مطر على سيف الدولة: 

لعيني كـل يوم منك حـظ تحـير منـه في أمـر ُعجاب 

حمالة الحسام على حسام وموقع ذا السحاب على َسَحاب

وقال البحتري: 

إذا العين راحت وهي عين على الجوى فليس بسر ما تسر األضالع

البحث

انظر إلى الشطر األخير في البيتين، تجد أن كلمة “الشمس” استعملت في معنيين أحدهما المعنى الحقيقي للشمس التي تعرفها ، وهي

التي تظهر في المشرق صبحا وتختفي عند الغروب مساء ، والثاني إنسان وضاء الوجه يشبه الشمس في التأللؤ ، وهذا المعنى غير

حقيقي ، وإذا أملت رأيت أن هناك صلة بين المعنى اصلي للشمس والمعنى العارض الذي استعملت فيه، وهذه العالقة هي المشابهة ؛

ألن الشخص الوضيء الوجه يشبه الشمس في اإلشراق ، وال يمكن أن يلتبس عليك األمر فتفهم من “شمس تظللني” المعنى الحقيقي

للشمس ؛ ألن الشمس الحقيقية ال تظلل ، فكلمة تظللني إذا تمنع من إرادة المعنى الحقيقي ؛ ولهذا تسمى قرينة دالة على أن المعنى

المقصود هو المعنى الجديد العارض.

وإذا تأملت البيت الثاني للبحتري رأيت أن كلمة “هزبرا” الثانية يراد بها األسد الحقيقي ، وأن كلمة “هزبر” األولى يراد بها الممدوح

الشجاع ، وهذا معنى غير حقيقي ، ورأيت أن العالقة بين المعنى الحقيقي لألسد والمعنى العارض هي المشابهة في الشجاعة ، وأن

القرينة المانعة من إرادة المعنى الحقيقي لألسد هي أن الحال المفهومة من سياق الكالم تدل على أن المقصود المعنى العارض ، ومثل
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ذلك يقال في “أغلب من القوم” و”باسل الوجه أغلبا” فإن الثانية تدل على المعنى األصلي لألسد واألولى تدل على المعنى العارض

وهو الرجل الشجاع ، والعالقة المشابهة ، والقرينة المانعة من إرادة المعنى األصلي هنا لفظية وهي “من القوم”.

تستطيع بعد هذا البيان أن تدرك في البيت الثاني للمتنبي أن كلمة “حسام” الثانية استعملت في غير معناها الحقيقي لعالقة المشابهة

في تحمل األخطار ، والقرينة ُتفهم من المقام فهي حالية ، ومثل ذلك كلمة “سحاب” األخيرة فإنها استعملت لتدل على سف الدولة

لعالقة المشابهة بينه وبين السحاب في الكرم ، والقرينة حالية أيضا.

أما بيت البحتري فمعناه أن عين اإلنسان إذا أصبحت بسبب بكائها جاسوسا على ما في النفس من وجد وحزن ، فإن ما تنطوي عليه

النفس منهما ال يكون سرا مكتوما ، فأنت ترى أن كلمة “العين” األولى استعملت في معناها الحقيقي وأن كلمة “عين” الثانية استعملت

في الجاسوس وهو غير معناها األصلي ؛ ولكن ألن العين جزء من الجاسوس وبها يعمل ، أطلقها وأراد الكل شأن العرب في إطالق

الجزء وإرادة الكل ، وأنت ترى أن العالقة بين العين والجاسوس ليست المشابهة وإنما هي الجزئية والقرينة “على الجوى” فهي لفظية.

ويتضح من كل ما ذكرنا أن الكلمات : شمس وهزبر وأغلب وحسام وسحاب وعين استعملت في غير معناها الحقيقي لعالقة وارتباط

بين المعنى الحقيقي والمعنى العارض وتسمى كل كلمة من هذه مجازا لغويا.

القاعدة

المجاز اللغوي هو اللفظ المستعمل في غير ما وضع له لعالقة مع قرينه مانعة من إرادة المعنى الحقيقي، والعالقة بين المعنى الحقيقي

والمعنى المجازي قد تكون المشابهة وقد تكون غيرها ، والقرينة قد تكون لفظية وقد تكون حالية.

نموذج

قال أبو الطيب حين مرض بالحمى بمصر: 

فإن أمرض فما مرض اصطباري وإن أحمم فما حم� اعتزامي

وقال حينما أنذر السحاب بالمطر وكان مع ممدوحه : 

تعرض لي السحاب وقد قفلنا فقلت إليك إن معي السحابا

وقال آخر : 

بالدي وإن جارت علّي عزيزة وقومي وإن ضنوا علّي كراما

اإلجابة

القرينةتوضيح العالقةالعالقةالسببالمجاز

شبه قلة الصبر بالمرض لما لكل منهما من الداللة على الضعفالمشابهةألن االصطبار ال يمرضمرض
لفظية وهي

اصطباري

المشابهةألن االعتزام ال يحمحم
شبه انحالل العزم باإلصابة بالحمى لما لكل منهما من التأثير

السيئ
اعتزامي

السحاب

األخيرة

ألن السحاب ال يكون

رقيقا
معيشبه الممدوح بالسحاب لما لكليهما من األثر النافعالمشابهة

ألن البالد ال تجوربالدي
غير

المشابهة
جارتذكر البالد وأراد أهلها فالعالقة المحلية
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 اإلستعارة - تعريفها وأركانها

اإلستعارة

هي تشبيٌه ُحذَف أحُد طرفيه، وتعد� من المجاز اللغوي وعالقتها المشابهة دائمًا. التشبيه البَد فيه من ذكر الطرفين األساسين وهما

(المشبه والمشبه به) فإذا ُحذف أحد الركنين ال ُيعد� تشبيهًا بل يصبح استعارًة. الحظ الفرق بين: هو أسٌد (تشبيه هو مشّبه واألسد

مشّبه به)، ورأيت أسدًا يتكّلم (استعارة فقد ُحذَف المشّبه وبقَي المشّبه به (أسدًا)) والمعنى : رأيت رجًال كاالسد.

أركان اإلستعارة:

المستعار له: وهو المشبه.

المستعار منه: وهو المشبه به وهما طرفا اإلستعارة.

الجامع بينهما: وهو وجه الشبه.

القرينة: وهي الدالة على أن المعنى غير حقيقي، القرينة في اإلستعارة إما لفظية: تلحظ في العبارة، أو حالية : تفهم من سياق

الكالم.

أنواع االستعارة

االستعارة التصريحية

ح بالمشبه به. مثل : رايت اسدًا يحارب في المعركة.... واصل الجملة هو الجندي كاالسد وهى التي يحذف المشبه (الركن األول) وُصر�

ولكننا حذفنا المشبه وصرحنا بالمشبه به فسميت استعارة تصريحية. وكما في قول الشاعر : (أسٌد علي� وفي الحروِب نعامٌة ) أي : أنت

كاألسِد علي� وأنت كالنعامِة في الحروب.

اإلستعارة المكنية

وهى التي ُحِذَف فيها المشبه به (الركن الثاني) وُرمَز له بشئٍ أوصفٍة أو قرينٍة من لوازمِه. مثل قوله تعالى ( واشتعَل الرأُس شيبًا )،

فالرأس مع انتشار الشيب فيه وكثرته كاشتعال النار وسرعة انتشارها، فقد ُحذَف المشّبه بِه وهو الركن الثاني (النار) وبقي المشّبه وهو

الشيب في الرأس، مع وجود صفة وقرينة تدّل على المحذوف وهي الفعل ( اشتعل) الّن اإلشتعال صفة مالزمة للنار. ومثل: حدثني

التاريخ عن أمجاد أمتي فشعرت بالفخر واالعتزاز. المحذوف المشبه به، فاألصل : التاريخ يتحدث كاإلنسان، ولكن اإلنسان لم يذكر

وإنما ذكر في الكالم ما يدل عليه وهو قوله : حدثني (فالدليل على أنها استعارة : أّن التاريخ ال يتكلم). ومثل ما سبق: طار الخبر في

المدينة.. استعارة مكنية فلقد صورنا الخبر بطائر يطير، وحذفنا الطائر وأتينا بصفة من صفاته (طار)، (فالدليل على أّنها استعارة : أّن

الخبر ال يطير).

اإلستعارة التمثيلية

أصلها تشبيه تمثيلي ُحِذَف منه المشبه وهو (الحالة والهيئة الحاضرة) وصرح بالمشبه به وهو (الحالة والهيئة السابقة) مع المحافظة

على كلماتها وشكلها وتكثر غالبًا في األمثال عندما تشبه الموقف الجديد بالموقف الذي قيلت فيه. مثل : لكل جواد كبوة – رجع بخفي

حنين – سبق السيف العذل – فمن يزرعِ الشوك يجنِ الجراح،

سر جمال االستعارة

لالستعارة والتشبيه سر جمال يتحدد على أساس طرفي التشبيه من المادية والمعنوية: التشخيص – التجسيم – التوضيح.
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سر الجمالالمشبه بهالمشبه

التوضيحماديمادي

التوضيحمعنويمعنوي

التجسيمماديمعنوي

التشخيصشخصمعنوي

التشخيصشخصمادي

المبالغةمعنويمادي
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 النص السردي - مدخل مفاهيمي

تقديم

تستعمل كلمة الحكي في كتابات النقدية العربية بمعنى رواية حدث أو سلسلة من األحداث. والحكاية قد يكون موضوعها أحداثا

واقعية أو واقعية ممزوجة ببعض الخيال أو  كلها مغامرات خيالية، ويمكن دراسة الحكي من جانبين: جانب يهتم بالمادة الحكائية،

وجانب يهتم بطريقة عرض األحداث والشخصية وكيفية التعبير عنها وهو الخطاب الذي يجسد الحكاية، ونجد الحكي في نصوص

مختلفة منها السرد.

مفهوم السرد

يقوم الحكي عامة على دعامتين أساسيتين:

أولهما : أن يحتوي على قصة ما، تضم أحداثا معينة.

ثانيهما : أن يعين الطريقة التي تحكي بها تلك القصة، وتسمى هذه الطريقة سردا، ذلك أن قصة واحدة يمكن أن تحكى بطرق

متعددة، ولهذا السبب فإن السرد هو الذي يعتمد عليه في تمييز أنماط الحكي بشكل أساسي.

وظائف السارد

للسارد في القصة وظائف متعددة منها:

الوظيفة السردية : حيث يقوم السارد بحكي األحداث، وتقديم الشخصيات ووصف األمكنة واألشياء.

الوظيفة التفسيرية : قد يؤدي السارد أحيانا وظيفة تفسيرية لما يحدث للشخصيات من أحداث، بحيث يسلط الضوء عليها،

موضحا، وشارحا أسبابها.

الوظيفة التواصلية : يتوجه السارد إلى المسرورد له – وهو القارئ النهائي – ليحقق نوعا من التواصل معه.

الوظيفة التقييمية : حيث يقوم السارد بالتعليق على بعض األحداث، انطالقا من وجهة نظره، ومن موقفه الفكري أو الخلقي أو

وصفه ألحدى شخصيات القصة بطريقة ساخرة تعبر عن نوع من التهكم واألحتقار.

طرائق السرد

للسرد طرائق متنوعة سواء في القصة القصيرة أو الرواية بحيث يمكن التمييز بين ثالث رؤيات سردية.

الرؤية من خلف

يتميز السارد فيها بكونه يعرف كل شيء عن شخصيات عالمه، بما في ذلك أعماقها النفسية وأحاسيسها، وأفكارها، مخترقا جميع

الحواجز، منتقال في الزمان والمكان دون صعوبة. ويفترض أن تحكي القصة التي تعتمد هذه الرؤية السردية بضمير الغائب.

الرؤية مع

السارد هنا يتساوى في المعرفة مع الشخصية، فهو ال يقدم لنا أي تفسير لألحداث قبل أن تصل الشخصية ذاتها إليه، ويستعمل ضمير

المتكلم أو المخاطب في هذه الرؤية، حيث يتطابق السارد بالشخصية القصصية.

الرؤية من خارج
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يكون السارد في هذه الرؤية أقل إدراكا ومعرفة من أي أشخصية في القصة، وهو بذلك ل ايمكنه إال أن يصف مايرى ويسمع، دون أن

يتجاوز ذلك كما هو أبعد، كالحديث عن وعي الشخصيات وأفكارها مثال، أو التعليق على األحداث فهو سارد محايد.

أشكال السرد

السرد المتسلسل: يتّم سرد األحداث هنا بحسب الزمن الذي وقعت فيه، وأكثر النصوص التي يتبع فيها هذا األسلوب هي التاريخية

واليوميات، فمثًال يقوم السارد بذكر الحدث األول الذي وقع في الزمن األول وينتقل السارد للزمن الثاني ويذكر األحداث التي

وقعت فيه وهكذا.

السرد المتقطع: يتّم سرد األحداث بناًء على التتابع المنطقي لها، من خالل االعتماد على مجموعة من التقنيات المختلفة كالوصف

والتلخيص إضافًة للحذف واالسترجاع.

السرد التناوبي: تذكر فيها األحداث بالتناوب وبالترتيب، بحيث يذكر السارد األولى ثّم الثانية وهكذا، ولكن يجب هنا أن تكون

قواسم أو أمور مشتركة بين كلٍ من الشخوص واألحداث، وهو األكثر انتشارًا في المسلسالت التلفزيونية.

الجدير بذكره أّن ثمة فرق كبير بين الكاتب والشخصية والسارد، فاألول هو الذي قام بتأليف الحكاية أو الثاني فهو الذي تدور حوله

األحداث ويتحدث عنه الكاتب، أّما السارد فهو الذي يقوم بذكر األحداث.
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 النص السردي - تحليل نص 'الصمت' ألبو المعاطي أبو النجا

سياق النص

النص قصة قصيرة تعالج موضوعا اجتماعيا يتعلق بمعاناة خادمات البيوت الصغيرات لدى الطبقات المتوسطة أو الميسورة، وما

يواجهنه من أنانية هذه الفئات وتعنيفها وهدرها لكرامتهن، رغم مستوى الوعي الذي يفترض أن تمثله هذه الطبقات المتعلمة. وهو ألبي

المعاطي أبي النجا الكاتب المصري المنتمي إلى جيل الرواد المؤسسين للحركة القصصية العربية، المنشغلين بهموم اإلصالح في وطن

رزح تحت نير االستعمار والتخلف، والنص من مجموعنه القصصية ” الحب والناس” التي تتخذ من العالقات االجتماعية المختلة في

الزمن العربي الحديث بكل تفاصيلها هاجسها الكبير.

مالحظة النص

يحيل عنوان النص “الصمت” إلى عالم السكون والفراغ والخواء والخوف والصدمة والحزن والوحدة والكآبة والتأمل واالستغراق

والغموض واالحتجاج واالستفزاز والوقار والحكمة وانسداد أفق التواصل واالرتكان إلى المقاطعة والالمباالة والتوسل بحوار خارج

نطاق اللغة تترجم فيه المالمح والقسمات والعيون كل ما يدور في النفس…، وبالنظر إلى كون لفظة العنوان معرفة فإن هذه اإلشارات

تصبح قصدية مترعة بالكثير من اإلصرار والعناد، وباعتبار الطاقة الصوتية للفظة موضوع العنوان القائمة على خاصيات الهمس

واالنفجار من جهة، والرخاوة والتضعيف من جهة أخرى، فإن حدث الصمت يصبح متعلقا بموقف قوي صادر من طرف ليس له من

القوة ما لموقفه تأكيدا على أن هدر الكرامة مرفوض ولوكانت كرامة خادمة صغيرة فقيرة، وبذلك يمكن اعتبار العنوان محيال على

الحدث البؤرة، والعنصر األكثر إثارة وتأثيرا وإيحاء في هذا المحكي القصير.

واستنادا إلى إيحاأت العنوان ومحموالت الملفوظ األول واألخير في النص نفترض أن موضوع الحكي يدور حول حدث حاسم رهن

مسار بطل الحكاية. والجملة األولى واألخيرة من النص مؤشران على أن المسرود ينشغل بقضية اجتماعية، فالصفعة والصرخة اللتان

جلبتا الكآبة إلى البيت الصغيرعبر الصمت الرهيب الذي فجرته الخادمة في كيانات األسرة المخدومة عالجهما السارد في نهاية النص

بصمت متوسل متودد أعاد الضحكة الصغيرة المجلجلة في أرجاء البيت؛ مما يؤشر على أن السلوك االجتماعي القائم على التواصل

والتقدير واالحترام والتسامح وحده يصنع أمن البيوت والشعوب.

النص من نمط الكتابة السردية، وتحديدا قصة قصيرة، تدل على ذلك طبيعة المكونات السردية ووظائفها وأبعادها، فالنص متمحور

حول حدث واحد، وشخصية رئيسية واحدة يالمس أحوالها النفسية بعمق واختزال، والزمان والمكان محددا األبعاد والدالالت، وكل

تلك المشيرات مما يميز هذا الجنس السردي القصير.

فهم النص

يتمفصل النص إلى حزمة من الوحدات الحكائية تتعالق مع الحدث البؤرة [الصمت] بعالقات زمنية أو منطقية، ومنها:

الصفعة التي أراد السارد أن يوقف بها تدفق المرح والضحك المزعج لرجل مستغرق في الكتابة محتاج إلى الهدوء والتركيز

رد الفعل األول ضد الصفعة غضب مكتوم يطفح من قسمات وجه كالح مذعور ونظرات صاعقة محتجة

صمت سعدية يسبب الكآبة لبنت السارد ويحرمها من لحظات المتعة والسعادة التي تمثلها الحكايات وأنماط المرح التي تغدقها

عليها

انشغال السارد بصمت سعدية وقلقه بشأن طبيعته ومداه، ومحاوالته الفاشلة الستعادة الخادمة المرحة

فشل السارد في الحلول محل سعدية، وتقمص أدوارها في تأمين المرح والسعادة لبنته
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اقتناع السارد بأن سعدية ليست مجرد خادمة تلبي طلبات األسرة، بل إنسان له كرامة، وله وجود مستقل، وشخصية متميزة، ومن

الضروري فتح حوار معها للخروج من األزمة التي سببها صمتها.

اقتناص السارد فرصة خروج زوجته وابنتها لتدشين حوار حقيقي مع الفتاة لكنه لم يجدها

اكتشافه أن للخادمة وجود آخر خارج البيت فيه متنفس للمرح أسفل السلم مع زميلتها من شقة أخرى

التقاء نظرات الراوي وسعدية وانخراطهما في حوار صامت، بعد اكتشافه عالمها اآلخر وطبيعتها األصلية، ارتدادي ماكر من سعدية،

ومتوسل مترج من الراوي، أعاد الثقة إلى آلطرفين في حياة كريمة آمنة أكثر تجذرا هذه المرة.

نخلص من هذه الوحدات الحكائية إلى أن اإلحساس بفقدان الكرامة في عالقة اجتماعية بين طرفين غير متكافئين يربك التواصل

بينهما، ويدخل العالقة في صراع مضمر أو صريح، فيحل السخط والرفض والصمت محل األلفة والمودة، وأن االعتراف بالخطأ

والقدرة على التواضع واالعتذار وحده كفيل باستعادة الثقة بين طرفي التواصل.

تحليل النص

في النص جملة من المكونات المتميزة التي تشكل بنيته السردية، وتجعل عالم المحكي عالما متفردا بخصائص، مؤطرا بقوالب فنية

مرنة يرتبها السارد في اتساق وتناغم ورؤية فنية مضبوطة تعطي المسرود تأثيره المطلوب وجماليته المنتظرة التي تدهش المتلقي.

وفي إطار هذا النسق يمكننا مقاربة المكونات اآلتية:

األحداث

األحداث في النص بسيطة مرتبة ترتيبا طبيعيا على محور زمني أفقي متسلسل، اليخرق هذا التسلسل سوى لحظة استرجاع لتوسيم

الفتاة بما يحدد وضعها االجتماعي، وهذه األحداث ال تخرج عن ثالث مدارت:

تعرض الخادمة الطفلة للعنف يلزمها الصمت باعتباره سالح للضعيف في مواجهة خصم مندفع مغرور

الصمت تعويض وعقاب يخلحل واقع الحياة المشترك بين السارد وسعدية

التوسل والتجرد من الغرور والتعالي يعيد الحياة إلى طبيعتها.

هكذا يتضح أن الحدث في النص رغم بساطته محشو بكل الزخم النفسي والدالالت االجتماعية التي يرام من خاللها رسم أفق لترميم

التصدع وتصحيح الوضع المختل ووقف نزيف فقدان االعتراف بوجود اآلخرين وتأثيره في وجودنا.

الزمن

كل محكي ينتمي بالضرورة إألى الماضي، لكن الزمن النحوي يتأرجح في النص بين الماضي والحاضر، ويندمج الزمنان في لحمة

حكائية متماسكة، ويستثمر الزمن الماضي في السرد غالبا، ويستدعى الحاضر في الوصف والمناجاة، ويتوسل فيه بالفعل المضارع

المصدر بأن أو بإحدى أدوات النفي أو بكان وأخواتها أو الم التعليل لتقرير حاالت وبيان مواقف وتسجيل حوارات الذات مع نفسها (ما

زلت أذكر وجها يميل إلى السمرة ـ لم تكن تلك أول مرة ـ لتساعد زوجتي ـ أن أتناسى الموضوع ـ كنت أستيقظ على صوت الضحكة

فأحس بها تشد أعصابي ـ لم أستطع منع نفسي…)، والزمن في النص منساب انسيابا طبيعيا يختزل كل شيء عدا اهتمام السارد

بالصمت الغامض المقلق، لذلك يمكن اعتبار الزمن زمنا نفسيا مرتبطا بأوضاع الشخصيتين الفاعلتين في الحدث: السارد وسعدية، فهو

بالنسبة للسارد طويل أكثر مما يتصور ومشبع بالحزن والقلق واالنزعاج؛ لذلك يؤشر المضارع فيه على قوة الحضور واالستمرار.

المكان

المكان خاص ومحدود في النص ال يتجاوز الشقة بما فيها من مؤثثات وامتدادات بسيطة، لكنها عالمات دالة على أوضاع بعينها،

فالمكتب يشير إلى قيم ما لفئة متعلمة واعية متنورة تمارس الكتابة، والسلم كمكان للتواصل اآلمن يحيل على قيم أخرى لفئة من

وضع آخر ووعي تلقائي يطرح األقنعة، والمكان منفتح رغم ما يوحي به من انسداد، ألنه يتيح فرص اختراقه وتجاوزه، عبر خلق

عوالم موازية من االنشغال أو التموقف أو البحث عن الممكن لتجاوز االنسداد، كمحاولة السارد التوغل عميقا في استكناه داللة

الصمت، وعالم المرح البديل لسعدية. والمكان متحول الدالالت في النص، فهو حميمي في البداية [ لحظة االنسجام النسبي والتصرف

الطبيعي ] عدائي في لحظات معينة [ لحظة فقدان التوازن ] ثم حميمي مرة أخرى في النهاية [ لحظة استعادة التوازن ]
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الشخصيات

الشخصية المحورية في هذه القصة القصيرة هي الخادمة، حولها يدور الحدث الرئيسي، ويتقاسم السارد معها هذا الدور، أما باقي

الشخصيات فثانوية كبنت السارد أو عرضية عابرة كزوجته وزميلة سعدية، ويمكن تحديد السمات المميزة لهذه الشخصيات كاآلتي:

سعدية: خادمة، طفلة ريفية، سمراء البشرة، متألقة العينين، متواضعة المالبس، بريئة، مرحة، أبية، عنيدة ومصممة، تلقائية،

محبوبة لدى الطفلة، حاكية بارعة، ومنشطة رائعة، متفهمة ومسامحة.

السارد: متعلم، ناضج، متزوج، أب لبنت، حساس، مندفع، اليخلو سلوكه وتفكيره من بعض الغرور والسلطوية والتحكم، مستسلم

لألمر الواقع حين يتعلق األمر بالحياة المشتركة.

بنت السارد: طفلة صغيرة، مدللة، تحب المرح كسائر األطفال، ذكية، ولها ذوق رفيع، متعلقة بسعدية.

زوجة السارد: المالمح لها في النص إال أنها مخدومة.

زميلة سعدية: شخصية عابرة، خادمة، مستمعة جيدة.

وتضطلع القوى الفاعلة الرئيسية في النص بمجموعة من الوظائف التي تطرأ عليها تحوالت تجعلها شخصيات نامية، فسعدية بدت

عامال مزدوجا معاكسا ومساعدا للسارد منذ البداية، معاكسا لرغبته في الهدوء والتركيز، ومساعدا لرغباته األخرى التي تقتضيها

الخدمة [ تقديم القهوة، تلميع الحذاء..]، والسارد بدا معاكسا للشخصية المحورية ولرغبتها في التعبير عن وجودها وإشاعة المرح

والضحك في محيطها، ثم انتهى السارد محايدا راضيا بوضع شارك في صنعه وتوقيعه باتفاق صامت، وبينما خرجت سعدية أخيرا من

عالم الصمت بما فيه من معاكسة ومشاكسة إلى عالم االنطالق والتلقائية من جديد، فإن الطفلة الصغيرة شكلت الموضوع والرغبة معا

بالنسبة للسارد، وتحولت إلى عامل مساعد للسارد وسعدية عبرها ينمو المحكي وتنتهي األزمة ويستعاد التواصل.

السرد

السارد هو راوي الحكاية، ينتمي إلى عالم النص، وال وجود له خارجه، وهو في هذا النص مكشوف يتقمص شخصية رئيسية تتقاسم

دور البطولة مع الخادمة سعدية، ويبدو جليا من خالل هذا المحكي أنه يقود رؤية من الخلف، رغم أنه يتالعب بالمتلقي ويوهمه أنه ال

يدري ما يدور في رأس الفتاة التي ينعتها باللعينة، وليس له علم بعوالمها األخرى خارج طلباته اليومية، ويظنها أصغر من أن يكون

صمتها مقصودا، وهو يعي جيدا انها تمسكه من اليد التي تؤلمه، بنته الصغيرة التي تملك الخادمة مفاتيح سعادتها.

إن لعبة السرد في هذا المحكي القصير تكشف عن سارد مراوغ يتقمص شخصية األب، ويريد أن يتحكم بخيوط إدارة الحدث، يتجاهل

سعدية بعد صفعها، يحاول تغيير مجرى الحدث محافظا على كبريائه باإلغراء والتوجيه الفوقي (سعدية هي التي ستفعل ذلك)،

وتدفعه رغبته في إدارة الحدث مرة أخرى إلى انتظار غياب زوجته وابنته لترتيب الواقع ترتيبا تقنوقراطيا (فتح حوار حقيقي في

المكتب مع الخادمة إنهاء األزمة)، لكن اإلصرار على خداع المتلقي، والقدرة الفنية الفائقة على اإليهام بواقعية الحكاية وبأن الحدث

منفلت من إرادة السارد جعل الحوار وجدانيا صامتا بلغة العيون والقسمات المتوسلة التي سمحت بعودة الضحكة.

تركيب وتقويم

يزخر النص بأبعاد اجتماعية وإنسانية، مثلها تصوير المحكي بكل واقعية لظاهرة تعنيف الخادمات، والحط من كرامتهن، وما ينجم عن

ذلك من شروخ نفسية عميقة تذكي الحقد والرغبة في االنتقام، وفقدان الثقة بين الطبقات المستغلة والمستغلة، وتردم كل أفق

للتواصل والتعاون واأللفة، ويعتدى من خاللها على حق من الحقوق الذي ال تكتمل أهلية اإلنسان وال يتحقق وجوده إال به، وهو الحق

في الوجود الكريم بدون امتهان للكرامة وانتقاص لإلنسانية، ولعل االحتجاج الصامت المستفز هو الرد األبلغ في ردع هذا النوع من

السلوك الصادر من طرف يفترض أنه أكثر حرصا على القيم النبيلة. كما يزخر النص بقيم جمالية مثلتها بنيات السرد المختلفة، ولغته

البسيطة المسترسلة الشفافة المشعة بلمسات الجمال الناجمة عن استخدام التشبيهات الجميلة والالستعارات اللطيفة وتحليالته

النفسية العميقة، وتلويناته األسلوبية المثيرة التي قدمت للمتلقي معاناة اجتماعية في قالب سردي تتشابك فيه األحداث برمزية

الشخصيات والفضاأت وتجاذب المواقع بين الراوي والمروي له.
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 النص السردي - تحليل نص 'حفل استقبال' ألحمد التوفيق

سياق النص

يمتاح المحكي غالبا من التاريخ االجتماعي كما يمتاح من الواقع او المتخيل لحظات تستحق التسجيل وتستوقف الروائي لينبش في

تفاصيلها وابعادها نبشا يعيد صياغته بادواته الفنية، فتخرج محكيا جميال ومؤثرا يزخر بالرؤى والتداعيات والصور والسجالت وأنماط

من الثقافة والسلوك والتعبير والمواقف والرسائل تغري المتلقي وتدفعه إلى عالم المحكي قارئا مشدوها متأمال ومتفاعال.

هذا ما فعله احمد التوفيق الروائي والمؤرخ المغربي المولود في مراكش سنة 1943، المتقلب في كراسي الجامعات واالدارة المغربية

آخرها وزارة االوقاف حين عمدا الى ماضي المجتمع المغربي المترع باالحداث والقيم والوقائع يعيد تشكيله برؤية فنية متميزة في

رواياته التي منها (جارات ابي موسى) ومنها هذا النص.

مالحظة النص

العبارات االولى في النص كلها تشير الى ان النص سردي يستمد موضوعه من التاريخ السلطاني لدولة المخزن المغربية في نهاية

العصر الوسيط، من ذلك حدث وصول الخبير الى دار ابن الحفيد قاضي قضاة سال، ووصف عام لفضاء المدينة يوم الجمعة، هكذا

تشكل هذه العناصر الحكائية المراتبطة في بداية المحكي اعالنا صريحا لجنس النص وابعاده االجتماعية والتاريخية البارزة.

العنوان مركب اضافي يحيل فيه المضاف “حفل” على عوالم المرح واالبتهاج والزينة والفرجة ويحيل المضاف اليه “استقبال” الى

مناخ التبجيل والتشريف والتعظيم والبروتوكول وكثير من البهرجو والمجاملة بحسب من منزلة المستقبل وموقعه في المجتمع وفي

نفوس مستقبليه، وبالنظر الى العالقة بين طرفي التركيب االضافي فان حدث االستقبال سيشكل بؤرة المحكي في النص، وسيكون

العنصر المؤثر في باقي االحداث المرتبطة به، خاصة اذا علمنا ان الشخصية موضوع االستقبال مبعوثا سلطانيا، وان الشخصية منفذة

االستقبال ذات وزن كبير في هرم الدولة المخزنية؛ لذلك نفترض ان يدور الحكي حول برتوكول االستقبال واالستضافة.

فهم النص

يتمفصل النص الى جملة الوحدات السردية االتية:

1) وصول الخبير رسول الجوارئي قاضي القضاة ومشاور السلطان الى مدينة سال يوم الجمعة قادما من تامسنا الى دار ابن الحفيد

قاضي قضاة سال الخباره بنزول موكب المستشار السلطاني ضيفا عليه قبل ان يتوجه الى فاس حاضرة السلطان.

2) إعداد ابن الحفيد الترتيبات الالزمة الستقبال ممثل السلطان بما يليق بمكانته وبما يجعل ابن الحفيد اهال للتشريف والتعظيم الذي

خص به من دون عامل المدينة ومن ضمن هذه الترتيبات:

تكليف القاضي زوجته طميمة بتدبير ضيافة المبعوث السلطاني النتمائها الى دار كبيرة لها استئناس بمثل هذه المناسبات، ولخبرتها

ومهارتها في ادارة شؤون ضيافة الكبار بما تقتضيه االعراف والتقاليد العريقة واصول الخدمة الراقية.

اخبار العامل جرمون بخبر قدوم ممثل السلطان وحاشيته ونزولهم عند القاضي وما يستلزم ذلك من تهيئ لالستقبال بحشد خاصة

النص وعامتهم وتوفير وسائل الزينة والترفيهوتحضير الموكب المستقبل للوافد الكبير

3) خروج المرحبين بالقاضي والعامل، ووقوف االعيان والعلماء واالدباء والتجار واهل الشرف والصالح وغيرهم من الخاصة كل في

مكانه النتظار وصول موكب الجورائي عند ضفة نهر ابي رقراق.
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4) عبور موكب الجورائي النهر عند مغرب الشمس في فلكة عظيمة احاطت بها زوارق مزينة تكشف عن بالغ الحفاوة بالضيف

المرموق.

5) تقدم الموكب العام الى المدينة مع صالة العشاء وسط حشود المستقبلين.

تحليل النص

النص جزء من محكي طويل هو رواية ” جارات ابي موسى ” يركز على حدث االستقبال الذي خص به المبعوث المخزني من طرف

قضاء سال وعمالتها، ولذلك سنركز تحليلنا لعناصر البنية السردية الموظفة في النص على ما يكشف على دور هذه العناصر في تشكيل

هذا الحدث وتفعيله، ومن ضمنها:

بنية الحدث

تتشكل من متوالية من االفعال تحدد نمط المجتمع من حيث هيكله السياسي والثقافي واالجتماعي، فرجاالت الدولة المخزنية

يتنافسون في التقرب الى السلطان ومستشاريه بكل الوسائل، ويحشدون لذلك كل الموارد وكل اصناف البهارج، والحاكم نفسه يحتاج

الى ذلك لتثبيت هيبته وتعزيز والء الرعية، فيضيف الى مظاهر االحتفال والتبجيل استعراضا للقوة من خالل مرافقة قائدمن قواد

عساكر السلطان للمبعوث، والناس عامتهم وخاصتهم مبتهجون بالقدوم المخزني يجدون فيه متسعا لالحتفال واالعالن عن االنسجام

والتناغم بين طبقات المجتمع بما يشكل ثقافة يغذيها انصهار العلم واالدب والدين والنسب والمال والحرف في خدمة الدولة المخزنية

التي تكافئ مواليها وتقمع كل تمرد حفاظ على استقرار االوضاع واستمرار الدولة.

كل هذه الوظائف التي تضطلع بها الوحدات الحكائية الصغرى المرتبطة بحدث االستقبال تشي بنوع من الحكي يستثير الذاكرة

المغربية، ويمد جسور التواصل المتعدد بين مكونات الماضي والحاضر بما يجذر الفعل السياسي والثقافي واالجتماعي المغربي

المتطلع الى تحديث شكلي محتشم يحافظ على استمرار انساق السلطة المتواثة. والمالحظ أن بنية الحدث خبرية جافة غير دسمة

تختزل فيها افعال الشخصيات في تنفيد التعليمات مما يجعل المحكي في هذا النص شبيها بالجرد التاريخي.

بنية الزمن

تحكم النص بنية زمنية ماضية مرتبطة بحدث يستقي وقائعه من التاريخ، وهي بنية بسيطة مقترنة باالخبار ونسق الزمن في النص

خطي تسلسلي يبدا بوصول الخبير الى سال، وينتهي بتقدم الموكب الى وسط المدينة، تتخلله استرجاعات بسيطة ال تتجاوز كونها

ومضات تشرق داخل ذاكرة الرواي، ولها وظيفة تفسيرية في الغالب كالتنصيص على ان طميمة بنت قاضي سلجماسة، او ان جرمون

خان قبيلته المتمردة وجر عليها هزيمة نكراء كانت سببا في تعيينه عامال على مدينة سال. ويتميز زمن السرد في النص باالختزال

عموما، حيث يتم التركيز على زمن وصول الخبير، وزمن االستقبال، وتهمل باقي اللحظات، ويفسح المجال امام وصف الشخصيات

والفضاء حيث يتوقف الزمن قليال. اما الزمن النحوي فيتارجح بين الماضي والحاضر والمستقبل، الماضي للسرد والمضارع منفيا او

مقترنا بالسين والم التعليل لتوسيم الشخصية المتنافسة على ما تفعله او ستفعله بخصوص ابراز قدراتها في ترتيب استقبال بهيج

للضيف الكبير، وتعمل المؤشرات الزمنية االخرى على مزيد من التاطير الواقعي للحدث (الجمعةء مغرب الشمسء صالة العشاء… ).

بنية المكان

المكان في النص متعدد رغم كونه منحصرا بكل ابعاده في فضاء االسقبال واالستضافة ال يتجاوزه إال في أفق إخبار محدود عن مكان

بداية السفر ونهايته، وهو مكان مشحون بالحموالت التاريخية والجغرافية الواقعية ( بالد تامسنا – فاس حاضرة السلطان – نهر ابي

رقراق – مدينة سال – باب المريسة – دار قاضي القضاة – سلجماسة مدينة التجارة القائمة على تبر السودان…)، وجل االمكنة في

النص مؤثثة بمؤثثات تثري الداللة التاريخية واالجتماعية والثقافية للمحكي ( اعالم ترفرف على الصوامع – حراس باب المريسة –

دكة ظليلة – المدخل االول لرياض القاضي – الماء البارد وبعض القرى – اخبار فاس وتامسنا – دار العيال – القبة الصغيرة بالمدخل

الثالث – الحشود المستقبلة – الفلك الصغيرة المزينة…).

وطالما ان الفضاء فضاء الحفل واالبتهاج والفرجة فانه يبدو حميميا للشخصيات الرئيسية في النص رغم انه اليخلو من تنافر وتحاسد

بين ابن الحفيد والعامل جرمون؛ مما يضفي على داللته غموضا يجعله فضاء للبهجة من جهة، والمجاملة والنفاق والمنافسة على
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النفود والسلطة والظهور من جهة اخرى.

بنية الشخصيات

الشخصية الرئيسية في النص هي الشخصية التي تنفذ الحدث ( حدث االستقبال واالستضافة) وتنتشر انتشارا واسعا على طول

الممتد الحكائي، وهي شخصية القاضي ابن الحفيد، ومن سماتها انها متزنة، لها وزن كبير في هرم السلطة، من خاصة الخاصة، لها

دار كبيرة بمداخل كثيرة، وخدم واتباع متزوج من اكثر من واحدة، وله ولد نابغ في الشعر والفروسية، تعيش في بدخ ورفاهية

وتتمتع، بقدر كبير من السلطة تثير الكثير من الحنق لدى عامل السلطان على المدينة.

العامل جرمون: شخصية لها حضور قوي في النص، تمثل سلطة المخزن في ادارة شؤون المدينة ومرافقها مستعينة بكثير من

االعوان والمقدمين والشيوخ، شخصية انتهازية تطمح الى المزيد من السلطة، منعوتة بخيانة القبيلة وممقوتة من لدن القاضي ابن

الحفيد، يطغى على نفسيتها الحسد والشراسة في المنافسة على التموقع في سلم السلطة، مهتمة باالستقبال مصرة على تفويت

شرف التنظيم غلى القاضي.

المبعوث السلطاني ابن الجورائي، مشاور السلطان، ممثل السياسة المخزنية العامة، يطوف في البالد يستقصي اخبارها – موضوع

حفل االستقبال في مدينة سال، قاضي قضاة المخزن، ضيف ابن الحفيد.

باقي الشخصيات ثانوية كالخبير وطميمة، او عرضية عابرة كالحراس ومرافقي ابن الجوارئي والشخصيات المستقبلة.

واذا امعنا النظر في وظائف الشخصيات باعتبارها عوامل وجدناها ال تخرج عن كونها مساعدة للشخصية الرئيسية كابن الجورائي

وطميمة، اومعاكسة لها كالعامل جرمون، وال يطرأ في الغالب اي تحول على وظائفها، على االقل في هذا النص الذي نحن بصدده، مما

يجعلها شخصيات جاهزة ومسطحة ينمو الحدث بجوارها بينما تحافظ على معظم سماتها داخل سيرورته، وهذا ما يطبع المحكي

التاريخي السلطاني بشكل عام باعتباره محكوما بانماط من السلوك الصارم والبروتوكول الثابت الذي يصنع نوعا من الوعي الجاهز

الذي ال تخرقه سوى اشكال التنافس والدسائس التي تسم فضاأت السياسة لدى خاصة الحاكم، وتشكل جملة الدوافع التي تحرك

المشاركين في الحدث.

بنية السرد

يروي الحكاية في النص سارد متمظهر بضمير الغائب، متخذ وضعية السارد المتخفي المحايد الذي يتابع الحدث بتجرد وموضوعية،

ويصف الشخصيات والفضاأت وصفا واقعيا في الغالب مركزا على الدوافع النفسية التي تجعل الشخصية تقدم على فعل ما، او القيمة

االجتماعية والثقافية والسياسية التي تؤثت فضاء معينا بمؤثثات ترمز اليها.

والسارد يقود رؤية مصاحبة في الغالب، يتابع الشخصية، ويعرض افعالها، ويكشف عما تعلن عنه من دواخلها، اليتحكم في مجرى

الحدث، ويقتصر دوره على نقل الخبر ووصف الواقع.

القراءة التركيبية

يقدم النص صورة عن مغرب االمس، وعبرها رسالة الى المتلقي تستضمر خطابا سياسيا مفاده ان الدولة الخزنية والشعب المغربي

عاشا في توافق وانسجام وتراض ضمن ثقافة الوالء من قبل العامة، ومراعاة مصالح الناس تبعا لوالئهم وخدمتهم من قبل السلطان

واعوانه. وهذه الصورة معروضة في قالب سردي تتسم عناصره باالختزال وهيمنة الوصف والداللة االحتفالية وجاهزية الشخصيات

وتعدد داللة المكان والزمن وصرامة اللغة التاريخية الدقيقة الحبلى بمصطلحات التاريخ والجغرافيا ومعجم السياسة والمجتمع واالدب

وبعض التعابير التراثية الجزلة.
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 النص الوصفي - مدخل مفاهيمي

تقديم

ُيّعد الوصف بمثابة وسيلة تعبيرية تنبثق عن الشخوص واألماكن واألشياء والحاالت والمواقف حول موضوع ما، ومن الممكن التفرقة

بين أصناف النصوص الواصفة لألشخاص واألماكن واألشياء والحاالت االجتماعية وفقًا لتسميتها، إذ تقدم التسمية مجاالً إلبراز عنصر

ما، باإلضافة إلى أنها تتيح الفرص أمام العناصر المتقاربة على االنتقال؛ كالشارع والنهج والطريق.

يعرف النص الوصفي أيضًا بأنه النص الذي يمنح قارئه إمكانية تمثيل أمر معين؛ كالجماد أو اإلنسان أو مكان ما، فيكشف النص

الوصفي عن خصائص الشيء أو الشخص، ويؤطر صورته وفقًا للمكان الموجود فيه.

خصائص النص الوصفي

ينفرد بوجود مقدمة وعرض وخاتمة.

يكثر استخدام الضمير الغائب.

ُيستخدم فيه التصوير والمجاز والتشبيه.

يغلب على مفرداته وتراكيبه األلفاط الدالة على الحركة أو اللون أو الحواس.

تستخدم فيه غالبًا مؤثرات صوتية متفاوتة؛ كالطباق والجناس والسجع أيضًا.

يشيع استخدام التراث واألمثال والشعر في النص.

يغلب عليه طابع التعمق بدقائق األمور وتفصيلها.

ُتوظف فيه كافة األساليب اإلنشائية، ومنها: االستفهام والتعجب.

يتميز بكثرة استخدام الفعل الماضي والمضارع، والظروف الزمانية والمكانية.

أنماط النص الوصفي

الوصف بالقول

ويتمثل بذكر المشهد موصوفًا بأسلوب غير مباشر باالعتماد كليًا على اللغة والذاكرة.

الوصف بالفعل

وذلك من خالل نقل المشهد فعليًا بكل أحداثه ووقائعه، ويندمج معه السرد.

الوصف بالرؤية

ويأتي هذا النمط عند إبراز الواصف لصفات الموصوف، ومعاينتها عن كثب.

وظائف النص الوصفي

الوظيفة اإلخبارية واإلعالمية

وتتمثل بتقديم المعلومات ونقلها سعيًا لبناء معرفة من نوعٍ جديد.

الوظيفة التصويرية

ويقصد بها إلى الوقوف أمام تفاصيل الموصوف، وااللتفاف حولها للتعرف عليها عن كثب من كافة الجوانب تمهيدًا لتقديم وصف

دقيق.
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الوظيفة السردية

وتعرف بالوقائعية أيضًا، وهي المشاركة السردية في نمو األحداث ووصفها.

الوظيفة التعبيرية

وتتمثل بانتقاء اللفظ األنسب بين مجموعة من األلفاظ إليجاد أسلوب وصفي دقيق.

الوظيفة القيمية

وتتمثل بإعطاء وصف يوضح وجهة نظر ورأي الواصف بالموصوف.
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 النص الوصفي - تحليل نص 'باب المدينة' ليوسف القعيد

سياق النص

كثيرا ما تحبل األماكن واألزمنة بمآس ومواقف عصيبة تخلق أجياال من المعذبين، فتكون حكاياتهم مرتعا خصبا ألعمال الروائيين

والقصاصين، وقد عرفت بداية السبعيينيات من القرن الماضي تحوالت وصراعات أدخلت المجتمع العربي في ثورات وانتكاسات

سرقت من الناس آمالهم في السلم واألمن والشبع، ومألت أيامهم خوفا وجوعا وقمعا وسجونا واضطرابا، وفي مثل هذه الظروف ليس

من وسيلة لتفريغ الهم وتصدير البوح وتعرية الظلم أفضل من وصف الظالم الذي يرين على المكان، ويكتنف واقع الشخصية، ويصبغ

الزمن بطابع القتامة. ذلك ما يحاول يوسف القعيد تصويره في قصته القصيرة “باب المدينة” المأخوذة من مجموعته ” قصص من بالد

الفقراء” التي ترصد جروحا غائرة في روح مصر وضميرها، وتصر على بناء وعي جديد من خالل تفجيع الواقع وتأزيمه، وعي يدرك من

خالله الفقراء أن عليهم مواجهة مصائرهم. ويوسف القعيد روائي مصري من جيل الستينيات، حاول بأعماله متابعة نجيب محفوظ

ويوسف إدريس في تأصيل الخطاب السردي العربي.

مالحظة النص

يبدأ النص بحدث بسيط ال يتجاوز فعل الوقوف على باب المدينة، حدث يضع الشخصية في زمن ومكان محددين، ثم يغمر الوصف

هذا الحدث وتداعياته التي تنتهي باستمرار وقوف المرأة بباب المدينة في انتظار التفتيش الذاتي، والمالحظ منذ البداية أن الواصف/

السارد ملم بتفاصيل الموصوفات، عالم بخباياها القريبة والبعيدة رغم اختبائه وراء ضمير الغائب، ليقدم لنا من خالل رؤيته العميقة

موصوفا ينضح بالحزن واالستسالم، ويرغب في الخروج من وضع مزر وحالة مهينة بما يتيح له متابعة الحياة، لكن الظاهر أن المدينة

ال تفتح أبوابها حتى تفتش األجساد والضمائر، والقائمون على التفتيش غير آبهين لمن ينتظر وال لحجم الوقت الذي ينتظرون. هكذا

يبدو من خالل المالحظة األولى أن القصة منشغلة باالستبطان الذاتي بحثا عن صيغة جمالية تصلح للتعبير عن التصدعات النفسية

التي تسم الشخصية وتمأل فضاءها بالقتامة والعذاب.

فهم النص

يتمفصل النص إلى حزمة من الوحدات السردية والمقاطع الوصفية التي تدور حول موضوع اجتماعي يصور مرارة الحياة في ظل

الهجرة من القرية المحطمة إلى المدينة المطوقة بكل أنواع الحذر والمراقبة والتفتيش وفقدان الثقة وصد الغرباء وغربلة األفكار

والمشاعر، خاصة عندما يكون المهاجر امرأة وطفال يبحثان عن مالذ آمن ولقمة ساخنة بعدما زج بمعيلهما في إحدى السجون التي

تمأل بلدا يصفي حكامه حساباتهم مع إرث قديم، فينشرون الرعب والجوع، ويصادرون األرض والحرية والحلم. ويكون انتظار المرأة

بباب المدينة انفتاحا على أفق مسدود، وانعطافا إلى درب مظلم مجهول، وتجسيدا لمأساة التنتهي في الزمن، وتفجيرا إلحساس

باليأس والتداعي لوال خيط من أمل باهت يمسك ببقية رمق عصية على الموت، تبرق في استيقاظ طفل يأبى أن ينام.

وأبرز هذه الوحدات السردية والوصفية :

وصول الفّالحة القروية إلى المدينة تحمل طفلها، وتقف على الباب الضخم طارقة مستأذنة العسكري في الدخول.

وصف باب المدينة وسورها وحراسها وصفا يطبع الفضاء باالنسداد والعدائية.

سؤال الحارس المرأة القروية عن أوراقها والمكان الذي قدمت منه وسبب هجرتها والمكان الذي تقصده، وإجاباتها المشبعة

باالمتعاض واإلحباط، المعبرة عن انزياح على كره إلى حيث العمل والبيت والطعام بعدما سجن السند وهدمت الدار وقتلت الحياة

في قريتها النائمة في حضن السماء.
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تفاعل العسكري حارس باب المدينة مع هموم المرأة ورغبتها بسبب إحساس مشترك وماض متشابه وتعاطف مضمر يصطدم مع

قانون التفتيش الذاتي الذي ينبغي أن تجريه عسكرية ال تأتي إال مرة كل بضع سنين.

وصف الطفل النائم الحالم والزهرة البيضاء اليانعة وامرأة تتحسس صدرا ممتلئا لبنا بكرا تتوق أن تروي الزهرة ولو بلبنها.

إبداء المرأة القروية قبوال للتفتيش الذاتي من قبل العسكري تجنبا النتظار قد يطول يحول دونه خوف الحارس من المحاكمة

بسبب مظهر أصيل للمرأة، ووعي حاد بالحياة لديها، وحركات عفوية ال تنسجم مع فكر االنبطاح والرضوخ ؛ مما يستوجب

باإلضافة إلى المفتشة الذاتية ضابطا كبيرا مدققا في األفكار والسرائر.

حزن المرأة الضطرارها إلى االنتظار خارج الباب يزيد المرأة هيبة والعسكري خوفا وصرامة في تطبيق األوامر.

تحليل النص

النص منشغل بالوصف منذ بدايته، والوصف منصب على ماهو مادي ونفسي واجتماعي، ويحضر المادي في شكل الموصوف الخارجي،

سواء أكان مكانا كمدخل المدينة، أو شخصية كالمرأة القروية والطفل والعسكري، أو حدثا كشكل الوقوف بباب المدينة والحركات

المرتبطة به والتداعيات المتناسلة منه، وتعكس الوصف النفسي جملة األحاسيس والخواطر المثارة واالنفعاالت المحبطة والرؤى

والقيم التي تبثها الشخصية ويوحي بها الفضاء ويدل عليها الزمن، وتتحكم حتى في تشكيل مظهر األشياء والقوى الفاعلة، بينما يلوح

االجتماعي في رصد عالقة الشخصية بمن يتحكم في مصيرها، وبمحيطها القريب والبعيد المرتهن إلى دالالت انعدام االستقرار وتفريخ

البؤس واأللم واليأس؛ غير أنه يغلب على النص االهتمام بالجانب المعنوي الداخلي في وصف الشخصية، حتى أن بعض ما يشير إلى

سمات خارجية مظهرية أو تفاعالت اجتماعية ال يعدو أن يكون تشكيال لفضاء األزمة وتأثيثا لالستبطان الداخلي لردود أو أفعال تصدر

عن ما وراء الوعي المباشر والرغبات المفضوحة للمرأة القروية المحطمة أو الطفل الحالم أو العسكري الخائف المربوط بصرامة

التعليمات، الممنوع من التفكير اإلنساني رغم خلفيته النفسية المتبلورة في معاناة الهجرة والهموم.

يطغى على الوصف المادي اشتغال حاسة البصر، وتتبع المنظورات في أبعادها الرحيبة أو تفاصيلها الدقيقة ( قرية بعيدة، المدينة لها

سور، وفي السور أبواب، وعليها حراس في أياديهم السالح، وفي جباخاناتهم الذخيرة، وعلى رؤوسهم الخوذات، وعلى أذرعهم الدروع،

باب المدينة يبدأ في األرض وال ينتهي سوى في السماء، يسد عين الشمس ونور النهار وظالم الليل…) وأحيانا يتجاوز المنظور حاسة

البصر محلقا عبر الخيال في مدى تقصر عنه الرؤية الحسية، ويمأله اإلدراك المغلف باإلحساس بدالالت األشياء المحيلة على االنسداد

والمحاصرة والشقاء. أما التحليل النفسي فيتغلغل عميقا في دواخل الشخصية، ويرصد مناطق الوعي باللحظة المتصدعة والكيان

المتشظي والرغبة المستعصية ورد الفعل المأزوم، وتتخلله تعليقات وصفية للسارد يستطرد بها خارج الموصوف ليمنح لألزمة امتدادا

وللفعل الوصفي تناسال يخلق دينامية وتشويقا كالتعريج على السجون التي تشبه أبوابها باب المدينة وتتفشى في البلد تفشيا فظيعا،

أو كالحديث عن انقسام الناس إلى مفتشين ومفتشين، لذلك ال بد من التفتيش في كل حال.

والمالحظ أن الوصف، وإن زاوج بين عرضي المدرك بالحواس ( البصر والسمع واألذن ) والمدرك باإلحساس، المعروض عرضا عاما أو

المتوغل في هواجس النفس ودنادنها، التزم بزاوية وصف متزامنة مع سيرورة الحدث، فبدأ بوصف فضاء الوقوف ثم فضاء القرية

ففضاء الهموم، ففعل التفتيش ومكانه، فحركة الطفل واألم وهواجس العسكري، فموقفه، فحالة المرأة والطفل مع االنتظار. وارتباط

الوصف بتفاصيل الحدث بهذا الشكل الكرونولوجي منح القصة بعدين متالزمين : بعد أفقي تبلوره حركة الحدث المتتابعة في الزمن،

وبعد عمودي تمأله الوقفات الوصفية التحليلية الكثيفة المشحونة باألفكار والرؤى والعالمات واالنفعاالت والرموز.

يبدو السارد عالما بتفاصيل الشخصية الموصوفة والفضاء الذي تتحرك داخله ( المرأة، العسكري، باب المدينة، القرية …)، مطلعا على

خصوصيات ال تتأتى لسارد محايد، كمعرفة هموم المرأة الفقيرة، وأحالم الطفل الرضيع، وهواجس العسكري، ونمط التفكير والشعور

المصاحب ألفعال هذه الشخصيات، مما يدل على أن السارد طرف في عالم الشخصية، يقود رؤية من الخلف، ويتدخل بتعليقاته

لتطويق الموصوف باإليحاأت التي يريد بثها في األشياء ( ال بد من التفتيش في عصرنا، كانت النباتات الشيطانية تمأل المكان…)، مما

يجعل الوصف ذاتيا ينم عن تعاطف مع الفقراء، وتبرم من األوضاع التي يكابدونها، وإعجاب بغير قليل من سمات الشخصية القروية

التي يطبعها الوعي المهدور والمظهر األصيل والرغبة في تجاوز التصدع وإعادة بناء األمل رغم القيود والمصادرة ( اكتشف أنه ال

يستطيع تفتيش دماغ الطفل وال دماغ أمه، المرأة القروية.. يمتلئ صدرها باللبن البكر، صحا الطفل من حلمه باألب والدفء والحب

والبيت على صوت ضرب البندقية في األرض…)
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معجم الوصف في النص متنوع يمتاح من العمران والطبيعة والمجتمع واألحوال النفسية والفكرية، وقاموس السالح والقوانين

العسكرية والمظاهر الجسدية والحركية لإلنسان، مما يؤشر على كثافة داللية تمعن بالموصوف في اختزال الحياة بكل أبعادها في

لحظة الوقوف واالنتظار ومعاناة البؤس والحرمان والحزن. وتهيمن على النص أفعال مضارعة رغم كون الوحدات السردية مصدرة

باألفعال الماضية، واستخدام المضارع في االستغراق الوصفي الشعوري واإليحائي مسعف في جعل المشهد حيا، وصبغ صورة

الموصوف بصبغة المتداعي والمتناسل والمتجدد في زمن يبدو متراخيا متباطئا.

استخدم الوصف لغتين تقريرية وإيحائية، تقريرية لعرض صورة الفضاء البانورامية ومالمح الشخصية الظاهرة، وإيحائية لتلوين

الفضاء وتشخيص الهواجس واالنفعاالت بما يعكسه الموقف وتفرخه اللحظة من وعي وشعور بقلق الذات ورغباتها وإحباطاتها، وقد

توسل في ذلك بنوع من التصوير يضمن االستغراق في التأمل، ويخلق فسحا إلمتاع المتلقي وتكسير رتابة التقرير ( يسد عين الشمس،

أبعد نقطة عند حافة األفق، هناك في البعيد في حضن السماء، القلب الحنون الذي تشرب منه، هدمهم التعب، جبال الهموم فوق الصدر

معلقة في رموش العين، الهم النائم فوق حبة القلب، الهموم مثل موج البحر البعيد…) وأحيانا تتجاوز لغة الوصف البعد التصويري

اإليحائي لتقترب من لغة رمزية أكثر كثافة وغموضا ( تفكر في ري الزهرة البيضاء بلبن صدرها األبيض، األمور الخطيرة مثل سحب

الشتاء تأتي مع بعضها …).

تركيب وتقويم

النص وصفي متعدد األبعاد والوظائف االجتماعية والفكرية والجمالية:

اجتماعيا وفكريا يؤشر على نوع من االنتقال في العالم العربي بعد الفترة الكولونيالية نحو تغيير راكم الكثير من األزمات والمآسي

وخيبات األمل التي قادت إلى كثير من التفاوت الطبقي والحكم االستبدادي ومصادرة الحريات والحقوق، فكثر الفقراء والمعتقلون

والمنفيون والساخطون على األوضاع، وارتمت البلدان العربية في أحضان االضطراب االقتصادي والفكري واالجتماعي سببه ضعف

الموارد وتخلف البنيات وسيطرة الفساد وتحكم الوصاية الدولية.

فنيا وجماليا يؤسس النص لخطاب سردي عربي ناضج على مستوى الشكل والمضمون تبدو فيه هذه القصة القصيرة عميقة الداللة

على الواقع بكل أبعاده الموصوفة والمسرودة بلغة هالمية صافية كثيفة المعنى، قابضة على اللحظة الموصوفة بشكل مقنع ومؤثر،

مشعة بعوالم إشارية يمتزج فيها الظاهر بالباطن، ويتسلل عبرها نوع من المعنى يصنع ماهية األشياء التي تتكفل بتعرية األزمة

وفضح المأزق الحضاري للمجتمع والفكر العربيين.
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 النص الوصفي - تحليل نص 'الجالس في الحديقة ينتظر' لرضوى عاشور

سياق النص

يلتقط النص الحكائي الوصفي لحضات من الحياة، فيتغلغل فيها عارضا حركة وسكونا ويفاعة وذبوال يمر عليها الناس فال يعيرانها

أدنى اهتمام، ويسلط عيلها الروائي أجهزته اإلدراكية النافدة والحساسة وأدواته الفنية الخالقة فيصنع منها صورا إنسانية غزيرة

المعنى بليغة التأثير. ذلك ما حاولت ” رضوى عاشور” التقاطه من زحمة الحياة حيث أثر فيها منظر رجل طاعن في السن يجلس على

مقعد في الحديقة بال حراك كانه منفصل عن العالم.

مالحظة النص

يبدا الحكي بجملة في النص ” في البدا لم أنتبه…” وينتهي بجملة ” ألقيت نظرة خاطفة…” ليؤشر على نوع من العالقة بين الملفوظ

االول واألخير تمثلها الصورة التي رسمتها الراوية للرجل الجامد على المقعد في الحديقة بين االنتباه العارض والقلق المثير بشأن

حالته واإلعراض المعلن عن استعادة التوازن النفسي الذي خلخله العنصر المثير في الحكاية. وهو ما يدل على بعضه العنوان المركز

على فعل االنتظار، والمستضمر لحالة المنتظر التي يكشف عنها السرد والوصف في هذه القصة القصيرة المأخوذة من المجموعة

القصصية ” رأيت النخل” لرضوى عاشور الناقدة والروائية المصرية المتميزة.

فهم النص

يتمفصل النص إلى حزمة من الوحدات السردية والمقاطع الوصفية االتية:

عدم انتباه الساردة إلى الرجل الغريب الجالس على المقعد قبالتها، ألنها كانت منهمكة في اللعب مع طفلها، وألن الشيخ الهرم كان

جامدا في مكانه كأنه قطعة من الحديقة.

وصف الروائية فضاء اللعب الفسيح بكل مكاوناته الطبيعية من شمس وسماء وأشجار ومقاعد خشبية.

وصف أجواء المرح والصخب والركض والقفز ورمي الكرة والتقاطها التي انخرطت فيها الساردة مع طفلها.

اكتشاف الساردة وجود رجل طاعن في السن جالس قربها بال حراك أفقدها التركيز في اللعب، وأثار تبرم الطفل.

الخواطر التي دارت بخلد الساردة بخصوص منظر الرجل وحاله المثيران لالرتباك والحيرة والقلق جعلتها تفكر في مغادرة

الحديقة.

استغراق الساردة في وصف حالة الرجل المنتظر انطالقا من هواجسها، وتداعيات تاثير منظره الكئيب على االحداث وعلى نفسية

الشخصية.

استعادة الساردة اجواء المرح واللعب مع طفلها بكل العزم المطلوب بعد تخلصها من أثر نظرتها إلى الرجل المسن.

تحليل النص

في النص حدث واحد يتمحور حول انشغال الساردة بوجود رجل مسن غريب نبت فجأة في فضائها الحميمي القريب جامدا ال يتحرك

أثناء انهماكها في اللعب الكرة مع طفلها، وبين لحظتي هذا الحدث المشكلتين للبداية والنهاية ينتشر الوصف فيحيط بكل الحركة

والسكون واالنفعال الذي يرين عن اللحظة ويمألالمكان. والوصف في هذا النص مزدوج األبعاد، فهو تفسيري وإيحائي يدفع بتفاصيل

الحدث دفعا وئيدا إلى نهاية اللحظة المسرودة من جهة، وجمالي إبداعي بما يختزنه من قدرة على التقاط المرئي والالمرئي، المحدود

والالمحدود، وتصديره إلى المتلقي في توليفة سردية معبرة ومؤثرة من جهة اخرى.
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يغلب على الوصف في النص أنه ذاتي يسقط الكثير من مشاعر الساردة المتماوجة بين إيقاعين: صخب مرح وقلق مربك، هكذا

تتناسل صور الموصوفات في ذهن الواصفة مستلهمة من الواقع والممكن والمتخيل، مفجرة الكثير من الهواجس التي تنتاب اإلنسان

فتوجه حركاته ايجابا أو سلبا، أو تعيده إلى نقطة الصفر مستعيدا توازنه، طارحا كل العوارض خلف ظهره مستمرا في الحياة وكأنه لم

ير ولم يسمع. 

– يهيمن على الوصف في النص المدرك بالبصر واالحساس الباطني؛ مما يضعنا أمام نوعين من الوصف: مادي محسوس ومعنوي غارق

في تتبع الهواجس والبالبل وتوقع األحوال النفسية المرتبطة ببعض القرائن الظاهرة، وهو أمر منح النص الكثير من الحيوية والعمق

واالستبطان الذاتي الذي يدفع المتلقي إلى خلق عوالم موازية للصور التي يبثها الوصف، فيتسع النص وينفتح مع القراءة والتلقي،

ويصبح أكثر تأثير وجماال.

يقوم الوصف في النص بتوسيم الشخصية واألشياء والحاالت واألمكنة مستخدما تعابير وتشبيهات ونعوثا وأحواال تالئم الموصوفات

وزوايا الوصف وطبيعته، فهي موضوعية واقعية دقيقة حين تمس المظهر الخارجي أو الحركة المنظورة، وهي شفافة كثيفة موحية

حين تالمس األحاسيس واألفكار والمواقف، لذا كانت الساردة دقيقة في وصفها للطفل والرجل والحديقة متخذة زاوية للوصف مكنتها

من التقاط أدق تفاصيل الجسد والحركة والسكون، وكانت مقتحمة للمجهول في مغامرة وصفية تحاول أن ترتاد بها عنان السماء حيث

تحلق الكرة منفلتة من قانون األرض، أو باطن األرض الذي تضرب جذور األشجار في أعماقه، أو مجاهل التفكير في هوية رجل ساكن

ال تقول شيئا غير أنه هرم ينتظر.

الضمير المستخدم في الوصف هو ضمير المتكلم؛ مما يعني أن الساردة طرف في الحكاية وشخصية من شخصياتها، تقود مهمة السرد

والوصف، وتهيمن على مقاطع الحوار الداخلي والخارجي صادرة عن رؤية سردية تبدو مصاحبة تحاول أن تستنطق الواقع الموصوف

وتستكنه حقيقته، فال تجد غير هواجسها وأسئلتها مادة للتفسير والقراءة والتأمل؛ غير أن تدخالتها في تكييف الصورة الواقعية

وتلوينها بالظالل النفسية وآلفكرية التي تستبد بها جعل الوصف ذاتيا، وصنع من اللحظة الموصوفة انشغاال فكريا وعاطفيا للساردة

بامتياز، يطرح فعال مسرودا وواقعا موصوفا موضوعا لالنشغال اإلنساني بقضية الشيخوخة وما تفرزه من وحدة وعزلة وكآبة وعجز

وانفصال عن العالم، على الناس أن يعيدو النظر في مواقفهم إزاءها حتى ال تظل نشازا في جسم اإلنسانية الذي يفترض أن يكون

متآلفا ومتناغما ومتضامنا.

تركيب وتقويم

تطرق القصة موضوعا اجتماعيا يشغل بال األدباء والمثقفين والفاعلين االجتماعيين، ويتعلق بفئة من الناس قدمت زهرة عمرها خدمة

للجيل الصاعد، ثم وجدت نفسها في شيخوختها تقاسي مرارة الوحدة والعزلة واالنكماش واالكتئاب، تنزوي وحيدة في فضاء عام

تنتظر انسالخ الليل من النهار، وتلوذ بالفراش ترقب انبالج الصباح مستغرقة في تأمل طويل وصمت ثقيل وجمود مريع، تنظر إلى

العالم حولها بعين الماضي، ويمثل الموت لها المستقبل المنظور. تلك بعض من البالبل التي خامرت دخيلة الساردة، وهزت أركانها

النفسية وهي تبلور صور المسن الهرم الجالس كنصب منحوث على مقعد في الحديقة حيث كانت تمرح وطفلها. ولعلها استحضرت

أياما قادمة تجلس هي األخرى نفس المجلس، فراعها ذلك وكدر يومها المرح، وودت لو تعلم ما الذي يقعد الرجل هناك؟ ومن أين اتى ؟

وماذا ينتظر ؟ ومن أهله ؟ وهل من سبيل إلخراجه من دوامة الصمت والجمود؟

صاغت ”رضوى عاشور” هذا الموضوع في قالب سردي قصير انصهرت فيه مكونات السرد انصهارا جميال ومؤثرا تداخلت فيه عوالم

الحركة الظاهرة والباطنة، واتحد الزمان والمكان في نسق واحد، وطال الوصف كل شيء، وبدت الساردة جزأ ملتحما بالعالم الموصوف

والمسرود يكشف عن رؤية مصاحبة تبعث إلى المتلقي رسالة مؤداها أال مناص من الشيخوخة، وأن الحياة تستمر محتفية بالبراعم

واألغصان النضرة، فال أقل من اعتراف بالجميل واهتمام بالجذور.
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 النص الحواري - مدخل مفاهيمي

مفهوم النص الحواري

ُهو نوٌع من أنواعِ النصوص األدبية التي تحتوي على حواٍر بين شخصين، أو أكثر، والهدف منه توصيل فكرٍة ما إلى الشخص الذي يقرأ

النص الحواري، وأيضًا يعرُف النص الحواري بأنه وسيلٌة من الوسائل المستخدمة في توضيح موضوعٍ ما باالعتماد على وجود حواٍر

ينقُل األفكار المرتبطة بالموضوع بأسلوٍب واضحٍ.

عادًة تستخدم هذه األنواع من النصوص في المحاضرات الدراسية، والتي ترتبُط بتعليم لغٍة جديدٍة، أو الدورات التدريبية التي تعتمُد

على مهارات التواصل، والحوار بين األفراد، وأيضًا يستخدُم النص الحواري في مسودات النصوص المسرحية، والسينمائية التي يتدرُب

عليها الممثلون، أو أثناء إعداد نصوص الحوارات الخاصة باللقاأِت التلفزيونية، والصحفية.

خصائص النص الحواري

يتميُز النص الحواري بمجموعٍة من الخصائص، وهي:

يحتوي على حواٍر واضحٍ، ويشمله تفاعٌل بين شخصيات الحوار.

يبدا� النُص الحواري باسم المحاور األول، ومن ثّم أسماء باقي المشاركين في نص الحوار.

يعتمُد أسلوب النص الحواري على تبادلِ األسئلة، واإلجابات حول الموضوع الرئيسي للنص.

لكُلِ فقرٍة حواريٍة في النص الحواري فكرٌة فرعيٌة خاصٌة بها، ومرتبط مع الفكرة الرئيسية للحوار.

قد يضمُن النص الحواري دالالٍت لفظيٍة حول أداء المشاركين في الحوار، وعادًة تستخدُم هذه الدالالت من أجل توضيح المواقف

المرتبطة باالنفعاالت التي تظهُر على تصرفات الشخصيات أثناء الحوار، مثل: االبتسامة، أو الحزن، أو غيرها.

يلتزُم بقواعد اللغة المكتوبة بها التزامًا دقيقًا، حتى يتمكَن من توصيل الفكرة الخاصة به للُقراء، أو المشاهدين بطريقٍة مفهومة،

وواضحة.

أنواع النص الحواري

تصنُف النصوص الحوارية بناًء على األنواع التالية:

النص الحواري الكامل

هو من أكثر أنواع النصوص الحوارّية استخدامًا، ويطلق عليه اسم نٍص كاملٍ؛ ألنُه يحتوي على كافِة العناصر األساسية للحوار،

والنقاش القائم بين المتحاورين، وأيضًا يتضمن قضيًة واحدًة تتم مناقشتها في كافة الحوارات الُمتبادلة، وال يتم الخروج عنها مطلقًا،

أو التطرق لقضيٍة غيرها، ويستخدُم عادًة هذا النوع من النصوص في مختلِف المجاالت الحوارية.

النص الحواري الناقص

هو من أنواع النصوص الحوارّية التي ُيعتبُر نصها ناقصًا، أي يحتوي على موضوعٍ عاٍم للنص، ولكّنه ال يحتوي على حواٍر كاملٍ، وأغلب

أفكاره ناقصٌة، وغير كاملة وتحتاُج أحيانًا لقراءة الفقرات، أو الحوارات األخرى داخل النص حتى يتمكَّن القارئ من فهِم األفكار

الناقصة في الفقرات الحوارية، ويستخدُم هذا النوع من النصوص الحوارية في التدريبات الدراسية التي تعتمُد على إكمالِ الحوار بين

الُمتحاورين، وفي بعِض أنواع الّروايات األدبية.

النص الحواري الُمباشر
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هو النص الحواري الذي يرتبُط بالحوارات التي تحدُث بشكلٍ ُمباشٍر، وعادًة يطبق هذا النوع من الحوارات في اإلذاعات، والقنوات

التلفزيونية، ويعتمُد على مشاركِة ضيٍف في الحوار الذي يديره المذيع، ويحتوي هذا النوع من النصوص الحوارّية على العديِد من

األسئلة التي يرّتبها المذيُع مسبقًا من أجل طرحها على الضيف ليحصَل على إجاباٍت، أو تفسيراٍت لها.
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 النص الحواري - تحليل نص 'الشجرة الخضراء' لزكريا تامر

سياق النص

القصة في عالم زكريا تامر ليست معقدة، وال تحتاج لرؤية ناقد يشرح غموضها أويبشر برسائلها المرموزة الشفافة، إنها قصة أقرب ما

تكون من روح االنسان ومعاناته، ولزكريا تامر فيها قدرة خالقة في اللعب على أوتار الرمزية الشفافة، تلك الرمزية العميقة التي تقرأها

في قصصه فتشعر كأنك ملكت الحقيقة أو اقتربت منها، غير أن شفافيته الرمزية سرعان ما تخرجك من عالم الحلم إلى عالم يثير

فيك الغضب والكراهية تجاه كل القساة والظلمة والمستبدين. إنك مع موضوعات زكرياء تامر تشعر برؤية غريبة، فيها طرفة اإلبداع

وقوة االنفعال وتوتر اللغة وأسطرة الواقع في حكايات هي انعكاس لتجارب وخبرات، وكتابات مغايرة للصيغة التقليدية في السرد

العربي تخلط بين الواقع والخيال خلطا تغيب عنه الحبكة والعقدة والحل.

وزكريا تامر من ألمع رواد القصة العربية، نشأ فقيرا، وغادر الدراسة مبكرا سنة 1944، واشتغل حدادا، غير أن ذلك لم يمنعه من إشباع

نهمه للقراءة، واالنقياد لهوسه بالكتابة، فألف قصصا بوأته مكانا رفيعا بين المبدعين الكبار، من أشهر مجموعاته القصصية “صهيل

الجواد األبيض” “ربيع الرماد” “الرعد” ” النمور في اليوم العاشر” و”دمشق الحرائق” التي منها هذا النص.

مالحظة النص

العنوان مركب وصفي مبتدأ لخبر محذوف، ينفتح على أفق تاويلي شاسع تصبح فيه الشجرة معادال موضوعيا للحياة والحلم

والخصوبة والطهارة والثبات والتجذر واالنتشار والحرية والعطاء، وتدل فيه الخضرة على كل ما يلتبس بايحاأت الشجرة من يفاعة

وسلم وجمال ودفء وأنس وأمان. هكذا يصطرخ التركيب الوصفي بكل ما يصنع عالم الحرية واإلبداع والخلق والجمال واألحالم

وغيرها من القيم التي يتوق إليها االنسان عامة، وتعمل األنظمة العربية في واقع مترد على قتلها واستبدالها بقيم القسوة والظلم

واحتقار الحياة وقتل كل ما هو جميل في اإلنسان وإشاعة كل قبيح فيه وحوله. هذه اإليحاأت تتأكد في بداية النص ونهايته من

خالل المفارقة العجيبة بين داللتي الصخرة في البداية والنهاية، فهي أوال مبعث للحياة وتفجير لألمل والحلم، وهي أخيرا محضن

للموت ورمز للتالشي واالضمحالل يعلن عن رؤية للحياة تصبح فيها األرض والجسد اإلنساني امتدادين لبعضهما البعض، معرضين

لالغتصاب من الجالدين، وهذا وضع واقعي يبدو مؤلما وحزينا؛ ولكن تامر يحوله بدأ من إيحاأت العنوان والرمز إلى تماه وحلول

وفناء، حيث يفنى الجسد في األرض بدماءه، وتحتوي األرض الجسد المغتصب، وكالهما يشكل عالمة فارقة في الوقوف ضد أشكال

القمع والقهر.

فهم النص

تبدأ القصة ببكاء الطفلة بسبب ضرب أمها لها، وسبب ضرب أمها لها أنها كانت تبكي، وسبب بكائها أن أمها لم تشأ أن تشتري لها ثوبا

أحمر؛ ألن شراء الخبز أولى وأهم. إن بداية القصة تعلن عن عالم زكريا تامر المصور للواقع المظلم الذي يملؤه اغتصاب اإلنسان وانتهاك

جسده بالعنف القسوة، وقتل أحالمه بالقمع والكبت والحرمان.

يخرج طفل صغير أسود الشعر من صخرة تفتتت فانبثق منها كانبثاق الحياة، فتكف الطفلة عن البكاء، ويدعوها الطفل المتولد من

األرض إلى اللعب فتستجيب، ويصنعان عوالم البراءة والحلم والطفولة المرحة المشاكسة، يتصوران الحياة لعبا وحكايات، ويختاران

شجرة خضراء منطلقا ألحالمهما الجميلة رغم ما تحمله هذه العوالم الحالمة من تناقضات ومفارقات وإيحاأت رمزية يحضر فيها

الواقع بوجهين القبيح والجميل، الوديع والقاسي (اللص والشرطي، والملكة والجيوش، الشحاذ والغنية، والعفو والفتل، والمستشفى

والموت والقبر، والطبيعة بعوالمها المتعددة، وضمنها وردة بيضاء لها داللة خاصة).
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في نهاية الحكاية أجهضت أحالم رندا وطالل؛ ألنه يستحيل أن يتعايش الذين يحلمون بالسالم والحرية مع الذين يدمرون كل جميل

وإنساني، خاصة إذا كان الوجه القبيح في الواقع يمتلك وسائل التدمير وأدوات القمع واالنتهاك وسلطة القتل بدم بارد، بينما ال يملك

رموز الجمال والسالم غير القدرة على الحلم. هكذا يرتعب طالل ورندا من رؤية منظر الدم والرصاص المنطلق دفعة واحدة من بنادق

الجنود صوب رجل اعزل مدمي مقيد إلى الشجرة الخضراء، فتلوذ رندا بطالل باكية مرتجفة، فيضمها إليه، فيتحوالن إلى صخرة

إيذانا بانتشار القسوة والموت في حركة دائرية لولبية ما أن يشع فيها قبس من الحياة يضئ برهة حتى يخبو وتمتصه األرض التي

تظل وحدها صامدة في وجه القبح تحكي أسرارها لألجيال المقبلة.

تحليل النص

الحوار في النص اكتشاف جماعي لحقيقة تشغل بال الطرفين المتحاورين، وتؤسس تاريخهم ومصيرهم المشترك، ومشاركة مفتوحة

على أفق غير محدود في إنتاج الدالالت وصياغة القيم وتشكيل التصورات. ويقوم الحوار في هذا النص على نوع من المفارقة تنتجها

جملة من العناصر اللغوية، والذهنية المفهومية، والمرجعية المسندة إلى المكان والزمان، والسردية المتولدة عن بنية الشخصية بما

تحمله من مكونات وتناقضات، وما يصدرعنها من سلوك. وكل واحد من هذه العناصر المشكلة للمفارقة في الحوار يعد حافزا من

حوافز السرد، وأهمها الفضاء والشخصية والحدث. وبخصوص العنصر الذهني المفهومي يتضح أن الحوار في النص اعتمد على مزج

المنطقي وبالالمنطقي، الواقعي بالخيالي مزجا جعل بنية الشخصية متوترة بسبب دورانها بين األسطوري والعياني، ولعل اللحظة التي

تتوسط هذين البعدين المتفارقين هي األكثر حضورا، واألقدر على تأمين وصول الرسالة واضحة إلى المتلقي. فبين الخروج األحادي

من الصخرة، وااللتحام الثنائي بالصخرة بما يشبه الفناء والحلول تتداعى المعاني الواشمة للواقع وشما مزدوج اإلحاالت، على القبح

تارة، وعلى الحلم أخرى، ومن ثم يمكن القول إن زكريا تامر استطاع أن يؤسطر الوقائع، ويؤلف بين العالمين المتنافرين تأليفا سلسا

يصبح معه الحوار في النص هادفا يستجيب لتوثر االنسان بين العياني والمفارق، وتعكس فيه رندا اإلنسان الحالم المعرض لكل أشكال

االنتهاك النفسي والجسدي، ويؤدي فيه طالل دور المتأقلم الباحث عن فجوة للحياة في الرداءة، عن بقايا أمل وشبه حلم ال يقوى عن

االستمرار، فجوة ال تلبث أن تنسد فيلتحق التعايش بعالم السكون والجمود والموت.

لغة النص مفعمة بالحدة والتوثر، تتراوح بين الخبر واإلنشاء في الحوار، أما في المقاطع السردية القصيرة فخبرية تستخدم جمل

مقتضبة كثيفة. وهذه اللغة تنقل للمتلقي أنماط القهر واالضطهاد، وما يفارقها من أجزاء الحلم المشكل لمخيلة اللعب الذهني، المعيد

لصياغة واقع مختلف يبحث عن أفق لدحر العنف والبؤس والحرمان، فتصبح رندا التي تبكي عدم حصولها على ثوب أحمر ملكة،

وفتاة غنية، ووردة بيضاء. كما تعكس هذه اللغة نفسية األبطال المقهورين والممزقين أمام المجتمع والذات والوجود في عالم قائم

على القتل والجوع والكبت (الخبز أهم من الثوب االحمرء فباتا مخلوقا واحدا يرتجف راغبا في الفرار).

تميز زكريا تامر في هذا النص الحواري بقدرته على استثمار المعجم العربي الشفاف األكثر تغلغال في لحظات الحكي وتأثيرا في نفسية

المتلقي، كما تميزت هذه القدرة بالبراعة واالنسيابية في تشكيل الصور التعبيرية والرمزية المثيرة؛ مما يجعل القارئ يحس بتنقله بين

عوالم األساطير والرموز بنوع من األلفة والتفاعل، وكأنها صور تنتمي إلى عالم اليومي المألوف، صور يضمحل الزمن داخلها، فيتسع أو

يتقلص فيما بشبه زمنا هالميا بدون قسمات، يبدأ بالبكاء وينتهي بالبكاء، ويتلون البكاء ثارة بالعنف والحرمان وأخرى بالخوف

واالرتجاف.

اتسمت لغة النص أيضا باالنفعالية في تجسيد مواقف معينة إزاء واقع موسوم بالرداءة واالضطهاد، وهكذا ينطبع الحوار بتلوين

أسلوبي مثير يحضر فيه أسلوب األمر واالستفهام والنفي بدالالته المتعالية اإللزامية، ويحضر فيه الخبر بدالالته الوثوقية اإليقانية

(انها تطير – انه يطير بمحرك – أنت ابله – أنا اآلن ملكة – أنت شحاذ – اهجم بجيشك – اعلم أيها الشحاذ الطماع – ال أريد أن

أموت – ماذا ستفعلين لو كنت وردة…)، كما ينطبع بلغة شعرية تمزج حاالت الشعور وتنوعاته الرمزية والحدسية والتصويرية

اإليحائية التي تجعل القصة القصيرة التي بين أيدينا وسطا بين القصة والشعرعبر توليد جمل شعرية ذات كثافة عالية وخصوبة بيانية

تخلط بين الفكرة واإلحساس، وتستند إلى التكرار، وتوظف الكلمات توظيفا جديدا.

يقوم السرد في نص زكريا تامر على الموضوعية التي تقتضي أن يكون الراوي مطلعا على كل شئ، حتى على األفكار السرية

لشخصيات سرده، وأن نرى المكان والزمان والشخصية بعينه هو عندما ينصهرالذاتي بالموضوعي لينتج عنهما سرد تم تطويعه للداللة
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على موقف من عالم حقيقي، ولكنه عالم قائم على العقالني والالعقالني، نراه في اليقظة والحلم، ونحسه بالشعور والالشعور، ونتلمسه

في الواقع والمتخيل.

تركيب مفاهيمي

كان لألرض والحب والخوف والعالقة الوجودية بين الرجل والمرأة نصيب كبير من الحدث في هذا النص الحواري، بل ربما شكلت

سياقه العام، ورندا وطالل والجنود والجوع والحرمان والرعب عالمات تصنع المفارقة والتوثر في تحققات تلك التيمات في هذا

النص، فتصبح سوريا / االرض (الشجرة الخضراء) والشعب / الجسد معرضين لكل أشكال االستبداد والقتل. وهكذا يصبح قارئ النص

محاصرا كالقلم في المبراة، كقطار قديم متآكل يحمل صفيره المبحوح كل رغابات المتلقي ونزوات الشباب وأحالم االطفال. وتنحدر

الحكاية إلى اعماق واقعنا النفسي بكل جوعه إلى الطمأنينة المادية والروحية لتعبر عن تعبتا وفرارنا إلى الحلم اليقظان والحلم

المخدر تحت سياط الحاجة الالهية إلى الخبزوالحب. إن زكريا تامر هو الروائي الوحيد الذي ينقد واقعنا بقسوة دون أن يتحول نقده

إلى خطابات وتقارير.
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 النص الحواري - تحليل نص 'الحكاية رقم )62(' لنجيب محفوظ

سياق النص

أخطاء الحياة الفادحة التي ال يتسنى لها أن تعرف طريقها إلى العلن والتصحيح والتكفير تظل عبئا ثقيال يرهق اإلنسان الحي، حتى إذا

أشرف على الرحيل قتله الندم، وعاودته الرغبة في العودة إلى المسار الصحيح، لكن غالبا ما يكون األوان متأخرا، والتكفير شاقا أو

متعدرا. تلك بعض من آفات الحياة التي امتألت بها المجموعة القصصية لنجيب محفوظ ” حكايات حارتنا ” التي تضم ثمانية وسبعين

حكاية تصور مجتمع القاهرة بكل تفاعالته وتناقضاته. إنها مرآة لنماذج بشرية صادفها نجيب محفوظ في حياته، ويحكي قصتها بكل

واقعية وشفافية ترصد الواقع كما هو، فتعري تفاصيله للمتلقي تعرية تروم تشخيص الداء ليسهل عالجه.

مالحظة النص

إذا أمعنا النظر في العنوان ألقيناه مركبا من لفظ ورقم، يحيل اللفظ على جنس النص بكل ما يختزنه من عوالم سردية، ويحيل الرقم

على ترتيب الحكاية داخل المجموعة القصصية، مما يعني أننا أمام قصة قصيرة. وبالنظر إلى المقطع السردي القصير في بداية النص

الحواري يتضح أن موضوع الحكاية اجتماعي يصور واقع شخصية ثرية صالحة، لكن صالحها له سر ال يعرفه أحد، تكشف عنه في

نهاية حياتها علها تتخلص من عبئه، لكنها تجني عقوقا ونكرانا، وترحل معها الجريرة تفسد عليها طمانينة الرحيل، وهو ما يفصح عنه

آخر ملفوظ في النص.

فهم النص

يتمفصل النص إلى عدد من الوحدات السردية االتية:

تقديم السارد بورتريه للشخصية الرئيسية للنص، قسماته االساسية ثروة وطيبة وصالح وعطف على الفقراء واألقرباء، وخاصة آل

مهران الذين جنحوا إلى الجريمة والعنف بسبب عوزهم.

استدعاء الحاج علي ولده األكبر إلخباره بكابوس ينغص عليه اللحظات األخيرة من حياته.

الحوار الذي دار بين األب واالبن مبتدئا بمحادثة فيها ود وبر، ومنتهيا بصدمة االبن لحقيقة والده ومصدر الثروة التي نعموا بها في

عيش رغيد.

موقف االبن من اعتراف األب سلبي يحمل األب مسؤولية خطئه ويرفض تصحيح الوضع لما قد يترتب عنه من ضياع حياة االسرة

وتدمير سمعتها.

نهاية الحوار بموت الحاج علي الخلفاوي موتا مشكوكا فيه بسبب الرجة التي خلفها اعترافه، والتي أثارت رغبةكبيرة لدى ابنه في

التعجيل بدفن سر أبيه معه.

نهاية القصة طبيعية بالنظر إلى واقع المجتمع العربي المتردي، وهي مفتوحة على آفاق تأويلية متعددة الحتماالت موضوعية

وفنية يدخل ضمنها رواة الحكاية وتعليق السارد وقناعات القارئ وافتراضات القراءة.

تحليل النص

النص حوار بين طرفين يكشف عن توتر العالقة بين الحاج علي الخلفاوي وابنه األكبر مند أن كشف األب عن فحوى الحلم \ الكابوس

الذي يقض مضجعه، ويجثم على صدره، وهو حوار يصنع ماهية الشخصية وصفاتها األصلية، ويستثمره الكاتب في التكثيف اإليحائي

للحدث ولمواقف الشخصيتين وأحاسيسهما في شكل تواصل يقوم على تبادل البث واالستقبال، ونسج أنماط من العالقة اآلخدة في

التوتر، وهي عالقة بدأت في النص إيجابية وانتهت سلبية، وأفرزت الكثير من األنانية والعدوانية من قبل االبن، كما عكست العديد من
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القيم والمقاصد التي يتعين االنتباه إليها في تغيير مسارات األمور، وتصحيح انحرافات الشحصية. وطالما أن الحوار في النص مبني

على حدث االعتراف “الصدمة” ورد الفعل المخيب فقد بني بشكل واسع على تبادل اإلرسال والتلقي القصير، وتوظيف الجمل

االستجوابية المشحونة بالنفس االنفعالي الحاد المتأرجح بين القلق والندم واالختناق من جهة، والحنق والتجاهل واإلنكار من جهة

أخرى، والمستثمرة ألساليب الخبر واالستفهام والنفي واالضراب باستعماالتها المتعددة المباشرة والمنزاحة إلى دالالت سياقية تمثل

ذلك الفيض االنفعالي المتناقض بين رغبتي التطهير والخوف من العار؛ وألن الحوار في هذا النص السردي أسلوب يسمح بتدفق فعل

الشخصية في الزمان والمكان تدفقا حيا فقد تخللته مقاطع سردية قصيرة سمحت باختزاله، وطوت بعض مراحل البوح واالعتراف

في جمل إخبارية مقتضبة تولى فيها السارد اختصار حوار ثنائي األبعاد يفترض أنه حمل قصة ثراء العائلة كلها وعالقتها بخراب آل

مهران، وما قد يكون تخلل ذاك الحوار المسكوت عنه من مواقف وأفعال وردود بما فيه من توسل وضراعة وجفاء واحتقار، وهذه

المقاطع السردية والوصفية اضطلعت بوظائف متعددة، لعل أهمها تأثيث فضاء الحوار، وتحديد مالمح الشخصيات ووصف حركاتها

وتعيين مواقفها، وتحريك الحدث واإليهام بواقعيته، وترتيب أجواء الصراع، وصناعة الحبكة.

ساهم الحوار في النص في تمثيل مواقف الشخصيات المتحاورة عبر تحقيق جملة من الوظائف أهمها الوظيفة التواصلية التي تسعف

في تصوير الصراع الذي دار بين شخصيتين: األولى تريد تصحيح خطئها، والثانية تصر على حماية موقعها ولو اقتضى األمر دفع األب

إلى الجحيم، كما تسعف في الكشف عن أنماط التفكير والتصرف إزاء المواقف الحرجة واللحظات التي تخلق األزمة، وتعالج فيها

الخطيئة بالخطيئة بناء على حسابات واقعية نفعية، وفي رسم صورة واضحة للشخصيات المتحاورة في أبعادها الحسية واالجتماعية

والنفسية التي ال تشد عن أفقها المألوف والواقعي مما يمنح القصة حيوية وإثارة.

يتمحور الحوار في النص حول موضوع الخطيئة والندم والعقاب المرتبط بها في حياة مبنية على أساس هش ينذر بلعنة تحرق

الحرث والنسل. وقد عرض الكاتب هذا الموضوع في إطار درامي متشابك ساهم في بلورة أبعاده فضاء الحوار غير المحدد، وزمانه

الذي لم يلتفت إليه الكاتب سوى أنه مرتبط بإحساس الشخصية الرئيسية بدنو أجلها في حكاية تنتمي إلى الماضى وتستمر على لسان

أهل الحارة في الحاضر،فال نعرف فيه ليال وال نهارا، وال يوما وال شهرا مما يتالءم بشكل عضوي مع تضخيم اإلحساس المهيمن على

الشخصيتين في النص، ويسمح بانبثاق فضاء مفتوح ومغلق في نفس الوقت، حميمي وعدائي معا، ينطلق من سرير الحاج علي

الخلفاوي في غرفة شاسعة في دور من أدوار بيت كبير إلى مكان ما في الماضي والمستقبل، ويضيق الخناق على الشخصية هو

والزمن الحرج المنذر بالرحيل. وهكذا يكتسي الزمن والمكان دالالت نفسية دراماتيكية يحاول أحد أطراف الحوار فتحهما ويصر

الثاني على إحكام إغالقهما بكل المصاريع، ولكل منهما منطلقاته وأهدافه، والحسم لألقوى واأليفع واألكثر قدرة على المكر وسرعة في

الحركة.

لكل من الشخصيتين المتحاورتين في النص سمات مرتبطة بالوظائف والدوافع التي تحركها، وهي سمات تختزل حركاتها وطريقتها

في التعبير عن مواقفها ورغباتها وأحاسيسها، ويعكس المعجم المستثمر في النص هذه السمات المتنافرة والمتقاطعة أحيانا، فبين

معجم القيم اإليجابية التي مثلتها وظيفة الحاج علي الخلفاوي كرجل موسوم بالصالح والطيبوبة والكرم ورعاية المحتاجين، ووظيفة

ولده الذي بدا قبل االعتراف ودودا عطوفا متواصال إيجابيا مع والده، ومعجم القيم السلبية التي مثلها ماضي الحاج علي الخلفاوي

وموقف االبن من االعتراف، ورد فعله تجاه األزمة، وأفعال شخصيات عابرة موسومة بالقبح واالنحراف، ينبثق معجم الحاالت النفسية

المتوترة للشخصيتين المتحاورتين المعبر عن وعيهما الخاص، وال وعيهما أيضا، وتقديرهما للحدث \األزمة، وعواقبه المختلفة عند كل

منهما بما يعلن عن الهوة العميقة التي أصبحت تفصل بينهما على مستوى التفكير والرغبة واإلحساس. هذا التنوع في الحقول

المعجمية الناجم عن تغير األدوار والوضائف يخلق ثراء دالليا يالمس كنه الطبيعة البشرية غير المستقرة.

تركيب وتقويم

يسعى الحوار في النص إلى سبر أغوار الشخصيتين في أبعادهما اإلنسانية لحفزهما على البوح برؤاهما وتصوراتهما، بوحا يالمس

شروخا عميقة في نفسية اإلنسان المتلبس بالخطيئة، المدرك بشكل من األشكال لجوهره الضعيف وتركيبته غير السوية، المصر على

العناد واألنانية والتماطل والعقوق والجزع حفاظا على وضع يصعب التضحية به، ويستحيل معه الرجوع إلى الوراء، وتعامال مع الواقع

بنوع من السلوك وشكل من التصرف يختزل التصحيح في طي الصفحة وكنس الخطر، وتحميل السلف مسؤولية أفعال الخلف في

أوضاع هشة تتفشى فيها القيم الرديئة، وتندر قيم البطولة والتضحية.
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وقد عرض النص هذه الصورة في حدث شديد االختزال، وشخصية تصدعت هويتها وغرقت واقعها واختارت مصيرها، وزمن نفسي

مزدوج األبعاد يختلط فيه الحنق بالتوسل والرحمة بالغلظة، وسارد متكلم عالم بخبايا الحكاية وأوضاع القوى الفاعلة، ولغة مباشرة

تتوزع بين اإلخبار واإلنشاء الممسوسين بعبارات دافئة حينا وموجعة آخر، ومعجم يذهل المتلقي بما يفجره من تشويق وإثارة.
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 النص اإلخباري - مدخل مفاهيمي

مفهوم اإلخبار

اإلخبار نوع من اإلتصال يطلع المتلقي على أحداث، ومنه الخبر وهو نقل عن الغير، واحتمل الصدق والكذب، ويعتبره د. سعيد جبار

مرادفا في التراث العربي للقصة والحكاية والحديث، ويعرفه بقوله: "الخبر يمثل الوحدات السردية الصغرى، فقد يتقلص إلى حدود

الجملة الواحدة إنه لحل حدث يتميز ببساطة فعله ووحدته، فال يتفرغ إلى تعدد األفعال واألحداث وتنوع الشخصيات. وقد يطول

بعض الشيء إال أنه يحتفظ بهذه الوحدة الحديثة". ويمكن اعتبار الحكاية تطورا له.

وظيفة اإلخبار

تتجلى وظيفة اإلخبار في نقل الخبر من أجل اإلستدالل والتأثير في المخاطب، ومهما اختلفت مضامين النصوص اإلخبارية فإنها

تتركب من بنيتين:

بنية سردية: تتمثل في الخبر وينقسم هذا الخبر إلى مكونين بارزين هما:

اإلسناد : وهو عملية يقوم بها السارد إلنشاد خيط واصل بينه وبين مصدر الخبر وأنه مجرد ناقل للخبر.

المثنى أو الخبر : وهو مجموع األقوال أو األحداث أو الشخصيات...

بنية حجاجية : تتمتل في الحوار الحجاجي االستداللي .

خصائص النمط اإلخباري

سهولة األلفاظ والعبارات.

قصر الجمل.

اعتماد األسلوب المباشر التقريري.

غلبة ضمير الغائب.

استعمال أدوات الربط المنطقية.

كثرة الجمل االسمية.
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 النص اإلخباري - تحليل نص 'إبراهيم عليه السالم يناظر قومه'

سياق النص

الخطابة والمناظرة من الخطاب الحجاجي، تسود في األولى مقاربة بالغية، وفي الثانية مقاربة منطقية صرفة، ومدار الحجاج في

الخطابة اإلقناع في مجال المحتمل والمسائل الخالفية القابلة للنقاش، وتتاأسس على مقدمة تثير المتلقي إلى الموضوع وسرد تساق

فيه الوقائع إلى المخاطب مختزلة مضبوطة واستدالل في شكل تبرير موضوعي إيجابي أو سلبي اليخلو من نفس انفعالي، فنهاية

تجمع حصيلة البرهنة. أما المناظرة فجدل واستدالل يرتكز على المقابلة والتفاعل الموجه بين طرفين يحاول كل منهما إثبات

أطروحته، وتنتهي بإقرار أحدهما لمعارضه بقوة الحجة وسداد الرأي. وقد كانت المناظرة منذ القديم أسلوبا للجدل الموصل إلى

الحقيقة، والمؤدي إلى تصحيح الكثير من االختالل الفكري والعقدي واألخالقي، وقد كان الرسل بحق أفضل المناظرين ألقوامهم،

يهدونهم بالحسنى والتوجيه العقلي المنطقي البديهي إلى حقيقة الخالق والخلق والموت والبعث، وقد قدم القرآن الكريم نماذج من

هذه المناظرات التي تحمل خبرا ينطوي على جدل ومحاججة، كما هو الشأن في قصة إبراهيم عليه السالم وخطته الحجاجية

الحوارية التي أفحمت قومه ونسفت أباطيلهم وكشفت عن إصرار على الخطأ رغم إقرارهم بتفاهة رأيهم وفساد سلوكهم.

مالحظة النص

النص آيات قرآنية من سورة األنبياء، وهي سورة مكية طويلة اهتمت بتأصيل مفهوم التوحيد والدعوة إلى تطبيقه عمليا، بعد االهتداء

إليه بالعقل والبصيرة، والنص يعمل على شحذ هذه البصيرة وإنارة ذلك العقل بما يعرضه من حقائق وأخبار حملت في طياتها أنواعا

من اإللهام (الرشد) التي ألهم ا� به رسله، ومنهم إبراهيم، إلقامة الحجة على الناس حتى ال يكون لهم عذر من جهل أو التباس، وجملة

العنوان مما وضعه مؤلف الكتاب المدرسي ليدلل على نوع القضية المعروضة في النص، وهي جملة خبرية بسيطة تؤشر على أن هذا

الجزء من سورة األنبياء يدخل في باب الخطاب الحجاجي اإلخباري من جهة، ألن القرآن الكريم يخبر قريشا والناس كافة بهذه القصة

لغاية إقناعية وتأثيرية، وفي باب المناظرة من جهة أخرى باعتبار الجدل الذي دار بين إبراهيم وقوم الذين عجزوا عن محاججته

بعدما اتضح زيف دعواهم فلجأوا إلى جبروتهم لتصفية الخليل عليه السالم.

فهم النص

يتمفصل النص القرآني موضوع تأملنا إلى جملة من المفاصل الخبرية والبرهانية، نورد منها:

إلهام ا� إبراهيم عليه السالم الهداية والرشد ومعرفة الحق والقدرة على االستدالل عليه.

سؤال إبراهيم قومه عن معبوداتهم المنحوتة بغير ما يطلب به بيان الحقيقة، ولكن تحقيرا وإذالال لها، وتوبيخا لهم على إجاللها.

إجابتهم له بما ال يعتد به عقال من تقليد اآلباء وتحميلهم مسؤولية اختيار هذا السلوك العقدي المنحرف.

تأكيد أبراهيم فساد تصور قومه وآبائهم الظاهر للعقل، البين بداهة لعدم استناده إلى دليل معقول وفطرة مقبولة.

محاولة القوم صرف مقالة إبراهيم وحجته إلى مجال المداعبة والمزاح بعد ثبوت رجحان برهانه على مستوى المعقول الجلي

والمقبول الفطري بسؤال استبعدوا فيه ضاللهم، وتعجبوا من تضليله إياهم.

إقامة إبراهيم البرهان على قومه بإرشادهم إلى المعبود الحق الخالق للسماوات واألرض وما فيهن، بخالف معبوداتهم التي

صنعوها بأيديهم مماثلة لبعض المخلوقات.

عزم إبراهيم بعد إعراض قومه عن الحجة النظرية على إقامة حجة عمليةمحسوسة ومؤثرة ال تدع مجاال لشاك أو متكبر.

اجتهاد إبراهيم في انتهاز فرصة انصراف القوم إلى عيدهم، وكسره األصنام، وتعليقه الفأس على عاتق كبير تماثيلهم.
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سؤال القوم عمن حطم آلهتهم على سبيل اإلنكار والتوبيخ والتشنيع، وتقريرهم أن من تجرأ على إهانتها بهذا الشكل ظالم لها،

معرض نفسه للهلكة.

إخبار بعضهم ممن سمع إبراهيم يعيب األصنام مألهم باحتمال أن يكون هو الفاعل.

استقدام إبراهيم عليه السالم لسؤاله أمام المأل عما أصاب آلهتهم.

سلوك إبراهيم مسلكا تعريضيا يؤديه إلى مقصده الذي هو إلزامهم الحجة على ألطف وجه وأحسنه بحملهم على التأمل في شأن

آلهتهم، حيث نسب الفعل إلى كبيرهم استدراجا لقومه لالعتراف بعجزها عن النطق لإلخبار بمن فعل بها ما فعل، فأحرى السمع

والعقل والحركة.

مراجعة القوم عقولهم، واعترافهم بحال أصنامهم العاجزة، وبظلمهم أنفسهم بعبادتها.

انقالبهم إلى المجادلة بعدما استقاموا بالمراجعة إمعانا في االعتداد بالباطل، واالرتكان إلى الكبر والجحود، وإنكارهم على إبراهيم

طلبه سؤالها، وهو يعلم، وهم يعلمون أنها التنطق.

تبكيت إبراهيم قومه، وتقبيحه لهم وألصنامهم، إذ عقلوا عجزها عن النفع والضر فعبدوها من دون ا�، وكان أجدر بهم تجنب

ماهم فيه من الخضوع لها.

لجوء قوم إبراهيم لما عجزوا عن المحاجة وضاقت عليهم الحيل، وهكذا ديدن المبطول المحجوج إذا قرعت شبهته بالحجة

الدامغة وافتضح، إلى المناصبة واالنتقام والقتل والحرق.

أمر ا� تعالى النار أن تنقلب هواء طيبا ال يؤذي إبراهيم عليه السالم، معجزة أذل ا� بها الكافرين فخابوا وخسروا، وتلك سنته

سبحانه في نصرة أوليائه.

هجرة إبراهيم وابن أخته لوط عليهما السالم من العراق إلى الشام البلد المبارك الذي بعث فيه أكثر األنبياء، وفيه كثرة النعم

والخصب.

مّن ا� عز وجل على إباهيم بإسحاق نبيا، ومن بعد إسحاق يعقوب، وإكرامهم بالصالح في الدين والدنيا، وجعلهم أئمة يقتدى بهم

يدعون إلى الحق ويفعلون الخيرات ويلزمون الطاعات والعبادات ال يشغلهم عنها شاغل.

تحليل النص

محور الحجاج في النص بين إبراهيم وقومه مرتكز على موقفين: موقف يدعو إلى عبادة ا�، وموقف مصر على عبادة األصنام،

وبالنظر إلى سيرورة الحجاج القائم على االنتقال من نسف الموقف السلبي الذي تمثله األطروحة المدحوضة إلى تثبيت الموقف

اإليجابي الذي تجسده األطروحة البديل والخيار الصحيح، يتضح أن هشاشة الموقف السلبي ال تتطلب سوىالتأمل في طبيعة األصنام

وماهيتها ( مادة صنعها – صانعوها ـ عجزها المطلق عن اإلدراك والحركة …) وأن االستدالل على األطروحة الصحيحة يحتاج إلى

استنفار العقل والحواس والتوجه إلى آيات ا� في الكون للوصول من خاللها الحقيقة األبدية والصانع العظيم.

كان هدف الحجاج في النص هو تصحيح المعتقدات الخاطئة، ودفع الباطل عن عقول الناس وسلوكهم، وتوجيههم إلى دروب السمو

والتحرر من األوهام والتخرصات وكل الضالالت التي يختلقها الناس ويتوارثونها، فتبعدهم عن حقيقة اإلنسان ووظيفته في تمثيل

الخير وتحقيق أنواع البر التي تهيئه للكرامة الدنيوية واألخروية. وقد سلك إبراهيم عليه السالم خطوات عملي إلقناع قومه، طالما أن

المناظرة بالفكر المجرد لم تفض إلى الهدف، فكان كسر األصنام واتهام كبيرها خطة ذكية حركت عقول القوم وأتاحت لهم مراجعة

قناعاتهم واالعتراف ببطالنها، ويستثمر إبراهيم هذا المنحنى المنطقي العملي فيوجه قومه إلى القناعات الصحيحة والحقيقة

الساطعة؛ لكن اإلنسان بطبعه، وخاصة الذي يملك أسباب القوة والغلبة، يأبى االنصياع إلى الحق واالعتراف بالخطأ معتبرا ذلك منقصة

وضعفا وهزيمة. لذلك، وبعد دحض األطاريح الباطلة، خاف قوم إبراهيم من افتضاح حالهم فعدلوا عن الجدل والمناظرة، وعمدوا إلى

القوة يسترون بها هزيمتهم ويخفون ضعفهم ( حرقوه وانصروا آلهتكم )، وآلت المناظرة إلى ما آلت إليهمن خسران الجاحدين بعدما

تدخلت القدرة اإللهية لتنجي إبراهيم من النار، فيخرج منها سالما منتصرا مأمورا بالهجرة إلى األرض المباركة (فلسطين).

يلعب الحوار في النص دورا أساسيا في تأمين البعد التواصلي بين المتناظرين، ويعتمد على أدوات إبالغية تمنحه القدرة على تحقيق

وظيفته، وهو يتكئ على االستلزام الحواري واألسلوب االستجوابي، حيث شكلت األسئلة واألجوبة بمقاماتها التداولية المتعددة

ومقاصدها البالغية المؤثرة حافزا لمتابعة الحوار بين طرفين غير متكافئين أحدهما يملك الحقيقة واإللهام اإللهي (الرشد) واآلخر

يمتلك الضعف البشري والسلوك العنيف، واتسمت االستفهامات في النص بانزياحها عن غرض السؤال المباشر إلى خلخلة أحوال نفسية
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وفكرية استدعت دالالت السخرية والتقبيح والتشنيع والتعريض وغيرها، واتسمت اآلليات األسلوبية ذات الصبغة التقريرية أو

اإلخبارية السردية بالكثافة الداللية واالستداللية التي تختزن عددا هائال من اإليحاأت الممتدة والمتناسلة والميسور إدراك جلها وتتبع

خيوطها بإعمال الفكر وشحذ الحواس والبصيرة، وورد في النص الكريم أيضا جمل إنشائية أخرى مباشرة، ولكنها مشبعة بالمبالغة في

التحريض والقسوة في االنتقام ( حرقوه …) أو صادعة باألمر اإللهي الخارج عن مألوف البشر ومستطاعهم ( يا نار كوني بردا

وسالما…).

تركيب وتقويم

النص حجاجي إخباري، يستفيد منه الناس عامة قصة على سبيل االعتبار تحكي عما وقع إلبراهيم عليه السالم مع قومه في سياق

دعوتهم إلى الملة القويمة والعقيدة الصحيحة بالحجة المنطقية الواضحة والدليل العملي التجريبي، وكذلك شأن كل الرسل، ومحمد

صلى ا� عليه وسلم أحد أولي العزم منهم، مبلغ هذا النص الكريم عن ربه، لذلك ال عجب أن يناله من قومه من محاربة دعوته إلى

الحق، ومواجهة توجيهه إياهم إلى اآليات البينات والحجج الساطعات التي تدل على ا� كما تدل على تفاهة ما هم فيه من اعتقاد

باطل وسلوك منحرف بكل اإلنكار والجحود واألذى، فيصبر الرسل وتكون لهم العاقبة. وقد اتخذت البنية الحجاجية في النص مسارا

تصاعديا بدأ من إنكار إبراهيم عبادة قومه للتماثيل، ثم انتقل إلى االعتراض على هذا السلوك الشركي وتعييبه، ثم وصل إلى النتيجة

التي أسفرت عن عدم رغبة القوم في االقتناع بدعواه ظلما وعدوان رغم وضوح الحجة وقيام الدليل. هذه البنية الحجاجية اإلخبارية

عرضت بأسلوب قرآني معجز جمع بين السرد والحوار والخبر واإلنشاء، واتسم بتكثيف داللي(إيجاز) بليغ ومؤثر.
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 النص اإلخباري - تحليل نص 'المفاضلة بين النظم والنثر' ألبي حيان التوحيدي

سياق النص

شغف النقد العربي بالمفاضلة فألفت كتب في طبقات الشعراء وفحولهم والعلماء ومراتبهم، واتخذت المفاضلة في العصر العباسي

منهجا نقديا دقيقا له أسسه وإجراأته التحليلية، ففوضل بين الشاعر والشاعر، والمعنى وأخيه، والغرض ونظيره، واالستعمال وشبيهه،

والفن وتربه. وممن اشتغل بالمفاضلة اآلمدي في الموازنة بين الطائيين والقاضي الجرجاني في الوساطة بين المتنبي وخصومه.

واتخذت المفاضلة أحيانا شكل مناظرات طريفة أو مقاربات نقدية تنبش في طبيعة أجناس أدبية كبرى وسماتها المميزة وخصائصها

الخالقة، ونذكر من ذلك المناظرة بين السيف والقلم، أو المفاضلة بين النظم والنثر، أو بين المنطق والنحو. وكان ألبي حيان التوحيدي

مشاركات طريفة في هذا النقاش النقدي القائم على الموازنة والمفاضلة والمناظرة، سواء في كتابه “االمتاع والمؤانسة” أو

“المقابسات” أو “الهوامل والشوامل” الذي أخذ منه هذا النص الذي يتخذ شكل خبر حجاجي يتولى فيه التوحيدي السؤال ومسكويه

الجواب.

مالحظة النص

يحيل العنوان على نوع من االنشغال الفكري والنقدي الذي يسعى إلى ضبط خصائص نوعين أدبيين أثار تفضيل أحدهما على اآلخر

منذ العصر الجاهلي جدال عريضا، إذ كان للشعر صوالت هيمن فيها على حاجات المتلقي التواصلية والمعرفية والجمالية والدفاعية

والتوثيقية…، وكان للخطابة أيام ازدهار أمست الحاجة فيها إليها أولى، ونشأ عن ذلك سؤال المفاضلة الذي دفع المنشغلين بها إلى

استكناه ماهية فني األدب الرئيسيين وطاقاتهما ووظائفهما، والعنوان محيل على هذا السؤال وذلك االنشغال الذي يجهد النص نفسه

في اإلجابة عنه مستنفرا كل الحجج الداعمة لموقف مسكويه الذي هو موقف التوحيدي نفسه من هذه القضية التي يوردها في قالب

إخباري سردي.

فهم النص

يتمفصل النص إلى حزمة من المحموالت المنطقية واإلخبارية نجملها في اآلتي:

طرح سؤال المفاضلة في بداية النص بما يستبطنه من تقرير تفضيل أكثر النقاد للمنظوم على المنثور من الكالم.

عرض موقف مسكويه من المفاضلة المؤسس على اعتبار النظم والنثر تمظهرين مختلفين لجنس واحد هو الكالم األدبي، ويتفرع

كل منهما إلى فروع تماما كتفرع الكائن الحي إلى الناطق والبكماء وانقسام البكماء إلى الطائر والسائر وهكذا.

اعتبار مسكويه أفضلية النظم قائمة من جهة الوزن فقط ، أما المعاني فمشتركة بين الشعر والنثر ، وتتعرض في كليهما لمستويات

الجودة والرداءة.

تمثيل مسكويه لحلية الوزن في النظم بزيادة اللحن في المنظوم المغنى.

انتهاء المفاضلة في النص ببيت ألبي تمام يعكس الموقف الوسط الذي يتبناه أبو حيان التوحيدي.

تحليل النص

يتميز أبو حيان، في هذا النص وفي غيره، بذلك الظمأ العقلي الذي يحفزه إلى إلقاء األسئلة عما يعتلج في ذهنه ونفسه من مشكالت،

ومنها مشكلة العالقة بين النظم والنثر، وإمكان المفاضلة بينهما. ومنشأ هذه المشكلة فلسفي الطابع قائم على مسألة التفاوت بين

الخطابة والشعر ، ولكن األمر تعدى هذا الحد الفلسفي إلى المناظرات الجدلية ، حيث كل فريق يستعين في تفضيل الشعر أو النثر

بأمور خارجة عن طبيعتهما أحيانًا مثل ما قيل حول حظ الشعر من التخييل (الكذب) وحظ الخطابة من اإلقناع ( الصدق)، وأن الشعر
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صناعة قائمة بذاتها، بينما النثر (أي الكالم) يستطيعه كل إنسان. وواضح ان هذه الخصومة ما كانت لتصل إلى هذا المستوى لوال

تعصب كل فريق لما يحسنه، ومع ذلك فان أبا حيان يرى في النص أن األكثرية يقدمون النظم على النثر، دون ان يحتجوا فيه بظاهر

القول، وأن االقلين قدموا النثر وحاولوا الحجاج فيه، ولذلك سال صديقه مسكويه عن مرتبة كل منهما، فكان مجمل جوابه: أن النظم

يزيد على النثر بالوزن فهو أفضل من هذه الجهة، أما إذا اعتبرت المعاني فأنها مشتركة بينهما وليس من هذه الجهة تميز أحدهما من

اآلخر، بل يكون كل واحد منهما صدقًا مرة وكذبًا مرة وصحيحًا مرة وسقيمًا أخرى.

الناحية التطبيقية في النص ضعيفة، والنظرة إلى الشعر تركيبية مجملة في كلمات يسيرة وأحكام عامة ال تسبر دقائق موضوع

المفاضلة وتفاصيله بقدر ما تسعى إلى تسجيل جو الجدل الدائر بين فريقين لتركيب موقف وسط يبدو للتوحيدي معقوال وقادرا على

حسم المسألة. 

– يضعنا النص ضمن سياق الحديث عن إشكالية نقدية متجذرة في النقد العربي، يتعلق األمر بالتمييز بين النثر والشعر، والحديث عن

هذه الثنائية يقودنا إلى اعتبار مفهوم المفاضلة مقاربة نقدية تسمح بكشف تجليات هذه االشكالية. ومضمون كالم أبي حيان في هذه

النص يرصد في البداية واقعها، فالنثر مهما احتفى أصحابه بإتقانه وتجويده لم ينل من نفوس النقاد وانشغالهم ما ناله، ثم يحاول بعد

ذلك تحديد طبيعتها فيرى أن الشعر ال يختص وحده بالموسيقى والخيال، بل هما قدر مشترك بين الشعر والنثر الفني ( المسجوع

والمرسل) ، والفرق بين النوعين من الكالم نسبي يؤول في الغالب إلى العروض، أما الجوهر فواحد، والتمايز بين الشعر والنثر تمايز

من حيث الماهيات والوظائف، التي تجعل كال منهما فنا مستقال بذاته عن اآلخر بخصائص مثل اإليقاع في الشعر وحضور البعد العقلي

في النثر.

إن المظهر األكثر تجلية ِلَمْلَمح التساؤل في النص، يظهر في «المحاورة» التي تقوم على مخاطبة اآلخر، بصيغة السؤال والجواب،

مخاطبة تبدو بسيطة في «الهوامل والشوامل» غير أنها تتم بصور أكثر تعقيدًا من مجرد طرح السؤال من قبل الراوي،باعتباره انفتاحا

على مختلف إنجازات الثقافة والمعرفة وقتئذ، وإعادة االعتبار لثقافة المشافهة ونمط المناظرة كخطاب حجاجي يسوق الموقف

ونقيضه، وينتهي إلى تفضيل أحدهما أو إلى التوسط بينهما.

يتوسل التوحيدي في بناء تصوراته في النص بالمعطى العقلي، فالعقل عنده أداة تمارس فعل الحفر في مختلف المجاالت المعرفية

كيفما كانت طبيعتها، ولذلك كان العقل عنده أشرف من الحس وأرفع، والمحسوسات معابر للمعقوالت، ولهذا حفل النص بالجانب

التنظيري التفكيكي المنشغل برسم الحدود وتتبع التفريعات، بينما لم ينشغل كثيرا بالجانب النقدي التطبيقي كما فعل اآلمدي والقاضي

الجرجاني وغيرهما من نقاد القرن الرابع الهجري، وهو في توسله بالعقل يراعي كفيلسوف مبدأ التوسط وعدم التفريط، وهي نزعة

توفيقية واضحة في النص أثناء عرض إشكالية العالقة بين النظم والنثر ، فقد التزم موقف الوسط وقال ضمنيا بالمساواة بينهما في

الصناعة، وهو ما تجليه جملة ترد في الهوامل والشوامل مما يلي هذا النص: ” خير الكالم ما قامت صورته بين نظم كأنه نثر، ونثر كأنه

نظم، يطمع مشهوده بالسمع، ويمتنع مقصوده على الطبع…”

أبرز الخصائص األسلوبية التي تعكس طابع النص الحجاجي اإلخباري هي:

حضوراالستفهام ، فالتوحيدي فيلسوف التساؤل لديه روح تعشق الجدل وال تكّف عن إثارة السؤال تلو السؤال

الحرص على التوّسع واإلطناب والّتنقيب واالستقصاء والّشرح المستفيض وتفصيل الفكرة والتدقيق في المسئلة لنزع الشبهة

وضمان الّدقة

تواتر أسلوب التعليل ربطا للمقدمات بالنتائج

استثمار مفاهيم علمية ومصطلحات فلسفية وعبارات تجريدية مثل : الجوهر – الحقيقة – الّصورة…

استخدام أسلوب الّتوليد الّسقراطي من خالل االنتقال من البسيط البديهي إلى المعّقد المركّب، واالنطالق من معنى رئيسي ثّم

سلسلة األفكار وتنسيل الدالالت.

تقريب المعنى بضرب األمثلة كتشبيه األدب بالكائن الحي المنقسم إلى فروع تؤول كلها إلى األصل.

اعتماد المسارالحجاجي الحواري بعرض الّرأي و نقيضه ، وهو أسلوب في المناظرة والمساجلة، ومن ذلك المناظرة بين النثر والنظم

التجاوب مع تقاليد السرد اإلخباري من خالل توظيفه لبنية الخبر وما يتأسس عليه من سند ومتن على شاكلة أخبار الجاحظ،

وهذه األخبار والحكايات هي بمثابة حجج واقعية تاريخية ألطروحات ضمنية.
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األسلوب الوصفي التسجيلي ألحوال مجتمع القرن الرابع للهجرة.

عدم البحث العميق في األسباب و النتائج.

مزج السرد التاريخي بالوصف االنطباعي والحواري مما يخرج الحدث عن تاريخيته، ويدخله ضمن النشاط النقدي والفلسفي .

التوّسل بالعقل من أجل ممارسة الّروح النقدية على بعض الرؤى أو األطروحات للخلوص إلى دحضها و تصحيحها بعيدا عن منطق

التعّصب أو الوثوقية، والتزاما بالّروح الموضوعية ، وذلك واضح موضوع المفاضلة بين النثر والنظم.

تركيب وتقويم

كان للنقد االنطباعي دوره في إذكاء فكر المفاضلة ، ثم دخل مجموعة من النقاد هذه المعمعة، وساعد النقد النابع من تصورات ذاتية

في تعميق اشكالية التمييز بين الشعر والنثر، فتضاربت اآلراء بين مفضل لهذا ومفضل لذاك. وكان من بينهم من التزم موقف الوسط

كأبي حيان التوحيدي في هذا النص موضوع تجليلنا. وقد تبدو محاولة التفريق بين الشعر والنثر عبثا خصوصا وأنهما مختلفين

ومؤتلفين في نفس الوقت، حتى إن بعض المحدثين يعتبرون المفاضلة بينهما جدال ال طائل تحته واالنصراف عن مبدا المفاضلة إلى

تحليل الخطاب وفهمه وتذوقه من الداخل أولى ، وهو أمر ال تكاد تخلو منه المفاضلة نهائيا حيث تهدف إلى بناء وعي معرفي يعي

أهدافه، ويسعى إلى التحكم في المواضيع التي يشتغل عليها بأسلوب حجاجي إخباري يعكس وجها من انشغاالت الكتابة النقدية في

القرن الربع الهجري وخصائصها األسلوبيِة.
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 النص التفسيري - مدخل مفاهيمي

النص التفسيري

تتسم اللغة العربّية، بسعة مفرداتها، وسعة طرق التعبير فيها، ومن ذلك التعبير من خالل النصوص، حيث تتنوع نصوص اللغة العربّية،

إلى نصوص أدبية ، كالنثر، والمقالة، والشعر، والقصة، والرواية، والمسرحّية، ونصوص غير أدبّية، كالنصوص السردّية، واإلرشادّية،

والنقاشّية، والتفسيرّية، والنص التفسيري هو أحد أنواع النصوص غير األدبّية في اللغة العربية، ويهدف إلى تقديم معلومات حول

موضوع معّين، كما أّن للنص التفسيري خصائص معّينة، يتصف بها عن غيره من النصوص، وذلك من ناحية البناء الموضوعي، ومن

ناحية التركيب اللغوي.

خصائص النص التفسيري

البناء اللغوي

نة، فيمهد لها بصيغ االستفهام. يبدأ بسؤال االستفهام كيف أو لماذا، وذلك ألّنه يقدم معلومات وحقائق معي�

يشبه المقالة في طريقة تنظيمه، فهو يتكون من مقدمة، وعرض، وخاتمة، مع وضوح العالقة والصلة بينها.

تتمحور المقدمة حول سؤال استفهامي يتّم اإلجابة عليه في العرض، بعدة جمل تفسيرّية.

يتم تناول المعلومة، أو الظاهرة، من خالل عرض الحقائق، والمواضيع بشكل تفصيلي، ويتّم عرض عدة تفسيرات لها متى لزم

األمر.

ة. تتضمن الخاتمة فيه تلخيصًا لموضوع النص، وترتيبًا لعناصره بشكل مبسط، وتكون على شكل خالصات استنتاجي�

ة، والجداول المعلوماتّية. يوّظف بعض الرسومات، والصور التوضيحّية، والبيانات اإلحصائي�

يتضمن حقائق علمّية حول أمٍر، أو ظاهرة معّينة، يتخللها أحيانًا ذكر الرأي الشخصي للكاتب.

التركيب اللغوي

يغلب على أسلوبه استخدام الجمل الطويلة التي تنبني فيها األسباب على مسبباتها، والنتائج على مقدماتها، فالجملة تتضمن أحيانًا

الظاهرة أو الحقيقة، وما يسببها.

يكثر في أسلوبه استخدام األفعال المضارعة، والمبنّية للمجهول.

يتميز بدقة األلفاظ، ووضوحها، لتعل�قها بالواقع، وأحيانًا يستخدم أسلوب التعبير الفني وما فيه من استعارات، وتشبيهات، بهدف

توضيح بعض األمور التي يتناولها النص.

يستخدم فيه عدة أدوات للربط بين الجمل، وذلك لخدمة موضوع النص، ومن ذلك: ولهذا، وكي، وحتى، وألّنه، ومن أجل، وعندما،

وحينئذ.

تستخدم فيه بعض المصطلحات المتعّلقة بموضوع النص، كالظواهر العلمّية.

يكثر فيه استخدام األسلوب غير المباشر.

يتضمن عالقات منطقّية وسببّية. يحتوي بعض النزعات الفلسفّية، التي تلعب دور العقل، وتغّيب االعتماد على النقل.

يتسم باللغة العلمّية البسيطة، بعيدًا عن الحشو والتكرار، واإلطناب.

فوائد النص التفسيري

توضيح حقائق محددة، بتفصيلها وبيان عناصرها.

تأكيد حقائق معّينة، بمناقشتها والتدليل المنطقي والعلمي على صحتها، من خالل مناقشة المواضيع المتضّمنة لها وعرض أسبابها

ومسبباتها.
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الرد على الشبهات وتصحيح األخطاء، العتماده النهج العلمي في التفسير، والعرض، والمناقشة، فهو يتالقى مع األسلوب الحجاجي

في بعض الجوانب.

إعطاء اهمّية للنقاش والحوار، وإعمال العقل، وتفجير قدرات اإلنسان العقلّية، وتوسيع مداركه وقراته الثقافّية.
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 النص التفسيري- تحليل نص 'القديم والجديد' لطه حسين

سياق النص

لعل من أهم القضايا التي أثيرت إبان اليقظة العربية، و التي كانت مثار خالف شديد بين النقاد واألدباء، هي قضية القديم و الجديد .

و هي قضية متجذرة في الفكر النقدي واالنشغال األدبي اإلبداعي العربي منذ اختلط العرب باألمم التي فتحوها وانصهرت ثقافتهم

بعلومها وآدابها وأذواقها. و منشأ هذه المسألة يعود إلى النصف الثاني من القرن التاسع عشر، حين ظهرت حركة إحياء التراث العربي

بالعودة إلى أصوله المشرقة، وظهرت بالمقابل حركة نقدية جديدة مضادة لإلحياء، فاشتعلت المعارك األدبية والنقدية على صفحات

الجرائد والمجالت، وألفت كتب في هذا الجدل النقدي تضمنت حجج الطرفين وتصوراتهما. وممن خاض في الجدل الدائر حول القديم

والجديد طه حسين عميد األدب العربي، األزهري األعمى الحاصل على الدكتوراة في علم االجتماع، بمقاالت نشر جلها في كتابه

“حديث األربعاء”، ومنها هذا النص.

مالحظة النص

يتركب العنوان من كلمتين عطفت إحداهما على األخرى للتأشير على نوع من العالقة الملتبسة بالتجاور والتنافر بحسب طبيعة العملية

الحجاجية الثائرة بخصوصهما وسياقات إنتاجها وحدة المواقف المتضادة المتخذة إزاءهما باعتبار القديم والجديد عنصرين يصنعان

جوهر الكينونة الثقافية العربية ومكونين عضويين للهوية المترنحة عصر النهضة، إليهما يعزى إلى الذات العربية كل ما ينسب إليها من

تخلف أو تقدم أو تخبط أو تفرد بحسب الموقف منهما إقباال أو إعراضا. وهاتان اللفظتان لبستا في الحركة الفكرية العربية الحديثة

ألبسة متعددة ال تخلو من خلفيات غير علمية وال أدبية، وصيغت لها ثنائيات مشهورة من قبيل األصالة والمعاصرة، والنحن واآلخر،

والمحافظة والتحديث، واالتباع واالبتداع، وتكرار النموذج وتكسير البنية…

وبإمعان النظر في لفظتي العنوان يتضح أنهما متضادتان تختزنان حمولتين معرفتين وحضاريتين مختلفتين، لذلك يفترض أن الجدل

الدائر حولهما يعكس أطروحة ونقيضها، ويفجر موقفا يميل صاحبه إلى إحداهما مجاوال استنفار أجهزته اإلقناعية وعدته الحجاجية

التفسيرية وقدراته األسلوبية المؤثرة لتوضيح تصوراته وتزكية موقفه، وهو ما سيكشف عنه النص.

فهم النص

يعرض النص إشكالية القديم والجديد في بنية تصورية مفاصلها األساسية تتحدد في ما يلي:

إقرار الكاتب بعدم إمكانية الحسم في مسألة القديم والجديد ألنها جدل طبيعي حاصل في كل األمم وكل األزمنة ونتيجة منطقية

لتطور المعرفة وتفاعل مكوناتهان وينبغي االستفادة من تداعيات هذا الجدل ال تحويله إلى معيق للتطور .

اعتقاد الكاتب أن االنتصار للقديم وهم وتكلف وادعاء مادام أنصاره أكثر التصاقا في حياتهم بالجديد، وخلطه في مسألة القديم

والجديد بين اللغة واألدب والثقافة والقيم المجردة وبين وسائل الحياة المادية ضعف واضح في بنيته االستداللية ومناورة

خطابية ال غير.

اعتراف الكاتب بوجود أنصار قالئل مخلصين للقديم بسبب قصور فهمهم للجديد والقديم وللصلة بينهما، وهؤالء يتركون لحالهم

ألنهم ليسوا شيئا، إعالن صريح من الكاتب أنه من انصار الجديد المتحاملين على القديم جملة وتفصيال.

انتقاد الكاتب أنصار الجديد بلغ حدا يلغي فيه وجودهم، أو يقصره على فئة قليلة جاهلة تعيش خارج التاريخ، وحجته تباكيهم

على منظومة ال يخلصون لها طالما أنهم يركبون السيارات ويجلسون على الكراسي ويأكلون بالمالعق، وهي حجة فيها غير قليل

من االرتكان إلى السطحية والذاتية في النظر إلى منظومة معقدة كمنظومة الثقافة والقيم.

انتهاء محاججة الكاتب إلى اعتبار االنتصار للقديم بدعة ومبالغة وقضية غير متجذرة وال سند لها من الواقع.
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تحليل النص

يتضح منذ الجملة األولى في النص أن محور الجدل والمحاججة ليس عرض إشكالية القديم والجديد بكل حموالتها المتناقضة

وتصورات طرفي المخاصمة النقدية القائمة على أشدها، بل عرض مواجهة الكاتب ألنصار القديم، ومحاولته دحض أطروحة ال يعرض

بأمانة خلفيتها الفكرية والمنطقية، فال نرى في النص موقفا من أشكال الفكر واإلبداع والفن القديم وقيمه الداللية والجمالية الثابتة

والمتغيرة سوى أنه عليه أن يزول فاسحا المجال أمام جديد ال يعرض النص ماهيته أيضا وال نسب حضور القديم فيه، وهو ما يضع

تحليلنا في مأزق. وبالنظر إلى ما يعرضه النص من تصورات فإن هم طه حسين هو التصدي ألنصار القديم الذين يمثلون الحركة

السلفية وحركة إحياء التراث العربي وبعثه لربط حاضر أمة عربية جامدة مقهورة بماض مشرق يشكل قاعدة لالنطالق نحو مستقبل

متميز ومزدهر، هؤالء الذين كانوا باألمس زمالء لطه حسين في األزهر والجامعة باتوا خصوما له وألنصار الجديد الذين تبنوا خيارا

آخر يدعو إلى االنفصال عن القديم، واالنخراط في الجديد بما يمثله من فكر ولغة وأدب وقيم وحضارة، التحاقا بركب الغرب المتقدم

وتقليدا له واستنساخا ألنماطه الفكرية والفنية والمنهجية ؛ ولهذا خرجت المحاججة في هذا النص، وفي الردود التي أثيرت حوله عن

منطق الحوار المعقول إلى محاوالت النسف واإلقصاء والتسفيه.

حاول طه حسين بيان فساد األطروحة المدحوضة من خالل اعتبارها سلوكا معرفيا طبيعيا مرتبطا بحتمية تاريخية تعلن زوال مرحلة

وقيام أخرى، ولذلك فالقديم في حكم الزائل، وهو كالديك المذبوح يترنح تمسكا بحياة آيلة حتما إلى النهاية، محاوال إقناع أنصار

القديم بأن كل مرحلة لها طابعها ومميزاتها التي تسم كل مظاهرها، وليس اللغة واألدب فحسب، واعتمد طه حسين في استدالالته على

نوع من القياس المنطقي المتدرج القائم على ربط األفكار بعضها ببعض ربطا سببيا، فالصراع بين القديم والجديد مسألة حيوية ألن

الواقع يتطور ويعلن في كل مرة عن انتقال، لذلك ال بد للقديم أن يقاوم كي ال يزول، وللجديد أن يقاوم كي يثبت، والمسألة في النهاية

إزالة وتثبيت، وهو منطق ابتعد عن افتحاص البنية الداخلية لألطروحتين، وحاول المحاججة من خارجهما، ألنها الخيار األسهل غير

المكلف، ويتم أحيانا بطريقة سفسطائية مما يقودنا إلى اعتقاد مفاده أن البنية المنطقية لهذا الهيكل االستداللي لطه حسين في هذا

النص ضئيلة بالقياس إلى أبعاد الظاهرة موضوع المحاججة.

ما يميز النص الحجاجي قوته اإلقناعية وأسلوبه الحجاجي، ويتحقق ذلك بأساليب التفسير من وصف وتعريف وسرد ومقارنة وتمثيل

واستدالل وتركيب واستنتاج، وقد رأينا أن النص حاول جاهدا تقوية بنيته االستداللية بنوع من المنطق القائم على استقراء واستنباط

وقياسات غايتها القصوى النيل من أنصار القديم وتهوين قضيتهم وتقزيم وجودهم، رغم أن قيمتها التفسيرية واالستداللية هشة

كمسألة الخلط بين القيم المجردة بما فيها من ثوابت ووسائل الترفيه المادية العرضية المتغيرة باستمرار، ومسألة وسم المخلصين

للقديم بالجهل والقصور وغيرها مما اليعتد به في بناء الخطاب الحجاجي التفسيري. كما أنه توسل بأساليب مثيرة ومغوية وداعمة

بشكل كبير للطابع الحجاجي التفسيري في النص، منها التلوينات األسلوبية المالمسة لسياقات تداولية تخرج عن مقتضياتها المباشرة

المرتبطة بالخبر واإلنشاء أحيانا، وتلزمهاأحيانا أخرى تأمينا لاللتحام الداللي المنطقي القاصد إلى نسف أطروحة وتثبيت أخرى من

جهة، وإشاعة لنفس جمالي تمارس عبره اللغة قوتها التأثيرية لمحاصرة المتلقي من الجهتين العقلية والنفسية من جهة أخرى، كما

استثمر النص أسلوب التكرار، وخاصة تكرار التراكيب نفسها، أو بإعادة تركيبها مستخدما نفس المواد المعجمية، وتكرار صيغ النفي

واإلثبات، وأنواعا من التكرار الداللي والصوتي المتمثل في الترادف والجناس، وتكرار ثنائية القديم والجديد، والتكرار المعجمي

المتطابق واالشتقاقي، ومؤشرات التوكيد المتنوعة، وأدوات التفسير الزاحفة على النص من بدايته إلى نهايته، وهذا التكرار له بالغة

خاصة في تصدير الداللة اإللحاحية اإلقناعية التوكيدية. واستثمر النص أيضا محسنات كالمية جعلت جمل النص تحبل بإيقاع

موسيقي مؤثر كبعض السجع وأنواع من الطباقات والمجانسات، وهو ما يجعل لغة النص رغم بعدها عن الطابع البياني مخلصة

للصياغات القديمة الكامنة في الالوعي المعرفي والفني للكاتب مضيفة إليها مزيدا من السالسة والتدفق والليونة، رغم أنه يحاول في

النص التدليل على عدم أهليتها.

تركيب وتقويم

النص نموذج بسيط للخطاب الحجاجي التفسيري الذي يعالج إشكالية معقدة شغلت النقاد العرب منذ عصر النهضة، كما شغلت حيزا

في خريطة النقد في كل الثقافات والحضارات، ولو بحدة أقل، وأنتجت خطابات حجاجية متحاملة أحيانا، وموضوعية أحيانا أخرى،

والنص فيه نسب من كليهما، ويرى كثير من المشتغلين بتاريخ األفكار أن الصراع اليحسم بإلغاء أحدهما لآلخر، ألن ذلك ضد التاريخ

والمنطق، وأن التالقح والتفاعل الطبيعي بين القديم والجديد والنظرة الموضوعية المتسامحة وحدها كفيلة بإخراج العالم من صراع
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الحضارت الذي هو في نهاية المطاف صراع قناعات وتصورات، ومحاولة هويات تذويب أخرى أو تحييدها بمنطق القوة أو التسفيه

والمؤامرة. ونص طه حسين ال يعي كل هذه األبعاد بقدر ما هو منجذب إلى الجديد مشدود له بسبب انبهار بمنجزاته عصرئذ، ومتذمر

من هيمنة القديم الذي يأبى أن يستسلم بسهولة على األقل في ذلك الوقت، وهو يعرض تصوراته بلغة رصينة أسلوبيا فيه الكثير من

مالمح القديم، وغير قليل من التحرر من بعض قيوده، يلعب فيها التكرار والتلوينات األسلوبية وبعض اللمسات التجميلية دورا مساندا

للوظيفة اإلقناعية.
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 النص اإلقناعي - مدخل مفاهيمي

ما هو النص اإلقناعي؟

النص اإلقناعي هو نص الهدف األساسي منه إقناع القراء بقبول رأي الكاتب وأن يتصرفوا حسب ذلك، أو تحفيزهم على القيام بعمل

معين.

كيف نقنع؟

عاءه، أو رأيه ومن أجل أن يقنع القراء بصحة رأيه يذكر الكاتب مبررات، من أجل إقناع القارئ، على الكاتب (أو المتكِلم) أن يطرح اد�

أدلة وبراهين، معطيات، حقائق، وإحصائيات، تثبت صحة رأيه أو ادعائه، وبمساعدة هذه الوسائل يحاول الكاتب أن يوضح رأيه أو

موقفه، ولماذا ينبغي على القراء أن يتفقوا معه في الرأي ويتبّنوا موقفه.

عاء (سوف نتعلم فيما بعد عن نماذج االدعاء) يحتوي هذا الَنموذج على حجج وبراهين يبنى النص اإلقناعي على شكل نموذج اد�

ولذلك يسمى النص اإلقناعي أيضا بالنص الحجاجي.

من أجل مفاجأة أو تشويق القراء (أو المستمعين)، نفتتح أحيانا النص اإلقناعي بذكر مثال، أو بسؤال أو معطيات، ثم نورد بعد ذلك

االّدعاء.

الفرق بين الحقيقة والرأي

يحتوي النص اإلقناعي على حقائق وآراء، ومن المهم التمييز بينها:

الحقائق: هي األقوال، أو الجمل التي ليست موضع خالف، األشياء المتعارف عليها كحقائق، والتي يمكن إثبات صحتها. على سبيل

المثال: في حيفا هناك بنايات يبلغ ارتفاعها أكثر من ثالثة طوابق، هذه الجملة هي حقيقة يمكن رؤيتها بالعين كما يكن إثباتها

أيضا.

اآلراء: هي ما نفكر فيه عن الحقائق، أو األفكار أو المعتقدات اآلخرين على سبيل المثال: إنه أمر جيد أن تكون هناك بنايات مرتفعة

في حيفا، ألن البنايات المرتفعة جميلة، لكن من المفضل السكنى في البنايات المنخفضة ال المرتفعة، يجب التوقف عن تشييد

بنايات مرتفعة. كل هذه الجمل هي آراء، وليست حقائق على الرغم من أنها تتناول الحقائق. الكلمات التي تعبر عن معنى شبيه

بكلمة رأي هي: ادعاء، موقف، وجهة نظر، تخمين، تقدير، حكم، اعتقاد، نقد.

العالقة بين المرِسل والمتلقي

ا (شفهيا) هو التواصل. في أي نوع من التواصل هناك شخص ينقل حقائق، الهدف األساسي من كل نص، سواء كان مكتوبا أو محكي�

وأفكارا، وأحاسيس، الى شخص آخر المرِسل أي الكاتب أو المتكِلم ينقل األفكار الى المتلقي (القارئ أو المستمع).

في كثير من النصوص ال يذكُر المرِسل نفسه بصراحة، وال يخاطب القارئ مباشرة مقابل ذلك نجد في النص اإلقناعي أن الكاتب يذكر

نفسه، ويخاطب القارئ بشكل واضح، ومباشر وأحيانا بشكل مبطن.

دُت دائما، علينا أن...هدفي من ذلك هو... وهكذا نجد أن الكاتب أمثلة على ذكر الكاتب (المرِسل): أعتقد...حسب رأيي، أعارض، أي�

(المرِسل) يتوجه الى القارئ (المتلقي) بعدد من األشكال، ما هي؟

اإلجابة:
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يستخدم ضمير المتكل�م (صيغة المفرد، الجمع)

ضمير المخاطب (كاف الخطاب)

وسائل اإلقناع

كي ُيقنع الكاتب قراءه، أو المستمعين إليه فإنه يستخدم طرائق منطقية مثل: التبرير، األمثلة، والمعطيات، والحقائق.

جمل النص اإلقناعي قصيرة، ويستخدم بعض الكتاب في النصوص اإلقناعية محسنات بالغية (لفظية ومعنوية). نجد في النصوص

اإلقناعية أسئلة استنكارية (بالغية) سجع وتكرار بعض الكلمات أو الجمل، ذكر أمثال وحكم مأثورة، أو أشعار من التراث العربي. كما

نجد انتقاال من ضمير المتكلم الى ضمير المخاطب وأفعال أمر، إسداء نصائح وذكر مقترحات أو توصيات (عادة في خاتمة المقال).
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 مهارة إنتاج نص حكائي – السرد

مكونات السرد من خالل نص االنطالق

المتن الحكائي

يحكي النص عن مجذوب أشعث الشعر، ممزق الثياب، عاري الجسم ، هائما في طرقات القرية، يلوح بعصاه ويهمهم أو يقهقه بصوت

مخيف، كان ليكون شيخا نقيبا لوال حمى أصابته، فأعطي شربة من سائل مر نتن، أطارت ...عقله ، وخلقت منه كائنا غريبا مستوحشا ،

يبتك ملبوسه، ويتمرغ في الوحل، ويمشي صارخا تارة بصوت مدوي : ا� ا�، أو حي ، ومهمهما تارة أخرى إي إي، وقد ينتهي به

األمر مركونا صامتا صمتا مطلقا فوق مصطبة في زاوية ما.

البنية السردية

الحدث وأبعاده

استرجاع بسيط يتذكر عبره السارد شخصية المجذوب التي تحولت من إنسان كسائر الناس في القرية ، أو باألحرى من خواصهم

المشهود لهم بزعامة المشيخة ، إلى كائن مريع يبعث منظره على الخوف والشفقة بفعل ممارسة عالجية خاطئة تستند إلى األعراف

والمعرفة الساذجة. هذا الحدث مفعم بالداللة االجتماعية المحيلة على أشكال الممارسات البدائية المتخلفة المرتهنة إلى الجهل

والخرافة التي تسمخ السلوك االجتماعي للناس في قرى العالم العربي بشكل خاص وبوادي العالم الثالث بشكل عام.

الشخصيات

في النص شخصية محورية واحدة هي شخصية المجذوب، وهي شخصية موصوفة من قبل السارد الذي أقحم نفسه في الحدث عبر

إبراز تأثره الشديد بمنظر المجذوب تأثرا مثل الحبكة في هذا المتن الحكائي القصير، ودفع بالوصف إلى نهايته في لحظة زمنية

غامضة ومختزلة، هكذا يهيمن وصف الشخصية على الحدث، بل إن الحدث نفسه المرتبط بهذه الشخصية الغيربة يدخل في مجال

الوصف. وبتأملنا للسمات االجتماعية والنفسية والفكرية لبطل النص نستنتج أننا أمام شبكة من المالمح الغريبة التي تحكم األفعال

والوظائف واالنفعاالت الصادرة عن المجذوب والخارجة عن مألوف البشر ومعقولهم ، وهو ما يدخل الشخصية الموصوفة في عالم

مختلف أقرب إلى عوالم الوحوش والشياطين منه إلى عالم اإلنسان.

الزمن

يبدأ النص من نقطة في الزمن تفصلها عن زمن الحدث مسافة ربع قرن، أي منذ أن كان السارد طفال صغيرا، وكان الشيخ النقيب بشرا

سويا، ثم حصل له فجأة ما حصل، وتتداعى األحداث المسترجعة التي ال تعدو أن تكون تشكيال مختزال لصورة المجذوب، تضمحل معه

وتيرة الزمن وال يتضح نسقه؛ ألن األفعال الموصوفة مقترنة بالفعل "كان" المنسلخ عن التحديد الزمني الدقيق، المقترن بنوع من

الثبات واالستمرار، ومن ثم ال يمكن ترتيب لحظات هذه األفعال في غياب محددات الزمن ومؤشراته سوى أنها حصلت بعد الشربة.

المكان

المكان في النص فضاء عام ومغلق ( طرقات القرية ء المصطبة ) وعدائي يثير الكثير من الرهبة والحزن والشفقة، إنه مكان يؤثثه

المجذوب بالصراخ والتلويح بالعصا واالرتماء في الوحل والوجوم في ركن ما ، ويمأله الجنون والجذبة والعيوب واالتساخ والخوف.

السرد

السارد في النص مختف خلف ضمير الغائب، يلبس قناع من يمارس فعل المشاهدة والتعليق والتأثر بما يصف من مشاهد الجنون

والجذبة، ولكنه في الحقيقة يتحكم في خيوط السرد ويتالعب بمسافات الزمن ومادة الوصف، وهكذا تكون الرؤية السردية في هذا
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المتن الحكائي رؤية من الخلف تكشف عن سارد يجيد لعبة التخفي وراء سارد آخر ، ويتقن التمويه والمراوغة، ويضبط أبعاد المسرود

، فيقلص الزمن ويحو قسماته، ويختزل الحدث الموصوف فيما ترتب عن الشربة الكريهة من اختالل نفسي وعقلي غير سلوك

الشخصية إلى ما يشبه االنفصال عن العالم العادي بالتخلص من النظافة والمالبس والتواصل مع الناس واألشياء بشكل طبيعي، ويمرر

إلى المتلقي رسالة ضمنية تربط الجذبة بعالم األخطاء والتخلف والوحوش والجنون.

الخطوات المتبعة لبناء المهارة

لبناء نص سرد "موضوعي" يستلزم ما يلي:

اختيار الشخصيات (رئيسية وثانوية).

اختيار األحداث المتتابعة، التي يحكم فيها الالحق السابق.

اختيار الزمان والمكان المناسبين لألحداث.

اختيار الرؤية السردية : رؤية من خلف مثال.

اختيار عالمات الترقيم المناسبة للنص.
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 مهارة إنتاج نص حكائي - الوصف

أنشطة االكتساب

تقديم المهارة

توظيف الوصف في نص حكائي يستلزم االنتباه إلى ما يلي:

الموصوف: قد يكون شخصية أو فضاء أو موقفا أو أشياء مرتبطة بهذه المكونات.

الواصف: وهو السارد بكل سلطته الوصفية بما فيها من رؤية وزوايا وصف ورسائل موجهة إلى المروي له.

طريقة الوصف: تختزن أنماط الوصف المتعددة ( الذاتي ـ الموضوعي ـ العام ـ الخاص ـ الواقعي ـ التخييلي ـ الحسي ـ المعنوي…)

لغة الوصف: بما فيها معجم وتراكيب وانزياحات وسجالت واستبطان وتعرية وبناء وهدم ومسكوت عنه ومبالغ فيه…

مكونات الوصف من خالل نص االنطالق

أطراف العملية الوصفية

الواصف: يتمظهر في ضمير الغائب، ويبدو أن الواصف/السارد يتخذ موقعا قريبا من الموصوف، بل لعله يعايش الشخصية

الموصوفة ويتابعها في حركاتها وسكونها، يعرف سنها وطولها وعرضها وانفعاالتها وذوقها وأحاديثها عمن تحب، وبكل األشغال

التي تؤديها في سبيل بلوغ مرادها، في رؤية تبدو أكثر قليال من مصاحبة وأقل قليال من رؤية من الخلف.

الموصوف: يقع الوصف في النص على شخصيتين رئيسيتين، وأكثرهما استحواذا على الوصف بطل القصة (الزين)، ويطال

الوصف مظهرهما الخارجي وصفاتهما المعنوية بما يخدم حركة الحدث وداللة الدافع االجتماعي والنفسي الذي يخلفه.

طريقة الوصف

يتموضع الوصف في لحظة من الزمن وحيز من المكان يؤطر حضور الشخصية بصفاتها المتميزة وعالقاتها المتشابكة ودوافعها الذاتية

والموضوعية، وينطلق الوصف من تحديدات عامة تسم الشخصية وتقدمها للمتلقي جاهزة بما يهيء للحدث أبعاده ودالالته المتعددة،

فالزين فتى صغير شديد االنفعال والتأثر بالجاذبية األنثوية، وبعض هذا التوصيف العام المرتبط بشكل ميكانيكي بحدث اإلعالن عن

اإلعجاب ببنت العمدة في جمع عام من الرجال يشكل نوعا من التحفيز ويسهم في بناء عناصر الحبكة، فيدفع بالحدث نحو النمو دفعا

منطقيا تطفو فيه على سطح الوصف الوظيفة التفسيرية والتبريرية فتربط بين األطراف الموصوفة. وقد اقتضت خطة الوصف لدى

الواصف أن تعرج على المظهر الجسمي للموصوفين الرئيسيين: األولى ذهبية اللون ، واسعة العينين، سوداء الرموش الطويلة…،

والثاني نحيف يابس اللحم، حلو اللسان…، ولكل منهما خاصية مختلفة تنم عن عرف اجتماعي ونمط ثقافي سائد، إذ عزة عزيزة لدى

الزين، والعمدة يعز عزة كما يعز حديقته، فيستخدم إعزاز الزين لعزة ليعزز خضرة جنينته وخصوبتها، ويخص الثاني بصفات معنوية

يستضمرها المحكي من بدايته إلى نهايته، وتنطق بها األفعال والوظائف التي تنجزها شخصية الزين

لغة الوصف

يوظف الواصف لغة النعوت والتشابيه والجمل الخبرية الواصفة والعبارات المناسبة للسياقات التداولية النفسية واالجتماعية، والمادة

المعجمية المالئمة لرسم المالمح والحركة واألفعال واالنفعاالت ، وإنطاق الشخصية ودفعها إلى الكالم والبوح بما يصنع موقفها ،

ويكشف عن أسرارها وأحاسيسها وأذواقها وثقافتها وجرأتها في حوار مباشر قصير يسخر السجل الدارج بما فيه من بدائل صوتية

ومورفولوجية محلية للغة الفصيحة، ويتولى السارد نقل معظم المواقف والحاالت بلغة واصفة تصويرية كثيفة ال تخلو من قسوة

وتهكم وتندر.

مقصدية الوصف
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تتحدد مقصدية الوصف في وظيفتين:

وظيفة جمالية: يستهدف بها الواصف خلق اللحظات الممتعة المؤثرة في المتلقي، المثيرة لتوتره، والمحّفزة لتشوقه ورغبته في

اإلحاطة بعوالم الشخصية الموصوفة المصرح بها والمسكوت عنها، والتي تدفع المتلقي إلى استكمال الصورة عبر مخيلته، واستنادا

إلى ذوقه ورؤيته للجمال والحب والعطاء ، وتتأسس هذه الوظيفة على القدرة الخالقة على استعمال اللغة استعماال يخرج بها عن

المألوف إلى ترتيب لقطات تصويرية تستحضر أطرافا من عوالم مختلفة ( جلد معزة ـ حقل الحنطة قبيل الحصاد …) وترتبط

بفيض عاطفي أصيل مرتبط بعالم البداوة البسيط والبريء، حيث يجد أمثال العمدة طرقا للتسلط والسيطرة (منتفض الشاربين ـ

ضحكته الخشنة…)

وظيفة توضيحية تعبيرية: حيث يكون الوصف قادرا على تحقيق دالالت رمزية لمعنى معين في إطار سياق الحكي، بحيث تصدر

إلى المتلقي حزمة من القيم المحمودة والمذمومة يراد منه تمثلها والتفاعل معها قبوال ورفضا كقيمة الجرأة في إعالن الموقف

العاطفي ، والتفاني في تحقيق الهدف، وعدم التأسف على ما فات واالنطالق الجامح من جديد، واالستغالل، وعدم الوفاء…

أنشطة اإلنتاج

الشيخ والرضيع

عثر الشيخ الضرير عل رضيع مرمي على قارعة طريقه إلى المسجد ألداء صالة الفجر ، كان بكاؤه يخترق أذني المسّن المتضعضع،

فيصل إلى قلبه الخاشع قبل الهزيع األخير من الليل بقليل، بعد لحظة ذهول وتأوه تجاذبته األفكار والهواجس حتى أنسته ما خرج من

أجله، ربما لهول المأساة التي استحضرها ، والتي ستطوق عنق هذا الطفل إن كتبت له الحياة ، قرر الشيخ أخيرا أن يؤجل الصالة ،

ويعود بالصبي البريء إلى بيته المتواضع، حمل الصبي بيديه المرتعشتين ، والمس بأنامله وجهه الصغير الذي تتدفق منه الحرارة رغم

برد الليل ، حرارة تحقنها في الجسم كثرة البكاء وال من راحم، وال من يد تهدهد الغريب الصغير . قّرب الشيخ الرضيع بيسراه إلى قلبه

، وأحكم قبضته بيمينه على عصاه الغليظة ، وكم كان المشهد مؤثرا في نفسه، ممزقا لقلبه أن يرى الصبي يشد بقوة على طرف ”

سلهامه ” يدفع به إلى لسانه فال يجد ماهو بحاجة إليه، فيستأنف البكاء المرير. مد الشيخ في خطواته المترنحة المقهورة بإجهاد

نفسي خلف خورا في جسمه واصطكاكا في ركبتيه اللتين يدفع يهما دفعا وئيدا إلى األمام محاوال أال يهويان به إلى األرض عاجزا عن

المشي، تحامل كثيرا على نفسه وعلى عصاه حتى قطع األمتار القليلة التي تفصله عن البيت المركون في زاوية مظلمة من مشارف

حي ” ظهر القنفود ” إحدى األحياء المهمشة بضواحي مدينة طنجة.

لم يكن بيته سوى غرفة من طوب أسود مسقوفة بالخشب وصفائح الزنك ، مفروشة بحصير من الدوم ال تخلو من طرافة في الصنعة

وتناسق األلوان، وعلى جنباتها دكك خشبية وضعت عليها مراتب من ثوب خشن محشوة بالحلفاء، والغرفة موصولة بفناء عار محاط

بسياج من أسالك شائكة تلتف حولها نباتات مخضرة طحلبية ، وأرض الفناء متربة تأخذ حظها من المطر في فصل الشتاء ، ومن أشعة

الشمس الحارقة صيفا ، وفي الزاوية اليمنى للفناء مطبخ صغير من خشب به قنينة غاز صغيرة ، وبعض أوان متعبة تثلمت أطرافها،

وبجوار الغرفة يسارا كنيف صغير ال باب له.

طرق الشيخ الباب بعصاه طرقات عنيفة فانفتح عن وجه اختلطت فيه الصفرة باألدمة، وبدت تجاعيده كبالون األطفال سحب منه

الهواء ، كانت ” السعدية ” أو المنارية كما يناديها أهل الحي زوجة الشيخ األعمى المشهورة بتوليد نساء الحي مقابل بعض ما يتوفر

من مال بدون شرط وال تحديد، حرفة ورثتها عن أم توفيت منذ زمن بعيد، كانت تطّل بنصف وجهها من باب خشبي نصف مفتوح،

بقامتها المقوسة وجسمها النحيف وأسنانها المتناثرة من بين شفتيها الزرقاوين على غير نظام، وأنفها الطويل المعقوف كمضرب كرة

الغولف. خاطبت الشيخ بلهجة تخفي وراءها غير قليل من الطيبوبة والود: – رجعتي بكري اليوما ، ياك ما الفقيه صباح ناعس ؟!

تلعثم الشيخ ولم يجد جوابا غير إشارة نحو الصبي الذي بدا مستغرقا في نوم عريض بعد إحساسه بالدفىء في حضن الشيخ

الرحيم.

َوْعدي ِشّنو هاد الهّم . صرخت العجوز وحملقت بعينين غاضبتين في وجه الرجل ، فلمحت دمعتين تتلويان على أخاديد وجهه ، – ا�

وتختفيان في ثنايا لحيته الكثة الشمطاء، دق قلب المرأة العجوز دقات كادت تخور لها قدماها القويتان المسمرتان في األرض ك ”
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ِمركزين ” من حديد يربط بهما أعتى الفحول، لوال أنها تماسكت ثم قالت: – بعد كل هذا العمر يا الحاج الْحِميَمْر

لم ينبس الرجل ببنت لسان ، ودلف إلى البيت فوضع اللفافة فوق المرتبة وهو يقول: – ال حول وال قوة إال با� ، فعايل النساء بحال

عقولهم، لكنهن قدر ال بد منه. ثم استرسل في اإلقامة فالتكبير، فأطال الصالة حتى طلع النهار وله خنين كخنين المزكوم.

وهكذا علمت السعدية أن عليها أن تعيش عمرا آخر بجوار ولد ينمو وشيخ يزحف نحو القبر، وكانت كلما تذكرت الشيخ والرضيع

تقول: – يعملوها الرجال ويسلكو ، و تحصل فيها المرأة شي بالّنعلة ، تقصد: اللعنة، وشي ْبَتَمارا.
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 مهارة إنتاج نص حجاجي – اإلخبار

خطوات إنجاز نص حجاجي

جمع المعطيات المتعلقة بالموضوع

عرض القضية أو الفرضية: وتمثالن الموقف الذي يتبناه المتكلم، والنهاية منها هي جدب إنتباه القارئ واإلعالن عن الموضوع، وقد

ثرد القضية أو الفرضية قبل الخبر أو بعده .

اإلستدالل : إختيار الخبر المناسب لدعم الفردية مع تقديم معلومات وشروح جديدة وتفنيد الوضع السابق بأفكار مخالفة مع تقديم

مبررات لإلختيار. إذا كان األمر قضية تدافع عنها يجب تقديم األمثلة واإلستشهادات لتبرير الموقف الشخصي.

اإلستنتاج : يتم تقرير النتيجة التي ترغب في تحقيقها وتلخيص األفكار التي تمت معالجتها في الفقرات السابقة.

خطوات بناء المهارة

يستنتج أن بناء نص حجاجي أساسه الخبر يستلزم العناصر التالية:

المسلمة أو الفرضية : ويمثالن الموقف الذي يتبناه المتكلم، والذي يسعى إلى إقناع اآلخربه، وقد ترد المسلمة قبل الخبر أو بعده.

الخبر : حكي تقديم أحداثه قصد التأثير في الملتقى بسبب وجود مشابهة مع سياق الحجاج.

الروابط وعالمات الترقيم المناسبة .

مراحل بناء النص الحجاجي

المقدمة : كتابة الفكرة العامة، وصف الوضعية التي يندرج فيها المشكل.

تقديم الخبر : المالحظة، أحاسيس، تقديم معلومات جديدة، ورد نص الوضع السابق بأفكار مخالفة – بروز انطباعات واضحة حول

الموضوع.

الخاتمة : التفكير، الفعل، تفسير / تقديم مبررات اقتراح بتغيير مواقف محددة.
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–

 مهارة إنتاج نص حجاجي – اإلقناع

الخطوات المتبعة لبناء المهارة

يتطلب بناء نص إقناعي ما يلي:

إختيار الموقف المحتج له، ومعه تصور الطرف الذي يتبنى الموقف المضاد.

اختيار الحجج المناسبة لدعم الموقف.

اختيار المعينات : ترتيب الحجج، الروابط، عالمات الترقيم وتنظيم الفقرات.
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 الحي الالتيني )سهيل إدريس( - تقديم

تعريف الرواية

الرواية جنس أدبي سردي يصور حياة شخصية أو عدة شخصيات تربط بينهما عالقات معينة ويرصد تطورها. من خالل تفاعلها مع

شخصية أخرى لدائرة الحياة المعقدة الممتدة وبهذا تختلف عن القصة التي نتناول عادة تصوير لقطة من شخصية ما أو حادث مر بها

وذلك في حيز زمن محدد.

وتسمح الرواية بتصوير متسع للعالم الداخلي للشخصية وحياتها الخارجية وبيئتها ومعيشتها وتفاعلها مع الظروف االقتصادية

واالجتماعية والسياسية… التي تميز عصرها.

والرواية أكبر األنواع القصصية من حيث الحجم وهي شكل من أشكال التعبير الفني الذي ينعكس فيه وعي الكاتب بواقعة، وقد

ظهرت الرواية كفن قصصي عند العرب وواكبت تطورات مجتمعة. أما الرواية عند العرب بعد االحتكاك بالغرب فقد ظهرت نماذج

روائية تعبر عن مستوى الوعي لهذا اللقاء.

أنواع الرواية

تنقسم الرواية إلى أنواع وذلك حسب طبيعة الموضع الذي تعالجه فهناك رواية تاريخية ومن كتابها، “جورجي زيدان”، “تسليم”

والرواية العاطفية وقد استقر فيها “إحسان عبد القدوس” والرواية االجتماعية ومثلهما “فرح أنطوان” “يوسف السباعي”، “نجيب

محفوظ”.

تعريف الكاتب

ولد سهيل إدريس في بيروت عام 1925 من أب يقال أنه مغربي األجداد (شريف إدريس) وأم لبنانية، سافر إلى فرنسا ليستأنف

تحصيله العلمي، بعد أن حصل على منحتين دراستين، إلتحق بمعهد الصحافة العالي، وبجامعة باريس حيث حصل على مصادقة لثالثة

ديبلومات نالهما من معهد اآلدب الشرقية، واعتبرت مؤلفاته األولى بمثابة ديبلوم رابع بحيث سمح له بإعداد دكتوراه جامعية في

اآلداب بالسوريون .

وشارك في المسيرة األدبية العربية بعدة مؤلفات تشهد على بالغته وعبقريته األدبية، ويتميز قلمه بالجرأة والسخرية والهزل أحيانا،

ومن مؤلفاته :

مجموعات قصصية، سيرة حياة، ومقاالت صحفية وكتب تقديرية منها (في معشرة قومية والحرية) (مواقف وقضايا أدبية)

ولمروايان الخندق العميق (1958) الحي الالتيني (1956) أصابعه التي تحترق (1963) .

آراء في رواية (الحي الالتيني)

جاء في رسالة خاصة من ميكائيل نعيمة بعد قراءة الحي الالتيني بأن الرواية العربية تستنقض نقطة قوية على يد المؤلف وأيدي

المتحمسين مثله من أدباء “الجيل الطالع”.

وجاء في مجلة اآلداب على لسان “يوسف الشاروتي”: استطاع سهيل إدريس أن يجعل النفس اإلنسانية مسرحا للصراع بين بيروت

وباريس، بين الشرق والغرب، الشرق بأديانه وأخالقه، وتقاليده وصموده ورغبته في التحرر، والغرب بحريته وتقدمه وثقافته ونزعته

اإلستعمارية أيضا”.
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 الحي الالتيني )سهيل إدريس( - ملخص

ملخص القسم األول

يختار الشباب وأصدقائه الحي الالتيني مكانا إلقامتهم وذلك ألنه رخيص وقريب من الجامعة، ويعيش فيه الطالب بكثرة، وشهرته

تجاوزت الحدود لشدة تنوعه وغناه الثقافي.

يقيم الشباب اللبناني في غرفة مشتركة مع صديقه صبحي واألحالم تداعبهما بحياة مليئة بالصحب والسعادة. وكان الخوف األكبر من

المكان الجديد والحياة الجديدة واالستقاللية التي سيخوضها بنفسه، حيث عليه أن يتدبر أموره بشكل جيد إلنهاء دراسته خالل

عامين ومن تم العودة إلى بيروت حيث عائلته وخطيبته وحياته العملية المقيدة لوطنه. كان الشباب شغوفا بحياة الحرية في فرنسا

ولكن المرأة كانت هاجسا كبيرا، ظل يالحقه طيلة مكوثه في باريس.

ملخص القسم الثاني

أحب الشباب اللبناني “جانين” وأحبته وراح تدريجيا يخرج من إطار شرقية ليعيش الحب مع هذه الفتاة المريحة التي كانت تسكن

في ذات الفندق وراح يقدمها إلى أصدقائه باعتبارها الفتاة المختارة قلبا وروحا، وليس كصديقاتهم العابرات اللواتي ال يدمن على

عالقة واحدة مدة طويلة.

آنذاك تصل رسالة من بيروت تخبره فيها باشتداد المرض أمه التي كان يحبها ومتعلق بها.

فيضطر إلى السفر موضعا جانين على وعد أن يعود قريبا إلى الحياة الحلوة والعذبة بجانبهما.

ملخص القسم الثالث

في بيروت يلتقي الشاب بأهله وأصدقائه ويجدهم جميعا بخير وكذلك أمه التي راودتها شكوك أن ولدها لم يعد كما في السابق متعلق

بوطنه وبأسرته، فتعمل على إقناعه بترك جانين واإللتفات إلى أن هذه الفتاة المغربة من األسرة والتي تجد فيها أمة خير شريكة له،

ولذلك حاولت أن تنتهيه عن جانين، ولما طال الوقت في إجازته أرسلت إليه خاللها جانين عدة رسائل وبطاقات بريدية جميعا خضعت

لرقابة أمه.

ولكن تلك الرسالة األخيرة التي وصلت لعبت دورا قاسيا في حياته، وقد أخبرته جانين أنها حامل وأنه والد الجنين، وتقترح عليه أن

يقول رأيه في االحتفاظ بالجنين أو إجهاده، هنا كانت الوالدة بالمرصاد مؤكدة له أن الوالد قد يكون شخصا آخر، وخاصة أنهما كانت

مخطوبة سابقا واألفضل لها أن تنسى هذه القصة وتدعه وشأنه.

فكتب إلى جانين رسالة جافة تحت تأثير والدته عليه يخبرها فيها أنه غير متأثر بنبأ حملها وليس لديه أية نصيحة أو إشارة

ولتتصرف كما تشاء.

كانت الرسالة تخليا واضحا عن جانين ومشكالتها، ولم يشعر أنه ارتكب عمال ال أخالقيا إال بعدما ما جاءت رسالة من صديقه السوري

فؤاد ولو شخص موثوق به يكن له حبا وتقديرا لجيران يعلنه فيها أن جانين قد أجهضت وأنها اختفت من الحياة العامة بعدما كانت

األمرين في المستشفى وحمله فؤاد لو ما شديدا إلنسحابه من حب جانين وقد كان حبا نقيا عذبا وهي تكن له مشاعر راقية ولكنه

خدعها وتركها يائسة .

www.adirassa.com



ليتخذ الشاب قراره ويعود إلى باريس الستكمال دراسته ولكنه ال يلتقي بجانين .؟؟؟؟ كلياني حياة الدراسة وكأن حياته قد تبدلت

ويريد بطريقة سريعة الحصول على إجازة ومن ثم العودة إلى بيروت لبناء حياة مستقلة .

ولم يكن يدور في خلده أن يلتقي بجانين أبدا، غير أن صديقا مشتركا أخبره ذات يوم أن جانين تتردد على مقهى سمعته رديئة، قد

هب برفقة ذلك الصديق وظل ينتظم فترة هناك، وكان المقهى رخيصا ومبتدال جدا ورواه من الركاع وهناك شاهدها، لم تكن جانين

التي يعرفها كانت حطام إمرأة فحاولت الهرب منه إال أنه تبعها إلى أن وصلت إلى شقتها الحقيرة وكانت مجرد غرفة واحدة أثاتها

وهوائها فاسد فأعطته جانين دفتر مذكراتها، وأخذ يقرأ فيه كل التفاصيل فوجد نفسه في كل سطر وكل فاصلة، ولم تكن حياة هاته

الفتاة سوى البراءة والطهارة ولم يكن سواه والد الجنين الذي أجهضته فشعر بالندم الشديد واتخذ قراره بالعودة إليها ثانية وبالزواج

منها طالبا غرض الحائط بكل تقاليد الشرط ونذرة المجتمع، فإنهارت بين ذراعيه فراحت تبكي، وانطلق الشاب ليهئ لها ؟؟؟؟؟السفر

للزواج في بلده وراح ينتظرها في الفندق ولكنها لم تأتي، ولما طال انتظاره سأل عنها في المقهى، وكذلك ذهب إلى شقتها فلم يجد

أحد. لقد رحلت تاركة له رسالة تحثه فيها على متابعة الدراسة والتفوق، فهو في القمة وهي في القاع، وختمتها بعبارة مؤثرة عد أنت

يا حبيبي العادي إلى شرقك البعيد الذي ينتظرك، ويحتاج إلى شبابك ونضالك.

يعود الشاب إلى لبنان ليتخذ موقفا أشارت به عليه جانين أجاب به على سؤال أمه : لقد انتهينا اآلن يا بني أليس كذلك ؟ فأجابها جلى

اآلن نبدأ يا أمي .
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 الحي الالتيني )سهيل إدريس( - قراءة توجيهية

عتبة المؤلف

سهيل إدريس من رواد الرواية العرب الذين ساهموا في بلورة خطاب روائي عربي متكامل فنيا إلى جانب يحيى حقي ويوسف

إدريس وطه حسين ومحمد حسين هيكل صاحب رواية زينب ومحمد المسعدي وتوفيق الحكيم وآخرين…

سهيل إدريس من مواليد بيروت سنة 1925م، درس في الكلية الشرعية وتخرج منها شيخا عالما ورجل فقه، وبعد تخرجه سنة

1940م تخلى عن زيه الديني وعاد إلى وضعه المدني. وبعد ذلك بدأ يمارس الصحافة منذ سنة 1939م؛ لكنه استقال ليتابع دراساته

العليا في باريس قصد تحضير الدكتوراه في األدب العربي تحت إشراف أساتذة جامعة السوربون. وقد نال فعال شهادة الدكتوراه

واستوعب جيدا الفكر الغربي وتياراته الفلسفية عن طريق القراءة والترجمة واالحتكاك المباشر.

وعند عودته، أنشأ سهيل إدريس مجلة اآلداب سنة 1953م باالشتراك مع المرحومين بهيج عثمان ومنير البعلبكي، ثم تفرد بالمجلة

سنة 1956م ودافع كثيرا عن التيار الوجودي، وترجم الكثير من إبداعاته. وقد كانت المجلة دعامة أساسية للشعر التفعيلي والقصيدة

النثرية والحداثة بصفة عامة.

وفي سنة 1956م، أسس سهيل إدريس دار اآلداب باالشتراك مع نزار القباني، الذي اضطر الحقا إلى االنفصال عن الدار بسبب احتجاج

الوزارة الخارجية السورية. وعمل في سلك التعليم مدرسا للغة العربية والنقد والترجمة في عدة جامعات ومعاهد. وأسس اتحاد

الكتاب اللبنانيين مع قسطنطين زريق ومغيزل ومنير البعلبكي وأدونيس، وانتخب أمينا عاما لهذا االتحاد ألربع دورات متتالية.

ومن مؤلفاته:

أشواق (قصص) 1947

نيران وثلوج (قصص) 1948

كلهن نساء (قصص) 1949

أقاصيص أولى (قصص) 1977

أقاصيص ثانية (قصص) 1977

الدمع المر (قصص) 1956

رحماك يا دمشق (قصص) 1965

العراء (قصص) 1977

الشهداء (مسرحية) 1965

زهرة من دم (مسرحية) 1969

الحي الالتيني (رواية) 1953

الخندق الغميق (رواية) 1958

أصابعنا التي تحترق (رواية) 1962

سراب (رواية) نشرت مسلسلة في جريدة بيروت المساء عام 1948

في معترك القومية والحرية (دراسة)

مواقف وقضايا أدبية (دراسة)

القصة في لبنان (دراسة)
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دروب الحرية (ترجمة)

الغثيان (ترجمة)

سيرتي الذاتية لسارتر (ترجمة)

الطاعون أللبير كامو (ترجمة)

هيروشيما حبيبي” ترجمة” لمارغريت دورا (ترجمة)

ذكريات األدب والحب (سيرة ذاتية) 2005

المنهل (معجم فرنسي – عربي) باالشتراك مع الدكتور جبور عبد النور.

لقد ترجم سهيل إدريس أكثر من عشرين كتابا بين دراسة ورواية وقصة ومسرحية.

عتبة العنوان

إن عنوان الرواية هو الحي الالتيني، وهو عنوان كالسيكي صيغ في تركيب وصفي اسمي، خبره المتن الروائي ككل. ويشير العنوان

إلى المكون المكاني الذي تجري فيه األحداث الرئيسة في الرواية. والحي الالتيني حي الطلبة الذين يأتون إلى فرنسا من كل أصقاع

العالم لطلب العلم ومتابعة الدراسات العليا الجامعية قصد تحضير شهادة الليسانس أو الدكتوراه, ويحاذي هذا الفضاء العلمي جامعة

السوربون بباريس. كما أن هذا المكان يأوي الطلبة المغتربين بفنادقه ومطاعمه ويتحول إلى أندية للنقاش السياسي واالجتماعي

والفكري أو ملتقى إنساني وحضاري متنوع لتعدد مشارب الطلبة على المستوى اللغوي والعقائدي، وفضاء رومانسي وغرامي يؤثث

العالقات بين الجنسين، كما يشكل صورة واضحة للعالقة بين الشرق والغرب.

عتبة الجنس

يمكن إدراج هذه الرواية ضمن الرواية الحضارية التي تصور العالقة الجدلية بين الشرق والغرب أو بين الشمال والجنوب، أي أن

الرواية الحضارية هي التي تصور العالقة بين األنا واآلخر أو اللقاء الحضاري بين الشرق بعاداته ودياناته ومعطياته الروحية وبين

الغرب بمعطياته المادية والعلمية والتكنولوجية. وقد تكون هذه العالقة بين األنا واآلخر عالقة إيجابية قائمة على التواصل والتعايش

والحوار والتكامل واألخوة واالحترام، وقد تكون العالقة مبنية على الصراع الجدلي والعدوان والكراهية والصدام. والحي الالتيني

رواية من هذه الروايات الحضارية التي تعقد مقارنة حضارية بين الشرق والغرب، كما يمكن اعتبارها كذلك سيرة ذاتية للمؤلف الدكتور

سهيل إدريس لتطابق أحداث الرواية مع سيرة الكاتب من الناحية العلمية واالجتماعية والهوية الثقافية واألدبية…ويمكن اعتبارها

سيرة ذهنية على غرار سيرة عبد ا� العروي أوراق واأليام لطه حسين وحياتي ألحمد أمين… مادامت تركز على المعطى العلمي

والثقافي وما حصله البطل من شواهد علمية وما قرأه من كتب وما قام به من عالقات غرامية وثقافية وإنسانية.

وليست هذه الرواية هي الرواية الحضارية الوحيدة بل هناك روايات أخرى ظهرت منذ القرن التاسع عشر مع صدمة االستعمار وطرح

المفكرين والمبدعين لذلك السؤال الحضاري الجوهري الكبير: لماذا تقدم الغرب وتأخر الشرق؟

ومن النصوص السردية والروائية الحضارية نجد:

تخليص اإلبريز في تاريخ باريز لرفاعة الطهطاوي (1834)

علم الدين لعلي مبارك ( 1836)

حديث عيس بن هشام للمويلحي ( 1905)

أديب لطه حسين (1935)

عصفور من الشرق لتوفيق الحكيم (1938)

الحي الالتيني لسهيل إدريس (1953)

قنديل أم هاشم ليحيى حقي (1954)؛

موسم الهجرة للشمال للطيب صالح (1966)

شرق المتوسط لعبد الرحمن منيف (1975)
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المعمار الروائي

للحي الالتيني معمار روائي يذكرنا باألبحاث األكاديمية والرسائل واألطروحات الجامعية، إذ قسم الكاتب روايته إلى ثالثة أقسام

وتمهيد وخاتمة على غرار المصنفات والدراسات األدبية والنقدية والفكرية. وهذا المعمار كان ال يستعمل بكثرة في اإلبداع سواء أكان

شعرا أم رواية أم قصة. وهذا إن دل على شيء فإنما يدل على مدى تأثر الكاتب سهيل إدريس ببحوثه ودراساته األدبية والنقدية

والمترجمات التي كان ينجزها. و يتكون كل قسم من مجموعة من الفصول المرقمة دون أن يسميها فصوال. ويمكن توضيح المعمار

الروائي على الطريقة التالية:

التمهيد : ثالث صفحات تقريبا.

القسم األول : 12 فصال أو مبحثا قصصيا.

القسم الثاني : 11 فصال أو مبحثا روائيا أو قصصيا.

القسم الثالث : 11 فصال أو مبحثا روائيا أو قصصيا.

الخاتمة : ثالث صفحات تقريبا.

ويالحظ أن الكاتب أحسن تقسيم روايته لوجود تعادل وتواز كمي بين األقسام و بشكل نسبي بين المباحث والفصول.

ومن حيث الداللة يمكن حصره في الشكل التالي:

التمهيد : وصول الكاتب وأصدقائه إلى الحي الالتيني بباريس

 القسم األول : إخفاق بطل الحي الالتيني في باريس وجدانيا وعاطفيا وتعرفه على جانين مونترو

القسم الثاني : العالقة التي كانت تجمع بين البطل وجانين مونترو وعودته إلى بيروت لزيارة أهله

القسم الثالث : تطور العالقة الموجودة بين جانين والبطل بسبب االختالف الحضاري بين الشرق والغرب وقرار جنين التخلص من

جنينها الذي تركته مع البطل

الخاتمة : عودة البطل إلى بلده بعد حصوله على الشهادة العليا وقراره أن يبدأ حياة نضالية جديدة.

عتبة األيقون

إن الطبعة التي نعتمدها في دراستنا هاته هي الطبعة الحادية عشرة “1995” الصادرة عن دار اآلداب البيروتية التي أسسها سهيل

إدريس نفسه مع نزار القباني. ويحمل غالفها الخارجي ثالث لوحات أيقونية: لوحة باريس الداكنة في فصل الشتاء، ولوحة نهر السين

الذي يعبر باريس، ولوحة امرأة شقراء جميلة شبه عارية. وهذه اللوحات تلمح إلى الحب والجنس والمغامرات والفضاء الباريسي

بعمرانه و مؤسساته وطبيعته الوارفة الغناء.

عتبة النشر

لقد تم طبع هذه الرواية في دار اآلداب البيروتية التي تنشر مجلة اآلداب المعروفة التي كانت وإلى اآلن منبر للحداثة والتجديد

والريادة، وهذه الدار سهرت على طبع الكثير من األعمال اإلبداعية التي سوقتها عربيا وعالميا وحققت نجاحا كبيرا.

ومن يتأمل هذه الرواية يجد أنها وصلت إلى أكثر من الطبعة الحادية عشرة، وهذا يعني أن لها رواجا كبيرا حيث طبع منها آالفا وآالفا

من النسخ ” أكثر من 700000 نسخة”، وهذا إن دل على شيء فإنما يدل على مدى جودة هذه الرواية وشهرتها في العالم العربي،

وبسبب ما خصص لها من إشهار إعالمي ودراسي.

عتبة كلمات الغالف

في الغالف الخارجي الخلفي لرواية الحي الالتيني مجموعة من الكلمات االنطباعية واآلراء النقدية التي تقيم الرواية وتنقدها، وكلها

تصب في تقريضها ومدح صاحبها على ما حققه من روعة فنية فيها. ومن هؤالء نجد: ميخائيل نعيمة ونجيب محفوظ وشاكر

مصطفى وأحمد كمال زكي ويوسف الشاروني وعبد ا� عبد الدائم.
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 الحي الالتيني )سهيل إدريس( - قراءة تحليلية

جرد األحداث

بداية من الممكن أن يتم ادراج هذه الرواية ضمن الروايات الحضارية والتي تقوم على تصور العالقة بين الشمال والجنوب أو حتى

بين الغرب والشرق بمعنى أنها تقوم على تصور العالقة بين اآلن واآلخر أو حتى يمكن أ يكون لقاء حضري بين الشرق بعاداته

ومعطياته سواءا أكانت هذه المعطيات حسية أو حتى معطيات روحية وبين الشرق بكل ما يحمل من معطيات سواء أكانت هذه

المعطيات أيضا معطيات مادية او حتى معطيات تكنلوجية وعلمية ، وتمثل هذه الرواية كون أن ما سبق يمكن أن يمثل عالقة تحتوي

على التواصل والحوار واالحترام والتعايش فيما بين الحضارات وقد يكون أيضا عكس ذلك بمعنى أن تكون العالقة مبنية على الحسد

والكراهية والبغض والعدوان والجدل ونحو ذلك وهذه الرواية تعد من الروايات الحضارية التي تحتوي على مقارنة حضارية بين

الشرق والغرب بما يمز كل منهما كما يمكن أيضا اعتبار رواية الحي الالتيني سيرة ذاتية لمؤلفها الكاتب ( سهيل ادريس ) وذلك لتطابق

أحداث الرواية مع سيرة الكاتب سهيل ادريس من بعض النواحي االجتماعية والثقافية واألدبية ونحو ذلك ، وقد قام الكاتب سهيل

ادريس بوضع بعض األساسات لروايته الحي الثالثيني حيث مثل أنه قام بوضع بعض الشخصيات التي تقابل بعضها البعض فمثال

فضائيا وحضاريا وضع الشرق ضد الغرب وجنسيا وضع الذكر العربي بمواجهة األنوثة الغربية وبين اللون وضع الكاتب سهيل ادريس

األسمر العربي مواجها للشقراء الغربية وهكذا ، وقد قام بفعل كل ذلك حتى يستطيع أن يرصد التفاوت الحضاري واالختالف الموجود

بين البيئتين العربية والغربية فاألولى مكبلة بالحرمان والمنع ومربوطة بالعادات والتقاليد ونحو ذلك والثانية تتمتع بالحرية واالنفتاح

والعلم واالقبال على الحياة ولو في ثوبها اال أخالقي نحو ذلك ، وكانت القصة قد تمثلت في سفر بعض من األصدقاء برفقة صاحبهم

والذي كان يؤدي دور البطولة في القصة بسفرهم من لبنان متوجهيين الى بلد غربي وهي دولة فرنسا حيث أنهم كانوا قد قصدوها

بنية الدراسة وتحصيل درجات علمية كبيرة جدا اال أنهم وبمجرد وصولهم الى هذا البلد الغربي واستقرارهم في الفندق ذهبوا ليرموا

أنفسهم في أحضان العهر والخمر والمجون راميين خلف أظهرهم الثقافة التي طالما تربوا عليها باثتثناء بطل القصة الذي لم يفلح في

فعل ما قام به أصدقاءه فانطلق الى الشوارع ليالمس فتيات الشوارع وفتياة األرصفة اال أن تمكن أخيرا من العثور على الفتاة الشقراء

التي طالما بحث عنها والتي كانت تقطن في نفس الفندق الذ يقطن به البطل وأصحابه العرب وجمعتهما عالقة جسدية وعالقة حب

متبادلة الى أن رجع الى بيروت لزيارة أمه وفي هذا الوقت كانت قد أخبرته أنها قد حملت منه االمر الذي كان قد أنكره فانتهت

عالقتهما معا وعندما أراد أن يستسمح منها على فعله وأن يتزوجها رفضت ذلك بقولها له عد أنت الى شرقيتك واتركني أنا هنا اكمل

طريقي في موطني .

جرد الشخصيات

الشخصيات اآلدمية

تعج رواية “الحي الالتيني” بشخصيات عديدة، لكنها ال تتخذ كلها نفس األهمية إذ تتفاوت في نسبة صياغتها لألحداث، وال دخل

لدرجة حضورها في ذلك. “ذلك أنه مقياس ليس كافيا دائما، فقد تقل درجة حضور شخصية ما، لكن نسبة ظهورها في النص مهما

كانت قليلة تكون كافية العتبارها رئيسة من حيث دورها وأهميتها في تصعيد دينامية النص”(2 ). من هذا المنطلق، وعلى هذا

األساس نبدأ بجرد الشخصيات معتمدين على مقياس أثرها وفاعليتها.

الشخصيات الرئيسة

البطل

طالب عربي في الخامس والعشرين من عمره مجرد من االسم. جاء إلى باريس لتحضير شهادة الدكتوراه في األدب العربي. لم يكن

جميال لكن سمرته كانت تكسبه طابعا من الرجولة ال تقابله المرأة بالالمباالة. وبما أنه كان ينظم الشعر فإن أصدقاءه، من باب المجاملة
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والمزح، ينادونه بالشاعر. على أنه أيقن لما زار صحبة جانين مانترو متحف “رودان الدائم” أن الذوق الفني إنما يكتسب بالعلم

والممارسة والصبر. ربط عالقة مع جانين مانترو التي تختلف جذريا عن الفتيات اللواتي سبق له أن تعرف عليهن لتميزها بصفات

روحية ونقاء طويتها. ومن خالل سيرورة األحداث يتبين أن أباه قد مات، وأن أسرته تتكون من األم وأخوين كبيرين يمتلكان متجرا،

وأخيه وأخته األصغرين اللذين  يتابعان دراستهما ونجحا في االمتحان، وأخته الوسطى التي اقتربت خطبتها من شاب ينتمي إلى

أسرة محترمة. يبئر السارد وجهة نظره على أخته هدى التي تصغره بأربع سنوات. رافقته إلى قرية “ميروبا” الجميلة بحثا عن الراحة

بعد أن ضاقت به الدنيا “وأصبح غريبا ال يحس األنس والقربى” ص 209. فهو يعتقد أنها تحبه وتفهمه، واضطر إلى مصارحتها بحبه

لجانين لعلها تشفق على حاله وتقدم له النصح المناسب. عانت األسرة األمرين من إرسال الحواالت إليه بباريس حتى يتمكن من

مواجهة تكاليف الحياة وصروفها. وخاصة بعد أن أصبح أخواه الكبيران يعانيان من ضيق مالي أثر على حياة األسرة وتطلعاتها. “شعر

ببعض االنقباض للتأخر الذي يصاب به متجر أخويه الكبيرين. قرأ على قسمات أمه األسى لذلك، وسمعها تتحدث عن الضيق الذي

يعانونه منذ أشهر، وتعبر عن حزنها من أنهم لم يتمكنوا هذا العام من ارتياد المصيف على مألوف عادتهم” ص (192).

جانين مانترو

فتاة باهرة وساحرة ورشيقة، المعة ذكاء وحسنا وبصيرة وذات ثقافة فنية رفيعة تتابع دراستها في معهد الصحافة العالي. وبما أنها

تنتمي إلى أسرة متواضعة فقد اضطرت إلى العمل بمخزن “البرانتان” وذلك لتوفير مصاريف الدراسة الباهظة وقد بان اإلجهاد على

جسدها لكنها أصرت على المواءمة بين عملها الشاق بالمخزن واستدراك ما فاتها من محاضرات المعهد حتى تحقق حلمها الذي يتمثل

في االلتحاق بإحدى الصحف األسبوعية في مطلع العام القادم. لكن نتيجة الصدمة التي تلقتها من حبيبها العربي انحط وجودها إلى

الدرك األسفل. لقد كان من الممكن أن يأتي في الموعد ليمسك بها قبل أن تسقط في الهاوية. ومن خالل مذكراتها يتضح أنها عاشت

فترة عصيبة نتيجة مرضها ونحولها فاضطرت إلى بيع كتبها وساعتها وحليتها حتى تتمكن من سد رمقها. وبعد أن أصبحت فتاة

ضائعة رغم أنفها لم تجد بدا من أن تستسلم ألي عابر يمد لها مبلغا لتقتات به. ورغم خصاصتها فهي لم ترغب في بيع تمثال األعرابيين

عربونا على حبها للحبيب العربي. لقد أخفقت في مشروع زواجها بهنري إلى أن تزعزعت ثقتها بالرجل. ورغم إلحاح هنري على إعادة

المياه إلى مجاريها أصرت جانين على مجافاته. وكانت تأمل من خالل عالقتها بالرجل الشرقي أن تسترجع ثقتها بنفسها وتبادله الحب

الصحيح وتكون أسيرة قيوده. لكن ثقتها العمياء والمطلقة به لم تجن منها إال صدمة نفسية قلبت حياتها رأسا على عقب. وإن كانت

تنعت أصدقاء حبيبها باللطف والمؤانسة فهي تسم كل واحد منهم بميسم خاص. لم تحب في صبحي طابع االستهتار. وتحسب أن

عدنان ال يخلو من عصبية دينية، أما ربيع فينقصه االعتدال في آرائه المتطرفة. ولم تتسرع في الحكم على فؤاد ألن شخصيته تدعو

إلى التأمل، ومع ذلك تعتقد بأنها شديدة الغنى بإمكاناتها.

صبحي

طالب سوري قدم إلى باريس لنيل دكتوراه في الحقوق. تعرفت عليه الشخصية الرئيسية على ظهر الباخرة، وتقاسما الغرفة نفسها في

فندق “كلود برنار” قبل أن تراودهما فكرة االنفصال عن بعضهما البعض ليعيش كل واحد منهما حياته الجديدة على هواه. استقرا في

فندقين متواضعين متجاورين لقربهما من السوربون وكلية الحقوق. اختارت الشخصية الرئيسة االستقرار في غرفة من الطابق

السادس لفندق “ليغران زوم”، في حين فضل صبحي أن يقطن في غرفة بالطابق الثالث لفندق “البانتيون”. يطغى عليه طابع

االستهتار بالحياة، ويفتخر بكونه زير النساء الغربيات. له صديقة في معهد الحقوق، فتاة فارعة القامة، سوداء الشعر، مستطيلة الوجه،

قسماتها تشع ذكاء وجماال. اضطر إلى قضاء فترة الصيف في “الكوت دازور” بدال من العودة إلى دمشق، وذلك لمراجعة المادة التي لم

يفز بها.

عدنان

جاء بدوره إلى باريس لتهيئ دكتوراه في الحقوق. تعرفت عليه الشخصية الرئيسة أيضا في الباخرة التي أقلتهما إلى فرنسا، وأقام

فترة من الزمن في فندق “كلود برنار”. ثم اكترى غرفة في منزل يوجد بضاحية “فانسين” لكونه شعر للوهلة األولى بصميميته. تبدو

شخصية عدنان متناقضة لكونها تشرب الخمر وتتحفظ من شربه العتبارات صحية. وترافق زمرة من األصدقاء الذين يدمنون الخمر

وتدعي بأنها تقوم بالشعائر الدينية (الصوم والصالة). ينعته أصدقاؤه بالشيخ. أما جانين فتنعته بالشخصية التي ال تخلو من عصبية
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دينية. وبعد أن نال عدنان تهنئة الممتحنين ذهب صحبة صبحي إلى “الكوت دازور” لالستجمام. دافع عدنان عن االنقالب األول الذي

حصل في سوريا. ويرى بأنه ضروري في هذه الفترة التي تحتاج فيها األمة العربية إلى “مستبد عادل” يصلح ما فسد.

فؤاد

طالب سوري يدرس بمعهد اللغات الشرقية. كان له تأثير كبير على الشخصية الرئيسة. فهو بالنسبة لها يعتبر المثل األعلى. وترى بأنه

معصوم من الوقوع في الحب نظرا للهالة التي أضفتها عليه. وهو الذي أوحى لها بعد الفراغ من مشاهدة تمثيلية “العادلون” بتكوين

رابطة تلم شمل الطلبة العرب المقيمين في باريس. وكان له الفضل في صياغة دستور هاته الرابطة، وإرساء دعاماتها واستضافة

المحاضرين لتأطير المنخرطين. وتتميز شخصية فؤاد بغناها الشديد وإمكاناتها المتنوعة ونبلها ورفعتها اإلنسانية. ويتمتع بحس

قومي مرهف، ويدعو الطلبة العرب، بعد عودتهم إلى بلدانهم إلى االنخراط في الحزب الذي يعبر عن نزعاتهم وأمانيهم القومية. تخلى

عن صديقته فرنسواز بعد نزاع دار حول السياسة الفرنسية في شمال إفريقيا. وفي هذا الصدد يؤثر الزواج بامرأة عربية تكون فعال

رفيقة حياته وتعينه على مواجهة القضايا القومية. عاد إلى موطنه إثر تلقيه برقية من أهل تنعي أباه وتطلب حضوره على الفور. قدم

في معهد اللغات الشرقية شهادتين من شهادة اإلجازة. نجح في شهادة الترجمة ولم يسعفه الحظ في شهادة فقه اللغة. ويظل أمامه

عمل شاق للحصول على الشهادات األخرى. ومع ذلك لن يكره باريس ولو قضى فيها عمره كله. ومع ذلك يلح على ضرورة الرجوع إلى

الوطن للمشاركة في النضال القومي.

فرنسواز

أمينة إحدى المكتبات في باريس، فتاة على قدر كبير من جمال الوجه وجاذبية الجنس. صارحها فؤاد بأن عالقتهما لن تفضي إلى

الزواج. وقد اضطرا لالنفصال نظرا لدعمها سياسة القمع واإلرهاب التي تنهجها الحكومة الفرنسية في شمال إفريقيا.

األم

ذات وجه صغير، متجعد وهادئ، محنك ورصين، تلم باللغة الفرنسية وهذا ما أهلها لالضطالع على البطاقات التي كانت ترسلها جانين

إلى ابنها، فتنهاه عن الزواج بالفتاة الغربية لكونها مسيحية ومتحررة وتحثه على الزواج بناهدة. ولما علمت بحمل جانين صبت جام

غضبها على ابنها. استغلت ضعفه أمامها وخوفه منها لتملي عليه القرار الذي ينبغي له أن يبلغه إلى جانين. ولكن بعد تفكير في األمر

بروية، فضل أن يهرب منها حتى يتحرر من عبوديته وانقياده لها. ولما جاءته رسالة فؤاد عمقت لديه اإلحساس نفسه بحيث كانت

بالنسبة له بمثابة صفعة السوط لضميره المستيقظ.

ناهدة

فتاة لبنانية حصلت على شهادة الباكلوريا، ومنعتها أسرتها من متابعة دراساتها العليا. ستكون عما قريب من نصيب “ابن الحالل”

(البطل). استاءت أسرته وأسرة الفتاة لما علمتا بأنه سيمضي سنتين في باريس إلتمام رسالته. عاوده الحنين إليها مرات عديدة في

قلب باريس. وهو يرى أن عالقته بها مبهمة وغامضة وإن كان يتلهف للقائها في دفء غامر. لم تصرفه حياته الجديدة عن طي

صفحتها نهائيا. فهو ال يعتبر تجربته معها تافهة وإنما “بريئة ونقية”. ولهذا ينعتها بالساذجة والمسكينة. ولما عاد إلى منبت نبعه،

واختلى بها تبين له أنها تمثل صورة الفتاة الشرقية في أي مكان من أرجاء الوطن العربي الكبير. لم تكن هذه الصورة جديدة تتكشف

له. إنه يعرفها منذ أن غادر وطنه إلى باريس. ولكنها اآلن تبدو له في ذروة تكشفها وغاية انحسارها: “لقد رأى الفتاة الشرقية، الفتاة

العربية، تتراجع أمام الشاب العربي، أي شاب، عربيا كان أم أجنبيا، أمام الرجل وعيناها طافحتان بالخوف منه، رواسب من الخوف

تجمعت أجياال في هذه الخطوة”. ص (197). عاتبته على عدم مراسلتها فداراها في جوابه متذرعا بكثرة انشغاالته. تذكر أن أمه

وعدتها بهدية منه، فاقترح عليها أن تأخذ كتابا من الكتب التي حملها معه. ونظرا لضيق الوقت فضلت أن تنسحب بعد أن ينتخب لها

واحدا منها.

الشخصيات الثانوية

ربيع التونسي
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طالب تونسي متخصص في التاريخ. له عالقة مع سيمون. تعرفت عليه الشخصية الرئيسة لما استدعيت ألول حفل بمنزل كامل. لقد

ساعدها على تجاوز الخجل لمراقصة زينة. ألقت الشرطة الفرنسية القبض عليه وأوسعته ضربا إثر مشاركته في المظاهرة التي قام بها

طالب إفريقيا الشمالية احتجاجا على سياسة التعسف التي تخضع بها فرنسا أوطانهم. وبعد أن أفرج عنه أعيد إلى تونس وظل

محجوزا فيها، وحظر عليه الدخول إلى فرنسا.

أحمد العراقي

طالب عراقي يتابع دراساته في كلية الطب. غادرته صديقته الفرنسية لتربط عالقة مع زنجي. وفيما بعد وطد عالقة مع إفيت. أرشد

أحمد الشخصية الرئيسة إلى كهف “برغوال” الذي أصبحت تتردد عليه جانين بعد اختفائها عن األنظار. لما رأى الهراوات تنهال على

صديقه التونسي من شرفة الفندق الذي يسكنه مع بعض رفاقه العراقيين، نزل السلم بسرعة مجنونة إلنقاذه: “ولوال أن لحق به أحد

رفاقه وأمسكه دون الخروج ألصيب هو أيضا بهروات الشرطة، بل ولسيق إلى السجن” ص (206). نجح في امتحان السنة الخامسة

بكلية الطب، ثم ذهب إلى إسبانيا لقضاء عطلته بها.

تيريزا

تعمل خادمة في فندق “ليغران زوم”، تبلغ من العمر ستا وأربعين سنة، أرملة فقدت زوجها في الحرب العالمية الثانية. تعيل أوالدها

األربعة والذين ال يتجاوز أكبرهم الثانية عشر سنة. لم تتعلم في حياتها من الناس إال اللطف من أجل أن ترده إليهم مضاعفا. ربط معها

البطل عالقة ود ومجاملة، وأنس إليها، وكان يجد راحة في محادثتها واستفسارها عن انطباعاتها حول جانين. ولما اشتدت حاجته إلى

المال اقترض منها مبلغا ماليا بعد تردد. سلمته له واعدة إياه بأن تعيره مثله في مطلع األسبوع القادم. “ولكن ال تنس أنني عاتبة عليك.

إنك لم تكن لطيفا أبدا حين احتجت إلى المساعدة وترددت في طلبها” ص (206).

عينة من الشباب العربي المتحرر

وندرج ضمنهم كامل وزهير وأسعد ونصري. فهم قد ألقوا الرصانة التي كانت ترهق أكتافهم في بيروت ليعيشوا في باريس حياة

منطلقة ال يحد حريتها قيد؛ ونضيف إليهم سامي الذي جاء إلى باريس في زيارة خاطفة، فبادر إلى االتصال بالشخصية الرئيسة التي

كانت تلتقي به في مقهى “الروشة” ببيروت لتبادل وجهات نظرهما حول قصائدهما وانتقاد شعر اآلخرين. وبعد أن عرف سامي صديقه

على “ليليان” طلب منه أن يبرز براعته في اجتذابها إليه والظفر بها لما يعود إلى لبنان. فهذه الشخصيات على تباين مشاربها تعتبر

قدوة للشخصية الرئيسة إن هي أرادت أن تنسجم مع الحياة الباريسية، وتتساوق مع جوها المفعم بالصخب والمرح.

عينة من الفتيات العابرات

تعرف البطل على فتاة في سينما “البانتيون” وتجرأ على مالمسة جسدها واالحتكاك بها ودس في يدها ورقة يوعدها فيها على اللقاء

أمام السينما في الغد. لكنها لم تأت موجهة ضربة موجعة للشاب العربي الذي عانى من الحرمان والكبت. لما غادره سامي تركه مع

صديقته “ليليان”. وبذل البطل كل ما في وسعه إلرضائها وكسب مودتها ولما قادها إلى غرفته بفندق “كلود برناد” لم يفطن لحيلها

وخداعها إال بعد فوات األوان. فهي انتحلت قصيدة “فطور الصباح” للشاعر الفرنسي “جاك بريفير” مدعية أنها شاعرة موهوبة. ثم

سرقت مبلغا ماليا من محفظته. وفي هذا الصدد قال له صديقه صبحي: “على أية حال… إن من يسرق شعر رجل مثل جاك بريفير لن

يتورع عن سرقة مال رجل مثلك” ص (59).

التقى مع فتاة اسمها مارغريت في باحة الفندق مصادفة. واستقدمها إلى غرفته دون ممانعة. لكن لما أشبع رغبته بسرعة مفجرا

مكبوتاته التي تراكمت مع مر “السنين، واجهته بهذه العابرة الصادمة” كلكم هكذا أنتم الرجال .. أنانية قذرة”. وطلبت منه االبتعاد عنها

دون أن يدرك مغزى مجافاتها له. “لم تكن مارغريت بائعة لذة بل طالبة لذة. وأغلب الظن أنها تخيلت أنها واجدة لدى الفتى الشرقي ما

لم تجده لدى فتيان الغرب. ولكن في اللحظة التي خيل فيها إلى الفتى الشرقي أن “اللقاء األعظم” قد تحقق وأنه قد وهبها زهرة

رجولته، عندها رأى أنها “تسارع بالنهوض ثائرة األعصاب متقلصة القسمات، تتمتم كلمات ال تبين، وال تنم إال عن غضب مكبوت”.

عينة من المناضلين القوميين
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عرف فؤاد صديقه الطالب اللبناني على فئة من مواطنيه الذين كانت لهم خدمات مشهودة في حقل التعليم. أتوا إلى العاصمة

الفرنسية الستكمال التخصص العالي في الفلسفة واألدب. وقد أسهمت هذه الفئة الواعية في رسم خطوط واضحة في التوجيه

الوطني والقومي، وإلقاء محاضرات لتأطير المنخرطين في الرابطة وشحذ إرادتهم وهمهم. “فإذا هي محاضرات قومية واجتماعية

تتناول قضاياهم الماسة وتعالجها في كثير من المنطق والعلم واإلخالص أيضا” ص (236).

الشخصيات غير اآلدمية

كما أسلفنا الذكر، في الفصل النظري، فإن القوى الفاعلة في الخطاب الروائي ال تنحصر فقط في الكائنات اآلدمية كما يوحي بذلك

مصطلح “الشخصيات”. بل إنها تشمل كل ذات منخرطة في الفعل داخل العمل السردي سواء أكانت هذه الذات آدمية أم غير آدمية،

كأن تكون حيوانا أو جمادا أو أفكارا أو قيما… وعليه، فانطالقا من هذا التصور، نجمل مختلف القوى الفاعلة غير اآلدمية في رواية

“الحي الالتيني” وفق ما يلي:

القيم واألفكار والمشاعر: الحرية – الحب – الالمباالة – اإلنسانية – الوجودية – الحرمان – الكآبة – القنوط – الكبت – القومية

– التكافل – النضال.

الجمادات: تمثال األعرابيين- نهر السين- فندق “ليغران زوم”- الحي الالتيني — بيروت.

المؤسسات: السوربون- المسرح- المقاهي – المتحف.

الوقائع: االنقالب العسكري في سوريا- سياسية القمع االستعمارية في شمال إفريقيا – نكبة فلسطين.

يالحظ أن هذه القوى الفاعلة غير اآلدمية قد لعبت هي األخرى دورا كبيرا في الدفع بعجلة السرد وتغيير أو تعديل مواقف البطل في

غير ما مرة. فعلى سبيل المثال ال الحصر، يعتبر كل من الحرمان والكبت والكآبة كمشاعر، محفزا ودافعا النتقال البطل من الشرق

المتزمت إلى الغرب (باريس) المتحرر. كما ساهمت فكرة القومية في جعل البطل وفؤاد ينتصران للشرق رغم تزمته ضد الغرب، رغم

تفتحه.

دينامية الشخصيات ومنزلتها

يستدعي استخالص البنية العاملية للرواية برمتها إعادة توزيع الشخصيات كقوى فاعلة وفق العالقات التالية.

عالقة الرغبة

تربط هذه العالقة بين من يرغب (الذات) وما هو مرغوب فيه (الموضوع القيمي). على المستوى السطحي يتضح أن الشخصية

الرئيسة قد قدمت إلى باريس لمتابعة دراستها العليا. أما على المستوى العميق فيتبين أن هناك عوامل نفسية أقنعتها بمغادرة وطنها.

“أنت على يقين أن هذه السنوات األخيرة كانت في حياتك إخفاقا. إخفاق هو الذي أقنعك بأنه ينبغي لك أن تبلو حياتك وتجربها في

أعمق مجاالتها” (ص 10). ال نجد في الرواية أي مؤشر يعلل هذا اإلخفاق أو يكشف عن بواعثه. لكنه باالحتكام إلى الجو العام للرواية

يتضح أن له عالقة بالجانب العاطفي. وهذا ما حفز الشخصية الرئيسة على الرحيل إلى باريس بغية تحرير الذات مما راكمته من

ضروب الحرمان والكبت، وتتنفس هواء جديدا مفعما بمعاني الحياة الجديدة ومباهجها.

عالقة التواصل

وتقتضي هذه العالقة وجود مرسل ومرسل إليه. وال يمكن للمرسل أن يتواصل مع المرسل إليه إال إذا كلف الذات بإدراك الموضوع

القيمي بمقتضى ميثاق يجمع بين الطريق. وفي تساوق مع عالقات الرغبة يتضح أن ما حفز الشخصية الرئيسة على الرحيل عن

بيروت هو اإلخفاق الذي تعرضت له خالل السنوات األخيرة. ولهذا وجدت في الذهاب إلى باريس ذريعة إلتمام دراستها العليا من جهة،

وتضميد جراحها الناجمة عن اإلخفاق من جهة أخرى.

عالقة الصراع

يمكن لهذه العالقة أن تعيق العالقتين السابقتين أي (عالقة الرغبة وعالقة التواصل). وبقدر ما يوجد الطرف المعيق الذي يحول دون

وصول الذات إلى الموضوع المبحوث عنه، يوجد طرف آخر مساعد يؤازرها ويساعدها على ذلك. فبمجرد أن أقلعت الباخرة التي تقل

البطل إلى باريس، شعر بأن قوتين متعارضتين تتجاذبانه. قوة الشرق وقوة الغرب. ويرمز المنديل الذي تهاوى من بين أصابعه إلى قوة
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الشرق التي بدأت مساحتها تتراجع في قلبه لتكتسحها قوة الغرب بآمالها وأحالمها. حاول جاهدا  أن ينخرط في الحياة الجديدة بما

أوتي من حماس واندفاع لكنه لم يستطع ولم يكن قرار الزواج الذي اتخذه في آخر المطاف صادرا عن وعي وقناعة، وإنما إشفاقا على

الوضع الذي آلت إليه جانين من جرائه. وفي ضوء ما سبق تتشخص البنية العالمية للرواية كالتالي:

المرسل: اإلخفاق الذريع- الرغبة في تحضير الدكتوراه.

الموضوع: – االنخراط في الحياة الجديدة – إنجاز رسالة عن الشعر العربي الحديث.

المرسل إليه: باريس (الحي الالتيني).

المساعد: كل األصدقاء الذين ساعدوا الشخصية الرئيسة على مسايرة إيقاع الحياة الجديدة ومنهم “جانين مانترو”.

الذات: الشخصية الرئيسة.

المعيق: األم التي تحرص على التشبث بالتقاليد الشرقية.

من خالل هذه العالقة يتبين الدور الذي نهضت به جانين مانترو إلدماج الشاب العربي في الحياة الجديدة. وهذا ما اقتضى منها أن

تحبه كما تحب المرأة الرجل في الشرق. لكن اتضح لها فيما بعد أنه لم يكن في مستوى اآلمال التي علقتها عليه. فبدال من أن يمسك

بيدها لينقذها من األزمة التي حفتها من كل جانب، يدفعها إلى الهاوية إذ تتحطم حياتها، وتتالشى آمالها ومطامحها وتجد نفسها “فتاة

ضائعة”، تتقاذفها أمواج الحياة حيثما شاءت.

الفضاء الروائي

نقصد بالفضاء الروائي المكان وزمان القصة في ترابطهما الجدلي والفني والسردي. فأحداث الرواية تقترن بفضاءين متناقضين: فرنسا

ولبنان، وهما يشيران إلى التفاوت الحضاري بين فضاء روحاني وفضاء مادي. فلبنان بالنسبة لبطل الحي الالتيني فضاء الحرمان

والكبت والقهر والعادات المحافظة أما فرنسا فهو فضاء التحرر واالنعتاق الوجودي. ويبقى الحي الالتيني هو الفضاء األساسي في

الرواية ألبعاده التربوية واإلنسانية كما أنه مالذ للمحرومين جنسيا وعاطفيا. وتتقابل كذلك باريس الحرية مع بيروت التقاليد

والمحافظة لتشكل شخصية البطل في صراعها الذاتي والموضوعي.

أما زمان القصة، فإن كان غير محدد بشكل جلي ولكن يمكن أن نموقع القصة في فترة ما بين األربعينيات و الخمسينيات النتشار الفكر

الوجودي وإقبال الشباب على كهوف سان جيرمان إلثبات وجودهم الجنسي والمصيري والتحرر من قيود العقل وأنظمة المنطق،

واإلشارة إلى خضوع الوطن العربي لالستعمار.

مكونات الخطاب الروائي

الوصف

يتسم الوصف عند سهيل إدريس باإليجاز واالختصار؛ والسبب في ذلك أن الرواية تنبني على األحداث ووظائف الشخصيات مما أثر

على الوصف.

ولقد اهتم سهيل إدريس بوصف الشخصيات فوصفها وصفا بيانيا رائعا فيه سحر أخاذ كوصفه لفتاة السينما:” واسترخى في مقعده

سعيدا كالطفل، فرحا بقرب هذه الفتاة التي يشعر بنكهة الفتوة تفيض من أردانها. كانت ترتدي بنطلونا طويال مرسال في وحشية

لذيذة، دون ما تفنن. أما وجهها، فلم ير إال الجانب األيمن منه: وجه طفل تبرق فيه عين زرقاء، وشفتان تلتمعان بحمرة شفافة تحييها

بسمة ساذجة”.

إن هذا الوصف يعتمد فيه الكاتب على األوصاف والنعوت والتشبيه واالستعارات المجازية لتزيين الموصوف وتجميله. وقد يركز

الكاتب على الوصف الخارجي الفيزيائي بطريقة موجزة ومختصرة تخالف طريقة المدرسة الواقعية التي تعتمد على التفصيل

واإلسهاب واإلستقصاء كما عند نجيب محفوظ وعبد الكريم غالب ومبارك ربيع:” فلم يقتنع عدنان ولم يشأ أن يمضي في النقاش. وما

لبثوا أن طرقوا باب منزل في ضاحية ” فانسين” أخذوا عنوانه من أحد المكاتب، ففتحت لهم سيدة ال يبدو أنها تتعدى الثالثين من

عمرها، ممشوقة الجسم، سمراء الوجه، ذات سحر وإغراء. وقد استقبلتهم باسمة مرحبة وأدخلتهم غرفة مؤثثة نظيفة طلبت ثمانية

آالف فرنك أجرا شهريا لها. كما وصف الكاتب الفضاء بأشيائه كوصفه لغرفة جانين بعد سأمها الوجودي وضياعها النهائي: “ويدخل،
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فيغلق الباب، ويراها تخلع سترتها وترمي بها على سرير منخفض صغير قائم في الزاوية. وإذ ذاك رأى ثيابها. كانت ترتدي مثل اللباس

الذي رآه في ” برغوال”. وأجال بصره في الغرفة. إنها نصف غرفتي، نصف غرفتها في ” ليغران زوم”. وبالقرب من السرير، كانت تقوم

طاولة قصيرة القوائم. وفي الزاوية المقابلة أريكة ذات مرفقين، أتجه إليها متمهال، فانخسفت به حين اقتعدها.

ويالحظ على وصف األشياء اإليجاز بالمقارنة مع روايات بلزاك أو فلوبير؛ والسبب في ذلك يعود إلى افتقار غرفة جانين إلى األثاث

لفقرها وعوزها. ووصف الكاتب بعض األمكنة إيجازا واختصارا:”على أنه ما عتم أن ضاق بغرفته نفسها، فغادرها عند الغروب إلى

ساحة األوبرا وفي نيته أن يشاهد واجهات المخازن المزدانة لمناسبة الميالد، بكل رائع فتان من المعروضات. وقد ظل ساعة ينتقل

أمام الحوانيت المضاءة، حتى أسلمته قدماه إلى جادة ” الشانزليزيه”، وكان قد اجتازها مرة من أدناها إلى أقصاها، فاستشعر لذلك لذة

غريبة

الرؤية السردية

يستند الكاتب في تقديمه للحبكة السردية إلى الرؤية من الخلف أو التبئير الصفري العتماد الكاتب على ضمير الغياب والراوي الواحد

الموضوعي الذي تنازل إلى درجة الصفر لكسب الحياد وعدم التدخل في األحداث. وتتسم معرفة الراوي بكونها معرفة شاملة ومطلقة

تتعدى ماهو خارجي على ماهو داخلي كأنه اإلله الخفي، ويعني هذا أن السارد يتوارى وراء ضمير الغائب ليقدم وجهة نظره ورؤيته

للعالم والكون واإلنسان. وإليكم مقطعا سرديا يحدد لنا هذه الرؤية المطلقة التي تدخل الرواية ضمن زمرة الروايات الكالسيكية

التقليدية:”وأغضت جانين مونترو، فأدرك هو أن نظرته المحددة قد آذتها. والحق أنه لم تكن له في ذلك حيلة، فقد كان في عينيها

الزرقاوان صفاء لم يعهده في عينين قبلهما. وكان يحس، وهو ينظر فيهما، أن نظراته تستحم في مياهها الدافئة، بالرغم من أنها

نظرات خاطفة هاربة، بل من أجل ذلك بالذات. وقد شعر بهذا منذ التقت عيناه بعيني جانين للمرة األولى، فكان كل همه بعد هذا النظر

الهارب، ويثبته في نظره، حتى يتاح له أن يسبر أغواره. وكان الفتاة إذ أغضت، قد أدركت ذلك، فصرفت عنه هذا النظر الذي يود أن

يحتفظ بأسراره” 

وللسارد وظائف يقوم بها في هذا النص كوظيفة السرد والتعليق وتقديم األحداث والتنسيق بين الشخصيات والتأثير في المتلقي من

خالل الوظيفة االنفعالية، باإلضافة إلى الوظيقة اإليديولوجية التي تكمن في تقديم الفلسفة الوجودية والدفاع عنها في هذا النص

الروائي كأطروحة فكرية لالختبار والتمحيص.

بنية الزمن في الرواية

وظف الكاتب نسقا زمنيا كالسيكيا متناميا ومتسلسال في تطوره السردي والكرونولوجي المتعاقب، إذ انطلق من الحاضر إلى المستقبل

أو من لحظة الوصول إلى باريس إلى لحظة العودة إلى بيروت بعد حصوله على شهادة الدكتوراه كأن الزمن السردي في النص زمن

دائري: بيروت- باريس- بيروت. وعلى الرغم من تسلسل األحداث منطقيا وسببيا وكرونولوجيا فهناك انحرافات زمنية إما: إلى الماضي

السترجاعه” فالش باك”أثناء تذكره للبنان وناهدة وأسرته وأصدقائه وإما في استشراف للمستقبل لما ينتظره من طموح وتطلع علمي

ونضالي أو لقاء غرامي ورومانسي.

الصياغة الفنية

استعمل الكاتب في صياغته الفنية لمتنه الروائي على السرد ، ولكن لم يكتف بهذه الطريقة األحادية في التعبير بل وظف الحوار

للتعبير عن مواقف الشخصيات واستنطاق وجهات نظرهم ومنظوراتهم اإليديولوجية، كما شغل األسلوب غير المباشر الحر الذي

يختلط فيه كالم السارد والشخصية والذي يتحول في عدة مقاطع نصية إلى منولوج أو مناجاة تعبر عن الصراع الداخلي والتمزق

النفسي:” ولكن هذا كله ما معناه، وما مناسبته؟ أليس هو تعلة تتعلل بها من خيبتك؟ أية خيبة هي؟ فتاة وعدت بالمجيء، وأنا لم

أطلب إليها ذلك، ثم لم تأت، فليس في األمر ما يعنيني، وإنما يعنيها هي أنها كاذبة. أما أنا، فقد ذهبت إلى السينما ألشاهد ذلك الفيلم

الرائع، وكان لقائي بها لمصادفة عابرة أستطيع أن أنساها بالسهولة نفسها التي تمت بها. أي ضير في هذا؟

أما لغة الرواية السردية فهي لغة بيانية وإنشائية تذكرنا بلغة الرافعي وطه حسين والمنفلوطي، تمتاز بنصاعة التعبير وسالسة األلفاظ

والتعابير الموحية والصور البالغية الرائعة في الجودة واالنتقاء، كما أنها لغة شاعرية في التشخيص، ثرية في تراكيبها ومعاجمها. ومن

حقولها الداللية نجد: حقل السفر- حقل الذات- حقل الجنس- حقل العلم- حقل الحب- حقل النضال.
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أما الخطابات التي تتضمنها الرواية فنذكر الخطاب الفلسفي” الوجودية”، والخطاب األدبي” الشعر العربي الحديث”، والخطاب الديني”

تصورات عدنان”، والخطاب السياسي” تصورات فؤاد”…

وبناء على ما سلف يمكن القول: إن الحي الالتيني رواية كالسيكية في أسلوبها وبيانية في لغتها األدبية على غرار رواية زينب لمحمد

حسين هيكل أو عصفور من الشرق لتوفيق الحكيم.

األبعاد المرجعية في الرواية

البعد الفلسفي

تندرج رواية الحي الالتيني لسهيل إدريس ضمن الروايات الوجودية التي ترتكز على مقومين أساسيين وهما: الحرية والمسؤولية. أي

أن هذه الرواية تصور عبث الشخصيات وقلقها ومللها وتحررها من القيود االجتماعية واألخالقية بحثا عن ذواتهم. ولكن تبقى الحرية

عند البعض فوضى واستهتار مثل: صبحي وعدنان، وعند البعض اآلخر مسؤولية كفؤاد وبطل الرواية.” إن تعبير الحي الالتيني عن

الفكر الوجودي الذي التزم به المؤلف، التقل أهمية عن المضامين العديدة األخرى التي ناقشتها الرواية من خالل اللقاء المتعدد اآلثار

بين الشرق والغرب، إن لم تكن تلك المضامين نابعة أصال من موقف عام أماله هذا الفكر في نظرته إلى اإلنسان والواقع وحركة الحياة.

وهكذا كان الفكر أبرز ما يسم رواية الحي الالتيني التي تعد بداية انفتاح المؤلف ” البطل”على الفكر الغربي بصورة مباشرة، ويتضح

ذلك بصورة خاصة في قضايا المرأة وااللتزام الوطني والقومي والسياسي، والمفارقة بين الموقف الثقافي والموقف االستعماري في

الحضارة األوربية.”

البعد االجتماعي

تناقش الرواية كثيرا من الظواهر االجتماعية و الحضارية كالتفاوت الموجود بين الشرق والغرب على مستوى العلم والثقافة والفكر

والفلسفة والفن، ومعاناة العالم العربي من التخلف واالستعمار والجهل واالستبداد السياسي والحرمان االجتماعي وتردي القيم. كما

تشير الرواية إلى نكبة فلسطين وضرورة النضال الوطني والقومي.

وتشير الرواية كذلك إلى البعثات الطالبية إلى الخارج وانسياقهم وراء ملذات الحياة والتيارات اإللحادية المنحرفة واالنغماس في

الجنس والخمرة واالستهتار الالأخالقي. وتعكس كذلك منظومة الزواج في العالم العربي ، واستعداد الشباب العربي المثقف للنضال

والتضحية من أجل التحرر من االستعمار والتخلف.

البعد النفسي

تتميز شخصيات الرواية بالطابع الوجودي وبخاصية االستهتار والعبث والالجدوى والخوف والقلق واليأس. فبطل الحي الالتيني عند

وصوله إلى باريس كان يحمل معه نفسية شرقية يطبعها الحياء واالنطواء واالنعزال والحرمان والكبت والشذوذ، إذ استقصد باريس

لالرتواء الجنسي باحثا عن المرأة للتلذذ بها أو االجتماع بها وجوديا. وقد أحس باإلخفاق واإلحباط العاطفي وتعرض للخوف والقلق

واالغتراب الذاتي والمكاني ولم يستطع أن يتكيف ال مع شرقه المستبد الممل وال مع الغرب العبثي. وينتقل البطل بعد ارتباطه بجانين

إلى التغني بالفردية والنرجسية بعيدا عن الهموم الجماعية والنضال الوطني. لينتهي به المطاف إلى الفكر الجماعي وعزمه في األخير

على النضال والتحرر.

القراءات النقدية

هناك عدة دراسات قاربت رواية الحي الالتيني، فهناك من اكتفى بتلخيص الرواية كما فعلت خالدة سعيد في كتابها حركية اإلبداع،

وهناك من قاربها من الناحية الفنية كالدكتور إبراهيم السعافين ” تطور الرواية العربية الحديثة في بالد الشام”، وهناك من حاكمها

أخالقيا مثل : عيسى الناعوري ورضوان الشهال اللذين أدانا البطل ووصفاه ” بأنه سفيه خسيس ارتكب عمال ال أخالقيا بتخليه عن

الفتاة التي أنجبت منه، وخرجا من ذلك بأن المؤلف ، مثل بطله، سفيه خسيس”. ونجد إلى جانب ذلك دراسات تقريضية أشادت بهذه

الرواية وأبانت روعتها الفنية والجمالية مثل: نجيب محفوظ و ميخائيل نعيمة ويوسف الشاروني وأحمد كمال زكي وشاكر مصطفى

وعبد ا� عبد الدائم ….
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 الحي الالتيني )سهيل إدريس( - قراءة تركيبية

من المفيد ال شك العودة الى الكالسيكيات والروايات المؤسسة بين الحين واآلخر. هذه رواية جيل. جيل ما بعد نهاية االنتداب في

المشرق العربي وبدايات الحركات التحررية الكبرى في مغربه. الجيل الذي ذهب الى هذا المستعمر بعد ذلك لينهل المعرفة من جامعاته

ولكن ايضا من شوارعه و مقاهيه ودور سينماه و مسارحه ونسائه. هو جيل النزعات القومية العروبية الذي اعتقد ان كل ازمات

ومشاكل الوطن العربي ستنتهي بتوحده. هو جيل ترك بالده على عجل للتحرر من سطوة االم/العائلة/الوطن/المجتمع واكتسب وعيا

سياسيا في “مهجره” جعله يعود الى حضن االم/العائلة/الوطن/المجتمع ولكن هذه المرة من اجل التغيير.

رواية ال ريب اننا لو وضعناها خارج سياقها التاريخي وخارج سياق الرواية العربية قد تبدو لنا مملة، بثيماتها المستهلكة والبعيدة عن

واقع عالمنا، بلغتها البائدة، واالشكاليات المطروحة التي نكاد ال نستطيع ان نقرأها دون ان نضحك لطوباويتها ولمراهقتها.

يبقى ان سهيل ادريس ينجح في بعض االحيان ان يلفتك في اماكن قليلة ببعض التقنيات السردية الجيدة وبعض اللمعات. اما

الحوار/المونولوغ الداخلي للشخصية الرئيسية فهو غير مقنع على العموم. رغم انني انسقت بعد انقضاء منتصف الرواية مع هموم

هذه الشخصية، مسايرة وليس اقتناعا. ولكن هذا بحد ذاته انجاز للروائي. اعجبتني ثيمة عالقة الرجل الشرقي بوالدته، ولو ان طريقة

المعالجة والمقاربة التي لم تتحلل من رمزية االم/الوطن/المجتمع افقدت الفكرة اهميتها.

في المحصلة، رواية جديرة بالقراءة رغم كل شيء، ال تستهلك اكثر من يوم او يومين النهائها، خصوصا بعد انقضاء الفصل االول، وهي

تكتسب كل اهميتها من انها من الروايات القليلة، ان لم تكن الوحيدة التي نشرت في بدايات الخمسينيات من القرن الماضي عن الحقبة

ذاتها، خالفا لكل الروايات التي تتناول هذه الحقبة والتي كتبت فيما بعد (اذكر هنا مثال رواية غازي عبد الرحمن القصيبي، شقة

الحرية) وهي روايات ال “تطرق على الحديد وهو حام” وبهذا المعنى فهذه الرواية تذكرني ببعض روايات فرج ا� حايك التي كتبها

بالفرنسية في اربعينيات وخمسينيات القرن الماضي عن مرحلة االنتداب الفرنسي للبنان.
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مفهوم النص الموازي

اهتمت الدراسات الغربية بدراسة النص الموازي، بينما أغفلته الدراسات النقدية العربية الحديثة، ومن أهم النقاد والدارسين الغربيين

الذين عمقوا البحث في هذا الجانب الهام الناقد الفرنسـي (جيرار جنيت)، ففي كتابه “عتبات”، فكك النص الموازي إلى: النص المحيط،

والنص الفوقي. فقد جعـل العنوان في مقدمة فضاء النص المحيط، وإلى جانبه كل من العناوين الفرعية والداخلية للفصول والمقدمة،

باإلضافة إلى المالحظات التي يمكن للكاتب أن يشير إليها، وكل ما يتعلق بالمظهر الخارجي للكتاب، كالصورة المصاحبة للغالف، أو

كلمة الناشر على ظهر الغالف أو مقطع معين من المحكي. والنص الموازي في الرواية ليس حلية أو زينة، بل هو خطاب مفكر فيه،

وهو الشيء التي ُيواجه المتلقي ويرسم انطباعًا أوليًا عن النص، سرعان ما يتوسع أو يتقلص مع القراءة.

عتبة المؤلف

محمد عزالدين التازي من رواد رواية الطليعة في أدبنا المغربي المعاصر، وذلك بمجموعاته القصصية ورواياته التجريبية منذ فترة

السبعينيات إلى يومنا هذا. ولد بمدينة فاس سنة 1948م، درس االبتدائي في المدرسة األميرية ، إحدى مدارس الحركة الوطنية،

والتحق بثانوية القرويين، فدرس األدب القديم وعلوم اللغة،ودرس أيضا الثقافة الغربية وترجمات األدب العالمي. نشر أول قصة

قصيرة وبعض المقاالت سنة1966م، وهو تلميذ بالثانوي. وتابع دراساته الجامعية بكلية اآلداب بفاس، واستكمل فيها دراساته األدبية

الجامعية حتى حصل على درجة الدكتوراه في السرديات. وقد مارس التدريس بالتعليم الثانوي و كلف بتأطير الطلبة األساتذة

بالمدرسة العليا لألساتذة بتطوان. وكان عضوا فعاال في اتحاد كتاب المغرب واتحاد الكتاب العرب بدمشق والمكتب التنفيذي لرابطة

أدباء المغرب، وهيئة تحرير مجلة دفاتر الشمال، وهيئة تحرير سلسلة إبداعات شراع.

وقد كتب الرواية والقصة القصيرة والنقد األدبي والمسرحية، كما كتب لألطفال. وقد ترجمت بعض أعماله إلى الفرنسية واإلسبانية

والهولندية والفالمانية واإلنجليزية، وحاز على جائزة المغرب للكتاب سنة 1997م ، بعد أن حاز على جائزة فاس للثقافة واإلعالم سنة

1996م ، أصدر مجموعات قصصية مثل : أوصال األشجار المقطوعة 1975 – النداء باألسماء1981م – منزل اليمام 1995 – يتعرى

القلب 1998 – الشبابيك 2001 . وروايات ك: أبراج المدينة 1978 – رحيل البحر 1983 – المباءة 1988 – فوق القبورء تحت

القمر 1989 – أيها الرائي 1990 – أيام الرماد 1994 – مغارات 1994 – مهاوي الحلم 2000 – ضحكة زرقاء 2000 . ومسرحيات

مثل: المحاء 1995 – الغريب في الميناء 1995 . ودراسات نقدية : الكتابة الروائية في رفقة السالح والقمر 1984 – السرد في

روايات محمد زفزاف 1985 – الكاتب الخفي والكتابة المقنعة 1998 .

ومن سمات أعمال محمد عزالدين التازي السردية التجديد واالنزياح وتكسير السرد التقليدي المألوف كما هو الشأن في مجموعاته

القصصية: أوصال الشجر المقطوعة، والنداء باألسماء، ويتعرى القلب، ورواياته مثل: أبراج المدينة، ورحيل البحر، المباءة، وأيها الرائي،

ومغارات، إضافة إلى كتابات مسرحية تجريبية مثل: مسرحيته( المحاء) التي خص بها العدد األول من مجلة فضاأت مغربية.

عتبة السياق الخارجي (مالبسات إنتاج النص)

مالبسات إنتاج نص “المباءة” في جملة السياقات التي خلفت الكتابة الروائية لدى التازي، ومنها يمكن اختزال:

هوسه بالكتابة باعتبارها مغامرة لتخطي إحباطات الواقع، وتمثيل رهانات الذات وقدرتها على إعادة صياغة هذا الواقع ضمن

تجربة متميزة وأفق رمزي غني بكل أشكال االحتجاج والبناء والهدم والتمرد والخلق واإلبداع.

نظره إلى الرواية باعتبارها نقدًا للعالم القائم بتمظهراته السياسية واالقتصادية واالجتماعية رغبة في بناء عالم روائي بديل.

ل على أنقاض عالَم واقعي أو عالم يكمن في الذاكرة. وهكذا فالتازي مقتنع بأن فالكتابة الروائية هي محاولة لبناء عالَم متخي�
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الرواية يجب أن تكتب سيرة الناس واألشياء، وسيرة المتخيالت.

تجنيس النص

أول ما يدلنا على أن النص رواية الميثاق الذي يبرمه الكاتب مع القارئ على أساس الثقة على غالف الرواية، ناهيك عن كون بنيات

النص ومحتوى المسرود تضعنا أمام عمل روائي واضح القسمات ، إضافة إلى تحديدات الكاتب النقدية ووجهات نظره في صناعة

الرواية.

تحكي رواية “المباءة” حكاية مجنون يرعى قطيعًا من القطط يدعى قاسم الورداني، يكسب عيشه من خط شواهد القبور ، يسكن في

غرفة من الغرف الملحقة بضريح الولي. مهووس مولع بالحروف والكلمات، يخّطها في شواهد القبور، ويرسمها على جسده، ويعتني بها

مطبوعة على الصحف فيلتحف بها ويمشي عريانًا في الشوارع واألزقة. ومن خالل العالقة بين هذا الخّطاط المجنون وفّنه يكشف

التازي مقاربته النقدية في إنتاج الرواية الجيدة، اعتمادًا على وحدة الفنون، واشتراكا مع بقية الفنانين، فالكاتب يشترك مع الخّطاط

والرّسام والنحات والموسيقي، في خلق أشكال وهياكل جديدة من عناصر موجودة في الواقع، كما يشترك معهم في هوسهم بالفّن،

على الرغم من اختالف األداة التي يستخدمونها والمواد التي يوّظفونها في إبداعاتهم. ما يشير إلى أن النص رواية أيضا قدرة الكاتب

على مزج الواقع بالخيال، وخلط الممكن بالمستحيل، وخلق فضاء روائي نصفه من عالمنا ونصفه اآلخر من عوالم ليست مرئية، ورصد

الرواية لواقع العالقات اإلنسانية والتحوالت المجتمعية والصراعات االجتماعية، وتشخيص االختالالت والهواجس والتوّقعات،

وتجسيد قلق الذات الكاتبة وتوترها، ورغبتها في بناء عالم روائي جديد، ال يستنسخ الواقع ، بل يحاول إعادة تشكيله بوسائط فنية

في صورة حدس أو رمز أو حلم أو أسطورة. وتجري في فضاء هذا العالم الروائي أحداث بعضها حقيقي واآلخر متخيل، وتتحّرك فيه

شخصيات ُمستعارة من التاريخ البعيد والقريب، تتساكن مع شخصيات وهمية؛ وتتعدد في هذا العالم الروائي أصواُت وأزمنُة وأحداث

يتداخل بعضها في بعض. ويتولى الروائي صياغة هذا العالم بلغة شعرية تمتاز باالقتصاد والتكثيف، وتستخدم الرمز واإلشارة

والصورة، وتصطبغ بمستويات متعددة متداخلة من التراثي واألدبي والشعري والشفوي والدارج، ال تقول كل شيء، بل تترك فراغات

يستطيع عبرها القارئ أن يشارك في اإلبداع عن طريق تفسير األحالم وتأويل الرموز وملء الفراغات كل بطريقته الخاصة.

عتبة الغالف

يغرق غالف الرواية في لون داكن ينم عن كثير من االنسداد، وعن محاصرة كل ما من شأنه أن يخترق فضاء مغلقا عاريا من الشفافية

والصفاء والضوء ، وعلى رأس الغالف ينطبع اسم المؤلف بلون أبيض وهاج وكأنه يمثل القبس الهارب من عالم يكاد يكون مظلما قاتما،

وتحته مباشرة يأتي العنوان بلون أصفر منسجما مع ما يدل عليه من اعتالل وشحوب ، ويتوسط فضاء الغالف لوحة اختلطت في

عمقها ألوان رمادية وخضراء وصفراء اختالطا شكل تموجا يشي بالكثير من الحيرة واالضطراب ، هذا العالم المتموج من األلوان

الباهتة يحيط ببناء قديم مغلق أبيض محاط بسور عال ، ال شيء فيه يدل على الحياة أو االنطالق و الحرية. باب من قضبان حديدية

متشابكة ، ونوافذ على شكل كوات صغيرة مغلقة بالحديد أو الخشب يختفي وراءها عالم غامض معتم موحش داكن ال يكشف عما

وراءه من مجهول ، وأمام البيت خليط من ألوان كالسراب تنعكس عليها فتحات السور والبيت . وتشكيل البيت ومحيطه يوحيان

بالسكون والموت والمحاصرة وزوابع الكآبة ال يطرد غياهبها إال بياض ناصع للجير الذي طليت به الجدران، وهو بياض ال يقول شيئا

غير فراغ ال منته ، يصعب فك لغزه تماما كما الحلم، غير أنه ال يخلو من اإلحالة على عالم تطبعه القدسية والروحانية.

عتبة العنوان

رواية المباءة رواية فضاء موبوء بامتياز، تذكرنا برواية الطاعون أللبير كامو ، أو برواية المسخ لكافكا على مستوى التفاعل النصي

واالشتقاق التناصي والحوار الروائي..

المباءة في اللغة اسم مكان على صيغة مفعل أضيفت إليها تاء التأنيث كمزبلة مثال. وهي عبارة عن المنزل والمنزلة بصفة عامة؛ ألن

اإلنسان أو غيره يتبوأ فيهما مكانا ومستقرا متميزا، والمباءة أيضا تحمل الفعل واإلقرار به، وهذا أصح في معلوم اللغة من غيره، ألن

المنزل والمنزلة مرتبطان دالليا بفعل مزيد هو” تبوأ” فيكون المتبوأ أدل على المكان ، والمباءة أوحى بما يدل على تحمل الفعل

واالعتراف به، لكن نعت الكاتب لفاس بالمباءة يحسم األمر ويعقده في نفس الوقت: “لقد أصبحت فاس مباءة كلها” أي مكانا ينتشر

فيه الوباء، وهذا دليل على أن المباءة دالة على المكان. ومباءة الرواية هي فاس التي أصابها تحول غير وجوه ساكنتها من رجال
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ونساء وأطفال وصبايا. إنه طاعون المرض الذي شوه خلقة أهالي فاس وشوه جمالهم الذي كان يتغنى به أصحاب الملحون” الزين

الفاسي” وهذا يقودنا إلى أن الكاتب أراد اشتقاق ما يدل على الفضاء من المصدر ” الوباء” فأخطأ اإلجراء، ألن المكان من وبأ “موبئة”.

“متى تغلق علينا هذه األبواب وننتظر موتنا على طريقة مدن الجذام؟ المباءة لم تغلق أبوابها علينا بعد، وعلينا أن ننتظر” 

وقد تطبعت مدينة فاس الموبوءة بالتحول الغريب والتغير الفانطاستيكي القائم على المسخ والتشويه العجائبي، وقد عبر السارد على

المسخ والتشويه بطريقة شعرية قائمة على التكرار والطباق والتقابل والتضاد وااللتفات الزمني والتغير اإليقاعي في السرد: “والمدينة

اليوم تتغير، تغيرت وجوه سكانها الشيوخ والشبان والصغار، النساء والصبايا، كلهم صارت وجوههم ذات تجاعيد حلزونية، مع انتفاخ

باد. بقع ليست كالبرص ولكنها تشبه قشور صدف المحار. حلزون أو محار.؟ تحلزت الوجوه وغطتها طبقة من قشور منطفئة كأنها نبت

القراد في جناح عصفور. الوجوه وحدها، وربما األجساد تستر تحولها الجلدي تحت الثياب وال يريدون أن يقولوا أن الجلد كله تغير.

بدأ الداء الغريب ينتشر، وسموه مرض فاس أو مرض الفاسيين، وكان أول ماالحظه الناس هو اختفاء الضحكة وممازحات الباعة في

األسواق، ودالل الصبايا، ولعب الكرة في األزقة الضيقة، وازدحام الطرقات. الشيء من هذا. لم يعد من أحد قادر على االبتسام.

والثرثارات ولعب الضامة والكارطة لم يعد لها من وقت أو خاطر. ثم بدأت المدينة تظهر بوجهها الغريب”.

وتدل عناوين الرواية الخارجية منها والداخلية على المكون الفضائي المغلق الذي يتسم بالموت والتقزز والعبثية والخوف والرعب

والدرامية والتوتر والبعد الجنائزي والعذاب اإلنساني وخطورة الداء. إنه يشبه فضاء العتمة الذي تحدث عنه ميخائيل باختين في

شعرية الكاتب الروائي الروسي دويستفسكي والسيما في روايته المشهورة “الجريمة والعقاب”.

وينبني المكون الفضائي على ثالثة مرتكزات أساسية يستضمرها العنوان، وهي:

فضاء المباءة الذي يحيل على الداء؛

فضاء السجن الذي يمثل العذاب؛

فضاء الضريح الذي يشير إلى الموت.

وهكذا يتبين لنا من خالل العنوان أن الرواية تشتغل على الفضاء تأزيما وتحريكا لألحداث عبر مسار البرامج السردية على المستويين:

السطحي والعميق.

عتبة المعمار النصي

تعتمد رواية المباءة لمحمد عزالدين التازي على معمارية ثالثية قائمة على التوزيع الموضوعاتي للفصول:( الضريح، السجن، الضريح) .

وهو معمار دائري مغلق في بنائه الحلزوني، تبتدئ فضائيا بالضريح وتنتهي إليه عبر فضاء السجن، أي من فضاء الموت إلى نفس

الفضاء عبر فضاء التعذيب والتطهير والتنكيل ومصادرة الحقوق والكرامة والحرية. ومع نفس الشكل الدائري يطول الزمن الروائي.

واألمكنة نفسها خاضعة لنفس اللعبة، يقول اليابوري، الضريح والمقبرة والمدينة ، أشباح لمآثر تنعكس على بعضها باستمرار، بل يمكن

القول إن المدينة ليست إإل مقبرة وسجونا أشبه بالمقابر ، ومجموعة أضرحة يفضي بعضها إلى بعض، ويحيل بعضها على بعض.

والشخصيات في الرواية تعاني نفس المصير، سواء منهم المجانين أو المختطفين واليائسين، وتلف كل هذه الكائنات واألشياء ألوان

شتى من الجنون، فهي تقوم بنفس الحركات كأنها خاضعة لقانون الشكل الدائري: شكل الطقوس الشعائرية البدائية. والدائرة كرمز

تعني االنغالق والجمود في نقطة الصفر (النهاية هي البداية) حيث ال يصبح الكالم حقال للتواصل، وال اللغة مكانا مفضال لالستيالء

على اآلخر في فضاء يسوده منطق السلطة في عناده وجموده، وهو ما ألجأ قاسم إلى الصمت ، أو ما يشبه الصمت إبان إقامته في

المقبرة حتى عّد من أشباه المجانين. .

عتبة المقتبسات

يستهل الكاتب فصول الرواية أو أقسامها الثالثة الكبرى بمقتبسات توضيحية. ففي بداية الفصل األول نجد مقتبسا صوفيا البن ضربان

الشرياقي يتحدث فيه عن اإلنسان العارف والفقيه المجذوب والرجل المتنور في عصرنا. فالعارف في زمن المباءة هو رجل الوجدان

والحال وصاحب المقامات على الرغم من عماه أو سكوته. فالمعرفة اللدنية العرفانية التتم بالمحسوس المادي وال بالعقل، بل بالقلب

والمشاهدة الروحية. وبعد ذلك، يتحدث الكاتب عن الكأس الصوفية وانتقال قاسم من عالم الرؤية والحس إلى عالم الغياب واألحوال
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والمقامات الوجدانية. ويعقب هذا المقتبس الصوفي مقتبس فلسفي لنتشه فيلسوف القوة والوجود والرفض الذي أقر فيه بأن اإلنسان

المتفوق هو الذي ابتاله الجنون واالشتعال الوجداني. وهذا ما أثبته باسكال عندما أكد عقالنية المجنون باعتباره أكثر الناس عقال.

ويستهل الكاتب الفصل الثاني بمقتبس لنتشه، وهو مأخوذ من كتابه”هكذا تكلم زرادشت” طالبا فيه الرفاق أن يقتنعوا بمبادئهم

ومواقفهم ويصلوا إليها عبر اإلبداع والمغامرة الشخصية ال أن يكونوا نسخا مستنسخة أو عقوال مطبوعة بمواقف اآلخرين..

وينهي الكاتب الرواية بمقتبس فلسفي لنتشه يضعه في مستهل الفصل األخير ” الضريح” ليتحدث بلسان الشعب التزاما وتعبيرا عن

قضاياهم في مواجهة تأنق البورجوازيين ونفاق األسياد..

وهكذا نجد الكاتب يمزج الخطاب الفلسفي بالخطاب الصوفي، أو ماهو وجداني بماهو عقالني على مستوى المقتبسات النصية

استشهادا وتوضيحا وبيانا وتأكيدا وإحالة وترميزا عالوة على جمعه بين خطاب الروح اللدنية وخطاب القوة الوجودية. وأصبحت

ظاهرة المقتبسات النصية من سمات الرواية الحديثة، وبدأت تظهر في كثير من النصوص الروائية الجديدة والمعاصرة ،والسيما

روايات بنسالم حميش في رائعته: “مجنون الحكم”.
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 المباءة )عز الدين التازي( - قراءة تحليلية

تتبع الحدث (المتن الحكائي أو القصصي)

تصور الرواية مباءة الفضاء واألشخاص، وتركز على قاسم الورداني الذي اشتغل مدة سبع عشرة سنة مديرا للسجن المدني بفاس، بعد

أن خاض حروبا في الهند الصينية دفاعا عن العلم الفرنسي وعالمه اإلمبريالي. وقاسم معيل أسرة تتكون من زوجة اسمها رقية وابنة

تسمى منيرة وولد اسمه منير. يسكن داخل السجن بجوار “بآبرهيم” والمقتصد الذي كان ينهش عظام المسجونين حيث يأخذ طعامهم

ويدخله إلى منزله دون أن يتدخل المدير أو أن يقف في وجهه باعتباره رئيسه األعلى . كره منير وظيفة أبيه ألنه كان ينظر إليه على

أنه سجان اآلدميين يصادر حقوقهم ويقوم بتعذيبهم دون رحمة أو رأفة. كما كان منير ينفر من الفضاء الموبوء المميت الذي كان يوجد

فيه منزلهم وسط السجن باعتباره فضاء عدائيا يثير اشمئزاز اآلخرين وامتعاضهم منه، وكانت عالقة منير بأبيه عالقة صراع وجدال

وتناقض حول الكثير من القضايا أهمها: قضية النضال والسعي الجاد إلى تغيير الوطن الموبوء على جميع األصعدة لتحقيق العدالة

االجتماعية، وتوفير األمن والرخاء والسعادة المطلوبة والدفاع عن حريات اإلنسان وحقوقه الطبيعية والثقافية المشروعة التي أقرها

اإلسالم ونصت عليها مواثيق حقوق اإلنسان الدولية والعالمية.

بيد أن أباه كان يعارضه في كثير من النقط ويغضب أشد الغضب عندما تثار المسائل السياسية والسيما مهنته التي كانت تزعج منير

وتنغص عليه حياته. لذا كان منير يحاربه ويجادله ويهدده بترك المنزل واالنضمام إلى الرفاق ومناضلي الكلية، ولم يصبح األمر مأساة

إال عندما عاد منير بعد غيبة طويلة. رجع وجسمه منهوك، وجسده ملوث بتعذيب اليتصور. لقد عاقبوه وصادروا حريته وشوهوا جثته

حتى أصبحت فخذاه التقدران على الحركة والمشي. في جسده حروق وتشوهات من شدة ألم االستنطاق والتعذيب الالإنساني. ولم

يرض األب بهذه الدراما الوحشية الفظيعة. ولم يفق إال على مأساة أشد هوال، الطالب اليساري باألمس يصبح أصوليا متطرفا يكفر أباه

ويواجهه بسكين، يختطفه أمراء الجماعة ويعذبونه لرفضه تزويج أخته لزعيمهم فيعود إلى البيت شبح إنسان، واهي الجسم والعقل

معا. ويذهب قاسم إلى الرباط ليحضر اجتماعا وهو يحمل بين جنبيه كل ذلك األلم. وهناك في الفندق أصابته لوثة جنونية وهذيان

أفقد رشده وعقله. وخرج من الفندق هائما على وجهه، وأثر غياب قاسم على األسرة، إذ أبعدت من بيتها داخل السجن، إلى دار قديمة

حيث خال رقية زوجة قاسم، وانسلخ قاسم من هذا العالم الموبوء، وارتحل إلى الضريح حيث الزاوية لينضم إلى عالم الموتى

والمجانين المقيدين بالسالسل ينقش شواهد الشرفاء والراحلين إلى عالم الفناء والفضاء األخروي.

وأصبح لقاسم عالم آخر عالم الروح والتصوف واألحوال، يعيش مع الحروف واألرقام والقطط والموتى يناجي الذات المعشوقة ،

وفضاء الوالية المقدسة مترددا بين قيم الطهارة والدنس أو بين سمات العالم الموبوء وعالم الجذبة واألوراد وتراتيل الصوفية

العارفين با�. وهكذا يرحل قاسم في األخير من عالم المادة إلى عالم الخلوة والحضرة الجنونية والمغيب الرباني. ويجتاح الوباء

فاس فيصيب الناس كلهم بمن فيهم قيم الضريح التهامي المنافق الفاسق، إال قاسم مول القطوط الذي يسترجع حريته وإنسانيته بعد

تخلصه من مباءة األوحال واألدران واألمراض المادية، وانغماسه في عالم البركة والوالية وفضاء األرواح وعشق الحروف وبياض

الرخام وصفاء الوجدان وطهارة األعماق.

الحبكة

التعتمد المباءة، على حبكة تقليدية، فتطور األحداث اليتم دائما انطالقا من العالقات السببية بين مختلف الوضعيات ومجموع

التحوالت، بل يتم عبرمجموعة من العوامل واآلليات المتشابكة، يمكن رصد بعض منها كاآلتي:

الترابط النطقي

حيث يمكن تتبع ثالث وضعيات كبرى خاضعة لهذا الترابط:
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وضعية المقبرة الناجمة عن لوثة جنون اعتزل إثرها قاسم بدون وعي منه عالم الناس ومنهم عائلته، والجنون ناجم عن تراكم

أحداث مأساوية فاقت قدرة قاسم على التحمل، فذهب التفكيرالمضني فيها برشده. وهذه الوضعية هي وضعية تحول بدأ بها

الكاتب سرده لألحداث مكسرا تسلسلها الزمني المنطقي، وتسبقهامنطقيا وضعية السجن.

وضعية السجن: سعيا من الكاتب إلى خرق التتابع المنطقي الكالسيكي لشكل السرد، بدأ الرواية بوضعية التحول، ثم عاد إلى

لحظة البداية المنطقية في الفصل الثاني حيث فضاء السجن ومهنة األب سببان في معاناة منير الطالب الذي يبحث عن هوية

فكرية داخل فضاء الجامعة، تلك المعاناة التي سببت لقاسم مأساته هو األخر.

وضعية النهاية: حيث قاد التحول األحداث إلى نهاية التخلو من درامية ومأساوية، إذ عاد قاسم إلى العائلة، لكن عن أية عودة

نتحدث، لتبقى النهاية مفتوحة لمتخيل القارئ.

الحضور الفني

ويربط بين وضعيتين مختلفتين يدفع األحداث داخلها إلى األمام تارة وإلى الوراءأخرى، ويتعامل مع وضعية األزمة ووضعية التحول

تعامال رمزيا متعاليا لغته الوشم أوالنحت واألشكال والرسوم والحروف واأللوان، وموضوعه الطيور والثعابين والدينصورات، والكلمات

واألرقام والفراغات……

النقاش الفلسفي والسياسي

شكل هذا النقاش رابطا أساسي بين األحداث واألدوار التي تقوم بها الشخصيات، وكشف عن أنواع من الصراع بين المواقف ساهم في

تحريك الحدث [النقاش بينهم وبين منير والتهامي والشرفاء والقطط،وبينه وبين ذاته واستحضاره لقيمة األموات السياسية

واالجتماعية والدينية واألخالقية…..].

الحوار الثنائي والحوار الداخلي (مناجاة الذات)

سواء بين قاسم ورموز العالم الموبوء ( التهامي ـ الشرفاء ـ النساء …) أو بينه وبين القطط ، وهو حوار تفتقت فيه الكثير من المواقف

، وقاد إلى جملة من التحوالت، كما أن الحوار الداخلي أسهم في هيام المخيلة وتشكيل أحداث غير واقعية ، لكنها مرتبطة على صعيد

الموقف بأحداث يتم اإليهام بواقعيتها [ تخيل قاسم جنازته والقطط تشيعها و” با إبراهيم ” يدفنه…] – التأمل الشاعري: يستغرق فيه

السارد في تصويراألشياء حوله تصويرا مشبوبا بأوصاف إنسانية شفافة تنبئ عن موقف من الوجود والقيم والجمال (الرخام صعب،

حساس ورقيق، اليحب الكذب والنفاق….قلبه أبيض، وظاهره أبيض..قلبه نابض بالحياة وشرايين دمه تنبض….).

الوصف

وخاصة وصف الفضاء الموبوء سواء تعلق األمر بالسجن أو الضريح أو فاس أوالبلد الموبوء بكامله، ووصف فضاء التطهير كعالم

الخلوة الروحية وعشق الحروف وبياض الرخام.

الذاكرة التاريخية والواقعية

حيث ربطت األحداث المستقاة من الذاكرة بين الفضاأت والمواقف وأدوارالشخصيات (النضال والوطنية والخيانة – الفتوح وعجيسه

وصراعها ـ التحول بعد االستقالل وشكل السلطة – الممارسات داخل السجن ـ التيارات السياسية بين اليسار الراديكالي واألفغان

المغاربة…)

قلق الكتابة والشخصية المركزية والفضاء المغلق والزمن الدائري

نص المباءة ، سواء من ناحية التجريب، أومن ناحية التشديد على تقنية الكتابة في نطاق ما تم التعبير عنه بـالرواية الجديدة أو

الالرواية يعمد إلى تكسير خطية السرد، ويعتمد ما يمكن أن ندعوه دائرية السرد. ولذلك تبدأ الرواية بـالضريح وتنتهي بـالضريح،

موازاة مع مفردة الحرف التي تستهل وتنتهي بها الرواية أيضا. بل إن مفردة الحروف تبدو في شكل نواة النص أو مركزه الداللي ،

وهي فكرة تقع في صميم الرواية الجديدة. مركز يبدو أشبه ما يكون بـالنقطة في الدائرة، ولذلك أمكننا أن نفهم انتشار هذه المفردة

على مدار النص بأكمله، كما يعمد إلى فتح الحدث على معارف عديدة هي: التاريخ والثقافة الشعبية واألنثروبولوجيا واألسطورة؛ غير

أن هذه المعارف تحضر باعتبارها فضاأت للتخييل وليس للتحقيق . ورغم دفق السرد واسترساله وانسيابيته، فإنه يمكن استخالص

الحكاية في نص المباءة، ثم إن هذه الحكاية تنطوي على بداية ونهاية مغلقة على شاكلة الرواية التقليدية.
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يمكن تلخيص الحكاية اإلطار، في نص المباءة، ودون أن نتغافل عن مساوئ التلخيص، في شخصية قاسم الورداني المحورية في

النص. وقد كان هذا األخير مديرا لسجن، غير أنه جن تحت تأثير تحوالت أسرية ومجتمعية عنيفة ، مما جعله ينتهي إلى العيش

مجنونا ومجذوبا في ذات الوقت داخل غرفة من قبر ونصف قبر مجاورة لغرف في ضريح يقصده الناس من البسطاء للتبرك والعالج.

وقد آثر أن يعيش وحيدا منعزال وال صديق له غير القطط أو شعب القطط كما كان ينعتها في مملكته مملكة الجنون. ولم يكن يتحرك

إال إلى مقبرة القبب وبدافع من عمله المتمثل في كتابة شواهد القبور. وقد كان يكره ما يعطى له ليكتبه وينقشه بـإزميله على األلواح

البيضاء، بينما ينتشي انتشاء مطلقا بفعل التخطيط أوالكتابة ذاتها. من هنا منشأ حكاية البياض وقبل ذلك حكاية الحروف باعتبارها

عوالم خالص أو وطنا بديال. الحروف التي يقول عنها السارد: ” يحفر حروفا على الرخام ـ الحروف تقترب وتبتعد ـ حرف يقترب من

اآلخر ـ حرف يدخل في آخر من خلف أو أمام حرف يميل وآخر يسيل ـ حرف أشٌم يرفع هامته فوق كل الحروف ـ حرف يشتهي

الحرف وحرف هو االختراق الشبقي المحترق بلّذة ألمه الدامي” (ص 16 ).

ولعل أبرز ملمح في نص المباءة، بل وفي نصوص التازي عامة، هو ملمح المكان الذي يستأثر بباقي مكونات النص. والمكان بغير معناه

الهندسي، وإنما بمعناه المبلور في الدراسات ذات الصلة بما يطلق عليه الجغرافيا الثقافية. وكما قيل فالرواية جغرافية في األساس،

إضافة إلى أن المكان يكشف عن تشكل المجتمع فضائيا. ويكتسب أهمية بالغة، بل يمكن اعتباره مصدر تشكل النص. والمكان يأخذ

صفة مدينة تأخذ بدورها صفة شخصية محورية. وليس من الغريب أن يحفل نص المباءة بفضاء مدينة فاس التي ال تشبه باقي المدن

المغربية. غير أن هذه الفاس، ومن حيث هي فاس التازي، قادت السارد إلى التشديد ــ في دنيا التخييل ــ على ثالثة أمكنة فرعية كان

قاسم يتحرك في إطارها، وهي: المقبرة (مقبرة القبب، وقد سلفت اإلشارة إليها) والضريح (ضريح موالي بو غالب) والسجن (سجن

عين قادوس). والعالقة بين هذه األمكنة ليست عالقة حدود، وإنما هي عالقة تداخل أو عالقة وجود.

الرهان

الهدف (الرهان) من إظهار هذه األحداث في الرواية هو إبراز الحالة المأساوية التي بلغها الواقع في مدينة فاس على األصعدة جميعها:

األسرية واالجتماع والسياسة و النفسية. أما انتشار المرض فقد كان له دور تعميق هذا الواقع المأساوي ألن تفشيه في مدينة فاس

جاء مكسوا بملمح ترميزي.

مغزى هذه األحداث يبقى مرتبطا باإلمكانات التأويلية للمتلقين، لكن الغاية التي يمكن أن تفهم لدى تتبع وقائع الرواية هي االحتجاج

على هذا الواقع المأساي، والتحسر على القيم اإليجابية التي كانت فيه ولم يعد لها دور أساسي في الحاضر. والرواية بعد هذا تريد أن

تبحث عن قيم بديلة ممكنة لتجاوز حالة الواقع المرسوم بكل مافيه من إحباطات وخيبات.

دالالت الحدث وأبعاده

أبعاد الحدث في النص متشابكة حيث تبدو فاس، مدينة ما بعد كولونيالية، مما يسمح بنوع من الحديث عن النص ما بعد الكولونيالي

في رواية المباءة. ويتشكل هذا النص من خالل المكان ذاته ، وبدأ بفضاء المقبرة الملطخ بـموتى خانوا وطنهم فكانوا أعوانا لالستعمار

، مقابل موتى قتلوا برصاص االستعمار الفرنسي. موتى عاشوا حياتهم متصوفة أو زنادقة… (ص19). وكأن محمد عز الدين التازي،

بإشارته إلى هؤالء الموتى من الخونة، يعيد إلى األذهان تلك الفكرة التي تتحدث عن أوالئك الموتى ممن يستحقون القتل. وكما يمكن

أن نستخلص إحدى سمات األدب ما بعد الكولنيالي، في نص المباءة، من شخوصها الهامشيين الذين يأويهم الضريح، وجميع هؤالء ،

وتبعا لتوصيف السارد ، من أرتال الفقراء والمخبولين والعرج والعميان والسكارى والقتلة العتاة وباعة السجائر المهربة… وجميعهم

يدخلون ساحة الضريح، ليجلسوا في انتظار قصعات الكسكس. وكل ذلك موازاة مع حلول المساء حيث تكتظ ساحة الضريح بنساء

منكودات، مطلقات أو رجالهن محكوم عليهم بالسجن، أو عجائز يشعرن بالضيم من أوالدهن وزوجاتهن وأزواج بناتهن (ص 31) فإننا ال

نتغافل عن كون قاسم بدوره يتحرك في الدائرة ذاتها حتى وإن كان يتفرد بـبركته بين هؤالء المهمشين. ويمكن أن نؤشر على ما

يعرف ، في نظرية خطاب ما بعد الكولونيالية ، بـالهجنة التي تعد ملمحا بارزا في آداب ما بعد االستعمار، وبصددها نستحضرقول

السارد عن مدينة فاس: عراة يدخلون المدينة من باب الفتوح، صخب سيارات النقل إلى الضواحي والمدن في محطة المسافرين. رواد

سينما األندلس مشدودون إلى ملصقات األفالم األمريكية والهندية، المتسولون وماسحو األحذية وباعة الحلويات واألطعمة، شواؤون

يشوون األمعاء المحشوة وكفتة ال يدري أحد أهي من لحم حمار أم من لحم آخر… (ص26 ).
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وفي السياق نفسه تحفل رواية المباءة بإشارات كثيرة إلى االستعمار من مثل: أنا أتذكر أيام بوحمارة وأيام العز واللويز آموالي عبد

العزيز. وموالي عبد الحفيظ قالوا هو الذي وقع مع النصارى عقد الحماية (ص26). وغير ذلك من اإلشارات إلى المخزن وأيام السيبة…

إلخ. ثم أن بطل الرواية قاسم الورداني بدوره ساهم في المقاومة، بل إنه قتل معمرا بمسدسه الذي كان دائما تحت جلبابه (ص85).

يقول قاسم البنه منير في لحظة اشتد فيها الحوار واتسم بصراع األجيال: لقد قلنا رأينا في االستعمار، وجاء جيل جديد ليقول رأيه

في االستقالل (ص 85). غير أن ما يلفت االنتباه أكثر هنا هو السجن الذي انتهى قاسم إلى إدارته، بل إنه لم يكن يتصور أن تكون

هناك سجون في مغرب ما بعد االستقالل. يقول: ولم أكن أعلم أن السجون بعد استقالل المغرب سوف تصبح لمعتقلي الرأي، من

حزبيين معارضين للسلطة، ومن طلبة ومثقفين (ص 81). ومعنى ذلك أنه ثمة خيبة فيما يتصل بـالدولة الوطنية التي علق عليها

أبناؤها من الوطنيين آماال عريضة في فترة االستعمار القاسية. وفي هذا الصدد يمكن التشديد على اإلشارات المقتضبة إلى قاسم مع

الزعيم المهدي بن بركة أثناء حدث طريق الوحدة التي سعى من خاللها هذا األخير، في مقدم االستقالل وعلى وجه التحديد في صيف

عام 1957 ، ورغم تنكر التاريخ الرسمي ، إلى وصل أطراف المغرب اعتمادا على اثني عشر ألف شاب، مستلهما في ذلك تجارب بعض

الدول االشتراكية كالصين واالتحاد السوفياتي في توظيف طاقة الشباب من أجل تنفيذ مشاريع اقتصادية واجتماعية كبيرة. تقول

ابنة قاسم منيرة عن الصورة: وصورة يظهر فيها الوالد عاري الصدر، يرتدي الشورط، وفي يده فاس، وهو يهم بان يحفر األرض، كان

قد قال لنا عنها إنها قد التقطت له عندما كان متطوعا في بناء طريق الوحدة (ص 110).

ويمكن إدراج إشارة السارد إلى المهدي بن بركة ضمن خطاب ما بعد االستعمار؛ ذلك أن المهدي الذي كان وراء فكرة طريق الوحدة ،

والذي كان واحدا من بين أهم ما ينعت في خطاب ما بعد الكولونيالية بـالمناهضين لالستعمار من الثوريين، سرعان ما سيصطدم

بـالدولة الوطنية التي ستضطره إلى مغادرة البالد نجاة بجسده وسعيا منه إلى مواصلة نشاطه الثقافي والسياسي في سياق أوسع .

ومن ثم أن يكون لقاسم مع المهدي بن بركة صورة، أو باألحرى أن يحرص السارد على استحضار هذه الصورة، معناه الدخول في نوع

من التخييل المضاد لما هو مستقر على مستوى األنساق الناظمة للمغرب السياسي.

على أنه سيكون من باب المتاهة القرائية أن يتم تلخيص المكان ، الذي يشكل نواة المراكز الداللية ، في نص المباءة في خطاب ما بعد

االستعمار فقط. وفي هذا الصدد ثمة نوع مما يمكن نعته بـعنف المتحول على صعيد المجتمع، وهو عنف مشدود إلى السرد الذي

تنتظم في إطاره الرواية. العنف الذي تترجمه، في النص، تيمات مثل الجنون واالغتيال واالعتقال والجنس (البائس) واألصولية

الدينية. وكل ذلك في المنظور الذي يمكن، من خالله، التشديد على ما ينعت في العلوم االجتماعية بـالجدلية االجتماعية المشوهة

التي يترتب عنها، على التوالي، الشيء ونقيضه. وفي هذا اإلطار تتوجب اإلشارة إلى انقالب االبن منير من الماركسية إلى التطرف

الديني، الذي يبلغ ذروته حين يسعى االبن إلى قتل األب قاسم، ال بدافع من األوديب الفرويدي، وإنما بدافع من التطرف الذي يشرحه

السارد على لسان االبنة منيرة حين تقول: جرحه الكبير وهو الذي لم يترك الصالة ولم يتخل على شهادة أن ال اله إال ا�، محمد رسول

ا�، أن يأتي ولده منير ليكفره، ويقول له إن صالته وتوحيده با� نفاق وزيف، ثم يشهر السكين ليقتله، معتقدا انه يجاهد في كافر،

(ص 109). هذا بعد أن كان منير، وفي لحظات الحماس الطالبي، ومعه منيرة واألم المتواطئة من بعيد، يرفض العيش في منزل داخل

سجن يأوي زمالءه من الطلبة اليساريين. وفي ظل مثل هذا الوضع الضاغط ليس من الغريب في شيء أن يفقد قاسم عقله في أثناء

تواجده بالرباط من أجل مهامه اإلدارية. ويختار السارد لذلك شخصية (عيشة قنديشة األسطورية) التي نفذت من تحت الباب وألقت

بذلك العطر الذي جعل قاسما يخرج من الغرفة عاريا يجري في شوارع الرباط. ومن ثم سينتهي إلى العيش في غرفة في الضريح على

نحو ما سلفت اإلشارة إلى ذلك من قبل. غير أن إقامته في الضريح ال تنطوي البتة على أي نوع من المدلول الديني المحض، فهو لم

يأت إلى العالم من فراغ، بل إنه أتى إلى العيش بين المقبرة والضريح، بعد محنة… (ص 55). ومن ثم ليس غريبا أن تكشف إقامته عن

تداخل المقدس والمدنس في سياق اجتماعي أوسع يستوعب الديني. وإقامته في غرفة من قبر ونصف قبر أول ما يكشف عن

المدنس. كما أن التهامي المسؤول عن الضريح يكشف، وبشكل أكثر حدة، عن المدنس. يقول السارد: كان التهامي يمنع قاسما من

دخول المقام عندما يراه يهم بالدخول. يقول له أنت غير متوضئ وال صالة لك، والمقام طاهر. فكان قاسم يرد على التهامي بأنه نجس

أبدا ومع ذلك يدخل المقام، ويحذره من أن يفضح أمام الناس ما يفعله بالنساء ليال، عندما يأتي إلى الغرف ملفوفا بالبياض، موهما

إياهن أنه الولي وقد نهض من مقامه وجاء إليهن. (ص 50).

وفي السياق نفسه إذا كان التهامي نموذجا لـالطمع والجشع واالستغالل، وغير ذلك من األشكال التي تلطخ األضرحة والمناسبات

الدينية، فإن قاسما نموذج للمجذوب أو ُموْل ْلَبَركًة كما ذاع صيته، وخصوصا بين النساء من الزائرات للضريح طلبا لـالتبرك والعالج.
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أجل إن بركته ال تفارق ما ينعت، في دراسات البركة والتصوف، بـالنمط النعيمي؛ غير أن هذه البركة ال تسير في اتجاه خدمة القدسي.

فـطالبو البركة، أو باألحرى بركته، هم من القطط التي يغدق عليها جميع األموال التي يجمعها من نقش الشواهد. وكم من أبواب

يفتحها تكاثر القطط كما قال فكتور هيجو. غير أن قطط قاسم ال تخلو من دالالت رمزية الفتة. وفي مقدم هذه الدالالت أنها تتسم

بمبدأ النقاء أو الصفاء: صفاء أو نقاء الهوية، طالما أنها لم تختلط ــ وخصوصا داخل فضاء المقبرة ــ بـالجن أو الشياطين. إضافة إلى

أنها تحمل أسماء دالة على جنسيات أو ثقافات مختلفة، موازاة مع دياناتها المختلفة إذ نجد فيها النصرانيات واليهوديات والمسلمات.

إنها ملل ونحل أو شعب كما كان يقول عنها قاسم نفسه. ولعل في ذلك ما يشي بنوع من التسامح الذي أراد قاسم أن يشيعه من خالل

عالم القطط وأن يرد به على ما كان قد القاه من قبل في محيطه العدائي الالهب.

والالفت للنظر، وفي خطوة دالة على البركة المعكوسة، أن يحرص قاسم على اقتناء الكفتة والبوفتيك والهبرة لـشعب قططه بدال من

الرية أو الكرشة كما جرت العادة مع القطط المدجنة المحظوظة. يقول السارد: (قطع الجزار الهبر وقال: ” قدمه لقطك مشويا على نار

الفحم”. فرد عليه قاسم: ” نصائحك وفرها لنفسك” (ص 40).

إن إصراره على أن يزود قططه اللحم نيئا ال يخلو من دالالت أنثروبولوجية أسطورية تعيد إلى األذهان دراسة األنثروبولوجي كلود

ليفي ستراوس حول النيئ والمطهو ، فالنار تحيل إلى السياق األسري واالجتماعي الالهب الذي كان وراء جنون قاسم، ولذلك فهو

يرفض هذه النار سواء كانت، وبلغة غاستون باشالر في كتابه النار، حلوة معتدلة بلسمية وطاهرة، أو عنيفة وعنيدة. وحتى إذا ما فكر

قاسم في تلك النار غير المرئية أو الرحيمة فلن يحيد تفكيره عن دائرة األنثروبولوجي األسطوري حيث الضحية من القطط. ولذلك

فقد فكر قاسم في ذبح القطط، ذبحها كلها من أجل أن يسلخها ويخيط من جلدها ووبرها لباسا يكون له كساء في ليالي المقبرة

الباردة وغطاء في ليالي غرفة الضريح الباردة (ص 56 ) . وثمة مشهد آخر ال يحيد عن النيئ، ويتعلق بمشهد الدم الكامن في الدورات

الداللية للنص. ويرتبط الدم بالعيد الكبير الذي يشكل قدومه رعبا للقطط حيث تكون مجبرة على الرحيل من الضريح إلى مكان

مجهول، وإال طاردتها لعنة العيد على غرار ما حصل ألحد هذه القطط. ويتكرر مشهد الدم في لحظة الوباء الذي أصاب المدينة بأكملها

حيث هرع الجميع إلى ذبح األضحية التي سيتنافس عليها ألف ولي من أولياء ا� ممن تحيط أضرحتهم بضريح موالي إدريس. يقول

السارد: مرة أخرى استعدت فاس ألن تجري الدماء في طرقاتها ودروبها… (ص 133). ولن يخلو المشهد من عودة للمدنس حيث بدا

التهامي خادعا وهو يخطط لحصول الضريح على أكبر الذبائح، في منافسة محمومة مع أضرحة أخرى منها ضريح موالي إدريس…

غير أنه ال ينبغي حصر دالالت الحدث في الترميز األسطوري واألنثروبولوجي في صلتهما بالذهني، فثمة مجال التاريخ الذي يمتاح منه

نص المباءة. وال يكمن التاريخ في اإلشارات المتكررة إلى الكثير من الوقائع واألحداث التاريخية التي سلفت اإلشارة إلى البعض منها،

وإنما يكمن في تسمية المباءة ذاتها ، ففكرة المباءة تحيل إلى ما يعرف بتاريخ األوبئة والمجاعات بالمغرب، وخصوصا في القرن

التاسع عشر ، وفي جميع األحوال فإننا لسنا بصدد الحديث عن التاريخ، وإنما قصدنا إلى تناص نص المباءة مع التاريخ، حتى وإن كان

هذا التناص ال يرقى إلى االندغام في خرائطية الكتابة• هذا إضافة إلى أن التاريخ، وهو ما نلمسه في نص المباءة، ليس سوى مجال

للتخييل ، وفي هذا الصدد أمكننا أن نفهم نجاة قاسم بمفرده من الجنون الذي أصاب المدينة بأكملها، ناهيك عن إمكانية النظر إلى هذا

األخير باعتباره مرآة لـذات المبدع المتشظية في دنيا الكتابة واإلبداع.

القوى الفاعلة

عرف روالن بارت الشخصية الحكائية بأنها (نتاج عمل تأليفي)، وهذا يعني أن رسم صورتها الكاملة في النص اليتم إال بطريقة
تدريجية من بداية ظهورها إلى نهايته، وذلك حسب مقدار حضورها في العمل. لذا اليمكن تكوين فكرة واضحة عنها إالعندما

يطلع القراء على كل ما تتمظهر به من أقوال وأفعال، وكذلك ماتقوله عنها الشخصيات األخرى، ومايقوله السارد. من هذا
المنظور يمكن تحديد أهم القوى الفاعلة في النص على الشكل التالي: 

قاسم الورداني

من الطبيعي أن نبدأ بالحديث عن الشخصية الرئيسية في الرواية باعتبارها أبرز من يمثل القوى الفاعلة في النص، وهي ممثلة كما

أشرنا في قاسم الورداني. وتتحدد مركزيتها في كونها:

تتميز بحضور دائم في مجموع أقسام الرواية.

تنفرد باالهتمام المركزي في قسمين من الرواية هما القسم األول والقسم الثالث، ويشكالن أكثرمن مائة صفحة من إجمالي

صفحات الرواية البالغ عددها 153 صفحة، وهذا يعني أنهما يمثالن ثلثي الرواية، مع العلم أن لشخصيته قاسم حضورا بارزا أيضا
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في القسم الثاني إلى جانب الشخصيات األخرى.

يتداخل صوتها في كثير من مواقع الرواية مع صوت السارد، مما يدل على أن زاوية نظره تفرض انحيازا خفيا لمواقف وآراء هذه

الشخصية في الرواية: “…وقاسم اليحب األرقام التي بها يؤرخ للميالد والوفاة سواء أكانت هجرية أم ميالدية فهو اليحبها، أناال

أحبها” (ص17). هذا المزح بين صوت السارد والصوت الشخصية الرئيسية مؤشر دال على التواطؤ الحاصل بينهما. واستعمال

هذه التقنية كان ملحوظا في الروايات الررومانسية العربية. وهو تعبير في الوقت نفسه عن تداخل ” الرؤية من الخلف” مع ”

الرؤية مع ” وخاصة في القسمين األول والثالث المشار إليهما.

تتناوب شخصية قاسم مع سارد غير مشارك في األحداث:

صوت السارد= (انتبه التهامي إلى أحدهم وهو ينادي على قاسم في هذا الصباح الباكر….).

صوت قاسم= (.. أنا اآلن أجول في المقبرة.. فأين قبر الفتوح بن دوناس وهل جفت يده من دم أخيه عجيسة).

فهذه الخصائص كلها تعتبر مؤشرات واضحة على ميل الرواية نحوالرؤية المونولوجية التي يتماهى فيها السارد بالشخصية الرئيسة

رغم محاولة تطعيم تلك الرؤية في القسم الثاني بالرؤية الحوارية.

أما أهم خصائص هذه الشخصية فهي:

غرابة األطوار من جهة: فقد أريد لهذه الشخصية أن تكون غربية األطوار: فال هي بالسوية والهي ( بالمخبولة) بشكل تام.

فالحالتان معا تتناوبان عليها:

(قاسم يتبعه شعب من القطط الجائعة وهو يشتري لها اللحم من الجزار ويطعمها).

(قاسم يسكن منعزال بضريح سيدي بوغالب بجوار القبور حيث تجتمع غرابة الحياة ووحشة المكان. وهنا تلتقي الرواية دون شك

مع الصورة المضببة الموحشة المرسومة على غالفها).

قاسم يرسم على جسده أصناف الصور: (رسم على صدره وذراعيه قططا وأفاع وجماجم وتفاحات حمراء وأسماكا وديناصورات

وقبورا وأبوابا للمدن وسجونا ووجوها بشرية لها وجوه البوم ثم أخذ يجول في وسط الساحة مختاال وكأنه يعض جسده أمام

النساء.)

(قاسم الذي راود ته “عيشة قنديشة” عن نفسه في أحد فنادق مدينة الرباط فهرب عاريا إلى الشارع المدينة).

(قاسم يرتدي بذلة من أوراق الجرائد القديمة مطلية بالزعفران ويتجه نحو المدينة تتبعه قطط).

االتزان من جهة أخرى: قاسم النقاش على الرخام. يطوع الحرف ويرسم المعاني والدالالت وينجز المستحيل: (هذه حروفي وأنا

أكونها باإلزميل.. التنس “يقصد الحرف” أن تحرك الساكن وتفتح المغلق وتبدأ مما لم يبدأ وتقول مالم يقل وتروض لحظة

الدهشة..).

(قاسم العاقل الذي يتخذ فقط مظهر المجذوب) و(يكون قادرا على أن يسخر من المقدم المحتال).

الخاصية األساسية التي تميز قاسم هي إذن اإلنشطار الذاتي وقد صاحبتها هذه الخاصية في مجموع الرواية وانعكست على مواقفها

وأحوالها. و الالفت للنظرأنها كانت واعية بانقسامها: (أهذا أنا ؟ كل هذا في دواخلي وأنا ال أعرف ؟ أين يرقد كل هؤالء األشخاص في

أعماقي؟ اآلن أكتشف السفاح وغدا سوف أكتشف أشخاصا آخرين في شخصي (…..) ولكن أحي أن أجد قاسما الطاهر واآلخر العاشق،

وقاسما الوطني المناضل ضد االستعمار وقاسما صديق الطيور والحيوان والرسوم واأللوان).

منير الورداني

هو اإلبن الوحيد لقاسم الورداني، تتميز شخصية منير بأنها متقلبة القناعات تفتقد إلى كثير من التماسك الذاتي، فقد انضم إلى تنظيم

طالبي ماركسي وكان متعاطفا مع طلبة هذا التنظيم الذين كاناوا رهن االعتقال بالسجن الذي يديره أبوه، كما كان يستقبلهم أحيانا في

بيت أبيه سرا.

اختطف منير وعذب فبدا أنه فقد قسطا من كرامته وثقته بنفسه، لذا قطع صلته على الفور بالتنظيم الطالبي السابق وانضم إلى

تنظيم أصولي يعد نقيضا تاما له. ويتجلى ضعف هذه الشخصية أيضا في محاولة منير قتل أبيه ألسباب غير بارزة في النص، وحين

أحبط الوالد محاولته عجزعن النظر في وجه وأجهش بالبكاء.
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يتطور تدهور هذه الشخصية السلبية بسرعة كبيرة في الرواية عندما تختفي مرة أخرى، ولم يمض أكثر من شهر واحد على انتمائها

الجديد. هكذا نراها تعود إلى المنزل مرة أخرى في حالة أسوأ مما سبق، فقد تعرضت بوظائفها للتعذيب من قبل أعضاء التنظيم إلى

أن فقدت عقلها وأصبحت عاجزة عن القيام بوظائفها الطبيعية: (.. وهكذا، فقد بقي منير، رقية تلبسه المالبس وأنا أغسل جسده في

الحمام ومنيرة تطعمه بيدها في فمه وهو يجلس معنا على مائدة الطعام ناظرا نظرته تلك نحو العالء ووجهه مائل إلى اليسار باسما

للفراغ.) وتبقى حالة منير هكذا إلى نهاية الرواية.

منيرة الورداني

هي البنت الوحيدة لقاسم الورداني. ورغم أنها من الشخصيات األساسية في الرواية إال أنها أقل أهمية من أالشخصيتين السابقتين.

ووجودها في النص له دور في إلقاء مزيد من الضوء على شخصية األب واإلبن وبعض التنظيمات السياسية والطالبية:

كما أنها تعرضت هي األخرى للتحرش من شخص أصولي يدعى حفصا يريدها محجبة وزوجة له تحت التهديد.

مثلت صوتا إيديولوجيا في الرواية عندما تحدثت عن ذكرياتها وإعجابها بشخصية المهدي بن بركة وتياره الثوري.

إن شخصية منيرة، على خالف منير، تمثل االنسان الواقعي الذي يسعى إلى البحث عن العمل واالستقرار بعيدا عن عالم السياسة، لكنها

أنيطت، مع ذلك من قبل الروائي، بدور بلورة موقف الرواية اإلديولوجي ذي التوجه اليساري الديمقراطي دون أن تكون منخرطة

بالفعل.

رقية زوجة قاسم الورداني

دور هذه الشخصية باهت في النص، ومع ذلك فهي تمثل األمومة النموذجية المميزة بميزتين: (التضحية ورعاية األبناء، – اإلخالص

التام للزوج ).

هناك شخصيات أخرى ثانوية ولكنها تؤدي أدوارا معينة في النص، تذكر منها:

إبراهيم عون السجن الوفي الحريص على تنفيذ تعليمات رئيسه قاسم الورداني.

التهامي مقدم الضريح الذي يمثل نموذج اإلنسان النفعي، فهو يلجأ إلى الحيل جميعها، ويدعى السحر ومعرفة الغيب ليستفيد من

الذبائح، ويحتال على زوار الضريح من البوادي لكي يستولي على أراضيهم الفالحية.

البنية العاملية

تنتظم الشخصيات األساسية المذكورة جميعها، باالضافة إلى جميع القوى والعوامل المتدخلة في بناء الحدث الروائي، في بنية عاملية

واحدة داخل النص الروائي تتحدد فيها خصوصية دور كل فاعل في الصراع الدينامي للحكي. ويمكن توزيع األدوار كلها في بنية

عاملية تتكون،كما هو معروف عند غريماس، من ستة عوامل رئيسة:

العامل الذات : و يمثله في المقام األول قاسم الورداني، وتنتمي إلى عامل الذات هذا كل الشخصيات التي تتعاطف مع قاسم،

سواء حين كان في حالته السوية أم بعد حصول االنقسام في شخصيته. ونشير على الخصوص إلى شخصية منيرة وإلى زوجة

رقية.

العامل الموضوع : لم يظهر العامل الموضوع في الرواية في صورة شخصية بل هو قيمة سياسية واجتماعية وتربوية مفتقدة

بالنسبة للشخصيات السابقة الممثلة للعامل الذات، نشير بالتحديد إلى رغبة قاسم في أن يكون ناجحا في تربية أبنائه مستقرا في

أسرته ووظيفته، راضيا عن نفسه، وقادرا على االستمرار بتلك القيم السياسية والنضالية التي كان يؤمن بها في الماضي. والشك

أن منيرة والزوجة كانتا تقاسمانه الرغبة في هذه الموضوعات ذات القيمة، وهي في الواقع تمثل عامال واحدا وهو العامل

الموضوع.

العامل المساعد : الشيء يمتلكه قاسم لمساعدته في محنته سوى إزميله وهلوساته التي تجعله يرسم عوالم بديلة تعوض حالة

الحرمان من االتصال بالموضوع ذي القيمة. وضعف العامل المساعد في النص الروائي يقوي الطابع المأساوي في النص.

العامل المعيق: هناك عناصر كثيرة مثلت دور العامل المعيق في رواية المباءة، منها اختالف القيم االجتماعية والسياسية،

واضمحالل القيم اإلجابية القديمة، وعصيان منير لقاسم الورداني، واختالل التوازن النفسي والعقلي لشخصية قاسم بسبب (عيشة
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قنديشة)، ووقوع منيرة ومنير في شرك االبتزاز والتعنيف من قبل بعض األحزاب السياسية أو السلطة، إلى غير ذلك من عوامل

اإلحباط والخيبة التي عانى منها األبطال.

العامل المرسل : يمثل العامل المرسل عادة رغبة تتجاوز رغبة العامل الذات، وغالبا النجد حضورا مباشرا للعامل المرسل في

النصوص السردية، وإنما يقتضي التحليل اكتشاف هذا العامل بطريقة افتراضية، كأن نقول على سبيل المثال ما الدافع الذي جعل

قاسم يعيش هذه الحالة من التوتر واالنقسام والمعاناة والبحث عن الحلول المستحيلة لواقع متعفن ؟ إن دافعا أسمى هوالذي

دفعه إلى ذلك، وهو قيم العدالة واإلصالح االجتماعي أي تلك المبادئ التي ضاعت منه ولم يعثر عليها في الواقع المرسوم. إنها ما

تزال تعمل في الخفاء وتدفعه إلى تحدي انقسامه الذاتي وضياعه وضياع أسرته.

العامل المرسل إليه : إنه أيضا افتراضي في النص قد يكون ممثال بالسكان الحاليين لمدينة فاس، المفترض أن يباركوا كل من

يتحدث عن حالة وهموم هذه المدينة التي هي في حاجة إلى إعادة ترميم لعالقاتها األسرية واالجتماعية، ورسم معالم بنيتها

االجتماعية والفكرية واألخالقية. أو قد يكون المجتمع المغربي إذا ما نظرنا إلى أن استخدام مدينة فاس إنما هو رمز لكل المدن

المغربية ولم النتوسع فنقول إنها رمز لكل المدن المغربية.

البعد االجتماعي

الفساد االجتماعي العام

ترتبط معالجة هذا الموضوع األساس بالشخصية المركزية في الرواية وهي شخصية قاسم الورداني. إذ يبدو أن خروجه عن أطواره

العادية كان بسب مشاكل أسرية واجتماعية وسياسية متعددة، منها أنه:

فقد دوره القديم يوم كان مقاوما، ولم يعد بين يديه سوى الذكريات.

أما دوره الجديد باعتباره مديرا للسجن، فقد بداله متناقضا مع قيم النضال التي دافع عنها في الماضي، ولذلك كان موزعا بين

تمثيل السلطة والتعاطف مع السجناء من الطلبة.

كانت خيبته تامة في أن تكون له أسرة متماسكة وناجحة. فها هو يرى ابنه منيرا يختطف ويعذب مرتين، وهو عاجزعن فعل شيء

إلى أن أصبح معوقا عاجزا حتى عن القيام بحاجاته الطبيعية. وها هويرى ابنته منيرة مهددة من قبل شخص قالت إنه من

(األصوليين) يريد إجبارها على الزواج منه لكن أباها لم يكن قادرا على حمايتها أيضا.

كان قاسم الورداني أيضا يقف، حتى وهو منعزل في المقبرة، على سلوك االستغالل االجتماعي الذي كان مقدم الضريح يمارسه

بالنصب واالحتيال، فيسلب الفالحين أراضيهم ويستولي على معظم الذبائح التي تقدم للضريح.

االنحراف السياسي

ويتجلى في:

عجز السلطة عن حماية األفراد الذين يتعرضون لالختطاف والتعذيب.

انحراف بعض التنظيمات السياسية الجديدة، مع التركيز على التنظيم (األصولي) دون غيره من التنظيمات األخرى. والجدير

بالذكر هنا أن صورة األصولية المقدمة في الرواية هي الصورة السلبية الغير.

لكل هذا تحاول الرواية أن تقدم البديل السياسي النموذجي الذي كان ينبغي أن يستمر، ويمثل هذا بعدا إيديولوجيا مباشرا في النص

رغم أن التصريح به جاء على لسان شخصية منيرة التي كانت، كما أشرنا، تقوم في الغالب بدور تجسيد موقف الشخصية الرئيسية

(قاسم الورداني). فها هي تتذكر الماضي وتقلب الصور التذكارية وتقول: (…وصورة أخرى يظهر فيها الوالد مع المهدي بن بركة الشهيد

الذي طالما أحببناه وعانقنا (اختياره الثوري)) إن منيرة، إذن، تمثل الدفاع عن القناعات السياسية التي كان أبوها قاسم يمثلها في

الماضي؛ لذا نرى أن المباءة رواية ذات أطروحة سياسية، تبلور اختيارها اإليديولوجي من خالل الكالم المباشر للشخصيات وخاصة

شخصية منيرة وقاسم الورداني، إنها رواية منحازة بشكل ظاهر إلى التنظيمات الديمقراطية واليسارية ومناهضة، دون تميز، لأل

صولية. وهذا يدفعنا إلى الحديث عن نوعية الرؤية السرد ية في هذا العمل الروائي إللقاء مزيد من الضوء على هذا الجانب.

األبعاد النفسية
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تتصل األبعاد النفسية جميعها في رواية المباءة باألبعاد االجتماعية التي أشرنا إليها سابقا، علما بأن المظاهر النفسية المرصودة جاءت

متصلة بشخصتي قاسم الروداني وابنه منير، فقد أشرنا سابقا إلى أن أهم خاصية نفسية كلنت تميز شخصية قاسم هي االنقسام

الذاتي، فهو يتقمص شخصية السفاح والشخص الرحيم في الوقت نفسه: (اآلن أصير سفاحا. عرفت السفاح في. هو أراد أن يذبح

القطط وأنا منعته من ذلك. سفاح مجنون هذا الذي استيقظ في أعماقك ياقاسم. اقتل. اقتل السفاح فيك، اقتله قبل أن يسيطرعليك

فتصبح سفاحا بالفعل).

وهذا ليس إال تمثيال لما جري في الواقع، لكنه هنا يجري على مسرح الذات الفردية المهمومة بمآسي هذا الواقع. فالسفاحون يقتلون

الشعب وهو يفكرفي قتل قططه لكن شقه الطيب يجعله يطعمها لحما يبتاعه من الجزار.

كما أن الكاتب وظف مايشبه الخلل العقلي أو(الدروشة) من أجل دعم مظاهر ذلك االنقسام الذي كان قاسم يعاني منه. ثم إن لجوء

الرواية أيضا إلى الموروث الشعبي الخرافي المتمثل في عيشة قنديشة كان هادفا إلى تحويل شخصية قاسم إلى حالة مأساوية أو

دراما اجتماعية شعيبة.

أما بخصوص اإلضطرابات النفسية التي كان منير يعاني منها، فهي ناتجة عن فشله في االندماج مع التنظيمات الطالبية ومع األسرة.

وهنا يتم اللجوء من جديد إلى االختالل العقلي، لكن بمعناه الحقيقي، للتعبيرعن هذه الحالة المأساوية في أجلى مظاهرها السلبية. 

لذا نرى أن البعد النفسي في الرواية قد تم توظيفه غالبا، من أجل إبرازالمآسي االجتماعية والسياسية في بلد يسيطر فيه الظلم

والتعذيب واالنحراف السياسي واإلحباط ، ومن أجل إظهار هذه المآسي السلبية على ذوات هذه الشخصيات وقواها العقلية.

البنية الفنية

الرؤية السردية

في القسم الثاني تبدو الرواية وكأنها تتجاوز األشكال التقليدية وهي كما هو معلوم:

الرؤية من خلف: وتكون فيها معرفة السارد بأحداث الرواية وشخصياتها تامة، فالسارد قادرعلى اإلخبارعن أسرار البيوت وخبايا

النفوس

الرؤية مع (أو الرؤية المصاحبة): ومعرفة السارد فيها تكون جزئية لكنها مهيمنة. وهو يكون واحدا من شخصيات النص.

الرؤية من خارج: يتميز فيها السارد بحياد شبه تام، ألنه يكتفي بسرد ما يراه من حركات وسلوك الشخصيات وينقل مايسمعه منها،

لكنه اليعلم شيئا عما تفكر فيه. كما أنه اليتدخل برأيه للتأثير على القراء.

الرؤية الحوارية: وفيها تترك للشخصيات حرية التناوب على أداء مهمة السرد، بمعنى أن كل شخصية تقدم نفس القصة أوجانبا

منها لكن من منظورها الخاص. وتكون الرواية، إذا طبقت هذه الصيغة على مجموع النص، رواية حوارية. لكن رواية المباءة لم

توظف الرؤية الحوارية إالجزئيا أي في القسم الثاني فقط، فقد جاءت مهمة السرد فيه موزعة على مجموع الشخصيات األساسية

في الرواية.

وحيث أن الرواية بدأت في جزئها األول بالرؤية المنولوجية (الرؤية مع) أي باستخدام ضمير المتكلم وهو صوت قاسم وانتهت

باالبتداء أيضا بنفس الصوت في جزئها الثالث، فإن الهيمنة تبقى دائما للرؤية المصاحبة وهي نفسها ما أسميناه بالرؤية المنولوجية.

إن تجارب الكتابة الروائية والقصصية السابقة عبر العالم دائما تؤكد أن (الرؤية مع) أو يسمى أيضا (الرؤية المصاحبة) إذا ظهرت في

بداية الرواية خاصة، فإن جميع الرؤى المغايرة التي تستخدم بعدها تكون شكلية والتؤثر كثيراعلى نوعية زاوية النظر البدئية.

وسنجد أيضا أن تحويل السرد في القسم األول أحيانا إلى الرؤية من خلف والقسم الثالث غالبا، لم يكن له أثركبيرعلى الرؤية التي

انطلقت بها الرواية. ويقررعلماء السرد أن هذا التغييرالمفاجئ لزاوية الرؤية يكون له أثرسيئ على صدقية المحكي ودرجة اقتناع

القراء بوقائع النص المسرود ، ويخصون بالذكر االنتقال من ضمير المتكلم إلى ضمير الغائب ال العكس، أما االنتقال من ضمير المتكلم

إلى ضمير المخاطب فهو مألوف ومستساع في نمادج الكتابة السردية الغربية والعربية على السواء. ونجد نموذجه األمثل في األيام

لطه حسين.
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لكل هذا نستخلص أن الرؤية السردية في رواية المباءة رغم تعدد أشكالها ومظاهرها في النص ، فهي ترتد إلى الرؤية المونولوجية

المصاحبة التي يضطلع بها سارد مشارك في األحداث يرى العالم من زاوية نظره الخاصة ، ويجعل بعض الشخصيات تسانده في

تصوره، من أجل توجيه القراء نحو قناعات محددة سلفا. ثم إن حوارية القسم الثاني من الرواية التعدو أن تكون مسألة شكلية

للتخفيف من رتابة السرد الذاتي.

الحوار

تستخدم رواية المباءة نوعين من الحوار:

الحوار الداخلي أو يسمى عادة بالمونولوج

ويقوم أساسا بدور تشخيص الحالة النفسية للشخصية الرئيسة (قاسم الورداني). وقد رأينا كيف كانت تعيش حالة انشطار ذاتي

بسبب المشاكل التي كانت تعانيها في مرحلة سابقة من حياتها حيث كان قاسم حارسا للسجن. على أن الحوارالذاتي يعكس جانبا

آخرمن شخصية قاسم المبدع الذي ينقش الحرف بإزميله، وينطق الكلمات، ويحاول أن يكشف ما وراء الحروف.ويأتي هذا النمط من

الحوار ممتزجا باللغة الشعرية لمزيد من التعبير عن الحالة الوجدانية المتألقة بهوس الكتابة على الحجر: (….ثم حفرت باإلزميل التاء

والحاء.. وجاء نهوض األلف لينهضني من الغفوة، فقد حلمت فيما يشبه اليقظة بوعل نافرفي البراري قلت هي الحروف أصوات

ومعان… ص 132).

الحوار العادي بين الشخصيات

ومهمته األساسية هي اإليهام بواقعية األحداث الروائية، ألنه يكسر سلطة السارد عندما يكون آخذا بزمام تلخيص الوقائع واألحداث

بنفسه، وينقل الحكي إلى نطاق التشخيص المباشرلحركة الشخوص وكالمهم وتصادمهم المباشر. لذا يساهم الحوار في تأزيم المواقف

الدرامية الناتجة عن الصراع بين شخصيات الرواية. وأكثر ما يتجلى هذا الدور في الحوار الذي جرى متوترا بين قاسم وابنه منير في

مرحلة السجن:

يابابا أعرف أنك وطني ودافعت عن االستقالل، ولكن وأنت تقبل معارضة الناس للسلطة، وهي تأتي بهم إلى السجن من أجل أنهم

معارضون، فيجب أن تستقيل من منصبك.

أنا أستقيل؟ وبماذا سوف أعيلكم؟

تبحث عن عمل آخر. الأحتمل أن يقولوا بابا مديرسجن.

البنية الزمانية

التتبع الرواية في السرد نسق الترتيب الزمني الطبيعي لألحداث كما يفترض أنها وقعت بالفعل، لذا يمكن أن نميز فيها بين زمنين:

زمن السرد وترتيب األحداث فيه كاآلتي: القسم الثالث القسم الثاني القسم األول (المقبرة والضريح السجن الضريح والمقبرة).

زمن القصة وترتيبها الطبيعي كاآلتي: القسم الثالث القسم األول القسم الثاني (المقبرة والضريح الضريح والمقبرة السجن).

تقوم عملية تكسير الترتيب الزمني الطبيعي عادة على مستوى زمن السرد بإبعاد الحكي عن الرتابة المألوفة في نقل األخبار أو رواية

الوقائع. لذا يعتبرهذا التكسير مظهرا من مظاهرجمالية الكتابة الروائية والسردية على العموم، كما يكون له دور في اإلحساس

بالتشويق لدى القارئ، بما يتضمنه من مفارقة زمنية بين ترتيب القصة الطبيعي وطريقة ترتيب أحداثها عندما تحكى.

االسترجاع واالستباق

هناك بعض الجسور االستذكارية القليلة تربط الفصل األول بالفصل الثاني، وهي عبارة عن إشارات استرجاعية داخلية يتذكر من

خاللها قاسم الورداني أسرته: (كانت لي عائلة وضاعت، امرأة وولدان: ولد وبنت. كانت لي دار وضاعت….). وقد وصفنا االسترجاع هنا

بأنه داخلي ألنه يحيلنا في واقع الألمر على ما هومفصل في القسم الثاني من الرواية نفسها. وإذا ما راعينا الترتيب الزمني الطبيعي

فإن األحداث المروية في هذا القسم تمثل الماضي، وأحداث القسم األول تمثل مرحلة زمنية الحقة. ومن ناحية ثانية، فابتداء الرواية

بأحداث تتجاوز الماضي الماثل في القسم الثاني يعد إجراء زمنيا استباقيا. 
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وال نجد في الفصل الثالث إال إشارة واحدة إلى الماضي المحكي في القسم الثاني، يتذكر فيها قاسم الورداني عون السجن الوفي

إبراهيم، ويتمنى أن يكون قد نجا من الوباء. وهذه اإلشارة تنتمي أيضا إلى نمط االسترجاع الداخلي.

الحذف

لجأت الرواية إلى تقنية الحذف: أي عدم االشارة إلى أحداث نعرف ضمنيا أنها وقعت بالضرورة في فترة زمنية محددة، لكن الرواية

سكتت عنها لعدم الحاجة الفنية والمدلولية الماسة لذكرها. ومثال ذلك مايتعلق بالكيفية التي عاد بها قاسم من الرباط إلى فاس بعد

أن اختل عقله وخرج مجردا من مالبسه.

التسريع الزمني

يكون التسريع الزمني إيجابيا ومبررا عندما يهدف إلى القفزعلى أحداث ليس لها أهمية كبيرة في صياغة الحبكة الروائية، لكنه يتحول

إلى عيب فني عندما يظهر سرعة مفرطة في بناء الشخصيات وما يحصل من تطورفي حياتها. ونشيرهنا بالتحديد إلى أن بناء صورة

شخصية منير كان شديد السرعة. وهذا يؤثر دون شك على درجة اقتناع القراء بها.

البنية المكانية

تزخر رواية المباءة باألمكنة المتعددة، وهذا ما يجعل فضاءها متنوعا على المستويين الفني والداللي:

الضريح والمقبرة: مكان االنعزال التام عن الواقع. إنه عالم الموتى والمهمشين والمرضى (والمخبولين) أوالمهوسين بمشاكل الواقع،

لكنه، إلى جانب ذلك أيضا، مجال لالحتيال على البسطاء.

السجن: عالم فقدان الحرية والمتناقضات: اإلجرام إلى جانب السياسة والثقافة، وحماية المجتمع إلى جانب ظلم خيرة أفراده.

المدينة: هي أصل الدواء وموطن الوباء. إنها الرمزالمصغرلمجتمع فقد صوابه لكثرة مافيه من فساد مستعص على العالج (لذلك

كان قاسم يعتبرأن سكان فاس كلهم مجانين وهو العاقل الوحيد، وإال فلماذا لم يصبه الوباء؟)

األسلوب

توظيف اللغة الشعرية

إن استخدام اللغة الشعرية في رواية المباءة يعزز الطابع المونولوجي،أي خاصية التمركز الذاتي حول بطل محوري في الرواية وهو

قاسم الورداني، ويقلل في الوقت ذاته من تأثير المظهر الحواري الذي وجدناه في القسم الثاني. تتجلى اللغة الشعرية في الرواية في

شكل حوار يقيمه قاسم مع نفسه في القسم األول والثالث، ويتناول موضوعا ثابت الحضور يتعلق بالكتابة والنقش على رخام

شاهدات القبورلكنه رامزعلى الدوام لمحاولة كشف المستور والجهر بما لم يعلن: (التنس [أيها الحرف] أن تحرك الساكن وتفتح المغلق

وتبدأ مما لم يبدأ وتقول مالم يقل وتروض لحظة الدهشة…).

اللغة الشعرية، في الرواية، هي إشادة ضمنية بدور الكتابة، أي بالحكاية التي يحكيها قاسم الورداني، والسارد الذي كان إلى حد كبير

متواطئا معه، كما أنها تقوم في الرواية بدوراإلقناع ببالغة العبارة: (…كتابي مفتوح ال يبلله المطر، والتبهت كلماته حرارة الشمس…

كتاب مفتوح تحت ضوء قمرالليالي، وهم يموتون الواحد بعد اآلخر وكتابي اليموت).

يحتوي فن الرواية على اللغة الشعرية، إلى جانب تقنيات الحكي األخرى مثل السرد والحوار. إنها فن مرتبط بعالقات وطيدة مع

مختلف فنون التعبيراألخرى. وهذا ما دعا النقاد إلى وصفها بالفن التعبيرالهجين. وهي، إلى جانب ذلك، قادرة على ضم وتوظيف

معظم الخطابات اللغوية المتداولة في المجتمع.

يمثل استخدام اللغة الشعرية في هذا النص موقفا من العالم الذي يستعصي على الفهم بوسيلة الفكرالمنطقي. لذا فتحويل النظرة إلى

الواقع بواسطة الشعري، هو محاولة لالحتجاج على غموضه من جهة، وخلق فرصة وهمية لفك مغالقه من جهة أخرى.

التهجين اللغوي

لجأت رواية المباءة مثل كثير من النماذج الرواية العربية إلى طريقة التهيجن اللغوي، وخاصة حين استخدمت في الحوار اللغة

الفصيحة والدارجة المغربية بكل ما تحمله من بصمات تميز الخطاب التقليدي لكالم العائالت في أحياء فاس العتيقة. ونمثل
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للحوارالدراج بما داربين امرأتين من النساء الزائرات للضريح:

– يااللة ها هو مول القطوط.

– هو؟ هو هذا؟

– هو با اللة ماشفتي والو. الناس تيعطيو للقطوط الرية والكرشة وهو تيعطيهم الكفتة والبوفتيك وشي هبيرات ماتشهيتهم غير

فشي طاجين).

يقوم هذا الحوار بوظيفتين: أوالهما أنه يكسر المسار اللغوي المهيمن في الرواية وهومسار العربية الفصيحة، وثانيتهما أنه يوهم

بواقعية األحداث ويقرب صورة الواقع الشعبي من القراء.

السجالت اللغوية

أشرنا سابقا إلى أن فن الرواية نشأ في المجتمعات األروبية في ارتباط وثيق مع تعدد األساليب والسجالت اللغوية االجتماعية، ورواية

المباءة حافلة بتعدد اللغوي، فاألب تحكم تفكيره ذكريات الماضي المحملة بلغة النضال، ومنيرة تعيد إنتاج هذا القاموس من جديد

ألنها كانت متعاطفة مع انتماء أبيها إلى الحركة الوطنية. أما منير فقد استخدم قاموسا لغويا مزدوجا: األول ينتمي إلى الفكرالثوري

(االشتراكي، الليبرالي) والثاني ينتمي إلى قاموس مناقض وهوقاموس الحركات اإلسالمية. على أننا نجد في الرواية من كان قاموسه

محصورا في فلك المصلحة الذاتية واستغالل اآلخرين. هكذا ترى كيف كانت السجالت اللغوية في رواية المباءة تمثل تباين مواقف

الشخصيات من الواقع االجتماعي وتحدد أيضا زاوية نظرها إلى الوجود.
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 المباءة )عز الدين التازي( - قراءة تركيبية

ؠ تعتبرالمباءة رواية سياسية ذات بعد انتقادي لمجتمع تتعدد مشاكله االجتماعي واألسرية، ويطغى فيه الظلم واالحتيال، لذا ترسم

ؠ أحداثها معالم المآسي الفردية والجماعية، وتعبر عن ذلك بواسطة رصد االختالالت العقلية والنفسية وتفشي األوبئة واالنقسامات

اإليديولوجية.

ولقد فضلت الرواية أن تشخص، صراحة، اختيارا إيديولوجيا معينا يجمع بين النزعة اليسارية واالنتماء الديموقراطي. كما اختارت أن

تدين (األصولية) بمعناها العام دون تميزبين اتجاهاتها المتباينة. وهذا ما يجعلها رواية ذات أطروحة سياسية محددة.

والرواية، رغم إشادتها بإيديولوجية معينة، فإن الطابع المأساوي يغلب عليها، لكنها تفتح بارقة أمل في نهايتها عندما تجعل بطلها

الرئيس يلتقي مع زوجته وابنته منيرة ويتعرف عليهما ويعرفهما بنفسه: ( رقية، أنا قاسم).

هذه المزاوجة بين التشاؤم واألمل مهدت لها في الرواية بعض الكلمات االستهاللية وخاصة تلك التي أخذت من كتابات الفيلسوف

األلماني نيتشه، حيث نجد تأكيد التشاؤم وقوة االنسان في آن واحد. وهذا مايجعل رواية المباءة تجمع في شخصية قاسم بين

األطروحة السياسية والبطل اإلشكالي الباحث عن قيم جديدة وعن ماض مشرق (عاش على ذكراه) في واقع حالي منحط. كل ذلك

أحداث مفارقة ملحوظة في مقاصدها المحتملة.

استخدمت الرواية عددا من التقنيات لبلورة مدلوالتها المذكورة منها محاولة المزج، ظاهريا، بين الرؤية المونولوجية والحوارية،

وتكسير خطية الزمن الطبيعي، واستغالل تقنية االسترجاع مع تنويع األمكنة، وتوظيف حالة (الدروشة) وبعض عالمات المعتقدات

الشعبية، واستخدام اللغة الشعرية بكثافة بغاية التأثير على القراء وجعلهم يقبلون أطروحتها اإليديولوجية بأكبر قدر من السالسة.

وقد الحظنا سابقا أن التسريع الحاصل في رسم بعض الشخصيات، ورصد تطورها كان مسؤوال إلى حد كبيرعن تقليص درجة االقتناع

بواقعيتها. هذا فضال عن أن الرواية كانت في حاجة ماسة إلى مزيد من الحفز التأليفي لجعل كثير من التفاصيل واإلضافات العابرة

مندمجة منطقيا وجماليا بوحدتها البنائية، مع العلم أن الرواية اعتمدت على تدعيم مصداقيتها بأنماط الحفز الواقعية المباشرة أي

اإلحاالت الكثيرة على أماكن واقعية معروفة لدى القارئ المغربي على الخصوص : كاإلشارة المتكررة إلى مدينة فاس وبعض أحيائها

ومعالمها التاريخية وأضرحتها المعروفة وبعض ضواحيها أو القرى المجاورة لها. وهذا النوع من اإلحالة على الواقع هو أبسط إجراأت

الحفز في صناعة الرواية، لذا كان ينبغي أن يدعم بأنواع الحفز األخرى ومنها الحفز التأليفي المشار إليه ثم الحفز الجمالي.

يرى أحمد اليبوري متحدثا عن العالقة الوثيقة بين العنوان ومضامين الرواية أن عبارة المباءة اتخدت في الرواية [شكل استعارة

(سردية) بدأت كمفردة لغوية واتسعت وتشعبت عبر تضاريس الواقع ومنعطفاته وخباياه الموشومة (مثل قاسم) بصور العسف والقهر

واالبتذال والجنون، مثقلة بحمولة تاريخها اللغوي الخاص وبتاريخ مدينة أصبحت المباءة تنوب عنها وتحتل موقعها وتحيل عليها في

نفس اآلن.] ويرى عبد الرحيم العالم متحدثا عن البنية الزمنية والحدثية في الرواية أن الفصول الروائية الثالثة في عالئقها ببعضها

من زاويتها الحدثية تعلن عن تكسير معين في النظام السردي الكرونولوجي عن طريق اختيارها لنظام استباقي واسترجاعي في

الوقت نفسه…، أما الميلود عثماني فيجد أن رواية المباءة: [ منحت األسبقية في عالمها الخاص لفعل الكتابة باعتباره تجليا للوجود

الذاتي اإلشكالي أي (كفعل للكينونة بتعبير هايدغر)، كما أن الكتابة فيها هي (ميثاق جديد لذات جديدة ومتجددة تمتلك متخيلها

وتبنيه بقصد ووعي شقيين].

هكذا نرى أن النقد المغربي قد وقف على أهم القضايا والظواهر المضمونية والفنية التي عكستها رواية المباءة ، فإذا كان أحمد

اليبوري قد اعتبر المشروع الروائي في المباءة استعارة سردية، رهانها رسم معالم مدينة مثقلة بمظاهر التفسح والمرض والقهر، مركزا

بذلك على المشروع الداللي والرمزي في الرواية. فإن عبد الرحيم العالم أشر على طبيعة البنية السردية في المباءة باعتبارها مثلت

محاولة لتجاوز رتابة السرد التقليدي الخطي باستخدام تقنيتي االسترجاع واالستباق. والشك أنه يشيرإلى الترتيب الزمني غير
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الخطي الذي سلكه مسار السرد في الرواية. أما الميلود عثماني فقد اتجه اهتمامه إلى البعد األنطولوجي، فرواية المباءة، في نظره،

محاولة لجعل الذات الكتابة حاضرة بكل أبعادها اإلشكالية ووعيها الشقي أمام نفسها وأمام اآلخرين، وهي على هذا األساس تحول

الكتابة إلى فعل للحضور األنطولوجي.
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 الجناس

تعريف الجناس

التجنيس أو الجناس هو أن يتفق اللفظان في النطق أو يتقاربان فيه ويختلفان في المعنى، هذا من جهة ماهيته، أما من جهة فائدته

فقد عرفه الرماني فقال: "هو بيان المعاني بأنواع من الكالم يجمعها أصل واحد من اللغة". وهو قسمان: لفظي ومعنوي.

أقسام الجناس

الجناس اللفظي على أقسام:

الجناس التام

وهو ما اتفق فيه اللفظان المتجانسان في أمور أربعة: نوع الحروف، وعددها، وهيئتها، وترتيبها مع اختالف المعنى، كقوله تعالى:

(ويوم تقوم الساعة يقسم المجرمون ما لبثوا غير ساعة)، فالمراد بالساعة االولى: يوم القيامة.. وبالساعة الثانية: جزء من الزمان.

الجناس غير التام

وهو ما اختلف اللفظان في أحد األمور األربعة المذكورة (النوع والعدد والهيئة والترتيب).

فاإلختالف في عدد الحرف، نحو: (دوام الحال محال).

وفي نوعه: كقوله تعالى: (َذِلكُم ِبَما كُنُتْم َتْفَرُحوَن ِفي اال�ْرِض ِبَغْيِر اْلَحق� َوِبَما كُنُتْم َتْمَرُحوَن)

وفي هيئته: نحو: (الَجّد في الِجّد والحرمان في الكسل).

وفي ترتيبه: نحو: (رحم ا� من فّك كّفه وكّف فكّه).

الجناس المطلق

وهو توافق اللفظين في الحروف وترتيبها، بدون أن يجمعهما اشتقاق، نحو: (ِغفار، غفر ا� لها).

ْعُبُد) نُتْم َعاِبُدوَن َما ا� ْعُبُد َما َتْعُبُدوَن * َوال ا� وإن جمعهما اشتقاق سمي جناس اإلشتقاق، نحو قوله تعالى: (ال ا�

الجناس المذّيل

وهو ما يكون اإلختالف بأكثر من حرفين في آخره، كقوله : يمدون من أيد عواص عواصم تصول بأسياف قواض قواض

الجناس المطّرف

وهو ما يكون اإلختالف بزيادة حرفين في أوله، كقوله: وكم غرر من بّره ولطائف لشكري على تلك اللطائف طائف

الجناس المضارع

ْوَن َعْنُه) وهو ما يكون باختالف اللفظين في حرفين، مع قرب مخرجهما، كقوله تعالى: (َوُهْم َيْنَهْوَن َعْنُه َوَيْنا�

الجناس الالحق

وهو ما يكون باختالف اللفظين في حرفين، مع بعد مخرجهما، كقوله تعالى: (َوْيٌل ل�كُل� ُهَمَزٍة ل�َمَزٍة)

الجناس التلّفظي

وهو ما اختلف ركناه خطًا مع اتحادهما في التلّفظ، كقوله: اعذب خلق ا� نطقًا وفمـًا إن لم يكن أحق بالُحسن فمن.
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فاالول تنوين، والثاني نون.

الجناس المحّرف

وهو ما اختلف اللفظان في هيئات الحروف من حيث الحركات، نحو: (ُجبة الُبرد ُجّنة الَبرد).

الجناس المصّحف

وهو ما اختلف الّلفظان من حيث التنقيط، بحيث لو زالت الُنَقط لم يتمّيز أحدهما عن اآلخر، ككتاب كتبه أمير المؤمنين عليه السالم

ك َفصار قصار ذلك ُذّلك، فاخش فاحش فعلك، فعّلك تهدى بهذي). إلى معاوية: (َغّرك عز�

الجناس المركّب

وهو ما اختلف اللفظان من حيث التركيب واإلفراد، كقوله: إذا ملك لم يكن ذا هبة فـدعه فـدولته ذاهبة

فاالول مركب بمعنى: صاحب هبة.... والثاني: مفرد وهو اسم الفاعل

الجناس الملّفق

وهو ما كان الّلفظان كالهما مركّبًا، كقوله: فلم تضع األعادي قدر شأني وال قـالوا فالن قد رشاني

االول: مركّب من (قدر) ومن (شأني)..... والثاني: مركّب من (قد) ومن (رشاني).

جناس القلب

وهو ما اختلف فيه اللفظان في ترتيب الحروف، نحو: (رحم ا� امرا� مسك ما بين فكّيه وأطلق ما بين كفّيه).

الجناس المستوى

وهو من جناس القلب، ويسّمى أيضًا: (ماال يستحيل باإلنعكاس) وهو ما اليختلف لو قريء من حرفه االخير إلى األّول معكوسًا

ومقلوبًا، واّنما يحصل بـــعـــيــنـــــه، نحو: (كّل في فلك).. ونحو: (رّبك فكّبر)...... فإّنه ينعكس بعينه. ونحو قوله: موّدته تدوم لكّل

هولٍ وهل كـــٌل موّدته تدوم.
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 السجع

 

تعريف السجع

السجع هو تشابه فواصل الكلم على نفس الحديث تقريبًا، بمعنى أن تكون الجمل متساوية في عدد كلماتها ومحتوية على نغمة اإليقاع

متشابهة، ومن فوائد السجع أنه يعطي رونقًا ونغمة موسيقية للكالم، بحيث يكون لها الوقع واألثر الحسن في نفس السامع، ومن أهم

خصاص السجع حسن سالسة المعنى وليونته بمعنى أن ال يكون السجع متكلف أو مصتنع في الكلمات، وأيضًا أن ال يكون السجع

متبتذل في الكلمات، كما ينبغي أّال يتّم تكرار الكلمات المسجوعة نفسه، وتجدر اإلشارة إلى أّن السجع نوعين وهما، السجع الطويل

والسجع القصير.

السجع والجناس

يتشابه السجع مع فن الجناس فالجناس أحد أنواع الفنون البديعية، والجناس نوعين ومهما التام والجناس الناقص، حيث يمكن أن

نرّدد نفس الكلمة ولكن يختلف معنى االولى عن الثانية ويعرف ذلك من سياق الكالم، إذًا فالجناس هو تشابه كلمتين في اللفظ

واختالفهما في المعنى، بينما في السجع ال يجوز تكرار الكلمات وهذا هو الفرق بين السجع والجناس، ولكن بيقى وجه الشبه بين

السجع والجناس أنهما من فنون القول الذي يهدف لتنميق الكالم وتحسينه وإضفاء الرونق عليه، ومثال على الجناس، كما في المقامة

القردية حدثنا عيسى بن هشام قال: بينما أنا بمدينة السالم قافًال من البلد الحرام. أميس ميس الرجلة على شاطىء الدجلة. أتأمل تلك

َها َناِظَرٌة". لَى َرب� اِضَرٌة * ا� الطرائف اتقصى تلك الزخارف. مثال السجع، قوله تعالى: "ُوُجوٌه َيْوَمِئذ ن�

أنواع السجع

يقّسم السجع إلى ثالثة أنواع، وهي:

السجع المطرف: وهو اختالف الفاصلتين في الوزن، أي بمعنى آخر اختالف نهايتي الجملة في الوزن، ومن األمثلة عليه قوله

ْطَواًرا". ِ َوَقاًرا َوَقْد َخلََقكُْم ا� تعالى: "َما لَكُْم َال َتْرُجوَن ِ��

سجع الترصيع: في هذا النوع من السجع تتوافق كل كلمات الجملة األولى أو البعض منها مع كل أو البعض من كلمات الجملة

الثانية في القافية والوزن.

السجع المتوازي: وهو عكس السجع الترصيع، وهو ما اتفقت فيه الفقرتان في آخر كلمتين فقط.

السجع المتوازن: وهو ما اتفقت فاصلتاه في الوزن ما عدا الحرف األخير.

قد يقسم السجع أيضًا حسب طوله إلى ثالثة أقسام، وهي:

السجع الطويل: وهو السجع الذي يتكون من 11 إلى 12 لفظة، والحّد األقصى 15 لفظة.

السجع المتوسط : وهو الذي يتوسط بين السجع الطويل والسجع القصير.

السجع القصير: وهو أن تتأّلف كل من السجعتين من ألفاظ قليلة، وكّلما قلت األلفاظ كلما كان السجع أجمل.

شروط السجع في اللغة العربية

من أهّم الشروط التي ينبغي توافرها في السجع ليكون حسنًا ما يلي: أن تكون المفردات المستخدمة مألوفة ومفهومة للقارئ وأيضًا

خفيفة على السمع . أن تكون األلفاظ خادمة للمعاني تابعة لها، ال المعاني تابعة لأللفاظ، وهذا يتحقق من خالل أن ال يكون هناك زيادة

في األلفاظ أو نقص، وذلك بهدف الوصول إلى سجع حسن وجميل. أن تدّل كّل واحدة من السجعتين على معنى يختلف على ما دلت
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عليه األخرى، وذلك حّتى ال يكون السجع تكرارًا غير مفيد. يجب الوقوف على نهاية كّل فقرة بالساكن، وذلك بهدف الحفاظ على نغمة

اإليقاع.
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 االقتباس

األساليب

َقاُع صارت " أولي أجنحة َمْثَنى و 1 ـ قال القاضي الفاضل في الحمام الزاجل : وقد كادت أن تكون من المالئكة ، فإذا ِنيطت بها الر�

ُثالَث و ُرباع"

2 ـ وقال آخر يصف بخيال :

ُه ُرْعبًا َرُسوَل الَمُنون  ُرب� َبخيلٍ لو رأى سائًال لََظن�

ْذِر ِمْن َنْيِله " َهْيَهاَت هيهاَت ِلَما ُتْوَعُدون " ال َتْطَمُعوا في الن�

ْلَم ُظُلَماٌت يوم القيامة " 3 ـ على الظالم أن يبتعد عن آثامه ؛ وأن يسلك سبيل التوبة والندامة فإن " الظ�

4 ـ وقال ابن سناء الُمْلك : َرَحلوا َفلَْسُت ُمَساِئًال عن َدِرِهم أنا " َباِخٌع َنْفِسي على آَثارِهم "

اإليضاح

ـ من المعروف أن علم البديع يبحث في جمال العبارة ، وحالوة الصيغة ، وله فروع كثيرة ، وهنا سنعرض لفرع من فروعه أال وهو (

االقتباس )

ـ تأمل األسلوب األول ـ قول القاضي الفاضل ـ فالعبارة التي بين قوسين مقتبسة أي مأخوذة من القرآن الكريم من سورة فاطر ، اآلية

ْجِنَحٍة َمْثَنى و ُثالَث و ُرَباَع َيِزيُد في اْلَخْلقِ ما ْوِلِي ا� َمَواِت واألرِض َجاِعلِ المالِئكَِة ُرُسًال ا� (1) إذ يقول ا� تعالى (الَحْمُد ِ� َفاِطِر الس�

َيَشاُء إن� اَ� على كل� شْيٍء َقِديٌر )

وقد ضمن الكاتب كالمه هذا األثر الشريف من غير أن يصرح بأنه من القرآن الكريم .فما هو غرض الكاتب من ذلك ؟ إن غرض الكاتب

من تضمين كالمه هذا األثر من القرآن الكريم تقوية كالمه حيث يستعير من قوة أسلوب القرآن قوة ، باإلضافة إلى أن الكاتب يكشف

عن مهارته في الربط بين كالمه والكالم الذي أخذه .

ـ أتعرف ماذا يسمى عمل الكاتب هذا ؟ إنه يسمى ( االقتباس )

ـ انتقل إلى قول الشاعر في األسلوب الثاني ، فالعبارة التي بين قوسين مأخوذة من القرآن الكريم من سورة المؤمنون، اآلية رقم

كُْم ُتْخَرُجوَن ن� ْم و كُْنُتْم ُتَرابًا َو ِعَظامًا ا� كُُم إذا ِمت� ن� َيِعُدكُُم ا� (36)،يقول ا� تعالى حكاية عن الكفار الذين ال يؤمنون بالبعث من القبور ( ا�

ْنَيا َنموُت َو َنْحَيا وَما َنْحُن ِبَمْبُعوثين) وقد ضمن الشاعر كالمه هذا األثر ال� َحَياُتَنا الد� [35] َهْيَهاَت َهْيَهاَت ِلَما ُتْوَعُدوَن [36] إْن ِهَي ا�

الشريف من غير أن يصّرح أنه من القرآن الكريم .

ل قول القائل، فالعبارة التي بين قوسين ( فإن الظلم ظلمات يوم القيامة) مقتبسة من الحديث ـ انتقل اآلن إلى األسلوب الثالث وتأم�

النبوي الشريف .

ن القائل كالمه هذا الحديث الشريف دون أن يصّرح بأنه من الحديث الشريف ، وسبب هذا االقتباس أن المقتبس رغب في وقد ضم�

االرتقاء بأسلوبه عن طريق تحليته بكالم رسول اله صلى ا� عليه وسلم ، ليزداد حالوة و طالوة .
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ـ فإذا انتقلت إلى األسلوب الرابع ستجد إن الشاعر ابن سناء الملك قد اقتبس العبارة التي بين قوسين من القرآن الكريم ، ولكنه قد

غير قليال فيها وهذا جائز ،فقوله : " أنا باخع نفسي على آثارهم " مقتبس من اآلية الكريمة السادسة من سورة الكهف، إذ اآلية ( فلعلك

باخع نفسك على آثارهم ).

االستنتاج

االقتباس: من المحسنات البديعية اللفظية ـ أي التي تحسن اللفظ ـ وهو تضمين النثر أو الشعر شيئا من القرآن الكريم ، أو الحديث

النبوي الشريف من غير اإلشارة على إنه منهما .
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 الطباق والمقابلة

الطباق

تقديم

الّطباق: من المحّسنات البديعّية المعنوّية، وهو أن يجتمع الّلفظ وضّده في الكالم، كقوله تعالى: "وجعلنا الّليل والّنهار آيتين". تبرز

أهميته في عدة أمور، من أهمها:

محسن بديعي يطري على النص الجمال الذي ينقصه.

يعطي للجملة معناها ويوضح المقصود منها.

كما يعلم الجميع أّن صدى تأثير الحرف يدوم لزمن طويل على فكر اإلنسان وحياته، بحيث يوفر لفكر اإلنسان صدى مشابه لصدى

الحروف.

يساعد في ربط األشياء مع بعضها البعض، فعند نطق األبيض تجد تفكيرك يربط هذا اللون باألسود، أالّ وهو اللون المضاد لألبيض،

وعندما تنظر للغني فإّن تفكيرك بشكل مباشر يتجه للفقير ولحاله.

أنواع الطباق

طباق األيجاب

يكون باإلثبات لكال الطرفين أو بالنفي لكالهما كأضحك وأبكى وأمات وأحيا في قوله تعالى: "وأنه هو أضحك وأبكى، وأنه هو أمات

وأحيا". ، ويكون بين:

حرف وحرف مثل: قوله تعالى:" ولهّن مثل ما الذي عليهّن بالمعروف "، وقولك: " الّدهر يومان: يوم لك ويوم عليك ".

فعل وفعل مثل: قوله تعالى: " وأّنه هو أمات وأحيا "، وقول الّشاعر: أطعنا رّبنا وعصاه قوم • فذقنا طعم طاعتنا وذاقوا.

إسم وإسم: كقوله تعالى: " وجعلنا الّليل والّنهار آيتين "، وقول الّرسول (ص): " خير المال عيٌن ساهرة، لعين نائمة ".

ي عيوَب المرء كثرُة ماله • ُيَصّدُق فيما قاله وهو كذوُب. َوَمن كان مّيتا فأحييناه "، وكقول الّشاعر: ُيغط� اسم وفعل: كقوله تعالى: " ا�

طباق الّسلب

وهو ما اختلف فيه الّضدان إيجابا وسلبا فكان أحدهما مثبتا واآلخر منفّيًا، كقوله تعالى في سورة الزمر: " ُقْل َهْل َيْسَتِوي ال�ِذيَن

ْوُلوا اْال�ْلَباِب"، وهنا فى هذه اآلية فإّن أحدهما مثبت وهو " يعلمون " واآلخر منفى بـ ال وهو " ال َما َيَتَذك�ُر ا� ن� َيْعلَُموَن َوال�ِذيَن َال َيْعلَُموَن ا�

يعلمون ".  وكقول الّشاعر: أنلهو وأّيامنا تذهب    ونلعب والّدهر ال يلعب. وقول علّي رضّي ا� عنه: " يغار عليكم وال تغيرون، وتغزون

وال تغزون ".

المقابلة

المقابلة شكل موّسع من أشكال الّطباق، وتعني اجتماع معنيين في الكالم تليهما أضدادهما على الّترتيب كقوله تعالى: " إّن األبرار لفي

نعيم، وإّن الفّجار لفي جحيم ". وقوله أيضا: " فأّما من أعطى واّتقى وصّدق بالحسنى فسنيّسره لليسرى، وأّما من بخل واستغنى

وكّذب بالحسنى فسنيّسره للعسرى ".

الفرق بين الطباق والمقابلة

ال يجيد الكثير من الناس التفرقة بين الطباق وما يسّمى بالمقابلة؛ ألّنها يستخدمان لنفس الغرض أال وهو توضيح المعنى وبيانه،

فالطباق كما ذكرنا يكون مفردًا ويقابل بين الكلمة وضدها، أّما المقابلة فتكون متعددة.
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تمارين تطبيقّية

بّين الّطباق والمقابلة فيما يلي:

من دعاء الّرسول(ص): " اّللهم اغفر لي ما قّدمت وما أّخرت، وما أسرت ومل أعلنت ".

قال تعالى: " من عمل صالحا فلنفسه، ومن أساء فعليها ".

ْنَثِني وبياض الّصبح ُيْغِري بي. قال المتنّبي: أزورهم وسواد الّليل يشفع لي • وا�

وقال أيضا: فاطلب العّز في لظى ودع الّذ • ّل ولو كان في جنان الخلود.
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 الكتابة العروضية

الكتابة العروضية

تختلف الكتابة العروضية عن الكتابة اإلمالئية التي تقوم على حسب قواعد اإلمالء المعروفة، حيث تقوم الكتابة العروضية على مبدأ

اللفظ ال مبدأ الخط، أي أن الكتابة العروضية تقوم على مبدأين أساسيين هما:

كل ما ينطق به يكتب ولو لم يكن مكتوبا، مثل: (هذا)، تكتب عروضيا (هاذا).

كل ما ال ينطق به ال يكتب ولو كان مكتوًبا إمالئيا، مثل: (فهموا) تكتب عروضيا (فهمو).

ويترتب على هذه القاعدة زيادة بعض الحروف أو حذفها عند الكتابة العروضية كما يلي:

األحرف التي تزاد عند الكتابة العروضية

التنوين

بجميع صوره يكتب نوًنا ساكنة، مثل: (ِعْلٌم، علًما، علٍم)، تكتب عروضيا هكذا: ِعْلُمْن، ِعْلَمْن، ِعْلِمْن.

الحرف المشدد

َم)، يكتب عروضيا هكذا: َمْرَر، َفْهَهَم، وإذا وقع الحرف المشدد آخر الروي المقيد (الساكن) ، َفه� يكتب بحرفين: ساكن فمتحرك، مثل: (مر�

) إذا وقع نهاية الشطر الثاني، تكتب عروضيا هكذا: استمْر. ُعد� حرفا واحدا ساكنا عند علماء العروض والقافية، مثل: (استمّرْ

.( مالحظة: الحرف المشدد في آخر الشطر األول يفك ويشبع، بخالف ضمير جمع المؤنث الغائب (هن�

حرف الواو

مثل: (طاوس، َداود)، تكتب عروضيا هكذا: َداُوْود، َطاُوْوس.

حرف األلف

في المواضع اآلتية:

في بعض أسماء اإلشارة، مثل: (هذا، هذه، هذان، هذين، ذلك، ذلكما، ذلكم)، تكتب عروضيا هكذا: هاذا، هاذه، هاذان، هاذين، ذالك،

ذالكما، ذالكم.

في لفظ الجاللة (ا�، الرحمن، إله)، تكتب عروضيا هكذا: الاله، َاْررحمان، إاله.

)، تكتب عروضيا هكذا: الكْن، الكْنَن. في (لكْن) المخففة، والمشددة (لكن�

في لفظ (طه)، تكتب عروضيا هكذا: طاها.

أولئك، تكتب عروضيا هكذا: أالئك.

إشباع حركة حرف الروي بحيث ينشأ عن اإلشباع حرُف مد� مجانٌس لحركة حرف الروي، مثل: أن يكون آخر الشطر (الحكُم، كتابا،

القمِر)، تكتب عروضيا هكذا: (الحكمو، كتابا، الَقَمِرْي).

تشبع حركة هاء الضمير الغائب للمفرد المذكر، وميم الجمع إن لم يترتب على ذلك كسر البيت الشعري، أو التقاء ساكنين، مثل: لُه،

بِه، لكُم، بكُم، تكتب عروضيا هكذا: لُهْو، بِهي، لكُمْو، بكُُمْو.

كاف المخاطب أو المخاطبة، ونون الرفع في الفعل المضارع، ونون جمع المذكر السالم، وتاء ضمير التكلم أو المخاطب للمذكر أو

المؤنث تشبع حركتها إذا وقعت إحداها نهاية أحد الشطرين، مثل: كالمَك، كالُمِك، يسمعانِ، يسمعوَن، تسمعيَن، مسلموَن، مسلميَن،

، يسمعوَنْا، تسمعيَنا، مسلموَنا، مسلميَنا، ُقْمَتْا، قمُتْو، قمِتْي. ُقْمَت، قمُت، قمِت، تكتب عروضيا هكذا: كالمكَْا، كالمِكْي، يسمعانيِْ
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ْان . ْاَمَن، قْرا� الهمزة الممدودة تكتب همزة مفتوحة بعدها ألف، مثل: آمن، قرآن، تكتب عروضيا هكذا: ا�

األحرف التي تحذف

( 1 ) همزة الوصل إذا وقعت في درج الكالم، سواٌء أكانت الكلمة التي هي فيها سماعية أم قياسية، مثل: فاستمَع، وافهْم، واستماٌع،

وابٌن، واثنان، واسٌم، تكتب عروضيا هكذا: َفْسَتَمَع، َوْفَهْم، َوْسِتماُعْن، َوْبُنْن، َوْثنانِ، َوْسُمْن. فإن وقعت في أول الكالم ثبتت لفظا وخطا،

مثل: استمَع، افهْم، استماٌع، ابٌن، اثنان، اسم، تكتب عروضيا هكذا: ِاْستمَع، ِاْفهْم، ِاْستماُعْن، ِاْبُنْن، ِاثنانِ، ِاْسُمْن.

ْل) المعرفة إذا وقعت في درج الكالم، فإن كانت (أل) قمرية حذفت الهمزة فقط وبقيت الالم ساكنة، مثل: ( 2 ) ألف الوصل مع (ا�

ْدق، والكتاب، فالعلم، تكتب عروضيا هكذا: َوْلكتاب، َفْلِعْلم. وإن كانت شمسية حذفت األلف وشدد الحرف الذي بعدها، مثل: والص�

مس، تكتب عروضيا هكذا: وْصِصْدق، َوْشَشْمس. والش�

ْدقِ، تكتب عروضيا ْدُق، ِللص� ( 3 ) تحذف ألف الوصل من الم التعريف إذا وقعت بعد الم االبتداء أو بعد الم الجر، مثل: لَْلِعْلُم، ِلْلِعْلِم، لَلص�

هكذا: لَْلِعْلُم، ِلْلِعْلِم، لَْصِصْدُق، ِلْصِصْدقِ.

( 4 ) تحذف واو (عمرو) في الرفع والجر، مثل: حضر َعْمٌرو، ذهبت إلى َعْمٍرو، تكتب عروضيا هكذا: حضر َعْمُرْن، ذهبث إلى َعْمِرْن.

( 5 ) تحذف األلف والواو والياء الساكنتين من أواخر األسماء واألفعال والحروف إذا وليها ساكن، مثل: أتى المظلوم إلى القاضي

فأنصفه قاضي العدل، تكتب عروضيا هكذا: أَت ْلمظلوم إَل ْلقاضي فأنصفه قاِض ْلعدل. فإن وليها متحرك لم يحذف شيء منها، مثل:

أتى مظلوم إلى قاضي عدل فأنصفه، تكتب عروضيا هكذا: أتى مظلوُمْن إلى قاضْي عدِلْن فأنصفه .

( 6 ) تحذف األلف الفارقة من أواخر األفعال بعد واو الجماعة في الفعل الماضي، واألمر، والمضارع المنصوب والمجزوم، مثل: رجعوا،

ارجعوا، لن يرجعوا، لم يرجعوا، تكتب عروضيا هكذا: رجعو، ارجعو، لن يرجعو، لم يرجعو.

( 7 ) تحذف األلف، والواو الزائدتين من: مائة، أنا، أولو، أوالت، أولئك.

( 8 ) تحذف األلف األخيرة من األدوات والحروف واألسماء اآلتية إذا وليها ساكن: إذا، لماذا، هذا، كذا، إال، ما، إذما، حاشا، خال، عدا،

كال، لما.
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 الزحافات والعلل

 

الزحافات والعلل

تقديم

هي التغيرات التي تطرأ على التفعيالت، فمستفعلن مثًال يتغير ويجوز أن يكون متفعلن وهكذا في باقي التفعيالت. وهذه التغييرات

تسمى بالزحافات والعلل.

فالزحافات : هي تغييرات تطرأ على التفعيالت، ال تلزم غالبًا، وقد تقع في العروض والضرب والحشو (بمعنى أنها قد تقع في كل

التفعيالت في القصيدة). 

والعلل : هي تغييرات تطرأ على التفعيالت، إذا استعملناها لزم غالبًا أن نستعملها في جميع القصيدة، وال تدخل هذه التغييرات إال في

العروض والضرب (بمعنى أنها ال تدخل إال في آخر تفعيلة من كل شطر).

والعلل نوعان : علل زيادة، وعلل نقص. فالزيادة تكون تغييرًا بزيادة في التفعيلة، والنقص عكسه.

مثال وإيضاح للزحاف

قلنا الزحاف : هو تغيير ال يلزم غالبًا، وقد يقع في العروض والضرب والحشو. في بحر الكامل مثًال وزنه : 

متفاعلن متفاعلن متفاعلن ..... متفاعلن متفاعلن متفاعلن

ر (متفاعلن) إلى (مستفعلن) فإنه ال يلزم منه أن تكون كل األبيات على نفس القياس. وقد يدخل في فمثًال إذا دخله زحاف وغي�

العروض والحشو والضرب، فيجوز أن نقول :

متفاعلن متفاعلن مستفعلن ..... مستفعلن متفاعلن متفاعلن 

متفاعلن مستفعلن متفاعلن ..... مستفعلن متفاعلن مستفعلن 

مستفعلن متفاعلن متفاعلن ..... متفاعلن مستفعلن مستفعلن

فنالحظ أن التغيرات لم تلزم أن تكون متشابهة في جميع األبيات على قياس واحد. وإذا رجعنا مثًال إلى معلقة عنترة بن شداد لوجدنا

ذلك جليًا.

يقول عنترة : 

هل غادر الْشـ/ـُشعراء من/ متردِم .... أم هل عرفـ/ـت الدار بعـ/ـد توهِم 

مستفعلن متفاعلن متفاعلن .... مستفعلن مستفعلن متفاعلن 

أعياك رسـ/م الدار لم / يتكلم .... حتى تكلــ/ـم كاألصْمـ/ـِم األبكِم 

مستفعلن مستفعلن متفاعلن .... مستفعلن متفاعلن مستفعلن 

إلى آخر القصيدة [وهي من الكامل].

أنواع الزحاف

والزحاف نوعان: مفرد ومركب.

فالزحاف المفرد ما كان في موضع واحد من التفعيلة، كحذف السين من مستفعلن، فتصير متفعلن.
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والزحاف المركب (ويسمى مزدوجا أيضا) ما كان في موضعين من التفعيلة، نحو حذف السين والفاء معا من مستفعلن، فتصير

مَتعلن، فتنقلها إن شئت إلى َفِعلَـتن (وهي بنفس الوزن العروضي).

عندنا ثمانية زحافات، هي:

اإلضمار: وهو تسكين الثاني المتحرك. ويدخل مَتفاعلن فتصير مْتفاعلن، وتقلب إلى مستفعلن.

الوقص: وهو حذف الثاني المتحرك. ويدخل مَتفاعلن فتصير مفاعلن.

الخبن: وهو حذف الثاني الساكن. ويدخل خمسة من التفاعيل وهي: فاعلن وفاعالتن ومستفعلن ومستفع لن ومفعوالت، فتصير:

فِعلن وفِعالتن ومَتـْفعلن ومتفع لن ومعوالُت.

الطي: وهو حذف الرابع الساكن، ويدخل تفعيلتين هما: مستفعلن ومفعوالت، فتصيران: مْسـَتـعلن (وتقلب إلى مْفـَتـعلن) ومفعالت.

(وال يدخل الطي متفاعلن إال مع اإلضمار، دفعا لتوالي خمس حركات، وسيأتي في الزحاف المركب إن شاء ا� ).

العصب: وهو تسكين الخامس المتحرك، ويدخل مفاعلَـتن، فتصير مفاعْلتن، وتقلب إلى مفاعيلن.

العقل: وهو حذف الخامس المتحرك، ويدخل مفاعلَـتن، فتصير مفاعتن، وتقلب إلى مفاعلن.

القبض: وهو حذف الخامس الساكن، ويدخل فعولن ومفاعيلن فتصير فعول ومفاعلن. (أما فاع التن فال تكون إال عروضا أو ضربا

في البحر المضارع، وال يدخلها القبض).

الكف: وهو حذف السابع الساكن، ويدخل مفاعيلن وفاعالتن وفاع التن ومستفع لن فتصير مفاعيل وفاعالُت وفاع الت ومستفع ُل

(وال يدخل الكف مفاعلتن إال مع العصب، دفعا لتوالي خمس حركات، وسيأتي في الزحاف المركب إن شاء ا� ).

مثال وإيضاح للعلة

قلنا العلة : هو تغيير يلزم غالبا، وال يقع إال في العروض والضرب. أيضًا في بحر الكامل مثًال وزنه كما سبق : 

متفاعلن متفاعلن متفاعلن ..... متفاعلن متفاعلن متفاعلن

رت (متفاعلن) إلى (متفا) بالنقصان، فإنه يلزم منه أن تكون كل القصيدة على ضربها (متفا) وهذا فمثًال إذا دخلت على ضربه علة، وغي�

قد يدخل في العروض والضرب، وصورته في الضرب هكذا :

متفاعلن متفاعلن متفاعلن ..... متفاعلن متفاعلن متـفـا 

متفاعلن متفاعلن متفاعلن ..... متفاعلن متفاعلن متـفـا 

متفاعلن متفاعلن متفاعلن ..... متفاعلن متفاعلن متـفـا

فنالحظ أن التغيير لزم جميع األبيات على قياس واحد. وإذا رجعنا إلى أبيات ألبي دهبل الجمحي وجدنا ذلك جليًا.

يقول أبو دهبل الجمحي : 

عُقَم النسا/ء فما يلد/ن شبيهه .... إن النسا/ء بمثـله/ ُعـْقـمُ 

متفاعلن متفاعلن متفاعلن ..... متفاعلن متفاعلن متـفـا 

نْزُر الكال/م من الحيا/ء تخالُه .... َضِمنا وليـ/س بجسمه/ ُسـْقـمُ 

متفاعلن متفاعلن متفاعلن ..... متفاعلن متفاعلن متـفـا

فائدة معرفة الزحافات والعلل

فائدتها تكمن في استطاعة الشاعر الخروج من وزن التفعيلة األصلية، إذا أعياه الوزن مع السياق الذي اختاره، فيجد فيه فسحة وسعة،

يتمكن من خاللها نظم الكالم على وزنٍ معتبر، دون كسور وال خلل. كما تمنحه الحرية في التلون اإليقاعي بما يناسب موضوعه وحالته

النفسية واللغوية.

تنبيه : عرفت أن الشأن في الزحاف عدم اللزوم إذا وقع، وفي العلة اللزوم، ولكن قد يلزم الزحاف، كما قد تلزم العلة.
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 بحر الطويل

 

بحر الطويل

بحر الطِويل هو من البحور المركبة التي تتكون من تفعيلتين مختلفتين تتكرر أربع مرات في كل شطر، وعدد حروفه يبلغ ثمانية

وأربعين حرفا في حالة التصريع بالزيادة، أي في إذا كانت العروض والضرب من الوزن والقافية نفسها، وليس مثله بحر آخر.

ي َهذا البحر بهذا االسم؛ ألنه طال بتمام أجزائه؛ فهو ال يستعمل مجزوًءا وال مشطورا وال منهوكا، وقيل: ألن عدد حروفه يبلغ ُسم�

ثمانية وأربعين حرفا في حالة التصريع، أي في حال كون العروض والضرب من الوزن والقافية نفسها، وليس بين البحور األخرى واحد

على هذا النمط.

ِوْيل بحسب الدائرة العروضية وزن البحر الط�

َفُعْوُلْن َمَفْاِعْيُلْن َفُعْوُلْن َمَفْاِعْيُلْن         َفُعْوُلْن َمَفْاِعْيُلْن َفُعْوُلْن َمَفْاِعْيُلنْ 

ستبدي لك األيام ما كنت جاهًال         ويأتيك باألخبار من لم تزود

مفتاح البحر

َطويٌل لَُه ُدوَن الُبحوِرِ فضائل         َفُعْوُلْن َمَفْاِعْيُلْن َفُعْوُلْن َمَفْاِعُل

ِوْيل وأضربه أعاريض البحر الط�

ِوْيل عروض واحدة وثالثة أضرب: َعُرْوضه تامة َمْقُبوَضة [قبضها واجب، وهو زحاف جاٍر مجرى العلة] ولها ثالثة أضرب: للبحر الط�

صحيح

ِمْثُلَها
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محذوف معتمد (ويستحسن قبض [َفُعْوُلْن] الواقعة قبل هذا الضرب)

ِوْيل حشو الط�

ِوْيل: يجوز في حشو الط�

اْلكَّف (حذف السابع الساكن) فتصبح به (َمَفْاِعْيُلْن): (َمَفْاِعْيُل). 

اْلَقْبض (حذف الخامس الساكن) فتصبح به (َمَفْاِعْيُلْن): (َمَفْاِعُلْن)، وتصبح (َفُعْوُلْن): (َفُعْوُل). وال يجوز اجتماع الكف والقبض في

(َمَفْاِعْيُلْن). واْلكَّف واْلَقْبض إن وقعا في جزء أو جزأين ُقِبال، فإن زادا عن ذلك لم يتقبلهما الذوق. 

ى هذا َثْلًما، اْلَخْرم (حذف أول الوتد المجموع أول التفعيلة) وذلك في تفعيلته األولى (َفُعْوُلْن) فإن كانت سالمة أصبحت (ُعْوُلْن) وُيَسم�

ى َثْرًما. أما العروض والضرب: فاْلَقْبض واجب في َعُرْوضه وهو زحاف جاٍر مجرى العلة في وإن كانت َمْقُبوَضة صارت (ُعْوُل) وُيَسم�

لزومه، ويمتنع اْلكَّف في (َمَفْاِعْيُلْن) وفي (َمَفْاِعُلْن)، ويمتنع اْلَقْبض في (َفُعْوُلْن) إذا وقعن ضروبا تحاشيا للوقوف على حركة قصيرة.

العروض والضرب

فاْلَقْبض واجب في َعُرْوضه وهو زحاف جاٍر مجرى العلة في لزومه، ويمتنع اْلكَّف في (َمَفْاِعْيُلْن) وفي (َمَفْاِعُلْن)، ويمتنع اْلَقْبض في

(َفُعْوُلْن) إذا وقعن ضروبا تحاشيا للوقوف على حركة قصيرة.

ال تأتي عروض الطويل سالمة (َمَفْاِعْيُلْن) إال عند التصريع فتكون سالمة مع التصريع ومقبوضة حيث ال تصريع.

التصريع

هو إلحاق العروض بالضرب في زيادة أو نقصان، وال يلتزم. وغالبا ما يكون في البيت األول؛ وذلك ليدل على أن صاحبه مبتدئ إما

م الشاعر قصيدته إلى موضوعات قصًة أو قصيدة، والتصريع يقع في جميع البحور، ويبتدأ به في مطلع القصيدة، وال يلتزم إال إذا قس�

وأفكار، فيجوز له عند ذلك أن يبدأ كل فكرة تحتوي على مجموعة من األبيات ببيت مصرع شريطة أن تكون القصيدة متحدة البحر

والروي.

سببه: وسببه هو مبادرة الشاعر القافية؛ ليعلم من أول وهلة أنه آخذ في كالم موزون غير منثور ولذلك وقع في أول الشعر.
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مثاله: من الزيادة قول أبي فراس الحْمداني [من البحر الطويل]: 

ّأراَك َعِصي� الدمع شيمُتَك الصبُر    أما للهوى نهٌي عليك والأمُر

ومن النقص قول امرئ القيس [من البحر الطويل]: 

جارتنا إن الخطوب تنوُب    وإني مقيم ما أقام عسيُب ا�
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 بحر البسيط

 

بحر البسيط

َي اْلَبِسْيط بحر البسيط هو أحد بحور الشعر، وسمي بسيطا (ألنه انبسط عن مدى الطويل، وجاء وسطه فعلن وآخره فعلن). قيل: ُسم�

بهذا االسم النبساط أسبابه، أي تواليها في مستهل تفعيالته السباعية، وقيل: النبساط الحركات في َعُرْوضه وضربه في حالة خبنهما؛ إذ

تتوالى فيهما ثالث حركات.

وزن بحر البسيط

ُمْسَتْفِعُلْن َفْاِعُلْن ُمْسَتْفِعُلْن َفْاِعُلْن         ُمْسَتْفِعُلْن َفْاِعُلْن ُمْسَتْفِعُلْن َفْاِعُلْن

مفتاح البحر

ن� اْلَبِسْيط لََديِه ُيْبَسُط اال�مُل         ُمْسَتْفِعُلْن َفْاِعُلْن ُمْسَتْفِعُلْن َفِعُل ا�

العروض

للبسيط أربع أعاريض وسبعة أضرب:

العروض األولى تامة مخبونة ولها ضربان

ِمْثُلَها

مقطوع
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العروض الثانية مجزوءة َصِحيَحة (ويجوز فيها اْلَخْبن، والطي) ولها ثالثة أضرب

صحيح (ويجوز فيه اْلَخْبن،والطي)

ل (ويجوز فيه اْلَخْبن، والطي، والخبل) ُمَذي�

َمْقطوع
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العروض الثالثة مقطوعة (ويجوز في هذه العروض وفي ضربها اْلَخْبن، وال يجوز في تفاعيله الطي إال شذوذا) ولها ضرب واحد

ِمْثُلَها

العروض الرابعة مخبونة مقطوعة، ولها ضرب واحد

ى مخلع البسيط) ِمْثُلَها (ويسم�

ملخص الزحافات والعلل في البحر البسيط

يجوز في حشو البحر اْلَبِسْيط:

(1) اْلَخْبن (حذف الثاني الساكن) فتصبح به (ُمْسَتْفِعُلْن): (ُمَتْفِعُلْن) وتصبح به (َفْاِعُلْن): (َفِعُلْن)، وهو زحاف حسن سائغ.

ّي (حذف الرابع الساكن) فتصبح به (ُمْسَتْفِعُلْن):(ُمْسَتِعُلْن)، وهو أيسر احتماال من اْلَخْبل إال أنه ال يبلغ خفة اْلَخْبن. (2) الط�

(3) اْلَخْبل (حذف الثاني والرابع الساكنين) فتصبح به (ُمْسَتْفِعُلْن):(ُمَتِعُلْن).

(4) اْلَخْزم (زيادة حرف أو أكثر في أول صدر البيت، أو أول عجزه في بعض البحور، وهو ال يخلو من نفرة).
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أما َعُرْوضه وضربه:

ّي ل (زيادة حرف ساكن على ما آخره وتد مجموع) (ُمْسَتْفِعُلْن ْن) اْلَخْبن فيصبح (ُمَتْفِعُلْن ْن)، والط� (1) فيجوز في ضربه الُمَذي�

فيصبح (ُمْسَتِعُلْن ْن)، واْلَخْبل (ُمَتِعُلْن ْن).

ّي فتصبح به (ُمْسَتْفِعُلْن): (2) ويجوز في َعُرْوضه المجزوءة الصحيحة (ُمْسَتْفِعُلْن) اْلَخْبن فتصبح به (ُمْسَتْفِعُلْن): (ُمَتْفِعُلْن)، والط�

(ُمْسَتِعُلْن). وكذلك يجوز في ضربها المجزوء الصحيح.

(3) ويجوز في َعُرْوضه المجزوءة المقطوعة (ُمْسَتْفِعْل) اْلَخْبن، فتصبح به (ُمْسَتْفِعْل): (ُمَتْفِعْل)، وكذلك يجوز في ضربها المجزوء

المقطوع (حذف ساكن الوتد المجموع آخر التفعيلة وتسكين ما قبله).
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 شعر المدح - مدخل مفاهيمي

 

مفهوم الشعر

الشعر لغة الشعور واإلحساس واالنفعال بواقع ما والتفاعل الخاص معه، تفاعل يتجاوز السطح والمألوف العام ويتغلغل إلى أعماق

الواقع يستكنه أسراره، ويتابع تداعياته في النفس والمخيلة، ويصنع منه عوالم جميلة يسافر عبرها إلى مناطق بكر غير مطروقة

تتسلل إلى المتلقي فتحبسه في محرابها متأمال منتشيا مأخوذا بسحرها وتوهجها، واصطالحا فن قولي جميل يتضمن كل ما قلناه

آنفا، وهو وإن تعددت تعريفاته، فإنها تجمع كلها على أنه فن أدبي يقوم على اللغة الموحية والصورة المعبرة والتركيب الجميل واإليقاع

المؤثر والعاطفة المتدفقة والرؤية العميقة المتأصلة.

وقد مر الشعر العربي بتجارب متعددة حدثت خاللها تطورت عميقة مست بنية الشعر العربي قديمه وحديثه، ويمكن إجماال تمييز

تجربتين فاصلتين هما: الشعر العمودي وشعر التفعيلة.

مفهوم الشعر العمودي

الشعر العمودي هو الشعر المحافظ على معيارية القصيدة القديمة، حيث تتوالى األبيات في خيط عمودي سيمتري (تناظري)، كل بيت

ينتظم شطرين، وكل شطر يتألف من تفعيالت محددة تتكرر في كل أبيات القصيدة، وتنتمي إلى نظام إيقاعي يدعى البحر الشعري،

وتخضع التفاعيل لتغييرات إيقاعية مضبوطة بضوابط عروضية ال يمكن اختراقها، وينتهي كل بيت في القصيدة بقافية موحدة وروي

واحد يلتزم في سائر األبيات.

تعالج القصيدة العمودية موضوعات متعددة ، أو موضوعا واحدا تبنى شبكاته الداللية وتؤلف بنيته اللفظية وفق تصور عمود الشعر

الذي حدد مالمح القصيدة النموذجية شكال ومحتوى، وهذه المالمح كما وردت عند المرزوقي في شرح حماسة أبي تمام هي: شرف

المعنى وصحته، وجزالة اللفظ واستقامته، واإلصابة في الوصف، والمقاربة في التشبيه، والتحام أجزاء النظم والتئامها على تخير من

لذيذ الوزن، ومناسبة المستعار للمستعار له، ومشاكلة اللفظ للمعنى وشدة اقتضائهما للقافية حتى ال منافرة بينهما.

مرتكزات القصيدة العمودية

البيت الشعري

وحدة مستقلة في القصيدة العمودية تربطها بباقي أجزاء القصيدة روابط عامة، يتألف من عدد محدود من التفعيالت على أحد أوزان

الخليل ( الطويل ، البسيط ، الكامل ، الوافر…)، وينقسم إلى صدر وعجز ، وينتهي بقافية.

القافية

وحد إيقاعية تتشكل من حرف متحرك أو أكثر بين ساكنين في آخر البيت والمتحرك الذي قبلهما، وقد تكون كلمة أو كلمتين أو جزأ من

كلمة.

الروي

آخر حرف صحيح في البيت ، عليه تبنى القصيدة ، وتسمى به ، فيقال المية أو نونية أو …، ويتكرؤر في سائر األبيات.

الصورة الشعرية

التصوير مرتبط بخصوصية التجربة الشعرية على مستوى الفكرة والعاطفة والخيال وعناصره، وغالبا ما تكون الصورة في الشعر

العمودي ملتقطة من الواقع وذات بعد حسي بياني يروم توضيح الفكرة وتقوية المعنى وتقريب االنفعال بالواقع إلى المتلقي.
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اللغة الشعرية

تسعى اللغة في القصيدة العمودية إلى تحقيق وظيفتين: تواصلية وجمالية، وتتسم بالتكثيف واإليجازوالتلميح واإلشارة بدل التصريح

واإلخبار، والفخامة والتماسك

موضوعات الشعر العمودي

عالج الشعر العمودي معظم الموضوعات التي شغلت بال الشعراء، وقد ارتبط أكثر بمجموعة من الموضوعات التي سميت بأغراض

الشعر كالمدح والهجاء والوصف والغزل والفخر والرثاء والحماسة، وكلها تنتمي إلى الشعر الغنائي.

مفهوم المدح

المدح لغة الثناء واإلطراء والتمجيد، واصطالحا الغرض الشعري المفصح عن إعجاب الشاعر بالممدوح بسبب مزايا معينة يتصف بها ،

ومن أبرز صفات المدح التي تغنى بها الشعراء: الكرم والشجاعة والوفاء والمروءة والحلم والعدل والقوة وشرف األصل (الحسب)

وجميل الفعال، وغالبها صفات معنوية نبيلة تدل على كمال الرجولة.

أنواع المدح

المدح الصادر عن إعجاب حقيقي وعاطفة صادقة ، ويدخل ضمن هذا الغرض المدح الديني كمدح الرسول صلى ا� عليه وسلم،

ومدح القيم النبيلة المجسدة في بعض الشخصيات الفذة .

المدح التكسبي المتخذ مطية للتقرب إلى الخلفاء واألمراء والملوك والقواد واألثرياء لنيل رضاهم والحصول على عطاياهم.

شعر المدح

يعتبر شعر المديح باب شعري واسع في اللغة العربية واألدب العربي ، ويقسم إلى مدح ذات ، مدح اآلخر على اختالف موقعه من

الشاعر ( حبيب، حاكم ، أم .. الخ ) ومدح األرض والوطن ، وعلى إعتبار أن مدح الحبوب يعتبر تحت باب شعر الغزل ، نستطيع بهذا أن

نحدد فترة ازدهار شعر المديح مراحل تطوره .

كان العرب القدماء يمتدحون قبائلهم ويتغنون بأمجادها ويمدحون حروبهم ومآربهم بها وشجاعتهم وبعد ظهور اإلسالم وتقليل

النزاعات القبلية ال بل الحد منها ، وهنا ظهر االفتخار باإلسالم وبدء الشعراء يهجون أزمنتهم الجاهلية ويمدحون ما صاروا به من

اإلسالم ، فظهرت أسماء شعراء في زمن الرسول –صء كحسان بن ثابت الذي لقب بشاعر رسول ا� الذي كان ال يتوانى عن مدحه

لإلسالم في شعره وغيره كثيرون ، أما بعد ذلك وفي زمن الخلفاء ظهر بعد إستقرار الدولة اإلسالمية شعراء في بالط السالطين

والخلفاء يمتدحون الحكام فيمنحون العطايا على هذا المدح ولربما من اشهر شعراء المدح ،أبو الطيب المتنبي فهو كان مداحًا بطريقة

يؤخذ عليها انها وصلت حد المبالغة بالمدح وغيره كانو يتحدون بعضهم في الشعر ومن ضمنه المدح كلون شعري كانوا نوعا ما

يقتاتون منه ، وبتراجع هذه الدولة وقيام مذاهب وفرق إسالمية كثيرة تحول الشعر ليخدم فكر الفرق فمدحها وأفاض كل شاعر مع

فرقته في مدحه لها ، وبعد ذلك في أزمنة تقهقر الدولة ظهر نوع جديد من المدح أال وهو التغني بأمجاد سابقة ومن هنا عادت القبلية

من جديد وعاد معها طور الشعر المتفاخر بأمجاد شخصية وقبلية وهو حتى اآلن قائم بقوة في المجال الشعري بأنواعه وانتقل الى

الشعراء المعاصرين وشعراء الشارع أو الشعر النبطي أو العامي.

تطور قصيدة المدح في الشعر العربي وخصائصها

المدح غرض عريق في تاريخ الشعر العربي، عرف تطورات جمة منذ العصر الجاهلي فاإلسالمي فاألموي فالعباسي

ضمت قصيدة المدح كل الخصائص الجمالية اإليقاعية والتركيبية والداللية التي يقررها التصور المعياري للشعر العمودي، ومن بين

هذه الخصائص :

التكثيف في المعنى والدقة في بناء الصورة وضبط العالقة بين طرفيها ، وتوليد المعاني الجديدة والطريفة.

االحتفال بموسيقى النص وتضخيم حضورها وتأثيرها.
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جزالة األلفاظ وقوة جرسها ونقاوتها وفصاحتها.

شرف المعنى وسموه ومتانة التركيب وفصاحته.

المبالغة في وصف الممدوح بأوصاف مثالية.

من أجمل قصائد المدح

قصيدة أحمد شوقي في مدح الرسول

ولد الهدى فالكائنات ضياء  ۩۩۩  وفم الزمان تبسم وسناء 

الروح والمأل المالئك حوله  ۩۩۩  للدين والدنيا به بشراء 

والعرش يزهو والحظيرة تزدهي  ۩۩۩  والمنتهى والسدرة العصماء 

والوحي يقطر سلسال من سلسل  ۩۩۩  واللوح والقلم البديع رواء 

يا خير من جاء الوجود تحية  ۩۩۩  من مرسلين إلى الهدى بك جاؤوا 

بك بشر ا� السماء فزينت  ۩۩۩  وتوضأت مسكا بك الغبراء 

يوم يتيه على الزمان صباحه  ۩۩۩  ومساؤه بمحمد وضاء 

يوحي إليك النور في ظلمائه  ۩۩۩  متتابعا تجلى به الظلماء 

واآلي تترى والخوارق جمة  ۩۩۩  جبريل رواح بهاغداء 

دين يشيد آية في آية  ۩۩۩  لبنائه السورات واألضواء 

الحق فيه هو األساس وكيف ال  ۩۩۩  وا� جل جالله البناء 

بك يا ابن عبدا� قامت سمحة  ۩۩۩  بالحق من ملل الهدى غراء 

بنيت على التوحيد وهو حقيقة  ۩۩۩  نادى بهاسقراط والقدماء 

ومشى على وجه الزمان بنورها  ۩۩۩  كهان وادي النيل والعرفاء 

ا� فوق الخلق فيها وحده  ۩۩۩  والناس تحت لوائها أكفاء 

والدين يسر والخالفة بيعة  ۩۩۩  واألمر شورى والحقوق قضاء 

االشتراكيون أنت أمامهم  ۩۩۩  لوال دعاوي القوم والغلواء 

داويت متئدا وداووا طفرة  ۩۩۩  وأخف من بعض الدواء الداء 

الحرب في حق لديك شريعة  ۩۩۩  ومن السموم الناقعات دواء 

والبر عندك ذمة وفريضة  ۩۩۩  ال منة ممنوحة وجباء 

جاءت فوحدت الزكاة سبيله  ۩۩۩  حتى إلتقى الكرماء والبخالء 

انصفت أهل الفقر من أهل الغنى  ۩۩۩  فالكل في حق الحياة سواء 

يا من له األخالق ما تهوى العال  ۩۩۩  منها ومايتعشق الكبراء 

زانتك في الخلق العظيم شمائل  ۩۩۩  يغرى بهن ويولع الكرماء 

فإذا سخوت بلغت بالجود المدى  ۩۩۩  وفعلت ما ال تفعل األنواء 

وإذاعفوت فقادرا ومقدرا  ۩۩۩  ال يستهين بعفوك الجهالء 

وإذا رحمت فأنت أم أو أب  ۩۩۩  هذان في الدنيا هما الرحماء 

وإذا خطبت فللمنابر هزة  ۩۩۩  تعرو الندىوللقلوب بكاء 

وإذا أخذت العهد أو أعطيته  ۩۩۩  فجميع عهدك ذمة ووفاء 

يامن له عز الشفاعة وحده  ۩۩۩  وهو المنزه ماله شفعاء 

لي في مديحك يا رسول عرائس  ۩۩۩  تيمن فيك وشاقهن جالء 

هن الحسان فإن قبلت تكرما  ۩۩۩  فمهورهن شفاعة حسناء 

ما جئت بابك مادحا بل داعيا  ۩۩۩  ومن المديح تضرع ودعاء 

أدعوك عن قومي الضعاف ألزمة  ۩۩۩  في مثلها يلقى عليك رجاء
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 شعر المدح - تحليل نص 'الهمزية في مدح خير البرية' لشرف الدين البوصيري

سياق النص

النص من قصيدة للبوصيري يمدح فيها رسول ا� صلى ا� عليه وسلم تدعى الهمزية في مدح خير البرية نسبة إلى رويها، وهو مدح

نابع عن حب عميق وإخالص منقطع النظير وفعل يرجى من ورائه الخير العميم ألنه مدح لخير الخلق وبيان للخير الذي جاء به وحل

معه، وهو أيضا بعض اعتراف وإقرار بالجميل ولحظة بوح صادقة وانخراط في تبتل وخشوع كبير ، ورحلة إلى التطهير والصفاء

اتخذت لها الصوفية العربية في العصر المملوكي المدح النبوي مطية ذلوال يحتمى بها من فساد الزمان وأصحابه، وهجمة األعداء على

ديار اإلسالم ، وكثرة الهموم واألسقام، وهو لإلمام البوصيري المغربي األصل المصري النشأة، ولد سنة 608هـ ، وتوفي سنة 696 ،

عاش متصوفا شاذليا زاهدا في الدنيا.

مالحظة النص

يفصح عنوان النص عن كون القصيدة مدحا، ويصرح تصريحا حاسما أن المدح نابع من شعور صادق فياض، وإيمان عميق قوي بكل

النفحات العظمى والخالل المثلى والخيرية المطلقة لخير رجل عرفته األرض ، معلنا بذلك أن النص من المديح الديني الذي يجد صداه

في كل نفس مؤمنة، وتتقرب به إلى بارئها كل نسمة خيرة وفكرة نيرة تريد أن تنهل من الفضل العميم والخير الجسيم والخلق القويم،

كما يشي العنوان عبر لفظته األواى أن النص شعري عمودي رويه الهمزة، وفي ذلك ما فيه من إيحاء بما يختزنه النص من قيم

القصيدة العمودية ومالمحها الدالليو والجمالية، وإذا علمنا أن البوصيري غارق في صوفيته وأحواله الروحية افترضنا أن في النص

غير قليل من حرارة االنفعال وعمق التمثل وصدق الشعور وجمال التعبير.

فهم النص

يتركب النص من ثالث وحدات داللية أساسية هي :

إشارة النص إلى منزلة الرسول صلى ا� عليه وسلم بين األنبياء، وإلى عالمات مولده وبشائر ظهوره وتبشير الرسل ببعثته.

عرض معجزات الرسول صلى ا� عليه وسلم وأخالقه وسجاياه ومنها تظليل الغمام له في سفره ، وإخبار الذراع المسمومة إياه

بما فيها من شر، والتقى والزهد والحياء والخلق الكريم المتزن الوقور في التبسم والمشي واإلغفاء، وحسن الصورة، والرحمة

والعزم والحزم والعصمة والبأس والصبر ، ال تستخفه الفرحة وال يستفزه الغضب، ونصاعة القلب وطهارة الثياب والعفة والحلم

والعفو والعلم والجود الالمتناهي وغيره مما يخرج عن مألوف الناس ومستطاعهم.

اعتراف الشاعر بعجزه عن استقصاء سجايا النبي صلى ا� عليه وسلم وحصرصفاته في شعره الستعصائها على التتبع والتقصي.

تحليل النص

إذا أمعنا النظر في معاني المدح في النص وجدنا أن البوصيري يصدر في مدحه للرسول صلى ا� عليه وسلم عن ذات محبة مخلصة

متفانية في تعلقها، صادقة أبلغ الصدق في مدحها ، بعبدة كل البعد عن دواعي التكسب والتملق والمجاملة، ومن ثم كان المدح في

النص خالصة تجربة إيمانية متجذرة ومتجددة ، لذلك مجده الشاعر تمجيدا اليسامى، وأسبغ عليه صفات مستخلصة من الطبيعة

النبوية بما فيها من طهر وقدسية وعصمة وكمال إنسان ومنة إلهية معجزة ألفضل رسله وأكرم الخلق عنده . وقد توزعت معاني المدح

بين الحقل الوصفي األخالقي وحقل السيرة المرتبط ببعض المعجزات الحاصلة قبل مولده وبعده، واستثمرت في الحقلين مواد

معجمية ذات إحاالت مختلفةعلى السلوك والطبيعة والحضارة والتاريخ والعقيدة والمعاني المجردة مما جعل الحقلين الداللين
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المتداخلين يستوعبان ثراء دالليا وفيرا مختزال في أخبار وصور كثيفة دالة، ومن أجل ذلك وظف النص األفعال والمصادر بشكل ملفت

يحاول القبض على لحظات المدح الديني المفعمة بالكثافة والتعالي.

وظف البوصيري التشبيه واالستعارة ليرسم صورة فنية لخصال الرسول صلى ا� عليه وسلم، صورة تسعى إلى تقريب المعنى

وتقويته عبر بعدها القائم على موازاة المعنوي بالمحسوس، فهو في فضله بحر والناس برك صغيرة، والذراع يتكلم فيخبر عما فيه من

سم تكنية باالستعارة عن معجزاته وصدق نبوته، وهو سماء ال تطاولها سماء تصريحا باالستعارة، وخلقه نسيم ومحياه روضة غناء،

وكل هذه التشبيهات البليغة واالستعارات اللطيفة تحاول اإلحاطة بخلق عظيم وشأن جليل، تعجز اللغة بطوابعها اإلشارية البسيطة

والمباشرة عن استيعابه، فتنبري الصورة البيانية بما تفجره من إيحاأت، وتخلقه من عوالم متخيلة لتقريب صورة نبي من البشر ، لكنه

بينهم كالياقوت بين الحجر.

النص باإلضافة إلى بعده العاطفي والجمالي ، ذو بعد تواصلي واضح يعكف الشاعر عبره على تمرير قيمة رسول المسلمين ، والمثل

التي جاءت بها ملته الحنيفية السمحاء، من خالل إبرازه باعتباره النموذج األعلى الذي ينبغي أن يتبع ويقتدى به لتقترب اإلنسانية من

كمالها وسعادتها، وتخرج من ظلمات الجهل والبغي والشقاء.

إذا كانت القصيدة تحمل مضمونا مدحيا يقدم بأساليب بالغية وصور فنية ، فإن هذا المضمون وتلك األساليب تكتسب مزيدا من

شعريتها من خالل موسيقى يوفرها إيقاع بحر الخفيف المركب من تفعيلتين: فاعالتن تتكرر أربع مرات في البيت، وتتوسطها

مستفعلن مرتين، وتخضع التفعيلتان لزحاف يحذف بمقتضاه الحرف الثاني الساكن يدعى الخبن،، ويسمح بتطويع إيقاع البحر وخلق

تموج نغمي أبطأ قليال يتيح االستغراق الوصفي والتأمل الوجداني والحركة االنفعالية الخاشعة التي تزيدها حركة الردف الطويلة

وإشباع الروي الحلقي والتدوير إيغاال في الخشوع.

اضطلع التكرار في النص ببالغة خاصة ، وتنوعت تمظهراته بين التكرار التطابقي واالشتقاقي والجناسي، وتكرار كتل صوتية موزعة

توزيعا متساويا على مسافة إيقاعية مضبوطة ، مما ضخم الموسيقى الداخلية التي عضدت موسيقى البحر في تأمين انسيابية معاني

المدح ، وتوفير لحن رخيم يتغلغل إلى ذات المتلقي حامال فوق تموجاته أطياف المعاني النبيلة، جاعال من لحظة التلقي ترنيمة أزلية

مترعة باالنفعال المنتشي والسفر الوجداني الناعم، وبصرف النظر عن الوظيفة اإليقاعية للتكرار، فله وظيفة داللية متحكمة تبئر

دالالت المدح ، وتلح عليها وتشحنها في ذهن المتلقي، وتصنع منها رؤية مدحية ذات بعد إيقاني وافر أساسه التسليم بجالل مزايا

الممدوح، واالعتقاد اإليماني الراسخ بوجب تمثيلها وتمثلها.

اقتضى غرض المدح في النص توظيف عدد من األساليب منها الخبر واالستفهام والنداء والنفي والنهي، ومعظم هذه األساليب ينزاح

عن محتواه القضوي المباشر ، ويوفر قوة إنجازية مرتبطة بالتعجب ( كيف ترقى رقيك األنبياء ) والتعظيم (ياسماء ما طاولتها سماء)

والمدح والتبجيل (كل النص) ، كما كان الشاعر ينتقل من ضمير المخاطب إلى ضمير الغائب، ومن الغائب إلى المخاطب تبعا لدرجة

االنفعال الذي يشتد فيشارف على االقتراب من مقام الممدوح والوصول إلى عوالمه المثالية ، ثم يخف فيتدرج إلى مقام المدح

المستحضر للصفات والخصال المجسدة في ممدوح مفارق لعالم النقصان البشري، وكأن الكاف والهاء زاويتين للنظر من قريب وبعيد،

أو محاولة لاللتحاق واعتراف بالتقصير في التوصيف والتأثر.

تركيب وتقويم

يختزن النص أبعادا متعددة تتساوق فيها قيم دينية وتاريخية وجمالية، وكلها تصطرخ بها قصيدة المدح التي تجسد الطابع المعياري

للقصيدة العمودية بكل قسماته التي تجعل النص تحفة فنية خالدة تنطوي على مستويات االكتمال الفني والقدرة الخالقة على تأليف

األصوات والتراكيب والصور والدالالت واإليقاعات تأليفا نموذجيا ال يعتوره التقصير ، كما تستحضر القصيدة بوفاء تام القيم األخالقية

العليا واللحظات التاريخية المثلى بشكل ينصهر داخل لغة يطوعها البوصيري، فيصبح االنفعال تفانيا والمدح فنا راقيا وفلسفة تصدر

عن قناعة وتأثر وتواصل وانسجام .
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 شعر الوصف - مدخل مفاهيمي

مفهوم الوصف

الوصف نقل المشاهد والحاالت، والتقاط المدركات كما تنعكس على عدسة الوعي ومرآة االنفعال، وتصوير لمختلف مظاهر الحياة في

سكونها وتقلباتها، والطبيعة في تجلياتها وتحوالتها، إنه إعادة تركيب فني لما تنجذب إليه الحواس، وينطبع على المشاعر استحسانا

واستهجانا واستئناسا واستيحاشا، وصياغة جديدة لجزيئاته الدالة داخل اللغة. وكل خطاب وصفي يستدعي واصفا وموصوفا وأداة

للوصف (اللغة) ومرجعية قد تكون الحس أو الوجدان أو هما معا

الوصف غرض من أغرض الشعر العربي القديم والحديث على السواء، وموضوع أساسي من موضوعات القصيدة العمودية المتعددة

األغراض، ويطال كل ما تقع عليه الحواس وتنفعل به النفس من إنسان أو حيوان أوطبيعة أو مواقف أو أحداث أومظاهر حضارة أو

غيرها، حتى إنه ليخترق حدود األغراض األخرى التي ال تعدو في نظر الكثير من الباحثين أن تكون وصفا بشكل ما.

أنواع الوصف

يبرز من بين أنواع الوصف المتعددة نوعان:

نوع حسي: ينقل صورة الموصوف بأبعاده المادية، فهو محاكاة للواقع أو إعادة تشكيل لغوي جميل لهذه الصورة.

نوعا وجداني رؤيوي يرصد صورة الموصوف من خالل انطباعاتها في نفس المبدع، وهو مجال خصبا لالبتكار والتخيل والفيض

العاطف.

شعر الوصف

شعر الوصف هو شعٌر يقوم على وصف األشياء واألشخاص لجعل القارئ يستحضرهم كما هم عليه في الحقيقة عندما يقرأ شعر

الوصف.

الوصف ليس موضوعا قائما بذاته ألنه يتناول في المدح والرثاء والهجاء وغيرها من أغراض الشعر كالغزل ووصف الخيل والصحراء

والليل والمطر الخ وسنواصل اليوم في شعر الوصف ونبدأ بوصف الخمر التي هي أم الكبائر أعاذنا ا� من جميع المكروهات فضال عن

غيرها.

فالخمر لغة الستر ومنه سمي الخمار لستره للرأس وبعض الوجه ، ومنه سميت الخمر لمخامرتها للعقل ألنها تغطيه وتغيبه كما يفعل

الخمار والستر بمن لبسهما وقد استعير هذا االسم لما تخمر من نقيع التمر أو العنب) ثمرة شجرة الكرم(ألن من شرب من هذا النقيع

ذهب عن حسه وإدراكه فسموها خمرا وقد كانت كثيرة األنواع وقد وصفها العرب وتغنوا بها في أشعارهم على سبيل الحقيقة والمجاز

ألنها مظهرا من مظاهر الفتوة والكرم والميسرة عندهم ومن الترف وقد جاء اإلسالم وبين أن للخمر أضرارا بالغة على كل شارب ،وأنها

تفتك بجسمه بعد ذهابها بعقله وقد جاء تحريمها متدرجا لحكمة ال يعلمها إال المشرع وكان آخرها آية التحريم الجازمة : (يا أيها الذين

آمنوا إنما الخمر والميسر واألنصاب واألزالم رجس من عمل الشطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة

والبغضاء في الخمر والميسر ويصدكم عن ذكر ا� وعن الصالة فهل أنتم منتهون) 82، 83 من سورة المائدة.

ونبدأ وصف الخمر في الشعر الجاهلي ونبدأ بلبيد بن ربيعة العامري الصحابي المخضرم في وصفها زمن الجاهلية حيث يقول:

ٌة  ۩۩۩  َمخاريُق الَيرجوَن للَخمِرواِغال  ِلذ� ذاناَب الِتجـــــــــاُرا� ِكراٌم ا�

إذاَشِربواَصّدوآلَعواِذَل َعنُهُم  ۩۩۩  َوكانوا َقديمًاُيسِكتــــوَن ا لَعواِذال
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وقال عنترة بن شداد العبسي من الشعراء الستة :

كَم لَيلٍَة قد َقَطعــــــنافيك صاِلح  ۩۩۩  َرغيَدٍة َصـــفُوها ما شاَبُه كََدرُ 

َمع ِفتَيٍة َتَتعاطى الكَأَس ُمتَرَعًة  ۩۩۩  ِمن َخمَرٍة كَلَهيِب الناِرَتزَدِهرُ 

جفــاِنهاَحَوُر ُتديُرها ِمن َبناِت الُعرِب جاِرَيٌة  ۩۩۩  َرشيَقُة الَقد� في ا�

وللبيد رضي ا� عنه فيها:

َب ُرشَدُهم َخمُرالِدنانِ  َوا�ن َطِرَب الِرجاُل ِبُشرِبَخمر  ۩۩۩  َوَغي�

ـُُه ُمدام  ۩۩۩  َوالا� صـــغي ِلَقهَقَهِة الَقناني ـــــ َفُرشدي الُيَغي�

فتراه يذكرها ويمتدحها ويذكر ساقيها في األبيات األولى في وصف قوم يغلون فيها ويبذلون أموالهم وفي هذه األبيات نراه ال يهتم

بشؤونها وحاالتها وأرهاصها التي تحدث لشاربها كما هو واضح.

يقول الملك الضليل المعروف بامرئ القيس بن حجر الكندي في الخمر يصفها:

ّني خمر  ۩۩۩  َوَيعدوَعلـــــى الَمرِء ما يأَتِمر  حارِابُن َعمـــــرٍوكَا� ا�

ِفر  ّني ا� عي ا لَقـــــــوُم ا� بيَك ِابَنَة العـــــــــــــاِمِر  ۩۩۩  الَيد� الَوا�

شــــــــــياُعها  ۩۩۩  َوِكنـــــَدُة َحولي َجميعًا ُصُبر  َوا� َتميُم ا بُن ُمر�

َقِت اال�رض َوالَيوم َقر ذاَرِكبوآلَخــــــيَل َوِاسَتال�موا  ۩۩۩  َتَحـــر� ا�

ويقول أيضا في قصيدته التي مطلعها:

قداِم ِلَمنِ الِدياُرَغِشـــــــيُتهاِبُسحام  ۩۩۩  فَعماَيَتين َفُهضُب ذي ا�

الي أن يقول :

ني  ۩۩۩  َنشواُن باِكَرٌه َصبوح ُمدامِ  ن� َفَظِللُت في ِدَمنِ الِدياِركَا�

قٍ  ۩۩۩  ِمن َخمِرعاَنَة أوكُروِم َشبامِ  أُنٍف كَلَون َدِم ا لَغزال ُمَعت�

ن� شاِرَبهاا�صـــاب لسانه  ۩۩۩  موم ُيخــاِلُط ِجسَمُه بَسقاِم َوكَا�

وقد أبدع في وصف نوعيتها وعتقها ووصف ما تفعله بشاربها وهو بها خبير. 

وفي وصف الخمر يقول كعب بن زهير الشاعر المخضرم:

ماَيجَمُع الَشوُق ا�ن داٌرِبناَشَحَطت  ۩۩۩  َوِمثُلها في َتداني الداِرَمهجورُ 

َنشفى ِبهاَوهي داٌء لَوُتصاِقُبنا  ۩۩۩  كمِآشَتفى ِبِعياِدالَخمِرَمخموُر

وهذا قريب من قول قيس بن الملوح صاحب بني عذرة حيث يقول وهو في العصر األموي: 

تداويت من ليلى بليلي من الهوى كما يتداوى شارب الخمر بالخمر

وهذه الخنساء بنت عمرو بن الشريد تصف الخمر في رثاء أخيها فتقول:

بـــــــالَك ُيسَمعُ  َت الناعي ِبَفقِدا�خي الَندى  ۩۩۩  ِنداًء لََعمري ال ا� لََقدَصو�

ِه  ۩۩۩  َوَفزَعِتِه َنفسي ِمَن الُحزن َتـتَبعُ  ـِ فُقمُت َوَقدكاَدت ِلَروَعِةُهلكــــ

ـُعًا  ۩۩۩  أخوالَخمِرَيسموتاَرًة ُثّم ُيصَرُع ّني َحوَبًة َوَتَخّشــــــــ الَيِه كَا�
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وهذا وصف دقيق لصاحب الخمر إذا شربها من نشوته يكون كما قال حسان بن ثابت رضي ا� عنه:

ونشربها فتتركنا ملوكا  ۩۩۩  وأسدا ما ينهنهنا اللــقاء

لقد مررنا بنماذج من وصف الخمر عند الشعراء سواء من تشبيهها بحالة نفسية معينة ناتجة عن حدث معين كما في رثاء الخنساء

ألخويها رضي ا� عنها، أومن حيث هي خمر تشرب حقيقة أو ترتبط بزمن غض حلو كان الزمان فيه مساعدا لواصفها ،أو من حيث

هي أمارة للفتوة عند الشعراء الجاهليين ، أو من حيث هي أمارة للكرم وبذل المال عند االثرياء األجواد من فتيان العرب في الجاهلية

وكهولهم فهم يذكرون لفظة قوم ، واللتي تدل علي التذكير.

نتابع مع حسان بن ثابت رضي ا� عنه مقطعا من همزيته يصف فيه الخمر ، حيث قال نصا

اذا مآألشربات ذكرن يوما  ۩۩۩  فهن لطيب الراح الفداء

ففي هذا المقطع من قصيدته تعرض لوصف الخمر ووصفها فأحسن ،وفضلها علي غيرها من الشراب من حيث التحديد ،ألنها كانت قبل

االسالم كذلك ،لكن موضو ع وصفها بقي تقليدا كالوقوف علي االطالل وذكر األظعان والبين الخ... كما تعرض فيها لوصف محبوبته

وطيب ثغرها وما الي ذلك مما هو غرض من أغراض الشعر المتعارف عليه في الجاهلية واالسالم.

خصائص الوصف في نص شعري

تركيزه على األبعاد الدالة للموصوف وإيحاأتها وتأثيرها في الواصف

اتكاؤه على اللغة التصويرية في نقل صورة الموصوف وطبيعة االنفعال به إلى المتلقي لخلق عوالم داللية محيطة بالموصوف،

مثيرة ومؤثرة ومتشابكة ومتناسقة.

اختيار التوليفات الصوتية والتركيبية واإليقاعية المتناغمة مع شبكات الداللة التي ينسجها الواصف وكمية االنفعال التي يبثها

داخلها.
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 شعر الوصف - تحليل نص 'وصف الربيع' لمحمود سامي البارودي

سياق النص

يندرج إنتاج النص في سياق اإلعجاب بمفاتن الطبيعة التي تسحر النفوس وتبهر العقول وتحرك قرائح الشعراء، فيصورون عناصرها

تصويرا يحاول القبض على أسرارها الجميلة ولحظاتها المذهلة خاصة في فصل الربيع. والبارودي اليخرج في وصفه للطبيعة عن

الخط الفني للقصيدة العمودية مترسما خطا فحول الوصف في عصور النضج الشعري من الجاهلية إلى الفترة العباسية على مستوى

التراكيب واألساليب والداللة والصور واإليقاعات والرؤية الشعرية بما يكشف عن قدرة خالقة وموهبة متأصلة في تطويع هذا الفن كما

طوعه األولون، وتأليف القول الشعري الوصفي بكل تلقائية تصدر عن طبع وسليقة وعمق تجربة وقوة انفعال وثراء معرفة وإدراك مما

يعد إضافة نوعية إلى الثرات الشعري األصيل من شاعر عربي مصري حديث له من شخصية المتنبي أكثر من شبه، وترك بصماته

واضحة على أحمد شوقي وغيرهما ممن أصلوا الشعر العمودي الحديث.

مالحظة النص

يصرح العنوان بالغرض الشعري الذي يندرج ضمنه النص، وهو وصف الطبيعة في إحدى لحظاتها الزاهية وفتراتها التي تصطبغ فيها كل

العناصر بالحياة والحركة الجميلة والمظهر المثير، إنه فصل الربيع حيث تلتحم األرض والسماء والنسمة والضياء وانفعاالت الشاعر

لُتعزف سمفونية شعرية خالدة تحاول االقتراب من روعة المشهد عبر وصف ينصرف إلى األجزاء األكثر استبدادا بنفس الشاعر،

واستثارة إلدراكه وتهييجا لمخيلته، وهو مانسلط عليه الضوء في هذا النص.

فهم النص

يتضمن النص جملة من المشاهد والمشاعر نجملها كاألتي:

تصوير الشاعر لحظة انبالج الضوء ساعة الفجر وكأن والدته فتاة رقيقة ترمي بخيوط النور في لحظة تنشغل فيها أفواه الزهر

بحكاية أسرار الندى.

تشبيه الشاعر نسمة الصباح المشبعة بندى الزهر وعبير الشجر بفتاة* جميلة تحمل في أعطافها وأردانها أنفاس الخمائل تمشي بها

على بساط ندي بعبق عطر.

رغبة الشاعر في اغتنام لحظة الصباح الباكر في فصل الربيع حيث تستيقظ الطبيعة من سباتها منتشية متناغمة العناصر في

انسجام تام بين األرض والجو والسحاب والغدران والمطر والسيول.

تمثيل الشاعر تماوج األغصان بفعل الصبا بطيور ترفرف بأجنحة خضراء، والندى فوق شقائق النعمان بدموع على خدود حمراء أو

فضة تسيل على ذهب تنعكس عليه أشعة الشمس الذهبية فيعكسها في منظر يشبه تطاير الشرر فوق الجمر المتقد.

تشبيه الشاعر، على سبيل االستعارة، مرمى نظره بالمرعى تقتات منه العين جماال وهطول المطر على األرض بالوشي، وكأن

السحابة الماطرة ترسل إبرها إلى األرض فتطرز مروجها المرملة السهلة الغناء المصقولة بزهر يبدو فيها كالنجوم الالمعة في سماء

خضراء تروق العين وتبهرها.

تشبيه الزهر نصف المفتوح في الصباح وفوقه كرات الندى المتجمدة بأصداف تبتسم وتتفتق مباسمها عن آللئ ساطعة

تأثر الشاعر، والصبح ال يزال نائما في حضن أمه كناية عن البكور، بمنظر حمامات ترسل هديال شجيا كأنه شعر البارودي المعبر عن

مكنون قلب شفه الهوى والغرام.

تحليل النص
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يوجه الشاعر في هذا النص خطابه إلى متلقي مفترض يدعوه إلى مشاركته تجربته الشعورية الوجدانية عبر االنخراط في رحلة

االستمتاع واالنتشاء بسحر عناصر الطبيعة في فصل الربيع في ساعة تولد فيها الحياة من جديد وتتصل السماء باألرض، فتختلط

األضواء باألمطار والمروج بالسيول يغذي بعضهما البعض في عناق جميل. ومؤشرات توجيه الخطاب إلى هذا المتلقي واضحة في

قوله: (فقم نغتنم…ـ ترى…)، والبارودي ليس أول من وجه الخطاب في شعره إلى المتلقي حقيقيا كان أومفترضا، بل سار على نهج

قديم وتقليد معروف في القصيدة العمودية نجد صداه في قول امرئ القيس (قفا نبك من ذكرى حبيب ومنزل…) وقوله: (خليلي مرا

بي على أم جندب) وقول المعري: (صاح هذي قبورنا تمأل األرض…) وهو استحضار يفتح أفق التواصل على مصراعيه في القصيدة

الشعرية باعتباره وظيفة تنضاف إلى الوظائف االنفعالية والجمالية.

يحفل النص باأللفاظ الدالة على الطبيعة موزعة على حقلين دالليين: حقل يرتبط باألرض وآخر يتصل بالجو، ومن حقل األول ألفاظ

تدل على الزهر والندى والخمائل والشذى والغدران والسيول واألودية والثرى واألغصان واألصداف والمروج والحمامات واألوكار، ومن

الثاني ألفاظ دالة على الضياء والنسمات والسحاب والمطر واألفق والشمس والنجوم، وبين الحقلين الدالليين اندماج واحتواء تغديه

انفعاالت الشاعر وانطالق أداته الواصفة تنسج تآلف العناصر وانسجامها واستلزام بعضها لبعض في تشكيل طبيعي خالق مترع

بالجمال واإلبداع. وإذا أمعنا النظر في هذه األلفاظ وجدناها تستمد طاقتها الوصفية من معجم قديم بكل ما يختزنه من حموالت

ورؤى وخصائص صوتية تجعل اللفظ في هذا النص الوصفي، شأنه شأن األلفاظ في القصائد العمودية، منتقى فصيحا راقيا مشحونا

بدالالت تتناغم وسياق الوصف وإيقاعاته الجميلة ومستويات االنفعال المدهشة عاكسة لتمثالت قديمة تنبعث من الذاكرة الشعرية

الرحبة بما فيها من ألفاظ وإشارات وصور وصياغات من مثل: ( بليلة مهوى الذيل – عاطرة النشرء هتان يسيل – أودية غزر – باسم

الثغر – بين األرض والجو نسبة – حمامان فياضان – الصباء جمان – تبرء أجرع مثر – جالها الزهر – األنجم الزهرء صحاف النورء

الصبابة – ديمة – هتفن…)، مما يعني أن الشاعر وفّي لخطه الشعري القائم على محاكاة النمادج الخالدة من الشعر العربي بما يؤصل

رونق القصيدة، ويعيد إليها بهاءها المفقود في عصور االنحطاط والتقليد الرديء.

توسل الشاعر في بناء شبكاته الداللية الجميلة والموحية بآليات بيانية أهمها االستعارة القائمة على الموازة بين طرفي الصورة، موازاة

تتقلص فيها المسافات واألبعاد، فيندمج عالما الطبيعة واإلنسان بشكل يلبس فيه كل منهما لباس اآلخر، فيفجران من الدالالت ما

يختلط فيه الحس والشعور والجمال والرقة (نمت بأسرار الندى شفة الزهرء سارت بأنفاس الخمائل نسمة – زهرها باسم الثغرء يد

الصباء غازلتها لمعة ذهبية …)، ومنها التشبيه المؤسس على المقابلة بين عوالم طبيعية وغير طبيعية تجبر المتلقي على مد الجسور

بينها وركوب مطية التأويل ومغامرة البحث عن االنسجام بين ذراتها الداللية المتناثرة وعالقتها التي التخلو من تجديد وطرافة تحيل

إلى تميز الشاعر وقدرته الخالقة على إبداع صوره الخاصة المتجاوزة للصور القديمة، المترعة باإليحاء بعوالم مادية جميلة ومثالية،

وأخرى نفسية تعكس طبيعة االنفعال والتفاعل مع هذه العوالم وما تزخر به من إعجاب وافتتان وتأثر واستحضار لهموم القلب

وانشغاالت الوجدان (نسبة تشاكل ما بين السحائب والغدر – ماجت األغصان كما رفرفت طير بأجنحة خضر – كأن الندى فوق

الشقيق مدامع تجول بخد أو جمان على تبر – لمعة ذهبية رّفت كالشرار على الجمر – هتفن كأنما تعلمن ألحان الصبابة من شعري…).

نوع الشاعر األزمنة في النص لتأمين حركية الوصف بما أتاح لصيغ الزمن الماضية أو الحاضرة أو المرتبطة بالطلب أن تعزف لحن

وصفيا يتموج داخل أفق من الجمال ثابت في اللحظة الوصفية المرصودة التي تتحرك وتتجدد بنفس النسق وذات الدالالت، وفيها

يحضر ضمير المؤنث المتصل حضورا مهيمنا في إيحاء ضمني بالجمع بين عناصر الطبيعة وعالم االنوثة بما فيه من سحر وجمال

وفتنة.

كثف الشاعر موسيقى النص، شأنه في ذلك شأن فحول القصيدة العمودية، لزيادة تأثيرها وجمالها فباإلضافة إلى الموسيقى الداخلية

المرتهنة إلى تكرار المواد الصوتية اللينة الموزعة توزيعا متساويا على أجزاء البيت الشعري والمتأرجحة بين خاصيتي الجهر والهمس

أوالغنة والصفير أو الرخاوة واالنفجار، مما يخلق في النص موسيقى الفرح واالبتهاج والنشوة واالندهاش، باإلضافة إلى ذلك استثمر

الشاعر تفاعيل الطويل بعروضه المقبوضة وضربه التام ليوفر لدفقاته الشعورية إمكانات االسترسال واالستغراق الوصفي.

تركيب وتقويم

النص نمودج من شعر مدرسة البعث واإلحياء غرضه وصف الطبيعة، وفّي، كما تأكد لنا من التحليل، لمرتكزات القصيدة العمودية

المعيارية من جهة، ولكنه من جهة أخرى يعكس خصوصية الشاعر في تأليف بعض المعاني، وبناء بعض الصور وتلوين األساليب
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بطريقة طريفة ومجددة تدل على امتالك لناصية اللغة، وتمكن من دروب التعبير واقتدار على استدعاء المخزون الشعري العريض

وتوظيفه.
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 شعر الغزل - مدخل مفاهيمي

شعر الغزل

عرف العرب الشعر منذ القدم فقد كان الشعر بالنسبة لهم قديما هو اسلوب حياة ، كانوا يعبرون فيه عن جميع امور حياتهم ، ابتدأء

بالفخر ووصف المعارك والهجاء بين الخصوم حيث كانت تقام المسابقات وتعطى الجوائز ألفضل ابيات الشعر ، كما كان الحب والغزل

جزء اليتجزاء من امور حياتهم اليومية لذلك كتبوا قصائد في الغزل والحب وابدعوا وتفننوا فيها .

الغزل الفاحش

هذا النوع من الشعر لم يكن شائعا كثيرا بعكس الشعر العذري الذي  انتشر بشكل واسع في اوساط الشعراء العرب وذلك للعادات

والتقاليد العربية المحافظة التي كان عليها العرب منذ القدم ، اال ان هذا النوع من الغزل ظهر بصورة اقل انتشارا ومن اهم الشعراء

الذين كتبوا في الغزل الفاحش  االحوص و عور بن ابي ربيعة

الغزل العذري

ترجع كلمة عذري الى اسم قبيلة ( عذرة ) التي كانت في وادي قرب المدينة المنورة ، واشتهر شعراء هذه القبيلة بهذا النوع من الغزل

ثم بعد ذلك اصبح يطلق على كل من التزم بطريقتهم بالشعر العذري ومن اهم شعراء قبيلة عذرة جميل بثينة العذري و ابراهيم بن

عبد الرحمن العذري

مراحل ظهور الغزل في الشعر العربي

ظهور الغزل في الشعر العربي كانت منذ بدايته ، حيث ظهر الغزل في الشعر الجاهلي بما يسمى بالمقدمة الطليلة التي كان العرب في

الجاهلية يستهلونها في بداية اشعارهم فيتحدثون عن االطالل والحبيبة ويتغزلون بها ثم يبدأون الشعر في الموضوع االساسي

للقصيدة.

واختلف ظهور الغزل في الشعر العربي من زمن الى زمن اخر كما اختلفت اساليبه ومفرداته ودالالته ، واهم مراحل ظهور الغزل هي :

المرحلة االولى : الغزل البدوي (الغزل العفيف)

في هذه المرحلة ظهر شعراء الغزل الذي تميز شعرهم باالحتشام  والتزام كل شاعر من الشعراء بالكتابة عن حبيبة واحدة دون غيرها

يكتب فيها كامل قصائده ، وكانت الكلمات مليئة بمعاني الحب والوجدان ، في هذه المرحلة لم يكن الشعارء يكتبون عن وصف الجسم 

بل كان الشعر يتعلق بنظرت العيون والتضحية من اجل الحبيب .

المرحلة الثانية الشعر الحضري (الغزل الصريح)

في هذه المرحلة لم يلتزم الشعراء بحبيبة واحدة ، بل كان يكتب الشعراء عن  اكثر من امرأة  ولم يلتزم فيه الشعراء بالحشمة في هذة

المرحلة ، صار الغزل يتعلق بوصف الجسد والتغزل فيه بالمجاز او الرمز ولم يصل الى موضعا يجعله محظورا  كما كان خاليا من

العاطفة وسمي باكثر من اسم من الغزل المباشر والغزل الحسي والغزل المدني وغيرها

الغزل في شعر ابن أبي ربيعة الُعذري

وهو اكثر الشعراء غزال ، وهو اول شاعر يفرد قصيده بكاملها للغزل دون المقدمات الطللية ومن اشهر قصائدة في الغزل قصيدة أمن ال

نعم يقول فيها:
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نَت غاٍد َفُمبِكرُ  ِمن آلِ ُنعٍم ا� ُر  ۩۩۩  ا� َغداَة َغٍد ا�م راِئٌح َفُمَهج�

َفُتبِلَغ ُعذرًا َوالَمقالَُة ُتعِذُر  ۩۩۩  ِلحاَجِة َنفٍس لَم َتُقل في َجواِبها 

َوال الَحبُل َموصوٌل َوال الَقلُب ُمقِصُر  ۩۩۩  َتهيُم ا�لى ُنعٍم َفال الَشمُل جاِمعٌ 

نَت َتصِبُر  ۩۩۩  َوال ُقرُب ُنعٍم ا�ن َدَنت  َوال َنأُيها ُيسلي َوال ا�

َتت ِمن دونِ ُنعٍم َوِمثُلها  و ُتَفك�ُر  ۩۩۩  َوا�خرى ا� َنهى ذا الُنهى لَو َترَعوي ا�

ذا ُزرُت ُنعمًا لَم َيَزل ذو َقراَبةٍ  ُر  ۩۩۩  ا� لَها كُل�ما الَقيُتها َيَتَنم�

ِلم� ِبَبيِتها  ُيِسر� ِلَي الَشحناَء َوالُبغُض ُمظَهُر  ۩۩۩  َعزيٌز َعلَيِه ا�ن ا�

هُ  ن� لَيها ِبالَسالِم َفا� ِلكني ا� لمامي ِبها َوُيَنك�ُر  ۩۩۩  ا� ُر ا� ُيَشه�

ُر  ۩۩۩  ِبآَيِة ما قالَت َغداَة لَقيُتها  َهذا الُمَشه� كنانٍ ا� ِبَمدَفِع ا�

َهذا الُمغيري� ال�ذي كاَن ُيذكَُر  ۩۩۩  ِقفي َفِانُظري ا�سماُء َهل َتعِرفيَنهُ  ا�

كُن  طَريِت َنعتًا َفلَم ا� َهذا ال�ذي ا� قَبُر  ۩۩۩  ا� نساُه ا�لى َيوِم ا� َوَعيِشِك ا�

َر لَوَنهُ  ُر  ۩۩۩  َفقالَت َنَعم ال َشك� َغي� ُه َوالَتَهج� ُسرى اللَيلِ ُيحِيي َنص�

ّياُه لََقد حاَل َبعَدنا ُر  ۩۩۩  لَِئن كاَن ا� نساُن َقد َيَتَغي� َعنِ الَعهِد َواال�

وهو في هذه القصيدة يبين انه معشوق ال عاشق حيث يصف حبيبته وهي تتحاور مع صديقاتها ويدور الحديث حوله واسرد حديثهن

بشكل جميل وممتع كما يعتبر عمر شاعر الغزلين الغزل العذري والغزل الصريح وله عدة قصائد في النوعين من الغزل .
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 شعر المدينة - مدخل مفاهيمي

شعر المدينة

تعتبر المدينة في الشعر مظهرا من مظاهر الحداثة.وقد بدا االهتمام بموضوع المدينة منذ القرن الثامن عشر مع شعراء الغرب الذين

استلهم منهم شعراءنا المجددين فالمدينة تحولت الى شرط حداثي من شروط تجديد الرؤى بما نها تجاوزت في استعمالها واعادة

توظيفها مجرد الداللة على الفضاء لتغدو مفهوما من مفاهيم الشعر المتطورة والدالة على اهم ما تغير في النظرية الشعرية الحديثة

وما طرا من مفاهيم وخصائص جديدة على متصور الشعريةپويتيقوي فقلما نجد شاعرا حديثا في الغرب او الشرق لم يتعرض لمسالة

المدينة لكنها تتخذ اشكاال ومعاني ودالالت تتغاير بتغاير االتجاه االدبي والفني الذي ينضوي تحت لوائه الشاعر

فهي في التيار الرومانسي تعني الحلم سواء كان الحلم ساحرا فاتنا او كان مرعبا مفزعا وهي في هذا التيار ايضا تعني السجن بالنسبة

لالنسان والشاعر الذي يحن الى االنعتاق من عهر المدينة ليعود الى احضان الطبيعة االم الخالية من الزيف فالمدينة بالنسبة للشاعر

الرومانسي هي مدينة الموت واالنحطاط القيمي واالخالقي واالستعباد والرق والطغيان لكنها قد تعني له ايضا العالم الغامض الفاتن

بغموضه

اما بالنسبة الى الشعراء الملتزمين العرب في التيار الواقعي االشتراكي فان المدينة بالنسبة لهم حلبة للصراع او مسرح للنضال بين

قوى الخير والشر وتختزل المدينة اذاك مالمح التجربة النظرية التي يلتزم بها الشاعر بل ان صورة المدينة تستند في ذلك الواقع

االشتراكي الى خلفية سياسية تتغير داخل التيار ذاته بتغير االيديولوجيا او الموقف السياسي الذي يتبناه الشاعر

اما في التيار الرمزي فان المدينة مقوم رئيسي من مقومات الشعرية الحديثة هي تغدو هنا في هذا التيار قناعا جماليا يطور الصورة

الشعرية وهو قناع كثيرا ما ينبني على جدلية الظاهر والباطن او العرض والجوهر.

موضوع المدينة في شعر محمود درويش

شكل موضوع المدينة في أشعار محمود درويش ظاهرة الفتة للنظر تستحق أن تدرس دراسة مفصلة، وقد اقترحت، شخصيا، هذا

الموضوع على إحدى طالبات الدراسات العليا في جامعة النجاح وزودتها بقائمة تضم أسماء القصائد وأبرز الدراسات التي يجدر بها أن

تقرأها علها تنجز دراسة أكاديمية في موضوع جدير بأن يدرس، وكنت شخصيا، قد توقفت، من قبل، أمام صورة القدس في أشعار

درويش، وذلك حين درست صورة القدس في الشعر العربي المعاصر، وناقشت قصيدة "تحت الشبابيك العتيقة" التي أغفلها دارسو

موضوع القدس ولم يعتبروها قصيدة قدس.

وليس هناك من شك في أن من يلقي نظرة على عناوين مجموعات الشاعر يلحظ أنها تخلو من ذكر المدينة، وإن لم يخل بعضها من

ذكر أسماء أماكن، ويمكن هنا أن نذكر عناوين مثل "عاشق من فلسطين" (1966)، و"العصافير تموت في الجليل" (1969). ولكن نظرة

على عناوين قصائد الشاعر الرئيسة أو على النص الموازي لها، وأقصد به هنا اإلهداء، ترينا أن الشاعر التفت إلى المدينة مرارا وخصها

بالذكر وجعلها عنوانا لقصيدته، ويمكن هنا التمثيل على ذلك:

تحت الشبابيك العتيقة: إلى مدينة القدس وأخواتها 

قاع المدينة 

غريب في مدينة بعيدة 

امرأة جميلة في سدوم 

عائد إلى يافا 

المدينة المحتلة 
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حوار مع مدينة (أصبح اسمها فيما بعد "بين حلمي وبين اسمه كان موتي بطيئا) 

طريق دمشق 

حوار شخصي في سمرقند 

الحوار األخير في باريس 

اللقاء األخير في روما 

تأمالت سريعة في مدينة قديمة وجميلة على ساحل البحر األبيض المتوسط 

قصيدة بيروت 

مطار أثينا 

ذهبنا إلى عدن 

وفي الشام شام 

غيمة من سدوم 

طوق الحمامة الدمشقي

ويلحظ المرء، وهو يلقي نظرة على مدن درويش التي كان لها حضور في عناوين قصائده فقط، أن مدنه تاريخية (سدوم، سمرقند،

روما، أثينا... الخ) وعربية (سمرقند، بيروت، دمشق، القدس... الخ) وأوروبية (باريس، روما، أثينا) ومحتلة (المدينة المحتلة، يافا،

القدس) ومحددة االسم تارة (يافا، روما، سمرقند) وغير محددة االسم طورًا (قاع المدينة، المدينة المحتلة، تأمالت سريعة في مدينة

قديمة وجميلة على ساحل البحر األبيض المتوسط). وإذا ما أمعن المرء في قراءة أشعار الشاعر كلها اكتشف أسماء مدن أخرى غير

التي ورد ذكرها سابقا في العناوين، مثل حيفا والفسطاط والقاهرة والناصرة ونيويورك... الخ).
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 شعر االغتراب - مدخل مفاهيمي

شعر االغتراب

شعر االغتراب غرض متميز في قاموس األدب العربي، أتى فيه الشعراء بالمعجب المطرب، وعبروا عن عواطف أضناها مفارقة األهل

واألحباب، والبعد عن الديار واألوطان.

وقد أملت هذا اللون من الشعر على مدار تاريخ األدب العربي عوامل كثيرة، من أهمها النجعة في طلب المعاش، والخروج مع الجيوش

الغازية والنفي والتشريد.

وقد عرف هذا الموضوع عند أدباء العربية بشعر الحنين إلى األوطان، وللجاحظ رسالة فيه معروفة، نشرت ضمن ما نشر من رسائله.

ووجد منذ أن درج الشعر على مهاد الجزيرة، ألن الشاعر العربي مطبوع على الرحلة والتنقل من مكان إلى آخر، كالنحلة التي تتنقل من

غصن إلى غصن، ومن زهرة إلى أخرى للبحث عن الرحيق الذي يتحول إلى شهد فيه غذاء وشفاء.

ويجد القارئ نماذج جيدة لشعراء كثر في كتاب المنازل والديار ألسامة ابن منقذ.

وفي العصر الحديث تزامن شعر االغتراب مع ما منيت به البالد العربية من استعمار، كان سببًا في اغتراب عدٍد من الشعراء، ونفي

آخرين إلى أماكن نائية.

ومن الصنف األول شعراء المهجر األمريكي الشمالي والجنوبي، خرجوا من بالدهم مع قوافل النازحين للبحث عن حرية الحياة والعيش

التي كبلها المستعمر، وتحولوا في مهاجرهم إلى بالبل مغردة تشدوا بروائع األشعار المعبرة، وكان للحنين إلى الوطن وذكرياته نصيب

ملحوظ في أشعارهم.

يقول المغترب اللبناني يوسف بري من قصيدة:

إليك الشعَر أْبَعُثُه ِكَتاَبا 

فهاِت مع البريد ِلَي الَجَوابا 

وعْن َدْتُرْيَت ال َتْسا�ل فإني 

على َرْغمي أَطْلُت بها الِغيابا! 

غريُب الداِر ال َيرَضى سواها 

وَيْهواها وإْن كَاَنْت َخَرابا! 

ينات عندي  هنالك خيمُة الت�

َ ناِطحٍة َسحاباَ  ُتعاِدُل كُل�

سألُتَك كيف أنت وكيَف أهلي 

وأطالٌل َطويُت بها الشبابا؟ 

وَسْهُل الَخانِ كيف السهُل أمسى 

وهل َطاَبْت أزاهُره وطاَبا؟

ومن الصنف اآلخر سيالنيات البارودي، وهي القصائد التي حبرها في سيالن في أثناء نفيه إليها مع مجموعة من صحبه بعد فشل
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الثورة العرابية في عام 1882م، وقد قضى البارودي في منفاه سبعة عشر عامًا تزيد قليًال، وكانت السلطات اإلنجليزية هي التي

اختارت له هذا المكان ليعيش فيه بقية عمره. وأمضى في كولومبو العاصمة سبع سنوات، ثم انتقل إلى كَْندي حيث مكث فيها عشر

سنوات، تعلم خاللها اللغة اإلنجليزية، ودرس العربية والثقافة اإلسالمية. ويحتوي ديوانه على قدر كبير من القصائد التي قالها في

المنفى، وأودع فيها شكواه من ألم الغربة، والبعد عن الوطن، وما آل إليه مصيره، ولكن القارئ ال يحس في هذه الشكوى ضعفًا وال

تخاذالً وال استسالما، وإنما يحس بتلك النفس القوية الصابرة التي طالما خاضت المعارك في أكثر من جبهة. وأبلت في معظمها البالء

الحسن.

وقد ودع وطنه بقصيدة نونيٍة مؤثرة، منها هذه األبيات من قصيدة الفراق:

محا البيُن ما أبقْت عيوُن المها مني 

فِشْبُت ولم أقِض الل�َبانَة من ِسن�ي 

عناٌء، ويأٌس، واشتياٌق، وغربةٌ 

الَ، َشد� ما ألقاُه في الدهِر من َغْبنِ!  ا�

فإْن أُك فارقُت الدياَر فلي بها 

فؤاٌد أضلْتُه عيوُن المها مني 

بعثُت به يوَم النوى إثَر لحظةٍ 

فأوقعه المقداُر في شَرِك الُحْسنِ 

فهل من فتًى في الدهِر يجمُع بينا؟ 

فليس كالنا عن أخيه بمستْغنِ 

ولما وقفنا للوداعِ، وأسبلْت 

مدامُعنا فوق الترائِب كالمْزنِ 

ني  أْهبُت بصبري أْن يعوَد، فعز�

وناديُت ِحلمي أن يثوَب، فلم ُيْغنِ 

ولم تمِض إال خطرٌة ثم أقلعْت 

ْفنِ  بنا عن شطوِط الحي� أجنحُة الس�

فكم ُمهجٍة من زفرة الَوْجِد في لظًى 

وكم مقلٍة من غزِرة الدمِع في َدْجنِ 

وما كنت جربُت النوى قبل هذه 

فلما دهتني كدت أقضي من الحْزنِ 

ني  ولكنني راجعت ِحْلمي، ورد�

ْفنِ  إلى الحزم رأٌي ال يحوُم على ا�

اٌت وِشيٌب عواطٌل  ولوال ُبَني�

لما قرَعْت َنفِسي على فائٍت ِسن�ي 

فيا قلُب صْبرًا إن َجِزعَت؛ فربما 

َجَرت ُسُنحًا طيُر الحوادث بالُيْمنِ 

فقد توِرُق األغصاُن بعد ذبولها 

ويبدو ضياُء البدِر في ُظْلمِة الَوْهنِ 

والقصيدة طويلة ال يتسع المجال إليرادها، وهي في ديوانه.

وله قصيدة نونية أخرى قالها في سرنديب (سيالن) يتشوق إلى وطنه، منها:

أعائٌد ِبك ـ يا ريحانُة ـ الزَمنُ 

فيلتقي الجفُن بعد الَبْينِ والوسنُ 
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أشتاُق رجعَة أيامي لكاظمةٍ 

وما ِبَي الداُر لوال األهُل والسكنُ 

فهل ترد اليالي بعض ما سلبت ؟ 

ُعنُ  أم هل تعوُد إلى أوطاِنها الظ�

أهْنُت للحب� نفسي بعد عزتها 

ٍة للُحب� ال َيِهُن وأي� ِذي ِعز�
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 شعر النضال والمقاومة - مدخل مفاهيمي

شعر النضال والمقاومة

لعل من أحد أهم أنماط األدب المعاصر والذي ساهمت القضية الفلسطينية في إبرازه للقارئ العربي هو الشعر الذي أطلق عليه "شعر

المقاومة". وهو الشعر الذي تسلل إلى القارئ العربي عبر العديد من النوافذ التي كانت متاحة في عقود الخمسينات والستينات

والسبعينات من القرن الماضي. وقد كان لشعراء فلسطين من أمثال محمود درويش وسميح القاسم وهارون هاشم رشيد وفدوى

طوقان والعديد غيرهم قصب السبق في تأسيس هذا النوع الجديد من "القصيد".

و خالل هذه الفترة إكتظت السجون بالمقاومين الذين أخذوا يصوغون تجربة جديدة وراء القضبان يصنعون بها إرثا جديدا للمقاومة

ويسطرون أروع مالحم المواجهة بين "السجان" و"السجين" المقاوم. ولقد أخذت الكثير من األشعار بل واألعمال الفنية المقاومة تخرج

إلى النور من ظالم السجن وذلك قبل خروج "المقاوم". ولقد كان المقاومون في ذلك الوقت يهربون أعمالهم بالعديد من الوسائل التي

كانت تتحدى كل جبروت السجن والسجان مما يصيب المحتل بحالة من الرعب عن كيفية تواصل السجين مع مجتمعه. ولقد أطلق

على هذا النوع من االبداعات األدبية "أدب السجون" والتي بإمكاننا أن نصنف جزأ منها هنا تحت إسم "شعر السجون" والذي أطل علينا

قبل أيام شاعرنا "باسم الهيجاوي" بقصيدة جميلة يبدو انه قد رسم لوحتها أثناء تواجده وراء القضبان (قرية حزيران القتيل ـ من أدب

المعتقالت، دنيا الوطن)

ويمكننا تعريف شعر المقاومة بأنه تلك الحالة التي يعبر فيها الشاعر وبعمق وأصالة عن ذاته الواعية لهويتها الثقافية والمتطلعة إلى

حريتها الحقيقية في مواجهة المعتدي في أي صورة من صوره، منطلقا من موروثه الحضاري وقيمه المجتمعية العليا التي يود الحياة

في ظلها والعيش من أجلها.

فالمقاومة هي مشروع حضاري أصيل ال يستطيع أحد مهما كان سلطانه وجبروته الوقوف أمام سيل هادر من إرادة شعب أو أمة

ليمنعهم من تحقيق أهدافهم المشروعة والتي تكفلها شرائع السماء ومواثيق األرض بكل أنواعها ومشاربها. ومن هنا إستمدت المقاومة

الفلسطينية شرعيتها الكونية وذلك بتعاطف كل شعوب األرض معها. وفي هذا المجال تبرز أهمية ودور الشعر المقاوم كشعر رسالي

أحد أهم أهدافه العمل على إاستمراية شحن الحس المقاوم ليس فقط في شرايين الشعب صاحب القضية بل وأكثر من ذلك في إتجاه

نحو دائرة "العالمية" بل وإن شئت "دائرة الكونية".

لقد حظي الشعر المقاوم باهتمام العديد من دور النشر العالمية وبلغات متعددة، وكان الشاعر الفلسطيني الرائد محمود درويش من بين

أؤلئك الذين تمت ترجمة العديد من أعماله الى لغات مختلفة. ودرويش نفسه يقول لقد حظيت بعض أعمالي بالترجمة بأكثر مما

تستحق في بعض اللغات بينما القت أقل مما تستحق في لغات أخرى.

ولعل جزأ هاما من "رسالية" الشاعر الفلسطيني هو تعميق وتجذير "اإلنتماء المقاومي" في ذات المواطن الفلسطيني والعربي والوصول

به الى حالة االحساس الدائم ب"وجودية" المقاومة على األرض أو حتى تحت األرض. ومن هنا كان الكلمات المشهورة عن موشيه

ديان بعد حرب 1967 وهو يعلن بكل وضوح أن قصيدة يكتبها "شاعر مقاوم" تعادل عنده عشرين "فدائيا". بينما يقول محمود

درويش بأنه قد تلقى تهديدا بعدم قرض الشعر أو إلقائه عندما ألقى أول قصيدة له في المدرسة.

إذن ف"الشعر المقاوم" هو الذي يستنهض األمة من سباتها ويوقظها من نومها العميق، ويعمل على تحريك المشاعر واألحاسيس وهي

مخرجات ال تتأتى إال بوجود عوامل تحفيز كاالحتالل والغزو واالضطهاد الذي تتعرض له الدول والشعوب.

ومن هنا فإن للشعر المقاوم سمات قيمية أساسية أهمها:
www.adirassa.com
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البعد الجماعي

البعد االنساني

معرفة اآلخر

نماذج لشعر المقاومة

محمود درويش: سّجل، أنا عربي

سّجل، أنا عربي 

ورقُم بطاقتي خمسوَن ألْف 

وأطفالي ثمانية 

وتاسعُهم سيأتي بعَد صيْف 

فهْل تغضْب؟ 

سّجْل 

أنا عربي 

وأعمُل مع رفاقِ الكدحِ في محجرْ 

وأطفالي ثمانيةٌ 

أسل� لهْم رغيَف الخبِز، 

واألثواَب والدفترْ 

من الصخرِ 

ُل الصدقاِت من باِبْك  وال أتوس�

وال أصغرْ 

أماَم بالِط أعتابْك 

فهل تغضب؟ 

سجل 

أنا عربي 

أنا اسم بال لقِب 

صبوٌر في بالٍد كل� ما فيها 

يعيُش بفورِة الغضِب 

جذوري 

قبَل ميالِد الزمانِ رسْت 

وقبَل تفّتحِ الحقِب 

وقبَل الّسرِو والزيتونِ 

وقبَل ترعرعِ العشِب 

أبي من أسرِة المحراِث 

ال من سادٍة نجِب 

وجّدي كاَن فالحاً 

بال حسٍب وال نسِب 

يعّلمني شموَخ الشمِس قبَل قراءِة الكتِب 

وبيتي كوُخ ناطورٍ 

مَن األعواِد والقصِب 

فهل ترضيَك منزلتي؟ 

أنا اسم بال لقِب 
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سجل 

أنا عربي 

ولوُن الشعر فحمي� 

ولوُن العينِ بني� 

وميزاتي: 

على رأسي عقاٌل فوَق كوفّيه 

وكّفي صلبٌة كالصخرِ 

تخمُش من يالمَسها 

وعنواني: 

أنا من قريٍة عزالَء منسّيهْ 

شوارُعها بال أسماء 

وكل� رجالها في الحقلِ والمحجرْ 

فهل تغضْب؟ 

ل  سج�

أنا عربي 

سلبَت كروَم أجدادي 

وأرضًا كنُت أفلُحها 

أنا وجميُع أوالدي 

ولم تترْك لنا ولكل� أحفادي 

سوى هذي الصخورِ 

فهل ستأخُذها 

حكومتكْم كما قيال؟ 

إذن 

سّجل برأِس الصفحِة األولى 

أنا ال أكرُه الناَس 

وال أسطو على أحدٍ 

ولكّني إذا ما جعُت 

آكُل لحَم مغتصبي 

حذاِر، حذاِر من جوعي 

ومن غضبي

سميح القاسم: خطاب في سوق البطالة (يا عدو الشمس)

ربما أفقد –ما شئت– معاشي 

ربما أعرض للبيع ثيابي وفراشي 

ربما أعمل حجارًا، وعتاالً، وكناس شوارع 

ربما أبحث، في روث المواشي، عن حبوب 

ربما أخمد عريانا، وجائع 

يا عدو الشمس لكن لن أساوم 

وإلى آخر نبض في عروقي سأقاوم 

 = =

ربما تسلبني آخر شبر من ترابي 
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ربما تطعم للسجن شبابي 

ربما تسطو على ميراث جدي 

من أثاث وأوان وخواب 

ربما تحرق أشعاري وكتبي 

ربما تطعم لحمي للكالب 

ربما تبقى على قريتنا كابوس رعب 

يا عدو الشمس لكن لن أساوم 

وإلى آخر نبض في عروقي سأقاوم 

 = =

ربما تطفئ في ليلي شعلة 

ربما أحرم من أمي قبلة 

ربما يشتم شعبي، وأبي، طفل، وطفلة 

ربما تغنم من ناطور أحالمي غفلة 

ربما زيف تاريخي جبان، وخرافي مؤله 

ربما تحرم أطفالي يوم العيد بدله 

ربما تخدع أصحابي بوجه مستعار 

ربما ترفع من حولي جدارًا وجدارًا وجدار 

ربما تصلب أيامي على رؤيا مذلة 

يا عدو الشمس لكن لن أساوم 

وإلى آخر نبض في عروقي سأقاوم 

 = =

يا عدو الشمس 

في الميناء زينات، وتلويح بشائر 

وزغاريد، وبهجة 

وهتافات، وضجة 

واألناشيد الحماسية وهج في الحناجر 

وعلى األفق شراع 

يتحدى الريح والّلّج ويجتاز المخاطر 

إنها عودة يوليسّيز من بحر الضياع 

عودة الشمس، وإنساني المهاجر 

ولعينيها، وعينيه: يمينًا، لن أساوم 

وإلى آخر نبض في عروقي 

سأقاوم 

سأقاوم 

سأقاوم
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 مهارة تحويل نص شعري

الفرق بين الكتابة الشعرية والنثرية

لمعرفة الفروق بين الكتابة الشعرية والنثرية، والتي بدورها قد ترشدنا لكيفية التحويل من كتابة شعرية لنثرية والعكس ، يجب علينا

أوًال معرفة مميزات كلٍ من الكتاب الشعرية ومميزات الكتابة النثرية، فهي باعتبار نقاط القوة التي نستخدمها عند الدخول في هذه

البحار.

مميزات الكتابة الشعرية

له قافية منتظمة وتختلف هذه القافية باختالف بحر الشعر المستخدم.

تعدد المدارس فهناك مدراس كثيرة للشعر منها الشعر الجاهلي ومدرسة الديوان والمهجر واألندلسي والشعر الحر، ولكل مدرسة

مميزات تميزها أدت إلى ظهورها وانتشارها.

قطعة واحدة أو بيٌت واحد: هناك العديد من القصائد تؤخذ ألكملها حتى يتم فهم مضمونها، وهناك قصائد اخرى أكثر ليونة قد

يصل المعني من بيت أو بيتين منها.

مميزات الكتابة النثرية

ال تحتاج لقافية أو وزن إنما فيها مساحة من الحرية أكثر من الشعر.

أقرب للطبع، ال التطبع واللعب في بعض الكلمات من أجل الحفاظ على نسق القافية كما في الشعر، فالنثر هو وليد الطبع بعيد عن

الصنعة يكون فيه شيء من السجُع وهو تناغم أواخر الكلمات وتماثل آخر حرف أو حرفين منها إلكساب السامع إيقاًعا خاًصا.

التنوع، فكما هي ميزة في الشعر عن تنوع المدارس أيًضا هناك تنوع واضح في النثر، وذلك ألنه يتبع البيئة التي تكتب فيها، فالنثر

وليد الطبع واالجواء المصاحبة له، فهناك النثر األندلسي، والتركي والعربي القديم والنثر الحديث والعديد من أنواع النثر.

تحويل نص شعري الى نص نثري

فهم القصيدة الشعرية بشكل كامل ومالغرض من كتابتها، وتاريخ كتابتها ، ومن أي مدرسة تصنف وفي أي عصٍر كتبت، بهذا تكون

الصورة العامة للقصيدة وأجوائها ومحتواها تكون واضحة كي ُتعاد صياغتها.

نبدأ بكتابة النثر، كالٌم خارٌج عن التطبع، مراعان الشعور واألحاسيس التي كُتبت فيها القصيدة حتى ال يكون هناك شعور بالفجوة

نتيجة تحويلها.

استخدام السجع وتناغم الكلمات بالقدر الذي ال ُيدخل إلى التطبع، ألن النص كان شعًرا منظوما بإيقاعٍ موسيقي فيجب أن يحتوي

على شيء من جماليات اللغة المتاحة في الكتابة النثرية.

www.adirassa.com



 مهارة توسيع مقطع شعري

مهارة توسيع مقطع شعري

قال الشاعر احمد شوقي

وطني لو شغلت بالخلد عنه * نازعتني اليه في الخلد نفسي 

شهد ا� لم يغب عن جفوني     * شخصه ساعة ولم يخل حسي

خطوات االعداد للموضوع

عند تفسير وتوسيع مقطع شعري، فان االمر ال يختلف عن توسيع وتفسير فكرة او قولة، الن المقطع الشعري يتضمن بين ثناياه فكرة

اراد الشاعر تبليغها، لهذا البد في البداية من بسط الفكرة ومحاولة توضيحها عبر المراحل التالية :

الشرح والتفسير

اعادة صياغة فكرة  المقطع: يؤكد الشاعر على ارتباطه الوثيق بوطنه رغم تواجده بديار الغربة (االندلس) بكل مغرياتها ومظاهر النعيم

فيها، الن الوطن حاضر في وجدانه وحسه .

التفريغ والتفكيك:

مفهوم الوطن.

العالقة التي تجمع المواطن بوطنه.

التاكيد على ضرورة الدفاع عن الوطن وحمايته من االعداء.

بيان مصير من يتنكر لوطنه.

تقديم ادلة وشواهد

تدعم فكرة حب الوطن وتوضح مصير من يخونه او يتخادل في الفاع عن مقدساته .

إبداء الموقف

من الوطن والوطنية وتعزيزه بشواهد.
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